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خدانامبه

.هاستفرصتازپرمازندگی

.محدودزمانیبانامحدود،هاییفرصت

.استزمانیمحدودیتهمینگیرد،میماازراهافرصتکهآنچه

.بدانیمراهافرصـــتقدرداریم،زمــانتابگیریمیـــاد

.ندارندراايدوبارهتفرصداشتنشانسهمه

دیــگر،فرصـــتی

سرآغاز

بیودادبیرونراحرصشپرهاينفس .فشردمیهمبهداشتدستدرکهراايجزوهوکوبیدمیزمینرويمحکمراهایشقدم

:کردزمزمهلبزیر !شدخیابانواردهوا

!شهمیروترپرگمنمیهیچیچیهر-

پا !بودزندگیشاصلترینمهماینوتواندمیبخواهدخودشتابودمعتقد .رسیددومالینبهشد،ردسرعتهبخیاباناولالیناز

همانگذاشتنخیاباندرپا !بودگرفتهعوضیمسابقهپیستباراخیابانرنگیمشکیوشیکويامبیماشینگذاشت،دومالینبه

!همانمهعروسکآنهايالستیکجیغصدايبرخاستنو

.گرددمعطوفماشینآنسمتبههمهخیاباندرحاضرافرادنگاهکهبودواضحقدراینصدا

:کشیددادوشدخیرهشدهمتوقفماشینبهطلبکارانهوکردفوتیرانفسشماندنش،زندهازمتعجبدختر

!عمو؟خبرتهچه ...هوي-

!بودطلبکارهماوشت؛ندابیشترسالبیستکهجوانیپسرك .شدپیادهعمو

!خیابونتويپریديانداختی،روسرتگوسفندعینچیه-

:گفتوزدپوزخنديدختر

!کرديمیرانندگیداشتیآدمبچهعینتوکهنه-

وباشدداشتهمونثجنسهمکههايصحنهخصوصبههایی،صحنهچنیندیدنبهکردمیدردسرشانکههمجوانانازنفريچند

رودوبارهکه،کنندنمیآمدورفتآدمهمهاینخیابانایندراصالاینکهازمتعجبدختربود،عجیب !شدندجمعدورشانمذکر،هم

:گفتوکردرانندهبه
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هنوز .بديرالیيمسابقهچندیهومونیتورتپشتبشینیبريبهتره !خبره؟چهکنیمیفکرانداختیپاتزیرماشینیه !بچههی-

!درکلنیستیرونیماشینوخیابونمالده،میشیربودهنت

:گفتوآمدجلوترگامیدوخشم،ازشدهکبودصورتیوزدهبیرونگردنیرگباپسر

!کرديمیبازيوسطیمنکرونکیرباداشتیحاالکهبودمنکردهترمزموقعبهاگه !جوجهبفهمرودهنتحرف-

!رفتجلوترهمدختر

!بیرونبکشیروترمزتيرودهودلنبوديمجبوربود،آدمیزادحددرسرعتتاگه-

:گفتودادجلوترراگردنشپسر

!شدي؟خیابونواردوقتیبوديکور-

!نداشتکمپسركاینازچیزينیاورد؛کمهمدختر

 !بگیري؟سرتبهگلیچهخواستیمیسرعتتاینباوقتاونبودم،کورمنکنیمفرضدرکلیاگربه،یهبچه،یهنه،مناصال-

!باشهیابوتويدستکهبازياسباباینحیف

:گفتودادتکانتهدیدبهراانگشتشدخترآورد،باالتررااششدهمشتدستپسر

!کشوندمتمحاکمهمیزپشتتابخورهبهمدستتخودمجانبهببین-

:گفتوزدپوزخنديپسر

!بکنی؟غلطیچهخوايمیمثال-

:گفتاوازبدترپوزخنديباوکردمثلبهمقابلههمدختر

!بیرونکشهمیپاتزیرازروعروسکاینجونتدديکهاینهدارهمنکارکهاينتیجهحداقل-

:گفتوآمدجلوترمیانسالیمرد .کردمیفکراوحرفبهانگارکرد،مکثکمیپسر

!آوردینبندرونخیابوبفرستین؛صلواتبابا-

:گفتکشید،میماشینشسمتبهوگرفتهراپسربازويکهحالیدرو

!برسنزندگیشونوکاربههممردمبذاربرو،بیاجون،پسربیا-

!کردعبورخیابانعرضازباالخرهوزدطرفهیکايخندهدختر .کردندماشینشسوارکشانکشانرااودیگرنفردویکیکمکبهو

اشسینهيقفسهایستاد؛لحظهیکدرمقابلدر .رفترایانباركشرکتدردمتاسرعتهمانباوکشاندفرعیخیابانبهراخود

دربرفت؛شرکتمعاوناتاقطرفبهودادمنشیبهگذراسالمی .کردیکیتادوراهاپله .شدواردودادپایینوباالباریکرا

.بودبازاتاقش

مونیتورصفحهبهدقتباونشستهمیزپشتکهمردي .زددربهرااشبستهمشتکند،متوجهشسالمبانشودمجبوراینکهيبرا

!کردبلندسريبود،شدهخیره

وبرخاستجااز .گرفتراآنجايتعجبباهمراهنرمشیورفتبینازبود،عملشدقتازناشیکهاخمیرویش،بهروفرددیدنبا

جواببیرااوسالمبود،ایستادهدرکنارکهدختر !دادسالمیاحترامباوبوداتاقشمیهماناوحالبودکهچههر .کشیدنفسی

!کردمینگاهمردبهخیرهوگذاشت
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:گفتوکردمیزمقابلصندلیبهاياشارهمرد

!بشینیدبفرمایید-

:گفتوآمدرجلوتگامیکوبسترااتاقدروبرگشتدختر

!برموکنمروشنبراتونروچیزیهاومدمبزنم؛گپوبشینمنیومدممنمحترمآقايببینید-

:گفتوداشتسراغخودکالمدرکهقدرتیحداکثرباو

!مفهومه؟ ...جاهیچوقت،هیچ .گیریدنمیقرارراهمسردیگه-

:گفتبدهد،صورتشحالتدرتغییرياینکهبدونمرد

!کجاستمشکلبفهممهممنشده،چیکهبدیدتوضیحتردقیقوبکشیدعمیقنفستادوبشینید،اگهکنمفکر-

:گفتحرصیدختر

!شماییدمشکلایستاده؛منرويبهرودقیقامشکل-

:گفتودادتکیهمیزبهوآمدبیرونمیزپشتازوکشیدنفسیمرد

!شده؟چی-

:شدیادفربهتبدیلدخترصداي

نمی !بگم؟بایدکیبهبکنه،کمکمکسینخواماگه !بکنم؟بایدکارچیببینمرویکینخواممناگهآقا !شده؟چیپرسیدمیتازه-

کنمحالیتونتونستمروموضوعخوب ...ببینمتونخوامنمیدیگهبگیرید،قرارراهمسرخوامنمیدیگه ...خوامنمیفهمیدمیخوام،

!بگمايدیگهجوریهیا

:گفتوزدسینهبهدستمرد

!چیه؟منباشمامشکل-

:گفتوزدپوزخنديدختر

میکمکيبهانهبهکهاوناییهمهازدارن،ادعاکهاوناییهمهاز !متنفرمازتوننیست،بیشترجملهیهجوابتون !شما؟بامنمشکل-

!بیزارمفهمید،میبیزارم؛ازتونشما،هايجنسهمهمهازشما،از ...بشننزدیکآدمبهخوان

.رفتبیروناتاقازسرعتبهوکردگردعقبوکوبیداوسینهبهداشتدستدرکهراايجزوهوآمدجلوتردیگرگامیو

لگدوایستادراست.افتادزمینبهوخوردسربود،شدهکوبیدهاشسینهبهکهايجزوه .کردمیتماشارااورفتنمتفکرانهمرد

!شدندپخشاتاقکفرويبرکاغذصفحاتوشکستاششیرازهخورد،روبهرودیواربهوشدپرتجزوه .زدجزوهبهمحکمی

***

اولفصل
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کمهدباوکشیدبیرونکیفازرااشگوشی .کردخشکیسرفهتکبود،بديسوز .کردهورادستانشوپیچیدخودبهبیشترراشالش

:گفتلبزیررفت،ورهایش

!آهانمامان، ...امم-

:شنیدگوشیسويآنازرامادرصداي .زدرااتصاليدکمهو

!ندا؟الو،-

.مامانسالم-

!کجایی؟ !چطوري؟دخترمسالم-

!نداري؟چیزيخریديببینمخواستممی !خیابونمسراومدم،درکالسازتازه-

!جانماماننه-

...پسشهبا-

:گفتوکردقطعراحرفشمادر

!بگیرآبلیموشیشهیهافتاد،یادمشدخوبندا-

!خواي؟نمیچیزيدیگهحتما،-

.بیازودمادر،دیگهنه-

 .کردکجخیابانسرسوپريطرفبهراراهش .گذاشتکیفشداخلراگوشیوکردقطعراتماس

.پیمودمیراآنتغییريهیچبیکهبودسالپونزدهازبیشکهراهی .کردحرکتدشانخويکوچهطرفبهوشدخارجمغازهاز

ايشانه .بودههاهمسایهازیکیحتماخب !نشناختکرد،نگاهاوبهسرپشتازوبرگشت !نبودمتوجهگذشت،ودادسالماوبهزنی

!گرفتسرازراخودمسیردوبارهوانداختباال

بیهمآنازداشتقصد .کردندمیپذیراییخودازوبودندشدهجمعآشغالمقداريدورکهخوردگربهچندبهچشمشکوچهدم

 !کردمینگاهحسرتباراهایشجنسهمخوردنغذاوبودایستادهکنارکهدیدراايگربهتکنگاهشرستیردرکهبگذردخیال

 .داشتخاصیبرقنگاهشودادمیتکانرادمش !نشستمیدوبارهوشدمیبلندکمیهمگاهی

وشدترنزدیککمی .بخواندتوانستنمیچیزيتنهاییوحسرتازغیرچشمانشازکرد،نگاهراسیاهوسفیدگربهاینوایستادندا

:گفت

!بخوريهمتورينمیچرا !هیگربههی-

شدنلوسدلشانگارکشید،کناریشدیواربهرابدنشکردمینگاهندابههکحالیدروبرخاست !کردمیومیوییفهمید؛انگارگربه

!خواستمی

!بودایستادهکنارتنهاکهنداشتهاگربهبقیهبینجاییهیچیاوبودترسویاگربهاین .کشیدعمیقینفسندا

راآنهايجیبدوباره !شودنمیپیداآنردگربهیکبرايچیزيدانستمی .گشتراآنوبردکیفشبهدستجهتبیوخودبی

مقابلراآناحتیاطباوآوردبیرونراآنزودبود؛ماندهاشدانهچندکهافتادپفکییادمرتبهیک .نبودچیزيخیرنهکرد،رووزیر

!نه؟یادارنددوستپفکهاگربهدانستنمی .انداختتنهايگربه
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گربه .نشستنداهايلبرويلبخندي .خوردوگرفتدندانبهراپفکاشتیاقبابعدوکردمزهمزهلاو .کشیدبووآمدجلوترگربه

!کردمیومیودادمیتکانرادمشکهحالیدروکردنگاهاوبهدیگربار

 !انداختسفیدوسیاهگربهيبراايدانهدوبارهوباشدمیهاآشغالوآتگونهاینعاشقکهنیستخودشتنهاکرد،فکرخندهباندا

وشدهجداهاگربهجمعازدیگريگربهکهبیاندازدزمینبهخواستمیراسوميدانه .رسیدراآنحسابسریعگربهباراین

:گفتوچرخیدواردتازهگربهسمتبهوکرداخمیندا .آمداوسمتبهحریصانه

!گرفتینمیتحویلروگربهاینکهصبحاز !ترهخوشمزهاینبوي !چیه؟هان-

همسفیدوسیاهيگربهزد؛پوزخنديندا .کردفراروکشیدماننديجیغصدايمزبورگربه .کوبیدزمینبهراپایشعصبانیتبابعدو

براينیزراپفکيدانهآخرین .کردنوازشراگردنشکفشنوكباوانداختبرایشپفکیدوبارهوبرگشتاوسمتبه !بودترسیده

وخرتهمهآنبینخداشکروبودکیفداخلقوياحتمالبهپس !نبودگشت،کلیددنبالوبردجیبدردست .افتادراهوکردپرتاو

 .شدنمیپیداچیزهیچپرت

مقابلدروکردلمسراآیفونزنگترینانتهاییدستش .آوردبرلبکجیلبخندوکردنگاهیرویشبهروطبقهسهساختمانبه

:گفتمادر،کیهصداي

!مامانمنم-

 .رفتداخل

 .کردبازراآندرسرعتبهرسیدنمحضبهوبرسدتاکشیدطولکمیزد،راآسانسوريدکمه

!نداجانسالم-

رويچشمش .دادسالمیهمودبانوگشودانتهاتاراآسانسوردرب !بوددادهقرارمخاطبرااوکهبودبزرگخانومينوهصداياین

:شنید !شدکجاندکیهمیشهمثللبشبازونشستاوفرمخوشورنگايقهوههايبوت

!چطوره؟حالشونمامان-

:گفتوآوردباالرانگاهش

 !الحمدهللاخوبن،-

:گفتوکشیدباالاندکیراچپشسمتابرويپوشبوتدختر

!دارنکسالتیمادرتونایدشگفتمبودن،تنهابزرگخانومکهنه-

:گفترویشبهروفردشبیهحالتیبانیزاو !بودگرفتهراکالمشيطعنهکرد؛فوترانفسشنامحسوسیطوربهندا

!منتظرهمامانباال،برمبایدمن ...ندارینفرمایشیهمدیگه !ترهخوبهمهمیشهازمادرحالخداشکرنه-

:گفتافتاد،میراهکهحالیدروآمدبیرونآسانسورازودادرضایتباالخرهبهناز

!برسونینسالممامانبهحالهربه-

:گفتوفشردهمبهرالبانشايلحظهبرايندا

!حالهربهبرسونین،سالمخواهرتونوبرادرپدر،مادر،بههمشما !خانومبهناز-

!نگردمیآسانسوربهشدهگشادچشمانباوبرگشتهازبهنکهندیدوبسترادرورفتآسانسورداخلو
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کهاستمرضیچهایندانستنمی .شدخیرهدررويبهرودرشدهنصبآینهسمتبهبالفاصلهوفشردراآسانسورباالییيدکمه

بیرونآینهدرخودمشابهبرايراشزبانوخندیدخودفکراینبه .ببیندآنيآینهدرراخودبایدحتماشودمیآسانسورسواربارهر

!آورد

 .دادنمیآنبهاهمیتیکسیولیبودرفتهدرکهشدمیوقتخیلیآسانسوراینزواراصال !نداداهمیتیخورد،خفیفیتکانآسانسور

هلرادرببالفاصله !تنداشتحملشود،بازدراینتاخوردمیحرصچقدرهمیشهواي .شدآنکاملایستمنتظروایستاددربهرو

:گفتبلنديصدايباوکردداخلآناليازراسرشبود؛بازنیمهشانخانهدربداد،

!منزلاهالیبرسالم-

:گفتمیکهشنیدرامادرصداي

!توبیاندا،سالم-

:گفتکشیدنبوحالدرکهبوددهنشواردکاملهنوز .کندبازرااشکتانیبندتاشدخموکردپرتجاهمانازراکیفشندا

!داریم؟کشکآشمامانواي-

:گفتوبرگردانداوسمتبهراسرشمادر

!دخترمآره-

:گفتومالیدهمبهرادستانشندا

 !سردهواياینتوچسبهمیچقدرجون،آخ-

:گفتوکردنگاهداد،میانجامکاريگازسرکهمادربهندا .بودلبخنديمادرجواب

-رین؟میکجا !کردین؟چاقچورچادرشماکهبازمامانا!

:گفتلبخنديباخانوممنیژه

 .بیاموبزرگخانومبهبدمبرممیروآشکاسهاینمامان،جاهیچ-

:گفتآویزانيلوچهولبباندا

!گردینبرنمیهمدیگهساعتیهتاپایینبرینشما !مامــــان-

!گردمبرمیودممیزود !زنی؟میحرفواینراچبابا،نه-

:گفتوکرداخمیندا

!برگردین؟زودتونینمیمگهسرهم،پشتکنهردیفروزندهومردهوفامیلوفککلخوادمیببینهروشماتابزرگخانوماوه،-

:گفتوزدلبخنديمهربانمادر

!بزنهحرفدارهدوستبینهمیمنووقتیوتنهاستزن،پیرکنهکارچیخب !نزنحرفمردمسرپشتبچه-

:گفتوایستادمادرسرپشتندا

!بودپیششبهنازحاالهمینمثال .دارهآدمکلینباشین،اونتنهایینگرانشما-

:گفتناراحتکمیيقیافهباوبرگشتمادر

!شتمذامیجلوشچیزيچایییهپایینرفتممیدونستممیاگه !بدچه-
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:گفتحرصیندا

!بریزهخودشبرايتونستمیخواستمیدلشچاییاگهنیست،چالقکهخودش-

:گفتوکشیدعمیقینفسمادر

!رفتی؟کیبهاخالقتاینباتوندادونمنمیواال-

:گفتوآمداوحرفمابیننداو

!امنداشتهپدربه-

:گفتورفتاوبهايغرهچشممادر

 .بزنحرفدرستگفتمبهتبارصدندا-

:گفتوکردفوتیعصبیو

!مدیونیمخانوادهاینبهچقدرمانرهیادتهموقتهیچوواجبهمهموناحترام-

:گفتايحملهندا

!نکندینجونخونهاینتويکمهمشمامامان،ببین-

:گفتودادتکانسريمادر

!بیامبدمرواینرممیمننکن،شروعروهمیشگیبحث-

:گفتوکشیدآهیندا

 .ببرممنبدین-

!گردمبرمیودممیزوداي،خستهرسیديتازهتو-

:گفتوگرفتاودستازراشدهتزیینآشيکاسهندا

!پادردتوناینبانکردهالزم-

:گفتوکشیدخودپايبهدستیمادر

!وندرمبیدردهزاروپیریه !طبیعیهچیزااینخب-

:گفتبود،شدهکفريحسابیکهندا

پاازروخودتون !پیري؟گینمیبهششماکهسنههمسالپنجوچهل !سالتونه؟چندشمامگهآخه !پیري؟کدومجانمامان-

!کهندارمروکسیشماغیردنیادارتومنآخهکنین،رحممنبهکنیننمیرحمخودتونبهانداختین،

!نمودمعطوفدیگرسمتیبهراصورتشوکردبغضحرفاینباهمیشهمثلو

:گفتوبوسیدآرامنداصورتازوآمدجلوترگامیمادر

!ببرتوبیادخترم،باشه .دهنمیعذابمتوهاياشکاندازهبهدنیاتوچیهیچکهدونیمی !هابریزياشکنبینممن،برمتوقربون-

:فتگوشدبازايخندهبهندالب

!اضافیداغپیازباهماونبریز؛آشبشقابیهبرامزوديگردمبرمیمنتاپس-

:گفتوزدلبخنديهممادر
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.ریزممیباشه،-

:گفتمادرکهبودرفتنبیرونحالدرندا

!دارمدوستخیلی ...ندا-

وکردهاپلهبهنگاهی .فرستادمادربرايفاصلههمانازايبوسهدیگردستباوگرفتدستیکباراکاسهوزدمهريپرلبخندندا

راپایینطبقهيدکمهتازه .پریدآنداخلوبرودهاپلهازکردتنبلی .بودهاآنيطبقهدرهمچنانآسانسورخبآسانسور؛بهنگاهی

ترسانودیگرتکانیباز !نهحاالوايگذشت،دلشاز .خوردتکانیآسانسورکهنریزدزمینکهبودآشکاسهمراقبدقتباوزده

!خورد؟نمیتکانقدراینوقتهیچ !بود؟شدهمرگشچهآسانسور .نریزدزمینبهتادادآشبهرانگاهش

صدايآمد،میبلنديصداي !نشدکند،راستشخواست .دستشرويریختوشدطرفهیکآش !شدیدترباراینوتکاندوباره

 ...غرشصداي ...ریزش

!چیست؟صداياین !کند؟میچنینآسانسورامروزچراپس .بودطبلصدايبلنديبهوگنجشکقلبتنديبهقلبش

ودست !لرزشصدايهیاهو،صدايآمد،میفریادصداي .شدگمهاشکستنصدايمابینآنشکستنصداي !افتاددستشازکاسه

 .محکمتکانیوافتادمیفروداشت ...شدمیکجداشتآسانسورلرزید،مینیزپایش

راتعادلش  .شدنمیکجاتاقککهبودآنازمشکلاگرباشد؛توانستنمینه، !بود؟آسانسوريشدهکهنهفنرهايعلتبهاینیعنی

چیزيچهسوخت،،کشیدداد .کندگیرجاییتاکشیدخودبیرادستشبگیرد،جاییبهدستخواستمیافتاد،زمینبهوداددستاز

شدند؟نمیتمامهاتکاناینچراپسنداشت،همراسوزشبهکردننگاهفرصت !دانستنمی ...

خودبود،گرفتهفرارابدنشتمامترستاریکوبستهمحیطآندر ...زلزله ...لرزهزمین ...لرزه ...لرزش !نبودآسانسورازتکاننه،

!افتاد؟میاتفاقیچهداشتلرز،رويلرز ...لرزشرويلرزش !لرزیدمینیز

!ابوالفضلیا-

ايکلمهتنهاوگفتشدمیپناهیبیاوجدرکهايکلمهتنهاشد،میجاريزبانشبربحرانیشرایطآندرکهبودايکلمهتنهااین

!آمدمییادبهوشدمیفراخوانیذهنشدرموجودلغاتتمامبیندرکه

شدهکجآسانسورکف .دادندنمیمجالهاتکان .شدنمیولیشود،بلندخواستمی .نداشتبرخاستنامکانوبودفتادهازمینروي

شدپرت !شدپرتنه،کهسرالبتهخورد؛سرگوشههمانبهناخواستهوبودشدهکجگوشهیکبه .گذاشتآنرويپاشدنمیوبود

نوريدیگرهمشایدوبودشدهشبهمشایدبود،ضربهاثرازشایدبود،شدهتاریکجامهه .خوردآنجادیواربهضربباسرشو

!نبود

!نفهمیدچیزيدیگروافتادهمرويچشمانشننشسته،مشامشدرخاكغلیظبوي

***

!هاچهارشنبههمهلمعموطبقبود،سرحالصبحاز .دادتنشبهقوسیوکشوآمدبیرونمیزپشتازکرد،خاموشراسیستمش
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وداشتنگهاششانهرويدستیکباهمیشگیعادتمثلوبرداشتهنیزرااشدستیکوچکساكوکردتنبهراخودپالتوينیم

:گفتوایستادمنشیمقابلرفت،بیروناتاقاز

!اتاقه؟توفرزاد-

:گفتوزدلبخنديمنشی

.بله-

:گفتوبردداخلدراليازراسرشوکردبازرادر .زددربهکهايتقهباورفتریاست،بودنوشتهآنرويکهاتاقیدرطرفبه

!نداري؟کاري !رفتممنفرزاد،-

!شدواردمیلیبیبا .شودواردکهکرداشارهدستبازدمیحرفتلفنباداشتکهفرزاد

:استکاريتماسشکهدادمینشانفرزادصداي .کردزدنقدمبهشروعهکالفونکردقبولولیبنشیند،کهکرداشارهدوبارهفرزاد

 ...نیستمشکلیمیایم،نصبشبرايخودموننهاست،آمادهدیگهيهفتهحتما،بله-

برداردستخطپشتطرفکهدادنشانباالسمتبهابروهایشکشیدنباوکردرویشبهروفردبههمنگاهیزدنحرفحالدر

:بودشدهترکوتاههایشپاسخ .ستنی

!بسالمتحتما،خببسیارنه،بله،بله-

:گفتوکشیددلتهازنفسیوکردقطعراتماس

-دیگهبشینري؛میروقدمداريهمشخبرهچها!

:گفتلبخنديباوایستاد

!بود؟صولتی-

!ندارمروصولتیبازدنکلهوسريحوصلهمن؛هابوسهمیروخودتدستکاراینباشمگفتهببین !آرهاوف،-

:گفتوشدموقعیتيمتوجهتازهانگاربعد

!کردي؟کالهوشالبازچیه-

!دیگهرممیدارمخب-

:گفتوزدخودپیشانیبردستفرزاد .خوردفرورالبخندشوفشردبهمرالبانشحرفاینباو

!ست؟اچهارشنبهامروزکهنگومهديواي-

:گفتوخندیدمهدي

!شه؟نمیشنبهپنجکهچهارشنبهمننگفتنباولیگم،نمیمنباشهخب-

:گفتحرصیفرزاد

!هاگذرهمیخوشدیزین،بریمهابچهباقرارهجمعه !نروروهفتهاینوبیابابا !بدترهکهپنجشنبهاوه-

!نکنراراصخودبیپسشه؛نمیکهدونیمیهمخودتشه،نمی-

:گفتلجبازيبهآمیختهحالتیبافرزاد

!اخراجینمونیاگهاصالببین-
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:گفتوکردايخندهدانست؛میخوبرااخالقش

گیرممیراحتخیالباهفتهیههممنوزنیمیکلهوسرصولتیباريمیخودتدیگههفته .شهمیخوبهمچقدراتفاقاباشه،-

!بکنهخرخرهیگوشمدمکهنیستهمهگندخرسیه .خوابممی

:گفتوکردترشروماندهماستعینرفیقش

!برگردفردابمون،روزیهحداقل !معرفتیبیخیلی-

:گفتخروجحالدروخندیدمهدي

!زنیمیغرزناعیندرست-

 .فشرددستدرراخودکارشوماندمیزتپشپاسرطورهمانفرزاد .زدبیروندرازسریعشد،دوستشالعملعکسمتوجهچونو

:گفتوکردبازرادرکنارمهدي

.خداحافظ-

.بسترادربکند،اصابتسرشبهفرزادخودکاراینکهازقبلو

:گفتلبزیرتبسمیباهمراهودادتکانسريفرزاد

.سالمتبه-

!بودبیزارجمعهوپنجشنبهزازد؛چرخیحوصلهبیوانداختگردانشصندلیرويراخوددوباره

ونشستسفیدشپرایدرلپشت .بودشدهراحتکلیبودخریدهراآنوقتیاز .کشیدسفیدشرخشسربهدستیسرحالمهدي

دستازامان .بودظهرازبعدنیموسهکرد،ساعتبهنگاهی .بودهاجمعهوپنجشنبهعاشقفرزادبرعکساو .گفتاللهیبسم

هفتگیرانندگیاینبهنداشت،اشکالیرسید؛میخانهبهیازدهبرودورساعتحساباینبا .بودکردهمعطلشساعتیمنفرزاد؛

.بودکردهعادت

اینکهبا .کردنمیعادتگرفتهدودوشلوغشهرآنبهوقتهیچ .بودخوشحالرفت،میخودشانشهربهروزدواینکهاز .کردحرکت

!دادمیغربتحسبرایشهمهنوزخبولیبود،کردهزندگیاآنجتمامسالشش

منزلاز .کردنگاهشمارهبهوکشیدبیرونکمریشکیفازراآن .خوردزنگموبایلشکهبودشهرشلوغهايخیابانعالفهمچنان

:گفتوداشتنگهگوششدمراگوشیوزدلبخنديبود،

.سالم-

:نشستگوششدرمبیناشادوگرمصداي

!خودمو؟کنممعرفییاروماآوردینجابه !سالمتین؟ !خوشین؟ !خوبین؟ !شما؟احوال !مهديآقاسالمبه-

:گفتخندهباودادتکانسريمهدي

!باز؟چیه-

:گفتوکشیدهمدرابروییمبینا

!نرهیادتونصدامباشم،کردهعرضسالمییهگفتمهیچی-

:گفتوشیدکباالراابرویشمهدي
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!بايافتاد،یادمکامالحاالخب !طوراینپسآهان-

:رسیدگوشبهطرفآنازمبیناجیغصداي

-وقتیهنکنیقطعا!

:گفتلبخنديبامهدي

!بگوزودترروحرفتفرمونم،پشت-

!رسی؟میکی-

.یازدهساعتحدودانشااهللا-

!شدي؟خارجتهرانازاوهوم،-

!هنوزنه-

:گفتودادپیچیدستشدرراگوشیسیممبینا

!دارهاونجاهايداروخونهببیننکردم،پیدارومامانکمردرددارويراستش-

:گفتوشدجديکمیمهديچهره

!بود؟چیاسمشباشه،-

 .بوددادههمدگیسرماخورقرصبستهیکخردپولعوضبهکرد،داروهابهنگاهی .نشسترلپشتوآمدبیرونداروخانهاز

.افتادراهوانداختعقبصندلیرويراکیسهوزدلبخندي

کمیراپنجرهالي .کشیدايخمیازهکهبودکردهردراکرجتازه .داشتهمراهبهخموديوآلودگیخوابازحالتیظهرازبعدهمیشه

بهنگاهی .بستراپنجرهدوبارهوشدسردشنکشیدهساعتنیمبه .پراندسرشازخوابخوردمیسرشبهکهمالیمیبادکرد،باز

ازبهترکرد،روشنشوزدرارادیودکمه !نبودايچارهشان،قبلیجايکردپرتشدوباره .بودحفظازرااشهمهکرد،هایشديسی

!بودبهترکهماشینداخلسکوتازحالهربه !بودهیچی

وشدمیپخشچرتتبلیغاتچند .کردعوضراموجشوکشیدخمیازهدوباره !ماندمیییالالمثلشد،میپخشمالیمیموزیک

:گفتمیمجري .دادتغییرراموجدوباره

!باشهنیازمورددیگهچیزهايازبیشترخوراکیوچادروگرملباسرسهمینظربهفعال-

:شنیددوبارهبود،شدهجلبتوجهش .کردبلندتررارادیوصداي

گذاشتهجابهزیاديمالیوجانیتلفاتکهرهمیانتظارلرزهزمینشدتازولینرسیده،دستمونبهگزارشیتلفاتآمارازهنوز-

.شنمیاعزامحادثهمحلبهزوديبهامدادگروهکهکردهاعالممترقبهغیرحوادثستادکلمدیر .باشه

ازگفت،میشرایطازمرتبمجريبود،دادنگوشحالدرهمچنان .دادتکانسريناراحتیباوکشیدگردنشبردستیمهدي

 .گردیدنداعزامحادثهمحلبهکهافراديوهستانجامشبرقراروشدهانجامتاکنونکهاقداماتیازنیاز،موردلوازمازها،کمک

:گفتکهرسیدجاییبهتا

 ...پذیرفتهصورتظهرازبعدیکاعتسدرکه ...شهرریشتريهفتوششيزلزله-
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در .کشیدبرایشممتديبوقعقبیماشینکهنهادترمزرويپا .بودشدهگشادنگرانیازچشمانشونشنیدرااشبقیهدیگرمهدي

اتوبانيحاشیهبهارماشینناگواريحادثهوقوعازقبلوآمدخودبه !بودکردهترمزمرتبهیکده،وصدصد،سرعتباوبوداتوبان

 .کردتوقفوکشاند

خفهداشتکشید،رابلوزشيیقه .کردتکیهصندلیبهراسرشوکشیداشپیشانیبردست .بودشدهخیرهبیرونبهناباورانههنوز

روبههمچنانودبکشعمیقنفسچندکردسعی !بود؟بستهراتنفسشراهچرا !بود؟شدهتنگپیراهنشيیقهقدراینچرا .شدمی

کهچیزهایی !ممنوعهچیزهايداشت،زدنشپسدرسعیهمیشهکهچیزهاییرفت،میرژهچشمشمقابلچیزهایی .بودخیرهروبه

!کردمیفکرهاآنبهبایستنمی

ماشینفرمانبرمیمحکمشت .کشیدعمیقنفسچندوگشودانتهاتاراپنجره .بودآوردهکمنفسکشید،دیگرباریکرااشیقه

!دیگرمشتیدوبارهونشدخالیزد،

شمارهامداد،کمیتهاحمر،هاللستاد،کمک،اعزام،دارو،آب،کنسرو،پتو، !گفت؟میچهگفت،میخودشبرايطورهمینمجري

...حساب

!بودمجريآندستاندرمشکلشحلگویاشد،خیرهرادیوبهکردهبغضباراینوگذاشتدهانشبردست

کردسعی .کشیدریخت،میاشپیشانیرويهاآنازدستهیکخداهمیشهکهدستشیکوصافموهاياليراانگشتانش

گشت، .رفتتلفنشدفترسراغوبرداشتراموبایلشگوشیوگفتخدایاییداد،امیديخودبه .بدهدسامانوسرراذهنیاتش

يدکمهوگفتلبزیراللهیبسم .موبایلشاصلیيصفحهرويشدبازخوانیشمارهبود،شدهارهاستفادهبیهامدتکهايشماره

ونصفراهمهآورد؛میزبانبررسیدمیذهنشبهکهدعاییهر .داشتنگهگوششدمراگوشیوبستراچشمانش .زدرااتصال

.خواندنمیآخرتاراکدامهیچعجلههمهآنباذهنشنیمه،

!خدابوق،حتیبدون !حسینیاصدا،هیچبدونانتظاريباز !علییاظار،انت

:مالیموزنانهصداییو

!باشدنمیدسترسدرنظرمورديشماره-

بغضبا .تکراريحرفهمانبازوثانیهچندبازوفشرددیگرباررادکمه .فشردهمرويراچشمانشودادتکیهفرمانرويراسرش

:کردزمزمه

 !بردارخدارضايمحضبردار،-

:کردتالشدوباره

 !بردارخدارضايمحضبردار،فقط .زديزنگکرديغلطبگووبردار .بگوداريدوستچیهروبردار-

 .امیدشرويانداختخشبازمزاحمصدايهمانو

 .کردرهارااشکشیدهنیمههاينفس .فشردوگذاشتگردنشبردست

.باشدباید ...استامکانينغمهترینناممکننبودشباشد،بایدهست،هماوهست،همزندگیهستامیدتااست؛شركناامیدي

.داشتنگهگوششدمراگوشیبازوفشردايدکمه .نشستصافوابرویشدومابینانداختخطی

.سالم-
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:دادبیرونعمیقرانفسش

.سالم-

:گفتخطپشتبخشآرامشهمیشهصداي

!مهدي؟کجایی-

:زدپلکی

!جادهکنار-

:نگرانهمیشهآننگرانالعادهفوقصدايو

!مادر؟شدهچیزي !چرا؟-

:کردتزریقوجودشدررامالیمگرماییمادرنگرانی

!شنیدین؟رولرزهزمینخبرايمامان-

:شدغمگینمادرصداي

بریمبندازیمچیزيیهگفتمیهیوبودترسیدهخیلیمبینا !بارسهدوهماونید،لرزهماینجا .کردیمحسشهمشنیدیمهمآره،-

 !بشهچیکهحیاطبریمسرمااینتوآخهگفتمهممنحیاط؛توبشینیم

:گفتدوبارهمادر .نبودهاصحبتاینپیحواسشودادمیگوشفقطمهدي

وکیحاالگیره،میهمروزیهودادهبهمونجونیهروزیهکریماوستافتمگ .کردفرارخداسایهزیرازکهشهنمیبهشگفتم-

.خودشهرحمانیتهموندستدیگهکجاش

 .شدمادرجوابتنهابازمهديآه

!خطی؟پشتمهدي،-

.هستمبله-

!آره؟رسی،مییازدهساعتگفتمیمبینا-

:گفتوکردمشترادستشمهدي

!خونهنمیامبگمهکزدمزنگمامان،نه-

:شددلهرهازپرمادرلحندوباره

!افتاده؟اتفاقی !مادر؟چرا-

!زدهزلزلهيمنطقهرممی-

:شدترآرامکمیخطپشتلحن

!ببريبدموسایلکمیهاینجابیامهديفقط .باشهآهان،-

سرمسجدبهبدهببربديوسایلخواستیاگههمشمارم،میمستقیم .کنممیدیرساعتیسهدویهاونجابیاماگهمامان،نه-

.کننمیجمعوسایلدارنحاالشکبدونخیابون؛
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ساعتصبحبخواب،کمیروشباینجا،بیا !بکنی؟تونیمیکمکیچهتاریکیتوشب .رسیمیشببريحاالجانمهديببین-

!برسینیموهفتساعتتاکهکنحرکتپنج

:کوفتمیماشینکفبهقراريیبباراپایشمهدي

 .نشیدنگرانمتازدمزنگهمحاالوشهنمیکهگفتمماماننه-

 .سالمتبهبرومادرباشه-

:گفتدوبارهتماس،قطعازقبل

گردم،برمیکیدونمنمیدیگهچیزهیه ...نشیننگرانبگیرینتماسباهامنتونستیناگهندن،خطهاموبایلاونجااحتماالمامان-

!موندمروزيدویکیشاید

:گفتداشت،اشنگرانیکردنمخفیدرسعیکهلحنیبامادر

 .باشهمخودتمراقببرو،باشه-

:دادادامهترآهستهو

!خدابااجرت-

:گفتپردلیبامهديو

!کندعابرام،کندعا-

:گفتوقتیداشتدلیتهازلحنچه

!پناهتوپشتخدا-

:گفتوگذاشتدندهرويبهدستوبستدیگربارراپنجره .کردقطعراماست

!توامیدبهالهی-

.افتادراهو

***

يخستهکامبهجایکراتاریکیعظیمحجموبگشایدراچشمانشتاشدايبهانهولی !نخوردهمشایدخورد،تکانچیزيانگار

اشهمراهیابدیتتاوبودکردهخوشجاذهنشهايزمینهپسدرکهتاریکیتاریکی،همانجنسازشدیديتاریکی .بکشدخود

جافکرشوحساليبهالدررنگپروخوردهبولدهمیشهوبودندنشدهزمینهپسوقتهیچکههاییزمینهپسهماننمود؛می

.بودندکردهخوش

!آشناییصحنهچهبود،ماندهجابودندشدهخمشکمتاکهزانوانیباونهادهدیواربرسرآسانسور،يشدهکجيگوشهدر

کرده؛کزپنجره،بهنقطهدورتریندر،بهنقطهدورترینممکن،دیواردورترینکنجدرساله،پنجهمشایدوسالهچهاردخترکی

مخفیاووجودازراخودظالمانهخورشیدوبرگرداندکوچکشاناتاقبهدوبارهراروشنایینیستقادروبودهزانویشرويبرسرش

درموجودالمپتنهاکردنروشنازکوتاهدستش .نیستکلیدبهرسیدنبهقادراومتريیکقددختر،کوچکدستان .استکرده
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کناربرشدهدادهتکیهبالشهمانازحتیترسدمیترسد،می .استشدهفراموشدیگر،مواقعازبسیاريچونواستاتاقوسط

لمبالشهموگلشهمخودش،هماست؛سیاهحاالاماقرمز،ریزهاییگلبااستسفیدروشناییدر .ترسدمیدستشدمدیوار

!درسته ...بخوردرااوتواندمیدختركکوچکفکردرکههستسیاهیيسایه .استترسناكنیزدیواربرداده

دریچهدوآنگشود،نخواهد .فشاردمیزانویشرويبرترسفتداردقرارکوچکشنوانزارويکهراسرشوبنددمیراچشمانش

دوستیک .برگردداشزندگیامیدتنهاتابرگردد،دوبارهنورتاگشودنخواهدخورندمیغبطهآنداشتنبههمهکهرازیباکوچک

کوچکشآغوشبهنیزراآن .دنیاستهمراهوفاترینباونبهتریبرایشکهرنگیايقهوهموفرفريعروسک !دوستیکتنهادارد،

!نیستتنهاکهخوبچهترسد،مینیزاوحتمیفشارد،می

صداي .وحشتناکنداکنونامااندبودههمروزدرشایدکهصداهاییاند،کردهاشاحاطهکهصداهاییشنود؛میصداهزارتاریکیدر

گنده،پايدوباغولی .سازدمیغولهاآنازکوچکشذهنفعالخیالوشناسدنمیکهصداهاییبدترگاهیوهمهمهگاهیزن،مرد،

بهنیزسرماآريشود،میسردش .کندمیهوهوجاهمهکشدمینفسوقتیکهلرزد،میزمینرودمیراهوقتیکهگندهدستدو

ياندازهدلیاباشدمیاتاقسرديازلرزشوسرمانفهمیدهتوقهیچوگرددمیافزودهاشسیاهیازپررنگارنگمجموعهاین

 .لرزاندمیرااوولرزدمیگنجشکش

!طوالنیشبوبودکوتاهتاریکیکاشاي !هستندکوتاههاشباما !است؟طوالنیتنهاییوتاریکیاینچقدر !است؟طوالنیچقدر

نهدستش،کند؛میدردهمتنش .گشودنخواهدچشمونکردهحسرااوهاينفسگرمايتاخوردنخواهدتکانخورد،نخواهدتکان

میخمرودمیراهوقتیکهجاهماناست،پایشداند،نمیرااسمشآهان .بودپریروزهمآننه ...سرش !بوددیروزدستشنه

کهجاهمانبههمچنانوکندنمیبلندراسرشمااسوخت،میپیشساعتدووکندمیدردحاالالبتهوکندمیدردآنجاامروزشود،

!فشاردمیداندنمیرااسمش

اشانرژيتماميتخلیهبراي !ناممکنآنجامثلکوچکیمکاندرانرژياینمهارواستانرژيازسرشاروجودشاست،کودك

بازدراینکیپسکوبد،میزمینبهتندتندراپایشکفودهدمیتکانراخودش .دهدمیتکانراپایشوخوردمیتکانتکان

!شد؟خواهد

هیچ،همانبه .کندمینگاهتردقیقوکندمیبلندسربارایناماکند،میدورراترسشخوردنتکانباانگاربخورد،تکانخواهدمی

!کجاست؟خورد،میچرخذهنشاماشده،خشکوخوردنمیچرختنش .بیندنمیکهچیزيبه

کشیدنفسبلعید،لذتباراآشبويفرستاد،سالمبهنازبرادروخواهرومادروپدربهداد،پفکگربهبهخرید،آبلیموبود،کالسسر

راآشکاسهوببردراآنمادرشنگذاشتاوه !آشبويآري .آمدمیآشبويبود،ماندهمشامشدرهمچنانآنبويانگار !عمیق

 .بودشدهکجطرفیکبهکهقوطیهمانبود،کردهگیرفلزيقوطیآنداخلاکنونوبودلرزیدهجاهمه .شدهنسورآساسواروگرفته

 .فهمیدمیحاالوبودشدهجمعشده،کجيگوشهدر

سرش .شدمنصرفخوردنتکاناز .نشستدردبههمزمانتنشتمامکهبدهدخودبهتکانیخواست .دیدنمیراجاهیچزد،پلک

سایهسایه، .بودچیزيانگارنهاما !نبودچیزيداد،حرکتصورتشمقابلوکردبلندفراوانتالشباراراستشدستکشید،میتیر

رويدستش !باشدمردهشایدداد،حرکتتنشرويآرامیبهرادستش !کرداينالهوآوردپایینرادستشبود،لمسیقابلغیري

!بودزنده ...زدمیهنوززد،میشد،نگچخورد،چرخقلبش
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است،فلزيقوطیآنکنجدانستمیدانست،نمیکهنهدانست؛نمیبودکجا .بودزنده !ناراحت؟یاباشدخوشحالبایددانستنمی

!آوار؟ ...آوارزیر !کجاست؟فلزيقوطیایندانستنمی !کجا؟دانستنمیاما

شدهخراباگر !باشد؟لرزیدهاگر !باشد؟شدهخرابخانهنکندباشد،لرزیدهزمینواقعانکندباشد،رآوازیرواقعانکندخدایا !واي

!باشد؟

:کشیددادوکردجمعحنجرهدررانیرویشتمام

!مامــــان-

خوبچهوبودسالمگوششکرد؛ايخندهوانفساآندر .نشستگوششبهکوچکمکانآندررمقشبیصدايپژواكوسکوتو

!بودسالمگوششکه

 .نشستدردبهتنشتمامسرفهیکازحاصلکوچکتکانهمانباکهکردکوتاهیيسرفه

:زدهق

!مامان-

!هستمادرهست،حتماهست،نهبود،نهنه ...مادر .بوداشداراییتمام

دروسرفهباز .داشتمشکلچیزيونتوانستامابود،اووجودبهوابستهوجودشتمامیکهراموجوديهماننامکندصدابازخواست

آوردمییادبهآري .کردمیدرداشسینهحتمی .دهندمیقراراشسینهرويراسنگینیسنگکهبوداینمانندتنفسبارهر

قبالکرد،میفرقسنگینیاینجنس .شناختمیراآنونبودسرماخوردگیسنگینیایننهاماداشت،خوردگیسرمامختصري

!فقدان؟ !فقدانیکازجنسیبود؛نکردهتجربه

 !زدنمیهمچنانسمجقلبآنکهبودفقداناگرکهنه،فقداننهنه !اکسیژنفقدانبودهمیندقیقابلهشد،تردرشتچشمانش

!رفتمیزوالبهروکوچکمحیطآناکسیژنوبودشدهسنگینهواکاهش،کمبود،

بی .بودنزندهبرايذاتیيمبارزهیکوکردمیحفظرانیرویشبایستمیکند؛وادارکردنصدابهرااشحنجرهوبارهدنتوانست

وخواستمیتپشخواست،میبودنزنده ...طلبیدمینفسغریزيوجودشعقل،وفکروذهنازخارجاي،مبارزهاي،ارادههیچ

 !خواستمیفرصت

بهرادستش .بودمحکموبودسفتاما .چیستکهدانستنمیوبرداشتخورد،دستشبهچیزي .کشیدنارشکبهآرامرادستش

دوباره !بودخوبپیچید،گوششدرآشکاروواضحآنصدايکرد،صبر .کوبیداشکنارهدیواربهراقطعهآنوبردراستشپهلوي

تابایستمی .شدمیتکراروتکراروارموسیقیچه،دانمنمیازتیکهآنکوبشوبودگرفتهریتمدستشحاالوکوبیددوبارهکوبید،

.وجودشدرامیديوگوششبربودنوازشیبازرسیدنمیجاییبهصداایناگرحتیسکوت،آندر .کوبیدمیداشت،زمان

 .رفتندمیپیشکمکبرايهاهمشهريغیرودگشتنمیآشناازرديدنبالبههمشهريزنانومردانبود؛رفتهتاریکیبهروهوا

 !بودندکشیدهبیرونبودند،دیدهخونبودند،کردهرووزیرراخاكهاساعت

وامدادطورهمینوکمکداوطلبهايبچهوبودحکمفرمافضابرنسبیسکوت .بودشدهکاستهروزيهمهمهازوسردوبودتاریک

میآواریکجانبهنفريچندگاهوکردندمیحرکتساکتشبانهحرمتوخستگیعلتبه .بودندگشتحالدرهنوزاحمرهالل

لباسشانخاکیآستینباراچشمانشاننموفرستادندمیصلواتیوگرفتندمینیروآمدمیبیرونايزندهوقتی .کندندمیوافتادند
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شدهسستپاهايکشیدند،میبیرونرانفسیبیاي،زندهگمانبهقتیوو !بیشترکاوشیبرايگرفتندمیقوتوکردندمیپاك

میجاريهایشانزبانبراهللاناوگفتندمیاللهیاالالهالباراینوگشتمیوجودشانگاهتکیهزمینايدقیقهوشدمیخمشان

 .تالشدوبارهوشد

دنبالبه .بودصدادنبالبهوکشیدمیکاردیگروقتهرازبیشترهایشوشگاز .آهستهکامالپاهاییبازد،میگامکوچهسکوتدر

...چیزيردي،صدایی،

صدایییک ...بودرفت،پیشترگامی .خوردندمیزنگانگارهایشگوش .شدمنحرفچپبهوکردنزدیکهمبهراابروانشایستاد،

 !بود

:کردصداجلوترگامچندازیکی .ایستادوکردترتیزراهایشگوش

!ایستادي؟چرا-

دروندیدرااوعالمترویشبهروفردوبودتاریکهوا .کردسکوتبهدعوترااودستشبردنباالباوچرخاندراستبهراصورتش

:پرسیدبلندترانداخت،میاوصورتبهرااشقوهچراغنورکهحالی

!شده؟چیزي-

:یعنیداشت،نگهبازرااشاشارهانگشتفقطوکردجمعکمیبوددهبربردهباالکهرادستی

!دقیقهیهفقط-

:گفتورسانداوبهراخودنیزدومنفر .بودواضحپیامقوهچراغجانکمنورزیردرباراین

!شنیدي؟چیزيعلی-

:گفتلبزیرعلی

!هیس-

:گفتدومنفر .دادگوشمتفکرانهوکردکجویشربهروساختمانطرفبهآرامرااشاشارهانگشتو

!میادصدایییهشنوم،میهممنآرهآره-

:گفتوگرفتپشتازرابازویشعلی .رفتجلومحابابیو

!کناحتیاطسعید-

:گفتعلی .کردنگاهشوبرگشتسعید

.بعدذاريمیکجاپاتوببیناول-

:فتگوگرفتپایینبهروراقوهچراغسر

.بیاباشه-

علیبازورفتندجلوترراکوچکحیاط .آمدمیهمچنانتیکتیکصداي .گذشتندشدهریختهدیواررويازوبرپاوسالمدرکناراز

:گفتوگرفتراهوابهسرسعیدبازويترمحتاط

!ریزهمیفروذاري،میروپاتهویه !استزندهزیرشیکیآوار،روينرو-

:گفتبلنديصدايباعلی .گفتاوهومیودادتکانريسسعید



کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار – فرصتی دیگر                 کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٠

!شنوي؟میمنوصداي !هست؟اونجاکسی-

یارينفسدیگرامابدهد،پاسخخواستمی .دادگوشوبرداشتزدنازدست .شنیدولینامفهوم،وجانکمچندهرشنیدصدایی

دادبراينداشتنفس .نداشتنفسولیکشید،میدادبایدورسدنمیجاییبهصدایشگفتنآهستهبادانستمی .دادنمیاش

!کندجوییصرفهبودنیازاکسیژنمصرفبرايکشیدن،

دوبارهعلی .شدگرفتهسرازپیشازبلندتردوبارهوشدمتوقفتیکتیکصدايثانیهچندمدتبراي .دادگوشوشدساکتعلی

:کردصدا

 .بدهادامهزدنضربهبهطورهمینخبخیلی-

:گفتوکشیدگردنشبردستیسعید

!جلوتربرمبذارتره،عقبمشخصهصداازعلی-

:گفتوکردرهاداشتدستدرهمچنانکهرااوبازوي

!خبره؟چهببینیمکنیمبررسیروبرودورکمیبیانکن،عجله-

شدهمتمایلساختمانراستسمتبهتازه .کردرفتنراهبهشروعخانهآواردوردوستشباقدمهموگفتايباشهمیلیبیباسعید

:گفتبلندنبود،صبورعلیياندازهبهکهسعید .شدترواضحتیکتیکصدايکهبودند

!کجایی؟بگیتونیمی-

شایدوبودندترنزدیک .کردجمعرانیرویشتماموکشیدزدنازدستبازوافروختقلبشدرراامیديصداشدنترنزدیک

:شنیدندمیراصدایش

 .آسانسور-

!بودسکوتیبدهمشبسکوتولیبود،رنگکموخفهصدایش

:گفتتندسعیددادند،فراگوشوایستادنددوهر

!گفتچیزيیهشنیدي-

:گفتودادتکانسريتاییدبههمعلی

آره-

:کردبازدهانسعید

 !دیگهباریه-

:گفتوگذاشتاواندهبردستعلی

!کنجمعروحواست !گفت؟چی ...وایستا .بزنهحرفتونهنمیدلیلییهبهسعید،باشآروم-

:گفتفکرکمیباسعید

!خوردگوشمبهکهحرفیتنها .داشت«س»کهچیزيیهنبود،واضح-

.ساختمونراستسمتاومدیمهکهمما .کنهنمیکمکیاینولی !باشهراستسمتتونهمی !گیمیراستآره-
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راصدایی .بزندضربهکهبودکردهفراموشکلدرکهداشتهیجانانقدر .بودالعملیعکسمنتظرانگاربود،کشیدهدستزدناز

:شنید

!بزنضربههمباز-

!بودنزدیکخیلیصدا

:گفتعلی .سپردندگوشبودند،گرفتهقدرتواضحطوربهکههاضربهصدايبهبازدوهر

جلوییقسمتازمنوایستا،جاهمینتو .بلندهرفت،باالاینجاازشهنمی .میادساختمونقسمتاینازشکبدونصداسعیدببین-

!خب؟وایستم،کناشارهرسیدماینجابهوقتیوباالرممیساختمون

:گفتوگرفتاوسمتبهراقوهچراغسعید

!باشمواظبوببرمهرواینولیبرو،باشه-

!اوهوم-

اینزیرکسیرسیدنمینظربهکرد،اطرافبهنگاهی .رفتباالماندهجابهآوارازآهستهساختمانجلوییقسمتازوافتادراهعلی

وخصمشراضربهصدايحال .رفتپیشآهستهومحتاطهاییگامباوکشیدراستسمتبهکمیراخود !باشدماندهزندهآوار

:کشیددادسعید .شدمیبهتربودروشنهوااگروبودندادهتشخیصهنوزرامکانشاماشنید،میکامل

!حوالیههموننرو،جلوتردیگه-

!ماندمیفلزيصدايبهکوبش،صداي .نشددیدهچیزيهمبازوچرخاندمقابلشراقوهچراغنور

:گفتوگذاشتزمینرازانویشیک

.بزنمتوالیيضربهدوشنويمیاگهشنوي،میورصدام-

:گفتوگرفتنفسیعلی .استشدهنزدیککافیاندازهبهکهبوداینيدهندهنشانآن،دنبالبهمتوالیضربهدووتوقفیک

!کجایی؟بگیدیگهباریهتونیمینزدیکم،بهتخیلیاحتماال-

!راتالششتمامکرد،رااشسعیدوباره !افتادسرفهبهولیداشت،احتیاجآنبهشدتبهکهبکشدعمیقنفسخواستندا

...سور ...آسان-

:گفتبلندتربعدوکردمکثکمیعلی

!بزنضربهدوبازآرهاگه !آره؟آسانسور،گفتیآهان،-

:گفتبلندتروبرخاستونشاندلبشبرلبخنديضربهدوصداي

!آسانسورهداخلسعید-

:گفتوبردباالراابرویشیدسع

!آسانسور؟-

بهروخرابهبهآنضعیفبسیارنوردروکردروشنراآنصفحهايدکمهزدنباوکشیدبیرونراموبایلشگوشیحرفاینباو

:کشیددادوکندپیداخواستمیکهراجاییکمنورآندرتاکشیدطولمدتینگریست،دقتبارویش

 .پیداستاینجاازآسانسورپشتکردم،اشپیدعلی-
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:گفتبود،ایستادهطبقهسهيشدهریختهساختمانبااليبرکههمعلی

!بینمنمیچیزياینجاازمنولی-

:گفتسعید

نوردوبارهعلی.گرفتیقراردمشدرستحاال !آهاندیگه،کمیه .بروجلوترمتريیکحدودوبگیرمنطرفبهکمیهروچراغتنور-

:گفتوگرفتزمینبهراچراغ

!شهمیدیدهخاكفقطاینجا-

:گفتدقتکمیباسعید

نداره،حفاظسمتاونوشدهکجچپبهمحسوسیطوربهآسانسوربینممیمنکهاینجاییاز .نشستهآوارروشمترينیمیهآره،-

!کنیمصبرصبحتاایدبکنمفکر !نیستمطمئنزیادنظرمبهولیهادارهیعنی

:گفتعلی

شهمیکارچیببینیمباالبیا .نیارهدوومصبحتاشایدوبزنهحرفنتونهشخصاینشدهباعثکهچیزيیه !هستمشکلییهولی-

!کرد

:گفتودادنشانراآسانسورتقریبیجايورساندعلیکنارراخوددقیقهیکازکمترعرضدرخواستهخداازسعید

!بزنی؟ضربهبازمتونیمی-

:گفتعلی .کردزدنضربهبهشروعدوبارهتابید،مییاسشپردلبهنورينوري،بیآندروشنیدمیراهامکالمهتقریباکهندا

 .بزنضربهطورهمینخوبه-

:دادادامهوکردسعیدبهرو

!بکنیمکاريیهبایدوکردرصبصبحتاشهنمی .باشهداشتهاکسیژنمشکلکنممیفکر-

:گفتسعید .کردکندنبهشروعونشستزمینرويحرفاینباو

!کمکشداگهوبیارموسیلهرممیزودمنشه،نمیدستبا-

:کردصحبتبهشروعلحظهچندازبعد .شدمشغولدوبارهوگفتايباشهعلی

مطمئنطورياین .بزنضربهطورهمینولیداري،کمهوادونممینزن،رفحوکنصبر .بیارهکمکرفتدوستمکه؟ترسینمی-

!باشه؟ضربه،دونهاگروبزنضربهیههستبلهسوالمجواباگهحاال !خب؟زنیم،میحرفهمبا .خوبهحالتشممی

:گفتوزدلبخنديد،کنمیهستآسانسوررويبهروکردمیفکرکهراجاییدستانشباکهحالیدرعلی .ضربهیک

!تنهایی؟-

:گفتوکشیدنفسی .ضربهیکدوباره

!پسري؟-

:کردصحبتادامهدرسعی !کردنغشحالدرترسازدرصدنوداحتمالبهواستدخترپساوخداد،باالراابرویش .ضربهدو

!سال؟بیستزیر !سالته؟چند-

.نیستبچهحداقلشکرروخداخب .ضربهدو
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!سال؟پنجوبیستااليب-

:گفتکرد،میپرتعقببهراآجريکهحالیدروخندید .ضربهدوباز

!یک؟وبیست !شدمنزدیکسنتبهپس-

:گفتخندهبا .ضربهیک

!هدفبهزدمپسجونآخ-

:گفتعلی .نشستندالبانبرنیزجانیکملبخند

!دانشجویی؟ .بعديسواالتسربریمحاال-

.بهضردو

!نرفتی؟دانشگاهپس-

:گفتوکردجمعراچشمانشکمیعلی .ضربهیک

!رفتی؟ !نه؟یارفتییعنیاین-

:گفتوشدلبانشبخشزینتلبخنددوباره .ضربهیک

!آره؟کاردانی،احتماالورفتیپس-

 .ضربهیک

!هامیارمدرروآمارتدارمبه،به-

:گفتدستپاچهعلی .کردسرفهبود،رمقبی .خندیدهمندا

!خوبی؟ .بینممیدارمروآسانسورباالییيگوشهحاالکردم،پیدا !کنتحمل-

 .کشیدراحتینفسعلیوزددیوارهبهضربهیکندا

!آوردمهمکمکاومدم،علی-

 .بودسعیدصداياین

:شمرددلشدرودادتکانسريوزدلبخنديسعیدکنارکیارشدیدنباکرد،بلندسرعلی

 !سهدو،یک،-

:گفتوآمدجلوترکیارش

...علیگممی-

:گذشتذهنشازخندید،میدلشدرکهحالیدرعلیو

!شدشروع-

:گفتوگرفتراخودحرفيادامهکیارش

!کردننمیپیدانیازیابزندههايسگبهدیگهداشتنتومثلتادوهمهاخارجیعلی،گممی-

:بودکندنحالدرخیالبیکیارش .رفتغرهچشمعلیوزدقهقههیدسع

!کردي؟پیداچندمیهامروز-
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:گفتسعیدوفشردهمبهرالبانشعلی

!سومی-

:گفتوکردپرتدورتروبرداشتزمینازچیستنفهمیدکهراايتکهوشدخمکیارش

!دارنقیمتدرچقسگاایندونینمیها،بدونروخودتقدرعلی-

:گفتوبرگشتحرصیکیارش !کوبیداوسربهمحکمرااشخاکیدستثانیهازکسريدروبرگشتکیارشسمتبهعلیصورت

!خريخیلی-

:گفتوکشیدکنارزودراسرشاوکهبودبردهکیارشدهانسمتبهرادستشعلی

!کنی؟میکارچی-

:گفتايآهستهصدايباعلی

!دخترهطرفوربیشع-

:گفتآرامولیلودگی،باوکشیدموهایشبردستسرعتبهوکردنگاهاوبهايلحظهکیارش

!هابودمزدهژلروموهامتازهاَه، !نیایم؟چشمبهکهریختیبهمروماپزودكزديهمینبراي-

:گفتوزدمیخاکستريبهرنگشخاكباتهساعهفتششکاراثربرکهانداختکیارشيآشفتهموهايبهنگاهیسعید

!بزنبیلزدن،فکعوض-

:گفتوکردجمعرااشلوچهولبکیارش

 !عروسمادرزبونازهمکلمهیه-

:گفتاشخندهکنترلحالدرعلی

!آوردي؟اینوبرداشتینکرديپیداآدمسعید-

:گفتکرد،میبررسیراآسانسوروضعیتداشتقتدباوکمربهدستوبودرفتهچپسمتبهگامیکهسعید

!بودنگذاشتهجاشهمهنه،-

:گفتسعیدکهبدهدجوابیتاکردباززبانکیارش

!کنیدمیداریدحاالکههستخاکیهمینآسانسورگاهتکیه !اینجابیایدهابچه-

:گفتسعید .آمدندسعیدکناروبرداشتندکندنازدستدوهر

!ناجورهآسانسوروضعیتکردماحساسپاییناونازمن-

:گفتکیارش .کندبررسیتردقیقکردسعیعلی

بینازگاهشتکیهبکنیماگهوآسانسورهجلويخاكبهاشتکیهوشدهکجگوشهاینبهدقیقاآسانسورببینعلی،گهمیراس-

!کنهمیسقوطوبره

 .زددستبود،پیداحدوديتاکهآسانسورچپیسمتيکنارهبهشدمیخمپایینسمتبهکهحالیدروبرداشتجلوترگامیسعید

چپسمت .بودخالیکامالاشپشتیسمتوبودشدهاحاطهخاكباجلووراستسمتازآسانسوربود؛خوردهگرهسههرابروهاي

!بودکردهگیرپلهراهيبدنهازآهنتیرچندبهیعنیبود،خالیحدوديتانیزآن
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:گفتکالفهکیارش

.داریمکمکیوسایلبهنیازکنیم؛صبرصبحتاباید-

:گفتآهستهعلی

!نمیارهدوومصبحتاودارهکمهواتواونشه،نمی-

:گفتبلندباشد،آوردهیادبهچیزيانگاربعد

!دیگه؟خوبیخانوم،دختر-

.بکشدراحتینفسشد،موجبضربهتکصداي

!خوبهحالتبفهمیمبزنايضربهیهگاهی-

وکشیدپوفی .بودمتفکروساکتتنهاحاالولیکرد،میفیکونکنراعلیوگذاشتمیسرشرويراآنجاکیارشبوددیگروقتهر

:گفت

!دارننگهشهاتیرآهناینشاید-

:گفتتندسعید

!ندارننگهشهمشاید-

:گفتوکردپایینبهنگاهیکیارش

!شه؟میچیوقتاون-

!کنهمیسقوطوغلتهمیچپسمتبهآسانسوروقتاون-

:گفتوشدخیرهپایینبهونشستپادورويعلی

!هانیستبیشترمتردوپایینبافاصلش-

:گفتونشستاومانندهمسعید

!متريدويدرهیهبهمونهمیماشینسقوطمثل !توشهکهکسیبهرساندنآسیببرايکافیه-

:گفتکیارش

!بکنیم؟تونیممیچکار-

:گفتوبرخاستعلی

!باشهنداشتهمحافظداخلازدرشکنیددعافقطوکنیممیکمیهفعال-

:گفتتربلندکمیونشستآسانسورمقابلدر

!داره؟خودکارحافظمدربداخلازآسانسورتون !مهمهبرامجوابت !کنگوشسواالمبهخوبخانومدختر-

:گفتونشستعلیلببرلبخندي .رسیدگوشبهضربهدوصداي

!آره؟هست،طبقاتمخصوصدربفقطپسخوبه-

:گفتوکشیدنفسیعلی .ضربهیک



کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار – فرصتی دیگر                 کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٦

میکهرودرب .بینممیداریمروآسانسورکابیناینجاازمابدونمرواینخواممی !هستی؟دربازايفاصلهچهدرتوحاالخب-

!بینی؟

بهدانستمیفقطوبودتاریکخیلیدید،نمیراجاهیچ .کشیدمینفسدهانشباداشتوبودشدهتنگنفسشچرخاند،چشمندا

!کجاست؟دانستنمیاصالنداد؛نشانالعملیعکسهیچ .استفلزيجايیکزندمیضربهکهجایی

:گفتنکرد،دریافتپاسخیوقتیعلی

پسهستدیوارهبهپشتتاگهکندقتخوب !خب؟هستی،گوشهاوندرحاالحتمبهتووشدهکجطرفیکبهآسانسورببین-

درآیا !هست؟چیراستتسمتبدونمخواممیحاالآسانسور،چپدیوارهبهچپتدستوهستآسانسوردرسمتبهراستتدست

!کنی؟میحسرو

دربهشکبدونپسبود،فلز .بودجاهمانزدمیضربهکهجاییدقیقا .کردمیحسکشید،راستسمتدیوارهبهرادستشندا

 .زدايضربهتکوکردجمعراانگشتشپس .دیواربهنهزدمیضربه

:گفتبودند،شدهخیرهاوبهمتعجبکیارشوسعیدودادتکانسريعلی

!بزنضربهیهخورد،همدیوارهبهاگه !خوره؟میهمدیوارهبهدستتیاهدرهمش .بکشدرپایینیانتهايتارودستتحاال-

!زدضربهدوونبودايدیوارهنه .دادسردررويانتهاتاراراستشدستندا

!داره؟شیشهآسانسورتوندرآیاسوال؛آخرینحاالو-

:گفتودویدلبانشبرکمرنگیلبخند .ضربهیک

!کنتحملدیگهکمیهخبخیلی-

:گفتوشدبلندو

!برسیمدريشیشهبهتابکنیمقدراینبایدفعال-

:گفتوآمدجلوترکیارش

!گذره؟میفکرتتوچی-

:گفتوگرفتدستبهرابیلعلی

اونشکستنباوبرسیمآسانسوريشیشهبهکنیمسعیبایدولیکرد،صبرشهمیآوردنشبیرونبراي .دارهنیازهوابهاونفعال-

!بیادوجودبهخطريآسانسورمقابلکندنسانتهشتادهفتادبانکنمفکر .فرستادداخلبههواشهمی

:گفتمرتبهیک .کردمینگاهوبودپاسرهنوزسعید .دادنددستانشانبهبیشتريسرعتعلیوکیارش

!کننگاهرواینجابیاعلی-

بهسريخالهپسراینبهحرصی .گذراندمینظرازراچیزيوبودشدهخمآسانسورچپسمتبهمرکتاکهکردنگاهسعیدبهعلی

:گفتوکشیدعقبوگرفترااوپیراهنپشتاز .شدبلندزودوکردنگاههوایش

!کنی؟میکارچیداريدیوونه-

:گفتاولحنبهتوجهبیسعید
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جوريیهرودیواربشهاگهوخوردهتکیهدیواربهکابینبااليسانتبیستیعنیایستاده،ردسانتیبیستتوکابین .کننگاهبیا-

!رهمیکابینداخلبههواکردسوراخ

:گفتوزددیواربهمشتچندبودندکندهکهقسمتیآندربرگشت .گفتمیراستسعیدکرد،نگاهوشدخمهمعلی

.کندششهنمیوبتنیهدیوارشسعید-

:گفتوکردسرشپشتيخرابهبهنگاهیسعید

!ریزشی؟همچینوبتنیيدیواره-

:گفتکیارش

فرقدیوارشجنسهمهمینبرايوسالهپانزدهدهشاید .شدهاضافهتازهآسانسورولیقدیمیه،ساختمونکهبرمیادامرظاهراز-

!بزنبیلزدن،فکعوضهمحاال .کنهمی

 .زدهمآمیزيشیطنتلبخندوکوبیدسعیديسینههبمحکمرابیلو

دربوسطیشیشهبهچشمشانوقتیوکنندبرداريخاكراآسانسورمقابلسانتیهفتادمقداراحتیاطباکهکشیدطولساعتینیم

 .کشیدندنفسیهمگیخوردآسانسور

:گفتعلی

!شنوي؟میصداموخانوم-

:کشیددادونشستورفتجلوتر .بودترصمیمیعلیانگارکردند؛همبهنگاهیپسرها .نیامدضربهصداي

!زنی؟نمیضربهچرا-

زمینرويازسنگی .کردهحبسرانفسشرفتیادشاصالعلی .کردمشتراموهایشسعیدورفتدهانشرويکیارشدست

زوربهمتکیونشستوزدکنارشکیارش !بودمحکمنشکست،وخوردخط .زدآسانسوريشیشهبهمحکمیيضربهوبرداشت

:گفتعجلهباعلیکهبزندضربهخواستبیشترشبازوي

!راستسمتبیفتهشیشهبزنجوري-

ازراکوچکیيقوهچراغبالفاصله .افتادوشکست .شیشهبهکوبیدمحکمداشتدستدرکهآجريتکهباودادتکانیراسرش

بیرونوگرفترااوبازويسریععلی .ببردداخلشیشهيشکستهقسمتازرادستشنمودسعی .کردروشنوکشیدبیرونجیبش

:گفتوکشید

!توبرههوابذارفعال-

:گفتغمگینکیارش

!وضعیهچهتوببینمخواستممی-

:کشیدآهیعلی

!صبرکنلحظهچند-
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پایینچگالیباگرمهواي .کردندمیعملمنتبدونوسادهخداونديشدهمقررقوانین .شدمکیدهکابینداخلبهتازهوسردهواي

ثانیه،چندعرضدرساده،همرفتیجریانیک .شدمیکشیدهپایینوگرفتمیراآنجايترچگالیوسردهوايورفتمیباال

!راحتودقیق

اکسیژنششکشید،راآنخودکارریهمکید،نفسخودکاریبین !باشدعمريوبخواهدخدااگربازیافت،تماسپوستشبااکسیژن

 .وجودشسراسردرشدپخشحیاتیسوختاینوکردپمپاژقلبیافت،جریانخونشد،خونوارداکسیژنگرفت،دمآنازراالزم

همینباوسادگیهمینهب ...ترتاببیسینهيقفسهتر،محکمضربانوبودترعمیقبعدينفسیافت؛دادنفرمانقدرتمغز

!دقت

 .بودگرفتهجانانگشتانشنوكوبودشدهتررنگکمسرشکرختی .کشیدکامبهراتازههوايعطشواروکردبازرادهانشندا

!واجبشکرينعمتیهربرواستموجودنعمتدونفسیهردرکه !تنفساکسیژن، ...نعمتیچهکشید؛مینفسداشت

سههرجوريلحظهیکدروناجیانشوجودبربوددوبارهجانیسرفهصداي .شدتندترکششجریانوشکستشگلویدرسرفه

!استرسیدهنیزهاآنکامبهتازهاکسیژناکنونهمیندرستگویاکهدادندپسوکشیدندنفس

:گفتوآمدترنزدیکبقیهازترعاقلوترآرامعلیوزدلبخنديوگرفتگازيرالبشسعیدکرد،رهازمینرويراخودکیارش

!بهتري؟-

:گفتآرامشلحنهمانبا .نشنیدجوابی

!بکشنفسراحتباشه،-

:گفتدوبارهبعدوکردصبرمدتی

!بزنی؟حرفتونیمی-

:زدلبودادباالبهرانگاهشوزدتکیهپشتبهراسرشندا

بله-

:گفتوکشیدنفسیهمعلی

!چطوره؟حالتحاال !خوبه-

:گفت .بودخوبپسکشید،مینفسکهفعال

.خوبم-

!چیه؟اسمتشکر،روخدا-

.ندا-

:گفتوزدتبسمی

کنیم؛صبرصبحتابایدوشبهنصفحاال .داریمتجهیزاتتعدادیهبهاحتیاجبیاریمبیرونتآسانسورازبتونیماینکهبراينداخب-

!کنیتحملکهتونیمی

!بود؟چهچاره

!تونممیبله-
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!شده؟زخمیجاییت-

.دونمنمی-

!پاشی؟تونیمی-

مکانیکدر  نبود،صافسطحروي .کشیدمیتیروبودشدهخشکبدنش .پیچیدبدنشتمامدردردکهبدهدخودبهتکانیخواست

:بخوردتکاننبودقادراصالوبودافتادهگوشهبهشدهکج

.تونمنمینه-

***

بهباالخره .گشتمیافزودهترددحجمبهشد،میترنزدیکحادثهوقوعمحلبهچههر .کردمیفکرکهبودآنیازترشلوغجاده

ورودياجازهغیرهايپالكبهوبودندبستهراراهمامورچند .داشتندرفتنپیشامکانمکانییکتاهاماشین .رسیدشهرورودي

کهبودشدهواردشهرازبخشیازتاریک؛وبودشب .رفتمیپیادهبایدرامسیريبقیه .کردتوقفوکشیدکنارراماشین .ددادننمی

:گرفتتابیدندلشدرامیديوبودندبرپاهاساختمانازتعداديهنوز

«!نیستهمهاخرابیاونبهاوضاعپس»

پیشکهبودساعتینیم .کندپیدارامسیرتوانستمیداد،سرعتهایشگامبه .شناختیمراهایشخیابانوبودآمدهآنجابهزیاد

هیاهويهنوز .ترفشردهدرونشدردلوگشتمیافزودههاخرابیحجمبهشد،میترنزدیکنظرموردمکانبههرچهاما،رفت،می

وبودسردهوا .خوردمیچشمبهرنگیچادرچندتوكوتکگاهواحمرهاللیکرنگوسفیدچادرهاي .بودموجودشهردرصداییبی

!مشکلهمماندنچادرهماندر

!بودغلغله ...بیمارپرستار،دکتر، .شلوغوبودامدادچادررفت،ترنزدیک .بودندترروشنوتربزرگچادرچند

ازوبگرددچهدنبالدقیقادانستنمیوکردمینگاهبردوربه .دادبیشتريدقتچشمانشبهوبودشدهترنزدیکنظرموردمحلهبه

!بگرددکجا

شدهتخریبهاکوچهولیداشت،اطمینانوبودآمدهدرستخیابانشتاکند؛تمرکزکردسعی .بودرفتهمنزلشانبهیکبارفقطیکبار،

!نبودبرپاايخانهبخشایندر .بودنماندهبرجاهاآننامازاثريوبودند

وتاریکیدر .بودانداختهسایهوجودشبرغمی .دوختچشمهاخرابیعظیمحجمبهوگرفتگردنشپشتراخوددستدوهر

 .کندپیداراراهکردسعینابلدي

شتداامکانکهجاییتابودشدهعلتبرمزیدهمتاریکی .دهدتشخیصتوانستنمیدقیقبرگشت،ورفتکوچهدویکیداخلبه

!کرد  میپیدااحتیاجآنبهتماسبرايشاید .کنداستفادهموبایلشگوشینورازخواستنمی

یکبهبایدآمدمییادشکهجاییتاوبوداصلیيکوچهدرفعال .باشدهمینکهدادمیزیادياحتمالشد،ايکوچهوارددوباره

.پیچیدمینیزفرعیيکوچه

!بودهاکوچهگیجهمچنانوبودشبیبد !گریهگاهونالهگاهآمد،میزدنبیلصدايگاه
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اززنبگردد،صدادنبالتاکندفرصتاینکهازقبل .بودقراربیوکردمیگریه .شنیدرازنیصدايمرتبهیککهکردمیفکرداشت

:کشیدوگرفتراویشبازوآمدطرفشبهاودیدنبا .کردنگاهاطرافبهودویدبیرونهاخرابهازیکی

!شنیدمروصداشخودم !استزندهآوارهزیردخترمدخترم، .بیاخداروتوآقا-

:کشیدرابازویشالتماسبازن .ایستادزدهبهتايلحظهبرايمهدي

.بیارمشبیروننتونستمتنهاییبیا،-

:گفتوآوردبیرونزندستازرابازویشکردسعیودادتکانیخودبهمهدي

!بریممیام،باشه-

!کشیدوچسبیدمحکم .بوددخترشآزاديسندنکرد؛ولرااوزناما

وبودجوانینسبتازنطرفداد،میتشخیصهمتاریکیهماندر .شدهدایتمحلسمتبهشد،میواردبازویشبهکهکششیبا

.لرزیدمیشدتبهبود،نشستهمهديبازويرويکهدستشودکرمیگریهمدام !بودندکردهباندپیچیسفیديباندباراسرش

:کردرهایشوایستادباالخره

!اومدمیجاهمینازصداشجاست،همینآقا-

:کردصدابلندترو

!مامانشنويمیصدامو !دخترم؟نازنیننازنین،-

:گفتآوارزدنکنارحالدرتندتندورفتجلوترزن !نبودپاسخی

!کردمینالهاومد،میصداشخدابهآقا-

:گفتورفتجلوترمهدي

!بود؟کجادقیقدونیمیباشه،-

:گفت .بودکردهباورراحرفشمردگرفت؛قوتزن

و .بمونداخلوگفتمنذاشتمبودسردهوا .بیادخواستهماونوکنمپهنلباسحیاطبودماومدهمن .بودپلهراهتويجاهمینآره-

!کردهقهق

:گفت .کردمیکمکمحابابینیززن .زدکنارعجلهباراآجرهاورفتجلوتر .دادتکانسريفهمیدمعالمتبهمهدي

!اومدمیصداشپیشدقیقهپنجهمین-

:گفتاوکردنآرامدرسعیمهدي

!کنیممیپیداشاالن-

:کشیددادناگهانزن .کشیدربعییکگشتنشان

!لباسشهاین-

زن .شدآوارکردنجابهجابهشروعبیشترياحتیاطباوکشیدپوفی .بودمعلوملباسیقرمزيگوشهآوارزیراز .کردنگاهمهدي

:گفتعجول؛وبوددستپاچه

!میارمدرشمنوایستیدکنارشماخانوم-
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!ایستادن؟کنارومادر !گفت؟میچه

:کردمینالهکهحالیدرورفتجلوترمهديحرفبهتوجهبیزن

!نازنیـــن-

:شدپرخاشبهمجبورعصبیکمیمهدي !افتادوخوردسرآجري .کردآوارزودترچههرزدنکناردرسعی

!وایستیدکنارگفتمخانوم-

وکشیدنارشکمهدي .بودکردهعلمقدمقابلشدرمحکموقويمادريحسوبردنمیفرماناشاندیشهازلحظهآندراصالزن

:گفتبلندتر

!وایستاجاهمین-

آهنتیریک .بکشدبیرونرادختركتوانستباالخرهولیآورد،میپایینراسرعتشاحتیاط .گرفتسرازراتالشوبرگشتدوباره

مادرکرد،بلندزوانشبارويآرامراکودكوقتی .بودشدهسرشرويآوارکاملریختنمانعکهبودافتادهنازنینسربااليجوري

کردمنتقلبازتريفضايبهبدهدمادرشآغوشبهاینکهبدونوکشیدکنارکمیراکودكمهدي .آمدجلوترکنانگریهوکشیدجیغی

مکثودادقراردختركيسینهرويآرامرادستشکف .آوردنمیدرسرمسایلگونهاینوگرفتننبضاززیاد .گذاشتزمینرويو

!بشنودترسیدمیبپرسد،ترسیدمی ...کندباززبانترسیدمیگویابود،ساکتنیززن .ردک

:گفتشوقباکرد،حسکهرادخترسینهيقفسهيآهستهحرکت

!استزنده-

بهمهدي !بودکردهگمراحسشخندید،میوکردمیگریه .نشستزمینرويوشدخمزانوانشگرفت،قلبشرويدستمادر

!بودبارانستارهنگریست،شبتاریکآسمان

:گفتمهديآمد،جلوترتابانهبیفرزندشکشیدنآغوشبهبرايمادردستان

!باشهشکستهجاییششایدکنید،احتیاط-

.بوسیدوبوییدوگذاشتفرزنديسینهرويوکردخمراسرشفقطونکشیداغوششبه .کرداحتیاطمادر

 .راحتیوسبکشلواريبلوزبود،نازکیلباسزنتنبه .کردهاآنبهنگاهیمهدي

:گفتوانداختاودوشرويوکندتنازرااشپالتونیم

!امدادچادربهببرمشبذارید-

:گفتودادتکانسرترآرامکمیمادر

!خوبه؟حالش-

:گفتبخشیآرامشلحنباوکردبستهوبازیکبارراچشمانشمهدي

!خوبهکهانشااهللا-

:گفتمهديکهبرداردرادخترشخواستمادر

.سردهبپوشیدروپالتوشمابیارم،منبدیناجازه-
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راحتطوراین .کشیدسرشراکالهشتندوپوشیدراآنبودشدهپالتويمتوجهتازهکهنازنینمادرکرد؛بلنددستشرويرانازنین

!بودتر

 .رسیدنددختركاحوالبهسریعولیبود،شلوغسرشان .دادقرارتخترويرانازنینپزشکراهنماییبارسیدند،کهامدادچادربه

:گفتبخشیاطمینانلحنباپزشک .گرفتصورتاولیههايمعاینهوکردندوصلکوچکشوظریفدستبهسرمی

!رفتههوشازفقطوخوبهحالشنباشید،نگران-

:گفتمهديبهرووکردنوازشرادخترشصورتوکشیدراحتینفسمادر

.ممنونمازتونخیلی-

:زدلبخنديمهدي

!نیستتشکربهنیاز-

:گفتخروجحالدرمهدي .بودگرفتهراپاداششیعنیبودزندهکودكکههمینگفت،میراست

!رممیدیگهمناجازتونبا-

:گفتبود،گرفتهراپالتويلبهکهحالیدروآمددنبالشزن

!پالتوتونکنیدصبر-

:گفتوزدتبسمیمهدي

.خداحافظدارید؛احتیاجبهشبیشترشما-

میترخوبحاال .بودشدهبهتردیدورفتهبینازمطلقتاریکیولیبود،نکردهطلوعآفتابهنوز .برگشتکوچهسمتبهدوباره

بهرويمنظرهبهناباورانهونهاداشپیشانیبردست .ایستادمقابلش ...سومختمانساپیچید،فرعیبه .بشناسدراراهتوانست

.شدخیرهرویش

 .کردروزد،چرخدوبارهوکردپشتبرگشت،زد،چرخ .کردمیقراريبینفسش .برگشتعقببهگامیکورفتجلوبهگامدو

رفتجلوتر !بیایدبیرونزندهآدمبودرویشپیشکهآوارياینازشدمیمگر .کوبیداشبستهدهانبهباريچندرااشبستهمشت

!حیاط؟خورد،میراوجودشخورهمثلچیزيوانداختحیاطيگوشهگوشهبهنگاهی .شدحیاطواردریختهدیوارازو

:شداندازطنینگوششدرصداییبست،راچشمانش

«!؟کنیدمیکارچیاینجاشمابفرماییدشهمی»

بستهمشتوافتادزمینرويزانودو !سوختمیریختند؛میچشمانشدرنمککیلوکیلوکهماندمیاینمثلگشود،راچشمانش

!کوفتزمینبهباراینرااش

 .نخوردتکانچیزيولرزیدامالرزید،کملرزید،نرملرزید،زمین

:کردمتوجهشکسیصداي

!نید؟کمیکارچیاینجاشماآقا-

.کردنگاهبود،دادهقرارشمخاطبکهکسیبهقرمزچشمانباوکردبلندسر

:گفتروبهروفرد
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!استلرزهپسشمردم،خودمروبارشدهدیروزاز .هستطورهمینلرزهاایننترس-

!لرزازنهترسید،میخیلیترسید،میاوولی

:گفتشخصآن

!داري؟کارچیاینجانگفتی-

:شنیددوبارهکهکردمینگاهشخیرهطورنهمی

 .رحیمیسعیداحمرم،هاللعضومن-

.کرداشارهاشسینهرويشدهنصبکارتبهو

:پرسیدبستهمشتباوایستادسعیدرويدررو .برخاستوکردبدنشستونرادستش

آوردید؟بیرونزندهروکسیخونهایناز-

:گفتترآراموکرداويآشفتهوضعبهنگاهیسعید

!هستی؟آشناهاشوناز-

هابازماندهبهبدخبردادنکاراینقسمتترینمشکل .دادبیرونمحکمرانفسشوبرگرفتاوازنگاهسعید .دادتکانسريمهدي

:گفتونهاداوشانهبررادستش .بود

!باشهخدابهامیدتهستن،زندهآوارزیرزیاديتعدادهنوز-

:پرسیدمحکموشمردهشمردهمهدي

!نه؟یاآوردینبیرونزنده ...روکسی ...خونهایناز-

:گفتوکردفوترانفسشباراینسعید

 .نداریمروآوردنشبیرونبرايالزمتجهیزاتامااست،زندهوکردهگیرآسانسورشداخلدختريیهولینه،هنوز-

وکردحسرااوحالتتغییروضوحبهسعید .رفتیادشکشیدننفسايلحظهوماندرهخیسعیدصورتبهمهديهايچشم

:گفتوگذشتلبشازتبسمی

 !بیا-

انباشتههمرويوریختهزمینرويبهخاكوآجر .بوددیدنقابلبیشترآوارصبحگاهیمیشوگرگهوايدرحاال .آوارطرفافتادراه

سهدوبودبیشترریزشکهچپسمتدرآواربلندي !خالیامابودند،باقیخودهايچارچوبدرهنوزهانآهتیرازتعدادي.بودشده

رفتنباالچپسمتاز .راستسمتازبلندترمتريیکحدودوداشتبیشتريارتفاعبودکمترکهراستسمتدروشدمیمتر

 .داشتبیشترياحتیاطبهاحتیاجبود،ترنزدیکآسانسوربهکهتراسسمتدروترمحکموبودبیشترخاكکهبودترآسان

هاآننفريسهتالشباآنباالییارتفاعازسانتیپنجوهفتادحدود .شددیدقابلآسانسورکابینازمقداريرفتن،باالمحضبه

:گفتوایستادسعید .بودشدهآوردهبیرون

حاالوهااونبهکمکبرايبریمشدیممجبورهستن؛زندهتعدادیشونوکردنگیرآوارزیرينفرپنجيخونوادهیهپشتیکوچهتو-

 .برموبدمبهشروایناوبزنماینجابهسريیهبودماومدههم

:گفتوگرفتسمتشبهکلوچهیکوکوچکمعدنیآببطريیکو
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!یاممبازولیرم،میفعالمن .بدهبهشخودتهمرواینابیا-

:پرسیدرفتنپایینحالدرو

!چیه؟اسمتراستی-

 .مهدي-

قويخیلیحسیکرویشبهرومردچشماندر .بگذاردتنهاراهاآنبایدبودکردهاحساسايلحظهبراي .پریدپایینتنديو

!بودخوانده

آسانسورطرفبه .گرفتمیتابیدندلشبرنیزامیدينورآفتاب،طلوعباهمزمان .نگریستآسانسورسمتبهوبرگشتمهدي

!بودپایینسرششد؛ثابتشکستهشیشهرويچشمش .گرفتکابینيلبهبهآرامرادستشونشستکنارشآهستهرفت،

***  

.::ه و منتشر شده استساخت)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::.

!بودپایینسرش

:کردمتوجهشدختريصداي

!کنم؟پرفرماینجابایددانشجوییکاربرايآقا-

وروپوشبادختري .انداخترویشبهروفردبهنگاهیوکردبلندسر .کردمیجابهجاراهابرگهداشتوبودایستادهمیزپشت

کهکیفیبندزیرراانگشتشیک .پرابروانیبادخترانهصورتشونبود،پیدامقنعهزیرازموییکهمشکیايمقنعهمشکی،شلواري

:بودکلمهیکگرفتشکلذهنشدراوبهنسبتلحظهآندرکهصفتیتنهاوبودکردهمحکمبوددوششروي

«جدیدورودي»

:فتگداشت،برلبخندينیمکهحالیدروانداختباالراابرویشیک

!بشهخشکپاتجايبذارحاال-

:گفتغیردوستانهخیلیوکردنزدیکهمبهراابروانشتوانستمیکهجاییتادختر

!بدیدروسوالمجواب !گیرممیسشوارنباشید،منپايجايشدنخشکنگرانشما-

:گفتوشدبدلکاملیلبخندبهخندشنیموکردبلندسر

!دانشجویی؟کارتکنید،پرفرمبایداینجابله-

:گفتوکردنگاهشحرصیدختر

!نشده؟صادردانشجوییشونکارتهنوزنشدهخشکپاشونجايکهاوناییکهدونیدنمیاینوشده،خشکپاتونجايکهآقایی-

فرورااشخندهکهدادمیپسطوريرانفسشکهحالیدروکردلولهدستشدروبرداشترادستشزیرهايبرگهازدستهیک

:گفتبخورد،
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!واحد؟انتخابيبرگه-

اوطرفبهوکشیدبیرونراواحدانتخابينشدهتاوتمیزيبرگهدفترياليازوگشودرازیپشکشیده،جلوترکمیراکیفشدختر

 .گرفت

:خواندوگرفتچشمشجلويرابرگه

- «مقدمندا»

:گفتبود،پوشهداخلمربوطهفرمازبرگیکفقطمتاسفانه .گشودراايشهپوورفتدرکناريقفسهسمتبه

!کنیدپربیایدفردا .بشهتکثیرازشبایدمقدم،خانوممتاسفم-

:گفتحرصیندا

!استپنجشنبهفردا-

:گفتوخوردرااشخندهبازمهدي

!بیایدشنبهباشه،خب-

:گفتلجبازانهندا

!شه؟نمیپیدازیراکسگاهدستیهاینجایعنی-

:گفتواوسمتبهبرگشتترآراممهدي

!خرابهولیچرا-

:کردمشترادستشندا

!خرابه؟چییعنی-

:خندیدوبگیردرااشخندهجلوينتوانستدیگر

!ندارهچییعنیدیگه،خرابهخب-

:گفتبود،شدهکفريبیشتراويخندهازکهندا

!شه؟نمیپیداسالمزیراکسدستگاهیهکدهدانشاینتویعنی-

!نیستندسترسدرکدومهیچفعالولیشه،میپیداچرا-

:گفتوشدنزدیکمیزبهگامیمصممندا

!کجاست؟کردپیداحوالیاینشهمیکهزیراکسیدستگاهتریننزدیک-

:گفتوکردنگاهسماجتهمهاینبهشدهگشادچشمانیبامهدي

اولهنوزولیداره،زیراکسبخشهمخودمونيدانشکده .باالتردانشکدهدویکیهست،بسیجکانکسزیراکس،ترینکنزدی-

!نیستبازوساله

:گفتزودندا

!گیرممیکپیازشبرممیمنروبرگهبدینباشه،-

:گشتمیافزودهتعجبشيدرجهبهلحظههرمهدي
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!ببریدبدمبهتوناینوتونمنمیمنوهستبرگهیهینهم !مقدمخانومشهنمیخیرنه-

:دادجوابوکشیدعصبیپوفدختر

!امانتشماپیشمنواحدانتخابيبرگهاصال .میارموگیرممیکپییهبخورمش،کهخوامنمی-

:گفتوکردفکرکمیکوبید،میمیزکنارهبهرادستشدرپوشهکهحالیدر

!مونهمیجاهمینهمبرگتون .یاریدبزودولیباشه،-

.کردحرکتوگرفتاودستازرافرمزودندا

:گفتوکردنگاهدربهاورفتنازبعدمهدي

!بود؟کیدیگهاین-

:گفتوبرگرداندمهديبهايشدهپروشدهکپیفرمهمراهبهرااصلیفرم .برگشتندادقیقهدهعرضدر

!واحدمانتخاببرگه-

:گفتبرگهآندیدنباندا .دادندادستبهوکشیدبیرونرابرگهپیراهنشجیبازهديم

!دادم؟بهتونطوريایناینومن-

:گفتمتعجبمهدي

!شده؟چیمگهدیگه،آره-

:گفتداد،میتکانهوادررابرگهکهحالیدرندا

!کنید؟تاشداد،اجازهشمابهکی-

:گفتوقتی .بودشدهپنگپینگتوپياندازهبهدرستيمهدهايچشمياندازه

!داره؟اشکالیچهباشه،شدهتاخب-

!رفتبیروناتاقازغرغرکناناويگفتهبهتوجهبیندا

تاهزارکهکردنگاهوآورددرشلوارشجیبازراخودواحدانتخابيبرگهبعدوکردنگاهدربهاولشدهگردچشمانیبامهدي

!بودخورده

:گفتوشدآموزشداخلشایستهآقايهنگامهمین

!کرديلطفمهديممنون-

:گفتودادتکانسريمهدي

.کنممیخواهش-

:گفتشایستهآقاي

!کردنقاطیوقرروچیهمههابچهبزن،سایتبههمسریهمهدي-

.باشه-

خندهوکرداوبهنگاهیمهدي .کردمیبازراواحدشانتخابيبرگهتايشتداوسواسباوبودایستادهندارفت؛بیرونآموزشاز

.گرفتباالراسرششود،متوجهشندااینکهازقبلوخوردفرورااش
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***

دانستنمی !نه؟یاباشدنداخواهدمیدلشدانستنمیحتی !استکسیچهآسانسوراینداخلدانستنمیگرفت،باالراسرش

مشتبوددادهقرارکابینرويکهرادستی !نهراافتادنشگیراماخواست،میرابودنشزنده !نباشد؟اوکنددعایاباشدنداندکدعا

:گفتآراموگرفتنفسکرد،

!مقدم؟خانوم-

***

!مقدم؟خانوم-

باوگرفتقیافه .بودشندیدهآنازبعدوقتهیچدیگرولیبود،آموزشدرروزآنکهبودپسرههماناوهبرگرداند؛عقببهراسرش

:گفتبهتکمیوخیالیبیازترکیبحالتی

!بودید؟منبا-

:گفتوکردنگاهاوسرپشتبهوکردخمراسرشمهدي

!داریم؟همايدیگهمقدمخانوماینجامگه-

:گفتحرصیندا

!فرمایش؟-

:گفتوانداختباالابروییمهدي

!فعال ...خیالبیکنم،صحبتباهاتونخواستممیدانشجوییکاريدرباره .ندارینحوصلهانگاربرین،هیچی-

.دادنشانخودازشدندوربرمبنیحرکتیوکرداوبهراپشتشو

 !برود؟بگذاردنهیانبزراحرفتمردكبگویدبرود !کرد؟میچهبایدحاالپوف .رفتمیداشتحقیقتامردكاینکرد،دلدلکمیندا

دادمیگوشحرفشبهوایستادمیآدميبچهمثلاگرحاال !بودکردهخبطیعجبکند،صحبتدانشجوییکارازخواستمیواي

!بودبودنشمردهمینخطایشترینبزرگنه،امابود؛نکردهخطاییوبودندادهنشانخودازبديرفتاراواصال !شد؟میچه

ماندهکارشیکهمین !بایستد؟مقابلشوبدودباید .دانستنمیهمرانامش !چه؟اماکند،صدایشکردبازلبرفت،لوترجگامیک

!بود

:گفتوکردبازلبمجبوري

!آقا؟-

!رفتباالاندکینیزلبشگوشهوکردکندپاولینایستاد،مهدي

:گفتبلندترکمیورفتتندترنیزراگامیدوندا
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!وایستینلحظهیهآقا-

:گفتوزدچرخینیموایستادمهدي

!بودین؟منبا-

ازتاییهشتهفتبله،دیدوکردسالناطرافبهنگاهیبعد«...شماغیرمگه»بگویدوبدهدپسراخودشجوابخواستندا

:گفتناچارپسهستند؛برودورآناوهمجنسان

!بله-

:گفتوایستادمهدي

!رماییدبف-

:دادنشانالعملعکسعجوالنهبازندا

!بفرمایم؟من-

:گفتودادتکیهسرشپشتبولتنبهوشدسینهبهدست

!بود؟حرفی !نه؟مگهدیگه،کردینصدامنوشما-

:گفتوکردکنترلراخودکهبوددفعاتیمعدودجزو .بکوبدبولتنبهمحکمرااوسرخواستمیدلشندا

!بگینچیزيبهمخواستینمیکردین،صدامنوشمااولشولی-

:گفتوکردنگاهسقفبهکمیوکشیدباالییلبرويرااشپایینیلبمهدي

!بگیرگاردبعدبزنهروحرفشطرفوایستااولبعديدفعهولیگم،میباشه !بشنوید؟خوایدمیپس-

درمواقعاکثربرخالفولیبود؛شکنیدندانجوابدنبالودادنمیاوبهعنوانهیچبهراحق .بودبیزارنصیحتازونگفتچیزيندا

!رسیدنمیذهنشبهچیزيخاصيلحظهآن

:گفتوگرفتبولتنازرااشتکیهمهدي

!بیایدهمرام-

 .افتادراهو

:گفتوبرگشتاوکهبودایستادههنوزندا

!دارمکارکنید،عجله-

بلندسالم .شدواردسرشپشتاخمکمیباهمندا .کندتعارفراندااینکهبدونشد،آموزشواردمهدي .افتادراهبالشدنبهناچار

:بدهدرااوسالمپاسخخوشروییباوبلنددستشزیرکاغذهايازراسرشاوشدباعثکهکردشایستهآقاينثارباالیی

!رفتیاوگذاشتیتنهادستروامخوب !پسر؟چطوري !مهديآقاسالمبه-

:داددستدوستانهورفتجلوترمهدي

.گیرهمیرووقتمخیلیشرکتکارهايرسم،نمیدیگهشرمنده-

!خبر؟چهفرزاداز .باشینموفق-

:گفتوآوردلببرايخندهاواسمشنیدنبامهدي
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!نداریمخاروندنسريبراوقتکهفعالودرگیرگیرهدر .شلوغههماونسرهیچی،-

!نزنیااینجابهسریهمعرفت،بیايبگوبهش-

کمکشتونممیکمترهاکالسعلتبهکههممنوگرفتهرووقتشيهمهشرکتافتتاحکار .موجههعذرشبارایناستثناطوربه-

!کنم

:گفتوزدلبخنديشایستهآقاي

!گریزونه؟کلینیکازهمباز .باشیدموفق ...کردمشوخیدونم،می-

:دادجوابباخندهمهدي

!پیششبرمکنمولروخوابگاههممنکهکردهبندحسابی؛آره-

!بروخب-

:گفتوانداختباالابروییمهدي

!شهمیچیببینیمحاال-

:گفتوکردنداسمتبهنگاهینیمو

!کنمصحبتباهاتونگفتمبهتونکهجریانیهمونبهراجعبودماومدهراستش-

:گفتوکردنگاهشمتفکرشایستهآقاي

!دانشجویی؟کاردرباره-

 .کنممعرفیروایشونخواستممیآره،-

:گفتاياشارهباوچرخیدنداطرفبهو

!مقدمنداخانوم-

***

!مقدم؟نداخانوم-

نه ...صدااین !صدا؟این ...گرفتباالراسرششد؛نمیبازهمزالبانش .گشودهمازبود،بستهشدمیدقایقیکهراچشمانشندا

!کجا؟اینجاوکجااوباشد،اوتوانستنمیاصال !کردمیاشتباهحتما

مطلقتاریکیحالتآنازچشمانش !کردمیروشنراآسانسورداخلفضايوتابیدمیداخلبهشکستهيپنجرهمیانازمالیمینور

خوابوبودخوابیدهنکند .نینداختخودوضعوسربههمنگاهینیمحتیکهبودکردهمتعجبشقدرآنمربوطهصداياما،بودآمدهدر

...همشاید !بودمردههمشاید !دید؟می

:کردصدایشگونهالتماسباراینوزدکابینبهآرامیيضربهمهدييشدهمشتدست .داشتباالبهنگاههمچنان

!ا؟ند-

!بیدار؟وبودزندهیعنیفشرد،همبهرالبانشندا
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:کردتکرارکردهبغضمهديو

!نه؟مگهدیگهخودتیبده،جوابندا-

باورهنوزو !چرا؟ !بود؟آمدهچرا .چکیداشزدهیخوسردهايگونهبرآرامآراماشک .زدچنگلباسشبهسالمشدستهمانباندا

!اینجا؟ !مهدي؟ !استبیداراینکهبهباورنداشت،بودنشزندهبه

:شدبلندطاقتبیوقراربیمهديصداي

!ندا؟بده،جواب-

نمیکهیکیکرد؛میصدایشکهبودیکیبود،یکی .نکرداحساسآندررادردهمهآنهجوماصالودادتکیهپشتبهراسرشندا

!است؟آمدهچرادانست

!فراموشی؟خندید،تلخ ...فراموشیازبعدودوريهمهاینازبعدداشتند،همباکهدلچسبیغیروتلخخداحافظیآنازبعد

:کردتکرارو

!فراموشیآره-

!بودبیزارهمهازبیشخودشازلحظهآندر

:شدآرامبازمهديصداي

!بدي؟جوابتونیمی !بدي؟جوابخواينمیندا،-

:کردمرورزمانیدورفاصلهازرايفریادصدايوبستراچشمانش

!کنیمیزندگیداريچیبرايببیناصال !خبرهچهبرتودورببینوکنواروچشماتدور،بندازروتیرهنگاهاین-

.بودگرمشبود،آتشيتنورهتنشزمستانسرمايآندرفشرد،ورفتحلقشطرفبهدستش

:کردزمزمهگریانولرزانصداییبا

.سالم-

سینهعمقازرانفسی !بودخودشبود،نرفتهراهبیبهدلش .زدرنگیکملبخندودادتکیهکابینبهرااشپیشانیشد؛ساکتمهدي

:گفتترمالیمصداییباودادپساش

!بدي؟جواببعدبکشونیمسکتهپايتابایدحتما .خانـــومسالم-

:گفتايثانیهچندمکثیبامهدي .تنشسندايشدهخشکلبانرويتبسمی

!حاال؟حالی،چهتو !خوبی؟-

:گفتاوسوالبهتوجهبیندا

!کنی؟میکارچیاینجا-

:گفتلبخنديباکرد،بلندصبحگاهیروشننیمهوصافآسمانبهسرونشستراستمهدي

!بزنمتوبههمسريیهگفتمشدم،میردکوچتونسرازداشتم-

:گفتوریختچشمشازاشکیقطرههمزمانوندیدخندا

-کردي؟میکارچیمايکوچهسراونوقت !جالب؟چها!
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:گفتوکشیدآهیمهدي

!زدممیقدمداشتمبود،رفتهسرحوصلم-

:پرسیدترجديسرفه،دویکیازبعدوکردسکوتمقداريندا

!اومدي؟چرا-

:شدجديهممهدييقیافه

!میومدم؟دنبای-

!نه-

!اومدي؟نمیبودي،تواگه-

:گفتاشکیچشمانهمانباورفتدهانشرويبهندادست

!اومدمنمیخدابهنه،نه-

بینشانکهراسکوتی !داشت؟هماینازغیرانتظاريمگراصال !آمدنمیپسخبخورد؛میقسمداشتزد،پوزخنديمهدي

:شکستمهديبود،شدهحکمفرما

!زنی؟میآفتابیعینکهنوز-

:گفتوزدلبخنديبستهچشمانبا

!نگرفتمدوبارههممنوشکوندشزدنامرديیهنه،-

:دادشکستهيشیشهبهرانگاهشوخندیدآراممهدي

!بودهنامردخیلیپس-

:بودشدهسردشدوباره .کردمیاذیتشآمدندنمیبندکههاییاشک

!خیلیآره،-

:گفتنگرانیبامهدي .شدتردردناكهاییسرفهموجبدردناکشلويگو

!کنی؟میسرفهچرا !شدي؟چی-

آرامراخودکردسعیوگرفتگلویشبهدست .کردمیدرددچارراتنشکلشدمیعارضبدنشبرسرفهاثربرکههاییتکان

!بودرفتهیادشاصالکوبید،اشپشانیبردستکفباوکردنگاهدستشدرآببطريبهمهدي .شدنمیاماکند،

:گفتوبستترشلوگشودراآندربسریع

!شیمیترآرومبخورکمیتو،میندازمروآببطرياینندا،ببین-

با .رفتگبغلشزیروبرداشتراآنآمدنمیبنداشسرفهکهحینیدرندا .کردرهاوکردهردشکستهنیمهيشیشهازرابطري

میگرمنوشیدنیدلش .آمدنمیخوشمذاقشبهسرماآندروبودسردآب .ریختحلقشبهمقداريونمودبازشدستیکهمان

زندهآنجاازاصالنبودمعلوموبودکردهگیردخمهآندرزد؛پوزخنديدلشخواستبه .ببخشدگرمارااشزدهیختنتاخواست

سوزشبرنشدتسکینیولی !همینکرد،مرطوبراگلویشودهانآب، !خواستمیگرمنوشیدنیوقتآن،نهیارفتخواهدبیرون

!شدکاستههایشسرفهشدتازحالهربه .اشتنفسیهايراه
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اوهايسرفهکرداحساسوقتیوبودخوردهگرهموهایشمیاندستشکالفهباشد،شنوندهتوانستمیفقطباالهمانازکهمهدي

:گفتنگرانیباشده،تررنگکم

!بهتري؟ندا-

:گفتخشداريوگرفتهصدايباندا

.آره-

:گفتوکشیدعمیقینفسمهدي

!خوردي؟سرما-

:گفتداشت،ادامههنوزکههاییسرفهتکباهمراهندا

!شدهبدترانگارحاالنبود،جديزیادولیکرد،میدردگلومکهبودروزيدویکی-

:باشدداشتهبیشتريتمرکزکردسعی !شدکاملخداشکرکهداشتکموضعیتایندررایکیهمین .دادتکانتاسفبهسريمهدي

!ندیده؟آسیبکهجاییت !چطوره؟وضعیتتندا-

خون .بودخونغرقچپشدستاوه، !کندنگاهیخودوضعوسربهآفتاب،طلوعازحاصلنسبیروشنیدرتاکردفرصتنداباالخره

موجبدستشرويشدهخشکهايخون .شدمیدیدهدستشکفکهعمیقینسبتازخموبودندشدهخشکپوستشرويکههایی

زخم،فهمیدنودیدنباانگاروکردمیدردشدتبه .بپردازدمربوطهزخمبررسیبهوبگشایدکاملرادستشنتواندتابودشده

!بودشدهبیشترنیزدردش

تیکهازیکیقوياحتمالبه .بودپخشبرشودوربودند،شدهخشکآسانسورکفدرحالکهآشخودوآشکاسههايشکسته

خونیهملباسش .دهدتکانراچپشدستوبازونبودقادراصالدردشدتاز .بودکردهزخمرادستشکفکاسهيشکستههاي

صورتشوسررويآرامراراستشدست .داردوضعیچهصورتشسرببیندتوانستنمییولکرد،میدردبدجوريهمسرشبود؛

.بودکردهرهارااولیهکرختیحالتبدنشتازهانگار .شودمیفلجدارددردشدتازکرداحساسسرشبهکشیدندستبا .کشید

:رسیدگوشبهدوبارهمهديکالفهصداي

!هستی؟وضعیچهتونگفتی-

:گفتدردرپندا

!کنهمیدردجامهمهدونم،نمی-

:گفتحوصلهبا .بماندآرامکردسعیوگرفتدندانبهرالبشمهدي

!بدي؟تکونتونیمیرودستات .بدهروجوابمپرسممیدونهدونهخبخیلی-

!بدمنشتکوتونمنمیاصال .خونهپروشدهزخمچپمدستولیبدم،تکونتونممیروراستمدست-

:گفتمهدي .داشتسرفهتکمدامهایشحرفحیندرو

!زخمه؟کجاش-

!دستمکف-

!چرا؟-
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 .افتادمروشزلزلهموقعشاید .شکستهوافتادهاونبود،دستمآشظرفیه-

:پرسیددوباره !توانستنمیببیند،رانداشیشهيشکستهبخشهمانازکردمیسعیچههرمهدي

!پاشی؟لحظهیهتونیمی-

 .نه-

!چرا؟-

!بدمتکونروپاهامتونمنمی-

!چی؟براي-

!ندارمحرکتامکاناصالوشدهکجهمآسانسورهستم،اینجاوقتهخیلی .شدهخشکانگاردونم،نمی-

!بکنروسعیت-

!پاشم؟ندارمدوستخودمکنیمیفکرتونم،نمیگممی-

:گفتوکردمالیمرالحنشامکانحدتامهدي

!بدهماساژکمیروپاهاتتونستیاگهولینیست،اصراريتونینمیاگهخب،خیلی !کهنداریمدعواباشه-

اماترسید،میشدتبهدانستنشازوبپرسدخواستنمیکهفکريبود؛کردهآشفتهراذهنشجوربدفکريوپریداوحرفمیانندا

:پرسیداحتیاطبا !چی؟کهباالخره

!گیره؟نمیازمسراغیمامانچرا !چنده؟ساعتحاال !جدیه؟چقدرموضوع !شده؟چی !خبره؟چهبیروناون-

قرارزمینرويکهدستش .کردنگاهکشید،میرخبهبیشترراخودروزکاملروشناییدرکهخرابیعظیمحجمبهوبرگشتمهدي

سوالچهگرفت،دندانبهرالبش !راست؟نهوباشددروغنهتاگفتمیچه !بدهد؟وابهتوانستمیجوابیچه .شدمشتداشت،

!سختی

:دادبیرونآهیباوگرفتعمیقینفس

!نیستتماشابرايقشنگیيمنظرهبیروناینوآوردهباربهخرابیکمیزلزلهراستش-

:گفتسریعندا

!کجاست؟ !چی؟مامانم-

:پرسیدآهستهمهدي

!بود؟کجادرتما-

:پیچیدگوششدرنداوارنالهصدايو

!خونه-

!خونه؟داخل-

!آره-

و !باشد؟زندهمادرشداردامکاندرصدچندفهمیدنمی !شدخیرهداشت،قرارآنرويکهآواريبهوگذاشتاشپیشانیبردست

!نه؟یاکردتعییندرصدآنبرايشدمیاصال
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سربازدستهمان !گفت؟میندابهبایدچطورگرفت،دندانبهراانگشتشودهانشرويتادادسراشپیشانیرويازرادستش

«!خدا» :گفتلبزیروگرفتقرارگلویشرويوخورد

:گفتباشد،داشتهآرامشازحالتیکردمیسعیکهلحنیباوکردمکثکمی

!خب؟گم،میبهتفهمیدماگهبردن؛کجاروکیوشدهچیدونمنمییقدق .نیستمخبرباوضعیتاززیادورسیدمتازهمن-

:گفتناامیدانه !کسهمهوچیزهمهبود؛چیزهمهمادرندابراي

!شده؟چیبگونگیره،روسراغمندارهامکانمامان-

بهنیازماندنزندهبرايوبودزندهاو .دبگویندابهشرایطایندرايکنندهناامیدحرفنداشتامکان .بوددوهربرايسختیلحظات

:گفتمکثکمیبا .داشتامید

مطلعهااونشرایطوتعدادازمن .شدنفرستادهاطرافهايبیمارستانبهیاهستنامدادچادرهايتومصدومیناززیاديتعداد-

!نیستم

:شدبلندندايسرفهآنمتعاقبوگریهصداي

!ه؟دیدصدمهمامانیعنی-

!گریستمیچنینمادرشدیدنآسیباحتمالبرايندا .دادقرارزانویشرويراسرشآشفتگیبامهدي

!نیستممطلعدیروزجریاناتاززیادورسیدمتازهکهگفتم !دونمنمیندا،دونمنمی-

نمیراکسیمادرشازغیراشزندگیتمامدراصال !خواستمیرااوفقط ...خواستمیرامادرشکوبید،دیوارهبهمشتیندا

:کشیدفریادمعترض !راکسهیچخواست،

!خوايمیچیزندگیازدونیمیکهتو !زندگیت؟دنبالرينمیچرا !چی؟براي !هان؟ !اومدي؟چیبراياصال-

:گفتودادفروداشتکهرابغضیمهدي .شدبلندامانشبیهايسرفهصدايهمزمانو

!شنمیبدترهاتسرفهزیاده؛کشیدندادبرايفرصت !باشآرومندا،باشآروم-

:شدنمیآرامندااما

روزيچهبهببینی !افتادم؟گیرببینی !ببینی؟روچیخواستیمی !اومدي؟شديپاچرابکشم،داددارمدوستبکشم،دادخواممی-

!آره؟ !آره؟ !افتادم؟

:دادقرارشمخاطبآمیزسرزنشمهدي

!نـــدا؟-

:گفتحالهماندرکرد،میسرفهریزیکوبودگرفتهدهانشمقابلرادستشندا

!نه؟کنی،میکیفداري !داري؟حالیچهافتادم،گیراینجااینکهاز !شد؟خنکآره، !شد؟خنکدلتحاالبگو،روراستش-

:گفتتندوآمدحرفشمیانمهدي

!رسهنمیبهتدستمکهکنشکرروخداتبرو-

:زدودصورتازراهایشاشکدستپشتبا

!کردي؟میکارچیرسیدمیاگرمثال-
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:گفتحرصیمهدي

!فهمیمیبیروناومديمونی،نمیتواونکههمیشه-

:گفتترآهسته .آوردهدررامهديحرصفهمیدمیداد؛تکیهکابینبهراسرشدوبارهندا

!آره؟دیگه،کنممینگاهتووایمیستمماستینعهممنکرديفکرحتما-

:گفتوکردترآرامراصدایشهماوکرد،میحسهمباالهمینازراصدایششدنآرام

!مقدمخانومديمیجوالنداريخوبنیستیدسترستوکهحاال-

:گفتوبستراهایشچشم

!ياومدبیراههبهبرو،پاشو !معتمدمهديآقايبروبرو،-

!کردمیپرتآراموداشتبرمیدستشزیرازراهاییسنگریزه !ندادجوابیوشدگشودهکجیلبخندبهمهديلب

!کردمیپردازشرادریافتیاطالعاتبایستمیوکردمیفکرداشتداد؛آسانسوربهرانگاهشوکشیدهمکاراینازدستبعد

کهخواستخودشاصالباشد،رفتهخب !باشد؟رفتهواقعانکند .شدمیترنگراندقیقههبدقیقهنداگذشت؛سکوتدرايدقیقهده

مرديهیچشناخت،نمینهاماشناختشمیبرود؛نداشتامکاننه،اوه .سالیکازبیشبود،کردهفراموششکهبودهامدت !برود

!شناختتواننمیرا

:کردصداآهسته.گذشتمیسالیکبرایشدقیقههردخمهآندر

!مهدي؟-

:کردصدابلندترکمیدوبارهونکرددریافتپاسخی

!اونجایی؟مهدي-

:آمددوبارهنداصداي .فشردهمبهرالبانشمهدي

!مهدي؟-

:کردصدانگرانیباودادقورترادهانشينداشتهآب

!که؟نرفتیمهـــدي !نـــه-

!رفتپایینوبرخاستجاازنکند،صداییترینکوچککردمیسعیکهحالیدروزدلبخنديوکشیدنفسیصدابیوآراممهدي

میخطرناكنظربهوبودشدهکجیکسوبهآسانسورشد،خیرهرویشبهروآواربهپاییناز .رفتراستسمتبهوزددورراخانه

هرولیشد،میپیدانداآوردنبیرونبرايراهیبایدحتماد،بوفکردر .داشتنگهجاهمانوکشیدگردنشپشترادستش .آمد

!بودزمانمستلزمراهی

باالکهبودمرددکمیرفت،ساختمانجلويسمتبهدوباره !اندکردهفکريچهآوردنشبیرونبرايگرانامدادبداندتابودعالقمند

!نیستبدبماندتنهاکمیکردفکرونرفتاما !نه؟یارود

جمعیت  .بودشدهگرفتهسرازصداوسروآمدورفتدیگربارآفتابآمدنباالبا .رفتپیشداشت،فاصلهکوچهسرتامتريچند

لباسباهستند،زدگانزلزلهخودکهبودمشخصکامالهاآنازايعدهوبودندکندنحالدرخالیدستبایادستبهبیلزیادي

 !مستاصلوگریانخاکی،يرووسرونامناسبهاي
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ناخوداگاهکهکردکجراهخیابانسمتبه .نتوانستاماشناخت،میکهکسیتنها .کندپیداراسعیدشایدتاکردنگاهاطرافبهکمی

دیشبکهحیاطیبه .شنیدصداییکرداحساس .بودکشیدهبیرونرادخترکیگذشتهشبکهشدکشیدهايخانهسمتبهچشمانش

بودمرديبلکهنبود،آوارکردجلبراتوجهشکهچیزيولیآمد،عظیمخیلینظرشبهآوار .شدواردبود،گذاشتهپامطلقتاریکیرد

:گفتمیمرتبوکردمیجابهجاراآجرهاییداشتعجوالنهوناالنکه

!زهرا !نازنین-

:کردمیصداناامیدانهوکوبیدمیخودسربهگاهیو

!اخد-

 .کندمیوکندمیهدفبیوحریصانهدوبارهو

:گفتوشدترنزدیکمردبهوآمددراولیهشوكازمهدي

!گردید؟میکسیدنبالآقا-

چشمانشدوررااشکردشدمیحتی .خونرنگبهقرمزچشمانشوبودخاکیصورتشوسر .برگشتسمتشبهجوانینسبتامرد

:گفتوارنالهوکوبیدزمینبهرامشتشوافتادزانودورويديمهدیدنبا .دادتشخیص

!بودندخونهبچموزن-

:گفتوگرفتاششانهبهدستوایستادکنارشمهدي

!نه؟دیگه،نازنینهدخترتوناسم-

!دادتکانسرياشارهبهفقطوبزندحرفینبودقادر .کردنگاهشحرفبیومتعجبوگرفتباالراسرشمرد

:گفتکند،بلندشوگرفتهرامردبازويکردمیسعیکهحالیدروزدلبخنديمهدي

!هستنزندهدوشونهرنباشیدنگران-

:گفتوکشیدرادستشکرد،میدركرااوحالتمهدي .کردمینگاهشزدهبهتوخیرهطورهمانفقطوبودآمدهبندمردنفس

.اوناپیشببرمتونبیایید-

:گفتکرد،پیداتوصیفشبرايايکلمهیاوگذاشتاسمیآنبرايشودنمیاصالکهحالتیباوکردرهارااششدهحبسنفسمرد

!داره؟حقیقت !کنم؟باور-

:گفتمطمئنخیلیمهدي

.بریمبفرماییدبله،-

وایستادامدادچادردممهدي .شدروانبرد،میخوداباوکهراهیبهوسپردمهديدستبهراخودبود،نشدهباورشهنوزکهمرد

:گفت

.باشینجاهمینلحظهیه-

:پرسیداوبهرو .بودپیشساعتچنددکترهماندکتر،اماندید،رامادرشونازنین .رفتچادرداخل

!کجان؟ ...بودپیششهممامانشاینجا،آوردمرودختريیهپیشساعتدویکیهمین-

:گفتبود،مرديدستپانسمانگرمسرشکهطورهماندکتر
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!بزنسرراستیسمتچادردوبه-

.ممنون-

:گفتمزبورچادرهايبهاياشارهباورفتبیرون

 .باشنچادرااینتوشایدبیاید-

دم !نبودکرد،نگاهوزدکناررااولچادرورودي .برداشتخیزچادرهاسمتبهمهديازتندتربود،آمدهخودبهتازهانگارکهمرد

دیدهآسیبهمهکهبودنآنجازیاديتعداد .کردنگاهآنداخلبهوکردتوکلی .بستايلحظهراچشمانشوایستاددومچادرورودي

وبوددهخوابیدستبهسرمکوچکنازنینايگوشهدر .بودشدهپیچیباندپایشانودستیاوداشتنددستبهسرمیابودند،

:کردصداناباورانهمرد .داشتدستدررااودستونشستهکنارشمادرش

!زهــــرا؟-

اینکهجالب .باشدشدهبرداشتهدوششرويازدنیامشکالتيکلیهکهبوداینمانندشوهرشدیدنباوبرگشتصداسمتبهزهرا

!بودقوياودنآمتافقطانگار .داددستازنیزراقدرتشيهمههمزمان

باوررااووجودتاایستادايثانیهچندمرد .کردرهاآغوششدرراخودگریانوآمداوسمتبهلرزانهاییگامباوبرخاستجااز

میاشکبودکشیدهکهدرديتمامزد،میهقآرامآرامزن .فشردآغوششبهسفتوکردحلقهاوبدندوررابازوانشسپسکند،

!باشدرسیدهآرامشبهخرابیوآوارودردهمهآنبینانگاربود،آرامنیزمرد .ریختمیشوهرشيسینهرويوشد

همسرشبازوهايوکمررويآراممردخاکیدستان .بودکردهمشاهدهعمرشدرکهبودايزندهصحنهزیباترینزد،لبخنديمهدي

:گفتوکردبلندمردشيسینهازراسرشهراز .کردمیآرامشبهدعوترااوولغزیدمی

!بودمترسیدهخیلی ...آوارزیربودموندهولیها،خوبهحالشحاال .آوارزیربودموندهنازنین-

:گفتوکشیدجلوترکمیبودزهراتنکهرامهديپالتويکالهآراموبردپیشرادستشمرد

!خوبیددوتونهرکهاینهمهمهکهچیزيفعالومدمیگوشروهمش .ندارهعیبباشآروم-

رفتدوآنکنارنیززهرا .بوسیدهماوکوچکصورتازوشدخمرفت؛نازنینسمتبهوکشیدوجودشتمامبانفسیحرفاینباو

:گفتو

!خوبهحالشگفتدکترهمینه،برايکردنتزریقمسکنبراش .خوابیددوبارهپیشدقیقهدهولیبود،شدهبیدار-

زهرا .کشیددخترشچپيگونهزیرزخمبهدردمنديحالتبارااشاشارهانگشتودادتکانسريبود،دخترشبهنگاهشکهمرد

:گفتباز

!کردي؟پیدامونچطوربابک،-

نابصحنهاینبهنگاهازوبودچادردممهدي .بودآوردهآنجابهرااوکهافتادمرديیادبهحرفاینشنیدنباتازهکرد؛بلندسربابک

 .بردمیلذتزیباو

:گفترفتنحیندرورفتمهديسمتبهوبرخاستجااز

.کردمپیداتونایشونراهنماییبا-

:گفتزدههیجان .کردنمیفراموشرادخترشناجیيچهرههرگز .شناخترامهدينگاهیکبازهرا
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-آوردبیرونآوارزیرازودادنجاترونازنینآقاهمینبابکا!

اوسمتبهرادستش .رفتاوطرفبهوکردمهديبهبرانگیزيتحسیننگاهبعدوکردنگاهزهرابهاولوبردباالراابرویشبابک

:گفتوکرددراز

!کنم؟تشکرازتونچطوردونمنمیممنونم،ازتونواقعا-

 !اجازتونباسالمن؛فرزندتونوهمسرخوشحالم .کردمیکاروهمینبودمنجايکسیهر.داریناختیارکنممیخواهش-

:گفتبابککهبودکردهحرکترفتنقصدبهمهدي

چیه؟اسمتون-

.مهدي-

!کنم؟پیداتونتونممیچطور-

:دادجوابوایستاد

 .راستسمتشما،يخونهازترپایینکوچهتادو-

!فر؟نیلويکوچه-

 .سومخونهرو،اسمشدونمنمی-

!شناسمتوننمینیستین،اینجااهل-

!گردممیامدادهايبچهدنبالهمحاال !کردهگیرآسانسورتو ...آشناهاازیکیدنبالاومدمدرسته،-

:گفتودادتکانسريبابک

!کمکتونمیامبعدکمیطور،اینپس-

.ببیندراسرشهمايدقیقهچندخواستمیفعال

ورفتجلوتر .شناختپوششانخاصنوعبهتوجهباراامدادگرهايبچهازیکیشد،کوچهوارد .افتادراهوکردتشکريمهدي

:پرسید

!شماهمکارانازگردم،میرحیمیسعیدآقايدنبالببخشید-

:گفتوانداختعقببهنگاهیوبرگشتمرد

!سعید ...امم-

:دادادامهوکرداشارهکوچهانتهايبهانگشتشباو

!بیروننکنی،میپیداشونبريکوچهسرتا .چپسمتهستن،پنجمیاچهارميکوچه-

.ممنون-

 .کردتندترراهایشقدم

رفت،جلوتر .کردپیداراامدادهايبچهازتعداديپنجمیيکوچهدرمردآنيگفتهبهبنا .گذراندمینظرازرافرعیهايکوچهاکثر

!ایستادهتعداديونشستهتعدادي ...بودندنفريششپنچ

:کردصدایش .مالیدمیراچشمانشاشخاکیدستانباوبودایستادهکهدیدراسعیدوچرخاندچشم
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!سعید؟آقا-

:کردنگاهشوبرگشتسعید

!بودید؟منبابله،-

:گفتوشدترنزدیک

!کردهگیرآسانسورداخلکهدختريهمونشنايآام،مهديمنبله-

:گفتوبستراچشمانشايلحظهبرايسعید

!نشناختمتونببخشیدبله،اوه-

!کردین؟فکريآوردنشبیرونبرايببینمخواستممی-

:کردصداوچرخاندراستسمتبهراصورتشو.گفتببخشیديوکشیدايخمیازهسعید

 .اینجابیاعلی،-

:گفتوآمداوسمتبهوکشیددسترویشبهروآواربهکردننگاهازیعل

!چیه؟-

:گفتوکردمهديبهاياشارهسعید

!کردهگیرآسانسورتوکههستندختريهمونآشناهايازایشون-

:گفتوکردریزراچشمانشعلی

!ندا؟-

:گفتودادتکانسريسعید

!کردیمکارچیآوردنشبیرونبرايبدوننخواستنمیآره،-

:پرسید !خوردمیکردهابهتیپشکردفکرخودبا .بودبلندقدوچهارشانهرویشبهروپسر .کردمهديبهايخریدارانهنگاهعلی

!دارین؟ایشونبانسبتیچهشما-

وراندازدرکهدقتیاینازطرفیازوخواندکوچکاسمبهراندااوکهنیامدخوششاصالوگذراندمینظرازراعلیمتقابالهممهدي

:گفت .نداشتخوبیاحساسنیزداد،نشانخودازکردنش

!بدم؟روسوالاینجوابباید-

:گفتوکشیددرهمراهایشاخمعلی

.بله-

!داشتاحتیاجگروهاینبهکهفعالکرد،فوتیرانفسشمهدي

!هستمهاشايدانشکدههماز-

:کردتاکیدعلی .زدلبخنديوانداختباالابروییسعید

!سابقشهايايدانشکدههمازالبته-

:گفتترمحکم .داشتاطالعاترفتمیانتظارآنچهازبیشترعلی .خواندمهديصورتدرشدمیراحتیبهراتعجب
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!نه؟یاکردینآوردنشبیرونبرايفکريحاال !طورههمینبله-

:کشیدموهایشبهدستیعلی

اینجاکهبلبشوییایندرحاال .برسهکیدونمنمیولیکردیم،تجهیزاتتقاضايودادیمگزارشمرکزبهرووضعیتشراستش-

!دننمیاهمیتینفریهوضعیتبهزیادهست

:گفتحرصیمهدي

!نیستخوبهمحالشوخطرهدراونجون !چی؟یعنی-

شهمیدادهبهابیشترعمومیاحتیاجاتبهفعال .بندازینبرتونودوربهنگاهیهولیدارم،قبولرواتونحرفکامالهممندونم،می-

چادرهاداخلچطورمردمامشبدونیدمی .نیستهمنیازموردسومیکياندازهبهچادرحاضرحالدر .خاصنفریهبرايکارتا

سرماازاینکهبرايفقط ...بودندادهجاتوشنفرسیزدهدوازدهحداقلخوابیدلشداخنفرشششهمیفقطکهچادريیهتو !بودن؟

 .طورهمینهمگرملباسوغذاهست،نیازانبوهصورتبههمگرمایشیلوازم .کردنسرنشستهصبحتاشبازهمشونونزننیخ

همهاینکفافهماونکهشدهفرستادهدارواینجاباریهفقطالحاتازلزلهاز .بهترهنکنیمروبحثشاصالکههمبهداشتیموادودارو

فرستادهنوبتیوايمنطقهصورتبهوزیادهزدهزلزلهمکانمساحتولیشهمیفرستادهوسایلمدامالبته .دهنمیرودیدهصدمه

!گیرهنمیقراراولویتدرزیادنفر،یهبراينیازموردتجهیزاتفرستادنچراکهبشیدمتوجهاینکهبرايگفتماینارو .شهمی

!کرد؟کارچیبایداالن-

بهکهیکیبعدوکنیمخالیروبرشودوربتونیمماودارهنگهروآسانسورتاداریمنیازجرثقیلیهبهمنخودنظربهدونم،نمی-

!کنهبازرودرشتاباشهبایدواردهآسانسور

:گفتوکردنگاهسعیدبهبعدو

!وضعیه؟چهتو !کجاست؟کیارش-

:گفتوکردکوچهوسطبهاياشارهسرباسعید

!داغونه-

:گفتمهديبهروسعیدوکردحرکتاوسمتبهعلی

باالخرهکیارش،ومنعلی،تایی،سهدیشب !شدنتمامحالدرکابینشهوايوبودآوارزیرکاملآسانسور .کردپیداعلیروندا-

یهنباشنگران .اینجابیایمشدیممجبورداشتنالزمکمکاینجاچونبشکونیم،رودرششیشهوبزنیمکنارروخاكکمیهستیمتون

!کردشهمیکارچیببینیممیایمبعدکم

:گفتنگرانوگرفتهمهدي

!کردصبرزیادشهنمیدیده،همايدیگههايآسیباحتماالوشدهزخمیدستش .کنهمیسرفهمرتبونیستخوبحالش-

:گفتوزدمهديبازويبهدستیسعید

!ایموسیلههمهماوکنهمیپیدانجاتباشهدنیابهعمرشاگهباشه،خدابهامیدت-

:دادادامهکرد،میهدایتکیارشسمتبهرااووگذاشتهمهديکمرپشتبهدستیکهحالیدرو
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ولیآوردیم،بیرونزندههمروبچهپسریهونبودنزندهکهتاشدو .آوردیمبیرونآوارزیرازرونفريجپنيخونوادهیهحاالهمین-

!کشیدروآخرشهاينفسکیارشدستايرو

پسريبود؛شدهخواندهکیارشنامباکهچرخاندپسريسمتبهراصورتشوکردنگاهسعیديشدهقرمزچشمانبهتاثربامهدي

شانهوبودنهادههاآنرويبرسروکردهحلقهزانوانشدوررادستانشونشستهکوچهوسطحالکهخودشقوارهوقدهمتقریبا

میصحبتاوباآهستهبود،دادهقراراوشانهرويرادستشکهحالیدروزدهزمینبرزانوکیارشمقابلدرعلی .لرزیدمیهایش

!کرد

:گفتکرد،میسنگینیقلبشربحاالکهغمیبامهدي

!موندن؟زنده !چی؟دیگهتايدو-

:گفتسرشدادنتکانباهمراهسعید

!امدادچادربهشدنمنتقلکهبودندیدهآسیبآره،-

:گفتوزداوپشتبهايضربهوشدخمایستاد،کیارشسربااليمهدي

!کرديروکارتتومرد،شوبلند-

:گفتسعید .گذراندنظرازرااوگرفتهغموخیسچشمانباوکردبلندراسرشناآشنايصداشنیدنباکیارش

!نداستآشناهايازمهدي،-

وگرفترااوبازويمهديکهبرگرداندقبلیجايبهراسرشداشتقصددوبارهوبردپایینباالراسرشفهمیدمعالمتبهکیارش

:گفتوکردبرخاستنبهواداروکشیدباالسمتبهرااو«پاشو»گفتنبا

!شکلیهچهقهرمانیهببینمخواممیپسر،وایستا-

!شددورآهستههايگامباوچرخیدچپبهبود،گرفتهگردنشبهرادستشدوهرکهحالیدرودادتکانتاسفبهسريکیارش

:گفتکرد،مینگاهاوبهسرپشتازداشتکهعلی

!باشهتنهاکمیهدارهازنیکنمفکر-

:گفتوگرفتنفسیمهدي

.خدمتمدرمنداشتینکمکبهاحتیاجاگه .تنهاستکهساعتیهنیمیهپیشش،رممیمن .کردینکمکندابهکهممنونمازتون-

:گفتوکردمهديبهتريدوستانهنگاهباراینعلی

.زنیممیسرمیایمکرد؛شهمیکارچیبینمبکنمپیگیريرممیدوبارهمن .نباشنگرانباشه-

***

مانوسبودشده !بودشدهدوستواژهاینخودباکمکم !آشناییواژهچه !تنها؟بود،تنها .بودشدهمچالهآسانسوريگوشهدر

!هایشتنهایی
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وانفساایندرسوخت،میشدتبهشگلوی .بودسردزیاديهواکرد؛میاذیتشسرما .گرفتآغوشدرراخودبیشتردستشیکبا

بودنتوانستهحتیولیبود،برداشتهراايکلوچه .بودکردهاشخستههمگاهشبیوگاههايسرفه !داشتکمراسرماخوردگیفقط

!سردسردبود،بیرونهوايبادماهمدرستهمآب !رفتنمیپایینگلویشازبخورد،راآننصف

.شودگرموبگیرددهانشمقابلکهبودچیزيالاقلحاالکرد،نمیبازگردنازمنزلدرراگردنششالکاشاي

کفآشخودوشدهریزریزوافتادهزمینروياشکاسه .ببیندراآسانسورداخلتوانستمیراحتیبهوبودشدهروشنکامالهوا

.بودشدهپخشزمین

چپشپايوسرشاماکرد،میدردبدنشجايهمه .دهدماساژراپاهایشستدیکباکردسعیبود؛شدهخشککامالکمرش

!دستشکفازبیشترحتیبیشتر؛

.بودآوردهبندرانفسشدیگر،سوییازبودکردهگیرگلویشبیخکهبغضیوطرفیکازسرماخوردگیازحاصلدردگلو

.برودباالتوانستمیخواستمیدلشچقدر .شدمیآسانسوردوارباالآنازکهدوختنوريباریکهبهرانگاهشدوباره

***

هايسالکهتوتکهنسالدرخت .زدندمیچشمکاوبهگندهرنگقرمزهايتوت .برودباالتوانستمیخواستمیدلشچقدر

درختپاي .رسیدنمیآنبهسالهچهارکودکیدستکهبودایستادهقامتیچنانباحاالودادهمحصولپابرجاوبخشندهسال

شلوغهايپسربچهگاهیکهبودافتادهدیواررويآنازپهنیشاخهکرد؛مینگاهقرمزودرشتهايتوتآنبهحسرتباوایستاده

!خوردندمیتوتسیردلیکورفتندمیباالآناز

:وگفتآمدجلوتربودشدهدرختآنبهندانگاهشاهدکهايپسربچه

!خواي؟میتوتدان-

.دادتکانآرهعالمتبهسريکوچکنداي

:گفتوانداختبود،نداآغوشدرکهعروسکیبهنگاهیپسر

!کنم؟نگاهبهشروعروسکتديمیبچینم،توتبراتاگه-

!نهیعنیانداخت،باالراسرشندا

درراآنروزشبانهتماماینکهاز .کندنمیجداخودشزارااشموفرفريعروسکدختراینچرادانستنمیخورد،میحرصپسرك

.گرفتمیحرصشدید،میدختراینآغوش

:گفتبود؛بلدسیاستکمیوبودسالهنه

!بچینباالبروخودتبیارم،روپایهچهاراینخواستیاگهولیچینم،نمیتوتبراتمنپسباشه-

!بودبیشتراشمزهبچیند،دشخوداشتدوستآره .نشستندالبرويخنده

!خواممی-
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کههمین .کندبلندشبتواندکهبودآنازترکوچکهنوز .دادسردرختزیربهراآنورفتحیاطگوشهيپایهچهارسمتبهپسرك

باکردسعیهیودبوسختداشتدستدرکهعروسکیبا .برودباالآنپلهدویکیازکردسعیندارسید،درختزیربهپایهچهار

آنبااليبرورفتباالترراپلهدویکیودادقرارپایهچهاربااليراعروسکمجبوري .نشدولیبگیرد،پایهچهاريکنارهدستیک

دستشبازولیایستاد،انگشتانشنوكرويوکشیدتوانستمیکهجاییتاراپاهایشوگرفتبغلراعروسکشزود .ایستاد

:گفتناراحت.نرسید

!رسهنمیدستمبازحمید-

:کردمیتماشایشسینهبهدستحمید

!برسهدستتتادیواربااليبريبایددونم،می-

عروسکشبهنگاهی .خودشبرايبودوروجکیولیرسید،میاشسینهبااليتابودایستادهکهجاییدرکرد؛دیواررويبهنگاهندا

تالشکلیباوگرفتدیواربهرادستانشوگذاشتپایهچهاررويدوبارهراآن !برودباالآنداشتنآغوشدرباتوانستنمیکرد،

توتيشاخهبهوایستادپاسر .کردهفتحراجهانيقلهبلندترینکهبوداینمانندایستاد،آنرويوقتی .کشیددیواررويبهراخود

!بودخوشمزهگذاشت،دهانشدروچیدتوتتاییچندعجلهبا !داشتکیفیچهبهبهد،رسیمیهاتوتبهدستش .کردنگاهی

سمتبهنگاهشدقیقهدویکیازبعد .کهنبودايتازهچیزنداد؛اهمیتینخست .رسیدمیگوشبهدیوارپایینازهابچهصدايوسر

!خندیدندمیوکردندمیپرتهمبهراعروسکشداشتندپسرهاوايچرخید،حیاط

:کشیدداد

!نزنیدمنعروسکبهدستنه،-

ولیبیاید،پایینعروسکشنجاتبرايخواستونشستدیواريلبه !کشیدمیدادهیوبودایستادهدیوارباالي !شنوا؟گوشکواما

!بود؟دهنشمتوجهکهبودندبرداشتهراآنکی .نیستپایهچهاردیدکرد،نگاهدیوارپایینبهوقتی

!ریختپایینکوچکشچشمانازاشک

:گفتمیمدامگریهبا

!شهمیخرابزمین،بذاریدش !نهنزنید،منعروسکبهدستنه-

دستبردنداگنجبهتوانستندباالخرهاینکهاززدهذوقپسرها .بودکردهپرراکوچکشچشماناشک .رسیدنمیجاییبهصدایشاما

حیاطوسطعمیقنسبتاحوضسمتبهعروسکپرتاب،یکدرمدتیازبعد .بودندشادوکردندمیبازيبالوالیعروسکبابزنند

آنارتفاعانداخت،دیوارپایینبهنگاهی !شدمیغرقحتماعروسکشکرد؛پرراحیاطکلنداجیغصداي .افتادآبدروشدپرت

کناراز .شودخرابتاکندرهاراعروسکشکهتوانستنمینبود،ايچاره .بودیادزسالهچهاردخترکیبرايولیبود،متردوازکمتر

شدهخاكنرمیموجبآنرطوبتوخوردهبارانزمینکهآوردشانسگرفت؛دردوخوردزمینبهمحکمزانویشوپریدپاییندیوار

طرفبهلنگانلنگوبرخاستزمینازآمدمیزانویشازکهخونیبهتوجهبدون .داشتبرایشهمبدتريعواقبشایدوگرنهبود

!بودندکردهرابازیشانکردند؛فراراودیدنباپسرها .رفتحوض
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راآندید،چوبیتکهوکرداطرافبهنگاهی .بکشدبیرونآنوسطازراعروسکچطوردانستنمیوبودایستادهحوضکنارندا

عوضعروسککردمیتالشچههرولیبکشد،خودسمتبهراعروسکچوبآنباکردمییسع .آمدحوضکناردوبارهوبرداشت

 .شدمیخمبیشترعروسکبهرسیدنبراينداوشدمیدورترشدننزدیک

 ...نه ...دیگرکمی .نرسیدشد،خمدیگرکمی .غلتیدمیصورتشرويبهکهبوداشکفقطوبودکردهفراموشکلبهرازانویشدرد

آنبرايولیشد،نمیهممتریکآبعمق .کردسقوطآبداخلسرباونرسیدتایشبهدیگرتاکردبلندراپایشیک !نهوباز

!شدمیشکمشروانهآبکلیکردمیبازرادهانشتا .بکشدجیغتوانستنمیامازد،میپاودست .بودزیادکودك

 .رسیدهمترهابزرگگوشبهکمکشانفریادصداي .شدمیغرقداشتدختركنبود،شوخیردیگاینبودند،شدهدستپاچهپسرها

کهدادخانومنرگسهايدستبهوکردبغلراکوچکندايوشدآبواردسریعخانومفهیمه .شدندنزدیکسراسیمهتربزرگچند

خارجآبازوبرداشتنیزرااوعروسکخانومفهیمه .شیدکمینفسشکرراخداپسکرد،میسرفهداشتندا .بودایستادهبیرون

:شدبلندفریادشصداي .دادمیچهبایستمیراخانوممنیژهجوابوگرنهبود،زندهنداکهخوبچهواي .شد

!انداخت؟آبداخلرونداکی-

:گفتجانببهحقبود،جسورترکهحمید !بودندایستادهکنارزیربهسروخوردهسرکمیهابچه

!افتادکهدربیارهاونوخواستمیآبتويبودافتادهعروسکش !ننداختشکسی-

:کردنالهندابرخاست،وگرفتبغلبهرااوخانومنرگس

!عروسکم-

بودند،خیسهایشلباس .فشردخودبهمحکمراآننداوداددختركآغوشبهراخیسعروسکخانومفهیمه

!بودشدهسردش

***

!رفتنمیرفت،نمیهمباال !بود؟خبرچهباالآنمگراصالزد،پوزخنديهایشبدبختیتمامبیندر .لرزیدمیوبودشدهسردش

بیرونصدايوسر .بستراچشمانشودادتکیهدیوارهبهراسرش .شدجمعخوددربیشتروگرفتروشناییمنبعآنازچشم

!کسهیچوچیزهیچبهنکند،فکرچیزيبهخواستمی .بودشدهگرفتهسرازتقالوشدهروز .بودشدهبیشتر

...بخصوصنداشت،کردنفکرارزشکسیهیچ

منتظرنگشود،راچشمانش .شدمیترنزدیکونزدیکهاجیغصداي .رسیدگوششبهرهگذري،پايزیرهاسنگریزهجیغصداي

ترسید،نمیچیزيازبشنود؛نشستمیکهراکسیهايلباسخشخشصدايتوانستمیحتیشد،متوقفصدا !نبودکسهیچ

همراچشمانششدنخیسوخندیدتلخ .نبودترسیدنبرايجاییپسرسید؛نمیاوبهکسهیچدستکهبودکردهگیرجایی

.فهمید

فکرشوذهندرکرد؛میتمرکزبایستمی .دادامهادخودکشدارسکوتبهودادتکیهکابینبهراسرشبود،بیرونآنکهکسی

.شدمییافتراهشبایدفقطونداشتنشدکاري
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زماناینرويشدمیوقتیفقطوبودبرزمانولیکرد،کاريشدمی .کردبررسیراوضعیتبیشتريدقتباوکردبلندراسرش

!باشدخوبنداحالکهکردحساب

تانیزرانفسش !باشدتوانستمیکسیهریعنی !نزندحدسیزندمیقدمبیرونکهفرديدربارهبرد،میکاربهرااشانرژيتمام

!پوچآخرسروبیهودهانتظاريانتظار،انتظار،آمد؛نمیبدشانتظارياندازهبهچیزهیچاز .بودکردهحبسامکانحد

!ندادنوعدهخودبهوبودنکشیدنانتظارشیوهبهترینپوچیبهنرسیدنبراي

رادستش .یافتمیافزایشسوزششدتکرد،میحبسرانفسشقدرهر .کردمیسوختنبهشروعنرمکنرمگلویشدوباره

آدمیکهاستجالب .شدمیموفقکمترکردمیسعیبیشترچههرولیکند،خفهرااشسرفهشایدتادادفشاردهانشرويمحکم

!استناتواننیزخودسرفهکنترلاز

گونهرويبرشدیدهايسرفهاینازحاصلهاياشکوکردپرراکابینکلامانشبیوخشکهايسرفهصدايدوبارهنشد؛خیرنه

!نشستاش

:رسیدگوششبهبیرونازصدایی

.شهمیبدترکنی،کنترلروسرفتنکنسعی .بخورآبکمیهندا-

کهنیروییشد،دمیدهوجودشدرايتازهنیرويگویا !بوداوصدايبازکرد،نمیکهاشتباهرفت؛دشیاکردنسرفهکوتاهايثانیه

!کردمیتکذیبشخود

:پرسیدشد،ترآرامکهکمی .بودهیچیازبهترخورد؛قلپیکبازوکردبازرابطريدهانه

!برگشتی؟چرا-

:دادپاسخآمیزشیطنتمهدي

!بودم؟رفتهمگه-

درکهداشتاحتمالیعنی ...یعنی !شنیده؟گفتهکهچههریعنی !بوده؟اینجامدتتمامیعنیاوهزد،اشسینهبهچنگینگرانیبادان

!نهواي !باشد؟زدهقدمجاهمان

:گفتآرامودادقورتسختیبهرادهانشآب

!بودي؟اینجاهمشیعنی-

:گفتوگرفتگازيرالبشکنارمهدي

!کردشهمیکارچیووضعیهچهدرآسانسورببینمپایینرفتمسریه !نهکههمشيمهه-

:گفتوکرداستفادهسکوتازمهدي .بپرسدچهدیگرکهکردمیفکرگرفت،دندانبهراانگشتشگوشه

!برونگفتیخودتمگهتازه-

:رسیدگوششبهنداآمیزاحتیاطصداي

!رفتی؟موقعهمون-

:گفتشوخیلحنباباز !هستمرگشچهدخترایندانستمیخوبخندید؛ریزمهدي

 .برمگفتمبیفته،زمینحرفتندارمدوستکهنه .دیگهآرهخب-
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«!مغروريدختره»زدغرخودباهملبزیرو

 !شکرراخداپسکشید،راحتینفسندا

:گفتوبردکوچکيدریچهآننزدیکراسرشمهدي

!پاشیخواممیحاالوقتش،بهبذارهمروقالودادوبازيلوس !حالی؟چهتووشدهچتبدونمدقیقاخواممیندا،کنگوش-

:گفتتاکیدبامهديدهد،پاسخکردبازدهانتا

!نداریمهمشهنمیوتونمنمی-

:رسیدهمآخرتیرکهبودگرفتهباالبهرانگاهشندا

!نیاربهونهپسکه،شناسیممی-

خودبهتکانیکردسعی !کردبحثاوباشودنمیاصالکهاستموارديآنازدانستمیخوبوشناختشمیکرد؛فوترانفسش

ودوربه .اوبهبرسدچهبخوردتکانتوانستنمیهمسالمآدمبودگرفتهقرارکهناصافیسطحآندربود،دردفقطکاشاي .بدهد

اماکرد،سعیباريدویکی .بودشدهاستفادهبالکامالهمدستشیک .نبودهمبرخاستنوگرفتنبرايجایکحتیکردنگاهیبرش

:گفتوکوبیددیوارهبهمشتباونشد

!بفهمتونمنمیلعنتی،-

:گفتمالیمتبهودادتکانشمختصريوانداختپایینراسرشمهدي

!داري؟پاتيناحیهدرچیزيشکستگی،کنیمیفکر !تونی؟نمیچراکجاست؟مشکل-

:گفتکالفهندا

!نکنمفکرنه ...شکستگیولیدارم،درددونم،نمی-

!ببینمتخواممیکن،سعیبازصورتایندرپسخب-

:زدغرندا

!همین؟ببینی،منوخوايمیفقطجنابعالیوقتاونکنممیجوناینجادارممن !خودخواهیخیلی-

:گفت !بودتربچههممبیناازبود،بچهچقدربچهاینکشید؛صورتشبهدستیعمیقنفسیباهمراهمهدي

!بگورودلیلتنیستم،بحثفازتوکهگفتماصال !چطوري؟کالببینمخواممیکنم،تماشاتکهخوامنمی-

:گفتودادبیروندلخوريبارالبشندا

!دیگهبیاکوتا ...شدهخشکهمبدنمجايهمه .شمبلندوبگیرمبهشدستمونیستهمجاهیچ .اشمپتونمنمیناصافه،اینجا-

 !چیزهیچشد،نمیپیداچیزيویرانهآندراماگشتمیچیزيدنبال .کرداطرافبهدقیقینگاهوبرخاستمهدي

:زدزانوزمینرويوبارهدوکشیدبیرونشکمرازسریعوبردکمربندشبهدست .زدسرشبهفکري

!باالکشمتمیمنکن،محکمشسالمتدستدورآسانسور،توفرستمشمیدارمروکمربنداینببینندا-

:فرستادداخلشکستهيشیشهازراکمربندحرفاینباو

!گرفتیش؟خب-

.آره-
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!شد؟سفتکنیمیفکر .بپیچوندستتدورکاملدوریکحاال-

.اوهوم-

!نیستکاردرايعجلهآروم، .پاشیکنسعیحاال-

تندکمیوبودآمیزموفقیتتالششظاهرا .بیاندازدداشت،دستدرکهايدستگیرهبهراوزنشکردسعی .بودشدهبهترحاالانگار

:گفت

-نکشمهديا!

.باشه-

راچپشدستوگرفتراستشدستباراکمربندرخاسته،بکمینداکرداحساسوقتی !کشیدمیآرامآراماشگفتهرغمعلیولی

:گفتوکشیدراحتینفس .بگیردراندادستمچتوانستوبردداخل

!بگیرمنودستوکنولاونوحاالخب،خیلی-

یکدرکشیدنآرامآرامعوضبهباراینهممهديوداداودستبهرادستشسریع .بودمشکلواقعابرایشبرخاستنلحظهآندر

کمکبدونتوانستنمیآسانسورسطحبودنطرفهیکعلتبهبازچندهر .کشیدراحتینفسبرخاستوقتی !کردبلندشحرکت

!خوردمیسرسویکبهکهچرابایستد،

ودادتکیهبودشدهقفلمهديدستاندرکهدستیمچبهرااشپیشانیلحظاتی .کردمیسرفهآنتعاقببهوزدمینفسنفس

.کردتازهنفسی

.دیدراصورتششدمیحالاینباولیبودترپایینسانتیپانزدهحدودبود؛نرسیدهشکستهپنجرهمقابلصورتشهنوز

اشتباه ...دیگربودمهديانداخت،باالراابرویش .بودگرفتهرادستشسفتکهافتادمهديدستبهنگاهشوکردبلندراصورتش

!بودخودشخودنبود،کاردراشتباهینه .سابقساعتهمانبود،چشمشجلويساعتش !کرد؟ینمکه

 .خندیدنرموگرفتاشخنده

:گفتبود،کردهحسرااوخندهکهمهدي

!خندي؟میچیبراي-

:گفتايشدهرنگپرخندهبا

!داري؟دوربینگممی-

:گفتمتعجبمهدي

!خواي؟میچیيبراداره،دوربینگوشیم-

:گفتخندههمانباندا

 .شهمیسالعکستریننکردنیباورکنباوردانشکده؛بولتنبهبزنببربگیر،عکسیه-

:کشیدشیطنتباراحرفشو

!کارا؟اینومعتمدمهندسآقايجناب-

:خوردرااشخندهودادتکانسريمهدي
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!بازیه؟مسخرهوقتحاال-

:گفتودادتکیهمچشبهراشسردوبارهندا

!چیه؟وقتپساوهوم،-

:گفتوببیندشکردسعیودادهلشکستهشیشهگوشهبهرادستشبودممکنکهجاییتامهدي

!ببینمکنبلندروسرت-

رويرارشستعادلتوانستنمیشدهمتولدتازههايبچهعینودردناكوبودسنگینسرش .کردبلندراسرشسختیبهندا

سر،دادنتکانوبرخاستنازحاصليگیجهسربرغلبهبرايشد،متمایلعقببهکمیوخوردتابسرش !کندحفظگردنش

 .بستراچشمانش

سراشمقنعهزیرازکهايشدهخشکخون .بودخونغرقصورتشراستسمت .کشیدصداییبیآهاوصورتدیدنازمهدي

.گرفتگازيرالبش .بودشدهجاريصورتشرويبهوگرفتهچشمه

ازکهنوريبهچشمانشتاکشیدطولايثانیهچندوبودرمقبینگاهش .داردنگهصافراسرشکردسعیوگشودراچشمانشندا

رنگکملبخندخندشلبپاسخکهزدلبخندينزارحالهمانبا .ببیندرامهديتوانستباالخره .کندعادتتابدمیداخلبهدریچهآن

!بودتري

:گفتآرامندا

.سالم-

:دادپاسخوارزمزمهوفشردبهمرالبانشمهدي

!چطوري؟سالم،-

:بستراچشمانشدیگربار

!خوبم-

:گفتودادتکیهمچشبهراسرشدوبارهندا .بودبغضشهضمبرايتقالدرمهدي

!بشینم؟بمونم،پاسرزیادتونمنمی-

:گفتجديوکشیدعمیقینفس

!ببینمخواممیباالبیارروچپتدستنه،-

:گفتسرشآوردنباالبدونندا

!تونمنمی-

!کنه؟میدردکجاش-

 .دستمکف-

!بازوت؟مثالکنه،نمیدردجاهاشبقیه-

.بدمتکونشتونمنمیوکشهمیتیردستمکفولینه،-

:گفتمصرانهمهدي
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!بیارباالآروموکنتمشرودستت-

:گفتمظلومانهندا

!فهمینمیروتونمنمیمعنیاصالتوکه،واقعا-

:گفتاوحرفبهتوجهبیمهدي

!بپیچدستتدوردور،دویکیوبگیرروکمربندبازتوگرفتمرودستتمچمنببین-

:گفتوکردبلندراسرشکمیبازندا

!کنی؟کارچیخوايمی-

!بکنگفتمبهتکهريکا-

!پیچانددستشدورراکمربنددوبارهوکردپوفی

.کردمحکمزانویشزیرراکمربندوکردهرهارااوراستدستمچآرامیبهمهدي

رااوچپبازويوشدخموگذاشتزمینراچپشدستکفباراین .ببردداخلبهرادستشدوهرتوانستنمیوبودکوچکدریچه

صداي .کندبلندرااودستکردسعیبعدوگرفتراآرنجشازترپایینکمیودادسردستشرويتوانستمیکهجاییتاوتگرف

:رسیدگوششبهمعترضندادردپر

!کنی؟میکارچیآخ،-

.کنتحملکمیه-

.کردبلندرادستشو

:گفت،آوردبیروناودستازرادستشکردمیسعیکهحالیدرندا

!کنممیخواهشکن،ولاوخ-

:گفتباشد،مهربانکردمیسعیکهلحنیباوکردتوقفیمهدي

!لحظهیهفقطجوریه،چهزخمتببینمباید-

:گفتمیکهشنیدهمرانداصدايحتی .کشیدباالرادستشسرعتبهباراینو

!لعنتی-

بازرامشتشآرامیبهراستدستباوکردمنتقلچپدستبهرااودستمچ .بیاوردبیرونشیشهاليازرااودستتوانستباالخره

.کرد

بیولیبود،شدهخشکخونشچندهر .بودعمیقبریدگیشد،میدیدهدستشکفسانتیششحدودازخمی .کشیدهمدرچهره

اینوداشتتب !بودداغبود،دستشباالييدماترساندش،هازخمازبیشترکهچیزيولی .داشترسیدگیبهنیاززخمششک

!بودفاجعهدیگر

بهولیشدند،نمیجادریچهآندردستشدوچندهر .برداشپیشانیطرفبهوکردکابینداخلآرامیبهاومچکنارازرادستش

داخلاصالدیگرودهدتکیهاوپیشانیبهکردسعیراانگشتشدوپشت .کندجانداظریفمچکناررابازویشتوانستراحتی

.دیدنمیراآسانسور
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:گفتمهدي .کشیدعقبکمیراسرشندا

!نه؟یاداريتبببینمخواممینخور،تکون-

!داشتتببلهداد؛تکیهاوانگشتانبهرااشپیشانیونکرداعتراضدیگر

:شنیدراصداییکهکشیدمیبیرونرادستشداشتوگرفتدندانبهشدتبهرالبش

!مهدي؟آقا-

:دادجواببلندتر !زدمیصدایشکسی

!آوارباالياینجام،-

:گفتصدادوباره

!باالمیاماالنآهان،-

:گفتنداکشید،بیرونرابازویشمهدي

!بشینمبذارشدم،خسته-

:گفتوگرفتترسفترادستش

!کنصبردیگهذرهیه-

:گفتوآمدجلوتراودیدنباوشدپیدابابکيکلهوسرثانیهچندعرضدر

!خبر؟چه-

:گفتآهستهمهدي .نشستاوپیشوآمدبابکنداد،پاسخیمهدي

!خوادمیبخیه-

:گفتوزدلبآرامودادتکانسريبابک

!خوادمیحتماکهروبخیهنخواد،عملاگه-

:نالیدتقریباندا

!یستمباتونمنمیبشینم،بذار-

:گفتوکردنگاهآسانسورسمتبهنگرانمهدي

!کنمکمکتکنصبرباشه،خب-

.برگشتجایشسردوبارهنداوگرفتدستیکبامحکمراکمربند .کردهدایتداخلبهدوبارهرااوچپدست

نظربهمتفکروزدهکمربهدست .کردمینگاهکابینشرایطبهدقتباوبودبرخاستهنداشت،وضعیتازدرستیدركهنوزکهبابک

.رسیدمی

:گفتوبرخاستمهدي

!ببیندش؟اینجابیاددکترنظرتبهبمونه،تواونزیادنباید .دارههمتب-

:گفتبگیرد،کابینازچشماینکهبدونبابک

!دونمنمی-
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:گفتوافتادراهمهدي

!اومدشایدشه،میچیببینمرممی-

:گفتودادانتکسريبابک

!بیاممنموایستا-

:گفتوکردهمگاماوباراخودبابکوداشتعجلهمهدي .رفتندپایینهمبا

!کارشی؟چه-

:گفتوکردمشترادستشمهدي

!سابقشهايايدانشکدههماز-

:گفتوزدلبخنديبابک

!داري؟دوستشآهان،-

:کوشیدصحبتتغییردروکردبسندهلبخنديبهتنهاپاسخ،درمهدي

!نبودي؟اینجازلزلهموقع-

!داشتمعباسبندربرايباریهام؛رانندهنه-

بهرامهديذهنوکردهسکوتنبایدکردمیاحساسبابکوبپرسددیگريهايسوالبتواندکهبودآنیازترمشغولذهنشمهدي

:گفتمنظوراینبراي .کندرهاخودحال

رفتهدروبودزدهبهشماشینجوونپسریه .برخوردمتصادفیموردیهبهجادهتوولیگشتم،برمیقبلروزسهبودرارقراستش-

وبودهوشبیپسرهکه،شناسیمیهمرواونجافنگودنگ .بیمارستانرسوندمشهمینبرايبود،زندهرفتمسرشباالوقتی .بود

خداهمنهایتدروبرامداشتمعطلیروزسهحالهربهنبود؛بدهکارگوششکسینزدمبهشمنگفتممیچیهر .داشتننگهمنو

.کردنولمنوباالخرهوزدهبهشسواريماشینیهگفتواومدهوشبهشکررو

برایشخانوادهوخانههمهآنبینمرداینيخانوادهماندنزندهحکمتتازه !بودجالبکرد؛نگاهاوبهوبرگشترختماممهدي

«!داریمخداییعجب»کردزمزمهلبزیرو !گرفتمیرنگ

:دادادامهها،رانندهسایرمثلدرستصحبت،خوشخیلیبابک

یهوشهمیزلزلهکهبودهآمدهبیرونلباسکردنپهنبرايگویا .ممنونمازتواقعاکشیدي،زحمتچقدرکردتعریفخانومم-

کهخونهطرفمیادسراسیمهوشهمیپابالفاصله .بودهامدادچادرتومیادهوشبهوقتی .رهمیهوشازوسرشرومیفتهچیزي

رانندگینتونستمدیگهوجریانوشنیدمدیرکمیمتاسفانههممن .جریاناتيبقیهوبینهمیروتوبعدشوشنوهمیرونازنینصداي

!اومدمگهدیهايبچهباوکردمرهاروماشینکنم؛

:گفتمهدي

!کرديايعاقالنهکار-

:گفتاونگاهتعقیببامهدي .کردعبوروکردرویشبهروویرانهبهکشدارينگاهاوگذشتند،میبابکيخانهمقابلازوقتی

!متاسفمخونتونخاطربه-
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:گفتوانداختباالسريبابک

!سالمتندوشونهرکهاینهمهم !اصفهانتوکنممیاجارهخونهیهنشدهماگهه،شمیچیدههمرويدوبارهآجروسنگ !خیالبی-

:بودشدهاوزندگیداستانجذبمهدي

!اصفهان؟چرا-

اونجاماهیسهدوحاالسرد؛هواوزمستونه .اصفهانببرمشوندارمقصدهمحاالواونجانمادرشوپدر !اصفهونهاهلخانومم-

!شهمییچببینمتاباشن

!ببریشون؟خوايمیچطوراوضاعاینتو-

کمکباکنمفکر .استاستفادهقابلونیستايچارهولیبرداشته،تركحسابیعقبيشیشهالبتهحیاطه؛توشخصیمماشین-

!برمشونمیبیارمبیرونماشینواگه !نتونستمکهتنهاییبهکرد،بازروخونهدربشهنفردویکی

.شدامدادچادرواردوگفتاوهومیلبیرزمهدي

:گفتورفتدکترطرفبهمهدي .بودگرمحسابیسرشانپرستاردوودکتریک

!نباشیدخسته-

:گفتکند،نگاهاوبهاینکهبدوندکتر

 .ممنون-

:گفتوکردنگاهیپیچیدمیباندرامرديپايداشتکهاوبهمهدي .نداشتفرصتشدنخستهبرايفعال

!بندازیدبهشنگاهییهبیاییدتونیدمی !نیستخوبحالشوکردهگیرآسانسورتونفریه-

:گفتاوبهنگاهبدونهمبازدکتر

!ندهتکونبگیرروپاش-

:گفتوگرفترااوپايوشدخموکردرویشبهرومسنمردبهنگاهیمهدي

 .زیادهمهتبشداره،بخیهبهنیازدستشکنمفکر-

:دادپاسخسریعخیلیدکتر

!اینجابیارش-

:دادنمیگوشاوهايحرفبهاصالمرداین .کشیدنفسیحرصیمهدي

!بیاریمدرشتونیمنمیگرده،گیراونجاگممی-

!کنم؟معاینشتونممیچطورمنپس-

 ...اونجاازبشهیدشاشکوندیم،روشیشهازکوچکقسمتیهکابینداخلبههواورودبراي-

:گفتوآمداوکالمبیندکتر

!بیام؟بتونممنکنیمیفکر !بینی؟نمیرواینجاوضع-

:بودبیزارکردنالتماسازچقدراوه

!کشهنمیطولبیشترربعیه-



کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار – فرصتی دیگر                 کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٣

!خواد؟میبخیهگینمیمگه-

!ببینیدخودتونشماالزمه .گممیحدسیدارمدونم،نمیکهمن-

:گفتوکردجداداروچندداروهامیانازرفت؛چادريگوشهوبرخاستجاازآخرچسبزدنباردکت

!حیدري؟خانوم-

:گفتدکترآمد،جلوتربود،پرستاريلباسبهملبسکهجوانیدختر

 .مردهاونبراياینا-

!بعديبیمارسراغرفتوگذاشتاودستکفراتزریقیدارويدووقرصدویکیو

:گفتوفشرداششقیقهبهراانگشتشسهمهدي

!ببینیدشحتماالزمه-

رالباسشآستینوبرداشتراقیچی !رفتهوابهفریادشدستشدادنتکانبا .بودنوجوانیدختربود؛نشستهبعديبیمارسردکتر

:گفتحینهمیندروبریداحتیاطبا

 .اینجابیامصطفی-

کنارشکمکبرايوچیداوکنارراهاآنوالزموسایلسراغرفتبپرسد،چیزياینکهبدوناودیدنباوشددیکنزدیگريپرستار

!نشست

:گفتکالفهمهدي

!شد؟چی-

:گفتوکردنگاهشلحظهیکدکتر

!کهبینیمیداري-

.دارهاحتیاجکمکبهاونولی-

 .دارناحتیاجکمکبههماینا-

:گفتبودند،شدهواردکهکسانیازیکیماند؛تمامنیمهحرفشنفرچندورودبا

 .آوردیممصدومنفردو-

:گفتچادراطرافبهنگاهیباو

!بذاریمش؟کجا-

:گفتوکردنگاهچادرراستسمتبهدکتر

!اوناجايبذارینشونوکناريچادربهکنیدمنتقلرونفردواون-

:گفتودادتکانسريعصبیمهدي

!دکتر؟آقاي-

:گفتوکردبلندراسرشدکتر

!بیرونبیاریدشترسریعچههرکنیدسعی !کردمنمیدریغتونستممیاگه-
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!بسوداشتنیازدوستانهتوصیهاینبهدقیقاحاال .بردفروموهایشبینرادستشمهدي

:گفتوآمدترنزدیکبود،تماشاگراینجاتاوایستادهچادردمکهبابک

!بدجوریهزخمشهمودارهتبهمبدین،چیزيداروییحداقل-

:گفتمصطفیبهرووانداختدخترزخمبهنگاهیدکتر

 .بیامتاکنضدعفونیشوتمیز-

عددیکورفتهاوسمتبهبود،ترنزدیکمهدي .برگشتوبرداشتچیزهاییهاآنبهپشتورفتچادرگوشهسمتبهدوبارهو

:گفتوداددستشبهباندواستریلگازوبتادین

باروزخمدوربعدوکنپاکشتمیزآببا !زخمروبریزيبرندارينمونده؛برامونبیشترظرفدوگردون،برشزودروبتادین-

!نیستی؟بلدکهاولیههايکمکهمین،فعال .ببندشوکنضدعفونیبتادین

 .نه-

 .باشه-

:گفتمهديکهرفتمیدخترسمتبهدوبارهداشتو

 .زیادهخیلیهمتبش-

:گفتودادمهديدستبهوکشیدبیرونغالفشازکدئیناستامینوفنعددیکوبرگشتدوبارهدکتر

!بخورهبدهاینو-

:گفتوکردنگاهیدستشدرموجودقرصتکبهمهدي

!کجایی؟اهلدکترآقاي-

:بستنقشدکتربلبرتبسمیباالخره

یهتااگهبدهبهشاینونرسیده؛داروبرامونبیشترباریه .اونجاستکهاستبستهدوهمونموجودمونمسکنتنها .زنجاناهل-

!بگیدبهمنیومدپایینتبشدیدیددیگهساعت

:گفتوکشیدنفسیمهدي

 .باشه-

:گفتوکشیدرابازویشبابک

!شلوغهسرشونکهبینیمیبریم،بیا-

.اوهوم-

:گفتمهديشدند،خارجچادرازوقتی

!داري؟معدنیآب-

بردپیشدستبطريگرفتنبرايمهدي .برگشتبزرگمعدنیآبیکباورفتچادريسمتبه«کنصبردقیقهیه»گفتنبابابک

:گفتو

!بیفتینراهزودتربهترهبرس،خونوادتبهبروشما .ممنونمکمکتاز-
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:گفتجديخیلیبابک

!بعدبشهروشنشماتکلیفبذاراولنداره؛امکاناصالداداشنه-

:گفتودادهلشجلوبهونهادکمرشبهدستبدهداوبهپاسخفرصتاینکهبدونو

!نه؟نیستیاینجااهلتوراستیبیفت،راه-

 .نه-

!کجایی؟اهل-

.مراغه-

!نیفتاده؟اتفاقیکهاونجا-

.نداشتندیدگیآسیبخداشکرولیکردن،احساسرولرزهتنها .نه-

!ریممیبعدرسونممیروشمااولآوردیمبیرونکهرودخترهانشااهللانزدیکه،توراهپسخب-

:گفتبود،کردهدلگرمشاوهمدلیکهحالیدر

!شهرتوبیارمشنذاشتن .شهرهبیرونخودمماشینمتشکر،-

!رسونمتمیاونجاتابهتر؛چهاوهوم-

.آوردنشبیرونبکشهطولچقدرنیستمعلومبرین،شما-

.کنیممیکاریشیهنباش،نگران-

:نمودمتوجهشانسعیدصدايکهبودندنشدهحیاطواردهنوز

-کجایی؟معلومهمهديآقاا!

:گفترفتنباالحالدر .دیدآواررويراسعیدوعلیوبردباالراسرشمهدي

.امدادچادربودمرفتهسریه-

:پرسیدکهبودعلی

!چی؟براي-

!بلدین؟اولیههايکمکشماداره،پانسمانبهنیازدستش-

!دیدیمرودورش-

:گفتوکشیدراحتینفسمهدي

!خوبچه-

:پرسیدسعید .دادعلیدستبهراوسایلسایروبتادینحرفاینباو

!کرد؟پانسمانرودستششهمیچطورتوئه،ناوکهاون-

:گفتوشدنزدیکآسانسوربهمهدي

!همینبیرون،میارهسوراخاینازرودستش-

:گفتونشستمهديکنارهمعلی
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!پاشهتونهنمیگهمیولی-

:زدغرلبزیرمهديو

!خودشهدستمگه-

:دادادامهبلندتر

!پاشیبایددیگهباریهندا-

حالاینبابود؛کردهایجاداودرخموديازحالتیممتددردودادهدستاززیاديخون .شدمیتررمقبیلحظهبهلحظهنداصداي

:گفت

.تونمنمیبردار،دست-

:گفتترمحکممهدي

!بایدگفتمنشنیدي-

:گفتوبستراچشمانشحالیبیباندا

!معتمدآقايعمرا-

:کردترامآررالحنشمهدي

.نبودسختیکارکهدیديبخوري؛مسکنقرصیههموبشهپانسماندستتبایدهم .بکنروسعیتندا،ببین-

:دادپاسخچشمانهمانباندا

!کنیبلندرودستمذارممیدوبارهکرديفکراگهخونديکور-

سعیکهحالیدر .شودوضعشخیالبیکهشدنمیباعثاینولیسوخت،میندابرايدلش !دروغ؟چراانداخت،پایینراسرش

:گفتدهد،خرجبهبیشترييحوصلهکردمی

 .باریههمین-

!بودشدهکالفهکوبید؛دیوارهبهرااشبستهمشتندا

***

  

.::ساخته و منتشر شده است)ia.comwww.98 (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::.

  

همراهسایتشدنبازازقبلصبح .کهنداشتههمتاپلپبود؛ماندهبیدارايبرنامهنوشتنبرايراشبتمام .خستهوبودشدهکالفه

اجاللنزولسایتلمسئومرتضويآقايتاخیردقیقهبیستباباالخره .بودشدهمسئولشحضورمنتظروایستادهسایتدممینابا

کامپیوترزد،اجرابرايرابرنامهکههنگامیولیکند،کامپیوترواردرابرنامهکهبودکشیدهطولهمساعتیکازبیش .بودندنموده

!نبودکهنبودبشودرستولیرفت،کلنجارکامپیوترباهمايدقیقهده .کردهنگکال
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:گفتمینابهحرصی

!شد؟چیبرنامت-

.درگیرمهنوزهیچی-

!کردقاطیکالمنکامپیوتربابا-

:دادپاسخبرگرداند،سراینکهبدونمینا

.بگومرتضويآقايبهخب-

:کردکجرادهنشندا

!بارشهخیلیکهنه !مرتضوي؟آقاي-

 .کهبلدهتوومنازبهترچی،هر-

:پرسیدآرامندا

!؟پرهمیبرناممکنماستارتريببین-

!بودي؟کردهسیوشدونم،نمی-

.بودمزدهروسیوباردویکیمسطاوسطاوننمیاد،یادمامم-

!ندادونمنمی-

:گفتطعنهبهوکردپوفیندا

!کمکتبابتمرسی-

:گفتدارمعنیوزدلبخنديمینا

.کنممیخواهش-

باالتاوکرداستارتريراکامپیوترسریع .بوددوستانشازتاودبازدنگپوصحبتگرمسرشکرد،مرتضويآقايبهنگاهیندا

.داشتهولهمچقدراصلیيصفحهکاملآمدن

:برآمدنهادشازآهفایلش،کردنبازبا

!پریدهبرناممنصفمیناواي-

:گفتوخندیدریزمینا

.بنویسدوبارهخب-

.نوشتوکردعشرودوباره .ببردکاملرادوستشسرخواستمیندا

 .ترهسختشماهايهمهازمنيبرنامهنامردیه؛نهایتاینمیناولی-

.نکنیکلکلاستادباخواستیمیخب-

.بودگرفتهکمموندستخیلیمرتیکهآخه-

:گفتوخندیددوبارهمینا

 !جونتنوشپس-
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برايرابرنامه .کندچکباریکرااشبرنامهاجرازدنازقبلردکسعیباراینوکردنوشتنبهشروعدوباره !داشت؟ايچارهمگر

!هنگدوبارهوايگذاشت،اجرا

سمتبهوبرخاستبیچارگیبا .شدنمیگرمآبیهمدخترهاینازکرد،مینابهنگاهینیم .بکوبددیواربهراسرشخواستمیدلش

:کردصدایشمودبوبلند .باشددوستانشباکهدیدشدمیوقتیفقطراپسراینيخنده .رفتمسئولمیز

!مرتضوي؟آقاي-

:گفتونشاندابرویشدوبیناخمیهمیشهچونوبرگردانداوسمتبهراصورتشمرتضوي

!بله؟-

:گفتمنومنکمیباندا

.کردههنگکامپیوتره-

:گفتودادتکانسريبود،خونهااولیسالایندستازدلش

.میاماالنبفرماییدشه،با-

نزدیکشمرتضوي !گذشتساعتییکبرایشبیاید،اوسمتبهمرتضويتاکشیدطولکهايدقیقهپنجآن .برگشتسرجایشندا

:گفتبدهد،اوبهراجایشکردمیاشارهکهحالیدروشد

!کردین؟میکارچیداشتین-

:کشیدکناروبرخاستندا

!شهباجرابرناممزدم-

تمامنداآمد؛درحرکتبهکیبوردرويسرعتبهانگشتانش .بودهايبرنامهطورچهبرنامهبودمعلومداد؛،باالراابرویشمرتضوي

راهاییدکمهچهفهمیدنمیوکردمیحرکتهمزمانانگشتشدههراماکند،میکارچهبفهمدتابوددادهاوانگشتانبهراحواسش

.دهدمیفشار

:گفتبرخاستنحالدرمرتضوي

.اجرابزنیدبعدکنید،گیريغلطروبرنامتوناول-

!بودنپریدهاشبرنامهدفعهاینحداقلنشست؛وکشیدراحتینفسندااوشدندوربا

:گفتمینا .بزندرااجرانکردجراتدیگرامااست؛درستکارشکرداحساسدوختچشمبرنامهسطرسطربهچههر

!دهنمیجواببیشترشنصفمنيبرنامهندا-

!دهنمیجوابهمنصفشهمونمنمالچونحالت،بهخوش-

.بکنهبهشوننگاهییهاستاد،پیشبریمبیا-

!موندهکارمیههمین-

:آمدنداکنارودادخودبهقوسیوکششد،بلندصندلیازمینا

کنی؟کارچیخوايمیپس-

کنی؟کارچیيخوامیتو-
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.بخوریمچایییهبوفهبریمپاشوکشه،نمیمغزمفعالدونمنمی-

!کردمیترشکمیايکیسهچاییشایدبود،شدهخشکمغزش .بودموافق

:گفتوزدندابازويبهتلنگريمینابوفه،بهورودازقبل

 !روپسرهاوه،-

:گفتوکردنگاهاطرافبهگیجندا

پسره؟کدوم-

.دیگهگممیروبهمنبابا،-

:گفتوانداختباالشانهندا

!بديمنمنشونخوايمیتازهکهآدمهاوناصال-

:گفتوزدپهلویشبهايسقلمهدوبارهمینا

دیدي؟روماشینش-

!چه؟توومنبهآخهکردي؛سوراخروپهلوممینااه-

:گفت،داشتبرنمیاوسوناتايازچشمهمچنانکهمینا

!نیستیباغتواصالهمتوبابابرو-

:گفتوکشیدبوفهداخلوگرفترااوبازويحرفیهیچبیندا

!بجنبخورن،نمیدردمونهیچبهسوناتاشوبهمنوقتاونبدیم؛استادتحویلروبرناممونبایدفردا-

:گفتمرتبهیکمیناکهبودندخوردنچايحالدر

!قشنگنقدراینلعنتیا !رفته؟کیبهچشماتندا،-

:گفتوکشیدعمیقینفسندا

!داري؟برمیواحدیاخونهريمیروتعطیالتاینمینا !عممبهکمیهکنمفکردونم،نمی-

:گفتودادلممینا

برمیمشکلبهبرداریمیاصلهايترمبین .داریمکارآموزيواحدکهدونیمیولیخونه،برمخوادمیدلم .نگرفتمتصمیمهنوز-

 .تمومهدرسمونکههمدیگهسالوخوریم

:گفتمیلیبیباندا

!برداره؟خودششهرکیهرشهنمی-

 .هابچهازیکهرشهربیادپاشهکهتونهنمی .زنهمیسرمیادباريدویکیاستادشآخهکنم،نمیفکرنه-

:گفتآویزانیلبانبا

!کنن؟میرفیمعخودشونچی؟محلش-

:گفتوزدپوزخنديمینا

 .کنهپیداروجایییهخودشبایدکسهر !کنه؟تعیینمکاننفرچهلبرايمیاداستاد !هاخوشهدلتنه،-
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:گفتونوشیدرااشچاییازجرعهآخرینندا

!کنیم؟کارچیبرنامهاینباحاال-

!دیگهاستادپیشبریمبایدداریم؟ايچاره-

!نهواي-

:گفتبرخاستنحالدرمینا

کنیم؟چکارپسخب-

:دادجلوکردنفکرعالمتبهرالبانشندا

 .استادهیکیاونپیشبریم-

!کدوم؟-

!هاسفیدهموهاشکههمونپیره،همون-

!گی؟میرونعیمیدکتر-

.استحوصلهباگفتنمیهابچه .نعیمیهاسمشکنمفکراوهوم،-

:گفتوافتادهرامینا

!ندارهکهضرريبریم،باشه-

هربودشدهموجبنعیمیاستادخوباخالق .داشتندحضورنفريچهارسهانداختند؛داخلبهنگاهینعیمی،دکتراتاقبازدردماز

میاتاقشواردبودانبارشاولینکهمیناوندا .برودایشانحضوربهآنحلبرايباشه،داشتهمشکلیدرسهروترمهرازکس

میراهاسوالپاسخهمبوده؛پاسرمعمولطبقکوشسختوصحبتخوشنعیمیدکتر .رفتندپیشاحتیاطودلهرهکمیباشدند،

.خندیدمیوگذاشتمیهابچهسربهسرهموداد

:گفتمیودکوبیمیمقابلشدانشجویانسربهراشدهلولهکاغذچندگاهیوزدمیحرفتندتند

!پرتحواساي-

خیلیهممیناوندا .بودخندهالعملشانعکستنهاوبودندآشنااستادشانهايشوخیاینباداشتند،قرارمیزشمقابلکهپسريسه

مستقیمبود،دیدهرادوآنچشميگوشهازکهنعیمیدکتر .بودنددانشجوسهآنکاراتماممنتظروایستادهکنارزیربهسروساکت

:گفتوکردنگاهشان

!داشتین؟کاريمنبا-

:گفتورفتجلوترقدمیندا

 .بیفتهراهبقیهکارمونیممیمنتظرولیبله،-

:گفتوکردايخندهدکتر

راستیهویزیهچايبوفهاینجاکننمیفکرمیانبیرونکالسازوقتی .هستنمناتاقنامنقولاموالجزواینا !گی؟میرواینا-

!بگوروکارتشمااینجا؛میان

:نخنددکردسعیمعمولطبقنداولیخندید،میریزریزهممینا .خندهزیرزدندمزبوردانشجویان
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!شهنمیاجرااصالبندازید؛مايبرنامهبهنگاهییهنیستزحمتیاگهتاشدیممزاحمراستش-

.رفتگاستادطرفبهرافلشحرفاینباو

میزطرفبهاندکیوگرفترافلشدکتر !ممکنغیرواقعااوقاتگاهیوبودممکنکارترینسختدیگرنفریکبرنامهازگیريغلط

:گفتوشدخمکناري

.کجاستمشکلشببینبندازبرنامهاینبهنگاهیهمهدي-

:زدتبسمیمهدي

.استادچشم-

پشتفرد .شدبود،چسبیدهنعیمیدکترمیزبهشکلالصورتبهکهکناريمیزپشتکسیورحضيمتوجهنداصدا،شنیدنباتازه

 .رفتنداتاقانتهايبهوزدنددوررادانشجوچندآنمیناوندا .شدنمیدیدهاصالکهبودخودکارگرمسرشقدريبهکامپیوتر

لبشداخلازآرام .ببیندرااوتوانستندانشست،راستصندلیويردوبارهوقتیوبودشدهخمکمیکیسبهفلشزدنبرايمهدي

سعیچههریعنی .پسراینازغیربگذرد،همهکنارازتفاوتبیبودکردهسعیبود،دانشگاهآندرکهترمیدوتمامدرگرفت؛گازرا

!شدنمیکهشدینمباشد،العملعکسبدونهایشرودرروییدروبکشدهمدرراهایشاخمکردمی

مدركسالهماندر .بودکامپیوترافزارنرمآخرسالدانشجويومعتمدمهدياسمشبود؛یافتهاوازناخواهخواهنیزاطالعاتیحاال

پروژههمفعالشناختند؛میرااودانشجویانواساتیداکثروداشتبیاییوبرخودشبرايدانشکدهدر .گرفتمیرااشمهندسی

.داشتنعیمیدکتربايا

وجودبهدربقیهبرخوردکردمیفکرالبته !خواهخودومغرورپسريکند،تصویرخودبرايکلمهدودرتوانستمیرامهديشخصیت

درتنهاونداشتندهمبابرخورديترینکوچکگذشتهترمدوطولدربودکهچههرحالهربهنبوده،تاثیربیشخصیتاینآوردن

چنداشدانشجوییکارخاطربهکهچراکند،دریافتاوجانبازسالمیداشتانتظارندااوایلآنکهکردندمیعبورهمکنارازسالن

شودقدمپیشدادنسالمدرپسر،یکهمآندیگري،بهکهنبودآدمیهمندا .نیفتاداتفاقاینهرگزولیبودند،شدهکالمهمباري

تانکندعبورکنارشازونشودروبهرواوباخواستمیدلشبیشتر .بودکردهمواجهمشکلبامهديکنارازراعبورشماجراهمینو

!اوازغیربهدهدمیسالمآدموعالمبهپسراینکهبخوردحرصعبورهنگامبه

بود،رساندهاتمامبهپیشسالرادرسش .شدمیخواندهفرزاداسمبهبودفهمیدهکهجاییتاودیدهرادوستشهمباريدویکی

برخورداردانشکدهدرزیاديمحبوبیتازهماودادمینشانوشدمیهمراهشوخیوصداوسربادانشکدهدرحضورشهمیشهولی

 .بوده

:آمدخودبهمهديصدايبا

!کجاست؟مشکلبفرماییداولخب-

 .کندتمرکزپاسخدادنبرايکردسعیوانداختپایینراسرشبود،شدهدهشرمناوبهاشخیرهنگاهازکهندا

:گفتوگشودرافلشدرموجودفایلتنهاوکردرنگیکمتبسممهدي

!دیگه؟همینهبرنامه-

.گذاشتنمینعیمیدکتراتاقداخلراپایشهرگزاینجاستپسرایندانستمیاگرکردمیفکرخودباندا
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:گفتبلندتریکممهدي

!اینجایین؟مقدمخانوم-

اوتصویروانداختهدوربهرابوداوبهمربوطکهاطالعاتیتمامکالپسراینکردمیفکرندا .داشتخاطربههنوزرااسمشپسخب

:بودزدهچهرهبهراهمیشهتفاوتبینقابکرد،بلندراسرش .نمودهحذفهایششبکهبینازنیزرا

 .بلهیعنی ...مهو-

:گفتودادسرشبهمختصريتکانمهدي

!بدینروجوابمپسآهان،-

!بود؟نشنیدهاوچراپسبود؟پرسیدهسوالیاواصال

:شدسینهبهدستودادتکیهصندلیپشتیبهمهدي

!منتظرم-

میچهبپرسدتوانستمیکههاییسوالد،کرفکرخودباکمیپرسیدین؟سوالیمگرگفت،میاگرشدمیبازيضایعآخریعنی

!هاسوالقبیلاینازحالهربه ...یاچیه؟پروژتعنوانیابرخوردي؟اشکاالتیچهبهاینکهباشد؟تواند

:دادنتوضیحبهکردشروع

 ...وانبارهايخروجیوهاوروديبنویسم؛برنامهیهفرضیسازيشکالتيکارخونهیهبرايبودقرار-

به .کردنگاهشوبرگشتندا .زدکمرشبهآرامیيضربهمیناکهبرخوردهمشکلیچهبهکهدهدتوضیحداشتقصدطورهمینو

!بود؟شدهچهمگرکرد؛نگاهمهديصورتبهوبودگرفتهراخودخندهجلويزور

.کردمینگاهاوبهلبيگوشهدرلبخنديباوسینهبهدستطورهمانمهدي

:گفتوکرددخالتمینا

!دالوريدکتر-

:گفتبود،بردهلذتآمدهوجودبهجوازکافیياندازهبهکهمهدي .دادمیدوراندوآنبینرانگاهشگیجهمچنانندا

.بدینروتوضیحاتتونيادامهخب-

:دادادامههایشحرفبهجديخیلیوکرداخمیکشید،نفسیندا

نوشتم،هاییچیزیه .بشهگرفتهنظرمدبایدهمحرفااینوپاداشوحقوقوحسابشرایطوغیابشونوحضورواکارمندهمچنین-

!کنهمیهنگکامپیوترکنماجراشخواممیوقتیولی

واقعدرولیکرد،میبررسیرابرنامهداشتظاهرابود؛شدهخیرهمونیتورصفحهبهوبودگذاشتهدهانشرويرادستشمهدي

بهبرسهچهکنممیهنگاخمااوندیدنباهممنواال»کهبگیردراحرفشاینمقابلزدمیلبشبرکهآرامیضرباتباداشتسعی

فروايجویانهمصالحهطرزبهرااشخندهتاکردراتالششتمامگرفت،اشاشارهانگشتازکهکوچکیگازباو«!بیچارهکامپیوتر

.برد

:بگویدتوانستتاکشیدطولمدتی

!بنویسین؟تنهاییبهشماقرارهروایناهمه-
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:گفتجديخیلیندا

!بله-

:گفتنمکیباخندهبامهدي

!داده؟براتونروايبرنامهچنینکهآوردیدبیچارهدالوريدکترسربالییچهبگیدشهمیوقتاون-

:گفتلبزیرندا

!هیچی-

:گفتبود،آمدهصحبتیخوشآدممهدينظرشبهودیدمیصحبتبرايمناسبراشدهایجادجوکهمینا

!کردهکلکلباهاشساعتنیمفقطهیچی،-

:خندهزیرزدداشت،راحرفاینانتظارکهمهدي

!چی؟سروقتاونآهان-

:گفتلبخندبدونباز !بودملسبریدنشسربهدستاصوال .ببردراسرشخواستمیدلشکرد؛نگاهمینابهندا

طوريایندانشجوییزمانماگفتمیهیهماون .نیستطورایناصالگفتمهممنبِلَن،والَنامروزيدانشجوهايگفتمی-

بهموناینازبیشندادماجازههممندیگه،مزخرفااینازوبوددرسپیذکرمونوفکريهمهخوندیم،میجورياینبودیم،

!بودحقشکنه،ینتوه

.دادهلجلوبهتماممظلومیتبارالبانشو

:پرسیدمینابهروودادتکانسريرفت،نمیکنارلبانشازکهايخندههمانبامهدي

!داشتین؟اشکالیهمشما-

:گفتودادمهديدستبهرافلشخوشحالیبامینا

.بله-

:گفتوزددستگاهبهرافلشمهدي

!چیه؟شماينامهبرخب-

.شرکتیککارمندانبهمربوطکارهايکردنمکانیزه-

کارمندا؟کاريساعاتمحاسبهیعنی-

.دهنمیجواببرناممنصففقطولیبله،-

 .ترهسبککهببینمروشمابرنامهاولبذارفهمیدم،-

:گفتوچرخاندنداسمتبهراصورتشو

.باشینداشتهتشریففعالشما-

.کرداشارهدیوارکنارصندلیبهدستشباو

:گفتندابهروسپسودادمینادسترافلشکرد؛راالزمهايراهنماییوزدحرفمیناباايدقیقهپنجحدود

 .بدینتوضیحنوشتنشچگونگیوبرنامتونيدربارهحاالاینجا،بیاییدمقدمخانوم-
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دانشجویانیتعدادازدرسکالسساعتشروعبا .کردصحبتبهشروعبرنامهبخشبخشيدربارهوگرفتدستدرراموسندا

:پرسیدنعیمیدکترازدید،میمناسبرااتاقمحیطکهمینا .شدکاستهداشتندحضوراستاداتاقدرکه

برداریم؟روکارورزیموندرسشماباتونیممیمااستاد-

:گفتوکردبلنددستشزیرايکاغذهرويازراسرشنعیمیدکتر

بردارید؟خوایدمیکی-

.تابستونهمین-

.بنویسیدبرامروتعدادتونوتقاضاتونقبلشفقطشه،میآره ...امم-

کنید؟معرفیبرامونشماتونیدمیروکارآموزيبهمربوطمکاناستاداماباشه،-

:گفتوخاراندراسرشخودکارشسربانعیمیدکتر

 .کنیدپیدارومکانشخودتونشمابایدولی-

:گفتوکردقطعراتوضیحاتششنید،میرادوآنهايصحبتکهندا

.نداریمسراغروجایینیستیم،هماینجااهلاصالمااستادولی-

:گفتوکردجدیدشمخاطببهرونعیمیدکتر

.گممیبهتونداشتمسراغروجاییهممناگهحالاینباکنید؛پیداوبگردیدبایدخب-

.ممنون-

 .آمدنمیخوششبماند،تهراندرهمراتابستانتعطیالتبودمجبوراینکهاز

 .گرفتسرازراتوضیحاتشدوبارهوکردمهديبهرو

:گرفتاجراهاآنتکتکازوکردتقسیمبخشچندبهروبرنامهمهديتوضیحات،اتمامازبعد

.ترهراحتبراتونطورياینکنید؛چکرواجراشتکهتکهوبنویسیدجزبهجزهمیشهروسنگینهبرنام-

:کردکاترابخشچندوافزودبرنامهبهکوچکبخشچند

نوشتهاولازبایدرسمانه،کهمشکلیعنیداره،مشکلبعدبهاینجاازولیده،میجوابهاییبخشیهتاهمشمايبرنامهببینید-

!بشه

:گفتناراحتیباندا .کردپاكرابرنامهنصفحرفاینباو

کردین؟پاکشچراواي-

:گفتاومعترضلحنبهتوجهبدونمهدي

.بنویسیددوبارهروتیکهاین .هاحلقهنهوبودنشدهتعریفدرستهاورودينه .بنویسیداولازبایداینکهبراي-

!کردممیاصالحشولی-

:داداوبهوگرفتمونیتوررويازرانگاهشهديم

!برهمیوقتدوبارشنوشتنازبیشترهابرنامهبعضیگیريغلطباشهیادتونهمیشه-

:گفتبازندا
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!کردینپاکشبگینمنبهاینکهبدوننبوددرستولی-

!زنممیسرسایتمیامخودمبعدساعتیهبنویسین؛نوازوسایتبرینحاال !بودهمینکارتریندرست-

.شدخارجاتاقازوکردنعیمیدکترازتشکريوگرفترافلشمیلیبیباندا

:پرسیداتاقازخروجهنگامبه

شد؟درستتويبرنامه-

 .بشهدرستکنماصالحشاگهکنمفکر .گفتچیزایییهتقریبا،آره-

:گفتوافتادچیزيیادمرتبهیکبعدو

-درآوردي؟بازيگیجاونجاچرانداا!

:گفتوایستادبود،آوردهخاطربهرااتاقجریانتازهکهندا

مگه؟بودپرسیدهچیراستی،-

:گفتخندهحالدرمینا

!ديمیتوضیحبرنامتيدربارهداريزمستونیخوابازشدنبیدارازبعدتووقتاونچیه؟استادتوناسمپرسید-

:تگفتندندا

دادي؟میجوابزودترتوشدنمیحاال-

جوابشدممجبورشدهبدخیلیدیدمهمبعدشکرد؛مینگاهتوبهداشتهممستقیموبودپرسیدهتوازاون !شدنمیخیرنه-

.بدم

:گفتمیناکهبودندافتادهراهدوباره

زدن؟شرکتهمباکرامتیومعتمددونیمی-

کیه؟دیگهکرامتی-

 .فرزادهاسمشدوستش،-

:گفتفقطندا

.آهان-

:گفتپرتوپیبامینا

داري؟چیزينامزديبگوروراستشخیالی؟بیپسرابهنسبتقدراینچراتوآخه !زهرماروآهان-

 !روهامصرفبیاینبهکردنفکريحوصلهنهودارمنامزدنه !نه-

!هاشهمیچیزیتیهتو-

حرصشتمام .بنویسددوبارهبودمجبورحاالآمد؛جوشبهخونشنصفهيبرنامهدیدناز .شدسایتواردوانداختباالايشانهندا

.کردمهديباربیراهوبدکلیونمودهخالیکیبوردسررا

:گفتمهمقدبیوآمدنداسمتبهکرده،بخنديبگومرتضويبا .شدپیدامعتمديکلهوسردیگرساعتیکنزدیک

!کردین؟کارچی-
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.چرخاندسمتشبهرامونیتوريصفحهفقطجواب،بدونهمندا

:گفتوکردبررسیرارویشبهرويبرنامهدقتبامهدي

!بنویسیددوبارهرونهاییبخشولیشده،بهترکمیحاال-

.کردپاكراقسمتآنحرفاینباو

.داشتدانشجوییکاراويتوصیهخاطربهبودترمدوکهحیفطفق .خواستمیکشیدنداددلشواقعاندا

:گفتراحتخیلیمهديولیکرد،نگاهاوبهطلبکاريبا

!بپرسینداشتینسوالیاگهدارم؛کاراینترنتباکمیهواینجامساعتییهمنبنویسید،-

.شدمشغولدوبارهوکشیدپوفیندا

وبنویسددوبارهکردوادارشوکردپاكرااويبرنامهدیگربارچندمهديوماندسایتدرظهرزابعدششساعتتادقیقاروزآن

:گفتمیبارهر

!دیگهباریهفقط-

***

!دیگهباریهفقط-

:گفتطعنهباوزدپوزخنديندا .کردمیتشویقبرخاستندوبارهبهرااوکهبودمهديصداياین

!مونیمیرفتحروخیلیکهنه-

:گفتوزدتبسمیداد،آسمانبهکوتاهیيلحظهبرايرانگاهشمهدي

 .داريروتواناییشدونممیچون-

:رسیدگوششبهنداآرامصداي

!پایینبفرسترومايدستگیرهحاالشد؛درازگوشامحسابیخبخیلی-

تحلیلشدتبهنیرویشکهفهمیدمیخودشتنهاولیشد؛انجامیتموفقبانداشدنبلندعملیاتبقیه،متعجبچشمانمقابلدر

میبیداداشنالهصدايبوداوازغیرکسیهراگر !نبودبحثقابلاصالهیچ،کههمدرد .بودشدهگریبانگیرشبدييسرگیجه .رفته

 ...اواماکرد؛

.ابدبیدیدنتواندوبارهاشرفتهسیاهیبهچشمانتاکشیدطولمدتی

:گفتمکثیاندكبامهدي

.مسکنهبخور،قرصواینبیاندا-

:گفتوگرفتاوسمتبهرامعدنیآببطري

.آبهماینبیا-

:خندیدوکردنگاهیبطريبهندا
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میرهاهمخودمکنمرهااگهکهاستدستگیرهاینبندهمیکیاوناست،استفادهبالکهدستمیهبگیرم؟چطورياینومنآخه-

.شم

!گفتمیراست

نبود،دیدنقابلآسانسورداخلشرایطآندرچونوکردخماودهانسمتبهرابطري«بهتبدممنبذارباشه»گفتنبامهدي

.بدهداوبهآبقلپیکتوانستنیمهنصفه

:کرداعتراضخندهباندا

 !کرديخیسجاموهمهاه-

.کردسرفهبهشروعآندنبالبهو

:گفتلبزیردستشپانسمانحیندرعلی

.عمیقهخیلیزخمشنیست،خوباصالدستشوضعیت-

:گفتسریعمهدي

!بیارمبگیرمرولوازمشبرمبلديزدنبخیهاگه-

ازترجديدرمانبهنیازنظرمبههمطرفیازوبربیامعهدشازکنمنمیفکر .نکردماستفادهزیادولیدیدیم،رودورشکهگفتم-

.بهترهبشهپانسمانشدنشمحفوظبرايحاال .دارهبخیه

:برخاستنداينالهکهریختزخمرويرابتادینو

!نرسهبهتدستممگهمهدي-

:خندیدآهیباهمراهمهدي

.استدیگهیکیدستپختکهفعال-

کی؟-

!علی-

:گفتبردارد،دستشمچرويازراسرشاینکهبدونندا

!چرا؟دیگهشماآقالیع-

:دادپاسخخودهمیشگیمودبلحنهمانباعلی

.تمومهکنیدتحملدیگهدقیقهدویکیفقط-

:پرسیدآرامندا

بگیري؟سراغیمامانازتونستی-

:پرسیدآهستهبودنشستهکنارشکهسعید .بستتاسفباراچشمانشمهدي

بوده؟کجامادرش-

.دادتکانسريهمسعیدوکرداشارهپایشانزیرآوارسمتبهچشمانشبا

:دهدپاسخترتمامچههراحتیاطباکردسعیمهدي
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!توئهکردنخارجهايراهبررسیمشغولفکرمونفعالراستش .نه-

رسیده؟ذهنتونبههمچیزي-

 .کمکمرسهمی-

:شدمیتررمقبیلحظههرنداصداي

میام؟یرونباینجااززندهنظرتبه-

:بودرفتههمدرهایشاخم .کردنگاهمهديصورتبهوبرداشتاودستازچشمعلی

!حرفیه؟چهاینمعلومه،-

:کردبازراچشمانشودادتکیهبازویشبهراراستشگونهداد،تکانیراسرشندا

کنی؟میحاللمنیام،بیرونزندهاینجاازاگهمهدي-

رادندانش .نشستندارنگبیهايلبرويتبسمیشد،برابرچندنداچپدستمچرويمهديفشارداگاهناخوکامالصورتبه

:رسیدگوششبهمهديخشمگینصداي .نزندفریادتافشردپایینیلبروي

.بیايبیرونتواوناززندهکهکنممیحاللتوقتیفقط !خیرنه-

:ختریپایینچشمشيگوشهازسرداشکیقطره

منمگهاصال .ببخشیمخوامنمیهمسیاهسالصدکهبیامبیرونزندهگفتیم،چیزيیهماحاال !برنداردورمهديآقاهیهی-

!نیستبدبخوامهمحاللیتیهگفتمگیرن،میرویقمفردامیرممییهوگفتمالکی،طورهمینزدمحرفییههمحاالدارم؟تقصیري

نیاوردهچسبزد،میگرهوکردهتیکهدوراباندازبخشیکهبودعلیدستبهچشمش !دیگربودندافت،گراشخندههممهدي

:گفتآرامیصدايبا !بودند

!خونیهصورتششده،زخمهمسرش-

:دادجوابآرامیهمانبههمعلی

!تونیمنمیکهروسرشبکشیم،بیرونتونیممیرودستش .کردکاريشهنمی-

خب؟بشینی،کنممیکمکتندا .وهوما-

:گفتعلیبهرووبرخاستجاازندا،نشاندنازبعد

!شد؟چیتجهیزاتکردین؟کارچی .بیفتهاتفاقیبراشترسممیداره،تببدجوري-

:گفتودادتکانسريمستاصلعلی

!کننکاريتونننمیفرداتاگنمی-

!خطرهتوجونش !چی؟یعنی-

گفتمبهشونرواینايهمه-

:گفتوآمدجلوترسعید

بکنیم؟کاريتونیممیخودمونببینیمکنیمفکربیایید-

:گفتکرد،میبررسیراآسانسورجورههمهبودساعتینیمکهبابک
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منظورم ...کنیمبازرودرشاینکهدوموکنیمحفظروآسانسورتعادلنحويبهاینکهیکیهستیم،مواجهمشکلتادوباحاالببینید-

 !درشهقفل

:گفتمرتبهیکسعید

!کننمیتعبیهاضطراريدریهآسانسورسقفتودهمینشونفیلماتوهابچه-

دیدهمانعوشدهریختهکابینبااليخاكازايالیه .برگشتآسانسورطرفبهسرعتبهبعدودادسعیدبهرانگاهشاولمهدي

بابکولیبخشیدند؛سرعتمهديکاربهوپیوستنداوبههمسعیدوعلی .بزندکنارراخاكکردسعیوشدمخ .شدمیآنشدن

.بودشدهخیرههاآننفريسهتالشبهوگذاشتهدهانبهرااشاشارهانگشتپشتوایستادههمچنان

!شدنمیدیدههمدرياماشد،نمیدیدهکابینرويخاکیهیچکهبودنگذشتهبیشتردقیقهپنج

:گفتوشدنزدیکبابککردند،مینگاهرویشانبهرويمنظرهبهناامیدانهسههروقتی

وخانگیآسانسورهايدرنهشه،میتعبیهعمومیوبزرگآسانسورهايدراضطراريخروجیدربمعموالکردم،میروفکرش-

!کوچک

:گفتمعترضکمیسعید

فتی؟نگاولهمونازچرا-

!دیگهبودتیريباشه،داشتهیکیاینشایدگفتمخب-

:کردنگاهکابینبهدوبارهسعید

کند؟روبتنیبخشاینبشهنظرتونبه-

:گفتعصبیکمیوبرگشتاوسمتبهعلی

!کنیم؟خارجشرودخترهخوایممیچطورسانتیبیستشیارازوقتاونبکنیمش،تونستیممحالفرضبهاصال !سرتبهزده-

:گفتوبردموهایشداخلبهدستسعید

!باشهعملییکیشبایدحالهربهبگم؛رسهمیفکرمبهچیهرکنممیسعی !چیه؟خب-

:گفتحوصلهبیعلی .بودندنخوابیدهگذشتهشبهمساعتنیمحتیوبودندخستههمه

!مونده؟کجاکیارشببینبروبیابکشی،کارفکرتازنکردهالزمتو-

:گفتکالفههمسعید

!دنبالشبرمنیستکهبچه .گردهبرمیاومدکنارخودشباوقتهرکنه،کارچیدونهمیاوننترس-

:گفتوشدنزدیکاوبه .کردمیبررسیراآسانسوردربضخامتداشتوبودشدهخمکهدادمهديبهرانگاهشو

کنی؟میفکرچیبه-

.زدممیتخمینرودرشاماستحکداشتم-

حاالخداشکرکهدارهخاصوسایلبهنیازباشههمبرشقابلهماگهوکردمفکربهشمنقبال .نیستبرشقابلاصالخوده،بی-

!نداریمچیزيکلنگوبیلغیر

:گفتوایستادکنارشانبابک
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.خیلیهخودشکنیمبرطرفروکدومهرکهتاستدومشکلمونفعالکهگفتم-

:دادادامهکرد،مینگاهدربيکنارهبهبودشدهخمکهحالیدرو

بازدرواستفایدهبیکنیمخاکبرداريرودرمقابلتونستیمنحويبهاگهحتییعنیقفله،کابیندربکهدهمینشوناهرماین-

!کنیمبازاینوبهترهاولکارعنوانبهپسشه،نمی

:گفتودادتکانسريمهدي

رسه؟مینظرتبهحلیراهنداریم،کهکلید .توئهباحقآره-

:گفتوکردآنبهنگاهیتردقیقبابک

 ...کنیمپیداکلیدیهبریماینکهیکی .ترهعملییککدومدونمنمیولیرسه،مینظرمبهحلراهتادو-

:پریداوحرفبینمهدي

کجا؟از-

!بخورنهمبهمختلفآسانسورهايدرکلیدشایدکردممیفکرداشتملیودونم،نمیرودقیقش-

خب؟-

!آورددستبهروکلیدشهمیحتمیکردپیدادارآسانسوريخونهورااونبشهاگهسالمه،تقریباشهرجنوبیوشرقیطرف ...امم-

خورن؟میبهمکهمطمئنی-

!بخورنهمبهدارهاحتمالولینیستم،مطمئننه-

.دادندمیگوشهاآنهايصحبتبهداشتند،همسعیدوعلی

:گفتعلی

!دوم؟حلراهو-

:گفتمتفکرانهودادتکانسريبابک

!کنیمبازشخودمونکنیمسعی-

!چطوري؟-

 .چیزاطوراینوباریکدمودستانبربامثال-

:کرددخالتمهدي

بتونیم؟کنیمیفکر-

 .ارزهمیامتحانشبه-

بیاریم؟کجاازروابزاراینحاال-

:گفتکرد،میحرکتکهحالیدربابک

.میارمايدقیقهدودارم،ابزارجعبهماشینمعقبصندوق-

:کردصدایشمهديبپرد،پایینآوارازاینکهازقبل

!امدادچادربهبدههمروایننیستزحمتت !بابک؟-
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.انداختاوسمتبهرابتادینظرفحرفاینباو

:گفتودادآسانسوربهراحواسشدوبارهمهدي

!نکنه؟سقوطآسانسوروبرداریمرودرمقابلخاكدارهامکاندرصدچندنظرتونبههابچه-

:گفتوانداختباالايشانهسعید

!کهکردتعیینشهنمی-

:کندقضاوتامیدوارانهکردسعیمهدي

.نکردسقوطشاید-

:گفتکوبید،میاشچانهبهرااشبستهمشتداشتکهعلی

بدیم؟ریسکاینبهتنشیمیحاضرتوریسکه؛یه-

:گفتوکردخالیجایکرانفسشمهدي

!نـــه-

شانکارشخصی،تمرکزعدمعلتبه .کندامتحانراروشیوبدهدنظريکردمیسعیکسهر .شدآغازتالشابزار،جعبهرسیدنبا

هاوسیلهتمامازتقریبابابککند،فکرممکنهايراهبهکردمیسعیسعیدداشت،دستبهگوشتیپیچعلی .کشیدطولزیاد

!بودثمربیهاآنايدقیقهبیستتالشولیبود؛مهديدستباریکدموکردمیاستفاده

:گفتخستگیبامهدي

!بدینوقتبهمدقیقهپنجخدارضايمحض-

:گفتبابکافتاد،کوچکاهرمجانبهباریکدمبامهدي .کشیدندکنارسهره

!سازنمیکوچیکقدراینروسوراخاینچرافهممنمیاصال-

:گفتدوبارهبابک .خندیدهممهديبقیهبرعالوه

 .ایننجوبهبیفتنشدنمجبورمردموشدگمکلیداونشایدنکردنروفکرشاصال !دیگهگممیراس-

:گفتبود،نشستهزمینرويکاملطوربهکهسعید

!ببخشیدخودتونبزرگیبهشما-

:دادجوابجانببهحقخیلیبابک

!نشهتکراردیگه-

:گفتوکشیدآهیخندهمیانعلی

!کردمیجاروتکالبوداینجاحاالخالی،کیارشجاي-

:گفتبود،مشغولجدیتبههمچنانکهمهدي

نداري؟ترباریکباریکدمبکبا-

:رفتترنزدیکبابک

گیره؟نمیچرا؟-
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:گفتریخت،میاشپیشانیازعرقزمستانسرمايآندرکهمهدي

!رهمیدرومشکلهکمیهچرخوندنشولیشه،میمماسحاال .چرخوندشدمیراحتبودترباریککمیهولیگیره،می-

!نمکامتحانهممنوراونبرو-

!کنه؟میفرقیچه-

:گفتوکشیددستشازراباریکدمونشستکنارشبابک

!دستمهقلقشونوکردمکاربیشتروسایلاینبامنکهاینهفرقش-

.دادجابهش«بفرما»گفتنبامهدي

شد؛دوختهدرکوچکافشکبهاشتیاقباچشمجفتچهار .رسیدگوششانبهکوتاهیکلیکصدايکهبودنشدهبیشتردقیقهسه

 .بودرفتهکناراهرم

:کوبیدبابکيشانهبرمهدي

!گرمدمت-

.بودنگفتهنیزمحبوبشتیمگلبرايحالتاکهگفتهوراییآنچنانسعید

:کردصداخوشحالیبامهدي

 .کردیمبازدروقفلباالخرهخوب؛خبریهندا-

!زیباییکلمهچهامید، .نشستبانشلبرلبخنديوگشودهمازراچشمانشندا

:کردتکراردوبارهصداوبستراچشمانشدوباره

!ندا؟-

***

!ندا؟ !ندا؟-

:زدغروکردبلندکتابشازسرندا

سرت؟روگذاشتیاتاقوچیهبازمیناواي-

:کشیدندادستازراکتابمینا

.براتدارمخوبخبریهاینو،کنول-

:گفتوگرفتپسرابکتادوباره

افتاده؟بهتچشمشرفتنراهموقعبهمنچیه،-

:گفتوکوبیداوسربهمحکممینا

-ندا؟ا!

:گفتکرد،میبازراکتابشاليدوبارهکهحالیدر
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خواستگاریت؟بیادخوادمیمحسنیالبدپسخب-

:گفتعجوالنهمینا

 .دارمبراتخوبخبریهگممی-

:داداوبهرانگاهشندا

کرده؟کنفرودالوريکسیببینم ...امممن؟براي-

!باشجديخداروتوندا-

.باشهداشتهمنوحواسکردنپرتارزشالاقلامیدوارم !شدهچیببینمبگوباشه،خب-

:گفتوانداختباالايشانهمینا

!بازیابیوذخیرهبهبچسبوبشینتوگم،نمیاصال-

:گفتوگرفترامینابازويوکردايدهخنندا

دانشکده؟رفتیشديپاچیبرايداریم،امتحانفرداناسالمتیبچهشده؟چیببینمبگونکن،قهرحاالخبخیلی-

:گفتوشدگشودههمازبود،شدهدرهممینايقیافهکهسرعتیهمانبه

!خببگونعیمی،دکتراتاقبهزدمسریه-

 !خب-

 .کردهپیداجایهکارورزیمونيدورهبرايگفت-

:گفتبود،شدهزدههیجانواقعاکهندا

!واقعا؟-

:کشیدراحرفشمینا

!بــــله-

کنی؟نمیکهشوخیمینابببینم-

.پیششبريبگمبهتگفتدکتربپوشلباستندحاال !کنه؟شوخیامتحاناسرتوگنداخالقاینباکنهمیجراتکیبابا،نه-

:گفتوبرخاستجاازسریعگذاشت،زمینراکتاب

!نمیاي؟تو-

.میامباهاتاتاقشدمتاورهمیسرحوصلمهماینجاولیداد،روبرمبایدمنکهروشرکتیآدرسخب ...امم-

:گفتکشید،میتنبهسرعتبهراشلوارشيپاچهکهحالیدر

دیگه؟شرکتیهمنودیگهشرکتیهبريتوقرارهمگهچی؟یعنی-

 .آره-

چرا؟-

!شدهپیداجایییهباالخرهکهاینهمهمهکهچیزيکن،ولشاصال .نکردهقبولبیشترنفریهشرکتهرالبدخبدونم،نمی-

.نداشتحضورکسیوبودخالینعیمیدکتراتاقکهبودروزگارنادرهايلحظهاز .رفتداخلنداوایستاددکتراتاقبیرونمینا
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 .استادسالم-

اوبهنگاهیعینکبااليازوکشیدپایینکمیاشبینیرويراعینکشوکردبلنددستشزیرکاغذهايرويازراسرشدکتر

:انداخت

.بفرماییدسالم،-

اتاقبهباردوتنهاکهچرا .رسیدمینظربهطبیعیالکامموضوعاینالبتهبود،نیاوردهجابهرااوهنوزنعیمیدکتر .شدپابهپاکمیندا

درششساعتعصرتاهشتساعتصبحازمینا .بودشدهدکترواوارتباطیپلرسانپیامعنوانبهمیناآنازبعدوبودآمدهاو

.کردنمیپیداحضورآنجادرضروريمواردجزنداولیبود،پالسدانشکدهسالن

:فتگمنمنکمیبا

!بودینکردهمعرفیشرکتیهکارآموزييدورهبرايگویاهستم،مقدمندامن-

:گرفتآشنارنگنگاهشودادتکانیراسفیدشتمامسرنعیمیدکتر

!توییمقدمپسآهان،-

:برداشتراکاغذيوکردجابهجامیزشرويراکتابچندو

باید .بگیريیادازشونکارهاخیلیتونیمی .خوبههمکارشونوخوبینهايبچهبري،قرارهکههستشرکتیآدرساینبیا-

چونبده،اطالعهممنبهروبرنامهاماخودتون،بینتوافقبهباشهزمانیشریزيبرنامهحاال .کنیپراونجاروساعتچهلودویست

 .زنممیسربهتباريدویکی

:گفتوداداوبهوبرداشتکاغذبرگچندآناليازوبرداشتهراايپوشهوفترکنارييقفسهطرفبهوبرخاستجااز

گزارشاینبرعالوهمنامابنویسی،فرمایندرروگذشتتهفتهکارهايازکلیگزارشیهبایدهفتههرآخرهفتگیه؛هايفرماین-

اونتابنویسگزارشروزانهطوربهکنیمیکاربهشروعکهاولیهمونازپسخوام،میدانشجوهامازهمروزانهگزارشهفتگی،

 .نشهسختبراتکاريآخر

:پرسیدآرامندا

باشه؟ايصفحهچندیعنیباشه،بایدحديچهدرگزارشاستاد-

:گفتوانداختاوبهآمیزيسرزنشنگاهوبرگشتاستاد

نیمدرونیومدهپیشمهمیکاراصالروزیهبینیمی .کیفیتشهمهمیرین؛بگنمرهوجبیوبنویسینانشاکهنیستینابتداییبچه-

ازوواردنهمخودشوناوناتازه .شدصفحهچندنوشتتخودبهخودکهبودشلوغقدراینهمروزیهوروکارهاشنوشتیصفحه

!خدمتمدرداريیحرفمشکلی،اگهدیگهامم .نباشنگرانکنن،میراهنماییت .بودنخودمدانشجوهاي

برم؟معرفیبرايکیاستاد-

کنی؟میپاسواحدچندترمتاینهايدرسباراستی .کنهنمیفرقیخواستی،وقتهر-

 .واحدچهل-

:گفتونشستخودجايسروبرگشتدکتر

 .بردارینرودرساینواحدپنجاهازبعدبایدواقعدر-
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.بعدسالبرايبمونههماینشهمیسختخیلی !پروژهوکارآفرینیهموداریمپروژهیههمبعدسالبرايآخه-

!داري؟میبرهمدرسیواحدتابستانیترمبراي-

:گفت .نهکهچرابماند،تهراندرراتابستاناززیاديبخشکهناچارهکهحاالولیبردارد،تابستانیترمنبودقرارکرد؛فکرکمیندا

!بردارمکنمفکراستادبله-

ولیدینمیبهمروکاراتونگزارششمانکرد،موافقتگروهاگهوشهمیچیببینیمبریدشماحاال .کنیممیکاریشیهپسخب-

!کنممیردبراتونموقعاونرونمرشمن .آخرترمبرايمونهمیدرسانتخاب

.کردینلطفکارآموزي،مکانکردنپیدابابتممنونخیلیاستادچشم،-

«!کنیتشکردیگهیکیازباید»گفتلبزیر .کردنظارهدردمتارااوشدنخارجوگفتلبزیرسالمتیبهنعیمیدکتر

:گفتهیجانبابود،منتظردرپشتکهمینا

شد؟چی-

.دادبهمروآدرسبشه؟چیبودقرارهیچی،-

:رسانداوبهراودخبلندگامچندبامیناکهبودافتادهراهندا

ري؟میداريکجا-

!کجاستشرکتاینببینمبرمخواممی-

حاال؟-

کی؟پسآره،-

:گفتمتعجبمینا

.داریمامتحانفرداولی-

:گفتخونسردخیلیندا

!نکرديبازهمروالشاصالکهباشخودتفکربهتوخوندم،کهمن-

:شدآویزانمینايلوچهولب

!دیگهبریمهمبافردابرايارشبذندا-

!کجاستببینمخواممیکنم،تحملفرداتاتونمنمی !شهنمینچ،-

:شدگونهالتماسمینالحن

!ندا؟-

!والسالمرم؛مییعنیرممیگممیوقتینکن،لوسخودتو-

.مثالداشتهماوداشتنددوستهمه .دادتکیهدیواربهمینا

:دادتکاندستیوبرگشتمیناسمتبهوادایستهاپلهدمندا

!بهتبگذرهخوشذخیرهبا-

.افتادراهوکردبدجنسیيخندهو
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:خواندراشرکتتابلويوکردآدرسبهايدوبارهنگاه

«رایانباركشرکت»

!اسمیعجبانداخت،باالراابرویش

دوميطبقه .شودآرامدوبارهبود،شدهنامرتبرفتنراهتندعلتبهکهتنفسشخواستمیرفت،باالهاپلهازآرامیهايگامبا

درشدهاستفادهمشکیوقرمزرنگترکیب .بودشیکبسیارشد،میدیدهجاهمانازکهايمنظرهوبودبازشرکتدرب .ایستاد

.رسیدمینظربهچشمگیربسیاروروديطراحی

ضربدريصورتبهنیزمیزهاوبودقرمزومشکیمیاندریکهاصندلی .خوردمیچشمبهبیشتررنگیترکیباینحالرفت،داخل

قرمزرنگیتنباتابلوهاییباکهداشتسیرخاکستريوسفیدترکیبچیدمانبرعکسدیوارهاولیبودند؛خوردهرنگمشکیوقرمز

.بودنوازچشم

!داشتینکاريبفرمایید-

مینگاهاوبهسوالیوبودنشستهمیزپشتسالهدویکیوبیستحدودادختري .برگشتصداسمتبهوخوردايیکهصداشنیدنبا

يمقنعهرويازوداشتتنبهمشکیروپوشدختر .کندکنترلرااشخندهاودیدنباتوانستزوربهندا .بودمنشیشکبدونکرد؛

کهصندلیومیزستبهواقعارنگقرمزرژيوچشمانشرويتیرهآرایشیباوبودانداختهقرمزرنگبهتزیینیشالیاش،مشکی

!رفتمیشماربهآنجادکوراسیونجزواصوالآمد؛میبود،نشستهپشتش

:شدخودسوالتکراربهمجبورمنشی

داشتین؟کاريپرسیدمخانوم،-

:گفتمعرفی،يبرگهآوردنبیرونضمنورفتجلوتربود،آمدهخودبهتازهکهندا

.هستینجریاندرشماکهگفتناومدم؛نعیمیدکترآقايطرفازمنببخشید-

:گفتودادبرگهبهسپسوچرخاندنداپايتاسرروياولرانگاهشمنشی

.شناسممیرونعیمیدکترولینبودم،شمااومدنجریاندرمن-

:کردندابهرومودبانهدبعداد؛اطالعرااوحضوروبرداشتهراگوشیو

!ریاستاتاقبفرمایید،-

باراولینداشت،استرس .رفتپیشریاستتابلويخواندنباوچرخیدبود،کردهاشارهمنشیکهسمتییعنیراست،سمتبهندا

 .کشدمیاسترسیشتربکندصبربیشترچههردانستمیامارسید،مینظربهسختبرایش .گذاشتمیپامکانیچنینبهکهبود

وزدچهرهبهدوبارهرااشهمیشگیاخمپرنقابوکردجديرااشقیافهشنید،کهبفرماییديصدايباوزدضربهدربهمعطلیبی

.شدداخل

نه .درسیمینظربهمتناسبولیبزند،تخمینمیزپشتونشستهرااشقوارهوقدتوانستنمیبود؛ریاستمیزپشتجوانیپسر

حالتوخوردهژلنه،کهشانهالبتهبود،خوردهشانهباالسمتبهکهپشتپرومشکییکدستموهاییباالغر،زیادنهوچاقزیاد

اشچهرهکرداحساس .بودافزودهجذابیتشبهکهداشتتنبهنفتیآبی-سفیدرنگیترکیبباکوتاهآستینبلوز .بودشدهداده
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وشودروبهروجوانیرییسچنینباخواستنمیدلشاصالکهبوداینواقعیت !است؟دیدهکجارااونیاوردخاطربهولیآشناست،

.بودهیچیازبهترحالهربه !دردسریعنیجوانپسر .بودترراحتمسنافرادبااصوال

:یزدانگبررارویشبهروفردالعملعکستاگردیدموجبدردممکثششدندارکش

!بفرمایید-

.رفتجلوترسالمیدادنباوکشیدکنکاشازدست

برگهوایستادمیزشمقابلاوياشارهبهتوجهبینداولیبنشیند،تاکرداشارهدستباودادخودبهتکانیورودشاحترامبهفرزاد

:گفتوگرفتسمتشبهرامعرفیي

.کنممراجعهاینجابهکارآموزييهدوربرايتونممیگفتننعیمیدکترآقاي-

:گفتبدهد،تغییرياشچهرهحالتدراینکهبدون .خواندرانامشوگرفترابرگه

!درسته؟بیایید،بخواییدامتحاناتتونپایانازبعدکنمفکرولیهستم،جریاندربله-

.بودخواهدچطوريحضورميمهبرناببینمهموبشناسمروشرکتهمتااومدمامروزطوره،همینبله-

!دارنحضورهمحاالکهچپسمتاتاقبدین؛انجاممعاونتباروالزمهايهماهنگیتونیدمیخب،خیلی !طوراینپسآهان-

:گفتوبرخاستجاازکاملطوربهگرداند،برمیاوبهرابرگهکهحالیدرو

.نیدکسپريشرکتایندرروخوبیساعاتامیدوارم-

:دادجوابمحترمانهوکردمثلبهمقابلاو،احتراممقابلدرشدهسالحخلعندا

!اجازهباممنونم،لطفتونازخیلی-

.شدخارجوکردخمخداحافظیعالمتبهسريخروجازقبل .رفتدرسمتبهو

:خندیدوکردرهاصندلیرويراخودفرزاداوخروجمحضبه

.توصیفاتتاینباپسربمیرياي-

هنوزکهباالخصبگیرد؛ندیدرامنشیحضورکهاستادبیبیکرداحساسولیبرود،معاونتاتاقسمتبهمستقیمخواستاولندا

:گفتوشدنزدیکمنشیبههمینبرايوبودرییسيمودبانهلحنتاثیرتحت

.کنمهماهنگمعاونتباگفتنرییسآقاي-

:گفتوکرداياشارهرویشبهرواتاقبهدستباودادتکانسريمیدمفهينشانهبهمنشی

!بفرماییدنداره،اشکالی-

.زددروکشیدعمیقینفسایستاد،درمقابل

رفتاتاقشکناريقفسهسمتبهسریعوگذاشتمیزرويرا«!اتاقتهدرپشتندا»پیامحاملکهرااشگوشیوزدلبخنديمهدي

:گفتوگرفتدستدرراياپوشهو

.بفرمایید-

.نبودآنپشتکسیکهشدخیرهرویشبهرومیزبهچشمشنخست .شدداخلوکشیداشمقنعهبهدستیندا

:شنیدبدهد،چرخشدستورگردنشبهاینکهازقبل
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!اومدینخوش-

یعنیشد،اوتناكاودیدنازحقیقتاولی .دهدنشانودخازحرکتیاحترامبراينبودنیازيوبودپاسرمهديچرخید؛صداسمتبه

!نهاوخ، !مهدي؟کههمآن ...هایشايدانشکدههمازیکی !ببیندرااوگنجیدنمیباورشدر

خبولیحرفا،اینومیادبدشپونهازماراندگفتهراست .آنخارجدربرسدچهداشت،مشکلاوبابرخورددرهمدانشکدههماندر

!چههر ...حالهربه .نهیاشدمیمربوطپونهوماربههمزیادجریانبگویددقیقتوانستنمیخاصموردایندر

وبیایدکنارپسراینشخصیتبابودتوانستهنههنوز .شودروبهرومهديباکهبوداینخواستنمیدلشکهچیزيتنهالحظهآندر

میمهدينامهمانبهکارکنانواستادودانشجوازاعمدانشکدهيهمهکهآخريسالدانشجوي!داشتمشکلاصال .بفهمدشنه

بهفوتبالدرخوبیبازیکنقوياحتمالبهکهبودایندانستمیاوازکهچیزيتنها .بودراحتوداشتعلیکسالمهمهباشناختند،

بارهربود،فهمیدهکهجاییتاوبرودبازيبرايکهکردندمیالتماسشپسراندانشجویکهبودشنیدهسالندربارهاورفتمیشمار

:بودشنیدهبارها .رفتنمیودادمیخالیجامهدي

!کنیدولمندارم،وقتبابا-

:گفتندمیوبردندمیرااوزوربهوکشانکشاننفردویکیکهبوددیدهباریکحتی

!بمالیمخاكبهروبرقهايبچهاینپوزخوایممی !باشیبایدامروزشه،نمیاصال-

هایشانوروديهمدرنامینسیم .هایشايدورههموهاهمکالسیخصوصبهنداشت،محبوبیتکمهمدانشکدهدخترانبیندر

وکردنمیهمدوريهرچند .جوشیدنمیبرشودوردخترانبازیادمهديولیبود؛عاشقشتابلوخیلیصورتبهکهداشتوجود

!شانهمهباتقریباداشت،همعلیکسالمهایشهمکالسیباخصوصبهزد؛میحرفوکردمیبرخوردراحتخیلی

گذاشت؛شدندوستنامآنبهبتوانکهباشدداشتهايرابطهیاوشودهمگامدختريبابودنشدهدیدههرگزاحوالاینهمهبااما

حضورهمنسیمدانشکده،درمهديحضورساعاتتمامدرکهبودمشهودبسیارهرچند .کردمیبرخوردراحتهمنسیمباحتی

.داشتدایمی

کههمنفريچند .بودگمناموصداوسربیدانشکدهدرندامهدي،برعکسدرستالبته .نبودراحتاوبانداراحتی،همهاینبینحاال

دادمیسالماوبهکهکسهر .بوددانشکدهرسمیتکثیراتاقدرحضورشودانشجوییکارداشتنتعلبهواقعدرشناختند،میرااو

بیهماوپیچید،نمیپایشپروبهکسیاگروبودخوبهایشدرس .شدمیردکنارشازداد،نمیکهکسهروگرفتمیجواب

!کندتماشارانداگلخوشرويآنتوانستمیشد،میپاپیچشکسیاگرولی .بودتفاوت

بدروابطشاشهمکالسیدخترانبا .آورندزبانبهضروریاتجزحرفیمزخرفمذکرجنسایننداشت،معنیهیچاونظرازاصال

وردررودختراناززیاديتعدادبانخواهیخواهیبودخوابگاهیکهآنجاییازولیشوند،یکیوابستهکهنبودهاییآنازالبتهنبود،

در .خواندندمیهمباراهایشاندرسوبودنداتاقیهمبود،ترصمیمیکمیمیناباولی .آمدمیورفتمیوزدمیحرفوشدمی

مشکلیداشتنعلتبهباریکمیناکهبودگرفتهشکلآنجاازهاآندوستی .داشتعهدهبهتريسنگیننقشکهبودمینادوستیاین

برایشقبولینمرهحددرورسیدهدادشبهنداکهبودمستاصلواقعاوکردهپیداحضورامتحانيجلسهرسخواندندرسبدون

صدددربیشکماهماشهمکالسیپسرهايازتعداديالبته .بودشدهایجادبینشانتريصمیمیروابطبعدبهروزآنازبود؛رسانده

.بودندرفتهونهادهکولشانرويرادمشانخوشگلشروياصلانهمبامطابقولیبودند،برآمدهاوبادوستی
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:گفتنیشخنديباوکردصافراگلویشمهدي

!بیارنقندشربتبراتونبگم-

:گفتدارطعنهوتندوکشیدکشدارينفسندا

!ماشااهللاقندید،شربتخودتون-

چنینموقعآنتا .نبودزدنقهقههبرايمناسبیوقتحاالشکبیفشرد؛همبهتوانستتارالبانشوبرگشتقفسهطرفبهمهدي

.بودنکردهدریافتتیزييجمله

:نشستمیزشپشتوبرگشتمسلط

داشتین؟فرمایشی-

چهبایدچرا،پرسدمیاووقتآنرود؛نمیآنجابگویددکترآقايبهوبرگرددکرد؟میچهبایستمیکرد،فکرثانیهازکسريندا

اینبایدزیاديمدتیعنی !شود؟میهماینازبدترمگرواي،بماند؟ !شودنمیاینبابانه .آنجاستمهديچونبگویدبدهد؟وابیج

مردك... مردك... مرگمثلکند؟تحملرامرداینزیاديمدتبایدیعنی !بدهد؟اوبهلقبیچهدانستنمیاصالاوهچه؟مردك

!ماندمیتدریجی

همسرآخروانگشتانشنهوکردمییاريذهنشنهدیگر .بوددرآوردهراحرصشچقدراشبرنامهسرپیشماهرفتنمیدشیا

:گفتوداددستشوکرداصالحرااشبرنامهدقیقهدهازکمترعرضدرونشست

!استادتونبهبدیناینوفردا-

اینبایدچطوردانستمیمردكاینعصرتاصبحمدتتمامیعنیبکوبد؛دشخوسررويراکامپیوترکلخواستمینداموقعآن

بود؟آوردهچشمانشجلويراآبادشوجدتمامساعتهفتمدتونوشترابرنامه

ید؟کشمیبایدرااوهايهمجنسازتاچندمنتکند؟پیداتوانستمیراکجادیگررفتمیآنجاازاگرها،اینهمهازبدترتازه

:گفتوگرفتسمتشبهرابرگهورفتجلوترناگهانیتصمیمیدر

.کنمهماهنگشماباروبرناممگفتنهمرییستون .اینجابیامدانشجوییکاربرايگفتننعیمیدکتر-

:گفتکند،بلندراسرشاینکهبدونوگرفترابرگه

!لطفابشینید،-

!نشستو«!کنعطاصبربهممدتاینتوخدایا»گفتخودباوفشردهمبهتوانستمیتاوکردمشترادستشندا

:گفتوکردبلندبرگهازسرمهدي

!شماییداینجابیادبودصحبتشکهدانشجوییپس-

:دادادامهو !نگفتهکهدروغکرد،فکرو

.خدمتمدر-

چی؟یعنیخدمتمدراینکرد،نگاهشمتفکرانهندا

:بودندواردتراهآنناسالمتیخب
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روهاشساعتوکنمتنظیمشماباروبرناممشدقرار .باشمداشتهحضوراینجادرساعتچهلودویستبایدکهگفتناستادامم،-

.بذارممیوندرهمایشونبا

:دادلممهدي

کنین؟شروعدارینتمایلزمانیچهازبهترعبارتبهیاشه؟میتمومامتحاناتتونکیخبخیلی-

.برگردمبعدشهرمونبرمسریهخواستممیولیشه،میتمومتیرسیزدهامتحانام-

:گفتودادتکانسريمهدي

کی؟دقیقاباشه،-

 .تیربیستازبعد-

تهشساعتصبحازاگه .باشیناینجابایدساعتچهلودویستشماخب .کردمتمومروامتحاناتمموقعاونتاهممنخوبه،-

اینکهبهتوجهباوکشهمیطولروزسیشمايدورهبنابراینساعت،هشتروزيشهمیظهرازبعدچهارساعتتاکنیمحساب

 .کنیدتمومرودورتونتونیدمیکاملهفتهششطیباوبودخواهدروزپنجايهفتهپستعطیلهشرکتجمعهوپنجشنبهروزهاي

میساعتششروزانهصورتایندربمونید،دوساعتتاتونیدمیباشهکنندهخستهبراتونوزردرحضورساعتهشتاگهالبته

.بودخواهدهفتههشتکهبیاییدروزچهلبایدوشه

:پریدحرفشبینسریعخیلیندا

بازه؟چندساعتتاشرکت-

.مونیممیباشیمداشتهکارکهوقتهرتانداره،مشخصیساعت-

!روزچهاروبیستبشهجمعاکهبیامساعتدهروزانهتونممیمنپس-

:گفتودادتکانسريمهدي

.برنمیتشریفهمنامیخانوماونازبعدوبازهچهارساعتتارسمیصورتبهشرکت !شهنمیخیرنه-

نامی؟خانوم-

.باشینداشتهحضورچهارساعتتاتونیدمیحداکثرپس .هستمنشیمونمنظورمبله،-

:کشیدپسمیلیبیباندا

.ساعتهشتروزيهمونپسخب-

:گفتوکردبازراتقویمشمهدي

.باشینشرکتدرتیردوموبیستصبحهشتساعتشما-

:پریدحرفشبینعجوالنهندا

تیر؟دووبیستچرا-

برخالفنعیمیدکترآقاي .باشهمداومبایدحضورتونهفتهششمدتبهتاریخاونازگفتممیداشتمآره ...امم .استشنبهچون-

برايهموشهمیبدخودتونبرايهمنباشیداگهپسبزنه،سربیادممکنهلحظههروجدیهخیلیکارشودرسدرعمومیشاخالق

.شهمیتمومدورتونمردادسیروزنکنماشتباهاگه .من
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:گفتودادتکانسريندا

کنم؟کارچیبایداینجامنباشه،-

:گفتوزدلبخنديمهدي

.بدیناطالعدکتربههمروساعاتشوتاریخ .شهمیپیداکاربراتونبیایید،شماحاال-

.دوختچشمبستهدربهوخندیدمهدي .کردتشکريلبزیروبرخاستجاازندا

***

  

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::.

:کردصدایشترنگرانودوختچشمبستهدرببه

!ندا؟-

ایندانستنمیوشنیدمیفقطبستهچشمانبا !خوردنتکانحتیونداشتدادنپاسخناياماپیچید،میگوششدرمهديصداي

میدامنحالتشاینبهنیزگذشتهدرگشتوبودگرفتهبردررابدنشتمامسستیوخموديحس .بودخواهدلفعاکیتانیزقوه

.بودموجودگرمايمنبعتنهامهديصدايوداشتمیوالرزبهراتنشسوییازنیززمستانسردهواي .زد

!خانومبدهندایییهخوبه؟حالتجان،ندا !ندا؟-

.بودترغالبخواباماکردند،حرکتآرامانگشتانش

:نهاداششانهبردستوشدنزدیکعلی .کردصدایشدوبارهصدایی،شنیدنبرايتالشدرونهادزمینبرزانوترنگرانمهدي

!خاطرهاینبهاحتماالدادي،مسکنبهشخوابیده،شاید-

:گفتودادعلیبهرانگاهشمهدي

!شدهبیهوششایدم-

:کردتاکیدوبرخاستجاازو

 .بکنیمکاريیهبایدکرد،صبرفرداتاشهنمی-

:گفتسعید .کردبررسیراکابینکناريهايدیوارهوشدخمحرفاینبا

 .کردیمبررسیماباردهرواینا-

:گفتعصبیکمیمهدي

!باشهراهییهباید-

:گفتعلیبهروو

!گیربتماسمرکزبادیگهباریک-

:گرفترابازویشوآمدجلوترعلی



کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار – فرصتی دیگر                 کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٩٢

!کردمبحثوجرباهاشونخیلی .استفایدهبیباش،آروم-

:گفتوکشیداودستازرابازویشمهدي

!کردوادارشونجوريیهباید-

طوري؟چه-

:گفتوکشیدموهایشبهدستی

!سیماوصدايوسیلهبهمثال ...مثالدونم،میچه-

:گفتوانداختباالراشابرویبابک

بیاریم؟گیرخبرنگارکجاازحاالولینیست،همفکريبد-

:گفتراحتسعید

.اطرافناینزیاديخبرنگارانودارنقراراخبارراسدرزدهزلزلهمناطقحاالنیست،چیزيکهاین-

:گفتوکشیداشچانهبهدستیعلی

تاثیرشباشهتصویريخبراگه .بیاریمگیرسیماوصداازیکیبایدبخشیدنسرعتبراي،خورهنمیدردبهايروزنامهخبرنگار-

!بیشتره

:گفتوپریدپایینجاهمانازسعید

.کنممیپیدارویکیساعتهنیم-

:گفتکرد،میواردکابینسقفبهراریزيضرباتمشتشباکهمهديسعید،رفتنبا

گیریم؟مینتیجه-

:دادپاسخعلی

 .کنیممیامتحانییهحاالدونم،نمی-

:گفتوگرفتفاصلهبابک

!هانباشهآفرینخطرزیادشایدمقابلشخاكبرداشتنوقتاونجلو،تاشدهخمچپسمتبهبیشترکابیناینآخههابچه-

:گفتودادتکانسريعلی

کابینبخشاینخاکبرداريباممکنهیعنی .ترسیممیچپمتسبهسقوطشازترسیم،نمیجلوسمتبهشدنشکجازهمما-

...وکنهمیسقوطدارهنگهرووزنشنتونهچپسمتهايآهنتیرکهصورتیدروخورهمیهمحتمبهکهبخورهتکونی

بهعادت .بودشدهخارجدستشاززمانگذروشدهخیرهکابینپشتبهسکوتدرورفتهپایینمهدي .کردقطعراحرفشمابقی

!نداشتنشینیعقب

:شنیدراسعیدصدايکهبودنشدهفارغاندیشهازهنوز

!هستناستانیيشبکهخبرنگارانازمحسنیآقاي-

.رفتباالسریعصدااینشنیدنبا

:سیدپرمهدي .کردمییادداشتوپرسیدمیسواالتیآنراستايدروکردهنگاهآسانسوروضعبههمخبرنگار
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بکنید؟کاريبتونیدکنیدمیفکر-

:گفتمحسنیآقاي

!کنمآمادشهشتساعتاخباربرايتونممی-

:پرسیدبلندمهدي

!شب؟هشتساعت-

.بله-

!دیر؟قدراینچرا-

:گفتمتعجبمحسنی

!ساعتههمینبشهپخششبکهدرقرارهکهاخبارياولینخبگذشته،همیکازساعت !بندازساعتتبهنگاهیه-

:گفتوکشیدموهایشبهدستیمهدي

!کهخورهنمیدردمونبه .رسهمیفرداهمونکمکوشبآخربهکشهمیبازتابشبشهپخشهشتساعت .دیرهخیلی-

:گفتوکردنگاههابچهبهجديخیلیو

!عملیهچقدردونمینمولیزده،سرمبهفکريیه .کنیمکاريیهبایدخودمونروکمککنیدول-

:گفتوایستادمقابلشبابک

 .بگو-

:گفتورفتچپشسمتوچرخیدآسانسورسمتبهمهدي

نیست؟سمتاینبهسقوطشازماترسمگه-

چرا؟-

!کنیمپرشخب،-

:گفتونشاندابرویشبیناخمیبابک

چی؟یعنی-

!کنیمپرشخاكباهمین؛یعنی-

:گفتزدههیجانبود،گرفتهکهايارهدوبامیدباهمسعید

!عملیهنه؟کهچراآره،-

:گفتودادبیرونرانفسشمهدي

!گیروقتاماعملیه،آره-

 .گذاشتنهدسترويدستازبهتر-

:گفتوکرددخالتهمعلی

 .ساعتهیهکارباشهزیادتعداد .نباشبودنشگیروقتنگرانخوبیه،فکر-

:گفتافتادمیراهکهحالیدرو
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!اینجاریزممیرونفربیستدقیقهدهعرضدرکنیدشروعشما-

:گفتمحسنیبهرولباسشهايآستینزدنباالحالدرسعید

.شدممزاحمتونببخشیدبفرمایید،شما-

:گفتبود،شدهعالقمندموضوعبهتازهکهمحسنی

!گردمبرمیوبدمخبرهمهابچهيبقیهبهرممیسریه .آورددرازششهمیجالبیخبر !هستماینجامزاحمتی،چهنه،-

نفرچهاردهسیزدهحدودباعلیکهبودنگذشتهزیاد .بودندکردهکاربهشروعبابکومهديآمد،آسانسورطرفبهسعیدوقتی

.برگشت

اینتازه !بودنگرانشد،میدیدهمهديحرکاتورفتاردرعجله .داشتخوبیپیشرفتکاروبودزیادتعدادکردند؛زدنبیلبهشروع

.شدمیشاملراآسانسوردربمقابلازخاکبرداريبعديمرحلهبود،کارازمرحلهیک

فروزمینداخلراآنخاك،دیگربیلیبرداشتنبرايعلی !بودندعرقغرقپاتاسرهمهاینکهعجیبوداشتسوزوبودسردهوا

:کردنگاهیسرشپشتبه !شدکشیدهعقبازبیلشکهدبوبرده

-تویی؟کیارشا!

:داشتدرهمیيقیافههنوز

!باشمخودمکنمفکر-

!بودي؟شدهگوروگمکجامعلومه-

:گفتاخمیباشده،پرسیدهسوالبهتوجهبیکیارش

!ونه؟ممیلنگکارهاگینمیاینجا،آورديبرداشتیروآدمهمهاینآخه-

:گفتوبردفروزمینبررابیلعلی

!شده؟چیمگهحاال !کنیمعجلهباید .شدهبیهوشقوياحتمالبهده،نمیجوابدیگهندا-

 .دارنساماندهیبهنیازرسیده،جنسکامیونسهدو-

!هست؟چی-

!ناهارچادر،پتو،-

:گفتوکشیداشپیشانیبهرابازویشعلی

!چی؟دارو-

!هنوزنه-

!هست؟همگرمایشیوسایل-

:گفتوگرفتدستبهرابیلدستهوزدباالراهایشآستینکیارش

!برقیبخاريمحدوديتعداد-

:گفتحیرتباعلی

!قطعهبرقاکهفعال-
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رونفرچندیهنکن،جیممسیناینجاقدراینضمناکنن،وصلروبرقاشبتاکننمیتالشدارناومده،برقکارشناشنفرچندیه-

!لوازمتقسیموکمکبرايبروبردار

:گفتوگرفتبودکیارشدستحاالکهبیلیدستهبهرادستشدوبارهعلی

!کنی؟نمیوکاراینخودتچرا-

:زدغرحوصلهبیکیارش

!میايبرعهدشازهموخوبههممدیریتیتيقوه !بروخودتعلی،کنول-

.ایستاداوازدورترکمیوداشتهبررابیلو

 .کردصدارانفرچندوکشیدعمیقینفسعلی

شدهمحکمحسابیجایشزد،آسانسوردیوارهبهايتقهمهدي .شدپرآسانسورکنارشکافکهبودظهرازبعدسهساعتنزدیک

افتادهکارازهمآخريقوههمانگویانشد،دریافتالعملیعکسهیچآسانسورداخلفرداز .کردصداراندادیگربارونشست !بود

!بود

حرکتیکازبعد !زدندمیبیلریزیککهبودتمامساعتچهاروبیستکشید،سرشبااليبهتوانستمیتارادستانشسعید

:گفتوآمدجلوترکاملکششی

!آوردیمبیرونشساعتهنیمانشااهللا !آره؟خاك،کندنبهکنیمشروعوبگیمرویاعلیخب-

:گفتودادتکانسريمهدي

بهکهخوایممیهمچیزيآهنیتیرچوبی،یه !کافیهبشهبازدرجهپنجوچهلاندازهبهدرکهبکنیمقدرياوناگهالزمه،احتیاط-

!کنیمآسانسورستونخاك،کندنازاي

:گفتکیارش

!کنممیپیداچیزيیهمنکنیدشروعشما-

:گفتدرببهنگاهیبادسعی

!نه؟دیگهشهمیبازساعتگرد-

.اوهوم-

 .خب-

:گفتوکشیدموربخطیزمینرويپایشباوبقیهبهکردروو

!کنیمخالیروبخشاینتاکنیممیسعیهابچه-

ازبهترحالهربه !یکینفردوهربرايهمنآساندویچالبتهبود،آوردهناهار .رسیدنفردویکیباعلیکهبودنشدهشروعدوبارهکار

!بودکردنضعف

:گفتخوردنازقبلبابکداد،مزههمگیکامبهرسیدهتوشهوبودکردهشانگرسنهوخستهوقفهبیجسمیتالش

!رسیدههمهبه-

:زدلبخنديعلی
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!دادیمهمهبهنباش،نگرانآره-

:گفتورفتمهديسمتبه

!نه؟تمومه،کمکمدیگه-

شدنبازامکانورفتهکنارالزمخاكحال .بودکردهکندراحرکتشاناحتیاطبود،چهاربهربعیک .کردشروعامیدوارمگفتنبامهدي

.بودمهیادرب

نمیکهاین .تپیدمیممکنحالتتندتریندرقلبشکرد،مکثی .بودشدهکولهوکجهمکمیکهنهاددردستگیرهبردستمهدي

واقعابرایشمرده؛یااستزندهآنجاست،خاطرشبهکهراکسیدانستنمیحتیوشودروبهروايصحنهچهبااستقراردانست

.شدمیروبهروحقیقتبابایستمینداشت،همايچارهاما .نبودآسانیکار

آندرولینمودندمیاصطکاكایجادوکردهممانعتربدپایینهايخاكکشید،خودسمتبهرادربوگرفتدندانبهرالبش

پسبود،ایستادهدربازباالترسانتیبیستکابینچون .شودمهديتوسطدربشدنبازمانعتوانستنمیمقاومتیهیچلحظه

درروينداوزنور،آسانسزاویهبهتوجهباوداشتارتفاعشدهخاکبرداريزمینسطحازکمیداشتقرارآنروينداکهسطحی

بازايدرجهبیستراآسانسوردرباتفاقاینازجلوگیريبرايمهدي .داشتوجودافتادنشامکاندربشدنبازباکهبودافتاده

.گشودهمرادربقیهوداشتنگهوگرفتراندابازويوبردداخلدراليازرادستشکرده

!نداشتحرکتیهیچندا

:کردصدایشوفشردرابازویش

!ندا؟-

 .نبودپاسخی

:دادتکانشکمی

!شنوي؟میروصدامندا،-

با .نبودتاملوتردیدجاينشست،گلویشبربغضی !شنیدنمیشکبدونبود،بیرونسمتبهسرششدنکجموجودحرکتتنها

.برخاستجاازگرفته،بازوانشرويوکشیدهبیرونشحرکتیک

باالتربیشتریامتریکحدودبقیهداشتند،حضورآنجابابکومهديتنهاوداشتکمیوسعتبود،ایستادهنجاآدرکهايمحوطه

:گفتشده،خمعلی .بودسختیکارداشتآغوشبهرانداکهحالیدرارتفاعآنازرفتنشباال .بودند

!منبهبدش-

 !بماندداشت،حقیچهخودشمیانایندرحاال .بدهددیگريآغوشبهرادانکهبودماندهکارشیکهمینکرد؛اوبهنگاهیمهدي

!گذاشتزمینرويباالوکردهبلندرانداخاکیيدیوارهازبخشیبهپایشنوكکردنتکیهباوگرفتنشنیدهرااشگفتهکلدر

آهستهکرد،میکمکآمدنباالدرمهديبهداشتکهسعید .گرفتدستبهرامچشوزدهزمینبرزانونداکنارکیارشبالفاصله

:دادتوضیح

 !پزشکیهسهسالکیارش-

داشت،اودهانبهچشم !نگریستکشید،میرانداپایینیپلککهکیارشدستانبهونشستنداکنارنگرانیبامهدي
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:نبودحرفششنیدنبهنیازحتیوبودکافیپاسخهمین .دویدکیارشلبيگوشهبهرنگیکمتبسم

!برسونشامدادچادربهسریع .باالستتبشاماهوشه،بیفقطواستزنده-

انجامعلیاوجايبهکهکاري .بنمایدجمعازتشکريکردفراموشحتیکهداشتعجله .کردبلندشزمینازودادتکانسريمهدي

تختسمتبهسریع .شناختراهاآندیدن،محضبهدکتر .کردهمراهیامدادچادرتارامهديبابک .کردتشکريجمعبهرووداد

:گفتبلنديصدايباوکردچکراچشمانشونبضکیارشهمانند .کردهدایتشخالی

!کنوصلسرمبراشسریعحیدريخانوم-

:گفتمهديبهرووچرخانداوخونیصورترويرانگاهشو

 .بیاردررواشمقنعه-

.گرفتفاصلهاوازکمینیازموردلوازمآوردنبرايخودشو

رنگيچهرهبهنگاهی .کشیدعمیقینفسودادقورتسختیبهرادهانشآب .کردتوقفیوگذاشتندايمقنعهرويدستمهدي

.بودشدهبرابرچندمعصومیتشکهاشخونیصورتبهکرد؛اويپریده

!نبود؟مجبوردیگرکهحاالداشت،نحقشد،مشتدستشدرمقنعهپایین

!دادنمیاوبهرااجازهایننیزنبودبیهوشندااگردانستمی .نداشتحقشکبینه،

:شنیدرادکترصدايکهداشتدستشبرداشتنبهتصمیم .کشیدپوفی

!نیستی؟محرمبهش-

.نه-

:گفتوگرفترااوجايدکتر

!باشبیروناوهوم،-

.شدخارجچادرازودادتکانباشهعالمتبهراسرشمهدي

!طوالنیخیلیبود؛طوالنیبودند،منتظرکهبابکومهديبرايچونداند؛میخدافقطراگذشتچقدرکهاین

:گفتوآمدبیرونپرستار

 .بفرمایید-

بهسرمیوگردیدهتعویضدستشانپانسموشدهپیچیباندسرش .کاویدرانداصورتجستجوگرانهمهدينگاهورود،محضبه

.بودشدهتمیزکمیصورتشخونوبودهوصلراستشبازوي

:بگیرداوازنگاهشدموجبدکترصداي

!داره؟اهمیتبراتزندگیشچقدر-

 .کردنگاهسکوتدرفقط !مگر؟داشتاندازه !چقدر؟ !بودجالب ...عجب !چقدر؟

:دادادامهدکتر
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اینباالست،خیلیتبشبشه،گرفتهعکسبایدسرشازخواد،میعملشکبیدستش !ترسریعچههرداره،ديجدرمانبهنیاز-

وقتاسرعدر .کردهتشدیدروشرایطشکهسرماخوردگیمثلدارههمايدیگهدالیلاحتماال .باشههازخممالفقطتونهنمیتب

!بشهمنتقلمجهزبیمارستانیهبهباید

:گفتوکشیدموهایشبریدستمهدي

!برمشمیحاالهمینباشه،-

:گفتمحکمدکتر

!نیادپیشبراتمشکلیراهتوتابشهتثبیتوضعیتشوبیادپایینتبشتاکنصبرکمیه !نهحاال،نه-

 .میادهوشبه-

 .باشیشپیشتونیمیخواستیاگه .کردهضعفورفتهازشزیاديخونظاهرا .دارهامکانآره،-

:گفتودادقراراويشانهرويدستیبابکندا،سمتبهمهديحرکتازقبل

!گردممیبرساعتهنیممنباش،پیششتو-

.ممنون-

.داشتسینهخسخسنبود؛مرتبتنفسشهنوزامابود،بهترقبلبهنسبتوضعیتشنشست؛نداکنار

کوچکدستبهنگاهیورسیداودستمچبهسرم،لولهتعقیببا .کردمیپیداانجریآرامآرامکهدوختچشمسرمریزقطراتبه

.بودانگشتشدراشهمیشگیکوچکانگشترکرد،خوشجالبانشبینلبخندي .انداختاوظریفو

ترپریدهرارنگشپیچی،باندآن .شدفشردهدلشکند،نگاهصورتشبهبرداشتهدستشازچشم .شدموجبخفیفشينالهصداي

!کجاگذشتهشوروشرپروعصبیچهرهآنوکجاپریدهرنگاین .دادمینشان

 .کردکنترلزد،برلبشکهگازيبارانگاهشغم

***

:گفتشدهکنترلوزدلبشبرگازي

!شده؟چیمقدمخانوم-

:فتگکشید،میتنديهاينفسکهحالیدرندا !شدخیرهاوحرصپرچهرهبهو

!چی؟یعنیکن؛تایپوبشینگیدمیهمششماوشرکتمیامکهروزهسهمنمعتمدآقاي-

:گفتریلکسمهدي

!داره؟اشکالیچهاینخب-

:بودحملهآمادهندا

کاررشگزابایدروزهر !کارآموزياومدماینجاناسالمتیمنبلده،ايبچههرروکردنتایپ !دارهاشکالیچهپرسیدمیتازه-

!کردم؟تایپوکردمتایپنشستمشبتاصبحروزهربنویسم !بنویسم؟چیبنویسم،
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:گفتودادتکیهاشصندلیبهمهدي

!کنید؟تایپفقطبشینیدگفتمشمابهمن-

:گفتشدهگشادچشمانیباندا

-،گفتین؟خودتونا!

:گفتوانداختاشپیشانیبرچینیمهدي

!نکتهبهنکتهبیرون؛بریزیدروافیسوورديرودهودلبشینیدگفتممن-

!دیگه؟تایپههمون !ده؟میمعنیچهاینخب-

!آره؟مسلطین،بهشکهداریدادعاپسباشه،-

:گفتجديخیلیندا

!بله-

:گفتوکشیدبیرونرابرگهسهدوقفسهمیانازوبرخاستجاازمهدي

همرواسکنباکار .خودشدقیقفونتوسایزوهافرمولها،عکسباکنید؛آمادشوکردهتایپرونایکهدارینوقتساعتیک-

!بکشیددوبارهونکنیداسکنرونمودارهاشرفتمییادمداشتاوه ...گممیهاشعکسبراي !آره؟دیگه،بلدین

.آمدبرمیآنيعهدهازپسبود؛صفحهسهکال .رسیدمینظربهسختیکارکرد،هاآنبهدقیقینگاهوگرفتراهابرگهندا

:گفتخوشحالیبا

!آره؟دیگه،کاریهسراغریممیبعدش .باشه-

:گفتوکشیدلبرويآرامیبهرااشاشارهانگشت

!قبوله؟شما،بامنيپروژهکلتایپنهاگهچیزها؛بقیهواداريهاينامهآموزشسراغریممیشدینموفقاگهآره،-

!آمدمیبراشعهدهازکه،نبودچیزي .انداختهابرگهبهدوبارهنگاهندا

!قبول-

متنکهخصوصبهنبود،سختیکار .نمودتنظیمراآنفونتوسایزوکردتایپرافارسیهايبخشنخست .نشستکامپیوترپاي

عکسسریع .دهدانجامراکاراینچگونهدانستنمیاماکندواردراهافرمولخواست .شدنمیهمصفحهیکجمعسرآنفارسی

وداشتساعتبهنگاهیک .بودموجودهايآیکنتمامبررسیمشغولسختیبه .داشتمشکلهمنمودارهاباولیکرد،اسکنراها

 !بودنماندهبیشتروقتشازدقیقهدهمونیتور،بهنگاهیک

:رفتنامیومخانسمتبهوبرخاستهسریع

!نوشت؟فرمولآفیستوشهمیچطوربلدینشما !نامی؟خانوم-

:گفتصادقانهوکردبلندسريرفتارشباتوامنازهمانبانامی

!کنمکمکتتونممیایناواداريهاينامهبخشتوولینیستم،بلدنه-

:آمدنمیبدشآوردنکمياندازهبهچیزهیچازکشید،اشپیشانیبررادستش

!کنم؟کارچیحاال-
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:گفتبود،کردهحسرااوبودنکالفهکهنامی

!بپرسیدمعتمدآقايازخب-

:گفتودادبیرونرانفسش

!نهواي-

:پریدباالتعجببانامیابروان

!نه؟چرا-

!تونممیخودمگفتمبهشآخه-

:گفتوکردخندیدنبهشروعآرامیبهنامی

!حالگیریهقضیهو،بگپس-

موجبشدهاعالمزمانواقعدر !بریزدسرشبرخاکیچهبایدببیندبرودتادادتکانیخودشبه«!جورایییهآره»گفتنباندا

.کندتمرکزنیزخودهايدانستهروينتواندحتیتابودگردیده

:گفتنامیکهبودنکردهحرکتکامالهنوز

!بپرسکرامتیمهندسآقايازبروبیا-

حددربودند،شدهروبهروهمباوقتهرونداشتاوباچندانیبرخوردبود،آمدهکهروزيچنداینعرضدر .ایستادخوردهجاندا

:گفتتردیدکمیبا .بودشدهردکنارشازوکردهاحترامشرییس

!زشتهبابانه-

:گفتآهستهوخندیدبلندترکمیبارایننامی

!خوشگلیاینبهپسر !زشته؟کجاشنکن،انصافیبیخداروتو-

:گفتبود،گرفتهاشخندهکهحالیدرندا

!خوشهدلتهمتوبابابرو-

!کنهمیکمکتبروبیانیار،جوشخبخیلی-

:گفتوبرداشتراگوشینامیکهکندچهبودمانده .کشیدمیخجالتکرامتیازهمونیاوردکممهديپیشخواستمیدلشهم

!داشتنکارباهاتونمقدمخانوممهندس،آقاي-

:گفتشیطنتباوانداختباالابروییبود،راحتیدخترکلدرکهنامی،پریسا .شدخیرهنامیبهبازدهانیباندا

!منتظرتوننرییسآقاي-

 .افتادراهوزدپریسابهايغرهچشم !نرودکهشدنمیدختر؛ایندستازکندچهدانستنمیبود،گرفتهقرارشدهانجامعملدر

!خندیدمیریزکرده،قایممونیتورپشتراسرشپریسا

دراصوال .بگویدچهبودماندهکند،آغازسالمباراصحبتتوانستنمیپسبوددادهسالمصبح .شدواردوزددربهکوتاهیيتقه

!آوردمیکممودبافرادمقابل

:گفتوزدلبخنديبود،شدهاوکردندستدستمتوجه .دادخودبهکوتاهیتکانبازوگرفتباالرانگاهشدفرزا
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!داشتین؟کاريبفرمایید،-

:رفتجلوترکمیودادپریسابهدلدربود،بلدبیراهوبدچههرندا

!ریاضیهپیچیدهنسبتاهايولفرممنظورمنوشت،فرمولورددرشهمیچطوريبپرسمخواستممیراستش-

:گفتتعللبدونولیگذشت،چشمانشمیانازرنگیکمتعجب

 .بدمنشوناینجابیاییدآهان،-

:گفتوچرخانداوسمتبهرامونیتورحرفاینباو

addorتوریدمیبعدکنید،میبازروفلشاینکنیددقت- removeبعدشcust omi zeداخلریدمیاونجا .یدکنمیانتخابرو

i nsertباقیاصلیتونيصفحهدرهمیشهگزینهاینکافیه،بدیدانجامروکاراینباریک .بیرونکشیدمیروآلفارادیکالاونجاازو

!کنیداستفادهتونیدمیداشتیدنیازبهشوقتهرومونهمی

:گفتفرزادکهبرودونبیرتازدگردعقبممنونگفتنباوزدتبسمیزدهذوقندا

!بلدین؟روباهاشکارمقدمخانوم-

:گفت .کندجوروجمعتوانستمیرابقیهچیست،روششبداندکهبوداینمهمخبایستاد،

!بله-

:گفتوبرخاستفرزاد

!بشممطمئنتابنویسیدرورابطهاینبیایدباشه،-

آلفاتوانبه .Xبودشدهنوشتهايرابطهآنرويکهکردنگاهیرامقابلشکاغذ .بودکشیدهکنارکمیفرزادرفت،میزپشتندا

yيدوگانهانتگرالبامساوي z/ . 

غریبیوعجیبعالیمیک .کردگیجشبیشترکهشدبازصفحهرويايپنجره .کردکلیکآنداخلوکردانتخابرامربوطهگزینه

!نداشتهمفرصت ...برزمانولیبود،پذیرامکانکرد،سعیدوباريیکی !نگوکهبودآمده

:گفتوشدترنزدیکفرزاد

 ...وکنیدمیاستفادهبخشاینازهااندیسوهاتوانبراي !نیستهاسادگیاینبهبینیدمیخب-

پایینساعتروياهشنگوشدنمیکندتمرکزفرزادهايحرفرويکردمیتالشقدرهرندا .دادمیتوضیححوصلهباداشت

دیدهکهشرایطیوتوضیحاتباکهبودفرمولتاییهشتهفتحدودصفحهسهآندر !بودتمامساعتشیکشد؛میقفلصفحه

.بردمیزماندقیقهپنجکمدستکدامهرنوشتنبود

میجادوهايچوبازدلشواقعالحظهنآدرندا .شدبازاتاقدرآنتعاقببهوخورددربهکوتاهیتیککهشدمیپابهپاهی

.شودغیبواحدآندروبگویدالترجیمجیاجیکهخواست

!چیه؟کهمفهوماینبهداد؛تکانسريوکشدپایینراچپشابرويوکردمهديبهنگاهیفرزاد

:گفتوزدگردعقبهبالفاصل .بودندشدهخممونیتورسمتبهوایستادهمیزپشتکهکرددوآنبهنگاهیمهدي

!میامبعداهیچی،-

:گفتوزددوررامیزندا
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!رفتممیداشتممن-

:پرسیدونشستجایشسرفرزاد

!داشتی؟کاري-

:گفتوکردهمراهاوبااتاقازنداکاملخروجتاراسنگینشنگاهمهدي

!کردي؟کارچینیمتسفروشگاهيشبکهاندازيراهونصبيدربارهببینمخواستممی-

:گفتونشستصندلیرويدوبارهفرزاد

!گذاشتمقرارفرداپسبراي-

 .اوهوم-

:پرسیدسریعندا،کاملخروجازاطمینانازپسو

!داشت؟کارچی-

:گفتوخوردرااشخندهفرزاد

!کی؟-

:گفتوارعتابوزدکمربهدستمهدي

!فرزاد؟-

:دادجوابخندهبافرزاد

.پرسیدمیفرمولنوشتنمورددرداشتهیچی،-

:گفتوزداشپیشانیبردستوگرفتچشمانشمقابلساعتخواندنبرايراچپشدستمهدي

-بگواولازاینود!

:پرسیدفرزادکهزدگردعقبفوراخروجبرايو

!شده؟چی-

 .تمومهوقتشه،کنتایپروصفحهسهساعتیهعرضدربودمگفتهبهشهیچی-

!داشتهمفرمولتوشحتما-

!کلیآره،-

:گفتخندهبافرزاد

!کنی؟میاذیتشچرا-

.بدهتغییررودیدشوبفهمهخواممی .کنهمیقضاوتوکنهمینگاهچیزيهربهنسبتسطحیخیلی !چیه؟اذیت-

!منبرادردارهشمابهربطیچهاینخب-

:گفتوالسزیرازرفتندربراي

!نکردهاستفادهاضافهوقتازتابرممنبرس؛خودتکاربهتو-

!چیه؟قرارتونحاال-
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:گفتوزدآمیزيشیطنتلبخند

!گردنشمیفتهمنيپروژهتایپکنه،تمومساعتیهسرنتونهاگه-

-اابرنمیادعهدشازدونستیمیکهتونخونده،بیشترترمدواونا!

:گفتوانداختباالاينهشامهدي

ودارهادعاخیلیکهاینهمساله !بخوادبیشتريزمانتونستمییانکنهقبولتونستمی !نکردمکهاجبارشاینه،هممنحرف-

ارآموزيکيدورهکلِدراگه .باالترروهاشتوانایییابیارهپایینروادعاشبگیرهیادبایدیا .نیستهماهنگتواناییشباادعاش

!کافیهبراشبگیرهیادرونکتهیههمین

!معلمآقايببخشیداوه-

:گفتزودفرزادگرفت،دردستگیرهبهدستوکردايخنده

 .صبحونهبراينکردمپیداهیچیصبح !هاخالیهیخچالمهديامم،-

:گفتودادفرزادبهرانگاهشدوبارهوبرداشتدستگیرهازدست

تخمهمبود،میوههمیخچالتوخوابقبلدیشب !گندششکمبهفرستهمیرسهمیدستشبهچیهرکهبگوموییشکاونبه-

!تنقالتوچیپسهموکتههممرغ

:گفتوکشیدموهایشمیانرااشاشارهانگشتفرزاد

!نکردي؟بیدارمچراصبححاال-

!شدي؟میبیدارمگهخواستممیمهاگهبودي،بیدارشبنصفسهتاحداقلاینکهبراي-

:دادادامهخندهباو

بجنبه؟دهنتبایدکنیمینگاهفیلموقتیتوکهعادتیهچهاینآخه-

:گفتمظلومیقیافهبافرزاد

!بودموندهسریالازقسمتدویکیتازهخوابیدم،شدمپاخوردنبراينکردمپیداچیزيدیگههمسهساعت-

 .شدخارجوکردبازرادرحرفیهیچبیودهخنزیرزدمهدي

.کندمعطلشبودنتوانستهبیشتردقیقهچهارسهکردساعتشبهنگاهیفرزاد

:گفتپریساکهداشترااتاقبهرفتنقصدوبیرونپریداتاقازجتعینندا

!دادي؟طولشقدراینچرا-

:دادجوابوکردنگاهاوبهچپچپندا

!دیگهپیچوندیشمیجوريیه !تو؟فرستادیشچرارومعتمدیارواین !کهردکنمیول-

:گفتآرامیکامالصدايباوکشیدآهیپریسا

منکنه،میمایییهباالخرهکهگاونسبتبالالبتهدیگه،هماتاقرنمیپایین،میندازنروسرشونگاوعینام،کارهچهمناصال-

 !بوقشدماینجاهم
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فرصتکهحیفبود،آمدهخوشششرکتدکوراسیوناینازخندید،همندا .کردخندهبهشروعوبردمونیتورپشتراسرشوبارهدو

 .نداشتصحبت

یکوبوددربهچشمشیک .کرداشتباههمبارچندالبتهداشت،رییسهايگفتهکردنپیادهدرسعیونشستسیستمپشت

 .کامپیوتربهچشمش

.دیددربهزدهتکیهرامهديسرشکردنبلندباکهبودکردهواردرافرمولیکمصیبتارهزبا

:گفتآمدنجلوبدونمهدي .دادتکانسريوکردفوترانفسش

!است؟آمادهخب،-

:فشردبهمرالبانش

!کنید؟آمادشساعتیهدرتونستیدمیخودتون-

:گفتوآمدجلوترکمیگرفتدرازرااشتکیهمهدي

!نههمشایدآرهشایدنگرفتم،زمانحاالتادونمنمی-

:گفتجانببهحقندا

 .بودکمزمانشدونیدمیپس-

!«نصفنصفاي،»یعنیدادتکانیراسرشمهدي

!دادین؟زمانقدراینبرامچراوقتاون-

!نه؟یااستآمادهندادینروجوابم !پذیرفتینشماکردم،پیشنهادفقطمن-

!نه-

:گفتبعدوکردجمعرالبانشمهدي

یابمونیداینجاکارآموزیتونزمانازخارجتایپشبرايبایدیاباشهیادتوناماتایپ،برايبگیریدتحویلروپروژمبیایدعصرپس-

اداريوقتپایانامروزهمینتاموضوع،اینازبگذریمحاال !دارمالزمشهمهفتهیهتاکنید؛تایپشدیگهجايببریدتونیدمی

بدیدوقتآخر .بپرسیدبیاییدتونیدمیداشتیداشکالهمجاهردربیارید،روافیسووردامکاناتوعالیمتکتکاستفادهوکاربرد

 .کارتونگزارشبرايمفیدبسیاربخشیهشهمیکنم،کاملشوبخونممن

!نکنم؟تایپروهاصفحهاین-

:زدسمیتب

کنیدمیتمرینرواداريهاينامهنوشتنچگونگیوآشناییبخشفردااز !کنیدتمومروکاراینامروزتونستیناگهنیست،الزمنه-

!خورهمیهمهدردبهتقریباکه

:پرسیدعجوالنهندا

!چی؟اونبعد-

:گفتوکشیدنفسیمهدي

 .ایناوویندوزعاملسیستمازياندراهونصبیادگیريسراغریممیبعدش-
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!بعدش؟-

 .افزاريسختبخشبانسبیوکلیآشنایییهشداگهخب،-

:گفتزدهذوقندا

!دیگه؟خب-

:گفتلبخنديبامهدي

!هااینجاییدماهیههمششما-

:کرداصالحزودندا

!هفتهشش-

:گفتايشدهرنگپرخندهبا

!کنممیآشناتونشبکهکارباهمکمیهشدفرصتاگه-

:گفتمتفکرانهندا

!دم؟نمیانجامشرکتبرايمفیديکارمنیعنیکالس،عینآموزش،شدهمشکهاینا-

 .شدخیرهاوچهرهبهوکردجمعرالبخندشمهدي

***

:ردکصدایشوبردترنزدیکراصورتشخوردند،تکانچشمانشکرداحساسکهبودخیرهاوچهرهدر

!شنوي؟میصدامو !ندا؟-

:گفتورفتدکترسمتبهوجابرخاستازسریع .نشدندبازچشمانشولیلرزیدند،هایشپلک

!اومدههوشبهکنمفکر-

:گفتودادتکانسريدکتر

.میاماالن-

:برگشتنداسربااليدوبارهمهدي

!کنی؟بازروچشماتتونیمی !ندا؟-

با .بودخالیمغزشکرد،میاحساسچشمانشوسرشرويزیاديسنگینی .بگشایدراچشمانشکردسعیشنید،میراصدایش

.دهدفاصلههمازاندکیراهایشپلکتوانستتالشکمی

آنبا .بیاوردمهديهايلبرويبرتبسمیکهبودکافیهمهمینامابگذارد،همرويپلکسریعشدموجبوزدراچشمانشنور

.بگشایدراچشمانشتوانستسرآخروشدتکرارتالشدوباريیکی .ببیندراچیزيتوانستنمیايثانیهیکاهنگ

نگاهی .بودشدهدوختهاوبهرنگیتیرهايقهوهچشمانچرخاند،راستبهرانگاهش .زدمیراچشمانشسرشبااليچادرسفیدي

ونگریستهاچشمآندرايلحظهچند .نداشتخوانیهمهایشلبمیانتبسمباوبودکردهترشتیرهغمازغباريحالکهآشنا
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مخاطبشآشناصدايآنکهدهددستازرااشهوشیاريبازتارفتمی .نداشتموقعیتازدرستیدركنهاد،همرويپلکدوباره

:دادقرار

!داري؟نگهبازروچشماتتونینمی !خانومندا-

موجبحاصلهدردکرد،کوتاهینالهوشدعارضششدیديدردسرآندنبالبهکهکردايسرفهکند،تمرکزمودنسعیدیگربار

نمیرهایشچرااي،قهوهنگاهتوهماین !بود؟کجا ...بنگردرااطرافشتريجمعحواسباوبیایدبیرونمنگیحالتآنازگردید

!بود؟افتادهاقیاتفچه !کرد؟میدردتنشيهمهچرا !کرد؟

 !بودپرستاربود،دکتربود،بیمارتعداديبود،صداوسر .چرخانداطرافبهدوریکوگرفترویشبهروچشمانازراگیجشنگاه

.شدمتوقفمنتظروآشنانگاهآنرويبرگشتنبانگاهشچرخش

:گرفتفاصلههمازسختیبههایشلب

!کجاست؟اینجا-

:دادپاسخشادي،وغمترکیبیحالتنهماحفظبامهدي

!امدادهچادر-

:پرسیدفکرازخالیدیگربار .سوختمیاشتنفسیهايراهنبودند؛راحتهمهایشنفسکشید،نفسچندندا

!اینجام؟چرامن-

:باشدآرامامکانحددرداشتسعیکهرسیدلحنیباپاسخش

!ودي؟بافتادهگیرآسانسورداخلنیستیادت-

:ردزمزمهلبزیروبستايثانیهچندراچشمانش

!سور ...آسان !آسانسور؟-

خیرهمهديرويبهوشدمتمرکزاطرافشرويبازوگرفتدركوفهمرنگنگاهششد،بیشترچشمانشگشودنسرعتباراینو

:پرسیدهوابی .ماند

!بیرونم؟من-

است،زندههنوزاینکهباوریافته،نجاتاینکهباوربرايبود؛ضرورياوموقعیتبرايولییدرسمینظربهاياحمقانهسوالچندهر

!نیستخوابوبیندنمیتوهماینکهباور

:گفتوزدلبخنديمهدي

 .هستیامدادچادرتوحاالکه،گفتم .بیرونیعزیزمآره-

:بودگرفتهرمقبودند،آوردههجوممغزشبرکهزیاديهايسوالپرسیدنبرايانگار

!آوردین؟بیرونمچطور،-

:گفتبخشیاطمینانلحنبامهدي

 ...وبیروناومديخداشکرکهاینهمهمهکهچیزيحاال .کنممیتعریفبراتروهمشفرصتسرطوالنیهجریانش-

:گفتوآمدترنزدیکدکترکهبودنشدهکاملمهديحرف
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!هوشیارهرمونبیماخداشکرانگارخب،-

:پرسیدودادقراراشپیشانیرويدستوشدترنزدیکندابهمهديرفتنکنارباو

!چطوري؟-

:پرسیددیگرباردکترکهکردمینگاهاوبهپاسخبیبیمارش

!هست؟منباحواست-

:گفتدکترکرد،ریزراچشمانشدردشدتازآنتعاقببهودادتکانسريندا

 .بدهتکونروچپتدستباهامه،واستحاگه-

سپسودادحرکتشوگرفتهرااوبازويخوددکتر .کرداينالهوپیچیدتنشدرشدیديدردکهکندعملدکترگفتهبهکردسعی

:گفتودادانجامنیزراستشدستباراعملهمین

 .بدهتکونهمروپاهاتحاال-

کرد،میدردبدنشکل .نشدمشکلدچاردادنشانتکاندرولیکردندمیدرددوهر .راچپشپايدبعودادتکانراراستشپاياول

.بودبریدهراامانشدردسرمیانایندرفقطبیشتر،کدامدهدتشخیصتوانستنمیولی

:گفتمهديبهرودکتر

برهاتبانگارولیشده،قطعگمنمیهمروتبش .کردممیروفکرشکهاونیهازبهتروضعیتشالحمدهللاببریدش،تونیدمیحاال-

 .آوردنپایینروبدنشدمايمختصريونبودناثربی

:گفتوکردکمامکانحدتاراسرمریزشسرعتوچرخیدنداسمتبهو

امیدوارم .نزنینتنظیمشبهدستهمینبرايکنم،عوضروسرمشتونمنمیوهستیممواجهدارومحدودیتباهمهنوزمتاسفانه-

!داري؟ماشین .ببندششهمیتمومدارهدیدياگهولینشه،تمومبیمارستانبهرسیدنتا

!بله-

 .نیستامکانشحاالولیشد،میمنتقلآمبوالنسبابودبهترچندهرخوبه،-

:گفتودادمهديدستبهونوشتآنرويچیزهاییوآورددرجیبشازکاغذيوخودکار

.دکترشبهبدهنوشتم،روکردماستفادهبراشکهداروهاییونسبیشوضعیت-

:گفتوکردندابهنگرانینگاهمهدي

!بشهزیاددردشیاتبیهودارهامکانراه؟برايدیدنمیدارویی-

مقداریهکهدادهتحویلموآوردهخودشديعاخیرفردیهکنممیاستفادهدارمکههمرواینایی .نرسیدهداروهنوزمتاسفانه،نه-

خالیدستباکهنیستمجادوگر !کنمکارچیدونمنمیبشهتموماگهکهایناستوزخمباندوسرنگوبیوتیکآنتیومسکنمحدود

!بدمشفا

:گفتوکردنگاهندايپریدهرنگصورتبهودادتکانسريمهدي

!گردمبرمیاالنبمونبیدار-
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پس .شدنمیپیداماشینهمداروگیرآندر .بودراهپیادهساعتییکحداقلخودشماشینبهرسیدنبرايزد،بیرونچادرزا

اطمینانکهبودشناختهرااوانقدريساعتچندهماندر .رساندمیماشیندمتاراهاآنبودگفتهکهبگرددبابکدنبالبودمجبور

.افتادراههاآنيخانهسمتبههمینبراياست،رفتهشماشینآوردنبرايداشت

مقابلداد،تشخیصرابابکرسیدنمحضبه .برگشترارفتهراهسرعتهمانبهوماشیننهوبودآنجابابکنهشد،حیاطشانوارد

:گفتوآمدترنزدیکاودیدنباکهرفتمیروقدمچادر

!کجایی؟پس-

:گفتصادقانهبود،خوشنودبابکبارهدومالقاتازکهمهدي

 .خونتوندمبودمرفته-

 .باشه-

:گفتوکرداشارهورتراونکمیبهو

 .آوردیمبیرونشکردنکمکهابچهاینجاست،ماشین-

لبخنديباعلی .آمدندجلوترودادندتکاندستیمهديدیدنبا .بودندکردهتکیهآنبهعلیوسعیدکرد،نگاهماشینسمتبهمهدي

:گفت

 .بهترهخانومنداحالخداشکر-

:گفتوزداوبازويبردستمهدي

!کنم؟تشکرازتونتونممیچطوردونمنمیممنونم،ازتونواقعا .شماهاکمکوتالشباالبته-

:گفتودوختزمینبهرااشخستهنگاهعلی

یهبشیمجویااحوالشازخواستیماگهتابدهروموبایلتشمارهامکانصورتدرفقط !بودهوظیفهحرفیه،چهاینکنممیخواهش-

 .باشهراهی

 .0912 ...کن؛سیوباشه-

 .ممنون-

:گفتوکردبودایستادهترساکتکهسعیدبهنگاهیمهدي

!کجاست؟کیارش-

:دادپاسخوکشیدموهایشبردستیسعید

 .رفتمیحالازپاسرداشتکنه،استراحتمکیهتاچادربردیمشزوربه-

:گفتوانداخترسید،نمینظربهکیارشازترمناسبوضعیتشانآنچنانکهدوآنبهنگاهیمهدي

 .بکنیداستراحتییههمشمابهتره-

.کردنخواهدپیداراحتاستفرصتهازودياینبهکهدانستمیبهترخودشولیداد؛تکانتاییدبهراسرشوزدلبخنديعلی

:گفتبابکبهرومهدي

!این؟آمادهحرکتبرايشما-
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:زدبخشیاطمینانتبسمبابک

.میفتیمراهبیاريرونداتوماشینن؛تودخترموهمسرآره،-

.رفتچادرسمتبهوگفتايباشهمهدي

:گفتورفتدکترطرفبه .شدنمیخلوتاصالمداداچادرولیبود،گذشتهزلزلهازساعتچهاروبیستازبیشاینکهبا

 .برمشمیاجازتونبادیگه-

:کرداوبهنگاهینیمدکتر

پیداخالیبیمارستاناینجاساعتیسهدوشعاعتاحداقلولیکنی،بستریشکرديپیداکهبیمارستانیاولینکنسعی !سالمتبه-

!کنینمی

.اجازهباممنون،-

:کردصدایشآراموشدخمکمیورفتترنزدیک .بودبستهچشمانشچرخاند،نداسمتبهرانگاهش

!بیداري؟ ...ندا-

دانستمیوشناختمیراندا !کردمیمنتقلشماشینبهترراحتصورتایندرباشد،خوابداشتتمایلکهبوداینواقعیتولی

!داشتخواهدمصیبتیبودنشبیداربا

:کردرهاسپسوحبسايلحظهبرايرانفسششد،گشودههمازمخاطبشهايپلکالي

!کنم؟کمکتیاپاشیتونیمی-

درشدیديدردشدسببعملهمینودهدخودبهتکانینمودسعیحالاینبا !برخاستنبهبرسدچهنداشتخوردنتکانناي

.رداندبرگاولجايبهراسرشدوباره«آخ»گفتنباکهبپیچدسرش

:گفتوگرفتسرشزیردستوشدخمسمتشبهکرد،مشتکوتاهیثانیهرادستش

 .شوبلندآرومکنم،میکمکت-

کردمحکماوشانهدورراچپشدستترتمامچههراحتیاطباوگرفتراستدستبهراسرمشود،چشمدرچشماوبااینکهبدون

.کرداشیاريبرخاستندرو

میبدشناتوانیاینازبود،کردهبغض .برخاستنتوان ...نداشتایستادنتوانگرفت،لرز .چرخیدسرشدورچادرسر،شدنبلندبا

 ...ضعفناتوانی،نیاز، .بودکردنتکیهازبهترافتادن !نیازموقعدرحتیبود،کردهفرارزدنتکیهازهمیشه !کندتکیهنداشتیادآمد،

بودمربوطخودشجنسبهکهچیزيهرازاصالآمد،میبدشهماشکاز .بریزدفرووشوداشکشود،تربزرگتارفتمیبغضش

!طورهمینهممردهاازآمد،میبدش

!فهمدمیکردمیفکریا !فهمید؟میواقعا .فهمیدمیراحالش .ایستادحرفبیمهدي

:کردزمزمهگوششدمآهستهگردد،اطرافشمشاهدهبهقادرشدهبازدیگرباراوچشمانتادادطولانقدريرامکثش

بري؟راهتونیمیبهتري؟-

:گفت .توانستمیباید ...بایداما !توانستنمیواقعدرتوانست،نمی

.آره-
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.کرداشهمراهیآراموطمانینهبا

سینهخسداشت،سوزشکه،نبودمرتبهمهایشنفس !لعنتیزد،مینفسنفس .بودراهکوهیکنظرشبهقدمدویکیهمان

!اشکوفتهتندردردپیچشبهبدنتکانوبدن،تکانبهسرفهوسرفه،بهشدمیمنتهیاینهاوداشت

:شنیدگوششدمراآرامیصداي

!نکنعجله-

:پرسیدسرشبرگرداندننبدو .داشتمیشوگرگروشنیهواوبودغروبدمايدم .شدندمیخارجچادرازداشتندتازه

!ریم؟میداریمکجا-

...بیمارستانیهبهبرسونمتباید-

این .دیدمیخوابشاید !بود؟کجااینجا ...ماندخیرهچادرازبیرونيمحوطهبهندايخیرهنگاهکهبودنشدهتماماشجملههنوز

!بود؟کجاواقعاشناخت،نمیراجاهیچشناخت،نمینبود؛شبیهجاییبهویرانههمه

گرفتهخاکستريرنگاطرافش !انگاربودقیامت ...بشناسدبتواندکهچیزيدرختی،رنگی،ساختمانی،اسمی،آشنایی،ازرديدنبال

 ...ویرانیخرابی،خاك،صدا،وسرشلوغی،بود،

قدرتحتی .نشستهمراهشرويبهاختیاربیوردخوچرخینگاهشبود،شدهحبساشسینهدرنفس .پوییدرااطرافشناباورانه

!نداشتهمصحبت

کرد،اودادنحرکتدرسعیآمدهوجودبهشرایطازرهاییبراي .بگویدچهاودلداريبرايوکندکارچهدانستنمیزد،پلکیمهدي

پیدرخواند،نگاهشازشدمیواضحراانیناتوواستیصال .بودبستهبررختوجودشازتوانوشدهقفلزمینبهنداپاهايولی

 .نرسیدکهپاسخی !ترسختشنیدنشوبودسختدادنشکهپاسخی .بودخودينپرسیدهسوالپاسخ

:گفتبود،کردهدارشخشحیرتوبغضکهصداییباوکرداستفادهوجودشدرموجودرمقآخریناز

!کجاست؟اینجا-

:گفتآنجايبهجواب،دادنازناتواننداشت،بهتريحالهماو .بستراچشمانشمهدي

!بریمبهتره-

آندرگویا .کردمیبستهوبازرادهنشافتادهبیرونآبازماهیمثلدرست !برود؟داشتراکجا«!بریم؟»آمد؛نمیباالنفسش

ولرزیدمیتنش .بودبیشتراکسیژنمنفذبیورآسانسآندرانگارنداشت؛وجوداکسیژنیرفتمیتاریکیبهروکهآزاديهواي

:شدجملهاینتالششکهشود،خارجگلویشازداريمفهومصوتیامواجوبگیردنفسکردمیسعی

!خبره؟چه ...اینجا-

لحنشدرکهیقدرتنهایتباوبرودبینازبگیرد،حجمگلویشدررفتمیکهآنچهشایدتادادقورتفشاربارادهانشآبمهدي

:گفتداشت،سراغ

!صبوروباشیقويبایدندا-

فریادنداصداي !خواهد؟میچهکهازفهمیدمیاصال !گفت؟میقدرتوصبرازکهبرايداشت !گفت؟میچهمرداین !صبور؟ !قوي؟

:شد
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!کجام؟منشده،چیاینجاپرسممیازت-

رااوعصبیحرکاتکردمیتالشکهحینیدرکرد،رهاتوضیحبدونراموضوعشودینمکهفهمیدشدمیاوبحرانیوضعدیدناز

:گفتکند،کنترل

!دونیمیکهاینواومده،زلزلههماینجاخبندیدي؟خرابیندیدي؟زلزلهتلویزیونتوحاالتا-

تماشايبهدورازکههاییانسانحتیکهواقعیتی،واقعیتباشدنروبهروتواننداشت،راضعفاینبامقابلهتوان .شدخمزانوانش

اینکندباورتواندمیچگونهکارزارمیدانوسطجریان،عمقحادثه،بطنازیکیحالونگرندمیراآنناباورانهنیزنشینندمیآن

 !رامصیبتاینرا،آواراینرا،نبود

واندیشیدنتوانمغزشونداشتایستادنیارايپاهایش .بوداودسترويوزنشتمامشد،چفتاوبغلزیرترمحکممهديدست

همهکهکلییکوابستگی،یکوجود،یکنام،یکداشتوجودبرجستهينکتهیکاسترسونگرانیهمهاینمیان ...میانایندر

!«مادر»بودبستهآنبهاوزندگیواندیشهوفکر

:بگویدتوانستنهاتودادبیرونمنقطعرابلندشنفس

!مامان؟-

کشیدن،عقبوقتنبود،شکستنوقت .کردبلندآسمانبهسروبرداشتنمچشمانششد،منقبضآنیکدرمهديعضالتتمام

!نشینیعقببرايبودنیامدهجلوکند،بلندکهبودایستادهباشد،کهبودآمده ...کردنرهاوقت

.شدترنزدیکماشینسمتبهقدمیاو،تعادلحفظبرايتالشدرورفتنشانهنداسمتبهسمانآازرانگاهشداد،فرورابغضش

گامبهمقاومتدرسعیزد،میچنگتنشبهعجزوکردهخیسراصورتشکلاشکشد،میکشیدهزمینرويرسمانداپاهاي

:کشیددادشده،برداشته

!کجاست؟ ...مامان !کجاست؟مادرم !رمنمیجاییمن !بري؟میکجاداريمنو-

:گفتوافزوداندکیرادستشفشارمهدي

!کنممیخواهشباش،آروم-

بارتادادمیاجازهنبایدشد؛میدورمادرشازنبایدببرد،رااوکسیگذاشتمینبایدرفت،مینبایدنگریست،عقببهکنانگریه

!نبوددرستشد،نمیتوانست،نمیخواست،نمی !دورياینشودتکراردیگر

دست .پیچیدمیگوششدرايدلسوزانهيضجهباهمراهکودکیيگریهصدايوشکستمیهمدررامقاومتشزوريپردست

:کردمیصدافقطکوچکشدستکشیدنازناتوانکودكوبودمرديدستدرکودك

!مامان؟-

وگرفتمیرنگذهنشيزمینهپسدرناماینتکرارفقطوبیشترشدنشدورسرعتوگردیدمیترفشردهکوچکشبازويو

!کردمیتررمقبیرارمقشبیتنانگارترخردسالکودکیصدايوشد،میفریاد

.دادمیدوبارهدورياینبهتننباید !رفتمینبایدنه،

راستش،دستازشدهآویزانسرميلولهبهتوجهبیونداشتحرکتقدرتوسوختمیچپشدست .بودبریدهراامانشگریه

!کجا؟مقابلشفردبازويزوروکجااوحالبیوسستبازويزوراماداد؛هلشونهادمهديسینهبردست
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:زدداد

!کنمپیداشخواممیکنم،پیدامادرموخواممی ...رمنمیجاییمنرم،نمیمننه-

بهشدهحتیبردمیپس .بودرفتنگرودربودنشزندهبود؛کردههدایتشماشیندمتااشواستهخوحرفبهتوجهبیکهمهديو

!زور

:گفتجديوشمردهشمردهوشدمهديچشمدرچشمکرد؛جمعرانیرویشتمامندا

 !رمنمی ...جایی ...من-

:گفتوگرفتنفسیمهدي

میخطره،درسالمتیت .هستهمنادرستبلکهاست،فایدهبیتنهانه .استفایدهبیموندنتاینجابشی،بستريبیمارستانباید-

 .بیايهمراهمباید !فهمی؟

:کردتکرارتاکیدوارو

!بایــد-

بهبرسدچهنداشت،نموددیگرهمقويوطبیعیحساینحتیفهمید،نمیهمرادرددیگر .دادتکاننهعالمتبهراسرشندا

کردستونمهديوخودبینرادستشزناننفسنفس .سازندممکنرادرکشودهندهمدستبهدستزیاديعواملدبایکهمنطق

کهچیزيتنهافهمیدنمیچرا !بماند؟بایدفهمیدنمیچرا !برود؟خواهدنمیاوفهمیدنمیمرداینچرازد؛سربازشدنسوارازو

مادرشوقتیکار،چهخواستمیراسالمتیدار،خندهچه !سالمتی؟زندگی،دراندنمنهوآنجاستدرماندناستمهمبرایش

!نباشد؟

:بودمنطقوعقلرويازبازمهديکالم

!خب؟ ...بعدشوخوبفقط !دممیقولگردونم،میبرتندا-

:گفتبریدهبریدهنداشت،همنفسدرگیريهمهایناز

!نمیام ...خوامنمینه-

راسرمالعملیعکسنوعهردریافتازقبل .شدزوربهمتوسلندا،مکررهاينهومقاومتهمهاینازعاصیودادتکانريسمهدي

اتومبیلعقبصندلیرويوکردهبلندشبالفاصله .انداختزانوانشزیرراراستشدستودادبود،ندابغلزیرکهچپش،دستبه

.دادقراربابک

:گفتبابکبهروبعدودادتکیهماشینبدنهبهرااشپیشانیثانیهازکسري

!کنحرکتزود-

.نشستفرمانپشتسریعبود،شاهدشکهايصحنهازمتاثروکردنگاهمهديسرخچشماندرايلحظهچندبابک

 .کردمیپاكراهایشاشکرامآآرامداشتوداشتآغوشبهرادخترشوبودجلوصندلیبابکهمسرگرفت،جاينداکنارمهدي

شانه !بودنرسیدهزورشهمباز .بودخوردهشکستناعادالنهنابرابر،جنگایندر .بودآوردهکمبود،باختههمباززد،میهقندا

.خوردمیتکانگریهشدتازهایش

:غریدهایشزدنهقمیاندروکرداوبهرومهدي،نشستنمحضبه
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.بمونمخواممیبرم،جاییخوامنمیمن !لعنتی !لعنتی-

:چرخیدسمتشبههممهدي

!داري؟اعتمادمنبهندا-

:نشستمهديسینهبروشدمشتندامعترضصدايباراینو

!کدومتونهیچبه !کدومتونهیچبه ...ندارمنه-

نبود،اومشتازحاصلهضرباتسوزاندمیرااشهسینکهچیزيکرد،توقفیمهدي !زدمیمهديسینهبرمشتیکلمههرادايباو

!آمدمیفرودقلبشبرجمالتشازکهبودضرباتی

***

دومفصل

مهديدستدرسرم،اتصالازباالترکمیندا،راستدستمچ .کردمیحرکتبود،گفتهمهديکهآدرسیبهماشینشدمیمدتی

تکیهصندلیبهراسرشندا .شودجدادستشازسرمکهداشتاینازترسبلکهزدن،بهضرازممانعتبراينهالبتهبود؛شدهقفل

اوبهگفت،میواضحکهبگویددختريبهتوانستمیچهمهديگرفت،نمیصورتبینشانايمکالمه .بودبستهراچشمانشوداده

صداقتبرمنطق،وقبولوباوراصل .نمودقانعشوکردهصحبتاوباشودمیچگونهندارمباورتبگویدکسیاگراصال !ندارداعتماد

رااوشودمیچگونهدیگرپسدارد،شکهایشگفتهصداقتبهیعنیندارداعتماداووقتی .آوردمیاعتمادصداقتواستاستوار

چگونه .شوندمیمتزلزلروابطتمامباشدناگرکهاستاعتمادهمینايرابطههراساسوپایهکال !کردراضیداد،توضیحکرد،قانع

 ...و !کرد؟خریدتوانمیچگونهیاوسپردبانکبهراداراییتوانمیچطورداد،مدرسهاولیايدستبهراکودکیشودمی

!زیست؟توانمیچگونهاعتمادبیکالمختمو

:کشیدبیرونشفکرازبابکصداي

کردي؟پاركطرفکدوم-

:نگریسترابیرونبیشتريدقتباودادتکانسريمغشوشافکارریختنبیرونبراي

 .چپدستجلوترکمی-

کسانی .داشتزیاديازدحاموشلوغیجاده .نبودهمرفتنتندامکانچندهربود،کردهکمراسرعتشماشینکردنپیدابرايبابک

اعممختلفهايگروهوبودندشدهسرازیرآنجابهنزدیکودورراهازشانعزیزانکردنپیدابرايکهافراديآمدند،میکمکبرايکه

.کنندکنترلرااوضاعکردندمیسعیوداشتهحضورآنجاکهغیرهواحمرهاللوامدادوپلیساز

:گفتآهستهبابک

!خوابه؟-

:گفتلبزیروکردخوددستیبغلبهنگاهیمهدي
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 .دونمنمی-

!ساکتهکهستهساعتینیم-

از !چرا؟دروغبرد،اشپیشانیسمتبهرادستشاحتیاطبا !کندصدایشخواستنمیشد؛خیرهاوپریدهرنگوبستهچشماندر

:گفتوگذاشتآنرويآرامرادستشترسید،میالعملشعکس

 .دارهتبشده،گرمبازمبدنش-

:داددامهاندا،طرفازبازخوردندادننشانبهتمسکباو

.رفتههوشازبازیاوخوابهیا-

:گفتسریعدهد،پاسخبابکاینکهازقبلو

.اونجاستماشیناوناهاش،-

.کردتوقفآنکناردرستوپیچیدمهديماشینسمتبهوزدراهنما

:گفتبود،شدهپیادهکههمبابکبرگشت،ندابرداشتنبراي .گشودراجلوصندلیدربوزدرادزدگیرورفتپایینمهدي

!خواي؟میکمک-

:گفتبود،گرفتههمچنانکهمهدي

!شممیممنوندارينگهروسرمشاگه-

قدراینوگرنهبودبیهوشواقعاانگارنه، .کردجداصندلیازوگرفتگردنشوزانوزیردستمحتاطانهوشدخمعقبصندلیروي

:گفتبابک .ماندنمیآرام

!بخوابونیش؟عقبصندلیروينیستبهتر-

عجلهبایدحالهربهکنم؛چکرووضعشتونممیزودزودباشهکنارمولیوضعیه،چهتوببینمودارمنگههیبایدوقتاوننه،-

.کنم

!خودتون؟شهرببریشخوايمی-

.آره-

يدستگیرهبهراآنتاگشتمیچیزيدنبالگرفت،دستبهراسرموبستراکمربندشوگذاشتصندلیرويآرامشباراندا

:گفتوشدنزدیکاوبهدوبارهبابک .ببندددرباالي

!ببندشاینبابیا-

وایستادراست !نبودمهمزیادبرایشکرده،پیداطنابکجاازنپرسیدهماصال .بستراسرموکرداوبهايشناسانهقدرنگاهمهدي

:گفتبابکبهرووبسترادر

!ممنونمازتواقعا-

:گفتوآوردجلورادستشبابک

.نکردمکاريکرديخونوادمبرايتوکهکاريمقابلدر-

:پرسیداودستفشردنحیندرمهدي
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اصفهان؟بریدیکسرخوایدمیحاالراستی-

.آره-

!بیفتیدراهصبحکنید،راحتاستشبومايخونهبریمبیایید .نیستدرستاي،خستهتوهموشبهولی-

:گفتوزدبخشیاطمینانلبخندبابک

میاتاقیههست؛خستههمخانومم .رمنمیبیشترزنجانتاامشبحالاینباولیدارم،عادتشبدررانندگیبهنباشنگران-

 .میفتیمراهدوبارهصبحکنیم،میاستراحتکمیگیریم

:گفتترجديمهدي

 .مايخونهبریمبیایدکنم،نمیتعارف-

 .بهترهبرسیمزودترچههرنگرانن،خانوممخونواده .کنیمحرکتدوبارههمزودصبحوبریمروراهازمقداريدارمدوستدیگهنه-

.نکردمذخیرشمنولی !دادیاعلیبهبده،روتلفنتشمارهفقط

وزدشیشهبهبابکحرکت،ازقبل .نشستفرمانپشتوفشردخداحافظیيبرارابابکدستدیگرباروگفتراتلفنشمارهمهدي

:گفت

 !هارفتمییادمداشت-

:گفتجديمهدي .گذاشتعقبصندلیرويکرديلطفواقعاگفتنباوبرداشتماشینازرامهديپالتويو

!بپوشنبدهسردههواگردونی،میبرشچرا-

:زدلبخنديبابک

هممسافرتیپتویهعقبصندوقهمیشه .پوشیدهخانومبهدادمروخودمکاپشنهمحاالخورد؛دردبهخیلیوقتشسرممنون،-

خبربینداحالازروماولیسالمت،بهبرو .خریممیرومناسبلوازمولباسزنجانبرسیمتاتازه .کشممینازنینرويکهداریم

!کنسیوروشمارمزنممیتکبرات .نذار

.افتادراهوگفتايباشهلبزیرمهدي

دستشوانداختهمسرشبهمحبتیپرنگاه .نشستفرمانپشتوکشیدپتواورويبهوخواباندعقبصندلیرويرانازنینبابک

:گفتوفشردگرفته،را

!باشم؟شاکرسالمتیتونخاطربهروخدابایدچطوردونمنمی-

:پرسیدبازبابک .کردنوازشرادستشرويدیگر،تدسباوزدلبخنديزهرا

کنه؟نمیدردسرت-

!ترسیدمخیلیفقطنه،-

!کرديتجربهروسختیلحظاتطبیعیه،-

:گفتوگرفتبود،کردهطیمهديماشینکهراهیازنگاهزهرا

ببره؟رودخترهبود،درستنظرتبه-

:گفتودادبیرونبهرانگاهشبابک
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!داشتی؟بهتريفکرتو-

!برهباهاشخواستنمیدخترهولینه،-

:گفتبخشیاطمینانلحنباوکرداوبهروبابک

 .نداستاسمشضمنابود،بديخیلیشرایطتوکهدیديروبرخوردشونازبخشیفقطتونباش،نگران-

!بود؟چیباهمنسبتشون-

میمربوطجریانفهمیدممنکهاونجاییتااینجا،بودهاومدهاونخاطربهزلزلهخبرشنیدنبامهديوبودندانشگاهیهتوقبال-

مدتهمیندرتازهسپرد؛دستشرونداشدمیکهبودکسیترینامینمهديشرایطایندرنکن،شک .عمیقيعالقهیهبهشه

 .خوبیهخیلیپسرکهفهمیدشدمیهمکم

:گفتوشدخیرههمسرشچشماندرو

.کنممیبیدارترسیدیم !بخوابايخسته-

بیرونغالفشازراگوشی .بودکردهخاموششافتاد؛موبایلشیادبهکهبودگرفتهقراراصلیمسیردروشدهرهاجادهشلوغیازتازه

.کردپرتداشبردويرراگوشی .نداشتراکدامهیچخواندنيحوصله .شدسرازیرهاپیامکعظیمسیل .کردروشنشوکشید

نامرتبصداي !بشنودرانداکشیدننفسصدايخواستمیکرد،بازرارادیونهوگذاشتديسینهخستگیوخوابیبیرغمعلی

زودنگاهش .بودنوازترگوشآهنگیهرازبرایشفعالداد،میبودنشزندهازخبروبوداشسینهخسخسحاصلکهاوهاينفس

کهشدنمیهمساعتربعیکهنوز .ببنددراآنآخريدمدرستخواستمیوبودآخرشقطراتنشست،میهمسرمرويبهزود

:کردکمراسرعتشوداشتنگهگوششدمراگوشی .پیچیداتومبیلداخلدرآنزنگصدايکهبودکردهروشنراموبایلش

!بله؟-

:گفتمیکهشنیدرامبینايزدههیجانحالعیندرونگرانصداي

!برداشتمامان ...مامان-

:آمدبیشتريوضوحباصدایشو

!پس؟کجاییمهدي-

:گفتوکشیدنفسیمهدي

 .میامدارمام،جادهتو-

:گفتوکشیدجیغیمبینا

!گی؟میراست-

:گفتودادفاصلهگوششازکمیراگوشیمهدي

!دمانمیجوابروهاتتلفنوقتهیچدیگهبکشیجیغدیگهباریهببینآره،-

:گفتترآراموبرچیدلبمبینا

!شیم؟میزندهومیریممیاینجاماگینمیزدم؟زنگبهتبارچندحاالتادیروزازدونیمی !اخالقبد-

:گفتوگذشتلبشازرنگیکمتبسمشدهسالحخلع
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!ندهآنتناونجاشایدبودمگفتهکهمنخب،خیلی-

!تو؟مالغیردادمیآنتناونجابودنرفتهکهاوناییهمهمالچراپس-

.کنماستفادهازشضروريمواقعدرتابودمکردهخاموششهمینبرايبود،کمموبایلمشارژ-

!رسی؟میکی !کجایی؟حاال-

:گفتوکردجادهاطرافبهنگاهیمهدي

.برسمنیموساعتیهساعت،هیبرودورکنمفکرکردم،ردروآذرشهر-

:گفتشدهکنترلوبستسریعبود،کردهبازجانانهجیغیکبرايرادهانشبازکهمبینا

!بندازیم؟روشامسفرهماپس !جونآخ-

:گفتترآراموکرددستبهدستراگوشیمهدي

!خونهنمیام-

:گفتسستورفتواترکیدهبادکنکعینمبینا

!چرا؟-

:گفتوکردنگاهیخوددستیبغلبهوکشیدنفسیديمه

!بخوریدروشامتوننشید،منمنتظرشما .بیمارستانببرمشبایدکههستهمراهممصدومنفریه-

:نشستزمینرويوخوردسربود،دادههلجلوبهحسابیکههاییلببامبینا

.دیگهبیازودوکنبستریشخب-

.باشمپیششبایدبذارم،تنهاشتونمینم !مبیناشهنمی-

:گفتوکردمادرشبهرودستبهگوشیطورهمانمبینا

!نمیادخونهبهوبیمارستانبرهمیاونوهست؛همراهشزخمییهولیبرسه،موندهساعتیهگهمی-

:گفتمهديبهخطابدوبارهو

!بزنهحرفباهاتخوادمیمامان-

:کشیدعمیقینفسمهدي

!خب؟زنم،میزنگخودمبرسمبذارام،جادهتومبینا-

:گفتمادربهروبازمبینا

 .زنممیزنگخودمرسیدنیام،جادهتوگهمیمامان-

:گفتودادتکانسريمادر

.بیادترآروموباشهمواظببگوبهشباشه،-

!نیاتندباش،مواظبگهمیمامانمهدي، ...اوهوم-

پاکرد؛مینگرانشموضوعاینوکشیدمینفسبد .بودشدهتمامتقریبابست،راسرمپیچوبردپیشدست .کردقطعراتماس

.گرفتسرعتوگذاشتگازروي
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حالوبودشدهکشیدهدرهمصورتش .شدافزودههایشنفسصدايبهنیزنامفهومشهاينالهصدايکهبودنگذشتهدقیقهده

 .کشیدوبردپلیورشیقهبهدست .خوردمیگوشبههایشنالهبیننیز«رمنمی»،«مامان»،«نه»مثلکلماتیاهگونداشتدرستی

!بودداغداغِداد،تکیهاشپیشانیبررادستشپشت

مادرش .داشتنراآندربارهنگرانیوتبتجربهچندانکند،چهدانستنمی !کردمیکاريبایدداشت،نگهوکشیدکنارراماشین

.کردبایدچهبفهمدتابودنرسیدهاورسیدگیبهنوبتوبودکردهپرستاريخانهاهالیازنحوبهترینبههمیشه

داشت؛معدنیآبیکهمیشهانداخت،عقبصندلیبهنگاهی .یابدکاهشخودروداخلدمايتاکردخاموشراماشینبخارينخست

سرماخوردگیقرصبستهیکخردپولجايبهکهآوردخاطربه .افتاددارومحتوييکیسهبهشنگاهکهبرداردراآنخواستمی

بیهوشیحالدرچگونهکهکردفکرکمیکرد،خارجآنغالفازرایکیوبرداشتراقرصبستهسریع !استکردهدریافتزوري

بخوراند؟ندابهراقرص

رادرپوش .کردحلآندرونراقرصوریختآنرويآبکمیمقدارودادقرارآندرپوشداخلراقرصوکردبازرامعدنیآبدرب

.بدهداوخوردبهراآنازمقداريتوانستباالخرهبریزد،ندادهانبهراآنمحتویاتکردسعیوکردنزدیکاوبازنیمهدهانبه

بگذاردنداپیشانیبرکردهخیسراآنبتواندکهچیزيگذارند؛میمریضفردپیشانیبهخیسیدستمالکردنتبموقعبوددیده

!آوردمیپایینراتبشممکننحوهربهبایستمیکشید،اوپیشانیبروکردخیسرادستشهمینبراينکرد،پیدا

چراغبود،تاریککامالهوا.کردمیشانپاشویهها،بچهبیماريهنگاممادرشکهآوردخاطربهآمد؟میبردستشازکاريچهدیگر

کرداحساسکشیدمیبیرونراچپشپايجورابوقتیآورد،درپایشازرانداهايکفش .شدخموکردروشنراخودروداخل

وکشیددرهمرااشقیافه .بودسوختهچپشپايرويکرد؛پایشبهنگاهیوکشیدکنارمتعجب .چسبیدهاوپايبهاندکیجوراب

فرقیهیچمبینابابرایشلحظهآندر .کردنگاهخوابدرنداناراحتومظلوميقیافهبهدوبارهودادتکانسري .بستراشچشمان

راآبازمقداري .باشدداشتهخودنماییياجازهدیگريحسکهبودآناززیادتراشنگرانیوسوختمیبرایشدلشنداشت،

 .شدهکاستهاشداغیازکرداحساسنهاد،اشپیشانیبردستدوبارهوریختاوپاهايروي

کند،حفظرسیدنتاراسرعتشتوانستنمی .گرفتنشنیدهراسرعتاخطاربوقصدايوکردحرکتبهشروعسرعتحداکثربا

.بکاهدخودسرعتازبنابوعجبشیرشهرهايدربودمجبور

ازبیشنفرچهلسیبود؛یکیفقطپاسخولیرفت،کلنجارپذیرشمسئولباکلی .فترپایینوداشتنگهسینابیمارستانمقابلدر

!جدیدشخصبرايدارونهورسیدگیبرايفرصتنهداریم،اضافیتختنه .کردیمپذیرشظرفیت

!بودبیمارهمبیمارستانهايسالندرحتینبود،سختیکارپذیرشمسئولحرفتاییدالبته

دانستنمیشنید،راقبلیمکانهايحرفهمانهمآنجاوقتیولیراند؛بهشتیشهیدبیمارستانسمتبهوپریدنفرماپشتکالفه

!نبودکردنقالوداداهلولیبود،شدههمعصبانی !کند؟چه

:دادجوابمبینایعنیخانهتلفنچیمعمولطبقگرفت،راخانهشمارهسریعآوردهدرراموبایلش

.سالم-

:گفتمعطلیبیهديم

!دارمکارمامانبهبدهروگوشیسالم،-
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:گفتوانداختباالابروییمبینا

!خبرا؟چهدیگهخوبم،هممنکنممیخواهش-

:رسیدگوششبهمهديحرصیفریادصداي

!مبـــینا؟-

:کرددستبهدستراگوشیودادقورترادهانشآبمبینا

!دیگهداريارکمامانبابگوخباوه،-

وکشیددستشزیرازرادفترورفتمبینسمتبهحرصشکردنخالیبرايوگذاشتمیزرويهمراگوشیمادر،کردنصداضمن

:گفت

!نزنمنکتابوکیفبهدستگفتمبهتبارهزار-

:گفتودرآورداونگچازرادفتردوبارهودادخرجبهعملسرعتداشت،اوسریعرفتارهايبهعادتکهمبین

.کنممیکپیروشیمیمسایلجوابدارممنبهبده-

:زدکمربهدستخواست،میدعوادلشکالکهمبینا

!کنحلخودتبشینبگیر-

:گفتوبردفرومبینادفترداخلراسرشمبین

!تومثلبیکارممگه-

:توپیدمادرشد،بلندکهمبیناجیغصداي

-گه؟میچیمهديببینمبشینساکتظهلحیه ...ا!

:شدتماسمتوجهدوبارهو

!زدي؟سربیمارستانچندبهگفتیخب-

!تادو-

!کجایی؟حاال-

 .بهشتیبیمارستانجلوي-

:گفتوکردفکراندکیخانومملیحه

!شهمیچیببینمبگیرمهاشباتماسیهمنباشاونجاتوبیمارستانه،هموندکترهخانومرقیهدومادمهدي،ببین-

.باشه-

کردنمیتصوراصال .کردچکراتبشدوبارهوشدخمنداسمتبهکرده،بازرادر .رفتماشینسمتبهوکردقطعراتماس

است،وخیمبیمارشحالبودگفتهپاشید،نداصورتبهآبمشتی !بودپرهماورژانسبخشحتی .باشدغلغلهقدراینهابیمارستان

پذیرشامکانماواندکردهمراجعهشماقبلوخیمحالباهمنفريبیستحداقلکهبودشنیدهجوابولیهست،اورژانسیبودگفته

.نداشتیم

:کنداقدامدادنپاسخبرايعجلهباشدموجبموبایلشصداي
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!شد؟چیمامانالو-

روبیمارششدنبستريترتیبمنپذیرشجلويبیادگفتبیمارستانه؛توالناتقويامیددکتر ...تقويدکتر .نباشنگرانهیچی-

!دممی

:گفتوکشیدراحتینفسمهدي

.ماماننکنهدرددستت-

.کنعجلهمادر،برو-

صحبتشتداوبودایستادهپذیرشدمتقويدکتر .بردبیمارستانداخلبهوکردبلنددسترويرانداندانست؛جایزراتعللدیگر

:گفتمیپذیرشمسئول .کردمی

!دیممیدستازهمروشدهپذیرشافرادبهرسیدگیامکانبیمارحجماینباچوننکنیمپذیرشروکسهیچگفتنرییسآقاي-

:گفتودادتکانسريتاییدبهامید

شماومنوقتاونبده،دستازروجونشکنیمنبستریشاگهشاید .ناجوریهشرایطدرفرداینحاالولیگید،میچیفهمممی-

!بدیم؟داریمجوابیچه

:گفتاحترامشباتواملحنهمانیابازپذیرشمسئول

وجودخالیتختهیچفقطاختیارید،صاحبخودتونشماحالاینباکردم،اطاعترییسفرمایشازهممن .شماستباحقبله-

.کردیمپذیرشربیماهم،همراهتختروحتی .نداره

.معاینهتخترواتاقم،بریممینباشید،نگران-

:گفتوشدترنزدیکمهدي

!تقوي؟دکترآقاي-

:کرداوبهرووبرگشتامید

!درسته؟باشید،معتمدآقايبایدهمشما .بله-

 .طورههمین-

:گفتبود،کردهپیداخودتصمیمبودندرستازکهنیاطمیناباوانداختهاآندويهروضعوسربهنگاهیورفتجلوتردکتر

!دیگهبرانکاردنبالاومدینمیخب-

:گفتايثانیهازبعدوگرفتدستدرراندادستمچبدهد،جوابفرصتاوبهاینکهبدونو

.مناتاقبهببرشسریعباش،زود-

:گفتعبورینحدرپرستاريبخشمقابلدروافتادراهاوازجلوترخودو

!بیایدهمراهمبهاريخانوم-

:گفتپرستاربهخطابوشدمعاینهمشغولسرعتبهدکتر .گرفتقراراواتاقمعاینهتختروينداتقوي،دکترراهنماییبا

!بیاریدرواکسیژنکپسولوکنیدعوضروسرمشزود-

:گفتپرستارکهکردمییادداشتچیزيآنرويوبرداشتراکاغذيمیزرويازو
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!نداریماضافیاکسیژنکپسولفعال-

:کردتاکیدتقويدکتر

!وخیمهاینوضعاینجا،بیارشبرداردارهاحتیاجکمتربیمارکدومببین-

.چشم-

:گفتومهديبهکردروپرستارخروجازبعد

!کنیدتهیشحاالبتونیدنکنمفکرکهالزمهداروهممقداريیهکنید،پرفرمپذیرشبریدشما-

:شدنزدیکاوبهگامیمهدي

!کنممیپیداباشهجاهرازبنویسید،شماچرا؟-

:گفتوکرداوبهنگاهیامید

داروتقاضايهمدوبارهیکیفرستادیم،دیدهآسیبمناطقبهدارومقداريهمراهبهپزشکیاکیپیهزلزلهازبعدبالفاصلهدیروز-

ولیداشتیم،نگهداروبیمارستانروزچهارسهمصرفبرايفقطبخوایدروراستشکردیم؛ارسالتونستیمکهاونجاییتابازوشد

 !نبودبرنامموندرشدنپذیرشظرفیتازخارجکهکسانی .بشیممواجهدیدهآسیبافرادانبوهاینباکهکردیمنمیروتصورش

اطرافهايشهرستانيهمهدروضعاینزدهزلزلهمناطقبرعالوهوبحرانیهشرایطولی،تهرانبهکردیمداروسفارشامروزهمین

همفعال .شدیممواجهداروشدیدکاهشبانشده،برطرفهنوزاولیهشوكهمینبرايگذره،نمیلرزهزمیناززیاديزمان .دارهوجود

 .کنیدپیداتونیدنمیگممیهمهمینبرايکنن،ارسالدارواونجاکلبهکننمیسعیوشدهمعطوفزدهزلزلهنواحیبههمهتوجه

چههرامیدوارم .کنیممیاستفادهبیمارستانموجوديازنباشیدنگرانولیکرده؛پیداروطالحکمحاالمسکنوبیوتیکآنتییهجالبه

 .بشهارسالهامونسفارشزودتر

:گفتوگرفتامیدطرفبهوآوردهبیرونبودادهدامداددکترکهراکاغذيجیبشازمهدي

.بدمشمابهکهدادهامداددکترروبرگهاین-

:کردکاغذبهنگاهیامید

 .ممنونعالیه،-

:پرسیدحرکتازقبلمهدي

!چطوره؟حالش-

!باالستخیلیتبشولیبدم،اطالعونبهتوبیارمعملبهتريدقیقيمعاینهتاباشیدبیرونشمابدم،قطعینظرتونمنمیفعال-

وچسباندگوششبهراگوشی .بودمنزلازخورد،زنگموبایلشکهکردمیپررافرمداشتتازه .شدخارجاتاقازودادتکانسري

:دادپاسخفرمکردنپرحیندر

!بله؟-

:نشستگوششبهخانومملیحهصداي

!شد؟چیمهدي-

!کردمبستریش-
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:گفتوکشیدراحتینفسمادر

!دیگهخونهبیاحاالشکر،روخداخب-

!ترهراحتخیالمباشماینجامامان،نه-

:گفتوکردمکثیخانومملیحه

!کیه؟آورديکهروشخصینگفتی-

:گفتتريآهستهصدايبا .کردمشترادستشوکشیدنوشتنازدستمهدي

!ندا-

.نکردشکستنشدرسعیهممهديکهسکوتی؛شدایجادخطپشتکشداريسکوت

:گفتمتفکرترانگاروترآراموکشیدنفسیخانومملیحه

!چطوره؟حالش-

:گفتوکردرهارانفسشهممهدي

!نیستخوب-

!حاله؟چهتوحاال !چی؟یعنینیستخوب-

 .بیهوشه-

:پرسیداحتیاطبا

!دیده؟آسیبکجاش-

:گفتوکردریزراچشمانشودکشیدرديپرنفسمهدي

.پاشدستش،سرش،-

:پرسیدبود،نشستهغمهمخانومملیحهيبرچهره .شدایجادمکثیخطپشتدوباره

!اونجاست؟هممادرش-

:گفتکرده،بغضودادتکاناشپیشانیبهرااششدهمشتدستمهدي

!کنمفکر ...آوارهزیرهنوز-

:برودکناربود،نشستهچشمانشدرکهنمیتازدپلکچندوگرفتگازيرالبشمادر

!نیست؟زندهیعنی-

!کنمنمیفکردونم،نمی-

!نبوده؟پیششندامگه-

.کنممیتعریفبعدامامان،طوالنیهقصش-

:گفتآرامیهمانبهخانومملیحه

.خداحافظتفعالپسعزیزم،باشه-

 .بودفکردرشدتبهنشست،تلفنکنارصندلیروي .کشیدآهیوکردقطعراتماس
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:گفتمهديدیدنباپرستاربودند،سرشباالينفريسهدو .برگشتدکتراتاقبهدوبارهوکردپرراپذیرشفرم

!باشیدبیرونلطفا-

درصدچند .رفتندمیرژهمغزشردشلوغودرهمصورتبهگذشتهآینده،فکر،غم،نگرانی،بود،آشفته .رفتمیپایینوباالسالندر

 !گنجیدنمیباورشدربودافتادهکهاتفاقیهنوز !کند؟تغییردیگرباراشزندگیروالکهکردمیفکر

***  

.::ستساخته و منتشر شده ا)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::.

  

تیغیجوجهکهبودکسیکمتر !بودبهمنشناخت،میکهراپسر .شدخیرهروبهروبهبیشتريدقتباگنجید؛نمیباروشدر

چشمانباخودشباريچهارسهحداقلبود،دوستدانشکدههايدختنصفبا !ادعایشوپزودكهمهآنبانشناسد،رادانشکده

گریختهوجستههمهایشمهمانیوهاآنهمراهیوصفازالبتهوکردهماشینشسواررارنگیبهرنگدخترانکهبوددیدهخودش

کسهرداد؟تغییرخوددلخواهبهرامردمشودمیمگرداشت،اوبهربطیچهداد،نمیاهمیتیولی .بودخوردهگوششبهچیزهایی

.باشدتفاوتبیکردمیسعی .زدنمیآسیباششخصیزندگیبههاآنيشیوهکهجاییتاوداردخودزندگیبرايايشیوه

!نداشناخت،میدیگريکسهرازبهتردیگررااودختر،اما .شدنزدیکنظرشمديصحنهبهترکنجکاوانهوکشیدآهی

***

.گذشتمیکشدارمتعارفدحازبیشزمان .داداتاقدربهراتوجهشدیگرباروکردزمزمهلبزیررانامش !ندا

:پرسیدسریعمهدي .آمدبیرونپرستاريبرد،هجومآنسمتبهدرشدنبازبا

!اتاق؟توبرمتونممی-

پرستاریکوبودنداسربااليهنوزتقويدکتر .شدواردزد،دربهکهکوتاهیيتقهبا .گرفتفاصلهاوازبفرمایید،بلهگفتنباپرستار

:گفتدکتربگوید،چیزيمهدياینکهازقبل .کردمیپانسمانرانداايپهمدیگر

!سوخته؟چراپاش-

:گفتمفیدومختصرمهدي

!همسایشونبرايبردهمیآشآسانسورباداشتهلرزهزمینموقع-

:گفتبود،ندادستزخمبررسیحالدردقتباکهتقويدکتر

!چی؟دستش-

.کاسههايشکستهرويافتادهقوياحتمالبه-
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:پرسیدمهدي .گفتاوهومیلبزیرودادتکانسريدکتر

!چطوره؟وضعیتش-

.نیستعمیقپاشسوختگیولیبیاد،عملبهاسکنتیسیبایدهمسرشازداره،جراحیعملبهنیازدستش-

:پرسیدومهديبهکردرو

!بیهوشه؟کیاز-

.بوداومدههوشبهکوتاهیمدتپیشتساعسهدوولیظهر،ازتقریبا-

!بود؟حدچهدرهوشیاریش-

:دادجوابفکرکمیبا

!بودهوشیارکامالکنمفکریعنی .بودخوب-

!شناخت؟روشمازد؟حرفباهاتون-

.بله-

!نداشت؟سرگیجهیاتهوعحالت-

.دونمنمیروگیجهسرولینه،تهوعحالت-

:گفتحالهماندروشددانمتوجهدیگرباردکتر

دونین؟میروخونیشگروه .دادهدستازهمروزیاديخونباالست،خیلیتبش-

!نه-

:گفتوکردنگاهمهديبهدیگربارامید

 .پرهفعالولیکنیم،بستریشویژههايمراقبتتويتونستیممیاگهشدمیخوبخیلی !آخهدارهمشکلهمتنفسینظراز-

:گفتتشویشبامهدي

!کنید؟میعملکی-

.برسهنرمالشرایطبهخونشفشاروبشهقطعتبش .کنهپیدابهبودکمیعمومیششرایطکهوقتی-

:گفتوقتیبود،استرسخیلیصدایشدر

!شه؟میخوب-

:نشستامیدلبيگوشهرنگیکملبخند

!خداازشفاماست،ازسعی-

:گفتخجالتکمیبامهدي

!بمونم؟جاهمینتونممی-

:گفتوزدآهیباهمراهلبخنددکتر

دارن،حضوربیمارستانداخلدیدهآسیبافرادهمراهانتمام !بیمارستان؟غیردارهشباهتچیهربهبیمارستانحاال !نه؟کهچرا-

!کهندارنجاییبرن؟بفرستیمشونکجاسردههمهوا
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:گفتوپرستاربهکردرو

.کنیدپانسماندوبارههمرودستشکنید،چکروخونیشهگرو-

کردنچکيوسوسهمقابلدرنتوانستولیکرد،نگاهندابهدقتبامهدي .انداختآنرويخستگیباراخودورفتمیزشپشتو

داغیاززد؛تبسمیودادتکیهواپیشانیبرراانگشتشدونوك !نهیاآمدهترپایینبدنشدمايببیندخواستمی .کندمقاومتتبش

!بودشدهکاستهاشپیشانی

:گفتورفتمیزطرفبه

بیارن؟بگمخورهمیدردبههست،نشدهاستفادهسیلینپنیومسکنکلیمايخونهتومعموالدکترآقاي-

:گفتونشستصافامید

نباشنگذشتهتاریخاگه .کنماستفادهخوامنمیکمبودشخاطربهولیانفجاره،شرفدرخودممسرراستش .بیارنبگیدحتماآره-

!خورنمیدردبهکلی

دوهرمبیناومبین .زدراتماسيدکمه .بودشدنتمامحالدرشارژشکرد،نگاهراموبایلش .بودشدهترراحتاندکیمهديخیال

:غریدمبین .گیرددستبهراگوشیترسریعتوانستوبودترنزدیکمبینا !رفتندشیرجهموبایلروي

!منهموبایلاونناسالمتی-

:کرداشارهدیوارکناربهوزدکمربهدستهممبینا

!منهکیفهماون !ا؟-

رفتهباالابروییبامبین .دادمبیندستبهراگوشیوکردجمعرالبانش .بودمهديعکسانداخت،موبایليصفحهبهنگاهیو

:دادجوابوگرفتراگوشی

.داداشسالم-

!خوبی؟مبین،سالم-

!چطوري؟شماممنون،-

!داشتمباهاتکاريمبیننیستم،بد-

:گفتوبکشدکنارگوشیدمازراگوششوبیایدکوتاهمبینابلکهتابرخاستجاازحرصیمبین

!باشهامري-

ايغرهچشممبینچسباند،موبایلبهراگوششدوبارهوایستادپانوكرويمبینباشدنهمقدبرايوشدبلنداوهمپايهممبینا

:زدغرلبزیرورفت

!وراونبکش-

:گفتآهستهوکوبیداوبازويبهمبینا

!گهمیچیببینمنزنحرف-

:کندتمرکزبرادرشهايحرفرويکردسعیوکشیدپوفیمبین

.بیاربگیرهمدوستاتازتادویکیازتونستیاگهاینجا؛بیارشداربرداریمداروچیهرخونهتوببین-
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.باشه-

:گفتوچسباندخودگوشبهوقاپیداودستازراگوشیزودبدهد،راحرفشادامهفرصتقلویشدوبرادربهاینکهبدونمبینا

!میاماهممنمهدي-

:گفتشدهکنترلبکشد؟شلوغشخواهراینسرحسابیدادیکیابخندددانستنمیداد؛تکانسري

فهمیديکجاازتواصالثالثازدم؛زنگمبینموبایلبهمنمیادیادمکهاونجاییتاثانیا !شب؟وقتاینبیايکجاخوايمیتواوال-

!گفتم؟چیمبینبهمن

:گفتوانداختباالابروییکرد،مینگاهشطلبکارانهکهمبینبهمبینا

!داریمپاتیتلهایم،قلودوکهنهسوماکه؛نداریممبینومندوما، .میادمبینکهمیامجاهموناوال،خب-

:گفتوکشیدنفسیشدنآرامبرايمهدي

!نکردمقاطیتامبینبهبدههمروگوشی !نمیايجاییتوخیرنه-

:گفتسریعمبینا

 .میامهممن-

.برگرداندمبینبهراگوشیو

:گفتمیداشتمهدي

 ...گفتممبینا-

:گفتمبینکه

 .منهدستگوشی-

:کردفوترانفسشمهدي

!بیارينداريبرش-

:گفتوکردبود،شدهمظلومحسابیحاالکهمبینا،يچهرهبهنگاهیمبین

!دیگهمنهپیشخب،-

!بیاخودتنه، !شب؟وقتاین-

 .کهشبهاولهتازه-

!نیستخیابونوکوچهتوکسهیچحاال !شب؟اولشدهیازدهساعتحاالتاکیاز-

خونهتوتنهااگهعمراشناسیمیکهرومبیناهمبعدشعاشورا؛شبکنممیرومحلهتماستادوبامنحاالنباشایننگرانشما-

!بمونه

:گفتمتعجبمهدي

!کجاست؟مامانپس !تنها؟چرا-

:گفتوکردنگاهیمادرشبهمبین

!زديزنگشماکهبیمارستانبیادآژانسبهزدمیزنگداشتایستاده؛اینجاسربهچادروآمادهوحاضرحاال-
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!بیمارستان؟چیبراي-

!پیشتبیادخوادمیمعلومهخب-

!چرا؟-

مبینامجبورمهمینبراي !نیستحریفشهمکسهیچومیادحتمایعنیبیادخوادمیمامانوقتی !کنی؟میبحثچراشماداداش-

سکتهاینشهمیرددیواررويازگربهافتاد،اتفاقدیروزکهايلرزهزمینباحاالترسید،میهمروشنروزتواونآخهبیارم،همرو

!کنهمی

هماندروکردپایشمچدادناساژمبهشروعوشدخموکشیددرهمرااشچهرهمبین !کوبیدمبینپايمچبهپانوكبامحکممبینا

:گفتحال

.میارمکنممیجمعهستفامیلوهمسایهودرتوداروچیهرساعتیهتا-

!مامانبهبدهروگوشیباشه،-

:گفتبود،رفتنآمادهکهمادر .برداشتخیزمبیناگرفتنبرايودادمادرشدستبهراموبایلوکردخداحافظیمبین

!ي؟مهدچیه-

!میاي؟کجاشمامامان-

.رونداهمببینمروتوهممیامدارممادر،گیرهنمیقراردلم-

:پرسیدمهديکند،قطعراصحبتشخانومملیحهشدسببمبیناجیغصداي

!شد؟چی-

:گفتداد،میتکانسريتاسفباکهحالیدرخانومملیحه

يکلهوسرتوزننمیدارنآوردهگیرشهمحاالکنه؛تالفیتادنبالشبودافتادههمینمبمبین،پايمچبهبودزدهمبیناهیچی،-

!هم

:زدلبخنديوبستراچشمانش .دادتکیهدیواربهمهدي

!بکشروجفتشونهرگوشمنعوض-

:گفتوزدلبخنديهممادر

روهمدیگهتاکنمجداشونبرممن !رسهنمیبهشونزورمهدیگکالمبینا؛بهسرعتمنهورسهمیمبینبهقدمنهدیگهمهدي-

!نکشتن

 .بودگونههمینتولدبدواز .بودداشتهنگهمتبسمرالبشهمچناندوقلویشخواهروبرادردعواييصحنهتصور .کردقطعراتماس

هفدهازبیشولیکنند،میدعواکمتروآیندمیکنارهمباشوند،میترآرامشوند،میدرستشوندکهتربزرگگفتندمیهمههی

.بدهندکنکوروبگیرنددیپلمدوهرامسالبودقرارمثال .کاسههمینوبودآشهمینکهشدمیسال

رادلشبودند،کردهآویزانشکهمختلفیهايلولهواکسیژنوسرمهمهآن .رفتنداسربااليدوبارهوگرفتدیوارازرااشتکیه

تازه !بودنکردنیباوربود،اشقدمییکدرندا !شد؟چهوکردمیفکرچهعجب، .کشیدمینفسآراموساکت .کردترردهفش

!روز؟همیندرستچرافهمیدنمی .کندنگاهیپازلاینذهنازدورچیدمانبهتابودآمدهپیشفرصتی



کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار – فرصتی دیگر                 کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٢٨

 .بودپریدهرنگشوداشتدرديپريچهره

***

سعیبود؛مهديحتماباشد؟دیگريکسصحبتلحنوتناینتوانستمیمگرنگریست،عقببهوچرخیدوقتی .بودیدهپررنگش

 .شودمسلطخودبهکامالکرد

ازآوردندرسردو،آنصحبتبیندخالتازترمهمفعال .شدترنزدیکهاآنبهکمیبود،خوردهجابهمنوندادیدنباکهمهدي

.نبودمهديبهکدامشانهیچحواس .برودقاضیبهسندومدركوبدوننداشتعادت .بودماجرایفکوکم

:گفتمیبهمن

 .کنیمیمقاومتخودبیداري-

:گفتمیتفاوتیبیباهمندا

!هستیايکنهچهدیگهتو-

:نکندناگهانیسقوطتنشازمرتبهیککوتاهشفاقشلوارآنتاکشیدباالترکمیوگرفتراشلوارشکمرطرفدوبهمن

 .گیريمیسختخیلیداريندا-

:بودکالفهحسابینداصداي

!دیگهیکیسراغبرودخترهمهاینبابا-

:گفتوکردسیخشهمیشهموهايبینمادستاحتیاطباوخندیدبهمن

!بستمشرطتوروگممی-

:گفتوانداختباالايشانهندا

!خريبساز-

:گفتوکشیدباالراابروهایشبهمن

!شکوننمیدستوسرمنرودانشکدهتو !گیمیداريچیباشمراقببچههی،هی-

:گفتپوزخنديباهمراهندا

رسدازهماین !مردیهغیرخورهمیچیهربهکهتیپتاینداري؟چیببینبندازپاتسرتابهنگاهیهآخهخوشه؛دلتبابابرو-

!مگه؟داريچیجیبتوماشیناونازغیرآخه .شیمیپاسداريالبهوعجزلطفبهترمهرکهخوندنت

:گفتوایستادراستنداشت،ايبرخورندههايصحبتچنینشنیدنبهعادتکهبهمن

!هاريمیاعصابمروداريببین-

:گرفتگاردهمیشگیعادتطبقهمندا

!شه؟میچیبرماعصابترواگهببینمخواممی-

:آیددرصلحدرازکردسعیدوبارهکشید،پووفیبهمن
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نیمنمون؛انتهاشتااصالمهمونیه،یهفقطبابا !کنینمیهمراهیمکهنامرديخیلیگفتم،بهتروراستشاومدمصافمنببین-

!دیگهبرووبیاساعت

:انداختباالراسرشندا

صداقتتیریپگیرينمینتیجهدیديوقتیکنی،میموسموسدارياستهفتهیک .بگیبهمشديجبورمتازه !شهنمینچ-

!برداشتی

:کوبیدماشینشسقفبررامشتشوایستادطرفیکبهمن

است؛نهعادالکنباور .نصفنصفبیااصالببرم،مهمونیاونبهروتومنکهبستیمشرطمیلیونیکیهروببین !قبولخبخیلی-

!زنیمیجیببههزارپونصدذاريمیوقتساعتنیم

:گفتافتاد،میراهداشتکهحالیدرودادتکانهوادررادستشوزدنیشخنديندا

!نهدگرمرغبرداماینبروبابا،برو-

:گفتوگرفتفاصلهماشینشازگامی !رفتمیداشتواقعا

!کافیهبشهحفظمنآبرويکههمیندم،میبهتهمقبل !ونمیلییکتمامتو،مالهمشاصال-

:گفتبرگشتن،بدونندا

!کنممیفکرروش-

راماشینشدندوربرنگشتحتی .داشتحرکتشازخبرماشینمانندجیغصداي .پریدرلپشتبود،آوردهکمحسابیکهبهمن

!برگشتعقببهاسمشنیدنشباکهگشتمیآدامسدنبالجیبشدرحرکتحیندر .ببیند

***

 .برگشتعقببهاسمششنیدنبا

:گفتمیوبودشدهاتاقواردهمهازقبلکهبودمبیناصداي

!سالم ...مهديواي-

بود،آمدهلبانشپشتتادیدنشازکهراايخندهکردسعی !شد؟میتنگبقیهازبیشتردختراینبرايدلشهمیشهچرافهمیدنمی

دستانشودویدطرفشبهاستحالیوحسچهدرمهدياصالاینکهبهتوجهبیمبیناولی !نیابودگفتهمثال .کنداخمیوبگیرددیدن

قراررفتیادشاصالخندید،وکشیدآغوششبهرااوهممهدي .بوسیدراصورتشوکشیدباالترراخودوکردحلقهگردنشدوررا

!کنداخمبود

:گفتگوششزیروکشیدراهاآنمختصريمبینا،موهايلمسبا

!روپوشت؟زیربذارروهاایننگفتم-

ودادپیچدستشمچدوردور،دویکیسریعیحرکتباراموهایش .گرفتگازرالبشوکردمحمودودکتربهنگاهیچشمیزیرمبینا

:گفتحالهماندروفرستادروپوششزیر



کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار – فرصتی دیگر                 کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٣٠

!نیومديولیبودم،کردهدرستماهیچهباپلوباقالیبرات-

.برچیدلبو

دلیل؛دوبهخورد،میحرصمهديآمدنزمانهمیشهانداخت؛مبینابهايدوستانهچنداننهنگاه .آمدجلوتردادندستبرايمبین

و !بودشدهبزرگکهچراکند،لوساوبرايراخودشگذشتهمانندوبپردمهديآغوشبهمبینامثلتوانستنمیوقتهیچاینکهیکی

!مهديبرايکهکردنمیمحبتاظهارقدرایناوبرايهرگزمبینااینکهدیگر

:گفتوداددست

!کنهمیتمومخودشاسمبهدارهپختهمامانگه،میدروغ-

:گفتدفاعیمبینا

-بپرسمامانازکنینمیباور .کردکمکممامانردنشکدمبرايفقطکردم؛سرخوکردمپاكخودمروباقالیشوسبزي !ا!

:زدلبخنديمهدي

!خوردین؟روهمشیاداشتیننگهبرامهمچیزيحاالکنم،میباور-

بینیبهچینیمقابلدرهممبینو«خوردي؟»یعنیکرداوبهاياشارهسرحرکتباوآورددراوبرايرازبانشوکردمبینبهرومبینا

:گفتلبزیروداداش

!شیرینخود-

احساسهمبههاآنمهربانیازهمیشه .باشدکافیفرصتفرزندانشاحساساتابرازبرايتابودایستادهترعقبکمیخانومملیحه

:گفتآمده،جلوتر .دویدمیتنشدرخوبی

!دادهاملتهمهخوردبههممشابیاي؛توتاکردهبایکوتش .بزنهغذابهروانگشتشکسینذاشتهمبینا-

مبینابهروبعد .بوسیدمادرصورتازشدخموکردسالمی .شدترنزدیکخانومملیحهبهوکشیدمبیناکمردورازرادستشمهدي

:پرسید

!گه؟میچیمامانخانوم،مبینا-

:گفتجانببهحقخیلیمبینا

!بودمپختهخودمخواست،دلم-

:فشردهمرامحموددستوردکايخندهمهدي

 .براتونشدهزحمت-

:آوردفرودسريمودبانههممحمود

.بیامخواستمخودم !زحمتی؟چهنه،-

نههايسالدرکهقلو،دوبرادروخواهراینبهخاصیارادت !بودایستادهنداسربااليحاالکهکردمبینابهنگاهیچشمیزیرو

.آمدندمیکنارهمباخوبهمیشهولیبود،تربزرگهاآنازسالدواینکهبا !داشتبودند،اشیکودکهمبازيدورچندان

.رفتمادرشومبیناسمتبهمهدي

:پرسیدخانومملیحه
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!نیومده؟هوشبه-

 .نه-

!داغهخیلی-

:گفتوزدتلخیلبخندمهدي

!اومدهپایینتبشکلیتازهبابا،نه-

:گفتآراممبینا

!نازهچقدر-

:گفتغمگینینگاهبامبینا«!کنهبازروچشماشبذارتازه»کهگذشتذهنشازوکردتبسمیمهدي

 ...آوازیرمادرشگفت،میمامان-

:گفتگوششدموکشیدکنارشآهسته .گذاشتمبینادهانرويرادستشوچرخیدتندمهدي

!بشنوهروصداتشاید-

.دادتکانفهمیدممتعالبهسريمبینا

:گفتمیداروازپرکیسهچنددیدنباکهشددکترمتوجهمهدي

!زدین؟پاتکداروخونهکدومبهببینم-

:گفتخندهبامبین

!بیارمبراتونتونممیهمرواینابرابرچندصبحتادارینالزمبیشتراگهاست؛کوچهتاسهدوداروهايفقطایناتازه-

:گفتلبخندينیمچهباودادتکانسريبمتعجدکتر

تاریخبهدونهدونههابچهحاال .داروجعبهتورهمیراستیههمشنگودیم،میداروبیمارامونبرايکهخوشهدلمونماوقتاون-

.بذاریدکنارشدهبنديطبقهصورتبهباشهنگذشتهمصرفشتاریخکهکدومهرکنید،نگاهداروهاانقضاي

:گفتودادمهديدستتاریخشانبهکردننگاهباوکردجدابیوتیکآنتیچندداروهابینازحرفاینباو

 .بشهتزریقبیمارتونبهیکیبایدساعتدوازدههردارین؛نگهخودتونپیشرواینا-

:پرسیدمهدي

!کنین؟میعملشصبح-

:گفتورفتنداسربااليدیگرباردکتر

!کرداقدامترشجديدرمانبرايشهمیوقتاونبیاد،هوشبهوبشهقطعصبحتاتبشینکندعا-

:گفتحرکتحالدرو

.گردمبرمیبعدوزنممیبخشبیمارايبهسریهمن-

:گفتوانداختمهديبهدقیقینگاهخانومملیحهدکتر،خروجبا

!خونه؟بريمیمنوسریهمهدي-

:گفتمیلیبیبابخورد؛تکاناتاقآنازخواستینمدلشفعالمهدي
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!شده؟چی-

!افتادیادمیهوحاالبیارم،خودمبانبودیادم !ندابرايبیارمشخواستممیدارم،کربالتربتوزمزمآبخونهتو !هیچی-

.بریمباشه،آهان-

:گفترفتن،بیرونازقبلمهدي

!هاباشهندابهحواستمبینا-

مقابلدرمهدي .نشدزدهپسرومادربینحرفیخانهتاونشکستراحاصلسکوتهمخانومملیحه .بودفکردرنشست،رلپشت

:گفتوکردترمزدر

!بیازودمامان-

:گفتشدنپیادهضمنخانومملیحه

!دارمکارتتوبیا-

:زدهمغرلبزیرولیشد،پیادهماشینازمجبوريمهدي

.جانمامانداريکارچی-

:گفتوکشیدرابازویشاوغرولندبهتوجهبیخانومملیحه

.بگمتو،بیا-

وبردحمامدمتارااوشد؛خانهداخلبود،نکردهرهارااوبازويکهخانومملیحه .سپردمادردستبهراخودوزدرادزدگیرمهدي

:گفتوکردرهاآنجا

!کنممیپیداخواممیکهرووسایلیوگردممیهممنبگیريدوشیهتوتا-

:گفتخانومملیحهبگوید،چیزيکردبازلبمهديتا

.رختکنتوذارممیروهاتلباسهممن .بگیرپاییسردوشیهزودزدن،حرفعوض-

بهبودخاکیصورتشولباسوسر !فهمیدمیرامادرکارعلتتازهکرد،نگاهخودبهدیواررويقدييآینهدروبستراحمامدر

خونیهايقسمترويآرامراانگشتانش !اشسینهرويوچپيشانهسربود؛خونبهآغشتهرنگشطوسینازكپلیورکنار،

!بودنداخونغلتاند،

نیازايدقیقهچنددوشاینبهحدچهتابودنفهمیدههمخودش .شستتنشازراخستگیوکردسرحالشواقعاگرمآبدوش

.بودکردهپیدارهاییحدازبیشفشارازهمفکرشگویاداشت،

مهديدیدنباکهبودنشستهآمادهوحاضرخانومملیحه .آمدبیرونبود،گذاشتهبرایشمادرکهتمیزيهايلباسپوشیدنازپس

:گفت

.بریمبخورکردم،گرمغذابراتمهدي-

:گفتحوله،باسرشموهايکردنخشکحالدرمهدي

.بریمزودبهترهخورم،نمیدیگهنه-

:داشتکردنشمتقاعددرسعیمادر
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!بخورداري،احتیاجبهشهمیشهازبیشحاالوباشیداشتهانرژيبایدجانمهدي-

:گفتداشت،میبرآویزرختازراپالتوکهحالیدروانداختباالسريمهدي

.خورمنمینه،-

باهمراهوکشیدايبستهدرظرفتويراغذاسریع .رفتآشپزخانهسمتبهوگرفتخودبهتاسفیپريچهرهخانومملیحه

نیممهدي .گرفتلقمهمهديبرايوکردبازراغذاظرفدربخانومملیحهنشستند،ماشینداخلکههمین .برداشتنانمقداري

:گفتوکردمادربهنگاهی

!ندارمدوستنونباروبرنجکهیدونمیمامان-

:گفتآرامشباخانومملیحه

!دهنت؟بذارمقاشقباخوايمیباشه-

:گفتوکردايخندهمهدي

!بهترهلقمههموننه،-

:گفتداد،میاوبهکوچکیهايلقمهمرتبکهحینیدرخانومملیحه

!کنهمیذوقکلیخورديغذاشازبفهمهمبینااگه-

:گفتتبسمیبامهدي

!بود؟پختهخودشراستیحاال-

 .کردهخودشروکارشبیشترآره،-

:چرخاندمهديسمتبهکاملراصورتشبعد

!بودزدهزنگنصیريخانومپیشيهفته-

:گفتفکرکمیباوکردریزراچشمانشمهدي

!شناسمش؟می !نصیري؟خانوم-

!نصیريفروشیجواهرنصیري،آقايهمسر .آره-

:کشیداشپیشانیبردستیمهدي

!خب؟افتاد،یادمآرهآره-

.خواستمیخواستگاريبرايوقتهیچی،-

:گفتمتعجبمهدي

!کی؟خواستگاري-

:گفتوکرداوبهسفیهیاندرعاقلنگاهمادر

!دیگهمبینابرايمعلومهخب !توبراي-

:کردنگاهمادربهبود،شدهزدهحیرتکهحالیدر

!استبچههنوزمبینا-
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:گفتخندهباخانومملیحه

میرواینانصیرييخانوادهولی .کردمردخودمنداشتفکرجاياصالچونبود،موارديهمقبال .ندارنرونظراینهمهظاهرا-

.کنمصحبتهمتوباکردنردازقبلگفتم ...شناسنسرکهشناسی

:گفتبود،دادهشبخلوتخیابانبهراگاهشندوبارهکهحالیدرمهدي

پرتحواسش ...دارهکنکورامسالبهتره،نفهمهخودشاصال .بشهکردنشازدواجوقتموندهخیلیهنوزخواد،نمیکردنصحبت-

.شهمی

!نترسبفهمهذارمنمیبود،مدرسهمبیناکهبودنزدهزنگصبحخوشبختانهاوهوم،-

کند،بازرادراینکهازقبلولیکرد،توقفبیمارستانمقابلمهدي .کندمرتبراهایشحرفخواستمیکرد،کثمکمیخانومملیحه

:گفتمادر

!بپرسی؟چیزيامروزمراسميدربارهخواينمی !مهدي؟-

:شدخیرهمادربهگیجیباوکشیددردستگیرهازدست

!مراسم؟-

:کردنگاهبیمارستاننساختمابهوکشیدآهیخانومملیحه

!نبودیادتاصالکهنگو-

منظوربازکردچههرولیبزند،پسحداقلیاوببخشدنظمرااخیرساعتچهاروبیستيآشفتهونامرتبافکارکردسعیمهدي

:گفتسردرگمیبا .نفهمیدمراسمازرامادر

!نمیادیادممبیناجانبه-

:گفتآهستهوبستراچشمانشتاسفباخانومملیحه

!میاد؟یادترواَسمااسمبهآدمیکال !چی؟اَسما-

:گفتلبزیروزداشپیشانیبردستیمهدي

!اَسماآخ،-

پازلقطعاتبهقطعهکلی .خواستمیتکانیخانهعجیبدلش .گذاشتهمرويراچشمانشودادتکیهصندلیپشتیبهراسرش

معنیهمباوشوندنمیچفتهمباجورهیچکردمیاحساسوبودندافتادههمکنارپالوپخشهمهکهبودشدهافزودهاشزندگی

دیروزوگذشته !همینبزند،قدمحالنامبهايجادهدرخواستمیفعال !بیشترگرفتننتیجهازوبودفراريکردنفکراز .گیرندنمی

اصالواشقدمیدودربود؛بیمارستانتخترويندا .کندایجادانسجامپاشیدگیهمازمههاینبینتوانستنمی .کندرهارافرداو

توانستمیچگونه !بیاندیشد؟توانستمیچهبهماشین،داخلاوحاالو !است؟گذشتهچهاوبرانديوسالیکایندانستنمی

!هاست؟سادگیهمینبهگیرينتیجهمگر !بگیرد؟نتیجه

خسهاينفسباالآنکسی !چه؟دیگردخیلهايدست !کرد؟میتعییناوراراندپایانمگر !شد؟میچهکهگرفتمیهنتیجاصال

 !اندیشید؟میچهبهداشتپایینآناوندارد،راکسیدانستمیخوبمهديو !بستهچشمانشوبودداغتنشوکشیدمیدار

.بودکردهاشدیوانهبغض
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ندااسم،دو ...اسم !نگرانبیشتروبود،گیجوکالفه .گویدپاسخچگونهراآندانستنمیوبودگرفتهشکلذهنشدررنگیپرچراي

!اسما ...

دانست،نمینیزخودشکهبودعجیب !چه؟دیگرنامشنیدندیگري،شنیدنباوگرفتمیشدتقلبشضربانذهنشازیکیگذربا

گذرد؟میچهذهنشتويدرتودردانستنمی

طلبید،میاستراحتبخواهدذهنانکهبیتن .شدمیپخشعضالتشبینعجیبیرخوتچشمانشايثانیهچندبودنبستههماناز

کامالحسیکبرابردرمقاومتیکگشود،همازسختیبهراچشمانش !بودنخوابیدهکهبودساعتچهلازبیش .خواستمیخواب

!طبیعی

:گفتوکشیدآهینگریست،میراارشدشپسردلسوزيودقتباکهخانومملیحه

!بپرسی؟چیزيخواينمی-

:گفتبود،بخشیدهروشنیآنبهخیابانکنارهايالمپنورتنهاکهشبتاریکیبهخیرهمهدي

!رفتین؟-

:گفتونگریستبود،فراريمادرچشمانازکهپسرشبهمستقیمخانومملیحه

!بریم؟خواستیممیکجاتوبدون-

:گفتفقطمهدي

!خب؟-

!بعدبرايبمونهبیایمتونیمنمیرفته،هازدهزلزلهبهکمکبرايمهديگفتمزدمزنگ ...هیچی-

:شدادامهبهمجبورخوددوباره .نبودکاردرپیگیريهیچولیبگیرد،راحرفيدنبالهمهديتاکردمکثکمی

!رهنمیمهديآقاازهماینازغیرانتظاريگفتوکردچهچهوبهبهکلیمامانش-

:گفتنرمخانومملیحه .کشیداشپیشانیبردستوفشردهمبهرالبانشمهدي

!تهران؟ريمیرودیگهيهفته-

.نه-

!بذارم؟قرارروزیهبرايبهشونبزنمزنگپسخوبه،-

:تگفوچرخاندمادرسمتبهسریعرانگاهش

!وضعیت؟اینتو-

:گفتوکردبخشآرامشرالحنشداشت،سراغخوددرکهتوانیحداکثرباوانداختنظريپسرشيآشفتهنگاهبهخانومملیحه

!گیرهنمیرووقتتکهبیشترساعتیهولیشلوغه،سرتفهمممیعزیزم-

:کردمعطوفتاریکخیابانسمتبهرانگاهشدیگربارمهدي

!بذارمسکوتشفعاله،ن-

:گفتشمردهشمردهمادر

!خداامونبهکنیمولروزیهوباشیمخواستاربزنیمزنگروزیهکهنیستنمايمسخرهمردممهدي،-
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:گفتکالفهمهدي

!اونامثلیکیهماینشه،نمیازدواجبهمنجرکهگیرهمیصورتخواستگاريهزارهزارها-

:ودبحوصلهبابازمادر

خوبروخونوادشهمما !چی؟یعنیایندونیمی !شناسهنیست،غریبهکهاسما .کنهمیفرقهمباشرایطشولیتوئه،باحقبله-

هممااینکهیعنیخواممیوقتوبهشونزنممیزنگمنشرایطاینباوقتی .ندیدیشکمهمتو ...روخودشهموشناسیممی

وقتبرايهفتهیهاوناوقتیو .استشدهتمومماطرفازموضوعیعنیرو؛دخترتونهموروخودتونهممداریقبولروخونوادتون

اینطیازبعدوقتیو .شناسنمونمیکاملکهچرابکنن،مايدربارهقرارهروفکراشونکلمدتایندریعنیگیرن،میزماندادن

بهتوجهباوداریمقبولتوندارینکهشرایطیيهمهبهتوجهباماکهمفهومهاینبهادقیقبیارینتشریفخودتونهمنزلگنمیزمان

!تمومهکاریعنیدیدهروتوبارهاهماسمااینکه

بابودهمزماندرستاینو !شد؟میچیافتادمیاتفاقدیرترهفتهیکزلزلهایناگرکردمیفکرداشت .شدساکتخانومملیحه

«!شد؟میچیافتادمیاتفاقزودترهفتهیهزلزلهایناگه»کردمیمهديکهفکراین

:کردصدایشسوالیخانومملیحه .بودشدهخیرهفضادرنامعلومینقطهبهوگرفتهدهانشمقابلرااششدهمشتدستمهدي

!مهدي؟-

:گفتبگیرد،نامعلومنقطهآنازرانگاهشاینکهبدونمهدي

دربارهونشستماینجامنوقتاونزنه،میپاودستزندگیومرگبیندارهندابیمارستاناونتواونجاکنممیفکروقتیمامان-

 .بعدبرايبذارروبحثاینکنه،نمیکارمغزمفعال .دهمیدستبهمآوريشکنجهاحساسکنم،میفکرازدواجي

:گفتیمهربانباوکردلمسراپسرشبازويخانومملیحه

شناسم،میروپسرمهممنولی !سفیدهنهکهنکنهبازلبکسیسیاههماستبگیکههستیمدینتزیرقدراینمامهدي،ببین-

!نیستمرامشدرعدالتیبی

:گفتوکردمادربهرنگیکماخموکردرهاراوجودشدربهتمهدي

!نکردمکاريوظیفهامانجازغیرحاالتامن !من؟مادرحرفیهچهاین-

:کردصدایشمادربازشدنپیادهازقبل .کشیدرادردستگیرهوچرخیدمخالفسمتبهو

!مهدي؟-

:گفتتاثیرگذاريلحنباخانومملیحه .نگریسترامادرسوالیوبرگشت

!نکنشک ...پشتتممنبگیريکهتصمیمیهربدوناینو-

.نداشتشکهماولاز؛شدپیادهوکردتبسمیجوابدر

تختبهنگاهیمهدي .بودندساکتتعجبکمالدروبودهاتاقداخلدوهرمبینومبینا .شداتاقواردبهتريظاهريوضعوسربا

:گفتوانداخت

!نیومده؟پیشنداوضعیتدرتغییريمبینا،-

:گفتکردند،میجداراداروهامبینکمکبهکهمبینا
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.نه-

!کجاست؟ودمحم-

:دادجوابمبین

شن،مرخصتوننمیوشدنسراپاییدرمانکهاوناییاضافهبهرواینجامریضايهمراهانازتعداديکهگرفتتماسپدرشبا-

بههمهخالصهوگرفتتماسبیمارستانرییسباهماونکرد،مشورتدکترآقايباوکردهقبولهمباباشگویا .حسینیشونببرن

اونجاشهمیرونفرچندبزننتخمینتاحسینیهرفتنمسئولینازنفردویکیبامحمودحاال .مطلباینازکردناستقبالوينح

.داداسکان

:گفتوکشیدباالراابرویشمهدي

!عالیه-

:گفتوپریداوکناربهسریعهممبینارفت،نداسمتبه

!کردمینالهخوابتوکمیه-

:گفتباشدآوردهیادبهرامهمیمطلبرانگابعد

!چیهخونیمونگروهدونستیمنمیهمکدوممونهیچخداشکر !؟OیاوAکدومتونخونیگروهگفتاومددکتر-

:پرسیدمهدي

!چی؟براي-

!مثبتهAخونیشگروهگفتواومدپرستارهچون !ندابرايکنمفکردونم،نمی-

:دادتکانسريمهدي

!کنمپیداروتقويدکتربرممنشه،با-

:گفتوبودشدهاتاقواردتازهکهکردخانومملیحهبهرومبینا .شدخارجاتاقازسریع

!چیه؟مهديخونیگروه-

- Oمثبته!

البته)دیشب .کردیمنداآرامولیپریدهرنگبهنگاهیوگشتبرمیتختکناردوبارهوکردمیپایینباالرااتاقطولدقیقهچندهر

!بودبردهخوابشچطوريوکینفهمیداصال (دیشبگفتصبحنمازازبعدبهشدمیاگر

دویکی .کردپیداشلوغیآندرراکسیشدمیسختیبهکهبودبرهموهمدرقدريبهبیمارستانگشت،دکتردنبالکهنخست

مینگاهاطرافبهداشتکهتقويدکتر .ایستادمنتظربود؛دیگريپزشکبابتصحسرگرمتقويدکترکرد،پایینباالراسالندوري

:گفتتقويدکتربهرووکرددیگرپزشکبهسالمیمهدي .فراخواندترنزدیکبهرااوودادتکانسريمهديدیدنباکرد

.باشهAیاOخونیشگروهکهگشتینمیکسیدنبالشنیدم-

.آوردیمکمروهاخونیگروهاینآره،-

!دارین؟الزمندابراي-

:گفتوکشیدنفسیتقويدکتر
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جایگزینبایدولیکنیم،میاستفادهبیمارستانيذخیرهازبراش .دارهالزمخونکیسهدویکیودادهدستاززیاديخونبله،-

 .گفتمکههاییگروههمونترجیحا .بشه

:پریداوحرفبینمهدي

 .مثبتهOمنیخونگروه-

:گفتودادتکانسريرضایتبادکتر

 .خوبهخیلی-

!بهبوده؟بهرونداوضعیت-

.کنممیعملشبشهنرمالشرایطشصبحتااگهنباش،نگران .بشههمبهترخونتزریقباکنمفکرواومدهپایینکمیتبش-

.ممنون-

:گفتلبخنديبادکتر

وبودهخوبیفکرحسینیهبهبیمارهاانتقالهموخورده،دردبهخیلیآوردینکهداروهاییهماشم،بممنونشماازبایدمننه-

.کنهمیحلرومشکالتمونازدرصدي

!برم؟بایدکجاخوناهدايبراي-

!بشهتشکیلگیريخونسیارمرکزچندقرارهکن،تقویتهمکمیالبتهوکنصبرصبحتا-

ملیحهومبینا .کردندمیکمکحسینیهبهبیمارانانتقالدرمحمودومبین !مهديازغیرنگذاشت،همرويچشمکسیصبحتااما

ناخوداگاهبیداريشبدوازبعدبود،نشستهصندلیرويبقیهاصراربههمآنکوتاهدقایقیبرايکهمهديبودند؛نداسربااليخانوم

مبیناازغیروبودخلوتاتاق .کردبلنددکترمیزرويازراسرشگیج .بودصبحدهساعتدودحپریدخوابازوقتی .بودبردهخوابش

جااز .دهدتشخیصراخودموقعیتتوانستتمرکزکمیبا .کردمینگاهبیرونبهاتاقپنجرهازهماوکهنبوداتاقدردیگريکس

!نبودکسیمعاینهتخترويشد،بلند

:کردحرکتمهديسمتبهوگرفتپنجرهازچشممبینااتاق،کفرويیصندلشدنکشیدهبا

!بخیرصبحتداداشی،سالم-

:گفتنگرانیلحنباومالیدراچشمانشدستکفبامهدي

!کجاست؟ندا-

:گرفترااوبازويمبینا

!بشینکمیحاال-

:گفتترنگرانآورد،میدراودستازرابازویشکهحالیدر

!کجاست؟ندارسیدمپ-

:گفتوکشیدعمیقینفسمبینا

!نکنیهولشديبیدارتااینجاگذاشتنهممنعمل،اتاقبردنش-
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بهت !صداوسروشلوغیآندرهمآنوصندلیرويهمآنخوابیده،ساعتیپنجچهارکهفهمیدتعجباوجدرساعت،بهنگاهیبا

:گفتوکشیدگردنشبردستیزده

!یعنی؟بودشدهبهتر !بود؟چطورشحال-

:گفتلبخنديبامبینا

 .اومدهوشبههمايدقیقهچندخدا،شکرآره-

:افزودمهربانیباو

!بوديخستهخیلیگفتم ...بردهخوابتصندلیروگفتمبهش-

!بردنش؟کی-

 .شهمیساعتییه-

:پرسیدتندکمی

!نکردین؟بیدارمچرا-

:کردغنچهرالبشمبینا

!نیومددلشهیشکیخب-

پیداخالیتختکردنشبستريبرايحسینیه،بهبیمارانازتعداديبردنلطفبهوبودندکردهمنتقلبخشبهعملاتاقازرانداحال

دکتريکمترمعموالوباشدمیحساسخیلیهايقسمتازیکیدستکفچندهربود؛آمیزموفقیتعملدکتر،يگفتهبه .بودشده

کردهراخودتالشنهایتتقويدکترولیدهد؛میعملیچنینبهتنعمل،اینازمناسبگیريپاسخعدموآنبااليریسکعلتبه

.کندپیدادستمطلوبينتیجهبهبودامیدواروبود

کمیمهدي .دادمیرابیداریشنویدانشچشمخفیفتکان .کردصدایشآهستگیبهبارچندمینبرايوایستادنداسربااليدوباره

:کردصدابیشتريحرارتباوشدخماوسمتبه

!شنوي؟میصداموندا-

.بلهیعنیکرد،بستهوبازرارمقشکمچشمانندا

:زدلبخنديمهدي

!هست؟جاشسرحواست !خوبه؟حالت-

:پرسیدترآراموکردمکثیمهدي .دادتنسبراآرهلغتآنبهشدمیکهدادتکانمختصريرالبانشندا

!کیم؟منببینمبگوجاشه،سرحواستاگه-

:گفتآهستهخیلیانرژياندکیذخیرهباوبستراچشمانشايلحظهبرايندا

 .مهدي-

:گفتشیطنتیپرتبسمبامهدي

وسطببینمبگوهست،جاشسرحواستوگیمیراستاگهدونن،میهمهمنواسم !نیستچیزيکهایننیست،قبولخیرنه-

!بودي؟نوشتهچیمنيپروژه
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!کردبازبیشترراچشمانشوپریدسرشازبیهوشی

:گفتخندهباوکشیدنفسیمهدي

!بخـــونید؟کامپیوتربرترفنونوعلومکتابازبریدروبقیش !شدمخستهدیگهاستاد-

:بدهدادامهمهديشد،موجبنداآرامتبسم

!شد؟میچیکردم،نمیچکسطربهسطرقبلشخودماگهخانوماخانومببینم-

:گفتنمکیبالحنبامهدي .بودشدهتررنگپرندالبخند

!نیـــست؟بســـتون !مگـــه؟بیـــکاریداستاداصال-

تنفسینظرازهنوزاماشد؛اشخندهموجبشده،علتبرمزیدهممهديمعنايپرنگاهوبودشیرینبرایشروزهاآنخاطراتمرور

:گفتعتابیپرلحنباوآمدجلوتربود،ایستادهترعقبعمدبهکهخانومملیحهکرد؛سرفهبهشروع .داشتمشکل

 !نشدهخوبحالشهنوزبینینمیخندونیش،میچرا-

:زدغرداد،میماساژرانداهايشانهکهحالیدرو

.بدیمبهشتونیمینمهمآب-

:گفتنگرانیبامهدي

!کنم؟صدادکتروبرم-

:کردمیتکرارحالهماندرودادمیمالشراندايسینهوگردندستکفباداشتخانومملیحه .بودشدهبهتراندکینداحال

 .بکشنفسآرومآروم-

:دادجوابشکند،نگاهمهديبهاینکهبدون

 .کنصبردقیقهیهنه،-

:کردنگاهنداچشماندرحوصلهباو

!خوبی؟-

:پرسیدوکردخمراسرشمهدي .دوختمهديبهپرسشگرانهوگرفتخانومملیحهحرکاتازرامتعجبشنگاهندا

شدي؟بهتر-

:گفتوزدتبسمیمهدي .چرخاندچشمپسرومادربیندوبارهودادتکانآرهعالمتبهراسرشندا

!هستنممادر-

بوددلنشینوسفیدرو .رسیدمینظربهخودشمادرازترمسنکمیداشت،مهربانینگاهنگریست،خانومملیحهبهبیشتريدقتبا

کوچک،وریزپسرشبرعکسدرستهیکلیومهديشبیهچشمانیباکردمیخودنماییاشچهرهدرهنوزاشجوانیزیباییآثارو

داخلازرالبش .شودروبهرومهديمادرباشرایطیچنیندرخواستنمیدلشکشید،میخجالتشد؛معذبحضورشازنداولی

:گفتنرمخانومملیحه .گرفتگاز

!دخترم؟شد،خوبحالت-

:گفتبریدهبریدهمهديبهرووکشیدنفسیندا
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!دادي؟زحمت ...ایشونبه ...چرا-

:دادجوابجانببهحقوبردباالرادستانشمهدي

!اومدنپاشدنخودشونهمشونتقصیرم،بیمن-

:گفتمادرشبهروبعد

!کجان؟تادواینراستی-

.نباشهشلوغاتاقباشن،بیرونگفتم .هستنسالنتو-

مبیناوبینمبهوکردبازرااتاقدرمهدي .هستکسانیچهازصحبتفهمیدنمیداد،میگوشدوآنهايحرفبهگیجیباندا

:کشیدوگرفتشود،وارداوازقبلخواستمیکهرامبینبازويمعمولطبقمبینا .بیایندداخلکهکرداشاره

!خانومااولکهگیرينمییادوقتهیچ-

فرودترشانبزرگبرادرآغوشدرکلهبادوهربودماندهکممجموعدرکهشودوارداولخودشخواستاو،بهتلنگريباهممبین

صورتشکشید،میعمیقینفسکهحالیدرودادتکاندوهربرايتاسفبهسريوداشتنگهوگرفترادوهربازويمهدي .بیایند

:چرخاندنداسمتبهرا

...تادواین-

:دادادامهوکشیدپوفیکرد؛مکثی

!عقلجویهازدریغاماگیرن،میدیپلمامسال .ستنهقلودوخواهرم،وبرادرمبینا،ومبینبینیمیکههمرو-

:گفتزدههیجانودویدجلوترفراوانشوقوذوقبابودکردههاآنازبرادرشکهتعریفیبهتوجهبیمبیناخندید،آرامندا

!اومدي؟هوشبهجون،آخ-

:گفتندتوگرفترابازویشخانومملیحهکهرفتمیشیرجهبوسیدنشبرايداشتو

!اومدههوشبهتازه !کنی؟میداريکارچی-

:گفتمحترمانهوایستادندانزدیککند،احتیاطبیشترنمودسعیوکردکنترلراخودمبینا

!خوبه؟حالتجونندا-

:گفتآمد،میدرچاهتهازهنوزکهصداییباوزدلبخنديندا

!کشیدینزحمتممنون،-

:گفتآمد،میدرچاهتهازهنوزکهصداییباوزدلبخنديندا

!کشیدینزحمتممنون،-

هرنظراولنگاهدرکهدرشتوکشیدهچشمانیصاف،وسفیدکامالصورتیداشت؛بفرديمنحصرزیبایینگریست،مبینابهدقتباو

کهبرجستهحدوديتالبانیومتناسبانیده .رفتمیشماربهاشچهرهقوتينکتهواقعدروکردمیخودشجذبراايبیننده

رازیباصفتشدمیکالمیکدر .بوداندامالغرولیکشیده،وبلندقدنیاید؛چشمبهاشبینینبودنکوچکشدمیموجبواقعدر

:مهديتلفنیهايتماسپیش،سالدوبهکشیدذهنش !مبـــینا !مبیناکرد،زمزمهلبزیر .دادنسبتاوبه
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منتا !کناستراحتبیشتربگردم، !باشیخوردهسرمانبینمآخ،باش،خودتمراقببیشتر !شمفداتجان،مبیناعزیزم،ونم،ج-

!باشیاشدهخوببیام،

.داشتلببرداريمعنیلبخندداد،مهديبهوگرفتمبیناازرانگاهش

لختیکهتفاوتاینباداشت،اوبهنیزکلیشباهتوبودرفتهترشزرگببرادربههیکلوقددر .آمدجلوتراحوالپرسیبرايهممبین

بهصورتشناصافیوهاجوشوکردهحفظخوددررانوجوانیهايمایهتهحدوديتااشچهرههنوزونداشترامهديموهاي

.داشتتريجذابحتیوترپختهيقیافهمهديکلدر .زدمیچشم

:گفتمهديکهبودمحسوسانقدرمبینومهديبیننگاهشچرخش

!خودمهترکوچیکورژن-

:گفتآرامندا

!نیستترکوچیکهمهمچین-

:نمودفضلاظهاربود،نشستهدلشبهنداحرفکههممبین

!شهنمیباورشکسیگممیمنهی !خانومنداگفتیدآي-

:کرددخالتخانومملیحه

!گیرهمیدردسربعداباشهصداوسراگهاومده،هوشبههتاز !بیرونهمهحاالخب،خیلی-

:گفتوشدنزدیکمهديبهو

.کناستراحتکمیخونهبروهمتو-

!خوناهدابرايرممینه،-

:گفتبعدوکردمکثیخانومملیحه

!ببرخودتهمراههمرومبین .نروتنهاولیباشه،-

 .درسشپايخونهبرههترهبببرم؛چیبرايرومبینبابا،نه-

:گفتبود،نیامدنشکوتاهنشانگرکهلحنیباوکرداخمیخانومملیحه

 .ترهراحتخیالمطورياینمیام؛همراهتخودمنباشهپیشتمبین !مهدينکنبحثاصال-

:گفتناچاروکشیدنفسیمهدي

.برممیرومبینباشه-

.خالتيخونهبذارهمرومبینا-

.دیگهخونهرسونمشمی !چرا؟-

:دادتکانسريخانومملیحه

 .منیرهيخونهبذارشمونه،نمیتنهاخونهتواصال .ترسهمیخیلیوراینبهزلزلهاز-

:کردمبینابهنگاهیسرزنشپرمهدي

.رفتهشدهتمومهمبعدشاومده،ايزلزلهیه !آخه؟ترسیمیچیازبچه-



کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار – فرصتی دیگر                 کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٤٣

:گفتلبیزیروکشیدزمینرويراپایشمبینا

.اومدهلرزهپسهمدیگهبارسهدو !ترسممیخب-

:گفتبود،آمادهوحاضردوقلویشخواهرکردنضایعبرايکههممبین

!لوسترهبهچشمشهمشدونــینمیواي،-

:کرداعتراضسریعمبینا

!نیستنبمبادمجونتومثلکههمه-

:کردمداخلهجدید،ايحادثهوقوعازقبلمهدي

ودارممیبرشرممیهمبعدش .خالهيخونهذارممیهمرومبیناوبرممیخودمبارومبینمامان،باشه .کنیدتمومخبخیلی-

.خونهبرممیرودوشونهر

:گفتترآهستهوبودندبستهچشمانشکهکردندابهنگاهیو

.کنیمآمادهبراشروهااتاقازیکیبایدصه؛مرخفرداباشهخوبحالشاگهگفتدکتر-

:گفتمتفکرانهودادتکانسريخانومملیحه

!ترهدنجهموالزمهبراشکهدارهتختهم .بهترهکنیمآمادهبراشرومبینوتواتاقباشه،-

!نداري؟مشکلیموضوعاینباهکتومبین، .کنیممیمرتبرواتاقوخونهریممیماپس .بودهمینهممننظرموافقم،-

:گفتمودبانهمبین

.دیگهاتاقکنممنتقلرووسایلمبایدفقط !دارهایراديچهنه-

:گفتوزداوشانهبهدستیمهدي

.کنیممیجابهجاهمکمکبا-

:گفتزودمبینا

.کنمتحملاتاقمتوروبیابونیغولاینتونمنمی .دارممشکلمناما-

:گفتحرصیمبین

!توئه؟اتاقاونجاگفتهکی-

!کیه؟اتاقپس-

!ماماناتاق-

:رفتبیروننیزخودوکردبیروناتاقازگرفت،هاآندويهربازويمهدي

!ترآروم !خبرتونه؟چه-

:پرسیدمبینابهرواخمیاندكباو

!خونهنمیارمشکنم،میندابرايدیگهفکریهطورهایناگه !گی؟میجديداريمبینا-

:گفتمتعجببود،آمدهبیرونبحثينتیجهفهمیدنبرايکههمخانومملیحه

!مثال؟فکريچه-
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:چرخیدمادرشسمتبهمهدي

!تهرانبرمشمییاکنممیاجارهبراشاینجاخونهیهیاخب،-

:گفتناراحتیوبهتباخانومملیحه

بهنیازنداثانی،در !بشه؟چیکههستعزبجوونتادوکهايخونهیهتوببریشچی؟عنییتهران؛ببریشبذارمعمرااوال-

!ندارهاعتراضحقهمکسیخودمون،يخونهبریمشمی .شهنمیکهتنهاداره،رسیدگی

وپشیمانلحنبابود،ندهپراحرفیطورهمینمبینکردنکنفبرايفقطونداشتاعتراضقصدحقیقتاکهمبینا .کردمبینابهاخمیو

:گفتايدلجویانه

!گرفتین؟جديچراکردم،شوخیداداشخدابه-

.افتادراه«.کردنبایدجاهرروشوخیهر»گفتنضمننداشت،شوخیيحوصلهاصالکهمهدي

ایستادهکهکردنگاهمبینابهچشمیرزیورفتگامدویکیشد،پابهپامبین .بودبرداشتهنممبیناچشمانثانیه،ازکسريهماندر

:کشیدوگرفترامبینادستوبرگشتدوبارهبود؛

!نگرانههمهستخستههمبینی،میکهرواوضاش !دیگهنشولوس-

:افزودمظلومیلحنبابود،کردههمراهخودباهمرااووداشتدستدررامبینادستکهحالیدرو

!خوبه؟تو،اتاقنمیامهال،رممیمناصال-

:کوبیدزمینبهپاحرصیمبینا

!کردمشوخیکهگفتم !مبین؟-

:گفتوزدمحويتبسممبین

!تواتاقمیاممنهال،بروتواصال !باباخبخیلی-

:بکشدبیروندوقلویشبرادردستازرادستشکردسعیعصبانیتبامبینا

!مبـــــین؟-

.خندیدآراممبین

مبینا !نگرفتکشتینشستنجلوبرايمبیناباونشستعقبصندلیچونهوچکبیهمیشهبرعکسمبینرسیدند،کهماشینکنار

خالیجلوصندلیکهشدنمیولیبود،دلخورمهديدستازفعال .بنشیندعقبصندلیخواستمیدلشباراینکرد،مکثکمیهم

.دوختاشکناريپنجرهبهرانگاهشونکردنگاهرانندهسمتبهولینشستوکردبازراجلودرناچار .بماند

:گفتودادمبیندستکیکوشیریک .شدسواروخریدشیروکیکتاسهدو .شدپیادهوداشتنگهبعديخیابانمهدي

 .ناهارهوقتکمکمدیگهچندهر !نخوردین؟کهصبحونه-

:گفتوفتگرمبیناسمتبههمراکیکوشیریک

!بفرما-

بهفعالکهاینمفهومهکل،درهموندارممیلمفهومهموبدهدراخوامنمیمفهومتوانستمیهمکهانداخت،باالراسرشمبینا

:گفتدوستانهمهدي .ناراحتمشدت
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!قهري؟یعنیاین !مبینا؟-

:کردبلندراسرشزودمبینا

!نیستوقتشدونستممیکجاازکردم،شوخیفقط .نمکناراحتتهمخواستمنمیولینه،-

يگونهبهمالیمیيضربهانگشتباکهحالیدرداد،تکانسريوکردچشمانشبهنگاهیمهدي .بودبرگشتهچشمانشنمهمباز

:گفتزد،میمبینا

!بریزنانبینم-

:دادادامهوکشیدآهیو

!ماریختهبهمکنید،تحملمروزيچندیه-

راحیاطدربکهحالیدر .بودکشیدهزمینرويبرسفیدييپردهوباریدهبرفشب .بودپوشسفیدزمینگذاشت،حیاطبهپاوقتی

:گفتمبینابهروببرد،بیرونراماشینتاگشودمی

!شهمیدیرکنصدارومبین-

:زدنقوکشیدايخمیازهمبینا

 .کنهنمیآینهازدلکهمبینهاینمیادیادمتاگرنهورفته،دربدخانومامااسم-

:کردصداآلودهخوابو

!دیگهباشزودمبین-

:گفتحرصیمبینا .زدبیرونخانهازکرد،میمرتبراکاپشنشيیقهوزدهبغلزیرراکالسورشکهحالیدرمبین

!زنه؟میتیپشونشیمیيسالهشونصددبیربرايداره !عروسیرهمیانگار-

بریم»گفتنضمنونشستپشتصندلیمبین .زدلبخنديزد،میغرونشستهماشینداخلبستهچشمانباکهمبینا،بهمهدي

:گفتمبینابهخطابوزدجلوصندلیبهايضربهپشتاز«داداش

!شدیاروپربشینیجلوگذاشتمباریه-

:گفتکلمهیهفقطکند،بازراچشمانشاینکهبدونمبینا

 !خفه-

:زدصندلیپشتیبهدیگرييضربهمبین

 ...کهظهرباشه-

دیدنبا .کردآنيصفحهبهنگاهیوکشیدبیرونغالفشازراگوشیمهدي .گذاشتنیمهرامبینحرفمهديموبایلزنگصداي

 !بودرفتهیادشکلبهزد،خودپیشانیبهدستبافرزاداسم

.بودداشتهنگهاششانهباراگوشیوزدهتکیهآندربهوایستادهمهدياتاقمقابلدربازنیمهوآلودخوابچشمانیابفرزاد

:پیچیدگوشیدرمهديصداي

 .خیربهصبحسالم،-
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سرشپشتبالشبهراسرشونشستآنرويرفت،کاناپهسمتبهنپریدهسرشازخوابهنوزدادمینشانکهژولیدهحالتیبا

:دادتکیه

!کجایی؟سالم،-

!ماشینتو-

:نپردسرشازخوابتابستهمراچشمانشفرزاد

!کنیرانندگیشبداريمرض !نیومدي؟دیشبچرا !کجایی؟حاالماشین؛تودونممی-

:گفتبعدوکردمکثکمیمهدي

!اممراغهتو-

:تگفتمرکزکمیباوکردبازراچشمانشفرزاد

!کجــــایی؟-

:دادبیرونرانفسشمهدي

.تهرانبیامتونمنمیهفتهاینفرزادببین !مراغه-

:نشستصاففرزاد

!گی؟نمیکهجديمهـــدي،-

!گممیجديکامالچرا-

!داریم؟کارچقدرهفتهایندونیمینکن،شوخیخدارضايمحض-

.گیرممیوقتبعدهفتهتاوگیرممیتماسهامشتريازتادویکیباخودم .شرمندهدونم،می-

:گفتمتعجببود،پریدهسرشازهمخوابيماندهتهکهفرزاد

!شده؟چیزي-

:گفتاوبهرووداشتنگهمبینايمدرسهمقابلراماشینمهدي

 .سالمتبه-

:گفتفرزاد

!شده؟چیببینمبگوسالمت،بهروچیچی-

:گفتدوبارهحرکتضمنمهدي

!تهرانبیامنشدکهاومدپیشکاريبرامهفتهاینفرزاد .نبودمتوبا-

!نیاي؟روهفتهکلخوايمیواقعایعنی-

.اوهوم-

!شده؟چیآخه-

نشنیدي؟رواخیريزلزلهخبراي-

:برخاستجاازوکردریزراچشمانشفرزاد
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!افتاده؟اتفاقینبوده،زدهزلزلهمناطقجزومراغهدونممیمنکهاونجاییتاشنیدم،چراچرا-

!نهخودمونبراي-

:گفتحالهماندروکردزدنقدمبهشروعنگرانیبا

!داشتین؟اونجاکسیآشناییفامیلی،-

!شناسیشمیبود؛یکیولینه،کهفامیل ...امم-

!کی؟-

!نمیاد؟یادت-

:کشیدموهایشبردستیوایستاد

!نه-

!مقدمنداندا،-

!داري؟خبرازش !گیمیراستآخ-

 .آره-

:پرسیداحتیاطبافرزاد

!خوبه؟کهحالش !خب؟-

گفتگو،درتوقفثانیهیکهمانازفرزاد .کرداشبدرقهتبسمیباوچرخاندمبینسمتبهراصورتش .داشتنگهراماشینمهدي

:شدترنگران

!که؟استزنده-

!استزندهخداکرشآره،-

:دادپسیکبارهبهرانفسش

!دیدیش؟ !چطوره؟حالش !شکرروخدا ...اوخ-

 .بهترهکمیحاال !حالش؟-

!افتاده؟براشاتفاقی-

 .شدهزخمکمیههمسرشوپاکردن،عملرودستشدیروز .دیدهآسیب-

!چی؟برايعمل-

.مرخصهامروزخداامیدبهان،بیمارسترممیدارمفرزاد؛مفصلهتوضیحش-

!است؟مراغهمگه-

 .اینجاستبله-

:گفتببندد،جمعراجریاناتتوانستنمیکردمیفکرچههرکهفرزاد

!کردي؟پیداشچطور !کنه؟میکارچیاونجا-

:نداشتتوضیحيحوصلهمهدي
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.خودتگردنبهافتادهفتهاینکارهايه،دیگشرمندهفقطکنم؛میتعریفبراتبعدامفصلهجریانشکهگفتم-

!نه؟یاشدهخراب !چی؟خونشونرو،کارهاکنول-

 .شدهویرانکامالمتاسفانهآره-

!ره؟میکجانداحاال ...وقتاون !خب-

!خودمونيخونهمیارمش-

:گفتمکثکمیبافرزاد

!چطوره؟حالش !چی؟مادرش-

:گفتمتاثريلحنباودادتکانسريمهدي

!نباشهزندهقوياحتمالبهولیدونم،نمی-

:کردپرتکاناپهرويراخودشوگرفتگازيرالبشفرزاد

!دونه؟میخودشندا ...واي-

 .نه-

!نگفتی؟بهمزودترچرا-

!کردنمیکارمغزماصالکنباورهمبعدشاومد؟برمیدستتازکاريچهفاصلههمهاینبااوال-

:گفتآهستهفرزاد

 ...کردنشمرخصبراي-

:زدتبسمیمهدي

!هستنباش،نگران-

.اونجامیامفرصتاولیندروکنممیجورشوجمعنباش،کارهانگرانهمتو-

.ممنونباشه،-

.خداحافظ-

بهنهشلوغیوبرنگشتهعاديحالتبهشرایطهنوزولیبود،زلزلهبعدروزسومیناینکهبا .شدپیادهوداشتنگهبیمارستانمقابلدر

.بودبرجاپاهمچنانولیقبل،روزهايشدت

سالم .بودبستهنداچشمان .گفتمیذکروبودنشستهصندلیرويمادرش .شدواردزدندربدوناتاق،درببودنبازعلتبه

:دادجوابلبخنديباخانومملیحهکهکردکوتاهی

!اومدي؟زود .بخیرصبحسالم،-

.اینجااومدمبعدشومدرسهرسوندمروهابچه-

:پرسیدآهستهصدايهمانباوشدنزدیکتختبهکمیو

!چطوره؟حالش-

!نیستبد-
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!خوابیده؟چطوردیشب-

:کردنگاهخوابدرندايبهوشدبلندصندلیازهمخانومملیحه

گفتشهمی .کردمیاذیتشطرفیهازهمسرفهزدن،مسکنبهشدوباريیکی .تداشدردشب، .کردهعملدیروزحالهربه-

!رفتهخواببهصبحنمازازبعدنخوابیده،روشبتقریبا

:گفتودادتکانسريمهدي

!اومده؟ !گفت؟چیدکترش-

!خصهمرامروزگفتکرد،ویزیتشکهدیشباما .میادنهنیموهشتساعتگفتن !نیومدههنوزنه-

:کردمهديبهروو

!کردین؟مرتبرواتاق-

!نداده؟کهرومرخصیيبرگه .آره-

.هنوزنه-

:گفتوکردنگاهمادربهخاصیمحبتبامهدي

.کناستراحتکمیههمشمااینجام،منخونه؛برسونمتبریممامان-

.دیگهخونهریممیظهرتاانشااهللاخواد،نمی-

!بخوابساعتیسهدوظهرتا .کافیهخوابیبیبشدوشه،نمی-

.برگشتورساندخانهبهرامادرشاصرار،به

 .بودسرشبااليخانومملیحهبودگشودهچشمبارهرگذشتهساعتچهاروبیستتمام !نبودکسیاتاقدرکرد،بازچشموقتیندا

ولیگشت،دنبالشنگاهبا .بودکردهعادتهمحضورشبهانگارلیوکشیدمیخجالتزد،میصدایشدخترمکهمهربانزنایناز

هايسرفهموجببلندنفسهمین .کشیدآهی !بوددرديبدولیآشنا،چندهر ...تنهاییگرفت؛دلشايلحظهبراي .نبوداوازخبري

همچپشدستدردوبودآویزانراستشدستازهمچنانسرمی .کردمیدردتنشتمامشود،خیزنیمکردسعی .شداشپیدرپی

کممشت .نرسیددستشولیبردارد،راآبلیوانمیزرويازتاشدخم .خوردمیمختصريتکانوقتیخصوصبهبرید،میراامانش

 .کنددرمانرااشسرفههایشنفستنظیمباکردسعیودادتکیهراستشبازويبهرااشپیشانیوزددستشزیرتشکبهجانی

کنارراهاآنوکندقراربرنظماطرافشحوادثبینبودنتوانستههنوزداشت،بهتازحالتی .بودگرفتهاشگریهجهتبیوخودبی

آمدنبندقصدکههاییسرفهکردسعیوگذاشتبازویشرويرادهانش .بودگرفتهاوازراالزمتمرکزاشجسمیوضع .بچیندهم

!کندخفهقلحدارانداشتند

!ندا-

نگهاودهاننزدیکوکردآبازپررالیوانیسریعمهدي .کندبلندراسرشگردیدموجببودش،دادهقرارمخاطبکهنگرانیصداي

:گفتوگذراندنظرازرااوخیسصورتوکردخماندکیراسرشمهدي .شدترراحتتنفسشگلو،خشکیرفعبا .داشت

!خوبه؟حالت-

:گفتشرمندگیکمیبامهدي .گذاشتبالشرويراسرشدوبارهنفس،چندازبعدودادتکانسريتاییددردان
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!ببخشیدخونه،برسونمرومامانبودمرفته-

:بودنمدارهمچناننداچشمان

!نداريمنقبالدرايوظیفهکهتوآخه-

:گفتسمیتبباهمراهبعدوکردنگاهشخیرهايلحظهچندمهدي

!شیمیبهترداريکمکماینکهمثلنه،-

:چرخاندمخالفسمتبهراصورتشندا

!گفتمروحقیقتش-

.دونممی-

خوانیهماشذهنیهايآموختهبااوحضور !پایشبهپاکنارش،اش،قدمیچندهمیندرگنجید،نمیباورشدرهنوزمهديحضور

حداقل .رسیدمینتیجهبهکمتربود،اوبرايماجرااینازسوديدنبالچههر !چرا؟داشت،کهیشناختداشت،کهتجاربیبا .نداشت

 ...حاالاما !چیزيبازنبودجریاندراشخانوادهاگرچیزي،بازبودتنهااگر

:شکسترااتاقبرحاکمايدقیقهچندسکوت

!مهدي؟-

 ...ج-

:دادادامهوکردتوقفی

!بله-

!روزیه؟چهمروزا-

:گفتآمیزمحبتوشدترنزدیکتختبه

!شنبه-

:کردزمزمهلبزیرندا

!شنبه-

:پرسیدمتفکرانههمچنان !بیرونباشدشدهپرتمکانوزمانازکهماندمیاینمثل !کند؟جمعراحواسشتوانستنمیچرا

داد؟رخروزيچهزلزله-

.چهارشنبه-

:برگرداندمهديسمتبهارصورتشحیرتباندا

!پیش؟روزهسهیعنی-

.اوهوم-

!بود؟شدیدخیلی-

.تقریبا-

!ریشتر؟چند-
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 .ايخردهوشیشنیست؛یادمدقیقحاال-

!آوردي؟دستبهخبريمامانماز-

:دادجوابوکشیدعمیقینفسمهدي

.نه-

:گفتکرده،بغضندا

 .بگوروراستش-

:کردنگاهیاوچشماندرتاسفبامهدي

!گممیروراستشدارمکنباور-

:گفتاحتیاطباوریختپاییننداچشمازاشکیقطره

!داشت؟همکشتهحادثهاین-

:بوددادنجوابازناچارکشید،گردنشبهدستیمهدي

!بله ...متاسفانه-

:گرفتندبیشتريسرعتاشکقطرات

!نفر؟چند-

 .دونمنمیدرست-

 .حدودا-

 .نفرهزارازبیشحتمبهاماخونه؛نمیهمباهممختلفهايرسانهخبرحتی .اطالعمبیدقیقآمارازمنمتفاوته،خبرهاراستش-

بهرااشوابستگیمیزانتوانستنمیکسیشاید .کندتصوررامادرشبدونزندگیتوانستنمیاصال .فشردهمبهدردازدلش

متردویکیمتاسفانهاماشد،میراهیکردنشپیدابرايوبرخاستهوضعهمانباوجاهمانازتوانستمیاگر .ندکدركمادرش

کردهمشکلبرایشرارفتنراهوشدهعلتبرمزیدهمپایشپیچیباند !برودکمکبدونتوانستنمیهمرادستشوییدرتافاصله

:پرسیدبیشترکنکاشقصدبه .گشتیمحلراهدنبالدلتنگوقراربی .بود

!بود؟وضعیچهدرساختمانرسیدي،اونجاوقتی-

:کشیدآهیمهدي

.کنیمصحبتبهشراجعبعدابذار-

!کنممیخواهشبگو،نه-

!بودشدهآوارمتاسفانه ...برودورهايساختمونيبقیهمثل !بگم؟چیآخه-

:زدچنگمالفهروي

!بودن؟کشیدهبیرونآوارزیرازهمروکسی-

:کندپیداکشبحثاینخواستنمیداد،تکانسريمهدي

.ندارمخبراونازقبلوقایعازرسیدم،اونجابهزلزلهازبعدساعتدوازدهازبیشمن-
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!بودند؟آوردهبیرونآوارزیرازروکسی-

 !خبرمبیاونهاآمارازمنولیبودند،آوردهبیرونآوارزیرازروزیاديکسان-

.پرسیدمیسوالریزیکشبتاکردندمیرهاخودحالبهراندااگرکشید؛راحتینفسمهديدکترورودبا

:گفتمهديبهخطابسپسوپرسیدنداازسوالچند .دادانجاممختصرييمعاینهدکتر

تاهمسرشمورددر .بشهتعویضبایدباریکروزدوهرکمستدپاشودستپانسمان .باشیدمراقبشخیلیبایدولیمرخصه،-

حالیاسرگیجهاگه .عقلهشرطاحتیاطهمیشهولینداره،وجودمشکلیظاهراالبتهنخوره؛مجددضربهباشیدمواظباحتیاطاماهیک

سردهواينبایدعنوانهیچبهوباشهوردبهسرماازبایدمدتیتامهمتر،اینهايهمهازولیبدیدخبربهمداشتخوردگیبهم

 .ندارهوجودخاصینگرانیباشهکاملمراقبتاگهالبتهکنه،تنفس

!کردینلطفدکترآقايممنون-

:گفتخروجحیندردکتر

اگه .کنیدمحکمکشبارودورشوبکشیدنایلونیکیسهیکپاشودستروينداره،ایراديبراشحمومبگمرفتیادم-

.ندارهمورديونداشتبخیهبهنیازخوشبختانههمسرشزخم .کنیدعوضراپانسمانشدوریهشد،خیسپانسمانش

:گفتودادقرارندادستکنارراآبلیوانیکمهديدکتر،خروجازبعد

 .بزنهسربهتکنممیسفارشهمپرستاربهبدم،انجامروترخیصکارهايرممیمن-

:کندصرفنظرآنپرسیدنازنتوانستکردکاريهرکرد،میاذیتخیلیرانداسوالی

!برم؟بایدکجااینجاازمن-

:گفتلبخنديباوایستاددردمايلحظهمهدي

.برمتنمیبديجاينترس،-

 .بودفکردرهمچنانندا !رفتو

بهتعجبباگرفت،حسابصورتبیمارستاندمخوانتکاردستگاهاز .کشیدطولکرد،میفکرآنچهازبیشترخیصکارهاي

!پیشساعتیکهمینبود،شدهشارژکارتش .کردنگاهیموجودي

کهبوداینجابدبختی .استمراغهبیمارستاندردانستمیبود،مضطرب .نیامدچشمشبهخوابکردکاريهرمهدي،رفتنازبعد

شنیدنبا .کندحلبودنتوانستههنوزمجهولیکعنوانبهرامهديحضور .نداشتخوردنتکانقدرتوکردمیدردبدنشتمام

 .چرخانددیگرسمتبهراصورتشاسمش

***

  

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::.
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 .چرخانددیگرسمتبهراصورتشاسمششنیدنبا

سعی !بودمهديحتماباشد؟دیگريکسصحبتلحنوتناینتوانستمیمگرنگریست؛عقببهوچرخیدوقتیبود،پریدهرنگش

:شودمسلطخودبهکامالکرد

!بله؟-

:گفتوکردندارنگمشکیآفتابیعینکبهنگاهیحرصبا .بوددرهمحسابیمهديهاياخم

!داشت؟کارچیباهاتونمرتیکهاینبفرماییدشهمی-

میدانشگاهدرآدمهمهاینبینازفرستاد،لعنتخودبدبختبه !گشتمیچهدنبالرفتیادشکشید؛بیرونجیبشازدست

هیچاوکردمیتکراردلدرهیالبته .بودمیبهمنبااشمکالمهشاهداوخواستنمیدلش .شدمیروبهرومهديباصافبایست

بودافتادهاتفاقاینحالهربه .کندفکربداشدربارهمهدينداشتدوستهمدلشتهدرچرادانستنمیولیندارد،بقیهبافرقی

:رفتفروخودهمیشگیجلددر !چقدر؟یاو !نه؟یاشنیدهراشانمکالمهکلدردانستنمیحتی .کردشدنمیکاريو

 .بپرسیدمرتیکههمونازیدبر-

:کردمشترادستشمهدي

!داشتچکارشمابابدونمخواممی .ندارهمنبهربطیهیچکنهمیاونکهاضافیهايغلط-

:گفتتنديبهوکردنگاهیمهديانعطافقابلغیريچهرهدرندا

!ندارهربطیهیچشمابههماین-

:گفترتمحکموکشیدايکالفهنفسمهدي

نتیجهآدمیچنینباهماونمهمونیبهرفتنباشین،نداشتهازشزیاديشناختشماشاید .نیستدرستیآدماون !مقدمخانوم-

.ندارهشمابرايمطلوبی

اطمینانموضوعاینازشد،نمیهمراهبهمنباشرایطیهیچتحتچندهر !بودجریاندرمهديکردمیفکرآنچهازبیشترپس

:گفتحرصبا .کردمیدرازترگلیمشازراپایشداشتهممعتمدآقاياینولیداشت،

!مربوطه؟خودمبهموضوعاینکهکنمحالیبهتونزبونیچهباببینید-

:رفتباالتهدیدبهمهدياشارهانگشت

!بندازيهچلتوروخودتذارمنمیهرگز-

:زدپوزخنديندا

سرشموهايتعدادبهآدماینکهبودینکجاگذشتهسالیکدرطورهایناگه !ندارم؟خبرمنوهستیدزيچیمنیسوپرشما !ا؟-

.داشتهقراراونواینبا

!بفهماینوکنه،بازيسرتخوادمیهمهمینبرايداري؛فرقتواماخودش،مثلبودنآدماییاونواین-

تاراخودايناخواستهبغض !بازي؟«کنهبازيسرتخوادمی»خوردمیهمبهملهجاینازحالشگرفت،روپوششيیقهبهدست

:گفتکند،کنترلراهایشنفسکردمیسعیکهحالیدر .خوردمیهمبهحالشبود،رساندهگلویش
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کهايطویلههربرهوبردارهسرمازدستکهبوداینبرايکنممیفکرروشگفتم،آشغالاونبهاگه !پسرآقاکنگوشخوب-

اجازههرگزوندارنارزشپشیزيمنبرايکدومهیچتو،پرباديکلهنهواونيکردهبادجیبنهبمونه،یادتاینوواومده؛ازش

!شد؟شیرفهمکنه،بازيباهامباشهشدهکههمنحويهربهکسیدمنمی

اینکهازقبل .شدمیچشمانششدندیدهازمانعاشمشکیعینککهبودخوبچقدر .بودشدهکنترلقابلغیرهایشاشکدیگر

 .کردمینگاهشوبودایستادهگذراند؛نظرازرامهديتفسیرقابلغیرنگاهشوددوروبرگردد

***

:گفتشیطنتکمیباوکردکجطرفیکبهراسرشکرد،مینگاهشوبودایستاده

!ترباریکموازماگردناصال!کنی؟مینگامطورياونچرا-

:آمدترنزدیکمهدي .زدلبخنديوکشیدعمیقینفسندا

!شديخوبچقدرببینمپاشومرخصی،دیگه !خانومنداخب-

گیجسرشاندکی .کردمیکوفتگیاحساسبدنشکلِدرولیبرخاست؛جاازبود،شدهآزادسرمازکهراستشدسترويبرتکیهبا

:داداودستبهوبرداشتايمیوهآبیخچالازمهدي .بستراچشمانشهمینبرايرفت

.شوبلندبعدبخوراینواولبیا-

شهرازواستبستريمراغهدربیمارستانیدردانستمی .نداشتجاییاوکهحاالداد؛میقلقلکراذهنشفکريخوردن،حیندر

زلزلهکهبوددیدهتلویزیوندر .رفتآنجابهبتوانکهنداشتوجودايخانهدیگرمعلومرارقازنبودهمدوراگرتازهاست؛دورخود

 ...ولیدادند،میاسکانچادردرمدتیبرايراهازده

:گذاشتنداکناروآوردبیرونپالتوییوشلوارآنداخلازوگرفتدستبهراکیفیمهدي

!سردههوابپوشی،بیمارستانيهالباسرويازروایناگفتمامان-

!کجان؟خودمهايلباس-

هايلباساینابگیرم،براتبرمنشدفرصتاصالراستش .نیستناستفادهقابلیادمهکهاونجاییتاهموکجاندونمنمیهم-

.بپوشفعالمبیناست؛

:افزوداحتیاطبابعدو

!تونی؟میخودت-

:گفتآراميمهد .دادتکانتاییدبهسريندا

!کنم؟کمکتخوايمی-

باشی؟بیرونشهمینه،-

.اوهوم-
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درکهبوددرگیرهنوز !بودگشادپاچهشلوار،تازه .رفتکلنجارشلوارباايدقیقهپنجشاید !پوشیدنلباسبودسختواقعادستییک

:گفتوآمدداخلپرستاريوشدبازاتاق

!داريالزمکمککهگفتآقااون-

:پرسیدنداکهپوشاندمیلباسبرایشحوصلهباپرستار !داشتالزمکمکهمواقعاکشید؛راحتینفس

!کردین؟بستريدیدنآسیبزلزلهتوکهکساییازهمبازبیمارستاناینتو-

:گفتها،زدهزلزلهباخصوصبهبوداخالقخوشاش،خستگیرغمعلیکهپرستار

 !کلیآره-

رن؟میکجاشنمیرخصموقتی-

 ...آشناییفامیلی،يخونهخب-

!چی؟باشننداشتهروکسیاگه-

:گفتپالتوپوشاندنحیندرپرستار

 ...حسینیهیهبهبردنروتعدادشونیهدیروز-

:کردندابهنگاهیو

!بپوشیروچپشدستشهنمیپانسماناینباتنگه،آستینش-

.میندازممدوشرونداره،عیب-

کهدرديبدترینکسیبی .چیزيیکبازبودسالماگرحداقلکند،چهدانستنمیبود؛اندیشهدرهمچنان .کردتشکريپرستاراز

 !بودنمکانوجابیتنهایی،باشد؛کردهتجربهراآنکهفهمدمیکسیفقطبکشد،تواندمیانسانیک

نمیبودنزندهکردمیحستازه .بردمیدربهسالمجانحادثهآنازخواستنمیدلشاصالکهفهمیدمیتازهبود،شدهسردش

تالشاینبهبودگذشتهسرشازخطرکهحالوکردمیمبارزهبودنزندهبرايکهبودعجیبزندگیومرگيبحبوحهدر .خواست

 !خالحسازبودپر .نگریستمیتمسخربه

:پرسیددستپاچهومتعجب .دیداشکغرقراصورتشنگریستشصورتبهوشدخممهديوقتی

!شده؟چی-

!هیچییعنیانداخت،باالراسرش

:پرسیدبازنبود،کنندهراضی

کنی؟میگریهچیبرايپس-

:گفتوکردنگاهزمینبهوانداختپایینراسرشندا

!بپوشم؟چیپاماینبامنحاال-

خندهباوکردنگاهنداصورتبهخیرهايثانیهچندمهدي .کندپایشکفشنتواندشدمیموجبکهبودپایشباندپیچیمنظورش

:گفت

!کنی؟میگریهدارياینبراي-
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نمیکسهیچفهمید،نمیکشد؟میچهاوفهمیدمیچهآدمایناصال .برگردانددیگرسمتبهراصورتشوفشردهمبهرالبانش

!فهمید

:گفتوشدخماوصورتسمتبهکمی .گذاشتتخترويرادستشمهدي

!بریمپاشوخانوم،پاشو .ترهمحکمتره،مقاومکهپیروزهاونیچرخه،نمیغلتکیهروهمیشهدنیاندا،-

:گفتلبزیرندا

!کجا؟-

:گفتودادبیرونرانفسشمهدي

!ببینمپاشونکن،فکرچیزيبههماالح ...دیگريدررحمتزگشایددري،ببنددحکمتزگرخدا-

بهوضعوسرآنبابتواندنداکهبودآنیازبلندترتختکرد،کمکشتختازآمدنپاییندروگرفترانداسالمبازويحرفاینباو

.بپوشدراموجودگشادوگلدمپاییوبیایدپایینتنهایی

کهبودرفتهگامدویکی .زدمیلنگآننتیجهدروشودایجادچپشوراستپايبینارتفاعیاختالفبودشدهسببپایشپانسمان

خداياگر .گرفتنشنیدهرا«.تونممیخودم»گفتمیکههمرانداحرفوکردکمکشحرکتدروگرفترابازویشزیرمهدي

.داشتتريسنگینعواقبخوردمیزمینناکرده

بهحرکاتشکرد،میاشهمراهیآراموحوصلهبامهدي .کردصرفنظراعتراضشازکند،نمیتوجهیحرفشبهدیدوقتیهمندا

.بودهمراهحوصلهباعجیبیطرز

:شنیدبارهرتقریباوگذراندنظرازرااووکردبلندسرباريچند

!کناستراحتکمیهشدي،خستهاگه-

ازوبزنندحرفهمبااینکهبهبرسدچهببیند،رامهديدیگربارکهکردنمیهمراتصورشهرگزرفت؛میرژهذهنشدرچیزيمدام

 .بگیردنتیجهوببنددجمعذهنشدرراچیزيتوانستنمیاصال .کنداشهمراهیچنیناینفراتر،همآن

همدستبهدستاینهايهمهکهلهزلزبیمارستان،عمل،درد،ترس،نگرانی،تعجب،بهت،اندوه،غم، ...متفاوتهاسحسازبودپر

سرمداموببینیرابیروننتوانیوباشیشدهواقعماتهايشیشهباآکواریومیدروناینکهمانند .بودندبستهراذهنشوفکروداده

نفسفقطفاطراازاطالعیهیچبیکهکوچکقدرآنشیشهاینداخلوماتهايشیشهشیشه،وباشدشیشهجاهمهوبچرخانی

اوواستشدهتمامدنیاکردمیاحساس .بودنکردهرهایشهنوزفلزيجعبهآندروندرحبسبغرنجحسهمشاید !نفسوبکشی

!بودمزخرفیحس .شودپیادهتااستآخرایستگاهانتظاردر

رامجهولشتماميمعادلهشد،میپاشیدهاورويبهمنتبینگاه،بارهردرکههمراهشفردتبسمبودن،معلقهمهاینبیندرو

.ریختمیهمبه

.رفتنمیفراترماتايشیشهآکواریومآنازفکرهایشاینکهعجیبوکرد،میفکرهیوبودکشیدههمدرراابروهایش

!خوردمیبستبنبهنکردهپروازاشاندیشه

:گفتمیکهآمدخودبهمهديصدايبا

!بیاي؟پایینتونیمی .استپلهاتپجلوباش،مواظب-
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.شدخارجاشبستههايلبمیاناز«اوهوم»آوايتنهاحرفش،معنیدركازبعدونگریستاوبهشدهمات

.کردمیفکرکهبودچیزيازدشوارترپلهچندآنازآمدنپایینبود،زدهکهحرفیرغمعلی

:فتگشوخیلحنباهاپلهازآمدنپایینحینمهدي

«!شودمیآرامندا»بذاریمهمرواثراسموکننملیثبترولحظاتاینبدیمبایدندا،گممی-

:گفتسریعخیلیمهدي .فشردهمبهبغضبارالبانشوکردمهديبهنگاهیندا

!کلبهگیریممیپسراحرفمونماآقااوخ،-

زدنحرفحوصلهاشکناريدختراینکهکند؛سکوتگرفتتصمیم .استلالپسراینگفتنمیکسیزدنمیحرفاگرکشید،پوفی

.بودواضحنداشت،

الیهبرف .بودسفیدپوشتمامزمین .نگریستزمینبهفراوانحیراتبانداآمدند،بیرونساختمانازوکردندبازراخروجیدروقتی

خیابانبه !بودهمابراصالبود،همخورشیدبود،همآسمانعجب،د؛کربلندآسمانبهسر .بودکشیدهسطوحتمامرويسانتیدهاي

!آمدورفتدرکودك،زن،مرد،ها،آدم !داشتندعجلهراندند،میزدند،میبوقبودند،حرکتدرهاماشین .کردنگاه

دیگريجورهمهداشتانتظاراچرکردند؟میتغییربایستمیهارنگاندیشیدمیچرااست؟شدهمتوقفدنیاکردمیفکرچرا

!بودند؟

!داشتجریانزندگیکهبودعجیبداشت،جریانزندگی

هر .بودایستادهاوازتبعیتبههممهدي .بوددوختهچشمرویشبهرومتريچندتنفسوتحركبهوایستادهکهشدمیلحظاتی

 .داردنیازنگاهوتوقفاینبهنداگفتمیاحساسشاما،کشدمیکامبهراسردهواينداکهزدمیرااینشوردلشچند

مهديچشماندر .کشیدباالسمتبهرانگاهشراست،سمتبهدادچرخشیراسرشوگرفتمردموخیابانوبرفازچشم

«!هیچی»انداخت،باالراسرشنداو«چیه؟»یعنیداد،تکانآهستهراسرشمهدي .نگریست

رانداخواستمیکرد؛بازرادر .زدرادزدگیروایستادآنکناربود،نزدیکماشین .کردحرکتبهواداررااووکشیدرابازویشمهدي

:گفتنداکهبنشاندماشینداخل

داري؟روآدرسش-

:گفتوابرویشدوبینانداختخطیمتعجببود،نیاوردهدرسرنداحرفازکهمهدي

!رو؟کجاآدرس-

:بودکردهاشخستهرفتنراهقدمچندهمینداد،تکیهماشینيبدنههبندا

 .حسینیهآدرس-

:شدافزودهمهديتعجبيدرجهبه

!حسینیه؟کدومحسینیه؟-

داري؟روآدرسشدونم؛نمیدرستگفت،میپرستاره .بردنروبقیهکهجاییهموندونم،نمی-

ي؟خوامیچیبرايدارم،روآدرسشآره-

:گفتوکردسرفهدویکی .کردمیاذیتشداشتسرماکمکم
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!اونجابرمبایدمن ...خب-

با .باشدچهندامنظورگنجیدنمیذهنشدرهمینبرايببرد،آنجارانداکهبودنکردهفکرهمايلحظهبرايمهدي .کردسرفهباز

:گفتگیجیحالت

سی؟شنامیاونجاروکسیداري؟کاريچرا؟-

:گفتراحتبرود،مهديخانوادهپیشبخواهدکهبودنکردهخطورذهنشبهايثانیهحتیهمندااوبرعکسدرست

.اونجارفتنندارنروجاییکهکسانیگفتپرستاره !دیگهببرياونجامنوبایدولیشناسم،نمیروکسینه-

:گفتماخوبهتباهمراهافتاد،میاشریالیدوتازهکهمهدي

 .شوسوارحاالشه؛نمیتوشاملاین !ندارنروجاییکهکسایی-

.بنشاندصندلیرويرااوبتواندتاکردواردندابازويبهاندکیفشارحرفاینباو

:پرسیدندا

ریم؟میداریمکجاپس-

:گفتتلگرافیبود،کردهخوشجاابرویشدوبینناخواستهکهاخمیهمانبامهدي

!مايخونه-

:شدگردتعجبازنداچشمان

!چی؟برايشمايخونهچی؟-

وگرفتنفسی .بماندآرامقدرهمینهمراراهبقیهبودامیدواروآمدهآرامرااینجایشتاگرفت؛دندانبهرالبشيگوشهمهدي

:گفت

داري؟سراغبهتريجايتو-

:گفتشوکهندا

!شما؟يخونهچیبرايآخهولیندارم،سراغجایینه-

کهبودمتشنجقدريآنهمخودشاعصاب .شدمیتمامبحثبیموضوعاینداشتدوستنداشت،بحثيحوصلهواقعامهدي

:گفتکالفهعلتهمینبه .کندبیاناوبرايرامختلفعللدانهدانهوبنشیندنتواند

.دممیتوضیحبراتبشین،حاال-

:گفتناباوريباوکشیدمهديدستزارابازویشندا

!بیامشمايخونهتونمنمیمنکردي؟فکرچیتو .شینمنمینه،-

!چرا؟-

:دادتکانسريمستاصلندا

.شناسمنمیروکسیاونجامنبیام؟بایدچرااصال !ندارهچرا-

رويدستپشتبا !مهديبینیرويافتاددرستهمآنيدانهاولینوکردندآمدنپایینبهشروعآرامورقصانبرفریزهايدانه

:گفتوکردپاكرااشبینی



کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار – فرصتی دیگر                 کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٥٩

زودهمحاال .شناسیمیروهمهپسدیدي،همرومبینومبینادیدي،رومادرم .نشناسیتوکهنداریمخونهتوايدیگهکس-

!میادبرفدارهبشین

کار؟چهرفتمیآنجااصال .برودهاآنيخانهبهتاکندراضیراخودتوانستمینعنوانهیچبهبود؛گرفتهرانداگلويتهتابغض

:گفتودادقورتسختیبهرادهانشآب !کرد؟میبرخوردمهدييخانوادهبابایستمیچطورشد؛میبدخیلی

!نکنهمروفکرشاصالنمیام،اونجامن-

:آوردهمراقضیهتهوسرترسریعچههرستخوامیدلشمهدي .گرفتمیسرعتبرفهايدانه

.شیمیخیسداريباشزود !میايچرا-

لحنش .آنجابرودکهبودآنازبهترهممردمی !نهوايمهدي؟خانهبرود !کرد؟میکارچهبایدبود،حلراهدنبالداروگیرآندرندا

:گرفتالتماسبوي

!کنممیخواهشحسینیه،همونببرم-

:شدمیعصبانیداشتکمکمدهد،بروزخودازداشتسعیکهصبرييهمهبا

همبازبودهمدیگهجايیهیاوداشتهمجااگهحتیثانیاشده،پرومحدودهظرفیتشحسینیهاوال !گی؟میداريچیمعلومه-

 .اونجابردمتنمی

!چرا؟-

!دارهمشکلتاهزارکهعمومیجايیهببرمتبایدچیبرايهستمايخونهوقتی !چرامعلومه-

!مربوطهخودمبهمشکالتشدیگه-

برف .شودخیسکامالدستششدباعثکهکشیدخودموهايبهدستیکالفهبماند،آرامامکانحدتاکردمیتالشکهمهدي

:گفتوکشیدپوفی !کردندمیدوبهیکیهمباایستادهبرفزیردوآنوبودگرفتهشدتحسابی

ايچارهدیگه .باشهخودشمراقبتونهمیکنههنرخیلیکسهر .نیستخوبحالشکسهیچجاهااونداري؛مراقبتبهنیازتو-

 !برنشدنمجبورندارن،جاییندارن،

:گفتحالهمانبابود،شدهلرزشموجببرفوسرما

!اونامثلیکیهممنخب-

:گفتشدهکنترلهمبازکشید،میکهحرصیتمامبامهدي

!کل؟درممکنهعمومی؟جايیهتوبفرستمتدارهامکاناصالاونجا؟بريذارممیمنکرديفکرتوندا،ببین-

داد .نداشترارفتارشکنترلدیگروبودشدهتحریکحساسیتش .زدمیچنگوجودشتمامبربیچارگیکلدرونگرانیناراحتی،

:کشید

!برم؟بذارينبایدچرانه؟کهچراآرهمومی؟عجاي-

:دادادامهوکردسرفهو

!خورهمیهمبهخوبهآدمچیهرازحالمکهنیاردرروخوباآدماداي-

!کردتاکید«خوبهآدم»رويتمسخرباو
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:بودکردهگیربدبختیعجبزد،پوزخنديمهدي

 .ریممیمیايمنهمراهحاالتوولی !بدآدممن-

ازداشتسرشدیگرطرفاز .کردمیاذیتشطرفیکازسرفهکرد،تصورششدمیکهبودچیزيازبدترلحظهآندرنداحال

!بودهیچبود،شدهگریبانگیرشکهبديحسمقابلدراینهايهمهولیسوخت،میچشمانشوترکیدمیدردشدت

وگرفتماشینازتکیه .دادهلعقببهونهاداوسینهبردستکفوزدپسبودآمدهجلوبازویشگرفتنبرايکهرامهديدست

:گفت

!کنممیکاریشیهخودمروبقیشبرسین؛زندگیتونبهبرینکشیدین،زحمتخیلیهماینجاتامعتمدآقاي-

:داشتنگهوگرفترااوبازويدیگربارمهدي

.کنمرهاتطورياینندارهامکاننیست،خوبحالت !کناربذارروبازيبچهندا-

:اشسینهبرزدچنگقدیمیايکینهوبغضباکرد،میگریهرسمادیگرکهندا

غریبهغریبه،یههستی؟کی !هان؟هستی؟کیتومگه .تونیمیحرفااینازترسادهخیلیتونی،می !کنی؟رهاتونینمیچراچرا؟-

 !آشنانهغریبهاصالغریبه،یه !همینبود،دادهقرارشونهمراهسريروزچندروزگاربازيکههایی

:زدهق

!برسهفکرتبهکهاونیازترسادهخیلی ...کنیرهاتونیمینزدیک،ازترنزدیکاصالآشنا،ازآشناتر-

:کشیددادو

!نهکهچراتونی،میآره-

:دادادامه،بودبریدهراامانشحالکهايسرفهباهمراهو

!نیامباهاتولیبمیرمهستن،برفزیرحاالکهچادرهاییاونتودممیترجیح !نمیامجاهیچنمیام،باهات-

برایشراکشیدننفسودادههمدستبهدستسرفهوبغض .دهدادامهنتوانستدیگروگرفتدهانشمقابلراسالمشدست

.بودندکردهمشکل

چراخورد؟میبستبنبهصحبتشانهموارهچراداشت؟مشکلدختراینباهمیشهچرا .کشیدستاصلیموپرحرصنفسمهدي

بودآمدهکجاازتنفرهمهاینآورد؟نمیدرسرهایشحرفازچرافهمید؟نمیرااوچراکنند؟دركرایکیآنتوانستندنمییکهیچ

نیاید؟اوباولیبمیرد،بودحاضرکه

...کهحاال ...نهحاالولیآمد؛میکوتاهبودامکانشاگر .اددتکانسري

اوخواستوالعملعکسبهتوجهبدون .شودمیروبهرومقاومتبادانستمیگرفت؛سفترااوبازويوفشردبهمراهایشدندان

خودازتوجهیقابلمقاومتبتواندکهبودآنیازترضعیفجسمیشرایطنظرازهمندا .کردجبرانراماشینصندلیتافاصلهگامیک

کناربرايراهیهیچانگارکوبید؛راماشیندرخشونتبابود،عصبانی .کردرهاصندلیرويوکشیدماشینداخلبهرااو .دهدنشان

 !زوربهتوسلازغیرنبوددختراینباآمدن

.کردحرکتبیاید،خودشبهندااینکهازقبل .نشستوزددورراماشینسرعتبه
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راستسمتبهنگاهینیم .کردروشنآخرتاراماشینبخاري .ندابهبرسدچهبود،کردهنفوذهمخودشاستخوانمغزتاسردهواي

یناازغیرشدمیکاشايزد،فرمانبهجانیکممشت .لرزیدمیهایششانهوبوددادهقرارداشبردرويرااشپیشانیانداخت،

!باشد

هموباشدمردخواستمیهم .شدنمیکندمرتبرااشسینهقفسهرفتنپایینباالکردمیسعیچههرکشید،مینفسسختیبه

اینبهلعنتداشت؟اوکهبودسرنوشتیچهاینبود؛بیزارضعفهمهاینازداشتند؟رامردانبازويزورهمزنانشدمیچه .نباشد

!عجب .دنیااینبهبودچسبیدهوارکنهچقدرزد،خودبهوزخنديپدلدر !زندگی

مینشاتکجاازبود؟کجامهراینمنبعکرد؛میحسرامهريکوچکشقلبدر ...شلوغجايیک .بودذهنشدرايهمهمهصداي

گرفت؟

!نوناآورد؟نمیخاطربهشلوغیآنازچیزيهمهمهجزچرا ...شلوغیباز

 .کشیدرالباسشيیقهوبردباالتررادستش .آمدمیورفتمینظمبیودارخشهایشنفسگرفت،اشسینهبهدستدوباره

!سوختمیهمدستش

رانفسش .انداختنگاهیاويبستهچشمانوپریدهرنگبه .دادتکیهصندلیپشتیبهوگرفترااويشانه .زدترمزرويمهدي

:نمودمالیمرالحنشبود،توانشدرکهآنجاییتاوکردفوت

خوبه؟حالتبیارم؟براتخوايمیآب-

نداجسمیوروحیشرایطفهمیدمی !بودامابود،عجیبیتناقضچه !قرمزوسردبود؟سردقدراینچراگشود،رارمقشبیچشمان

:گفتجویانهصلحکند،تحملهمرادعواوخشمبتواندکهنیستطوري

!دممیقول .ببرمتخواستیجاهردممیقولشو،خوبقطفتو-

بعدوکردنگاهمهديصورتبهخیرهايثانیهبرود؟بخواهدکهداشتراکجاکشید،آهی .غلتیدچشمشيگوشهازآراماشکی

کمتربود،گریختهبیشترهچهر .بودنشستهکنارشکهپسريهمین ...نفریکاالکندفراربودتوانستههمهاز .بستراچشمانش

اوحاالوکند؟بیرونخودذهنوفکرازرااوبودنتوانستههرگزچراامامکانی،وزمانیيفاصلهبود،گرفتهفاصلهحتی .بودشدهموفق

 !کنارشدرست ...زمانومکانبعددرايفاصلههیچبیبـود،

.آمدمیخوابش

:گفتواندگذرنظرازرااوظریفصورتمهدي

نمیروکاراینهموقتهیچوکنماذیتتنخواستموقتهیچبدوناینوامادونم،نمیروناباوریتواعتماديبیهمهاینعلتندا-

!کنم

.نکردبازراچشمانشولیفشرد،بهمراهایشلب

حیاطدورتادوربهنگاهی .بودشدهپیادهحیاطردبستنبرايوبردهحیاطداخلراآن .نشدمتوقفدیگرشانخانهدردمتاماشین

ازکهبودرویشبهروسنتیسبکبهايخانهوبودهبرفازپوشیدهرویشبهروکوچکيمحوطه .نبودمعلومخاصیچیزانداخت،

منتهیانباريیاینزمزیربهاحتماالکهبودحیاطچپسمتگوشههمهاییپلهولینیست،بیشترطبقهیکبودمشخصارتفاعش

کرد،مشترادستش .شدنمیدیدهآنازچیزيرنگسفیددرختدوازغیرحالکهبودکوچکیيباغچههمراستسمت .شدمی
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مهديوشدبازاشکناريدرکهبودنشستهماشینداخلبالتکلیفطورهمان .شودهاآنيخانهواردکهبودسختبرایشهنوز

:گفتمحترمانه

!خانومبفرمایید-

:آمدخانومملیحهصدايوشدگشودههمرویشبهروساختماندرکند،حرکتیاینکهازقبل

!توبیارشزودسردههوااونجا؟داشتینگهشچرامهدي .سالم-

 .شدسرازیروروديپلهدویکیازوکردپابهکفشحرفاینباو

:گفتآهستهلبزیرمهديکهشنیدگذاشت،زمینراراستشپايوکشیدعمیقینفسندا

.الرحیمالرحمناهللابسم-

:گفتوشدترنزدیک .زدلبخنديمتقابالهممهدي .کردنگاهمهديصورتبهوکردهبلندراسرش

!اومديخوش-

نگاهینیمنداکهبودردهآوپیشرادستشکمکبرايمهدي .انداختپایینراسرشوگرفتگازيرالبش .کردنگاهششرمزدهندا

:گفتوکردبود،شدهنزدیککهخانومملیحهبه

!بیامتونممیخودم-

:گفتمقاومتبدونمهدي

!نخوريسرکههستمکنارتهممنباشه،-

:گفتخودشخاصمهربانیباورسیدنداکنارخانومملیحه

!کردیممیقربونیگوسفندپاتزیربایدشکرت،خدایا-

زمین»گفتمیکهحالیدرخانومملیحه .انداختپایینراسرشفقطوبدهدجوابیچهنفهمیدشد؛میترشرمندهلحظههرکهاند

:گفتخندهبامهدي .خوردسرهمخودشپايکهکندپررافاصلهقدمدوخواست«!منبهبدهرودستتسره

!باشخودتمواظبشماکنممیخواهشمامان-

:گفتوکردبرداشتنقدمدربیشتريدقتبود،شدهمنصرفکردنکمکازکههمخانومملیحه

!خورهمیلیزبرفروپالستیکیدمپایی .بگیرشتوپسخب،خیلی-

:گفتوشدترنزدیکندابههماندکیمهدي

.هستبهشحواسممننباش،نگرانشما-

میخجالتقدريبهندا .شوندواردخانهبهموفقیتباوکردهرددیدگیآسیبدونبتوانستندراحیاططولمتر،پنجچهارباالخره

گذاشتند،خانهکوچکوروديبهپااینکهمحضبه .استشدهواردجاییطورچهبهببیندتانکردبلندهمراسرشاصالکهکشید

:گفتمهديبهروبهتباوکردلمسراندایسخکامالهايلباسکهکندکمکشتاانداختنداکمردوردستخانومملیحه

-خیسه؟قدرایننداهايلباسچراا!

:گفتوکشیدابرویشکنارناخنبامهدي

!همینبرايبارید،میبرفاومدیمبیرونبیمارستانازوقتی-
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:گفتنگرانیباخانومملیحه .بودگرفتهسکوتيروزهکههمندا

!کنبیشترشروبخارييدرجهبدوشه،میبدترشسرماخوردگیطورياین-

:گفتندابهروو

.توبیازودشدي،خستهحتمادخترم-

:گفتوشدپابهپامعذبندا

!نشمخونهواردطورياینبدینتمیزدمپایییهشهمیاگهفقطنیستم،خستهنه-

:گفتوشتبردافرشیرودمپاییجفتیکجاکفشیازوشدخمخانومملیحه

 .بیاحاال .بشهپاتمهديهايدمپاییفقطحاالکنمفکر-

داد،میاهمیتتمیزيبهخیلیوبودايسلیقهبابسیارزنمادرش .نکندپیداتماسجاهیچباکردمیسعیشدهالوارداحتیاطباندا

.دهدخرجبهبیشتريدقتکردمیسعیآمد،میبیمارستانازکهحاالهمینبراي

:گفتمهديبهروخانومملیحه

!شدهخستهبشینهندابیارصندلییه-

:گفتوکردهدایتصندلیسمتبهرااوخانومملیحه .بودحاضرصندلیثانیهدوازکمتردر

.بیادجانفستبشین،-

:گفتوکردخانومملیحهبهنگاهینیمندا

.شهمیکثیفاومدم،بیمارستانازآخه-

:گفتبود،آمدهخوششندادقتهمهاینازکهخانومیحهمل

 .بشینحاال ...نیستسختیکارشستنشسرت،فداي-

:گفتکند،نگاهمهديبهاینکهبدون

 .بیاربریزلیوانیهبروگازه،سرکردمدرستعسلشیر-

اشارهنگرانیوناراحتیباخانومملیحهکهبودرسیدهشیرنلیوابامهدي .کردنداتنازپالتوآوردندربهشروعحرفاینباهمزمان

:گفتوکردنداراستبازويبهاي

!خونیه؟چرادستتاین  -

نگاهمهديبهونمودهبلندراسرش .بودخونیآستینشواقعا .نگریستبود،تنشهنوزکهبیمارستانلباسآستینبهخبربیهمندا

:گفتخانومملیحهبهخطابندات؛گرفگازرالبشمهدي .کرد

 .سرمهجاينیست،چیزي-

:گفتوکردنزدیکندادهانبهوگرفتمهديدستازرالیوانخانومملیحه

میپیدارگتمگهبود،کمهمفشارتبزنن؛چپتبازويبهشدنمیهمخودش ...خونهمبراتبودنزدهسرمهمآخهبمیرم،-

!شد
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مهديازخانومملیحه !دادمزهچقدرسردهوايآندرگرمنوشیدنی .خوردانتهاتامهديمادرکمکبهراشیریوانل .زدتبسمیندا

:پرسید

!نه؟یاحمومببریمشتونیممینپرسیديدکتراز-

:گفتحالاینبابود،گرفتهکمیمهدي

.بندازیدکشدورشوبکشیدپانسمانشروينایلونیکیسهفقطببرینش؛ندارهاشکالگفت-

کنی؟استراحتکمیهاتاقبريخوايمیندا .آهان-

:گفتفقطبود،فکردربدجوريندا

!نیستمخستهنه،-

!حمومبرمتمیپاشوپسباشه،-

:گفتوکردنگاهشمضطربندا

.تونممیخودم-

:گفتجديخانومملیحه

!کنی؟حمومتونیمیدستیهباچطورخودتبابا،نه-

:کردنگاهشناراحتوخجلندا

!آخهولی،-

:گفتفهمید،میراحالش .بوسیدصورتشازوشدنزدیکشخانومملیحه

.عزیزمپاشو !مبینامثلدخترم،همتو-

.کندنگاهمهديبهنکردبلندهمراسرشاصالکهکشیدمیخجالتقدريبهندا

لباسازحتیدستیکباکهبودمتاسفخودبرايکلینداکند؛همراهیاتاقتارانداتاکردصدارامهديخانوم،ملیحهوقتی

.بودکردهبهتررااشروحیهحمامانصافاولیاست،بودهعاجزهمسادهپوشیدن

.بودغنیمتهمقدرهمینالبتهشد؛همراهاوآهستههايگامباتختکنارتامهدي

سمتیکدررنگیايقهوهلباسکمدورنگکرمکامپیوترمیزانداخت؛اتاقاطرافبهنگاهی .کردتازهنفسیونشستتختلبهندا

موجودايقهوهکرمکوچکفرش .بودکمدستتقریباتیره،ايقهوهرنگبابود،نشستهرویشبرکهتختیالبته .شدمیدیدهدیوار

درختیپرکوهسرشپشتيمنظرهکهبودکامپیوترمیزرويبرمهديومبیناومبینازعکسیقاب .آمدمیاتاقسادهترکیببههم

:پرسید .نیستمبینابهمتعلقاتاقکهدادمینشانوضوحبهاینونبودکاردردیگريبرقوزرقهیچدیگر ...همین .دادمینشانرا

!شماست؟اتاقاینجا-

:گفتبود،ایستادهرویشبهروکهمهدي

!آرهمبینه،ومنشما،ازمنظورتاگه-

:گفتوانداختباالابروییندا

!داره؟تختیهفقطاینجاولی-
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:دادجوابونشستکنارشلبخنديبامهدي

.اینجامیامهاهفتهآخرفقطوتهرانمکهشهمیسالششازبیشمن-

:کردنگاهشصافوبرگشتندا

شرکتی؟همونهنوز-

.آره-

نکرده؟غییرتجاش-

.نه-

 ...کردمشترادستش

***

همسرآخر !نهیابیایدکهبودکردهدلدلکلیکهصبح !بودکردهگیريعجبکوبید،دیگرشدستکفبروکردمشترادستش

پایینگلویشازهمشیراستکانیکهیچ،کهصبحانه .بودپوشیدهلباسمیلیبیبا !دارد؟دیگرييچارهمگرکهبودگرفتهنتیجه

کشیدهدلهرهکلیتاکسیداخل .شودشرکتواردچگونهدانستنمیحاالداشت،مهديباقبلشروزکهخاکیوگردازبعد !بودنرفته

پایینالبابارسهحداقلهمراطبقهدواینهايپلهحاال .بودکردهگزپیادهرامسیربقیهوشدهپیادهزودترچهارراهیکهمینبرايو

سهازبیشکهحیف .گذاشتنمیشرکتآندرپادوبارههرگزشدنمیمجبوراگریعنی !نه؟یابرودکهکردمیاستخارههنوزوکرده

بهدووایستادهانتهاییيپلهدر .شودخالصشرشازوکردهتمامراآنخواستمیوبودگذشتهاشکارآموزييدورهازهفته

امانکند؛حسابآدمرااووداخلبروداصال !کهنداردتعلقمهديبهشرکتکهقبوالندمیخودبههینرود؟یاداخلودبرکهبودشک

اوثانیهسیمدرهماوکرامتی،پیشرفتمیگیرم .شدمیمربوطهماوبهنحويیکبهکردمیکاريهر .نبودپذیرامکانامرایننه

!روپرمردكکرد؛میمهدياتاقيروانهرا

:گفتحرصی !هست؟کارهچهکردهفکرکند،نهیوامروبدهدراکشیکشکهبودماندهکارشیکهمینیعنی .کشیدکالفهپووفی

!چه؟اونبهبکنمبخواددلمکاريهردارمدوستاصال-

:کردکجرادهنشو

!بندازيهچلتوروخودتذارمنمیهرگز-

:کردفکرعصبانیتباو

 .سننهروتوبندازمهچلتوروخودمخوادمیدلماصال-

نمیبشیروبهروباهاشقرارهفردادونیمیکهتوبچه»بگویداوبهنبودیکی .شودروبهرواوباخواستمیچطورحاالخداواي

«!کارشپیبرهبگذرههملعنتیيهفتهسهاینتابکشیرودهنتچاكاینشه

!کار؟چهگشتبرمیاَه .رفتپایینرانهاییيپلهبارچندمینبراي
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وبرگشت«!دارمکاراونباباردهعصرتاصبحمنآخهخدایاواي»ایستاد«!کنمنمیحسابشآدمبمیره،برهاصال»رفتباالدوباره

!رفتپایینبازرارفتهبااليپله

نمیفکرگذاشتخوددهانرويدستداد؛صدابامبیکهکردهانردهنثارلگديعوضدر !بکوبدخودسربهمحکمخواستمیدلش

جیمفعالگرفتتصمیموبودهاشبازيخلاینشاهدکسیچهببیندکهنکردنگاهاطرافبهترسشاز .بدهدصداییهمچینکرد

:یدشنصداییکهبودهوادربگذارد،پایینپلهرويتابودبرداشتهکهقدمی .شود

!مقدمخانوم-

وفوريموشسوراخیکخریدبرايرااشداراییکلبودحاضرثانیهازکوتاهیکسرهماندر .بودمهديصداياینکهخداواي

.کندخرجنبود،نبود،اکازیونهمزیادحاالاکازیون،

دستازراتعادلشمرتبهیککهعقبتگشمیبرداشتهواست،درپایشرفتیادش .بودطلبکاروعصبیوتندهمصدایشاوه

بههمپایشساقالبتهشد؛آویزاننردهازتقریباوگرفتنردهبهدستهولکیهولکهشودپرتپایینبهکلهبابودماندهکموداد

.گرفتدردشدتبهوخوردپلهيکناره

.کشیدعمیقینفسوگذاشتعقبدوبارهبود،برداشتهاوسمتبهسرعتبهکهراگامیمهدي

کلکسیونحاال !داشتکمرایکیهمین .شدآراستهنیزسبزهبهبودگلبه،به .دهدماساژراپایشساقوشودخمنکردجراتندا

حیآنيکنندهبازدیداولینهمالبتهصدوشوددادهقرارنمایشمعرضدرعمومیبازدیدبرايشدمیوبودکاملهایشخرابکاري

.بودرویشپیشآماده،وحاضرو

:گفتمهديکهبودگرفتهرانردهدستیدوهنوز

!بردین؟میتشریفکجانیومدهبفرماییدشهمی-

:بگویدکهبودشدهبازدهنش

!خالهخونه-

نردهازستد .ایستادصافوکردسکوتهمینبرايبود،آمدهبیرونشرکتدرازاوهمراهکهشدمهديکناريشخصيمتوجه

:گفتفقطدادمیقورترادهانشآبکهحالیدر .رفتباالراپلهوکشید

!سالم-

:گفتوکرداوبهرودوبارهفشرد،میبهمرالبانشکهحالیدروکردبلندينسبتامکثوچرخاندمخالفسمتبهراسرشمهدي

.بفرمایید ...میاماالنهممنمن،اتاقبرید .سالم-

.کرداشارهدربهدستباو

خودسربرمحکمشود،نمیدیدهبیرونازبودمطمئندیگرکهگرفتقرارجاییدروقتیوشدشرکتواردمحکموجديخیلیندا

.کوبید

:گفتخندهبابود،نداکارشاهدکهشرکتمنشینامی،پریسا

کردي؟کارچیباز-

:گفتورفتنشانهواسمتبهرااشاشارهانگشتفوراندا
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!باشمگفتهندارما،شوخیيحوصلهپریسا-

:گفتبود،شدهتررنگپراشخندهکهپریسا

ریختی؟همبهروهاشبکهزديبازنکنه-

:گفتوکشیدآهیبود،زدهشرکتیکهايشبکهسرپیشروزچندکهگنديیادآوريباندا

!نندازیادمرواینادیگهتوهست،خرابکافیياندازهبهخودمحالپریساخداروتو-

:گفتخندهباپریسا

چی؟روگیماوننصبباشه،امم-

:انداختپایینسستیبهرادستانشندا

!پریسا؟-

:کندکنترلرااشخندهکردسعیوگذاشتدهانشرويدستپریسا

!گمنمیهیچیگرافیکیکارتاونبهراجعدیگه-

:کشیددادوتگرفگاردندا

!پریسا-

!خندیدمیچشمانشهنوزامابست،رااشخندهپردهانوبرخاستجاازسریعااودیدکهبودپریساسمتبهصورتشهنوز

برگشتنبا .کردمینگاهشسینهبهدستوبودزدهتکیهدريآستانهبهمهدي .زدگردعقبودادتکانخودشبرايتاسفبهسري

:گفتزد،میدربهآرامیضرباتبازشنیمهمشتباکهحالیدروایستادراستاومتسبهندا

.بکشیددادنداره،اشکالیهیچنه-

وچشماوبرايداشتحاالوبودمشهودخندهآثاراشچهرهدرهنوزکهانداخت،پریسابهنگاهینیموکردبادپرراهایشلپندا

!کردفوتهوادروآمد،میهمابرو

:گفتندابهخطابورودازقبل .کردحرکتخوداتاقسمتبهمهدي

!بفرمایید-

ناچار .داددلگرمیاوبهگردنشبهاشارهانگشتکشیدنباونکردنامرديهمنامیخانوم .کردنگاهراپریسامظلومانهوبرگشتندا

 .کردمینگاهاوبهوبودنشستهجديخیلیمهدي .شدداخلزد،میتاقابازدربهکهکوچکیيتقهباورفتمهدياتاقسمتبه

***

رنگیلیموییشلواربلوزباندا .استدیگريجاياوفکريحضورلحظاتیبرايبودکردهحس .کردمینگاهرااووبودنشستهمهدي

:گفتآرام .سیدرمینظربهپیشازترمعصوممبینا،زردوآبیروسريوکردهتنبهکه

!روتبکشمروپتوتخت،روبروشه،میسردتندا-

:گفتوکردنگاهشندا
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!خوبهخونههواي-

:گفتمصرترمهدي

 .خیسهتنتهنوزاومديدرحموماز-

بهدستکهحالیدروزدتاراپتوپایینوکشیداورويراپتو .دادتکیهبالشبهورفتعقبکمیندا .کشیدکنارراپتووبرخاستو

:گفتزد،مینداپايپانسمان

کنم؟عوضششده،خیسپاتپانسمان-

:گفتوانداختباالسريندا

!شهمیخشکخودشمونهمینه،-

:گفتوبرداشترابودخریدهندابرايکهلوازمیسایروداروهامحتوييکیسهمیزرويازمهدي

!کنممیعوضش .یهوکنهمیونتعفشه،میخشکخودشچییعنی-

:آمدنداهايلببرتبسمی

پرسی؟میاصالچراپسکنی،میروخودتکارسرآخرکهتو-

:خندیدونشستتختپایینمهدي

!کنیمیکشفمنوخصوصیاتداريکمکممیادخوشم-

:گفتوکردمرتبراپتوانتهادروکردعوضراپایشپانسماندقتبامهدي .نگفتچیزيودادتکانسريندا

 .میاماالننکشدراز-

میهمبهکهحالیدروبرداشتراآندرموجودبشقابدوازیکی .گذاشتمیزرويوبرگشتدستدرسینییکبانشدهدقیقهدو

:پرسیدونشستنداتختکنارزد،

بخوري؟تونیمیخودت-

:گفتايشرمندهلحنبابود،حساساهآنيخانهدرحضورشبههنوزکهندا

!ندارممیلزیادکشیدي؟زحمتچرا-

:کردکوتاهیاخممهدي

!داشتیم؟-

:گفتوکردپرراقاشقیبعدو

!کنبازرودهنتقالودادبدونوخوبدخترايعینحاال .خوبهخوردگیتسرمابرايگهمیپخته،تومخصوصروآشاینمامان-

:گفت !بگذارددهانشبهغذاقاشقبابخواهدمهديکهبودماندههمینگرفت،اشخندهندا

.سالمهراستمدستخورم؛میخودم-

:خندیدمیداشتهممهدي

اینمنوقتاون .بدمتکونرودستامتونمنمیکنه،میدردبدنمکلوايگهمیخورهمیسرماوقتیمبینا .دارمعادتمنبخور-

!همینهبهسرماخوردگیکیفيهمهگهمی .دممیاغذبهشطوري
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:دادادامهمهدي .کردمینگاهشلبخندباندا

 .دیگهشهمیلوسدخترهاینکهکنیدمیروکارهاهمینگهمیومیارهجوشمبینکهوقتهاونخالیجات-

:بردجلوترراقاشقو

!کنبازرودهنتحاال-

:گفت !ندا؟ ...کردمیبازرادهنشعمرا

.بخورمتونممیخودمروش،بذارهمروبشقابوبغلمبذارروسینی-

عملندايخواستهطبقوگذاشتمیزرويرادومبشقاب .شناختشمیخوببود،خودبیاصرار .برخاستودادتکانسريمهدي

:گفتوگرفتدستدرخودهمرادومبشقاب .کرد

!بخورحاالکشیدم،همخودمبرايهکبودخوبقدراینبوش-

حالشپیچید،میدماغشدرکهآشبوي .خوردمیریزریزندااماکرد؛خوردنبهشروعاشتهاباونشستنداتختکنارحرفاینبا

نیمهبهدانشد،تماممهديبشقابوقتی .ندهدبروزراآنکردمیسعیکهبودنشستهدلشتهدربغضیوغم .کردمیدگرگونرا

.بودنرسیدههم

:گفتکرد،میبازيغذایشباکهحالیدر

!مهدي؟-

:دادپاسخمحبتباوگرممهدي

!باشهامري-

:کشیدنفسیکالفهندا

 .ندهجوابموطوراینکنممیخواهش-

:دادتکانسري

!خوبه؟بدمروجوابتچطور-

:گفتترآراممهدي .خواهدمیچهدانستنمیهمخودشاصالزد،همسرپشتپلکچند .انداختبشقابداخلراقاشقندا

!خوبه؟طورياین !بله ...خبخیلی-

!دیديمیدیدي،میمراکاش .نیستکسیدیواراینپشتفهمیديمیفهمیدي،میکاش .سپردمهديبهرانمناکشچشمان

يچارهکاشايکشید،دردناکشسربهدستی .شدخارجکوتاهیي«رهآ»اشفشردههمبهلبانمیانازوفشردهمبهرالبانش

:گفتزیربهسر .داشتدیگري

 ...ولیروییه،پرنهایتخواستهایندونممی-

:بودمنتظرمهدي .کردمشتدستشدررامالفه

!شده؟چیبگو،-

:زدمیموجصدایشدرنگرانیوبغض

!بگیريخبرمادرمازشهمی-
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بداند،مادرشيدربارهکهداشتحقندا .گذشتسادگیبهقضیهاینازشدنمی .کشیدگردنشبردستیندا،لحنازمتاثريمهد

:گفتوبرگشتنداسمتبه .انداختعقبراآنشدنمیحتی

نه،یانوشتهچیزيبودنزلزلهتوکهکساییاسامیيدربارهببینمزدمگشتکمیهاینترنتتوراستش .میفتمراهصبحفردا !حتما-

.برمزودصبحفردادممیقولولیخورم،میشببهبرمهمحاال .نکردمپیدازیاديچیزمتاسفانهولی

:گفتحالهماندر .کردمیبازيغذایشقاشقبافقطوبودپایینسرش

!بودم؟آسانسورتومنوقتی ...بودچطوريخونهوضعیت-

:پرسیدوانداختپایینرادستشوشدمتوقفراهنیمهدرکهرفتمیاششقیقهسمتبهدستشداشتآنجايهدوباریادآوريبا

!بود؟کجاوقتاونمامانت-

:کردبلندراسرش

!بودخونهتوکهگفتم-

!مطمئنی؟-

:گفتبلندتر .بودغمگینکردتصوربتوانآنچهازبیش .نداشتحوصلهواقعاندا

!ندارمخبرمنکهباشهداشتهچیزياالرضیطیاینکهمگهآره،-

:دادمیخرجبهحوصلهداشتاشزندگیهايموقعیتيهمهازبیشاو،برعکسدرستمهدي

.همینفقطباشم،داشتهکافیاطالعاتخواممی ...خبخیلی-

:گفتوبرداشتخودکاريوکاغذمیزکشوياز .شدبلندجاازو

 .بگورومادرتکاملشخصاتمواسم-

.سجاديمنیژه ...مامانماسم-

نداري؟کهازشچیزيعکسی-

:گفتاشقبلیحرفيادامهدرمهدي«!بینی؟نمیمنووضعیت»بوداینپیام .انداختنگاهیاوبهمایوسوکردبلندسرندا

!داشتدسترسیبهشیوترکامپبابشهکهجاییهریاوباکستایمیلت،توکهاینهمنظورم-

!نه-

 !نهیاکنداششناساییدیدندوبارهصورتدرتواندمیدانستنمیولیبود،دیدهرامادرشباریکچندهر .زدمیحدستقریبا

:کشیدپوفی

!بخورروآشتحاالخب،خیلی-

:کردرهابشقابدرراقاشقندا

.ممنونندارم،اشتهادیگهنه-

.خوبهبراتبخور-

:باشدلجبازيازخالیلحنشکردسعی

 .بعدبرايبمونهتونم،نمیحاال-
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رسیدگیاوبهکافیياندازهبهمادرشکهدانستمیخوبواستخودشانمنزلدرکهبودراحتخیالش .نکرداصرارهممهدي

:گذاشتمیزرويوبرداشتراسینی .کردخواهد

.کناستراحتکمیهحاال-

خنده !او؟اتاق ...اواتاقدرهمآنبخوابد،وبکشددرازمهديحضوردرکشیدمیخجالتندابازبودافتادهکهاتفاقاتیتماموجودبا

:گفتآهسته .دیدنمیراروزيچنینهمخوابدربود،دار

.داشتمهمدیگهخواهشیه-

:ایستادمقابلشمهدي

!بگو-

:گفتلبیزیرندا

.کنیبرخوردمنطقیبدهقولفقط-

:گفتجديوکشیدکنارمقابلشاز

!نگوپس-

:بودخواهشیهمچنانلحنش

.خواممیچیببینکنگوشحداقل-

:کردنمینگاهشوبودزدهکمربهدستمهدي

.نیستسختیکارحدسش-

:گفتوزددریابهدل .کندکارچهدانستنمیبود،شدهمستاصلواقعا

.دادناسکانکجاروبقیه ...ببینپرسبفردا-

:گفتاخمباوبرگشتسریع

...نیستمربوطمابهاصالاین-

:آمداوکالممابینندا

بمونم؟اینجاتونممیروزچندمنمگهنیست،درستهمطورياینولی-

.باشهالزمکهوقتهرتا-

:دهدنشاننرمشقدراینبودنخواستهعمرشتمامدر

.تونمنمیمنولیگی،میخودمخاطربهداريدونممیمن-

:بودشدهبیرحمانهلحنشهمکمیانگار .بیایدکوتاهخودموضعازنداشتقصداصالهممقابلشطرف

 .بشنومیحرفبارهایندردیگهخوامنمیهماصالمونی،میاینجاشرایطکاملبهبودتافعال .کنیمیعادتکمکم !تونیمیچرا-

ومبیناما .نیستمنطقبیوقتهیچولیشه،میهمجديگاهیدرسته .مهربونهالعادهفوقبشی،مامانمعاشقدممیقولببین

 ...هستنخوبیهايبچهکلدرولیشن،میتحملقابلغیروشلوغخیلیگاهیدارمقبولمبینا،

:بدهدانعطافکمیوکندخارجدستوريوتندحالتآنازرالحنشگرفتتصمیمباالخرهو
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 .گفتنماازبدي،همسواريفرداازمجبوريوگرنهندهروبهشونزیاد !توصیهیهفقط-

 .خواستمیسیريگریهیکدلشفعال .نداشتهمکردنبحثنايانگار .گرداندچپسمتبهکمیراصورتشجواببدونندا

:شدخمشسمتبهکمیونشستتختکنارمهدي

 ...بهمباریکولیفهمم،میودونممیداري؟حالیچهحاالفهممنمیمنکرديفکرسخته؟براتقدرچهدونمنمیکنیمیفکر-

:دادادامهوکردفوتیهوادرو

تعریفیزیادگفتمی،پرسیدماونجاوضعیتازبپرسه؛روحالتبودزدهزنگعلیدیروز .کنتحملفقط ...نکناعتماداصالنه،-

ايعدهیههواایندرکنفکرشده؛مشکلرومشکلهمبرفبارشاینتازهندارن،هممناسببهداشتیسرویسهنوز .نداره

!بري؟بذارمتونممیمنکنیمیفکرشرایطایندرحاال .چادرندرهمچنان

:کنددوستانهرالحنشامکانحدتاکردسعی

باور ...دارنبیشتريگرمايکوچیکهايخونهگاهیخبولیشه،نمیخودتونيخونهمثلدونممیچندهر .کنصبرکمیهحاال-

!کن

.چرخانداوسمتبهراسرشکند،نگاهمهديصورتبهاینکهبدونوکنداشکناريرنگکرمدیواربهنگاهازدلنداباالخره

:گفترمن .بودکافیهمقدرهمینزد،تبسمیمهدي

 .کمیهبخوابمیفته،همرودارهچشات-

.شکستهمدرراخانهسکوتمبینابلندسالمصدايکهبودنکشیدهدرازکاملطوربهندا

:گفتودادتکانسريمهديمبینا،صدايشنیدنبا

!بتونیاگهالبته-

:آمدمیصدایشهمچناناتاقسمتهبآمدنحالدربود،کشیدهسركهالوآشپزخانهبهسرعتبهکهمبینا

!نیست؟خونهکسیمهدي؟ ...مامانبده؟جوابروماسالمنیستکسی-

:گفتاتاقيآستانهازمهدي

!کنصداوسرکمیکرديفرصت-

:گفتوکردصورتشازکوتاهیيبوسه .انداختگردنشدوررادستشاواعتراضبهتوجهبیمبینا

!آقاشدعرضسالم-

:گفتوچرخیداوسمتبهبالفاصلهندادیدنبامبینا .دادراپاسخشلبخنديباهممهدي

!جون؟ندا-

:گفتمبیناکهبودگرفتهداشتنشنگهبرايراکیفشبندمهدي .رفتاوطرفبهسریعوخوشحال

!بودسنگینکیفمداداشمرسی-

 .دادتکانسريمهدي .زدچشمکیوکردمنتقلمهديدستبهدوششرويازراکیفو

:گفتوبوسیدهمنداصورتازوشدخممبینا

!خوبه؟حالت .شديمرخصشکرروخدا-
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.خوبمممنون-

:پرسیدبرگردد،مهديسمتبهاینکهبدونمبینا

کو؟مامانپس-

:دادپاسخمهدي

!کنهاستراحتخواستمیندابیرونبیاهمحاالداره،شستنیمقداریهگفت .حمومهتو-

:چرخیدبرادرشطرفبههیجانبابیشتر؛نهخواستمیدلشکهشنیدمیراچیزهاییفقطکههممبینا

میدلم .شدممیزدهذوقکلیتهران،رينمیواینجاییروهفتهاینکهافتادمییادمکالستووقتهرامروزمهديواي-

 .خونهبیاموبیرونبزنممدرسهازپاشمخواست

:گفتوزدتبسمیمهدي

!کجاست؟مبین-

:گفتوخاروندراگردنشپشتمبینا

!میانقپیهم،بهمسخرهمسایلسردوستاشازتاچندبادارهمعمولطبقحتماووایستادهکوچهسرباشه؟بایدکجا ...امم-

:گفتندابهروورخاستبجاازسریعآورد،میبیرونسرشازرااشمقنعهکهحالیدرو

!میامايدقیقهدوها،نخوابی-

:گفتمعترضمهدي

!بخوابهخوادمینداگممیدارم-

:پرسیددردمازمبینا

!ندا؟آره-

:گفتبود،کردهپیدابهتريحالاوحضورباحاال .بودگرفتهدلشمبیناآمدنازقبلکهندا

.بیاخوابم،نمینه-

 .کشیداندکیرااوشدهبافتهموهايتالفیدرهممهدي .انداختباالبرادرشبرايراابرویشبارچندبدجنسیباوزدلبخنديمبینا

لقمهشدنمیکهراآشزد،آشپزخانهبهسري .شسترارویشودست .کردآویزانآویزرختبهوآورددرراهایشلباسبالفاصله

:گفتپردهانیبا .شدندااتاقواردخوردنحیندروبرداشتگازسرکوکويازبزرگیچیساندویيلقمههمینبراي .گرفت

!گشنگیازمردممیداشتم-

:گفتواقعینشاطیوشورباونشستنداتختکنار

!بزنمحرفباهاشمنکهشدپیدایکیباالخرهاینجایی؛کهخوشحالمچقدر-

:دادادامهشیطنتباو

.استزنونهمجلسبیرون،شمامهديآقا-

:گفتخروجازقبلوکردايخندهمهدي

!بکشمروموهاتبیامبازحقته-
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:گفتزد،میاشلقمهبهراگازآخرینکهمبینا

!بینیمیکنم،میکوتاهروموهااینتودستازرممیمنآخرش-

:ایستاددردممهدي

!نداريجراتشو-

:گفتدغدغهبیوراحتمبینا

.زنممیپسرونهرممیندارم،یادارمکهبینیمیبرگشتیتهرانازکهباریه-

.زنممیپسرونهدقیقاهممنوقتاونآهان-

:کردکجراسرش

!میـــاد؟دلت-

.میاددلمهممنبیاددلتتواگهخب،-

:گفتسینهبهدستمبینا

.دارمرواختیارشخودمن،موهاياینا-

 ...هماینفاقاات-

:مبینابهکرداياشارهو

.دارمرواختیارشخودمه،خواهر-

:گفتوکشیدعمیقینفسمبینا

 !بیرونحاالها؛نمونیجوابتووقتیه-

:زدنقمبینا .رفتبیرونخندهبامهدي

!مرداایندستازامان-

:گفتکرد،مینگاهدوآنحثبوجريصحنهبهحسرت،ولذتازترکیبحالتیباکهندا

!کنی؟کوتاهروموهاتخوايمیجديجديحاال-

.دارمدوستشونحیفهبابا،نه-

ذاري؟میسرشبهسرچراپس-

.میادخوشمحساسه،موهامروخیلی .دارهکیفآخه-

سانتسیبیستازبیشراموهایشوقتچهیخودش .کردنگاهیرسید،میکمرشتاکهمبیناشدهبافتهموهايبهوزدلبخنديندا

:گفتوکشیدبلندييخمیازهوبردسرشبااليرادستانشمبینا .بودنکردهبلند

.داشتمايکنندهخستهروزامروزبکشم؟درازپیشتتونممی-

وچرخیدپهلوبهثانیهچندازبعدکرد؛رهاتخترويراخودمبینا .چسبیددیواربهتقریباوکشیدچپسمتبهراخودکمیندا

:کردکردنتعریفبهشروعحرارتباودادتکیهزمینبهراآرنجش
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دبیرستانطولدرکههستدبیريبهترین .استالعادهفوقها،شنويمیچیزيیهگممیچیزيیه !ماهداریمفیزیکدبیریهندا-

 !بیستههبیستهماخالقش ...دهمیدرسخوبقدهاین .داشتیم

:پرسیدمعناداريتبسمباندا

مجرده؟-

:خندهزیرزدمبینا

.دارههمپسریهبابا،نه-

!ماهههمپسرشحتما-

تفاوتمنبرايچندهرشه؛میزیادسنیمونتفاوتکمیهفقطبشم،عروسشحاضرممیلکمالباخودمببین .ماههواقعاآره-

!نیستمالكسنی

:فتگتبسمیباندا

مگه؟سالشهچند-

:دادجوابکنانخندههممبینا

.باشهسالهپنجچهارکنمفکربشم،لپاشقربونالهی-

:گرفتسرازراصحبتدوبارهمبینا .خندیدهمندا

 ...دبیرموناینگفتم،میداشتم-

:پرسیدحرفشوسطندا

چیه؟اسمش-

یههمینبرايسخته،معموالهمهاشمسئله .کنیمحلبعديجلسهبرايکهدهمیهمسالتاچندیههمیشهدونیمیترابی،آقاي-

روکسیخودشمعموالیعنیکرده؟حلروسوالاینکیگهمیبعدييجلسهاولهمیشه .کنننمیحلشتونننمیبیشترنفرچند

مزبورسوالبرايکردیمحلکاملکهروسوالیکدوممون،هرکهذاریممیقرارنفريچندزنگازقبلماهمهمینبرايکنه،نمیصدا

 .ببرهباالرودستششده،مشخصفردیهبهمربوطکهسوالیبرايندارهحقايدیگهکسکالستویعنی .ببریمباالرودستمون

سوالکیگفت،بعدوکردبهشنگاهییهبرداشتمنودفترمعمولطبقاولکالس،اومدترابیآقايامروزگفتممیداشتمخالصه

!نکرده؟حلرومسالهاینکسیگفتوکردمکثکمیهکردم،بلندرودستممن .بودمنمالقرارطبقاولسوال !کرده؟حلرواول

:گفتمتعجبندا

نبود؟باالتودستمگه-

هابچهولیپرسید،همدیگهباردویکیه؟نکردحلرومسالهاینکسیگهمیدارهاونباالست،طورهمینمندستکنفکر !چرا-

چقدرندادونینمیواي .نبردمباالهمدیگهوانداختمپایینرودستموبرخوردبهمکلیهممنکهببرنباالرادستشوننداشتنحق

!چرا؟نظرتبه !خوردمحرص

بوده؟ناراحتدستتازکهبوديکردهکاري .دونمنمی-

 !خدابهنه-
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رفت؟مسالهحلبرايکیوقتناو-

.کردحلخودشدبیرمونهمسرآخررفتکلنجارباهاشکلینبودبلدهماون .کردصدارویکیدفترشازترابیآقاي-

:گفتودادجلودلخوريبارالبانشمبینا

کهشینممیکناروکنممیعوضروجامتازه .برمنمیباالداوطلبعنوانبهرودستماینازبعدهمدیگه .شدمناراحتهممن-

!نرسهمنتمیزوتردفتربهدستشدیگه

:گفتباخندهندا

نیست؟ماهدیگهببینم !هستیعصبانیخیلیپساوه-

:گفتوگذاشتندابازويرويراسرشمبینا

!بودم؟کردهچکارشمنمگه .ناراحتمدستشازولیدارم،دوستشهمماهههمچرا-

.دیگهداشتهدلیلیهماونحتماخب-

.کنهنمیجبرانمنوناراحتیباشه،همچیهردلیلش-

:گفتلبیزیروبستراهایشچشممبینا

!بودکمخونمونتوخواهریهجايهمیشه .اینجاییخوشحالم ...ندا-

فرديبهمنحصرزیباییکرد،مینگاهشحرفبیندا .دادمیخوابیدنشازخبرمبیناکشدارهاينفسصدايبعد،دقیقهدویکی

اینهايهمهازولیبود؛داشتنیدوستهماشکشیدهقدوظریفتن .زدمیدامنزیباییاینبهبلندشموهايالبتهصدکهداشت

.شداشکازپرچشمانشوکشیدسرشبهنوازشبهرادستش .بودکردهراحتیاحساساوبادقیقهچندهمیندرنداباالتر

:گفتمیداشتوشداتاقواردمهديبعد،دقیقهدویکی

 ...مبینا-

:گفتنداکه

!خوابههیس،-

:گفتخندهبا .بودخوابواقعاکرد،نگاهمبیناصورتبهوشدخممتعجبمهدي

.دارمبرشبذاررهمیخوابدستت !دیگهشهمیطورياینبدي،روبهشونزیادنبایدنگفتم-

:گفتسریعدان

.میادخوشمخودم .بخوابهبذارشه،میبیدارنه-

:گفتآرامندا .کردنگاهشتعجبپرچشمانورفتهباالابروهايبامهدي

!تونمنمیمنبکش،روشروپتوازکمیهشهمیاگهفقط-

:پیچیدخانهدرمبینصدايآنتعاقببهودريدستگیرهچرخشصداي

!؟مبـــینـــا-

:گفتسرزنشپروکشیدسركبیرونبهآشپزخانهاززد،میحرفمادرشباکهمهدي

-،خبرته؟چها
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:گفتوکردپرتهاليگوشهراکیفشمبین

کجاست؟مبیناسالم،-

:آمدبیرونآشپزخانهازکاملطوربهمهدي

کشی؟میهوارچرا !ترآرومگممیدارمسالم،-

دویکیبامهدي .رفتهااتاقسمتبهمبیناکردنپیداقصدبهوکشیدراراهشکند،نمیدركرابرادرشحرفزیادانگارکهمبین

:گفتآهستهورسانداوبهراخودگام

!خوابهمبینا-

:گفتکشداريپوزخندباهمراهمبین

.خواببهزدهروخودش !خیرنه-

:گفتکشید،میهالسمتبهرااوکهحالیدر .داشتنگهوگرفترازویشبامهديکهکندبازرااتاقدرخواستمیو

!شده؟چیباز !خوابندوهر .نداستپیشتر،آروم-

:دادپاسختن،ازکاپشنآوردندرحالدر

.مونهنمیتواونکههمیشه-

!هم؟تاپوتیپبهزدینبازشده؟چی-

.نیستچیزينه،-

.دادماساژرادستشمچوسراندجیبشداخلآورد،درمچشازراساعتشو

:آمدبیرونآشپزخانهازبود،آشتزیینبرايکردهسرخپیازگذراندنصافیازبنددستشايدقیقهبرايکهخانوم،ملیحه

!مادرنباشیخستهگلم،پسرسالم-

:گفتخانومیحهملکهرفتمیدستشوییسمتبهداشتودادلبیزیرسالمیوچرخیدمبین

نیستی؟سرحالجان؟مامانچیه-

:دادجوابسرسري

!فقطامخستهنیست،چیزي-

:گفتمحبتباخانومملیحه

!کناستراحتکمیهبروبخوربیااست،آمادهناهار .برمباالتوقدقربون-

پایینترآرامرادريدستگیره .کشیدعمیقینفسوزدتبسمی .چرخاندمادرسمتبهراصورتشوایستاددستشوییدردممبین

.داد

:گفتمتفکرمهدي

بود؟چش-

:دادمینشانخونسردترخانومملیحهاما

!گفتی؟میچیداشتیخبگه؛میبهمونخودشبشهالزم-
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:گفتونمودخوانیبازمبینازرافکرشوکردحبسايلحظهبرايرانفسشمهدي

!نه؟یاکنمپیداندامادرازخبريتونممیببینمبرمبایدفرداکهگفتمهان،-

!باشهزندهکنممیدعا-

.بیادبیرونزندهکسیآواراونزیرازدونممیبعیدواقعامامانراستش-

کردین؟سعیکردنشپیدابراياصال-

:کشیدموهایشمیاندستیودادتکیهدیواربه

وبودآوارهاخونهيهمهاونجاتازه .بگردیممادرشدنبالکهنرسیدهمذهنمونبهکهبودیمنداوردنآبیرونفکربهقدراوننه،-

.استزندهکسیزیرشبودنمطمئنکهشدمیصرفانرژيجاهاییروبیشتر !آدمآوارهايهمهزیرشکبدون

بگردي؟دنبالشچطورخوايمیپس-

.باشنکردهخارجآوارزیرازروهمهکنمفکروزلزلهبعدروزچهارشهمیفردا !شهمیچیببینمبرم ...دونمنمی-

میفتی؟راهکی-

.نمازازبعدزود،صبح-

.برگرديخوبخبرهايباامیدوارم-

 .امیدوارممنم-

:شکستمهديدوبارهراشدهایجادسکوت

.اینجابیادفرزاددارهامکانمامانراستی-

:گفتزدهبهتمخانوملیحه

!گی؟میرودوستتفرزادآقاهمین-

:دادجوابلبخنديبامهدي

داریم؟فرزادتاچندمگهمن،مادرآره-

!عجبچه-

پایانازپیشماهیه .بودشلوغسرشولیبرات،شهمیهممسافرتیبریم،بیاتوهمباریهکهکنممیتعارفشگاهیمنخب-

.بیادبخوادکهشدهايبهونههمنداحضورحاالکنمفکرشده،خلوتترسرشکمیکرده؛دفاعنامش

میاد؟کی-

.باشینداشتهروآمادگیشکهگفتمفقطمنمیام،تونستماگهگفت .دونمنمی-

:گفتگشت،برمیآشپزخانهبهدوبارهکهحالیدرخانومملیحه

...آخه .دارمرودربایستیوستتداینبامنمهديولیکن،پهنببرروسفرهبیا-

:آمدمادرحرفمیانبخشیاطمینانتبسمبامهدي

!خاکیههمخیلیتازه .خوبیهپسرنباش،نگراناصالنه-

:گفتآشپزخانهدردمازمشکوكمبین
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خوبیه؟پسرکی-

:گفتودادمبیندستهمراسینیبود،دادهمهديدستراسفرهکهخانومملیحه

.گممیرومهديدوستفرزاد،آقا-

:ایستاددستبهسینیطورهمانمبین

شده؟چیمگه-

.اینجابیادسریهخوادمیانگارهیچی،-

:پرسیدسریعمبین

چی؟براي-

:گفتوداشتجوانیونوجوانیبینسنیحالکهدوختپسرشبهراسرزنشگرشچشمانخانومملیحه

-رمضانهمباریهشعبانهمیشهدوستش،يخونهمیادداره !ندارهچیبرايخداست؛حبیبمهمون !حرفیه؟چهاینا!

:شدپابهپامبین

!چشمسرقدمشدوستش،يخونهمیاداگه !همینپرسیدم،فقطنزدمحرفیکهمن-

:گفتوگرفتمبیندستازراسینیمهدي

!وایستاديپالنگهیهاینجادستبهسینیاعتهسنیم .بچینیروسفرهتونکردهالزمبشینبروبیا-

.افتادراهمهديسرپشتخالیدستمبین

برهملبخنديتعجب،بندپشتچندهر .شدزدهبهتبودخوابیدهتمامساعتدواینکهازساعتبهنگاهیباشد،بیدارمبیناوقتی

.بودشدهدادهقرارکوچکیبالشسرشزیربرخاست،آهسته .بودشدهرفعکامالاشخستگیکرد،میراحتیاحساس .آوردلب

ندارويراپتو .بودپریدههمرنگشاست؛نیافتهکاملبهبودحالشکهبوداینيدهندهنشانهایشتنفسهنوزوبودخوابدرندا

:گفتلبزیروکردمرتب

!بشیماداداشزنقرارهشمانکنمغلط-

وبودندگذراندههمکنارراخوبیروزهايداشت،دوسترااسما .گرفتدلشکمیرفت،میرژهذهنشيرواسمانام .کردراستقد

.محرممراسمحتیوبدرسیزدهتاگرفتهمشهدمسافرتاز .داشتندزیاديمشتركخاطرات

اینکهباوبودبلندترقدبود،فیدترساسما .باشدداشتهنداواسمايقیافهبینقیاسیخواستذهنشدرآگاهناخودکامالصورتبه

لبوبینیوروشنشکمیوبادامیهايچشمترکیبولیعالی،بگویدخاصصورتبهصورتشاعضايازیکهیچبهتوانستنمی

بود،ترجثهریزخودشانواسمابهنسبتندا .دادمیجلوهزیبارااوکهکردمیایجادرابروییدلتوودلنشینترکیبمتوسطشهاي

بلندهاییمژهباکهداشتزیبایینهایتبیچشمانولیبود،گندمگونکمیصورتش .بندياستخوانلحاظازهموقديلحاظازهم

راجذابيکلمهراحتیبهشدمیاي،قلوههايلببامتوسطدهانیوبینی .کردمیجلبخودبهرابینندهتوجههمخوابدرحتی

.بردکاربهاوتوصیفبراي

!بودمعرکهپسکالهشکند،میفکرچهبهاودانستمیمهدياگرداد؛تکانسريوکشیدآهی
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مبلرويمادرشرفت؛هالسمتبهاحتیاطبا .شدمیشنیدهتلویزیونصدايفقطوبودساکتخانه .شدخارجاتاقازصداوسربی

سرشزیربازویشکهحالیدرتلویزیونبهروهالوسطهممهدي .بودرویشبرهمکوچکیپتويوخوابیدهشانراحتینفرهسه

.بودرفتهخواببهداشتقرار

رويرالحافبعدوکردخاموشراتلویزیوناول .برداشتلحافوبالشیکورفتبودخواباتاقنزدیککهکوچکیانباريبه

وشدپهلوبه .زدرویشبهرنگیکمتبسموکردبازراچشمشاليمهدي .دادارقرسرشزیرهمرابالشاحتیاطباوکشیدبرادرش

.بستراچشمانشترراحت

جاهمانوکشیدغذاکمی .نداشترادوبارشانکردنگرميحوصله .بودندولرمزد،هاقابلمهکنارهبهرادستشورفتآشپزخانهبه

.خوردکابینتروي

درهماوخوشبختانهولیبود،آنجامبیناوه .کردنگاهراداخلمحتاطانهآنبازدرازوکردحرکتاتاقسمتبهپاورچینپاورچین

ترتمامچههراحتیاطباناچار .بوداتاقداخلکیفشوبرسداشمدرسهتکالیفبهخواستمی .بردمیسربهظهريازبعدخواب

حضورخانهدرهممهديکهباالخصبود،امنجایشآنجا .برودهالبهوبرداردراکیفشترسریعچههرداشتقصد .شداتاقوارد

نزدیکپانوكبا .بودگذاشتهرااوکیفهمبديجايعجبمهدي .بودمبینبالشبااليوسربااليدرستکیفبدشانسیاز .داشت

فراوانتعجبباکهبودنشدهسرپاکامالهنوز ...برخاست .بودکردهحبسرانفسش .زدچنگکیفشبهوشدخمآهستهوشد

ماندهمبینبالشزیراشدستهانگار .بکشدراکیفکردسعیدوباره .شودمیکشیدهواستکردهگیرجاییبهکیفشکرداحساس

رااودستمچبالفاصلهمبینکهآورددرمبینبالشزیرازراکیفشيدستهاضافیحرکتوصداوسربدونکردسعیوشدخم .بود

.کردبازراناقصشخوابازحاصليکردهپفچشمانوگرفتراستشدستبا

ازسرمبین .گرفتراخوددهانجلويموقعبهکهبکشدجیغبودماندهکم .خوردجامبینايدفعهیکوسریعحرکتاینازمبینا

!بوداويبستهمشتدرمبیناکیفيدستهآورد؛نبیروبالشزیرازهمراچپشدستنشست،وبرداشتبالش

:گفتطلبکارانهوراندپیشانیبرساختگیاخم .زدمیراحدسشبایدمیداد،بیرونتاسفبارانفسشمبینا

!چی؟یعنیبازیامسخرهاین-

درسمتبهوبرخاستکندرهارامبینامچاینکهبدونوگفتهیسی .گذاشتخودلبرويانگشتوکردولراکیفيدستهمبین

.ایستاداورويدرروداشتکهدرهمیيقیافههمانباوکردآزادراخواهرشدستعاقبت .بستراآنورفتاتاق

:گفتنرود،اتاقازبیرونبهصدایشکهطوريوشدسینهبهدستمبینا

!چته؟-

:گفتعصبانیولیآهستهکامالصدايبادلیلهمینبهبشنود،مهديخصوصبهکسیراصدایشخواستنمیدلشاصالهممبین

!کردي؟بودغلطیچهاونببینمبگو-

 .دانستمیمقصرراخودشبیشتر،نهوکوچولویکفقطوکوچولویکشد،پابهپاکمیمبینا !بودعصبانیواقعامبینانگاربابانه

:گفتوکردغنچهناراحتیبارالبانش

!شده؟چیمگهاالح-

:گفتوکردکنترلراخودشکهبگیرداوجمبینصدايبودماندهکم
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!شده؟چیگیمیتازهکرديداغونرومحمودصورتزدي !بشه؟چیخواستیمی !شده؟چــــیمگهحاال-

اشخندهمیفتادصحنهآنیادکهاربهر .بگیردراخودشخندهجلويکهبودگرفتهاشبینیمقابلرااشاشارهانگشتپهنايمبینا

:کشیدپایینوگرفترااودستحرصیمبین .گرفتمی

!خنديمیداريتازهکارت؛اینبرايکنیگریهباید !دارهخجالتکهواقعا-

همانبامبین .بودالکاتبینکرامباحسابشدیدمیمبیندرکهقرمزيچشماناینباوگرنهبگیرد،راخودخندهجلويکردسعیمبینا

:غریدآهستهصداي

!کردي؟کارواینچرا-

:گفتوگرفتخودبهمظلومیيچهرهدوبارهمبینا

!بودتوتقصیرخب-

:بگیرندآرامکمیآوردنشجوشازحاصلهبخاراتبلکهتاگرفتباالراسرشمبین

!من؟تقصیرهچرا !من؟تقصیر-

:گفتمظلومیتهمانباوانداختباالايشانهمبینا

!محمودصورتتوصافخورهمیرهمیوشیمیخمتودونستممیکجاازتو؛سربهبکوبمخواستممیروبرفیگولهاونمنخب-

خواستنمیدلشخبباشد؛نداشتهاشچهرهدرنموديهیچخندهاینکهکردراتالششتمامولیبود،گرفتهاشخندهدوباره

!شودمحمودصورتمثلهمخودشصورت

:گفتبود،آوردهجوشحسابیمبین

انداختنه؟برفیگولهجايهستم،دوستانمپیشوقتیکوچهسر !شدیمبزرگمثالکشی؟نمیخجالتبگم؟چیتوبهمنآخه-

:گفتراحتخیلیمبینا

!هستنهممندوستاياوناپسر،آقاهی-

:گفتعصبیوید؟بگچهدانستنمیواقعاشده،کفريمبین

!تو؟دوستاي-

!نرفته؟کهیادتهستن؛هممنهايهمبازيهمشوناوناآره،-

:گفتکالفهوکشیدموهایشبردستیمبین

نخورمجموهمراهشوناتاقتوبشینمبیامهممنخونه،میانتودوستايوقتیخوبهاصال .شدیمبزرگحاالبود،گذشتهمالاون-

!بودیم؟همبازيزمانییهاینکهبرايفقط

:کردگردراچشمانشمبینا

!موندهکارتیههمینوا-

 ...نبایدتوهمدلیلهمونبهدرستخب،خیلی-

:گفتوکشیدراخودانگشتانمابیندرکردهگیرموهايترکالفهو
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برف .کنبرخوردسنگینکمیهستمدوستامکنارمنوقتیاصال !نیستدرستبگیري،گرمباهاشونزیادنمیادخوشممنببین-

کاراتاینازدستخوايمیکیتوفهممنمیمن .کنیمبازيبرفحیاطتوخواستیقدرهرخونهبیامکنصبرخواد،میدلتبازي

برداري؟

!دیگهجونیتجوندوستصورتروخوردهبرفکمیهشده؟چیمگهکنی؟میشلوغشداريچرا-

.بیادخونبینیشازکلیشدموجبفرماییدمیکهبرفیکمیهاونثانیاهمسایمونه،فقطونیستجونیمجونستدواوناوال-

:گفتزدهبهتمبینا

!گی؟نمیکهجدي-

معذرتیهلب،زیرحداقلوایستاديمیثانیهدهاگهخورم؟میکننمیشوخیدارنکهکسانیبهاصالببینبکنبهمنگاهیه-

!فهمیديمیوقتاونکردي،میکوچولوهیخوا

:گفتآویزانيلوچهولبباوگرفتدستدررااششدهبافتهموهاينوكشرمندگیکمیبامبینا

!کنمکارچینفهمیدمکهکردمهولقدراینخب-

:کرداضافهرنگیکمشیطنتباو

!بوديشدهتناكوحشهمتوآخهکنم،فرارجرموقوعيصحنهازخواستمفقط-

:شدکشیدهکمیلبشيگوشهوزدگرههمبهسرشپشتراخودهايدست .انداختباالابروییمبین

ترسیدي؟منازتویعنیجون،آخ-

:زدقلویشدوبرادريشانهبهمشتبامبینا

!گیرهمیهمخودشبهچه !خیرنه-

:کردکجرادهنشو

!ترسیدي-

:گفتگذشت،میاوکنارازکهحالیدروداشتبرزمینازراکیفش

!نشد؟کهطوریشگی؟میراستحاال-

:گفتبود،کردهپرتزمینرويبازراخودکههممبین

.اومدبندزودنه،-

:پرسیددرکردنبازازقبلوایستاددردممبینا

اینجاست؟راهبهراههمشندارهدانشگاهمحموداین-

 .نشدهشروعدیدشونجترمهنوز-

!چرا؟-

.باشنتعطیلهمچنانکنمفکراومدهپیشزلزلهباهمحاال !بدونمکجااز-

ندیده؟آسیبکهآذرشهرچرا-

.نزدرفتنازحرفیچونفقط،زدمحدس-



کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار – فرصتی دیگر                 کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٨٣

چندبود،گفتهمحمود .بودردرگیافکارشباهمچنانمبینولی .بودگذشتهخیربهانگارکشید؛راحتینفسوشدخارجاتاقازمبینا

سوالیکازبیشترچیزيمحمودسوالدرمبین«خبریه؟»بودپرسیدهواندکردهتحقیقمبیناخودوهاآنيخانوادهيدربارهنفري

نوانشزادوردست .نشستجایشدروبرخاست .بودنگرانطرفهدوحاال !استرسانگار ...بیشترکنجکاويیکبود،دیدهراساده

.نداشتخوبیحالانداخت،

دانستنمی .نداشترارفتنخانهحالوحسنهاد،فرمانرويراسرش .کردتوقفخانهدردممهديکهرفتمیتاریکیبهروهوا

فرمانرويازسر .دیدنمانندبودکیشنیدنولیزد،میراحدسشکشید،پوفی !بودسختشود،روبهروندابابایدچگونه

رادرشد،پیاده .نداشتراحیاطبهماشینبردنيحوصلهنشود؟خانهواردوبنشیندماشینداخلتوانستمیچقدرمگربرداشت،

تاحیاطدردمازباریکیراهوبودپوشاندهرامحوطهکلبرفازعظیمیحجمکهشدشانخانهصفايباوکوچکحیاطواردوکردباز

کفشمیلیبیبا .شودنمیآبهمعیدتابرفاینکهگذشتذهنشازاطراف،بهکوتاهینگاهبا .بودشدهبازساختمانورودي

.شدواردصداوسربیوکندپاازراهایش

هالدرهممبیناکهکردمیخداخدا .شودبلندبسترازکهنیستخوبحالشقدرآندانستمیبود؛اتاقدرنداقوياحتمالبهخب

.استشدهخانهوارداوکهفهمیدندمیهمراستیوچپیسمتيهمسایهثانیهنیمعرضدرچونباشد،ن

آنجادرمادرحضورنشانگرآمد،میآشپزخانهازکهصدایی .نبودمبیناانگارنهکشید؛راحتینفسوکردبرشودوربهمحتاطینگاه

:کهگفتمیداشتوبرگشتخانومحهملی .دادايآهستهسالمورفتسمتآنبه .بود

!صدا؟وسربیقدراینچرامادر،سالم-

.کردرهانیمهراحرفشمهديبهدقیقینگاهبا

صندلیرويسستیباوشدخیرهپسرشحالبیچشماندرايلحظهچندخانومملیحه .ایستادحرفبیودادتکیهدیواربهمهدي

.نشست

:شکستخانومملیحهبود،شدهایجادکهراسکوتی

!مطمئنی؟-

:پرسیدتاثربامادر .دادتکانتاییدبهراسرشمهدي

دیدیش؟خودت-

:گفتزودباشند،افروختهدلشدررنگیکمنورگویاکهخانومملیحه .انداختباالراسرشچرخید؛نمیکامشدرزبانشانگار

!مطمئنی؟قدراینکجاازپس-

:تگفوکشیدآهی

 .شناسشمیکهسالهپونزدهازبیشگفتمی .بودکردهشناساییشهاهمسایهازیکی !خاکشسررفتم-

:گفتوفشردراهایششقیقهمهدي .کندخیسراصورتشاشکقطراتداداجازهوگذاشتدهانشرويدستخانومملیحه

!بگیم؟ندابهبایدچطورمامان،-

کابینترويوریختچايمهديبراي .برخاستوگرفتدردناکشکمربهدستبعدوبستکوتاهیمدتراچشمانشخانومملیحه

:گذاشت
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!بگم؟منخوايمی ...بخورچایییهحاال-

.بوددهانشخشکیوسرمادرمانخورد؛قلپیکوبرداشتداغداغراچاییوگفتکوتاهیي«نه»مهدي

وآشپزخانهبهشد،نمیمتجاوزساعتنیمازهرگزهمشانفاصلهکههایشدرسمابینتفریحهايزنگتمامدرتقریباکهمبینا

:کردحلقهاوگردندوربهرادستانشپشتاززدهذوقبرادرشدیدنباوشدواردکشید،میسركیخچالمخصوصا

!برگشتی؟کیداداشی،سالم-

:گفتوگذاشتاودهانرويدست .چرخیدسریعمهدي

!بچهترآروم-

:گفتوکشیدخوددهانرويازرامهديدستمبینا

!بیدارههمندا ...کهنخوابیدهکسهیچ !چرا؟-

قایمشدمیکیتامگراصال .بودشدهحضورشيمتوجهنداحتمیکرد،میخودبیتقاليداشت .کشیدمستاصلینفسمهدي

:گفتپرتحواسوتوجهبیمبینابیندازد؟تعویقبهارموضوعاینگفتنتوانستمیچقدریاوشود؟

رودرسامندادممیهمگاهیتازهزنم؛میحرفهمخونم،میدرسهم !دهمیفازهمکلیندا،ومناتاقشدهحاالاتاقاونببین-

.بمخوامیاتاقاونتوهممنامشبازها،بگمهمبعدش !کنهمیرفعهمرواشکاالتموپرسهمی

!گفتچهشورشپرخواهرایننفهمیدکلبه .بوددیگريجايحواسشولیکرد،مینگاهشمهدي

نگاهووضعوسراینکاري؟چهبرايبود؟رفتهکجامهدي .دادقورترادهانشآبباشد،برخاستهزمستانیخوابازتازهانگارمبینا

رويوخوردسرکردهبغض !وايچرخاند،برادرشومادربینچشم .دادیهتککابینتبهورفتعقبقدمدوبود؟چهمفهومشاو

.نشستزمین

جریانبودپیدانگفته .نپرسیدچیزيولیشدافزودههاآنجمعبهبالفاصلههممبینبود؛کردهراخودشکارمبیناصدايوسر

!چیست

.نبوددرستداشتنشنگهانتظاردر .بودشدهشتنشبرگيمتوجههمنداشکبدون .زدکناردردمازرامبینمهدي

وشدمیحبساشسینهدرونکشیدمیکهنفسیانگارکشید؛آهی .ایستادآنبازنیمهدردمورسانداتاقدربهراخودگامچندبا

.شدواردوزددربهجانیکميضربه .نداشتآمدنبیرونقصد

دیگروبودکشیدهدلهرهصبحاز .برگشتهمهديبودفهمیدهمبیناصدايشنیدنبا .شودلندبکردمیسعیونشستهتختکنارندا

رادادنسالمقدرتحتینگرانیودلشوره .شداتاقواردمهديکهبرخیزدداشتقصدوزدهکنارراپتوهمینبراينداشت،تحمل

امیدوارتاچشمانشدرونرنگیکمدرخششحتیتبسمی،بود،لبخنديدنبال .کردنگاهمهديصورتبهدقتبا .بودگرفتهاوازنیز

!بماندزندهتواندمیهمچنانواستزندههنوزکندباورتابکشد،نفستاشود،

.بودمردهامیدانگار ...درخششینهنوري،نه .نبودايبارقهنبود،ولی

 ...کهنبوداینمفهومشاینهامنخداي ...يمهدسرخوغمگینچشمانوحوصلهبیصورتوخاکیوضعوسر

چشم .کردمیمشکلبرایشراتنفسوبودگرفتهرانفسشراهچیزي .زدچنگمالفهبهسالمشدستباونشستدوبارهنشدهبلند

جاهمانگویندمیکهبرزخ .خوردنمیتکانوبودایستادهوسطآنمهدي .بوداودستاشزندگیومرگحکمگرفت،نمیمهدياز
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او،دخترچشمدرچشممادر،یکخاكبهآلودهدستانیبابد،خبرحامل .ندارويدرروخودش،اتاقوسطهمانجا،همان !بود؟

!بودجاهمانبرزخشکبیآري .بوداودهانبهحاالامیدشتمامکهدختري

رمقبیپیکاین .نگیردفاصلههمازاولبانهرگزکاشايکردمیآرزولحظهآندرامابشنود،بپرسد،خواستمینداقبلدقیقهچند

بهلبانآناماهمچنان،بودمنتظر !نگونهبگوید،تابخوردتکانیاولبانکهکردمینگاهمنتظر .باشدخوبیپیغامحاملتوانستنمی

!شوند؟مرهمدلکدامینبرايکهبگویند؟هچکهشود؟چهکهخوردندمیتکان .نداشتندخوردنتکانقصدچسبیدههم

اشسینهدرحاالبودکشیدهکهعمیقینفسآن .کشیدبود،پوشیدهپلیورزیرکهپیراهنیيیقهبردست .دوختزمینبهرانگاهش

میدلشوختسومیعجیبچشمانش .یافتنمیخوددرگفتنتوانبودآمدهآنجاتاکهحاال .کردمیاذیتشوبودشدهگلوله

.دهدماساژشانوهاآنجانبهبیفتددستیدوخواست

اشتباهداشتشایدشنیدمیبایستمی .مردمیداشتهمگفتنمیکهحاال !نگوبگویدتانزدحرفیچرا .بودشدهلببهجانندا

:گفتداربغضوخشداروکردباززبانبودکندنیجانهربهشاید، .کردمی

!شد؟چیبگو،-

نموخیسی .بستکمیراچشمانش .بفرستدبیرونتوانتمامباکردسعیرالعنتیيشدهحبسنفسآنوکردبلندراسرش

:نشستگوششدرندادادصداي .کردمیاحساسخوبیبهراچشمانش

!شد؟چیپرسممیازت-

:گفتلبزیرورفتجلوترگامیکمهدي

.باشیقويباید-

!قويزد،میشخصاینهاییحرفچه !ي؟قوهههه

:آمدندرصدابههمهماهنگغموبغضوفریاد

!نه؟مگهدیگه،دیدیش !شده؟چیمامانمبگومهديخداروتو-

:گفتآمد،میبیرونچاهتهازگویاکهصداییباوگرفتگازيرالبشمهدي .شدنداتاقواردخانومملیحهاوازبعدومبینااول

!متاسفم-

:شدمیهالكداشت ...شنیدبود،اودهانازخروجیکلماتبهبستهجانشکهندااما

بگو !دیگههمینه !آره؟بیمارستانه،تو !آره؟شده،زخمیالبد !کجاست؟مامانمحاالببینمبگودرست !چی؟یعنی !چی؟یعنیمتاسفم-

!بگومتاسفی،همینبراي

:گفتگریهباهمراه .کشیدآغوششبهوگرفتراندابازوهايورفتپیشخانومملیحه

 .باشآرومدخترم،باشآروم-

مادرآغوشازراخود !بگیرد؟قرارتوانستمیچگونه !باشد؟آرامتوانستمیچطور .مزخرفاتیچه !باشآرام !باشقويجالب،چه

:زددادوکشیدبیرونمهدي

!نباشه؟زندهتونهمیمگهاست،زندهمادرمفهمین؟میاست،زندهمادرم-
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هاآنيهمهازبدتروپدرمرگيتجربهداشت،مادرمرگيتجربه !فهمیدمیخوبفهمید،می .کردمیهقهقهمخانومملیحه

!شوهرمرگ

:گرفتقرارمهديمقابللرزانوافتان .برخاستودادتکیهراستدستبهندا

!زنی؟نمیحرفیچرا-

.کشیدخودگردنبهدستیوکردنگاهشمهدي

:پرسیدنالهشبیه .دهدمیدستازرااشحیاتیعالیمیکیکداردکردمیحسندا

!دیدي؟چی-

:کردزمزمهغمگینمهدي

.رفتمخاکشسر-

 .گویابودخالصتیرحرفایننکند؛سقوطتاگرفتدیواربهدستندا

تواندمیايجملهچهحرفی،چهلحظهآندردانستنمیونبودبلدراهیهیچدختراینکردنآرامبراي .رفتجلوترگامیمهدي

!نه؟یاداردوجودحرفیچنیناصالبرگرداند،رااويرفتهدستازآرامش

.بودناتوانندامورددرولیباشد،نکردهآرامعزیزيمرگخاطربهراکسیموقعآنتاکهنه

 .بودنشدهکاملهمسالشاننههنوزقلویشدوبرادروخواهرسال،شانزدههمش .داشتسالشانزدهشد،وتفپدرشوقتی

بهدستبرنانتابستان،صبحروزیکصبح،روزیکپیش،سالنه ...بخردنانبودرفته .رفتايدفعهیکوخبربیچهپدرشان

بدحالمیهوچرادونمنمی»گویدمیوبیندمیراهاايمحلههمازیکی .ایستدمی ...گیردمیقلبشبردستکهگشتهبرمیخانه

به .نشاندمیآنرويرااووآوردمیمغازهازصندلیبرد؛میکوچهسربقالیدمتاوگیردمیرااوبازويمزبورهمسایه«!شد

!سادگیهمینبه«.یستنزندهدیگر»گویدمیرسدمیاورژانسوقتیوزنندمیزنگاورژانس

خیلیشدبیداروقتی .بودشدهخانهمردزودچقدر !شدخانهمردکهبودخوابهنوزرسید؛خانهبهخبرکهبودندخوابهنوزهابچه

اد،دمیانجامراخریدها .کردمیاقداممراسمانجامبرايورساندمیسردخانهبهراپدرشبایستمی .دهدانجامکهداشتکارها

.بوداوگردنبهمسئولیتولی !بودنبود،کمککهنه ...پدرشبرايرفتمی

پرمادرشاطرافروزهاآن .باشدناآرامنیزخودکهوقتیحتیکند،آرامبودبلد .نیستدیروزنوجواندیگرکهفهمیدسریعوزودآري

 ...خواهرشوبرادراماآشنا،وهمسایهوفامیلازبود

بود،مبیناکردمیخونراهمهدلکهکسیاماایستاد،میکنارصدابیگاهیوریختمیاشکگاهیساکتوکردهبغضکهمبین

!پدريکردهعزیز

واقعدرکهکارپروسنگینروزيگذراندنازبعدمهديکهشب .نبودحریفشکسهیچ ...فغانوفریادودادگرفت؛نمیآرام

دررااوهامدت .خواهرشهايقراريبیمامنشدآغوشششد،خانهواردبودندادهاوبههمحسابیوتدرسعزاداريفرصت

و .گذاشتمیدهانشلقمهبوسیدش،میزد،میحرفگوششدمکرد،مینوازشش .بخوابدتاشود،آرامتاداشتمینگهآغوشش

!کند؟چهندابادانستنمیاماود،بپدرجايمبینابرايمهديروزش؛هرروالشدروالهمین
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بود،ایستادهکنارهمخانومملیحه .کردنگاهفقطوکردمشترادستانش .زبانشتاداشتندکردنآرامبرايبیشتريتوانبازوهایش

هماوبود؛خرابشحالگویاياشکشغرقصورتوزدهتکیهدیواربهمبینا .بگیردآرامشحضورشبانداکهبودآنازترغریبهفعال

 ...نداولی .بوددادهتکیهدهانشبهرااشبستهمشتایستاده،دردمهممبین .دهدتسلیرایکیباشدبلدکهبودآنازترسنکم

!«نه»گفتمیذهنشوفکرتمامبا«نه» :زدمیفریادوجودشکلباشد؛درستتوانستنمی .کردنمیباوراماشنید،میودیدمی

 :بگویدوبیایدیکیکهاستشوخیمرگمگر !چشمشدوهمینبادید،میخودبایستمی .افتادراهوگرفتدیواربهدستدوباره

میسعیکهحالیدروآمدترنزدیکخانومملیحه .رفتمیخروجیدربسمتبهدیوار،بهسالمشدستيتکیهبا«!مردهمادرت»

:گفتبگیرد،رادستشکرد

!ري؟میداريکجا-

:زدپسرااودستسریعندا

!ببینمشبایدببینم،خودمباید-

:داردنگهرااونرمکردسعیبازخانومملیحه

!ببینی؟روچی-

:کشیددادتنديوخشونتبانداولی

 ...باید !برمبایدنزن،دستمنبه-

!لباسهمانبااحوال،همانبالنگان،پايمانهبادور،کیلومترها .مادرشپیشبرودبرود،خواستمی

 .رساندندارويبهروراخودگامدوبا .کشیدنفسیودادتکانسريمهدي

:گفتوکردخماوسمتبهراسرش

!بري؟کجاخوايمی-

:دادجوابمعطلیبیوکردنگاهشاشکیچشمانهمانباندا

!مامانمپیش-

:گفتمالیموکشیدصداییبیپوفمهدي

!وضع؟وسراینباآخه-

آخرینوضعوسرنبود،زندهمادرشوقتیکرد،میفرقیچهحاال .رسیدنمینداذهنبهلحظهآندرکهچیزيتنها !وضع؟وسر

واقعا .دبوایستادهمقابلشدرستبزند؛کناررامهديخواستدادنجواببدون .شودواقعاهمیتموردتوانستمیکهبودچیزي

:کشیدفریاد .خوردنتکانازدریغامابگیرد،کمکدیوارازرفتنجلوبرايبایدنداکهنبودمتوجهاصال

!کناربکش-

:گفتکند،مثلبهمقابلهبخواهداینکهبدونمهدي

!؟بريخوايمیچطورزمینه،روبرفکلی !تاریکههوا !شبهکن،نگاهولی !فهمممیروحالتمنندا-

را،اشزندگیيهمهبود،دادهدستازرامادرشاو !بفهمد؟رااوحاللحظهآندرتوانستمیکسیچهواقعا !فهمممیراحالت

نرود؟تواندمیمگر !برودباید ...رودمیاودارد؟عیبیچهمگر .باشدبرفباشد،سردباشد،تاریکباشد،شب ...راکسشهمه
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جیغ !خورد؟نمیتکانچرامرداین !بدهدهلشکردسعینهداد،هلشونهادمهديسینهبردستکفوآوردباالراراستشدستش

:کشید

!کناربکشگممی-

:گفتبلندنسبتاصداییباوکردمشترادستشمهدي

!بري؟جوريچهکهکناربکشمداري؟فاصلهشهرتتاچقدردونیمی-

کهفریاديهمانبا .رفتمیباید ...مادرشبود،مادرش !آمدنمییادش !کجا؟بود؟کجامگراصال !ادهپیپايباشدهحتیرفت،می

:گفتکرد،میخشدارراصدایشوشدمیهماشسرفهموجب

!نـــداره ...ربطـــینداره،ربطیتوبه-

:گفتدرهمهاییاخمبامهدي

!نبودياینجاحاالنداشتربطیاگه-

!بودمنطقکرد،نمیرسوخنداوجوددرشرایطآندرکهچیزيتنهااماباشد،منطقیخواستمیمهدي !عجب

.بودتعطیلتعطیلِفکر

.بودآوردهکمنفس

.بودگرفتههمبارانفسشوفکرراهغمواشکوبغض

.نبودمهمدیگرچگونهوکجابرود،خواستمیفقطلحظهآندر

!بزندکناررامهديخواستباز

!کــنار ...بروکنار،برو-

:کردمیهقهقداشت !افتادزانوانشرويوشدخمرمقبیوسستپاهاییباندا !بودایستادهسفتمهدي

 .برمبذار !میادبدمازتمیاد،بدمازت-

خوبیوضعیتجسمی،چهوروحیچهظ،لحاهیچازحاالکهرادختراینچگونهوبگویدچهدانستنمیبود،درماندهواقعامهدي

:گفتآمد،مییادشوانفساآندرکهجمالتیاولینوشدخمهماوکند؟آرامندارد

!باشیصبورباید .دهمیدستازروعزیزشکهنیستینفريآخرینواولینتو !کنیتحملباید-

:نالیدجاهرازناامید .فشرداشکردهمشتدستدررایورپل .دادقراراويسینهرويوکشیددیوارازدستدیگربارندا

!بگو ...نیستدرستبگو !نگفتیراستکهبگو-

.گرفتگازرالبشمهدي

!باشهگذاشتهتنهامتونهنمیماماننیست،درست !دونممیباشه،راستتونهنمی-

.بودشدهآبازپرچشمانشيکاسه

 .رمنمینسپردم،اهلشدستروتوتاگفتبمونم،تنهامنذارهنمیگفت ...ذارهنمیتنهامتوقهیچگفتخودشگفت،خودش-

!گفتکرد،میدردقلبشوقتی ...گفتخودش

.گریستتلخوبودزدهچنگکهگذاشتجاییبهسرحرفاینباو
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موهایشداخلتاراآنوگذاشتچشمشرويتدسکفسریع .بودیافتهراهبیرونبهچشمشگوشهازکردهنافرمانیاشکیقطره

کهدختريبهاندوهناكوساکت !پدرشمرگازبعدحتیببینند،رااشکشترشکوچکخواهروبرادربود،ندادهاجازههرگز .کشید

.نگریستمیداشت،اشسینهبرسر

:گفتکنانالتماسوکردبلندسرايلحظهبرايندا

!برمبذار-

رهاشاید !همینبرود،خواستمی .بودآوردهکمهواشد،میخفهداشت .برودخواستمیفقط !دانستنمیراچطوريواکجکهاین

.یافتمینجاتکابوساینازشایدشد،می

:گفتنرمودادبیرونمحکمرانفسشمهدي

!خواستیکهجاهربرمت،میخبخیلی-

:گفتآهستهوچرخاندمبیناطرفبهراسرش

 .بیارپالتووشال-

:گرفتمبینطرفبهوآورددرراسوییچوکردجیبشدردستو

!حیاطتوبیارروماشینبرو-

.بنشیندرلپشتبدهداجازهمهديافتادمیاتفاقکمتر .رفتبیرونتندوگرفتراسوییچمبین

:گفتآراميمهد .بوددادهبرادرشدستبهرالباسمبیناثانیهدوعرضدر

 .شوآمادههمخودت-

:گفتاضافیپرسشهیچبدونمبینا

!چشم-

چیهمه»یعنیگذاشتهمرويراچشمانشتانیبامهديو«بکنی؟خوايمیکارچی»پرسیدابرووچشمبامتعجبخانومملیحه

بارااوآهستههاییگامبا .انداختگردنشدورراشالوکردتنشراپالتو .کردبلندشوگرفتراندابازوي«.نباشنگرانمرتبه،

.بودشدهترآرامکمیانگاربرود،خواهدمیبودفهمیدهوقتیازهمندا .کردهمراهخود

.بودرساندهراخودسرعتبههممبیناکند،ماشینسوارراندامهدي،تا

وگفتندااحوالازکرد؛توقفداروخانهاولینمقابلدر .ندرامیآراموآهسته .کردحرکتوروشنراماشینحرفبیمهدي

اوخواستنمیاصال .کندرفتندکتربهواداررانداشرایطایندرتواندنمیدانستمی .گرفتراداروسازدکترتجویزيآرامبخش

:گفتوکردجداغالفشازقرصیک .شدسواروگرفتنیزکوچکمعدنیآببطريیک .شوداذیتبیشتر

!بخوراینوبیاندا-

آبمقداريبعدگذاشتدهانشوگرفتراقرصحواسیبیبا .داشتخموديوحسیبیمابینحالتی .بودبستهراچشمانشندا

.نوشید

دمندايبستههايچشمدیدنباوکشیدسركعقبصندلیازمبینا .رفتمیممکنسرعتکمترینبا .کردحرکتدوبارهمهدي

:کردزمزمهمهديچپوشگ
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!ریم؟میداریمکجا-

دستشپشتعوضدروندادجوابهمینبراي .فهمیدمیکشیدنشنفسطرزازرااینبود،بیدار .انداختندابهنگاهینیممهدي

.کشیدمبیناگونهرويمالیمرا

ازمبینايحوصله .بودندگذشتهباريسهدوخیابانهرازتقریبازدند؛میدوررامراغهمختلفهايخیابانکهشدمیساعتییک

عکستنها .کردنوازششبهشروعوگذاشتنداچپيشانهرويراسرشوکشیدجلوترراخود .بودرفتهسرماشینداخلسکوت

.بگویدکهیافتنمیدلداريبرايحرفیمبینا .شدندسرازیراشگونهرويصدابیکهبودنداشکیقطراتنداالعمل

ايدقیقهچند .بستراچشمانشودادتکیهپشتبهراسرش .شدمتوقفوکشیدکنارراماشینمهدي .باریدمیبرفریزریزدوباره

:گفتدلسوزانهاو،چشمانبهنگاهیبامبینا .چرخیدراستسمتبهوگشودرااشخستهچشمانمهديعاقبتگذشت؛سکوتبه

!اي؟خسته-

:گفتوکردنگاهنداصورتبهوشدخم .انداختباالراسرشمهدي

!بیداري؟ندا-

:گفتآهستهمهدي .دادمختصريتکانراسرشندا

!خونه؟برگردیم-

.شدجوابمنتظروبرداشتاوشانهازراسرشسریعمبینا

اوبراياتفاقاتاینکهداشتگناهیچهپسراین .کردمشترادستش !خونه؟ ...آرامشیازپرومعنیپروکوتاهيکلمهچه !خونه؟

چراغنورکهبرفریزهايدانهوتاریکیبهوکردبازآرامیبهراچشمانش .بودگرفتهباشد،تصورقابلآنچهازبیشدلش !بودافتاده

:گفتمالیملحنهمانبامهدي .نگریستشد،میدرخشیدنشانموجببرق

رومردميهمهنداروداردارن،همحق .دننمیراهداخلبهشهروروديازروهاماشینحاالبرمت،میشديبهترکهکمیهببین-

!خب؟برمت،میبريراهخوبتونستیتاکن،صبرروزچندیه .زمینه

:پرسیددوبارهمهدي .کردمینگاهدوآنبهنگرانمبینا .نکرددریافتنداازپاسخیهیچولیکردتحملايلحظهچند

!برگردیم؟-

:گفتايگرفتهصدايباوبرگشتاوسمتبهنداعاقبت

!دي؟میقول-

:گفتمطمئنیلحنبا !بودآمدهکوتاهندایعنیحرفاین .شدخوشحالدهد،نشاناینکهبدونمهدي

!مردونهقولدم،میقولعزیزمآره-

مهدي .کشیدراحتینفسمبینا .کردمیتاثیرداشتآرامبخش .داشتآلودگیبخواوسستیاحساس .بستراچشمانشدوبارهندا

.راندخانهسمتبهباراین

:گفتوشدپیادهمهديازقبلمبینادردم

.کنممیبازدرومن-

.شدپیادهوکردهپاركراماشینهممهديکهبودبستهراحیاطدرتازه
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:گفتشوند،گرمتابودگذاشتهلبغزیررادستانشکهحالیدرمبینا

!بیام؟منمخواستیچیبراي-

:دادجوابمهدي

!دهمیآرامشمنبهکلدرحضورتاینکهبرايهموشدنیازوجودتبهکهبیادپیشمشکلیشایدکردمفکراینکهبرايهم-

زدهذوق !تعریفی؟چه .کندفکربرادرشحرفبهردکسعیوگرفتیکطرفهراسرشمبینا .زدمیدورراماشینداشتوگفترااین

منبهچقدرتوحضورنداريخبر»گذشتدلشاز .فشرداشسینهبهراسرشوانداختاوگردندوررادستانشوپریداوسمتبه

«!دهمیآرامش

ندابازوي .کردبازراماشیندروکشیداوگردنازدستهمیشگیيعجوالنهرفتارهمانبامبینابود،نگفتهبیراه .کردتبسمیمهدي

:گفتوگرفترا

!جونندابریمبیا-

او .نزدحرفیهیچولیگرفت،راندابازوياحتیاطباوآمدجلوترکمی .بودکردهبازراوروديدرخانومملیحهماشین،صدايشنیدنبا

:گفتمبینابهرووبرداتاقتارا

 .آشپزخونهبیابعددربیارهروهاشلباسنداکنکمکاول-

تازهکهمبینابهرووگذاشتسینیداخلرایکیوریختاستکاندوبودکردهدمکهگاوزبانیگلازورفتآشپزخانهبهحرفاینبا

:گفتبود،شدهآنجاوارد

!ندابهبدهاینو-

:تگفمهديبهورفتهالبه .گرفتدستدرخودهمرادوماستکان

!کنهمیآرومتبخور،اینوبیا-

:گفتخانومملیحه .کردنگاهیاتاقسمتبهنگرانیبامهدي

.دارمکارباهاتبشین .خوبهاعصابآرامشبرايگاوزبانه،گل .بردمبینادادمهمندابراي-

:گفتونشست .گرفتاتاقازنگاه

!خدمتمدربفرمایید،-

:گفتودادپسرشدستراآنوچرخاندتکاناسداخلراقاشقخانومملیحه

!کردي؟ریزيبرنامه-

:پرسیدايشدهتنگچشمانباوشدخمجلوبهکمیمهدي

!چی؟مورددر-

:گفتراحتخیلیخانومملیحه

!دیگهندامادرمورددرمعلومه،خب-

:کردراستوکجمختصريمتفکرومبهوتراسرش .بودنفهمیدههیچیهنوزمهدي

!ندا؟مادر-
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.مراسمشبرايآره،-

!مراسمش؟-

!عزا؟مجلسبدونشهمیمگه .ماستيخونهتوحاالکسشتریننزدیککهرفتهدنیاازمسلمونیه !کجاست؟حواست-

بهفرعیسایلمدیگرکهبودکردهمشغولرافکرشاوبرخوردوندابهمطلبگفتنقدريبه .بودنیاندیشیدهموضوعاینبهاصال

.بودنکردهخطورهمذهنش

:گفتپسرشبهنگاهیباخانومملیحه

!بودي؟نکردهروفکرشپس-

:گفتودادپسرانفسش

!اصالنه،-

.بگیروقتمسجدازبروفردانداره،اشکال-

!کی؟براي-

.باشهداشتهجامسجداگهالبته .مناسبهپنجشنبهکنمفکر-

:گفتوکردنگاهخواند،میدرسداشتمثالکهمبینبهرووکرددبلنراسرشمهدي

.بدهکاغذوخودکاریه-

:گفتآنرويمطالبییادداشتحالدروگذاشتدستشزیرراکاغذ

!بگیرم؟بایدچیا-

:گفتفکرکمیباخانومملیحه

چندنه، ...همینداریم،خونهتوهمچاییوقند .بگیريبایدهمخرما .الزمهشکروزعفرونوآردبراشکهپزممیخودمروحلوا-

.بگیرهمکاغذيدستمالجعبه

!دیگه؟-

.داریمفرصتروزيچندحاالگم،میبهتکنممیفکر-

!نیست؟دیرپنجشنبه-

یهپنجشنبهتاخداامیدبه .بمونهپاسرساعتدوتونهنمیوکردهعملروزهدوتازه .نیستخوبزیادحالشهمنداکهبینیمینه،-

.گیرهمیقوتکم

!بزنیم؟هماعالمیهباشه،-

!شه؟میهماعالمیهبدونمگهآره،-

:گفت .رسیدمینظربهگرفتهوچرخاندمیدستشدرراخودکارمهدي

!نداره؟اینجاروکسیکهندا-

:گفتمعطلیبیخانومملیحه

!ماستيخونوادهعضوهماوندیگهحاالثانیدر .یمدارکهمانداره،اوناوال-
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:پرسیدمادر .شدکشیدهباالبهاندکیمهديلبيگوشه

!نداره؟روکسینداواقعا !مهدي؟-

!نهدارمخبرمنکهاونجاییتا-

!چرا؟-

!دونمنمیهیچیندايگذشتهازمن .دونمنمی-

!چی؟پدرشمورددر-

.شدنجداهمازمادرشوپدردونممیفقط-

:گفتفکردرهمچنانخانومملیحه

!شده؟چی !مرده؟است؟زنده !چی؟پدرش-

درهمیشهنداتازه .بپرسمچیزيمواردایندرازشکهبودنشدهصمیمیقدرایننداومنيرابطهوقتهیچراستش .ندارمخبر-

بودهبچهخیلینداگویاپرسیدم؛هاشونهمسایهازواقعدردونممیکههمرواینایی .گرفتمیگاردحرفیوپرسشنوعهربرابر

.دونمنمیبیشتريچیزدیگه ...شدنجداهمازمامانشباباکه

:گفتمهديکهبودفکردرغرقساکتخانومملیحه

بنویسم؟روکیاعزاصاحبباشه؟چیاعالمیهمتن-

 ...خودمونلبتهاوندارو،مادرشفامیلی ...خب-

!میاد؟کسینظرتونبه-

:گفتوآمددرمتفکرحالتآنازخانومملیحهباالخره

.میانشهراهالیکلصورتایندرشده،فوتزلزلهتوکهبنویسیکافیهتازه .میانهمشونکهخودمونداریمفامیلکلیباباآره-

:سیدپرمحتاطانهمهديکهخاستبرمیداشتخانومملیحه

!کیه؟ندابگیمفامیلبهوقتاون-

:گفتآرامشباونشستدوباره

منطقهتوهمتو .کردمیکارشرکتتونتوهممدتیوبودیددانشکدهیهتوقبالگیممیگیم؛میروراستش !بگیم؟دروغقرارهمگه-

کسیبهنباش،نگرانهمبعدش .ماستيخونهارهندروجاییچونهمحاال .کرديکمکشداره،احتیاجکمکبهدیديزدهزلزله

!تادوشدهحاالبودیکیدخترم .بزنهربطبیحرفدمنمیاجازه

:گفتقدرشناسانهمادر،کالمسويازشدهسرازیراطمینانازپرمهدي

!کنم؟تشکرزحمتهمهاینبابتچطوردونمنمیمامان،ممنونم-

:زدتشروکرداخمیخانومملیحه

فکرآیندتمورددرحسابیودرستبشینیبهترهفکرااینعوضهمتو !دخترمهجاينداحاالگفتممنکنی؟تشکربایدتوچرا-

!کنیمشخصدلتباروخودتتکلیفوکنی

:گفتنرسد،مبینگوشبهکهجوريآراموبرخاستجاازکالفهمهدي
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!همشخصدلمباکهشهمیسالیچندمنتکلیف-

:گفتدرهمهاییاخمباخانومملیحه

!کردي؟زندگیتواردهمرواسماچراپس-

:دادجوابوکشیدگردنشبهدستی

!نیستمندلفقطگیرندهتصمیمچون-

:گفتوبرگشت .کشاندآنجابههمرااوترتیباینبه .رفتآشپزخانهسمتبهوبرخاستخانومملیحه

!چی؟حاال-

:گفت .رسیدنمیجاییبهفکرشفعالولیکند،فکرخواستودادکیهتدیواربه

.ندارمروالزمتمرکزفعالراستش-

!کرد؟رهاطوريهمینروخواستگاريجریانشهمیمگه !چی؟یعنیندارمروالزمتمرکز-

:گفتوقتیبودخوردهگرهموهایشبینمهديانگشتان

!خواستگاري؟بریموکنیمپیکوشیکماعزادارهخونمونتوییکوقتیکهنداريانتظارمامان-

:دادجوابجانببهحقخانومملیحه

بگم؟چیبهش .بدماسمامادربهکهخواممیحسابیودرستجوابیهفقط .خوامنمیازتچیزيچنیننه،-

:دادجوابفکرکمیبامهدي

انتظاريفعالمسلماوموندهمسکوتموضوعچراکهفهمنمیخودخوديبهخودشونبشنونروپنجشنبهمراسمجریاناگهخب-

 ...صفرومحرمبعدبرايمونهمیوشهمیمتوقفجریاننخواهیخواهیوهستمحرمهمبعدهفتهسهدو .داشتنخواهندهم

:گفتعصبانیحدوديتاواخمباخانومملیحه

!آره؟کنید،صبرصفربعدتااومده،پیشامونبرشرایطاینبگمبزنمزنگپسآهان-

:گفتجديخیلیمهدي

!نزدمحرفیچنینمننه،-

کهاونا !مردمدووندنسریعنیاین !آره؟بیفته،تابوآبازتابدیمکشروجریانکهاینهتومنظورهان؟بود،چیمنظورتپس-

!نه؟یابدوننروخودشونتکلیفبایدنیستن،مامسخره

بهراخودتوانستنمیکردمیکاريهر !قوزباالقوزبودشدههمخواستگاريموضوعشرایطایندرکهواقعا !بودکردهگیريعجب

 ...بودنداحاالاماببیند؛راندادوبارهدادنمیاحتمالهمدرصدیکحتیکهوقتیبهگشتبرمیجریانآنکند،راضیماجرايادامه

محکموگرفتدیوارازتکیهکند؟فکرهماوازغیرکسیبهتوانستمیمگر !خودشاتاقدرخودش،يخانهدرهمیشه،ازترنزدیک

:گفت

!ببخشیدشدیم،منصرفبگوبهشون .کنیممیمشخصروتکلیفشونباشهخب-
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البتهوبودسختبرایشهممطلبواضحشنیدنولیبدهد،جوابیچنینمهديکهزدمیحدسحدوديتاچندهرخانومملیحه

تربغرنجموضوعاسما،مادرخانوم،لیالباخواهرشخانوادگینزدیکدوستیبهتوجهباو !اسمايخانوادهبهبودآنگفتنتر،سخت

:گفتونشستصندلیرويوارفته .شدمیهم

زنگهمبازیهخوایممیبگیمبزنیمزنگباریهاینکه!کهشهمیبدخیلیاینبگم؟روحرفاینبزنمزنگچطورمنمهدي،واي-

!هستیمهمچشمتوچشمهمشماومحرمهدیگههفتهسهدوخودتقولبهآخه .خوایمنمیبگیمبزنیم

!چی؟یعنیفهمونهمیبهشونخودشماسکوت .داریمنگهدستفعالگم،میهمینبرايهممنخب-

!نیستدرستجورایییههماینولی-

:گفت .نمودنمییاريذهنشدیگرکرد؛حرکتآشپزخانهازخروجقصدبهمهدي

.بدهانجامروکارهموندرستهجوريهرپس-

.گذاشتتنهافکرازدنیاییبارامادرورفتبیرون .کشیدنمیاینازبیش

ازخواستمیوقتی .بکشددرازتخترويکندوادارشودهدباوخوردبهراندانوشیدنیبودتوانستهزبانیخوشوناززوربهمبینا

:گفتبود،شدهگریبانگیرشبدجورکهغریبیوتنهاییحسبانداشود،خارجاتاق

بمونی؟پیشمشهمیمبینا،-

:گفتزدههیجانوزدلبخنديمبینا

!بمونم؟پیشتداريدوستواقعا !گی؟میراست-

:گفتوکشیدراحتینفسینامب .دادتکانسريآرامندا

باشم؟اتاقیتهمديمیاجازه .باشمپیشتاینجاخوادمیدلمبگمبهتچطوربودمموندهواي-

.بستراچشمانشودادتکانتاییدبهسريفقط .نداشتکهخواستمیحالهمپوزخندزدن !اجازه ...خواستمیاجازهبود،جالب

حتی .شدنزدیکتختبهآهسته .بودبستهراچشمانشوبودهتنهااتاقدرندا .کرددردمازکوتاهینگاه .رفتاتاقسمتبهمهدي

.بودگرفتهدلشداد؛تشخیصاشچهرهدررااندوهوغمشدمیهمبستهچشمانبا

 .داددانبهرااشخیرهنگاهوزدتکیهصندلیبه .نشستآنرويوکشیدکنارراکامپیوترمیزپشتصندلی

***  

  

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::.

اي .شدپابهپامعذباونگاهزیرندا .بودکردهحفظراخودجدييچهرهطورهمان .دادندابهرااشخیرهنگاهوزدتکیهصندلیبه

:گفتهواوحالآنازآمدنبیرونبراي .بودبدترسکوتزد،میحرفیکاش

!داشتین؟کاريباهام-
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:گفتوبرگردانداورويبهبالفاصلهودادمیزرويبهايثانیهرانگاهش .کردچفتهمبهرالبانشمهدي

!دارین؟ساعت-

:دادجوابزودوفکربدونهمینبرايبود،گرفتهرامهديکالميطعنهندا

!دارینشمافقطنه-

:گفتخونسرديباوکردیادداشتبهشروعمیزشرويبردارينتهايبرگهازیکیدروبرداشتراخودکاريمهدي

!نکنیندیرساعتسهاینازبعدکهبگیریدساعتیهلطفاپس-

:گفتوگرفتنگاهشمقابلراچپشمچسریع !ساعتسهدیگرنهولیکردهدیردانستمی !ساعت؟سه

!کردمدیرنیموساعتیکهمش-

:گفتآهسته .بودگرفتهنظرزیررااوموزیانهکمیالبتهوخاصینگاهبامهديگرفت،باالراسرشوقتی

!همش؟-

:گفتخودهمیشگیطلبکارلحنباآنالپوشانیبرايزده،گندکهفهمیدسریعخیلی

!چی؟کهحاال-

:بودخودکنخورداعصابخونسرديحالتهمانبهمهدي

!کردنتون؟دیرعلتخب-

:گفتوکشیدزمینرويراپایشنوك ...داشتندهمباايدوستانهبسیاريمکالمهقبلروزاینکهبرايخب، !علت ...کردفکرندا

.ندارم-

:گفت .دادمیتابوبودگرفتهانگشتشدوبینراخودکارکهحالیدروآورددرراصندلیجیرصدايودادتکیهصندلیبهمهدي

!ندارین؟چی-

:گفتحرصباوایستادسفتکمیندا

.ندارمعلتی-

:گفتحینهماندر .کردنوشتنبهشروعدوبارهوگفتلبزیرآهانیمهدي

کنم؟تاییدبایدمنروکارتونگزارشکهدونیدمی-

:گفتزود !نهجماعتمردایندستاماکند،گیربیابانگرگدستکارشآدمنییع

!منظور؟-

:گفتترجديوگذاشتمیزرويراخودکار

!کنمتاییدروکارگزارشمنتاکنیدمیذکرکارتونگزارشدرروتاخیرهاتونکلواضحه،منظورم-

:گفتمتعجبندا

!داشتم؟تاخیرچقدرمنمگه-

:گفتودادهلجلوسمتبهکمیرامیزشرويتقویميمهد

!ببینیدخودتون-
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طورهمان !دقیقهپنجشنبهتاخیر،دقیقههفتشنبهسهتاخیر،دقیقهپنجیکشنبه .کردآنزدنورقبهشروعوآمدجلوتراحتیاطباندا

اواصال !بود؟کهدیگراین .بکوبدجاییبهمحکمراشسرخواستمیدلش !دقیقهدهدوشنبه .زدمیورقراصفحاتحیرتوبهتبا

آن !داندمیرااوورودساعاتدقیقچنینایناوکهرسیدنمیمردكاینحضوربهسالموادبعرضبرايورودمحضبهروزهرکه

.نکوبدمقابلشفردسربهدستگاهشودمباراتقویمتاکردکنترلراخودخیلیلحظه

منبهدیگهحاال»داشتخودباحرفی !خوردخواهددردشبهروزيهادقیقهچندایندانستمیکردمینگاهشقتدبامهدي

«!آره؟نداره،ربطی

راهایشخرابکاريآنازبدترحتیوبنویسدکارگزارشدرراکردهردیفمهديکهتاخیرهاییاینيهمهباشدقراراگرکردفکرندا

اشکارآموزييفاتحهکند؛ذکربنویسد،همراهاآنتکتکخواستمیشدهچیچیايعقدهمرداینقويلاحتمابهکههم،

:گفتعصبانیتباوکشیدعمیقینفس !استخوانده

!بکنیدخوادمیدلتونکاريهر-

یکیورفتدیوارکناريقفسهرفطبهوزددوررامیز .برخاستجایشازايعجلههیچبیوکرداوصورترويبلنديمکثمهدي

:گفتوگذاشتجایشانسردوبارهوبرداشتراپوشهدو

زمانبدیشکنن؟میکارهاییچه !هستجاییچطورکارمحیطببینینوبیایناینکهیعنیچی؟یعنیکارآموزيدوراندونینمی-

کهنیستاینکارآموزیکوظیفهترینمهمیعنی !هستيحدچهدرهاشرکتکارهايچارچوبدرموجودضوابطوروابط !چطوریه؟

برنامه .نیستآموزشگاهاینجانه، !بگیرمیادکارخواممیچی،کهبزنهدیوارودربهروخودشکنه،کاربنویسه،برنامهتندتندبیاد

موقعشبهکهدارنروخودشونخاصزشآموهرکدومغیرهوشبکهوافزارسختباکار .گرفتیادمربوطهکالسدربایدرونویسی

وهمکارهابابایدطورچهاینکهگرفتنیادیعنیاونجا،نظمحفظیعنیکاريمحیطدرگرفتنقرار .گیریدمییادیاگرفتیدیادیا

 ...کردبرخوردهامشتري

:گفتوکردقطعرااوحرفندا

!پرهکجاازشمادلدونممیکهمن !چی؟کهگفتینرواینايهمه-

:رفتهمدرمهديهاياخم

نصفکارسرمیانوقتی !اونازخارجوکارمحیطبینبکشنمرزيیهتونننمیکهاینه !چیه؟هاخانوميهمهمشکلدونیدمی-

بهزنیدمیديتاییمهردارینشما .ذارنمیجاکاريمحیطدرروفکرشوننصفبیرونرنمیوقتیواونجاستازبیرونفکرشون

 .منبرداشتاین

:گفتبلندوکردمشترادستانشندا

!نیستطوراینهماصالخیر،نه-

:رفتباالترهممهديصداي

قدراینشرکتبهورودچرا !کشید؟طولساعتنیماومدنباالروطبقهدوچراکردین؟دیرچیبرايامروزنیست،طورایناگر-

یامهماتفاقهروقتاونکار،سربرینواقعاخواستینوقتیفرداببینم !گشتین؟برمیداشتیننیومدهچرا !براتون؟بودشدهسخت
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ببینیدکنیدفکرکمیهاصال !دوبارتون؟حضوربرايکنیددلدلقدرهمینخوایدمیافتادهمکارتونیهمثالوشمابینکهمهمیغیر

!درسته؟

دلشهايتهتهآندرراستش .گرفتمینتیجهکمترکردمیفکربیشترچههرولیگشت،میشکنیدندانجوابدنبالداشتندا

نمیدلشاصالکند،فکراوهايحرفبهبیشترخواستنمیدلشاصال !امراینبهاعترافبودسختخیلیولیداد،میحقاوبه

اوسکوتازمهدي !خواستنمی .ببیندرااوهرگزخواهدنمیلشددیگرکهگفتمیزبانیچهبه !کندفکراوبهدوبارهخواست

:دادادامهمحکموکرداستفاده

توکنین،حفظروشرکتنظمبخوامازتونکنین،پیداحضوراینجادرموقعبهبخوامازتونکهدممیخودمبهروحقاینمن-

دوهرهموشرکتیمیهتوهموایمدانشکدهیهتوهمکهکسیهیعنوانبهدممیخودمبهروحقاینحتی !نکشیندادشرکت

!باشهبهتونحواسمبیشترجاهایییههستیم،آذري

:نشستنداهايلبرويپرحرصیپوزخند

روشماهايهمجنسوشما .باشهخودمبهحواسمکههستحالیمقدرياینخودم .ندارهروحقایندیگهکسهیچنهوشمانه-

 ...خالیتوبادکنکعینشناسم؛میخوب

:کرداصالحراخوديجملهحرصباو

زرنگین،خیلیشما !کنهاعتمادبهتونیکیکافیه .کنیننمیکاريشخصیتوننفعبرايجزشماها !بودینخالیتوکاشايحتینه،-

!نمالینشیرههمروخودتونسرخودتونکهباشهخودتونبهحواستون

اوهايحرفوخودشکارهايوهاحرفبیندرستیارتباطکردمیسعیودادمیگوشاوتهوسربیهايحرفبهعجبمتمهدي

:گفتنیست،رواکردمیحسکههاییتهمتخوردنخاطربهعصبیهمکمیوحیرتباهمینبرايکند،برقرار

میمنبهپروابیدارینطوراینکهدیدینمنازاشتباهیکارچه!پیچونید؟میهمبهروچیهمهچرا !گید؟میداریدچیشما-

!تازین؟

میدرگیرهممنوداريوشدهگریبانگیرتکهحسیههمینتواشتباهترینبزرگپسر،آقا» .فشردبیشتررااششدهمشتدستان

توساعتنیمفهمیمیکهاینهدر !کردمدیردقیقهپنجفهمیمیکهاینهدر !باشهبهمحواستخوايمیکهاینهدرتواشتباه !کنی

کهدونینمیودارهبتنازدریچهیهقلبایندونینمیکهاینهدراشتباهت !زیادخیلیزیاده،خیلیاشتباهت .رفتمپایینباالپلهراه

«.دمنمیکسهیچبهرواجازهاینمننداريحق !کنیدرگیرهممنونداريحقلعنتی،لعنتی، !نیستشکستنیوقتهیچبتناین

چندهر !هاستحرفاینوکارآموزيچههرپدرگور !همیشهبرايواالنهمین .رفتمیبایستمیبود،گرفتهموجچشمانش

:آخرسیمبهزد .رفتمیاستادپیشآبرویششکبدونداشتشرکتدرکهنابیيپروندهاینبابود،ثمربیهمماندنش

 .کنینتحملمباشینمجبورنهوبخورههمبهشرکتتوننظمنهتانمیاماینجادیگهمنحترممآقاي-

:گفتتحقیرآمیزوزدپوزخنديمهدي

!بزنینجاوباشینضعیفحداینتاکردمنمیفکر-

پایبندبهشودهمیلقوکهاونی .رهمیدرهاشمسئولیتزیرازکهکسیهاونضعیف»بکشددادخواستکردهبغضوخشمگین

:گفتهااینيهمهجايبهاما«...کهاونیه !کنهمیاستفادهسودیگهیکیضعفازکهاونیهمونه،نمی
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!اجازهباگیرین،میرودنیاکجايببینمباشیدقويشماضعیف،منباشه-

:گفتخشمویظغبا .نبودبینیپیشقابلواقعادختراینالعملعکس .بودماندهماتمهدي

!سالمتبه-

.کردتركرااتاقشدهمشتهايدستهمانباوبرگشتندا

اتفاقاتتوانستنمیهنوزشد؟گونهاینچرا !شدچهوخواستمیچهاصال .کردمیتماشارااوخروجوبودایستادهحیرانمهدي

!اخراجبهشدتبدیلکممحولیسادهتذکریک .کندتحلیلحسابیودرسترادقیقهچنداین

مهدي .بسترااتاقدروبرگشتحوصلهبا .انداختاوپايتاسربهنگاهیوشداتاقواردفرزادکهبودنخوردهتکانجایشازهنوز

:گفتآرامفرزاد .رفتپنجرهسمتبهودادخودبهتکانی

!بودخوبینماییقدرت-

وگرفتدستدرراموس .نشستورفتمیزشپشتهمدرهاياخمهمانبا !ختاندامیتیکههمفرزادداشتحوصلهخیلی

:گفتوزدتبسمی .دوختچشمویندوزاصلیيصفحهبهوایستادکنارشوزددورفرزاد .دوختمونیتوربهرانگاهش

!بود؟کردندیرساعتیهخاطربهاینايهمه-

:فتگبردارد،مونیتورازچشماینکهبدونمهدي

!برگشتی؟کی-

:گفتوکردجیبشدردستورفتمیزمقابلبهدوبارهفرزاد

!فرستادي؟خودتجايمنوبود،اینواجبتکارپس-

:گفتوکردبازصفحهرويهدفبیرافایلدویکیمهدي

!کردي؟بازدید-

:گفتوکردپرتمیزرويوآورددررافلشجیبشاز .کردپوفیفرزاد

!توئهاینهمش-

:گفتوگذاشتکنار .کشیداودستازراموسفرزاد .زدکامپیوتربهوبرداشترافلشمیلیبیبامهدي

بود؟شدهچی-

:گفتوآمدکنارشهمفرزادکهبودایستادهپنجرهبهرو .برخاستوکشیدنفسیمهدي

!کنی؟میاذیتشچرا-

:گفتوزدلبخنديفرزاد .کرداوبهچپینگاهوبرگشتتندمهدي

!کنی؟نمییعنیاین-

:دادادامهودوختچشمپنجرهبهحرفاینبا

خالیجات !کردم؟کارچیبودماونجاکهروزاییمدتتمامدونیمی .گذروندمپدرمدوستايازیکیشرکتتوروکارآموزیمیادمه-

یعنیگیگه؛حددرداشتمنگهرواونايهمههمحاال !داشتسرعتیچهتشوناینترنالمصببرنامه،فیلم،آهنگ، ...کردمدانلودفقط

.بوديرفتهبزرگشرکتیهیادمه !چی؟خودت !هاگذشتخوشکلی
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:نشستمهديهايلبرويهمتبسمیباالخره

!بودمعتبرهايبانکازیکیبهوابستهآره-

اونجا؟کرديکاراچیاوهوم،-

:گفتونداختاباالايشانهمهدي

 .اینترنتتوگشتگاهیتوقولبهوریزخردهکارهاي-

:گفتوزدمهدييشانهبردستیفرزاد

!خالصوبگذرونهرودورشبذارنگیر،سختزیادهمتو-

درورفتدرسمتبهفرزاد !کندتوجیهخواستنمی .بسترادهانشايکلمهخروجازقبلولیدهد،توضیحیتاکردبازلبمهدي

:گفتحالهمان

برنامهبهقرارهبخشیههمانگارسازي،شکالتيکارخونهاونبهبريسریهبایدراستی .بزنروطرحشوکنبررسیروفلش-

احتمعصراینکهدیگه !گنمیچیببینبروخالصهکنیم؛پیادههمدیگششعباتدرروبرنامههمینتاخواستنمیهموبشهاضافه

.بدیمتحویلروکارخودتنظارتباخواممیشه؛میتمومکارشونامروزهابچهگویانظري،آقايسراغبرو

:گفتشاکیوزدکمربهدستمهدي

!کنید؟میکارچیخودتونشماوقتاون-

:گفتوخندیدفرزاد

دررومردمدختراشکنبایدبگیريیادتابشیتنبیهبهترهنظرمبهثانیا .شدمدعوتکلینیکدراجباريناهاریهبهامروزمناوال-

!بیاري

:گفتمتعجب

!کرد؟میگریهمگه-

:گفتوکشیدخودلبگوشهبهناخنیفرزاد

 .صورتشتوباشیکردهپرتچیزيآبیلیواناینکهمگه .بودخیسکهصورتش-

:افزودشیطنتباو

!ندارمخبرنمکهباشهافتادهايدیگهاتفاقیا-

مهديگوشبهصدایش .رفتبیرونوگشودانتهاتاهمیشهمعمولطبقراآنکرد؛بازرااتاقدر .کردترجديکمیرااشقیافهو

:گفتمیکهرسیدهم

!مناتاقبیارینتشریفلحظهچندشهمیاگهمقدمخانوم-

 .بگیردباالراسرشمهديشدموجباتاقدرصداي

***
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 .بگیردباالراسرشمهديشدموجباتاقدردايص

:پرسیدآهستهمهدي .شدمیاتاقوارددفتروکتاببغلیکباکهبودمبینا

کنی؟میکارچی-

:گفتآرامبرادرشازتقلیدبهوکردنگاهیندايبستهچشمانبهچشمیزیرمبینا

!اینجاکنممیکشیاسبابدارم-

!چرا؟-

:گفتوگذاشتمیزرويراهاکتابزناننفسنفسمبینا

.دیگهندااتاقیهمشدم !ندارهچرا-

:گفترسید؛نمینظربهراضیزیادمهدي

گفتی؟همخودشبه-

:گفتوگرفتکمربهدستمبینا

!بودمشتركگیريتصمیم .دادماطالعحضورشونبهنباشیدنگرانآقاحضرتبله-

بسازبود،ماندهسرشدرخواهرشبچگیهمانازعادتاین .کشیدکرد،مینگاهشمعترضکهرامبینالپوزدلبخنديمهدي

:گفتودادماساژراخودصورتوکشیدکمرازدستمبینا .داشتخوردنیوتپلهايلپ

!کنهمیدردنکن،کارواینگفتمبارهزار-

!نکشمرولپتهممنتانگیرخودتبهبدعنقيقیافهگفتمبارهزارهممن-

:گفتوسایليبقیهآوردنبرايخروجحالدروکردخالیرانفسشمبینا

.استفایدهبیتوبازدنحرفاصال-

:گفتلبزیروکردمرتبرارویشپتويوشدخم .برگشتنداسمتبهمهديمبینا،خروجبا

.کردمیتغییریزهاییچیهشایدبرگردوند،عقببهروزمانشدمیاگه-

آدمهمآموزانشاندانشاینکهرفتمییادشانگاهیگویارحمبیدبیرهاياین .داشتايکنندهخستهروز .بودظهرپنجشنبه

تاکسیسواربتواندکهنبودجوريولیبود،دورکمیخانهمسیر .رفتمیراهسالنهسالنه .دارندظرفیتمشخصیمقداروهستند

کهشدمیمدتیهممبین .رفتمیهاآنيخانهبهمدرسهازوبودمهمانبزرگشمادريخانهامروزهمدوستشبدبختاز .شود

دهنشمبینحرفیادآوريبا !شدمیهمراهرفقایشرفیقازتاچندباکهچرابرود،همراهشمدارستعطیلیازبعدبودکردهقدغن

راندامادرمراسمنیموپنجتانیموسهساعتکهافتادیادشتازه .کردخالیراحرصشپایشزیرسنگبهلگديباوکردکجرا

غم .بودسنگینبرایشگذشتهيهفته .بودحوصلهبیوخستهولیکردتندپاکمی .کندعجلهخانهبهرفتنبرايبایدوداشتخواهند

باحداقلکهبودنمودهراخودتالشتماممبیناکهناراحتش،وغمگینقیاتاهم .بودقراردادهخودشالشعاعتحتهمرااوندا

مادرشالبتهبیایند،نداعیادتبهخواستندمیهمهفامیلتوسطمطلبفهمیدنباهمطرفیاز .بیاوردبیرونخودالكازرااوپرحرفی

وصمیمیتاحساسهاآنخودباشایدوبایدکهآنچنانهنوزنداکهچرانیست؛درستیکاراوازعیادتفعالکهبودگفتههمهبهتقریبا
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خواهدبیشتريتنهاییوغریبیحسنداصورتآندرکهبودمعتقد .شودمواجههاآنفامیلانبوهبااینکهبهبرسدچهکندنمیراحتی

.شودآشنانیزبقیهباتدریجبهتادادزماناوبهبایدوکرد

یکعقبششیشهپشتکهخصوصبه .کردذوقخیابان،کناردرشدهپاركسفیدپرایدیکدیدنباکهبوداصلیخیاباندرهنوز

:گفتلبزیر .بودخودشخودبلهچرخاندچشمماشینشمارهرويسریع .داشتقرارخوابالوکوچولويخرس

!مهديجونآخ-

مباركيکلهبلهکردنگاهوشدخمکمیعقبهمانازنرسیده !دادمیاپیتزيمزهبرایششرایطآندربرادرشماشینحضوریعنی

وکردقفلهمبهپشتازراهایشدستکند،شیطنتخواستمیکههاییوقتيهمهمعمولطبق .شدمیدیدههمایشان

.زددورراماشیننشوددیدهکهطوريآراموشدنزدیکماشینبهپشتازپاورچینپاورچین

خندهباوبردداخلراسرشوکردبازرادربس،وآمدبرمیمبینايعهدهازفقطکهسریعحرکتیکدر .رسیدرانندهدرکناریوقت

!همانجاهمانشدنشخشکوهمانجیغکشیدنولی ...کشیدرانندهگوشدرجیغی

نگاهبود،کشیدهجیغگوششدمدفعهیکوکردهبازراماشیندرکهدختريبهتعجبوحیرتبابودافتادهکهاتفاقیازشوکهفرزاد

تعجبشدتازکهچشمانیوبازدهانباداشت !بودندیدهجسارتیچنینهمتهرانیدخترانازداشتیادبهکهجاییتا .کردمی

.نگریستمیداشت،فاصلهصورتشبافقطمترمیلییککهاوبهبودند،شدهبرابرچند

!بودزدهخشکشهمخودشهیچ،بودشدهخشککهدهانشبآمبینا

.کشیدبیرونماشینازراسرشودادتکانیخودبهزوربه

!بود؟خواب

!بود؟بیدار

!دید؟چهدقیقاحاال

!نبود؟برادرشماشیناینمگر

!چه؟نباشداگرواي !نبود؟یعنی !بود

 .کردنگاهرانندهبهوکردخمراسرشدوبارهمشکوكوزدهبهت !دهدقورترااردددهاندرکردمیفکرکهراآبیزوربهکردسعی

ماشینبهخودشکهیکاديوان .کشیدجلوآینهسمتبهرانگاهششدهخمطورهمان !نبودکهمهديبابانهزد؛پلکباريچند

ولیبودنیاوردهدرسرچیزيهنوز .برگرداندفرزادرتصوبهراگیجشنگاهدوباره .داشتقرارسرجایشبود،کردهوصلهمبرادرش

وگذاشتخوددهانرويدستترسباکشیده،بنفشجیغغریبهپسریکگوشدراالنهمیناوکهبوداینبود،واضحکهچیزي

.ایستادراست

ازماجراازآوردندرسربرايبود؛مبینازاترگیجشدنش،واقعحادثهمعلولعلتبهکلدروشدهخارجاولیهشوكازتازهکهفرزاد

.شدپیادهماشین

.رفتترعقبقدمیودادحرکتیپاهایشبهمبینا
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گوششدموگشودهراماشیندردختراینبود؟افتادهاتفاقیچهدقیقاحاال !جالبچهکرد،میتحلیلراافتادهاتفاقداشتتازهفرزاد

داشتقراردختردهانرويکهدستیوپریدهرنگامابود،گرفتهاشخنده .شدمیهماینازترزهمبامگریعنی .بودکشیدهداد

 .نبودهدلچسباوبرايزیادجریاناینداد،مینشان

:گفتلکنتباوترسیدهمبینا

 ...مهدي ...ماشین-

برايپس» .کردخطورذهنشبهفانتزيفکرهزارواحدنآدر .بودمهديمالجیغاینپسآهان .دادباالراابرویشدوهرفرزاد

«!استخانوادهعشقکنیممیفکرکهباشروما !اینجامیادوکوبهمیکلهباایشونهفتههرهمین

 .برداشتعقبدیگرقدمیکمرد،میترسازداشترسماکهمبینا

سرعتباکهماشینیزیردقیقاداشتمیبرعقببهدیگرقدمکی .کشیدوگرفترااوکیفبندوبردپیشدستسرعتبهفرزاد

.رفتمیکرد،میعبورداشت

لهشخواهدمیدقیقاگرفتهرااوکهاالنهمینحتمامرداینکهبوداینرسید،ذهنشبهکهفکريتنها .رفتمیحالازداشتمبینا

:بزندحرفیکردسعیوکشیددهانشيروازدستوریختصورتشرويبرارادهبیهایشاشک !کند

 ...ماشین ...تو ...شما ...داداشمه ...ماشیناین-

کهکشیدمیماشینکنارکاملطوربهرااوکهحالیدر .بودمهديخواهرپارهآتیشاینپس .کردپررافرزادصورتکللبخندي

:گفتنباشد،خیابانوسط

!مبـینایـــی؟توپس-

میرااسمشکجاازمرداین .آورددربودنهنگحالتآنازرامخشکردسعیوبلهیعنیدادتکانباريچندتندتندرارشسمبینا

 ...نکندکرد؟میچهبرادرشماشیندراصالدانست؟

 ...یعنی .بودندواقعآنردکهروزيهمینیعنی !صبحپنجشنبه .بیایدمراغهبههواپیماباصبحپنجشنبهروزمهديدوستبودقرار

 ...یعنی

:گفتزد،میخودگونهرويمحکمدستشباکهحالیدر .شدخالیدلشتويمرتبهیک

!فرزادین؟آقاشماواي،-

:گفتخندهبافرزاد

!زنی؟میروخودتچیبرايحاال .خودممآره،-

خاکیچهدقیقااالنیعنی .گرفتگازهمرالبشبود،ماندهاشگونهرويهمچنانکهدستش .بمیردجاهمانخواستمیدلشمبینا

گوششبزرگشتکهتردیديوشکهیچبدونکرده،دوستشازگرمیاستقبالچنینیکهفهمیدمیمهدياگر !ریخت؟میسرشبر

کرد؟مینگاهپسراینرويبهچگونهدیگرطرف،یکبهاینحاال !بود

کهقامتیخوشورووبرخوشدختراین !مهدي؟خواهر !مبینا؟بود؛گرفتهتحسینرنگنگاهشحاال .بودنشدهغافلگیرکمهمفرزاد

مقابلشدرترسوشرمندگیوخجالتازداشتوسر،بهرنگیمشکیيمقنعهوداشتتنبهرامدرسهفرمزیتونیشلوارروپوش
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همازرافکرشماشینطرفآنازمهديصدايکهبگذاردسرشبهسرکمیاوکارازايدربود،کردهبازلب !زدمیبالبال

:گسیخت

!خبره؟چهاونجا-

زد،دورراماشینبگذارد،ماشینداخلراخریدهایشحاويکیسهاینکهبدون !همرويدرروفرزادومبینابود،عجیببرایش

:گفتآرامولبزیر .بودکردهغلطیعجبکشید؛آهیمهديدیدنبامبینا

!نگیدمهديبهخداروتو-

همچنانولی .کشیدمبیناکیفبندازدستوفشردهمبهرالبانش .کندکنترلراخودکردسعیولیبود،گرفتهاشخندهحسابیفرزاد

.بودمشهودصورتشونگاهدرخندهآثار

اشگونهرويهنوزدستشکهکردمبینابهدقیقینگاهوستادایکنارشانبود،نشستهابرویشدومیانناخواستهکهاخمیبامهدي

سرحالتنهانهمبینابرعکسکهفرزادو .بودپریدهحسابیرویشورنگوبودهخیسمختصريصورتشولیکرد،نمیگریه .بود

:گفت .کندبرقراربوددیدهآنچهبیندرستیارتباطنتوانست .رسیدمینظربهنیزخندانبلکه

!شده؟چی-

:دادجوابآرامشبافرزاد

!شدممیآشناخواهرتباداشتم-

:دادادامهخندهباو

عقبعقبطورهمینگرفتمشنمیاگهترسیده،همخیلیانگار !بودمماشینترلپشتکهنههستم؛چیزيدزديبودکردهفکر-

.خیابونوسطرفتمیداشت

بازراعقبدربزد،میمشکوكجاهایییکچندهر .بودکنندهقانعحدوديتافرزاداهکوتتوضیح .شدعاديکمیمهدييچهره

فرمانپشتدوبارهفرزاد .دادقرارمبیناکنارصندلیرويهمراخریدهااو،شدنسوارازپس .شودسوارکهکرداشارهمبینابهوکرد

:گفتفرزادکنارش،مهديونشست

هست؟همزبایاشدتمومخریدهات-

:گفتوچرخاندجلوبهراسرش .گرفتمبیناازنگاهمهدي

.دممیسفارشوگردمبرمیمنخونه؟بریمشديخستهاگهمسجد،برايدممیسفارشگلیهسرکوچهفروشیگلازفقط-

:گفتوزداستارتفرزاد

!کهنکندمکوهنشستم،هواپیماتوساعتیهچی؟برايخستهبابا،نه-

 .باشه-

:گفتومبینابهکردرودوباره

!تنهایی؟چرا-

:گفتوکردبلندراسرشمبینا

!بزرگشمادريخونهبرهبودقراردوستم-
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کجاست؟مبین-

.دیگهدوستامباهممنره،میدوستاشبااون !بدونمکجااز-

:گفتفرزادبهخطابوبرگشتمهدي

.راستبهبپیچ-

.کردمیجستجوذهنشدرداشت .انداختنظريعقبصندلیبهآینهازباريچندرانندگینحیدرفرزاد

ترمموقعآنفرزاد .شددانشگاهواردمهديکهوقتیهمانازیعنی .سالششازبیششناخت؟میرامهديبودسالچنددقیقاحاال

فوقفورواردگفتندمیوبودندکردهکشفرامهديهابچه .بودکدهدانشفوتبالتیمدربرخوردشاناولین .گذراندمیراتحصیلیسوم

نماز،وناهاربرايهاکالستعطیلیزمانیعنینیم،ویکتادوازدهساعتدرکههایشاندوشنبهروزهفتگیبازي .استايالعاده

طرفازمهديدانشجوییکاروطرفیکازدانشکدهدرفرزاددایمیحضورآنازبعد .بودشدهشانآشناییسببشد؛میانجام

نمازحالدرونمازخانهدرراهمدیگربارها .داشتندهممهماشتراكينقطهیک .ببینندراهمدیگربیشتربودگردیدهباعثدیگر

هر .شونددوستمهبابفهمندخودآنچهاززودترخیلیبود،شدهسببودادههمدستبهدستعواملهمینوبودند،دیدهخواندن

:گفتفرزادبهمهديکهبودنگذشتهشاندوستیاززیاديمدت .نبودیکیهمباشانتحصیلیترمچند

!بشیواقعمفیدحداقلکهگیرينمیدانشجوییکارچرااي،دانشکدهتوعصرتاالطلوععلیصبحکهتو-

پسرایناز .شدمیخوردممهديبابیشترهموبودسرگرمیایشبرهمداشت؟اشکالیچه .دیدنمیمخالفتبرايدلیلیفرزاد

.فهمیددوستشاینازبیشتريچیزهايزمانگذربا .شدبیشترچههرارتباطشانترتیباینبه .بودآمدهخوششجدي

بهمشهورهايفروشیزاپیتازیکیدردانشکدهساعاتازبعداو .بودشدهقبولدانشگاهدردیرترسالیکمهدي .بودندسنهم

برعالوهکهشدمتوجهزمانگذربا .بودعجیبکمیداشت،خواستمیچههرزندگیدرکهفرزادبراياینوکردمیکاردلیورعنوان

 .داردمالیمشکلکهزدحدسشدمیپس !کندمیهمخصوصیتدریسغیره،وهاکالسبیناشخالیساعاتدرمهديکار،این

بیشترچههر .بودخوبیبسیارپسراحوالاینهمهباولی !دادنمیراهمهديکند؛کنجکاوياويخانوادهيدربارهزیادوانستتنمی

امکانکهرادروسبرخیحتی .گذراندندمیهمباراشبتاصبحازگفت،شدمیکهجاییتاشد،میبیشترصمیمیتشانگذشتمی

هماوگرفتتصمیمبعدسالیک .رفتمیکارسربهمهديکهچراشدمیکالفهفرزاددانشکدهازبعد .داشتندبرمیهمباداشت،

!شدپابهدعواییچهکند،میچهاوفهمیدندمادرشوپدروقتیبخیریادش .شودمهديهمکار

:گفت !باشد؟باردومیناینکهبوددادهگوشهاآنحرفبهبارچندمگرفرزاداما

!تفریحهبرام .خوادمیدلمدارم،وستد-

!همیشهمثلشدند،تسلیمعاقبتتغاريتهاینهايراییخودازعاصیمادروپدرو

خودشبرايشرکتیکردقصدشد،التحصیلفارغکهفرزاد .کنندعادتهمبهحسابیمهديوفرزادکهبودکافیفرصتسالسه

یکدرتوانستنمیکهفرزادولیفرزندانش؛سایرمثلدرستبود،زدهنامبههمراواحديخودشانکاريساختماندرپدرش .بزند

واحدآنهمینبراي .بگیردفاصلهداشتدوست .خواستنمیهمدلشیعنیبزند،کامپیوتريشرکتبودندپزشکهمهکهساختمانی

مشکلدوموقعآندر .زدحرفمهديباشرکتزدنموردرد .کردخریداريبود،مناسباوکاربرايکهدیگريمکانوفروخترا

مهدياینکهدومیوکندعنوانهمرااونامشرکتثبتدرتوانستنمیوبودنگرفتهرامدرکشهنوزمهدياینکهیکیداشتوجود
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ودوستداشتزیاددرشپکهچیزيشرکتثبتمورددر .برگرددخودشهربهدرسشاتمامازبعدداشتدوستوبودمراغهاهل

مهدياشزندگیطولتمامدر .کردکاراومخرويخیلیشهرشبهمهدينگشتنبرمورددراماکرد،میکاريیکپسبودآشنا

!بروددستشازگذاشتنمیپسبود،یافتهکهبودهمراهیودوستبهترین

!شودمیچهببینیمکنیم،رکابهشروعشرکتدربیاراسالیکهمینحاالکهکردپیشنهاد

امراینبازیادمادرشوپدر .شودساکنبود،خالیکهخودشآپارتماندرخواستمی .زداستقاللازدمشرکتافتتاحبادرست

.نبودندموافق

همانیاعمهرپسبرايکهمطالعاتیفرصتعلتبهتنهاهمفرزانه .بودشدهجداهاآنازازدواجازبعدفرهاد،بزرگشانپسر

فرقفرزاداما .بودکردهآغازمقررموعداززودترراخودمشتركزندگیبهترعبارتبهوبودشدهفرانسهراهیبودند،دادهنامزدش

مطابقهمسرآخر  وبودکردهدعوامادرشوپدرباچقدردبیرستانيرشتهانتخابسر .بودمتفاوتعالیقشبچگیهمانازداشت،

مادراعصاب،ومغزمتخصصپدرش .خانوادگیشانيحرفهبهبودزدهپاپشتوبودکردهانتخابراریاضیيرشتهخودخواستبا

کهبودسازدارودکترخواهرشوزایمانزنانتخصصیدورهدانشجويبرادرشزنداخلی،متخصصبرادرشمو،وپوستمتخصص

اسم .بودخودخانوادهاعضاييهمهازمتفاوتکلدر .بودکامپیوترعشقخودولی !بودکردهازدواجپزشکشدندانيعمهپسربا

بهکهجاییتا .شوندجمعجایکهمهشانخانهدرافتادمیاتفاقکمترگفت؛نمیهمبیراهپرالبته !کلینیکبودگذاشتهراشانخانه

ازبچگیهماناز ...یاوبودندشیفتیاوداشتندعجلهیاخانهآندرهمه .مدآمیتنهاورفتمیتنها .خوردمیناهارتنهاداشتیاد

میکهمایکروفرگرماينهباشد،اوپذیرايمادرشگرمآغوشآیدمیخانهوقتیداشتدوست .آمدنمیخوششوضعیتاین

ازداشت،چیزهمه .شوندجمعجایکدهخانوااعضايتمامداشتدوست .شودگرمغذایشتازدمیراآنلعنتیيدکمهبایست

 !داشتکمچیزيیکاماواجور،جورامکاناتوخصوصیمعلموگیممختلفانواعوبازيلوازم

خوديخواستهسرانقدروگذاشتمیمخالفتبنايکردمیتحمیلخانوادهکهچیزيهرباابتداهمانازکهبودهمعلتاینبهشاید

سالچهارسر .داشتزمینهایندرخوبیاستعداد .شدقبولکامپیوترافزارنرموخواندریاضی .رسیدمیآنبهکهکردمیپافشاري

.زدخودنامبهشرکتیوگرفتمدرك

تعلقپدرشبهآنواحدچهارکهبودندزدهايواحدههشتآپارتمانآندرکهبودندبردهارثبهپدرشاناززمینیعمویشوپدر

ازدواجشاوایلهمانکهفرهاد .بوددادهمستاجردستهمرایکیوبودزدهفرزندشسههاينامبهراآنازواحدسهپدروتداش

شرکتافتتاحباهمزمانفرزادولیبود،خالیهمچنانکههمفرزانهواحد .خریدخودبرايتريبزرگآپارتمانوفروختراخودواحد

بخواهداگرپسرایندانستندمینیزخودولیکردند،مقاومتکمیمادرشوپدر .رفتآنجابهزندگیبرايوکردمبلهراخودآپارتمان

.بودنخواهدجلودارشهمکسیرود،میبرود

نظردر .بودخواهدمسکنيقضیهدرسشاتمامازبعدتهراندرماندنبرايمهديمشکالتعمدهازیکیکهدانستمیفرزاد

میاحساسولیبود،ندیدهاوازنامناسبیرفتارهیچبودندهمباکهسالیسهتمامدر .کنددعوتهمخانهعنوانبهرامهديداشت

آنمنزلبهراخودمراغه،دیدنيبهانهبهباریکهمینبراي .بدانداويدربارهبیشتريچیزهايبایداوباشدنشهمخانهبرايکرد

کهسفريبا .بودفهمیدهچیزهاییدوستشزندگیازشاندوستیمدتدر .شودآشنامهدييخانوادهبانزدیکازتاکرددعوتها
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ازپیشگیريبرايشد،مطمئندوستشيخانوادهشرایطازکاملوقتی .شدآشناهاآنصمیمیوسادهيخانوادهباکردمهديهمراه

.بروداوآپارتمانبهوکندرهاراخوابگاهکهدخوانگوششدممدامخود،دیاربهمهديبرگشتن

تسلیمبرساند،راخودسریعکهخواستاوازوشدهبدحالشکهزدزنگاوبهفرزادشبیوقتیولینبود،امراینموافقزیادمهدي

بهپزشکشمادروپدرهبزدنزنگعوضبهشبینصفهوبودشدهمسمومبیرونچیلیوچربغذاهايخوردنخاطربهفرزاد .شد

!بودزدهزنگمهدي

.شدماندگاردیگرفرزاداصرارباهمآنازبعد .شودخوبحالشتابمانداوکنارروزيچندمهديشد،موجباتفاقاینخالصه

پیدادرآمداینباشغلیخودتشهردرتوانستیاگربودگفتههمفرزاد .برگرددکهداشتدوستخیلیاومهدي،درساتمامازبعد

اززودترشرکتشانکارکلفتشگردنيخانوادهوپدرآشنايودوستوتبلیغاتلطفبهولی .باشجاهمینموقعآنتاولی !بروکنی

برايکند،پیداخودششهردرهمآمددرآننصفباحتیکاريمهدينداشتامکانواقعدر .گرفتشد،میتصورکهچیزيآن

.شدهمشدنشانترمحکمموجبکهنزدآسیبدوستدوروابطبهتنهانهشرکتوکاريمسایلخوشبختانه .ماندناچارهمین

همزمانبتواندراحتیبهکهشدنعمتیبرایشآنجادرمهديحضورترتیباینبه .شددانشگاهراهیوقبولارشدفرزادبعد،سالیک

.کندرسیدگیکارشودرسبه

.گسستهمازراافکارشيرشته«!دارنگهجاهمین»گفتمیکهمهديصداي

:گفتکرده،بازرادرمهديماشین،توقفبا

.بیامبدمسفارشزود-

:گفتوکشیددرسمتبهسریعودادخودبهحرکتیمبیناولیداد،تکانسرفقطفکردرغرقفرزاد

.میامباهاتهممنداداش-

:گفترفتهباالابروهاییبامهدي .کردندنگاهاوبهتعجببادوهرمهديوفرزاد

!بیاباشه،-

زیربهراسرشمبیناماشینحرکتمدتتمامدرکهبودمتوجه .کردمیفراراوازداشت .خندهزیرزدفرزادمبینا،شدنپیادهبا

وبرادریکمهديدانستمیبود؟ندیدهرامبینااالحتاچرابود؛مشغولذهنشهنوز .استکردهبازيکیفشيدستهباوانداخته

نداشتانتظاراصالچهبرايدانستنمیولیبدهند،کنکوراستقراردوهرامسالکهدانستمیهمرااینحتی .داردقلودوخواهر

زدهکامپیوترشاصلیيصفحهبهمهديکهبودعکسیهمانداشتاوازکهتصوريتنهااینکهبرايشاید .ببیندگونهاینرامبینا

صورتیشیرشیشهباپوشصورتییکیوآبیشیرشیشهباپوشآبییکی ...کوچکيبچهدومبینا،ومبینهايبچگیعکس .بود

دیدهعمرشتمامدرکهبودهاییعکسترینبامزهازیکی !نهادهدیگريدهاندرراخودشیشهیکهرونشستههمرويبهروکه

 .کردمیتصورکودكهمچنانراهاآندلیلاینبهاحتماال .بود

.نشستندمبیناومهديوشدبازماشیندرکهبودفکردرهنوز

:پرسیدافکارشدنبالبهوکردحرکتآهسته

!نیومدي؟تهرانحاالتاچراشمامبینا-

:گفتمهدي .کردبلندسرناگهانیسوالایناززدهبهتمبینا
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!نیومده؟چرا-

:پریداوحرفبینفرزادکند،تکمیلراخودجواباینکهازقبلو

!مبینایی؟شما-

:پرسیددوبارهوزدشیطانیلبخندفرزاد .کردنگاهاوبهخیرهمهدي

!نداديجوابمبینا-

:گفتعاقبتوچرخاندچشمفرزادومهديبینمبینا

.بودیمدهاومگذشتهتابستونهمین !اومدمچرا-

:پرسیدوکردنزدیکهمبهکمیراابروهایشفرزاد

ندیدمت؟منچراپس-

:گفتسادهخیلیمبینا

!بزرگهخیلیتهرانخب-

:پرسیدمهديبهروبعدخنده،زیرزدهمفرزاد .خندیدمیآرامداشتمهدي .کردایستلحظهیکفرزاد

!نفهمیدم؟چرامنتهران؟بودناومدهگذشتهتابستونواقعا-

:دادجوابمهدي

 .قمبردمشنبهرواینامامانکهگفتمبهت !نفهمیديچرا-

:گفتوکردبازخوانیراموقعآنخاطراتفرزاد

پیششون؟رفتیهمتوزدي،جیمشنبهسهکهوقتهمون-

.اوهوم-

!کهنبودتهرانبود،قماونجاخب-

!ایناوپاركتاچندیهوعبدالعظیمشاه .گشتیمهمکمیهموندیمتهرانتوشبیههمعدبقم،موندمهمراشونهممنشبیه-

ندیدمتون؟منچرا-

:گفتخندهبامهدي

!بزرگهخیلیتهراناینکهبراي-

:گفتوخندیدهمفرزاد

ندیدم؟منچراشوخی،بی-

دیدي؟میبایستمیچراآخه-

موندین؟کجاروشب-

!هتل-

:گفتزدهحیرتوناراحتادفرز

!هتل؟برديروخونوادتبرداشتینداريخونهاونجاخودتمگهتو !هتل؟-
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:گفتمعترضفرزاد .ندادجوابیوزدتبسمیمهدي

!گیرممیهتلروامشبرممیهممنحاالباشه، .بکشخجالت !مهديکهواقعا-

:گفتوگرفترابازویشمهديکهشودپیادهخواستوکشیدکنارراماشینحرفاینباو

.گیرممیهتلروچیچی !توسرتبهزده-

:گفتدلخورفرزاد

!بمونمشمايخونهروشبکهنیستمخوديهمقدراینمسلمااونجا،بیاريروخونوادتشبیهکهنیستمخوديقدراینمناگه-

:گفتکند،رهارااوبازوياینکهبدونمهدي

بیشتراتاقدوکهاونجا !موندن؟میبایستمیکجاخونه،میاوردمایناروداشتمبرمیمنگیریماصال !میاري؟دربازيهبچچرا-

!شهنمیجابیشترنفردوهماتاقهرتوکه،نداره

:گفتجانببهحقفرزاد

.خوابممیاونجاکهروشبااکثرخداشکرذاشتم،میکاناپهرويرومرگمکپهمناصالثانیا !کلینیکبرمتونستممیروشبیهاوال-

:گفتشدهسالحخلعمهدي

!اونجامیارمشونبعديدفعه .ندارهدلخورياینکهخب،خیلی-

وگرفتخودبهنمایشیيقیافه !کار؟چههتلرفتمیمثال .بروداینامهدييخانهبهخواستمیدلشراستش .نشستفرزاد

:گفت

!نشهارتکردیگه-

روبهرواوباتوانستمیچگونهحاال .هتلبهبرودفرزادگذاشتمیمهديخواستمیدلشچقدر .کشیدنفسیناراحتیبامبینا

!شود؟

:گفتلبخنديبامهدي

!هاايبچه-

:پرسیدمرتبهیک .بوددیدهرامبینازودتراش،خانهآمدندمیموقعهماناگر !دیوانهمهدي .انداختراهراماشیندوبارهفرزاد

!ندیدم؟رومبیناخونتوناومدمکهپیشيدفعهمنچرامهديراستی-

:گفتفکرکمیبامهدي

!ندیدي؟چرا .دونمنمی ...امم-

غنچهلبانباوآروم !چرابودیادشخوبمبینااما .چراآمدنمییادشولیاست،ندیدهکهبودمطمئن .انداختباالراابرویشفرزاد

:گفتشده

!بودمگرفتهاوریونمنموقعاوناینکهبراي-

:گفتزودمهدي

!گهمیراستآره-
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اینهمینبراي .آمدمییادشچیزهایییکگفت،میراست .بودچسباندهگردنشبهراسرشبازکهکردنگاهمبینابهآینهازفرزاد

یکدیدنبرايکرد؟میکنجکاويبایستمیچهبراينکرد؛کنجکاويهمزیاد .ندیداراواصالهمفرزادونشدخارجاتاقازدختر

.نبودالزمکنجکاويبود،بچهحسابینظرشبهکهسالهپانزدهچهاردهدختر

یککرد،نگاهشخیرهطورهمانمهدي .رفتداخلوشدپیادهسرعتبههممبینا .کندبازراحیاطدربتاشدپیادهدردممهدي

اجازهبودن،همخانهسالسهوفرزادبادوستیسالششکهبوداینجامسالهچه؟بزندحدستوانستنمیولیبودافتادهاتفاقی

درهمحاال .بودندیدهاوازهممشکوكتماسیارفتارموردیکحتیمدتاینيهمهدر .دادنمیاومورددررانادرستیفکرهیچ

دادهآببهگلدستهمبینابازاینکهازغیر !دهد؟رختوانستمیمهمیاتفاقچهمگربودرفتهخریدبرايهکايدقیقهپنجعرض

!نبودايتازهامرهماینکهباشد

:گفتبلندشدنواردمحضبهورفتخانهداخلبدوبدومبینا

!اومدنفرزادآقاومهدي !مامان !مامان-

بهسرعتهمانبامبینا .کردسربهوبرداشتراچادرشآویزرختازمبینابهسالمدادنباهمراهوآمدبیرونآشپزخانهازمادرش

.دادتکیهدربهوبستراآنجادر .شدواردورفتاتاقسمت

:گفتتعجببامبیناروزوحالدیدنبا .بوددادهتکیهبالشبهونشستهندا

!شده؟چیسالم،-

کردهپنهاناوسینهدرمحکمراسرشکهحالیدر .انداختنداآغوشدرراخودورفتتختسمتبه .شدجدادرازبغضبامبینا

:گفتبود،

!کنم؟کارچیحاال-

:گفتوکردنگاهاوبهحیرتوبهتباندا

!کردي؟کارچیباز-

:گفتگریهنیمهحالتیبامبینا

!زدمگندسرم،برخاك-

:گفتوکردنگاهصورتشبه .کردبلندرااوسرنگرانیباندا

!کردي؟کارچی !شده؟چی-

بیشترنداابروهايگذشتمیکهلحظههر .کردماجراتعریفبهشروعداشت،کهخرابیحالتهمانباوکشیدباالرااشبینیمبینا

!خندهزیرزدونیاوردطاقتهمعاقبت .رفتمیباال

:گفتوزداوسینهبهشتیمناراحتیبامبینا

!اصال؟دارهخنده .میرممیدارممن !نخند-

:گفتوکردکنترلراخوديخندهزوربهندا

!کردي؟روکاراینواقعا-

:گفتبرگشتهلبانبامبینا
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!اوهوم-

:گفتلبزیرندا

!اینجاست؟حاالکرامتیمهندسیعنی !فرزاد؟-

:گفتوکشیدنفسیندا .دادتکانسريبازمبینا

!برگردوندعقببهروزمانکهشهنمیشده،کهکاریهحاالخبخیلی-

!نگه؟مهديبهیهو-

!نبودهکهعمديدیگه،کردياشتباهتازه !گهنمینترسنه-

برمیآشفتههايدمق .بودعصبانیخودشدستاز .کردزدنقدمبهشروعوبرخاست«کنم؟نگاهروشبهچطورحاال»گفتنبامبینا

!کندتمرکزتوانستنمیوداشت

***

!کندتمرکزتوانستنمیوداشتبرمیآشفتههايقدم

!کرد؟میچهرااشکارآموزيامااست،همیندرستکارکردمیفکر .زدبیرونمهدياتاقاز

واردوکردعبورکنارشاز .دادايمودبانهسالممعمولقطبهمفرزاد .دادسالملبزیروایستادسالن،درفرزادباشدنروبهروبا

.شدمهدياتاق

:گفتودادباالراابرویشیکوآمدجلوتراودیدنبابود،ایستادهمیزشکنارکهپریسا

!نه؟پیچوند،روگوشتبدجوري-

جمعراوسایلشداشتصداوسروناراحتیبا .کردیمکارآنجادربودايهفتهچندکهشداتاقیواردوزدکنارراپریساحرصیندا

:گفتوشداتاقواردهمپریساکهنمودمی

!کنی؟میکارچیداري-

:گفتکند،بلندراسرشاینکهبدونندا

.کنممیجمعرووسایلمدارم !نیست؟واضح-

:گفتوگذاشتمیزروي .گرفتندادستازرادفترپریسا

!گیري؟میجديچراتوزد،حرفییهبودنیعصبااونحاال-

عصبانیتباندا .دادقرارمیزرويوآورددرکیفشازراآندیگربارهمپریسا .گذاشتکیفشداخلوبرداشترادفتردوبارهندا

:کردصدایش

!پریسا؟-

:گفتوایستادرویشبهروصافهمپریسا

!هان-
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:گفتوکشیدپوفیندا

.برمبذارپره،ظرفیتمخدابه !کنناذیتم-

:گفتبیاورد،کماینکهبدونمقابلشفرد

!عمرا-

:گفتپریساکهبزندکنارراپریساخواستوبرداشتراوسایلشعصبانیتباندا

!نداريخوردنتکونحقعالیجنابرییسدستورطبقفعال !ترمخرابکلهتوازمنباشیسرتقهمقدرهربچه،ببین-

:گفتناباوريبا

!رییس؟-

!اوهوم-

:گفتشد،میدوراوازکهحالیدرو

.بیارمآبلیوانیهبراتبرموایستا !برگشتهجنگازواقعاانگارکهچسبیدههمبهلوچشولبجوريکننگاش-

هموقتهرولیداشت،کاروسراوابکمتربودآنجادرکهمدتیاینعرضدر !داشت؟کارچهاوباکرامتیمهندس .نشستمتعجب

 !داد؟میپسجوابهماوبهبایدهایشخرابکاريخاطربهنکندحاال .بودکردهرفتارمالیمومودبخیلیداشتاوبابرخوردياتفاقی

!نهواي

:گفتاتاقدردمازفرزادکهبودکردهمزهمزهتازهراآب

!مناتاقبیارینیفتشرلحظهچندشهمیاگهمقدمخانوم-

.شدواردوزددربهايتقه .بودگذاشتهبازنیمهرااتاقدرفرزاد .رفتاواتاقسمتبهترسکمیونگرانیباوکشیدعمیقینفس

:گفتودادنشانرامیزرويبهروصندلیدستبانشست،میمیزپشتکهحالیدرفرزاد

!بفرمایید-

:گفتوزدتبسمیفرزاد .نشستورفتجلوترحرفبیندا

!بیارن؟چاییبراتونبگم-

:دادجوابوکردبلندراسرش

.ممنوننه-

!شنیدمچیزهایییهمقدمخانومخبباشه،-

:گفتآراموکردمشترادستشندا

!بخواممعذرت ...دادمانجامهاشبکهسیستمدرروزاونکهاشتباهیخاطربهبیامقبالخواستممیمنراستش-

:گفتودادباالراابرویشیکفرزاد

!ها؟شبکهکدوم-

 ...کهشرکتیهمونيشبکه-

:کردمتوقفنیمهدررااوحرفوبردباالرادستشفرزاد
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هربهیعیه؛طبکامالداده،رخاشتباهیهماگه .بدونمکهنبودههمنیازيکهمعناستبدیناینودونمنمیبارهایندرچیزيمن-

مثلکهزمانیازخیلیوگرفتملیسانسکهسالهیههمشمن .نیستیمکارکهنهزیادهمماکنه،شروعجایییهازبایدکسیهرحال

خوایدمیشنیدم .استايدیگهچیزیهمنحرفبده؛رخهماشتباهیجاهایییهاگهکنممیدركپسگذره،نمیبودمکارآموزشما

!درسته؟کنید،رهاکارهنیمهرودورتون

.بله-

!چرا؟بپرسمتونممی-

همبعداند،کردهفضولیایشانزدممیحرفبهمنبامنوقتیچون .استشدهدعوایمانمهديباچونگفتمیگفت؟میچهحاال

چونیاشرکت؟بیایمشدنمیرویممناصالامروزچونزدیم؟همبهقشنگیهايحرفدیروزچونبود؟باقینیمشانوقورتدو

:گفتوکشیدآهیببینم؟رافرداینخواهمنمیدیگرهااینيهمهازمهمتریاوکرده؟دعوایمسیردلامروزمهدي

!نیستنراضیکارمازمعتمدآقايچون-

برمیفرانسهازدیگرساعتیکتافرزانه .شدمیدیرشداشتکرد،خودساعتبهنگاهی .رفتپنجرهدموبرخاستجاازفرزاد

:گفت .گشت

!طورهاینکههستینمطمئن-

!بله؟-

!گفت؟بهتونخودش-

!کهآوردزبونبهروچیزيهرنباید-

!درسته؟گرفتین،خودتونکهایهنتیجهاینپسخب-

:دادادامهوگرفتقرارندامقابلو

انصافیبیآدمدارن،برخوردشونوکاردرکهجدیتیرغمعلیدارماطمینانوسمشنامیرومعتمدآقايکهسالهچهارمنببینید-

شماکهدونممیمن .بذارهتاثیرکارتونرونبایدبودهکهچیهرولیبدونم،همخوامنمیگذشته،چیشمابیندونمنمیمن .نیستن

نصفازبیشکهحاالندارمدوستهمهمینبرايراهه،همخودشخاصمشکالتباغریبشهردرموندنتونونیستینتهراناهل

اطمینانمعتمدمهندسآقايبههمقدراین .بدیدادامهوبمونیدپسکنید؛رهاکارهنصفهاونوکردینسپريروکارآموزیتوندوران

!کنننمیایجادبراتونبابایندرمشکلیبدونمکهدارم

!مکنکارایشوننظرزیرخوامنمیمن-

:گفتبعدوکردمکثیفرزاد

خودتون .داشتنخواهدربطیاصالایشونبهکارتونکهنیستاینمفهومشاینولیکنید،کارخودمنظرزیراینازبعد ...باشه-

!قبوله؟د؛باشیهماهنگهمایشونبابایدحتماپسگذره،میهممعتمدآقاينظرزیرازاینجادرکاريهرآخرواولکهدونیدمی

سالمتیبههفتهایناگربود؛نماندهآنپایانبهچیزي .شودخالصکارآموزياینشرازخواستمیدلشواقعدرکرد؛فکرکمیندا

سختیبسیارکارشهرآندربرایشجدیدمحلکردنپیداکهدانستمیخوبتازه .بودباقیاشدورهازهفتهدورسید،میپایانبه
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کمیاگر .رودنمیکرده،معرفیاوکهشرکتیبهدیگرکهگفتمیاستادبهبایدچگونهدانستنمیهااینيهمهبرعالوهد؛بوخواهد

:گفتخجالتبا !شدمیخالصشایدکردمیتحمل

 ...خودبهخودکهکننذکرگزارشدرروکارهاموتاخیرتمامبخوانمعتمدآقاياگه-

:گفتاوحرفمیانت،داشعجلهکهفرزاد

!منبااوننباشید،نگران-

!مهديتودستازامانکردفکرخودباو

:گفتراضینیمهندا

!قبولهباشه،-

:گفتخالصهودادندادستبهوبرداشتراايپوشهمیزرويازوزدتبسمیفرزاد

کلکهکنیموصلبراشبستهمدارهايدوربینبایدکهزرگهبچنداننهفروشگاهیهمال .کنیدبررسیدقیقاینوامروزپسخب-

کاردراجباريالبته !نه؟یابنویسیدتونیدمیببینیدرواونافزارينرميبرنامهوهادوربینمکانبده،قرارپوششتحترومحوطه

 .بیاریدتشریفمنمراههحاال .بشیدآشناهمبخشاینباخواستمفقط !ندارهاشکالینتونستیدهماگرنیست،

کهکرداشارهندابهوایستادمهدياتاقدردمفرزاد .افتادراهبود،برداشتهراکیفشکهاودنبالبهوبرخاستدستبهپوشهندا

.بفرمایید

:تنیافاضافیفکرفرصتجملهاینشنیدنبااما !کرد؟میچهبایدحاالبود؛منتظرهمچنانفرزاد .خوردجاندا

!دارمکارمنببخشید، !ترسریعلطفاشهمی-

 .دنبالشبههمفرزاد .شداتاقواردوبگویدچیزينتوانستکهرسیدمینظربهاحترامقابلبرایشفرزادقدرآناولروزهماناز

:گفتتندتندفرزاد .برخاستجاازطمانینهباوکردنگاهیدوآنورودبهتعجببامهدي

!کنیدراهنماییسمافروشگاهکاريزمینهدرروایشونممکنهاگه !مهندسآقاي-

:گفتندابهروخروجحیندرو

.کنیدمیدریافترواوندستمزدازمناسبیدرصدبدید،انجاماحسننحوبهروکاراینبتونیداگهمقدمخانوم-

آندويهريقیافه !بوددادهمهديتحویلوبردهصافراندا .آوردلبهبشیطنتیازپرخندهشد،خارجشرکتدفترازاینکهازبعد

!بوددیدنیواقعاها

بود،گفتهکهشدنمیهمربعیک !کند؟چهبودمانده .برگرداندمهديسمتبهراصورتشوگرفتبودرفتهفرزادکهراهیازنگاهندا

.ماندبرجايمستاصلوشدهاوتناكلحظهیک .روممیمن

:گفتمحترمانهودادبیرونمحکمرانفسشمهدي

!بدمتوضیحتابشینیدبفرمایید-

مهديبرگرداند،دیگرطرفبهراسرش .بودنگرفتهتصمیمننشستنیاونشستنبرايهنوزولیداد،خودبهمختصريتکانندا

:گفتترمالیم

 .بفرمایید-
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:گفتوکشیدبیروندستشازراپوشه .گرفتقرارندارويبهرووکردرهارامیزپشت

!پاسرشیدمیخسته ...کشهمیطولتوضیحشکمیه-

:کردزمزمهلبزیروکرداشارهصندلیبهدستشباو

.کنممیخواهش-

.برگشتخودمیزپشتبهدوبارهوبرداشترارنگهميپوشهدویکیقفسهازوزدگردعقبحرفاینبا

بود،کردهبرخوردمودبحسابیمهديکههمفعال .کردمیتحملبایدپسبماندبودگرفتهتصمیمندید،صالحرابیشترمقاومتندا

میزرويراهاپوشه .داشتچهرهبرمحويتبسممهدي .نشستاومیزرويبهروصندلیرويصداوسربی .آمدکنارشدمیپس

:گفتوگذاشت

یهکهبریزمبراتونهمبرنامهتادویکیتابدینبهمروفلشتون .کنینکارروشقرارهشماکههستنچیزياونابهمشتقریبااینا-

.بندازینبهشوننگاهی

:گفتانتهادرودادتوضیحمختصريمهدي .گذاشتمیزرويوآوردهدرجیبشازرافلشحرف،بدونبازندا

بودمشکلیاگهوزنممیسربهتونخودمبرگشتموقتیکنین؛بررسیومطالعهروهااینشما،دارمکاربیرونساعتیدویکیمن-

.کنیممیحلهمبا

بابت»بگویدخواستمیبرگشت،وایستادراهوسط .بودمهديمالیمرفتارشوكدرهنوز .شدبلندوبرداشتراهاپوشهوفلشندا

.کردتركرااتاقحرفیگفتنبدونوکشیدنفسی .نچرخیدکامشدرزبانکردچههرولی«!خواممیمعذرتامروزتاخیر

:دادپیامفرزادبرايوبرداشتراموبایلشوکرداوبهنگاهیلبخندبامهدي

.مرسی-

:رسیدفوراپاسخش

(نیشخندشکلک) !نداريعرضهخودتدیدم-

.شدخوداتاقواردندا

...بودفکردرغرق

***

:گفتخاصیاسترسباوگرفترابازویششد؛نزدیکاوبهمبیناکهبودفکردرغرق

!زنهمیدریکینداواي-

:گفتونشاندخودکناروگرفترامبینابازوي .زدلبخنديکند،فراخوانیگذشتهازراذهنشتوانستزوربهندا

 !دارهعیبیچهباشه،خب-

:گفتبلندترو

.بفرمایید-
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همنداسرماخوردگیطرفیاز .داشتچهرهدرهمباراخوشحالیوتعجب .کرددوآنبهنگاهی .آمدداخلوگشودرااتاقدرمهدي

:گفت .کردمیتصورکهچیزيآنازبهترحتیبودند؛شدهاختهمباخوبنداومبینادیگرطرفازوبودبهبودبهرو

!چطوري؟امروز-

:دادجوابندا

.بهترم-

 .ببیندتخواستمیاومده،تهرانازفرزاد .شکرروخدا-

.منتظرمباشه،-

:گفتوشدبلندزودمبینا

!بیرونبرممنپس-

:گفتخندهباندا

!نیفتادهاتفاقیهیچانگاروایستامحکم .شیمیروبهروکهباالخرهدرنیار؛بازيمسخرهمبینا-

:گفتوکردآویزانرادستانشسستیبامبینا

!تونمنمی-

رافرزادکهشدمیسالدونزدیکشاید .شداتاقواردفرزادهمراهبهمهدي .رسیدگوششبهمبینا«واي»آنتعاقببهودرصداي

البته .یدرسنمیمهديقدبهقدشهرگزولیداشت،ورزشکاريهیکلهمچنان .بودنکردهزیاديتغییرکرد،اوبهنگاهی .بودندیده

نوكاسپرتبلوز .بودمرتبوشیکوزدهشانهباالبهرااشمشکیموهايمعمولطبق !بودبلندزیاديمهدينبود،کوتاهفرزاد

بهمشکیپیراهنروز،همانازهممهدي .اندشدهپوشمشکیاواحترامبههمهدانستمیندامشکی؛شلوارباداشتتنبهمدادي

:گفتوآمدجلوترفرزاد .داشتتن

!خوبه؟حالتونسالم،-

.متشکربلهسالم،-

:گفتمتاثريحالتبافرزاد

.کنهرحمتشونخدا ...مادرتونخصوصبه .متاسفمداده،رخبراتونکهايحادثهازواقعا-

کردند،میخیسراصورتشنهبهابیوبهانهباروزهااینکههاییاشک .انداختپایینراسرشوگفتي«ممنون»لبزیرندا

داشتکهرامبیناچشمیزیرکهشدنمیباعثاینولیبود،غمگینهمفرزاد .شدپابهپاکمیناراحتیبامهدي .شدندجاريدوباره

!نبیندرفت،میدراتاقازآرامیبه

:گفتسریعتندزودنامبیکهسالمگفتمیداشتمبین .شدروبهرومبینبااتاقازخروجمحضبهمبینا

!توودونممیمننیايمنبامدرسهبعدفرداازاگهخدابهمبینببین-

:گفتورفتمجاوراتاقبهمبین

!میامتوباروفردااستثناباشه-

:گفتوزداوبازويبهمشتیاست،جمعهفردادانستمیخوبکهمبینا
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!ندارماشوخیيحوصله-

:گفتپیراهنش،هايدکمهدنگشوحالدرمبین

گرفته؟امتحاننگفتهدبیرتونبازشدي؟هاپوشدهچیبازهان-

:گفتکند،خالیاوسرراحرصشکهگشتمیکسیدنبالمبینا

!بفهمرودهنتحرف !مبیــــن؟-

:کردمیتنبهرامنزلشداخلشرتتیداشتخیالبیقدرهمانمبین

!شده؟چیحاال !گم؟میدروغمگه-

:گفتآهستهودادتکیهدیواربهسینهبهدستمبینا

!هیچی-

:گفتمشکوكوایستادمقابلش .کردرهانصفهراشرتتیمبین

!گفته؟بهتچیزيکسی-

:پرسیدبلندترمبین .چرخانددیگرسمتبهراصورتشوکردکجرادهنشمبینا

!زده؟بهتحرفیکسیگممی-

:گفتطلبکارانهشد،میکالفهمبینحساسیتاینازگاهکهمبینا

.برگشتممهديبا !همتوبابابرو-

:شدراحتکمیمبینخیالانگار

!چته؟پسخب-

.ندارمحوصله-

:گفتکرد،میمرتبراشرتشتیکهحالیدرمبین

!کنیمیحسوديندابهداريچیه؛دردتدونممیکهمن-

:افزودتمسخرباو

!کشهنمیرونازتروزااینمهديکهنه-

حرکتاتاقازخروجقصدبهوکردايخندهمقابلدرمبین .کردمیهمانرابرادرشهمسرپشتمشتچندشده،طاقطاقتشمبینا

زادرست .شدمیرهایکطرفهخواهرشهايمشتکهبودسالیسهولیکرد،میتالفیشکبدونبودپیشسالچنداگر .کرد

بگیرنظردراینوولیهمین،يکلهوسرروهمیشهوهستینقلودومبیناوتودرستهمبین»گفتوکردصحبتاوبامهديکهزمانی

نمی«.بینهمیآسیبمبینابديادامهخوردتونوزدبهطورهمینبخواياگهوزنیمیجلوجسمیقدرتنظرازداريتوکمکمکه

یکطرفهرادعواهااینمبین،بعدبهآناز .یافتکاهشايمالحظهقابلنحوبهولیشد،قطعدعواهایشانآنازبعدگفتشد

مبیناکههاییوقتعوضِدر .کردمیکپیمبینوکردمیحلاوکهمسایلیعوضِدر .کردمیمبیناکهکارهاییعوضِدرگذاشت،

نشست؛میکنارششبمبیناودیدمیآسیبدستشمچوگشتبرمیوالیبالازکهزمانیعوضِدر .دادمیانجامهمرااوکارهاي

«!بخوابمبذارمیادخوابممبینا»زدمینقمداممبینکهحالیدربست،میودادمیماساژومالیدمیزیتونروغناومچبهحوصلهبا
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:گفتتعجبباوکشیدباالراابروانشفرزادداد؛فرزادبهايدبانهموسالم .شدروبهرومهديوفرزادبااتاقازرفتنبیرونموقع

!بوديقدرياینکهپیشدفعهبابا !مبینی؟توواقعا-

:کوبیداويشانهبهدستبافرزاد .زدلبخنديمبین .کرداشارهسالهششپنجيبچهپسریهقدبهدستشباو

!حسابیشديمرد-

:گفتايمغرورانهتبسمبامبین

!اومدینخوشخیلی-

:گفتوکردهمراهخودباگرفت،رااوبازويفرزاد

!کنی؟میکاراچی !خبرا؟چه !چطوري؟ببینمبیا-

.خوبمممنون،-

!شديحسابیوالیبالیستیهشنیدم-

.کنممیبازيگاهیاي،-

:گفتگوششدموشدخمکمی

!داري؟سرجنگتونشیمیدبیرباهنوز-

.گذاشتجواببیرااوسوالوزدلبخنديمبین

باسالسه .بودآشناخصوصیاتشانتکتکباوشناختمیرادوهرخوبخیلیولیبود،ندیدهزیادرامبیناومبینچندهرفرزاد

عاشقیااستپایتختیمتکدامطرفدارمبیندانستمیمثال .بودهاآنبااوهايصحبتشاهدوکردمیزندگیخانهیکدرمهدي

زنگخانهبهشبدهساعتمهديکهبودپیشهفتهدوهمین !هایشحساسیتازداشت،خبرعالیقشاز .استاسپانیاییتیمکدام

متنفرنارنجیازواستصورتیعاشقمبینادانستمی .بودکردهاوباتلفنپشتجانانهدعوايیکمهديو !نبودخانهمبینوبودزده

بارهرمهديوآیدمیخوششگفت،میآشغالوآتهاآنبهمهديکهبندمچوآویزگردنوسرکشوگیرهازدانستمی .است

امتحانیکمبیناریاضیمعلمقبلچنديدانستمیحتی .خردمیبرایشهاآشغالوآتخودشقولبهآنازرودمیخریدبهکه

گرفتهنیموشانزدهاینکهبرايفقط .بودکردهگریهوبودزدهحرفمهديباساعتنیممبیناودهدرخبقبلازاینکهبدونبودگرفته

دوایناوآري .دهداشدلداريتلفنپشتازبودکردهسعیمدتتماممهديو !مبینادرسیدوراندرعظیميفاجعهیکیعنیبود؛

!شناختمیخوبراوروجک

:گفتهاآندیدنباخانومملیحه

.باشیممسجدسهساعتبایدماکنیم؛عجلهبایدکمیه .کنیدپهنروسفرهزودبیاییدمبینمهدي،-

:گفتمادرکهبودندرسیدهآشپزخانهدمدوهر

.دارمکارشبیادکنصداشکجاست؟مبینامبین،-

:گفتخیالیبیبامبین

!هکردقاطیامروزمبینانیستم،منجانماماننه-

:پرسیدمتعجبمهدي .دویدپوستشزیرنیزلبخندي .آوردباالسریعرانگاهشبود،نشستهراحتیرويکهفرزاد
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!چرا؟-

:گفتشد،میخارجآشپزخانهازدستبهسفرهکهحالیدرمبین

!کردهافتخونشامديویتامینکنمفکر-

:پرسیدترمتعجبمهدي

!ایه؟صیغهچهدیگهامديویتامین-

:گفتوکشیداشپیشانیبهناخنمبین

!مهديداداش ...امدي-

:گفترفت،میهااتاقسمتبهکهحالیدرودادباالراابروهایشمهدي

!چشهببینممنتابچینروسفرهتوپس-

:زدنقآویزانيلوچهولببامبین

!کنخوبیوبیا-

:گفتخندهباوشدبلندفرزاد

.کنممیکمکتمن-

.رفتاتاقسمتبهشنید،میبنشانددوبارهرافرزاداینکهبرمبنیرامادرشتعارفاتکهحالیدرمهدي

فکرتمامروزچنداین .براندعقببهراآنخواستمیهیخودکهچیزي .بودگفتهدلشتهتهازمبینانگاربود؛فکردرشدتبهمبینا

خبرچهخانهدرنداشتخبرورفتمیمدرسهبهکههاصبح ...استراحتشداروهایش،غذایش،وقتبود؛ندابهمهديحواسو

گفتمیباردهوبودپرستارسربااليپانسمانتعویضموقع .کشیدمیراندانازجورههمهمهدي .دیدمیراآنازبعدامااست،

«!نکنیدعجله !تریواش !ترآروم»

گاهوچرخاندمیسمتشبهرامونیتور .کردمیسپريآنجاراساعتیچندداشت،قراراتاقدرکهکامپیوترييبهانهبهعصرها

هممهديولیشد،نمیگرملبخنديبهاولبچندهر .کردمیسرگرمشکلدرودادمینشانعکسی .خواندمیمطلبیبرایش

 .باشدمیزایداتاقآندرحضورشکردمیاحساس .کردمیبودناضافهحسنامبیکهبودمواقعگونهایندربیشتر .آمدنمیکوتاه

نمیدلشکرد،میفکربدجنسیباگاهیحتی .بردمیفروکتابشداخلراسرشوشدمیخیالبیگاهوزدمیبیروناتاقازگاه

برادرشاگرشاید»گفتمیذهنشنیشیطابخشآنو !رازنشحتیباشد؛داشتهدوسترادختريحداینتامهديخواهد

«.داشتخواهددوستبیشتررااوصورتآندرباشد،داشتهدوستشکمترکهباشدداشتههمسري

خواستمیوداشتدوسترابرادرشفقطاو .کنددورخودازرامزخرفافکارکردسعیوکوبیدخودگیجگاهبهانگشتانشنوكبا

ازکنکور،وبودنآخرسالازحاصلدرسیفشارطرفیکاز .بودخرداعصابش .باشدداشتهدوستگذشتهمثلرااوهمبرادرش

گاهیوشدهترسشموجبکهزمینبیگاهوگاهلرزشهمچنیناو،بهمهديتوجهاتواشاتاقیهمغمگینشرایطدیگرطرف

کهشاهکارياینکنار،بههااینيهمهحاال .بریزدهمبهروحیلحاظازکمیبودشدهموجبشد،میخارجتحملشقدرتازواقعا

!نورعلینوربودشدهبود،دادهانجامامروز
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قوياحتمالبهونکشدادگوشمدمگفتهمهديبارهزارکهدانستمیاینکهبا .بگذاردمهديسربهسرکمیخواستمیفقطاو

!شنیدندعواقیمتبهتیح ...خواستمیرااوتوجهولیکرد،میدعوایش

حرف .خواهدمیرامهديخوشبختیودارددوسترانداکهکندفکراینبهکردسعی .آمدمیبدشخودشافکاراز .کشیدپوفی

کهشدمهديحضوريمتوجهزمانیتنهاکهبودورغوطهخودافکاردرقدريبه .اشخفتهاحساساتبهبودشدهتلنگريگویامبین

.کردمینگاهاوبهدقتباداشتوزدهزمینبهرازانویشیکونشستهنیمهابلشمقدر

نکند !دانست؟نمیاووداشتتلپاتیمهدينکند .کردگمراپایشودستشد،میچهفهمیدمیمهديراافکارشاگراینکهتصوربا

:گفتدستپاچه !فهمید؟میاگر !باشد؟فهمیدهراافکارش

!سالم-

:پرسیدآرام !نداشتکهتبنه، .نهاداوپیشانیبردستوخوردرااشخندهديمه

!خوبی؟-

:گفتکشداروبزندلبخنديکردسعی !کردهخراببازفهمیدمبینا

!بـــلـــه-

دلتهازخواهرشحرفکیدادنمیتشخیصاگرسالهمهاینازبعد .نشانددوبارهوکشیدرابازویشمهديکهشودبلندخواستو

.کردمیشکخودذهنبهبایدزنکی،گولکیواست

:گفتوکردکجراسرشبود،کردهحفظخودلبرويکهلبخنديباونشستمقاومتبیمبینا

!شده؟چی-

:گفتوشدخیرهاوچشماندرمهدي

!شده؟چیبگوتو-

!هیچی-

:کرداوچشماندرايکنندهکنکاشنگاهمهدي

!مبینا-

:گفتمظلومانهوفرستادجلورالبانشمبینا

!خبنکننگامطورياون !نشدهچیزي-

:گفتوزدتبسمی .کردخالیرانفسشمهدي

 .کردممیازتحسابیبازپرسییهوگرنهندارم،فرصتکهحیففقط !هستچیزیتیهدونممیکهمن-

:کردبلندوکشیدهمرامبینابازويبرخاستنحالدرو

.دارهکارباهاتمامانپاشوهمحاال-

.رفتوزدمهدييبرگونهتلگرافیيبوسهیکخروج،ازقبلمبینا

وپایینسريبامبینا .بودنشستهسنتیيسفرهپايکمترآمد؛میخوشش .چیدمیراسفرهخاصیوسواسباداشتفرزادهالدر

.مکیدداخلازرالپشنخندیدن،برايفرزاد .رفتآشپزخانهبهبکند،فاطرابهنگاهیترینکوچکاینکهبدون
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:گفتخانومملیحهمبینا،ورودبا

!کنتزیینرواینابیا !پس؟کجایی-

:گفتمادرکهبشویدرادستانستاایستادظرفشوییکنارمبینا

-،نکردي؟عوضرومدرستهايلباسچراا!

:گفتتوجهبیمبینا

!ترمراحتطورياین-

.نشدپیگیرزیادخانومملیحه

همراظرفمرکزوریختکاسهدرونحلقويشکلبهراخامهکمیخواست،نمیخاصیتزیینسوپ .رفتغذاهاسراغهممبینا

.ریختپرگلمقداري

شورخیاروفرنگیگوجهباولیباشد،نداشتهبیشترچیزبهنیازکهبودزیباکافیاندازهبهمادرشزمینیسیبنیمسبزينیمکوکوي

:گفترفت،میهابرنجسراغداشتکهحالیدرودادلعابورنگآنبهکمی

!کشممیخودمروخورشتمامان-

شکلبهآنيگوشهدودرراشدهسرخپیازودیسدرونموربشکلبهراخوردهزعفرانبرنجخودش،همیشگیيسلیقههمانبا

راضیخودکاراز .ریختآندیگرطرفدرهمراپستهخاللوخوردهزعفرانبرنجطرفیکرازرشکدقتبا .دادقرارددرصعالمت

.بودشدهخوشگلبود،

ناخوداگاه .بودنشدهآشپزخانهوسطکوچکمیزکنارفرزادحضورمتوجهاصال«!کهبخوریمروایناحیفهخیلی»بودنشنیدهوقتیتا

.گذاشتقلبشرويدستوکشیدکوتاهیهین

:گفتآهستهولیخنده،بافرزاد

!هانیستمترسناكهمقدرااین-

.دادبود،شدهآشپزخانهواردلحظههماندرستکهمبیندستبهوبرداشترادیسو

:گفتنوازيمهمانلحنباخانومملیحه

 .سفرهپايبفرماییدشما !چرا؟شمافرزادآقاآخه-

!کشیدخودگوشياللهبهدستشیطانیلبخندباودادمبینابهدوبارهرانگاهش«دارهاشکالیچه»گفتنبافرزاد

ظرفافتاده،اتفاقیانگارنهانگارکههمفرزاد .بکشدهمراهاخورشتتاگازسمتبهچرخیدسریعوگرفتدندانبهرالبشمبینا

:کردصداهمزمانخانوملیحهم .ببردسفرهپايتابرداشتراکوکو

 !مهمونیاومدهروزیهدوستتاینبابا !کجایی؟مهدي-

مبیناکههاییخورشتسربرگشتدوبارهخودش !اودستبهکردردهمراکوکوهافرزادشد،آشپزخانهواردمهدياینکهمحضبه

طرفدرهمرازمینیسیبوآنطرفیکدرراشدهسرخیخاللهویجودادمیقرارظرفوسطرامرغداشتمبینا .کشیدمیداشت

:گفتفرزادکهدهدقرارظرفکنارخواستمیهمراگوجه .نهادمیدیگرش

!نیست؟بهترظرفوسطبذاري-



کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار – فرصتی دیگر                 کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٢٢

:گفتزودفرزادکهکردمینگاهاوبهداشتناباورانهوتعجببامبینا

.ذاربداريدوستجاهر !دیگهنیستبهترالبدخب-

:کرددخالتبازخانومملیحه

!شمااومدینمهمونروزیهآخه .بفرماییدکنممیخواهشفرزادآقا-

:گفتتبسمبافرزاد

!دیگهشینممیمنمبشیننهمه .میادخوشمخودمجون،مادرنه-

:گفتمبیناکهبودرسیدهپایانبهغذاسروکارباالخره

.نباشهتنهابخورمناهارنداهمراهرممیمامان-

:گفتخانومملیحه .کردکوتاهیتوقفآشپزخانهدمفرزاد

.همینبرايبود،داروشوقت .دادمزودتراونوناهارمادر،نه-

:گفتننشسته .کردپرراچشمانشمخفیيخنده

!بگیرمعکسخواممینزنهدستسفرهبهکسی-

:گفتبعدوگرفتسفرهازعکسدویکی

!نشینیدکهنگفتمنزنین،دستگفتم-

سفرهدورمبیناجزبههمه .دادتکانسري !بودسرحالعجیبامروزکرد؛مینگاهدوستشبهلبخندباوسینهبهدستمهدي

تمامکهحالیدرولی !نهیااستدرستاشگفتهداشتتردید .بودکنارهمچنانمبیناخیرنهولیکرد،معطلکمیفرزاد .نشستند

:گفتمبینابهروباشد،داشتهتفاوتیبیحالتلحنشکردمیراخودسعی

!دیگهبشینشمام-

.شدگرفتهعکسوکنارمبیاکهکرداشارهسربامهديکرد؛مهديبهمرددينگاهمبینا

که«.بودمنخوردهخوشمزگیاینبهخونگیغذايبودوقتخیلی»گفتمیداشت .دادمزهبیشترانگارفرزاد،هايتعریفباناهار

:گفتلبزِیروزداوبازويبهآرامآرنجبامهدي

!خورممیتنهامنفرستهمیمامانمهفتههرکهروغذاهاییالبد-

!کهنیستنشدهتزیینطوريایناونا-

!داره؟غذايمزهبهربطی-

:گفتلبزیرطورهمانپنهانیيخندهبافرزاد

!کردممینطقچیببینمبگیردهنبهنزبولحظهیه-

:گفتحرصیفرزاد .خندیدوانداختپایینراسرشمهدي

!گفتم؟میداشتمچی .رفتدردستمازکالميرشتهمهدي،کشمتمی-

:گفتآهسته .بودگذاشتهدهانشبردستمهدي

!کردینمیتعریفبندهمادرپختدستازداشتین-
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:گفترسمیخیلیوکردايسرفهتکفرزاد

!بودمخوردهکوکوکینمیادیادماصالنکنه،درددستتونواقعا-

:دادجوابگرمیتبسمباخانومملیحه

!پسرمجونتنوش-

:گفتتملقبابازفرزاد

!دیگهاینجامیادکوبهمیهفتههرمهديهمینبراي-

:گفتمهربانیلحنباخانومملیحه

.بیاییدمهدياههمرهمشماپسرمخب-

!بهتونبدمزحمتهفتههرکهشهنمی .ممنون !بابانه-

!بدونینالیقاگهالبتهتره؛راحتهممنخیالباشهپیششیکیجادهتو .شممیهمخوشحال !زحمتیچه-

!منبرايافتخارهباعثکنم،میخواهش-

:گفتآراموزدمهديبازويبهو

!کهشنیدي-

:کردزمزمهوخندیدمینرممهدي

.نمیايخودتتوبریم،همتوبیاگممیهفتههرتازه !نگفتمچیزيکهمن-

!باشهراحتهممامانتخیال .باشمتومراقبتامیاماینازبعد-

.دادتکانسريمهدي

:گفتخانومملیحه

آمادههمنداکهکنکمکوشوآمادهبروتومبینا !هدیرحاالکنیم؛میمرتبعصرآشپزخونهبذارینکنینجمعرووسایلهابچه-

.بشه

:گفتوسایلبردنحالدرمهدي .برخاست«باشه»گفتنبامبینا

 .شیمنمیجاماشینتوهمههموگیریممیتحویلروگلهمبریم،میروالزموسایلهمریم،میزودترنفريچندمامامانپس-

.برممیروشمامیامارهدوب .موننمیمسجدتونفردو

:گفتتاییدبهخانومملیحه

.بشیمآمادهماتابرینشماپس .باشهگی،میراست-

:گفتفرزادومبینبهرومهدي

.بریمزودترماکنینعجله-

برود؛راهکمکدونبتوانستنمیهنوزولینبود،خبريقبلضعفوهاسرگیجهازوبودپیشيهفتهازبهترخیلینداحالچندهر

تواندنمیبوددیدهچوناوخوديگفتهبهبنا !بودفرزادآنيرانندهکهرفتمیماشینیطرفبهخانومملیحهکمکبههمینبراي

!بودآمدههاخانومبردنبراياوخاطرهمینبهاست،ثمرترمثمرآنجامهديودهدانجاممسجددرکاري
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بهندابردنحالدرخانومملیحه .بودکردهسراشمشکیشلوارروپوشرويازنازکینیمهمشکیچادرنامبیمسجد،بهرفتنبراي

:گفتماشین

پوشیدي؟رواوناچرا !خوريمیسرکفشااونبامبینا-

.نبودبیشترسانتسهکفششبلنديچندهرخواست،میبلندپاشنهکفشدلش !بپوشداسپرتبازکهنبودمدرسه .نکردتوجهیمبینا

:گفتو !شدهتربزرگچقدرساعتنیمعرضدراوکردحسبلند،پاشنهکفشوچادربامبینادیدنبافرزاد

!هستبهشحواسممننباشیدنگران-

فرستادهخوديجابهرااوکهبودکردهفکريچهمهدي .رفتمییادشرفتنراهکالدید،میراپسراینوقتیاصال .کشیدپوفیمبینا

«!میامترراحتمننباشهحواستونشمااصال !هستحواسم»گفتخودبابود؟

نداآرامیبهداشتخانومملیحهوقتیدرست .کرداشهمراهیحیاطتاخانهيفاصلهپلهسهآندرورفتاوکنارخوشحالیبافرزاد

:گفتنشاند،میعقبصندلیرويرا

!نپوشی؟اروکفشاینشدنمیحاال-

:گفتوکردکوتاهیيخندهفرزاد .کردنگاهشبازدهانباوایستادمبینا

!شدنمیاصالنه ...فهمیدم-

راکرامتیدکترپسرشودنمیهمعسلمنیکباکردمیفکردیروزتاکهپسراینهايحرفبهیاوبخوردحرصدانستنمیمبینا

!بودزدهسنگینیونتمتاتیریپکهفعال .بخنددخورد،

زلزلهدرکهکسانیيهمهبرايبودشدهعزاییانگارنوعیبه .بودشلوغواقعاخانومملیحهبینیپیشطبقمسجد،درروزآنمراسم

تکاناوکنارازخانومملیحهمدتتمام .شدترآرامشد،ترسبکولیکرد،قراريبیزیادنداروزآن .بودنددادهدستازراخودجان

بودهمچههرمراسمایناماکند؛حسبیشترراتنهاییغمنگذاردکردسعیوگریستصدایشبیهاياشکپايبهپانخورد،

!شدامضاهاآنيخانهدراوحضوربهترعبارتبه .شوندآشنااوباودیدهراندافامیلشانوفکتمامشد،باعث

راجدیدعضواینداشتدوستپیچید،مینداپايوپربهمدامکهپریادخترش .شدندهمراههاآنابمسجدازمنیرهخالهيخانواده

همانازبود،مبیناومبینازترکوچکسالیککههممنیرهخالهپسرپیمان، .زبانوسرخوشبسیاروبودسالهده .بشناسدبیشتر

.نکردندبلندهمراسرشانومانپیتبلتبهچسبیدندمبینهمراهبهوروديلحظه

:گفتمودبواشکیچشمانباوکردهالدرکوتاهیتوقفنداخانه،بهبرگشتنازبعد

مراسممادرمبرايبخواهیدکهنداشتمانتظارواقعاهموزدمهمبهروزندگیتوننظمهم !کنم؟تشکرازتونبایدچطوردونمنمی-

.ممنونمهمتونازبگیرید؛

:گفتخود،يمادرانهلحنباخانومملیحهولینزد،حرفیاوجوابدرديمه

پاسرهمهاینکن؛استراحتکمیبروبیا .نزنروحرفااینپس !ايخونوادههمیناعضايازیکیدیگهتو !دخترم؟حرفیهچهاین-

.نیستخوببراتموندن

ندا .بستراچشمانشوکشیددراززمینرويمبینانشست،تختشروينداکهاینمحضبه .کندهمراهیرااوکرداشارهمبینابهو

:پرسید
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!شده؟چی-

:دادجواببردارد،چشمانشرويازرابازویشاینکهبدون

!ترکهمیدردازدارهسرم-

!بخواببعدبیاردررولباساتالاقلپاشو-

.ندارمخوردنتکونناي !نداخداروتونه-

 .نشستزمینرويمبیناکناروبرداشتبودتخترويکهرابالشیدوازیکی .بودپاسرششساعتصبحازداد،میحقاوبه

:گفتآهسته

 .سرتزیربذارماینوکنبلندروسرتکمیهمبینا-

اوباوداشتدوسترابامزهخترداینندا .گذاشتبالشرويوکردبلندکمیراسرش .بودشدهخوابنیمهدقیقهیکهماندرمبینا

 .کردبازراروپوششهايدکمهآرامآرامبعدوگشودرااوروسرييگرهوبردپیشدستمهربانیبا .کردمیراحتیاحساس

باتوانستنمیوقتهیچخودشکرد؛اوبهنگاهی .آمدنمیبردستشاززیاديکاردستیکبابرده،خوابشکردمیاحساس

فشرد،بهمرالبانش .زدرااتاقدریکیکهبودآوردهدرپایشازرااوجورابیکشد،خم .کردمیخفگیاحساسوبخوابدبجورا

 .نگفتهمبفرمایید .شودبیدارمبیناخواستنمی

سکوتبهدعوترااوودادقرارخودلبرويانگشتزودندابگوید،چیزيکردبازلبتا .بودمهديشد،بازطوالنینسبتامکثبادر

.کرد

:گفتنگرانیلحنبامهدي .آورددرمبیناپايازهمرادیگرجورابندا .بسترادروآمداتاقداخلمهدي

!شده؟چی-

.کردمیدردسرش-

!چرا؟-

!دیگهاستخسته-

:گفتونشستمبیناسربااليمهدي

!چیدونمنمیولیبود،چیزیشیهامروز-

:گفتچرا،داندمیکردمیفکرکهدان

!نیستچیزي .شهمیسرحالدوبارهبخوابهکهکمینباش،نگران-

:گفتودادتکانسريمهدي

.کناستراحتکمیهپاشوپاشو، !پایین؟اومديتختازچیبرايتوحاال-

.بیارلحافیهبراشزحمتبیفقطنیستم؛خستهمننه-

:شنیدرافرزادصدايکهکندبازرااتاقدرخواستمیدستبهلحاف .رفتبیرونوبرخاست«باشه»گفتنبامهدي

!بردین؟میتشریفداشتینکجابه،به-
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اینکهازقبلودادتکانراسرشمهدي .داشتلبرويايگیرانهمچيخندهودادهتکیهروبهرودیواربه .کردنگاهشوبرگشت

:گفتخوددوبارهفرزادد،بدهپاسخیبتواند

!میاد؟خوابتمبارکی،وسالمتیبه !دستبهلحاف-

:خندیدودادخالیجازودفرزادکهکندخنکرادلشلگديمشتی،زدنباتابرداشتاوسويبهگامیسرعتبهمهدي

.شمنمیمزاحمبروباشه !هستهمخبرچهاوه،-

:گفتوکردوستشديمزهبیحرفبهايخندههممهدي

!روشبکشمبرممیلحافدارمخوابیده،گرفتهکردمیدردسرشمبینا !منحرفخرابکله-

.رفتداخلوکردبازرااتاقدرو

!خاریدنمیتنشحداینتادیگرخبولی«.ببرممنبدهطوریه،اینکهحاال»بگویدخواستمیدلشخیلیفرزاد

کمچیزيشانخانهدرحضورشمدتدرانصافا .کردمینگاهکشید،میرامبینارويحوصلهباکههديمبهونشستهتختکنارندا

پیشيهفته .بودشدهروآنبهرواینازاشزندگیهفتهیکعرضدر .بودساختهاشناراحتیواخميهمهباتقریباونگذاشته

ماندمیزندههمبازنبودمهدياگردانستنمی .کردمینرمپنجهودستگمرباداشتتاریکوتنگآسانسورداخلدرموقعهمین

!بودچگونهوضعیتشحاالماندمیاگرونه؟یا

بیایداینکهبهبرسدچهآورد،نمیزبانبهرااونامدیگرهرگزبود،اوجايدیگريکسهراحتماال .باشدممنوناوازبایددانستمی

!داشتشکنهیاتواندمیاینکهبههنوزولیکند،اعتمادخواستمی .کنداشیاريصادقانهطوراینوکمکشبه

:گفتتبسمیباوکردتاکمیرالحافپایینیانتهايبعد .کشیدباالمبیناگردنتارالحافمهدي

!بخوابهتونهنمینباشهلحافبیرونپاشاگهبچگیاز-

:گفتپرتولبزیرندا

!خوبیهدختر-

:کردتاییدرااوحرفهممهدي

درکمیتااونايخونهبودرفتهروزدوعمومزندعوتبهپیشماهچند .کورهوسوتخونهنباشهروزیهاگه .خونمونبراينعمتیه-

زدغرقدراینهممبین .شدمخستهکردم،عوضروهاکانالونشستمتلویزیونجلوبسازکهمنکنه،کمکشعمومدختردرساي

!دنبالتمیامشیمیآمادهايدقیقهدهگفت،وزدزنگبرداشتآخرشکه

:دادادامهمهدي .زدلبخنديندا

!کردیملوسشکوچولویهچندهربیشتره؛همهازخونوادهصمیمیتدرمبیناسهمکنممیفکرگاهی-

:گفتورفتنداسمتبهوبرخاستحرفاینبا

.نیستخوببراتموندنپاسرساعتسه .اومديدرعملازکهنشدههفتهیههنوزبخواب؛بگیرهمتوحاال-

اطالعآیابود؟خواهماینجاکیتامنبپرسدخواستمیدلشخیلی .کشیدخودرويراپتووکردتکیهبالشبهورفتعقبکمیندا

 .نیستسواالتاینبرايمناسبیوقتفعالکرداحساسولیسواالت،یلقباینازوچطوره؟وضعیتشونهازدهزلزلهيبقیهداري

:گفتمهدي
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همکمیهکنمفکر .بزنزنگبهمداشتیکاريهریاوحرفهر .بمونمتونمنمیبیشتردیگهکهدونیمیتهران،برمبایدفردامن-

.نیادپیشبراتخاصیمشکلوشديآشنااینجابا

:کردصدایشنداکهبرودبرگشتنکرد،دریافتجوابیچونو

!مهدي-

:گفتوکرداوسمتبهرودوباره

بله-

:گفتشمردهشمردهوکردهبغضندا

!خونوادتازکشممیخجالت ...منآخه-

:گفتآراموشدنزدیکتختبهگامیمهدي

داري؟سراغبهتريراهتوولیکنم،میدركروحالتمن-

.انداختینپایراسرشندا

کشیدننفسحتی .بودسنگینخیلیدلش .کردمیقراريبیباریدنبرايوسوختمیچشمانشکند؟پیداتوانستمیراهیچه !نه

وسطکوهی،سربروددارددوستانسانکهبودمواقعیآناز .داشتراکندنجانحکمبرایشمسجددرتابیبیهمهآنازبعدهم

وسوختمیچشمانش .شودسبکنحويبهکهجنگلوکوهدوشبربگذاردرااشسنگینیتمامتابزنددادخودبرايمداموجنگلی

!نداشتسراغراهی !نه .خوردمیتابچشمانشمیاناشکبازکهاستچگونهریختناشکهمهاینازبعددانست،نمینیزخود

ضعیفیآدمکندفکراوخواستنمی .کندگریهخواستنمیحاالولیدي،مهمقابلدربودنکردهگریهکم .کندگریهخواستنمی

کسیتابودایستاده .نشودنوشتهضعفشپايصدایشلرزشتابودکشیدهداد .نباشدضعیفبودجنگیدهکههاستسال .است

!داشتدوستصلحازبیشترارباختوبودجنگیدهغلط،یادرست .بدهدراهذهنشبهراکمکوحمایتفکرحتینکند،جرات

هرگزمردانکهریزندمیسرخودوکنترلازخارجکهمصرفبیقطراتاینبهلعنت !اشککند،غلبهچیزيیکبرنتوانستهفقطاما

!تواندنمیولینکند،گریهخواهدمیدلشچقدرخودشزن«!نکنگریه»گویندمیوقتیبفهمندتوانندنمیهرگزو

کردمیحسحاالولیبود،پرسیدهايسادهسوال .بوداوسکوتدرخیرهمهدي .داشتبغض .زدمیچنگمالفهبهپتوزیردستش

!نداشتپرسیدنبود،واقفجوابشبهخودکهسوالی !پرسیدنمیکاشاي

:گفتايدلجویانهلحنباونشستتختکنار .کشیدصداییبیوعمیقنفس

.کنیمیعادتشرایطاینبهزودخیلیباشمطمئن !کنیتحملباید-

!پذیرفتنمیجدیدعضوبود؛پرهمتحملشظرفیت !تحمل؟

:گفتکند،دلخوریاعصبانیرامهديخواستنمیباشد،آرامامکانحدتاکردمیسعیکهلحنیبا

.دادناسکانروبقیهکهجاییهمونبرمبذارخوبه،حالمحاال-

:رفتالباکمیمهديصداي

!جاستهمینتويخونهبعدبهایناز !نه؟یافهمیدينیار،زبونبهروحرفایندیگهباریک ...گممیآخرباربرايدارمندا-

:گفتنگرانیباندا
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.شهمیبیدارمبینا !ترآروم-

:گفتوکردبازوبستراچشمانشايلحظهبرايمهدي

هیرومفتحرفاینباشهیادتهمتو .شهنمیبیدارکنندرگوششدمهمتوپکهخوابهمیجورياستخستهوقتینترس-

!نکنتکرارش

:گفتناباورانهندا

.بمونمجااینهمیشهبرايمنکهشهنمیگی؟میداريچی-

!چیه؟علتششه؟نمیچرا-

:دادجوابمستاصل

!آخه؟ممکنهچطور !دیگهشهنمیخب-

ترنرم !استممکنچگونهبگویدکهبوداینبرايفرصتبهترینبودندبرنگشتهمادرشعزايازاالنهمیناگرکرد،فکرمهدي

:گفت

.اینجابیايوبمونیزندهحادثهاینازبعدبودهقسمتکهطوريهموناینجایی،حاالکهطوريهمین-

:گفتفکرشراستايدرقسمت؟بهگشتمیبرواقعایعنیبود؟اینجاکهبودشدهچهراستیبود،فکردرندا

!ببینمتدوبارهکردمنمیفکرهرگز-

:نشستمهديلبيگوشهتبسمی

 .طورهمینهممن-

:گفتوشدچشمدرچشماوبامستقیمندا

!سراغم؟اومديچراپس-

.خوبهحالتکهبشممطمئناومدمفقط-

:گفتپوزخنديباهمراه

!نبودکه-

:گفتمطمئنخیلیوکردنگاهشمحبتابمهدي

.شیمیخوب-

:گفتجديوفشردهمبهرالبانشندا

.اومدمنمیبودمتوجاياگهمنولی-

:گفتوقتیبود،لبخندواقعاپوزخندعوضبهمهدييچهرهدر

!نیستیمنجايتوهمینبرايشایدخب-

:گفتنداکهبودندچشمدرچشمهنوز

.نیستمهمکردننگاهالیقمنیگفتخودت-

:دادادامهبودند،شدهخارجکنترلشازقطراتآنباز
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!برگشتی؟چرااومدي،چراپس !نیست؟یادتکنم،نمینگاههمروسرمپشتورممیگفتیخودت-

:گفتنرموکشیدآهیمهدي

ناراحتیتبهراضیبازبرم،بودقراراگهحتی !نبینمتوقتهیچبودقراراگهحتی ...نبودمدیدنتآسیببهراضیبودم،نگرانت-

.بودجداهمازراهمونابدتااگهحتیباشی،راحتوسالمخواستممینبودم؛

 .بوداشکغرقصورتشانداخت،پایینراسرشندا

.بوداشکغرقصورتشانداخت،پایینراسرشندا

 !رفتیدیدي

.موندممنورفتیدیدي

.آوردمکموندممومن

کند؟فراموششدمیمگرداشت؛گوشبهرااوصدايطنینهنوز

!ایستادي؟کجاببینبودگفته

!کند؟مینابودراکسیچهحساینببینبودگفته

!کیست؟کنی،میکهچاهیتهببینبودگفته

!بودگفته

بود،زدهداد

!بودنکردهنگاههمراسرشپشت

بافتهتمامداشتیتو !کردي؟چهمنبازندگیمتوناگهانیتحضوربادونیمیاصالآوردي؟روزمبهچیدونینمیمهدي،مهدي،»

بدونی؛کهذاشتمنمیمنودونستینمیچیهیچتودونستی،نمیکهتو !چکار؟شکافتیمی !شکافتیمیدونهدونهمنوذهنهاي

«!ذاشتمنمیهرگز

بودي؟رفته

!رفتیمیخب

!برگشتی؟یکبارهاچر

دوستکردفکر .دادمیآزارشاوصدايبیهاياشک .کشیدگردنشبردستاو،روانهاياشکمقابلدرتاببیوناراحتمهدي

!نکندگریهولیبکشد،داددارد

:گفتودادباالراابرویشیک .شدسینهبهدستوکشیدنفسی

!بکنهبایدهمگریهکنه،داغونرونفریهنازنینفلشبزنهآدموقتی !کنیگریههمبایدبله،-

:رفتهمدرنمایشیمهديهاياخم .استجديچقدرحرفشببیندخواستمی .بودحیرانلحنتغییراینازکرد،بلندراسرشندا

!بودتواوندانشجوییمهايعکستمام !اون؟توداشتمعکسچقدردونیمی-

ايشکستهرنگآبیفلشجستجو،اندكباوگشودراکامپیوترمیزکشويوشدخممهديکهکردمیاهشنگخیرهگونههمانهنوز

:گفتوگرفتاوچشمانمقابلوبرداشترا
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!شاهکارتونهماینبفرمایید،-

.کردلمسرافلشانگشتانشباوبردباالرادستشآهستهندا

:گفتوکشیدکنارراآنسرعتبهمهدي

!بهتدمنمیدیگهکنار،بکشرودستتیه-

!داشتشوخیيمایهتهکرد،نگاهیاوچشمانعمقبهندا

رنگآبیکوچکيوسیلهآنبهدقتباداشت .کشیدبیرونمهديانگشتانمیانازرافلشوبردپیشدستسریعوکردپیداجرات

 .بودبستهنقشرویشریزتركدوکهکردمینگاه

!کردنمیگریهدیگرزد،محويسمتبمهدي

:بپرسدنداتاکشیدطولايثانیهچند

نکرد؟کاردیگهواقعا-

:دادجوابتريآسودهخیالبامهدي

.شدخرابخرابِنه،-

:گفتجانببهحقخیلیندا

.کردمیکاربازولیبود،افتادهزمینبارهامنفلش !نکنشوخی-

:گفتخندهبامهدي

!آبتوبودنرفتهفلشتوبودهخشکزمینوبودهنباریدهبارونقبلشبکهبودهاینعلتشتماالاحخب-

:گفتحالاینباولیخشک؛یابودخیسزمینروزآننبودیادشکرد،فکرکمی

!بودبارونتقصیرنبود،منتقصیرپسخب-

-بود؟نشدهخراببود،جیبمتوکهفلشمیکیاونچراپسا!

!بپرسخودشازبدونم،کجاازمن-

:پرسیدحالهماندر .آوردندالببرهمکوچکیلبخندمهدي،يخندهآرومصداي

!داشتی؟نگهشحاالتاچرا-

:گفتکوتاهوکردپرتاشقبلیجایگاهبهدوبارهوگرفتندادستازرافلش .شدجديمختصريصورتش

!رهنیادمچیزهایییهاینکهبراي-

.بشنودنداشتدوستکهراچیزيخواستنمی«چیزهایی؟چه»نپرسیدندا

:گفتوکردعوضراحرفمهدي

 .دهمیبادبهروسرمفرزادبمونماینجادیگهکمیهبخواب،بگیر-

:گفتوکردمرتبرویشراپتووشدخم .بکشددرازکهکرداشارهندابهوبرخاستجاازحرفاینبا

!بیارم؟براتنداريالزمیزيچ-

.متشکرمنه،-



کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار – فرصتی دیگر                 کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٣١

!بخورهدماغتبههماستراحتبويذارهنمیدیگهبشهبیدارمبیناکهکنیاستراحتکمیهکنسعیحاال-

 .بودکردهپیدابهبودزیاديحدتا .بستراچشمانشوچرخیدپهلوبه

***

  

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::.

  

شرکت،قوانینبهکردمیسعیندا .شدسپريآرامشباکارآموزيروزهايبقیهکهطوريبهبود،یافتهبهبودزیاديحدتاروابطشان

میسعیودادمینشانخودازبیشتريمالیمتهممهدي .دهدخرجهببیشتريعملدقتخودبرخوردهايوآمدورفتهايزمان

سایرونویسیبرنامهقبیلازکارهاییانجاممورددر .کندخودداريشود،میمابینشانتنشایجادموجبکهبرخوردينوعهرازکرد

برآشفتنبرايراهترینسادهکردنغرغرونپراندتیکهبودفهمیده !زدنمیغرولیگرفت،میسختهنوزشرکتبهمربوطکارهاي

برایشهمینوکندمیرااشسعینداکهدیدمیکرد؛میاشراهنماییوگفتمیراکارشاشکال .باشدمیموقتشهمکاراین

.بودکنندهراضی

هر .آمدبرمیکاريعهدهازخوباد،دمیکاربهدلاگر .پسندیدمیراتالشولیباشد،میمبتديخیلیندااموربرخیدرفهمیدمی

نگاهحرفبدونوشدمیسینهبهدستمهديکارشتحویلباوقتیولیآورد،میهمراماجراتهوسروشدمیحوصلهبیگاهیاز

.بماندبیشترساعتییککارشتکمیلبراياستمجبوروآمدهدرکارشکهفهمیدمیانداخت،میاوبهسرزنشیپر

شروعبرخالفکارآموزييدورهوکنندسپريآمیزمسالمتصورتبهراماندهباقیيهفتهسهتوانستندبودکهچههرحالهربه

ازترسشکهبودایندرکارآموزييدورهگذراندنيفایدهحداقل .بودگرفتهیادزیاديمطالب .شدتمامبارپرومفیدسختش،

.بودتهریخاموراینونویسیبرنامه

قدرهمانشدند،میترنزدیکدورهپایانبهچههروبرودهمیشهبراينداخواستنمیدلشکهبودعجیبهممهديخودبراياما

کنکورفرزادهمطرفیاز.نداشتدانشکدهبهرفتنبرايايبهانهوبودشدهتمامدانشگاهدرهمخودشدرس .شدمیترعصبی

شرکتبهگاهیکهدادپیشنهادندابهعلتهمینبه .کندسپريشرکتدررابیشتريزمانبودمجبورمهديوبودشدهقبولارشد

حاصلهدستمزدکرد،استقبالپیشنهاداینازندا .کندکارآنرويبرمشخصیدرصدباتابدهداوبهبودسبکیکاراگرتابزندسر

!بودکنندهوسوسه

میدلتنگوکالفهناخوداگاهافتاد،میفاصلهاوهايزدنسرمابینايهفتهوقتیوبوددلچسبمهديايبرگاهبهگاهدیدارهمان

.شد

البته .بودجديوخشکآقایانمقابلدراوبرخوردداشت؛نمودندارفتاردرآنچه .بشناسدرااواياندازهتابودتوانستهمدتایندر

میخارجطبیعیوعاديحالتیکازواقعاگاهیبرخورداینولیداد؛نسبترانامناسبصفتر،رفتااینبهخودخوديبهشدنمی

جملهیکبخواهدکسیبودکافیولیبود،همبرانگیزتحسینمهديبرايداشتنرمالیحالتبرخوردطرزایناگرحتمبه .شد
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راتروخشکواقعدرکهشدمیعصبانیوکشیدمیکناروزدمیتشرچنانآنبگیرد،گرماوبابخواهدیاوبگویداوبهايدوستانه

!سوزاندمیهمبا

میجبههسریعهم«!بريزودتربهترهشه،میتاریکدارههوا»مثلسادهجمالتبرابردرحتیندا .بودعجیبخیلیبرایشاین

.گرفت

نداازوگفتمیخواستگارشازپریسا .شدافزودهتعجبشبرشنید،یمرانامیخانومونداهايصحبتاتفاقاثربرکههمیکبار

:گفتبالفاصلهمزبور،فردشرایطشنیدنبدونحتیاوولیخواست،مینظر

!ندارهکردنفکرارزشمرديهیچ-

بوددیدهاتاقشيپنجرهازیکبار .شدمینظرشجلبموجبکهبوددختراینروحوقلبورفتاردرچیزيبرخوردها،اینرغمعلی

 .کردپاكرازانویشخون .گرفتآغوشبهکرد،میگریهوبودخوردهزمینکهراايبچهدخترخیابان،طرفآنپاركدرنداکه

آغوشدررااوکاکائوشیرشدنتمامتاوبوسیدراصورتش .خریدکاکائوشیرپاکتیبرایشوشسترادختركآلوداشکصورت

زمینيمتوجهاصالکهبوددوستانشباصحبتدرغرققدريبهدختركهمانمادرمدتآنتمامدرکهحالیدر .داشتهنگخود

!بودنشدههمدخترشخوردن

نمیکلدرولیآورد،نمیدرسرهاآنعلتواوخاصرفتارهاياز .باشدبديدخترتواندنمیدختر،اینکهاندیشیدمیخودبا

.شوداوخیالیبتوانست

.شدمیمحسوبآخرشسالسال،آنوبودکوتاهنداتحصیلیمدت

جداورفتنفکر .بیاورددواماودیدنبدونتواندنمیکردمیاحساس .بودشدهعالقمندندابهکه،نداشتتعارفخودبامهدي

نگاهشومحبت .ماندمیحاصلبیبیشترمیمیتصواوبهشدنترنزدیکبراياشمحتاطانهتالشتمام .دادمیآزارششدنش

کهنبودقدريبهتوجهاینولینیست،توجهبیاوبهنسبتهمنداکردمیاحساسخفیفخیلیگاهیچندهر .شدمیرهایکطرفه

.کردبازویژهحسابآنرويبتوان

باولی .دادهمراسادهچایییکخوردنپیشنهاداوبهشدنمیحتیکهطوريبهبود،گیرسختواقعاارتباطایجاددرنداطرفیاز

رشدتدریجبهولیبود،کردهجلبراتوجهشفقطنخست .گذشتمیقلبشازمطبوعیگرمايدیدنشباخلقیات،اینهمهدانستن

.بودشدهعالقهبهتبدیلوکرده

عالقه،یک

تعصب،

!تملکوتعلقحستعجب،کمالدرحتی

نمیهمدیگرکسهیچاینکهجالب .دیگرچیزهیچنهواشخانوادهدربارهنهدانست؛نمیندايدربارهچیزيکهبودینجاامشکلاما

دخترانيهمهچونشد،نمیصمیمیدختريهیچباکهبودهمدلیلهمینبهدرست .زدنمیحرفکسیباخوديدربارهندا .دانست

درنتوانندکهکردمیحفظحديتادوستانشازرااشفاصلهنداوآورنددرراطرفيخانوادهآماردوستیمحضبهداشتندعادت

.یابندراهخلوتش
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همهاآنمنزلتلفنشمارهکردنپیدابرايراهیهیچواقعدروبودسکونتشمحلشهرنامدانستمینداازمهديکهچیزيتنها

.نداشت

کهحاال«!نه؟کهچرا»اندیشیدخانومملیحه .گفتتوجهشوعالقهازگذاشت؛درمیانمادرشبارامطلبوشدطاقطاقتشعاقبت

نباشد؟خوديعالقهمورددخترباچراکند،ازدواجخواهدمیپسرش

حرفوزدحرفتلفنپشتقدرهرامابگیرد؛رامنزلشانتلفنشمارهیاآدرسبتواندشایدتاگرفتتماسنداموبایلباخانومملیحه

گفتفقطونداداوبهخوديدربارهبیشترياطالعاتهیچولیزد،حرفاوبامودببسیارنداچندهر .نبودکهنبودبخشنتیجهزد،

!«نه»

!«نه»بودگفتهاووبودکردهاصرارخانومملیحه

!«نه»بودگفتهاووبودکردهخواهش

!«نه»ودبگفتهاووبودخواستهتلفنشماره

.بودشنیده«نه»تنهاوتنهاوبودشدهجویاراعلت

.نیامدهمشرکتدیگرنداکهشدهمینوشکست؛نمیهممهديمادرمالیملحنبرابردرحتیکهبودمحکمیسددختراین

همدرنهگفتنباکهاستياعالقهازفراترچیزيندابهحسشکهفهمیدمیتازه .بودتحملقابلغیرمهديبراينیامدناین

.بشکند

 .بودفکردرواندیشیدمیحلیراهکردنپیدابهمداممهديروزهاآن

***

:آوردخودشبهفرزادصدايکهبودزدهتکیهاتاقدرببهوبودفکردر

!انگاربوددورخیلیراهت-

:گفتوگرفتدرازتکیهمهدي

برداري؟دستخواينمی-

:گفتخندهابفرزاد

!انگارخرابه .میادکشخوديبیخودشهمساعت ...کورکر،مااصال-

:پرسیدهالسمتبهحرکتحیندروزدلبخندينیزمهدي

!خبرا؟چه-

:گفتوخندیددلشدرفرزاد

!شماستپیشکهخبرا-

 .خندهزیرزدفرزادکرد،چپینگاهمهديکههمین
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خانهدرنداحضورازاینکهرغمعلی !زرنگوزبربسیاروبودخانومملیحهترکوچکخواهر .بودهاآنلمنزدرهنوزمنیرهخاله

.بیاوردزبانبهاوحضورمخالفچیزينداردراجاییاوکهحاالخواستنمیوترسیدمیهمخداازولینبود،راضیخواهرش

:پرسیدآهستگیبهآشپزخانهداخلدروکردکمکخواهرشبهخانهکردنمرتبدرساعتییکمنیره

!بکنید؟کاريیهاسماومهديبرايخوایدنمیموند،محرمآغازتاروزدههمش-

:گفتوکشیدآهیبزند،حرفیبودنتوانستهمدتاینعرضدرواقعاکهخانومملیحه

!شیمباایناوخیرامرفکربهکههستجوريماوضعیتاصالببینمنیره،-

.کهموندنراهبهچشمطورهمیناوناولی-

کنم؟کارچیگیمی-

چیه؟مهديخودنظر-

!بزنهمشبهگه،می-

:گفتوکوبیدخودصورتبهمنیره

!چی؟یعنی !بدهمرگمخدااوا-

:گفتوکشیدکارازدستخانومملیحه

کنم؟چکاردونمنمیواقعادونم،نمی-

:تگفوارفتهمنیره

!نگفتی؟چیزيکهبهشون-

منصرفبگمبگم؟چیبزنمزنگآخهبزنم؛زنگنتونستمکردمکاريهررم،میکلنجارخودمبادارمهمشروزیهچندبابا،نه-

!شدیم؟

:گفتوشدآشپزخانهواردپریاحینهماندر

!بریمگهمیدره،دمبابا !مامان-

:گفتوکرددخترشبهرومنیره

 .شهآمادهبگوهمپویابه .اومدمهممنشوآمادهبروخب،لیخی-

:گفتخانومملیحه

.خوریممیهمدورچیزيیهشام .بمونیدکجا؟-

:گفتوکشیدآهیمنیره

!کنی؟کارچیخوايمیحاال .خونهتودارمکارکلیبمونم،تونمنمینه-

 .رسهنمیعقلمبهچیزي-

!شدفرجیشایدمحرم،بعدتانگوزيچیفعالگممیببین-

:گفتودادتکانسريمستاصلخانومملیحه

!آخهنیستدرستشن؛میمامعطلخودبیمردمطورياین-
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:گفتوشدآشپزخانهوارددوبارهپریا

.باشینزودگهمیهمباباام،آمادهمنمامان-

:گفتودادخودبهتکانیمنیره

.اومدمباشه-

:گفتخانومملیحهبهروو

!نه؟یارسهمیفکرمبهچیزيببینمکنمفکر !کنصبرحاال-

!کشیديزحمتباشه،-

:گفتبود،گرفتههنوزکهمنیره

.خداحافظفعالزیاده،کارتروزاایندونممی .بگوبهمخواستیکمکوقتهر !کردم؟کارچیبابا،نه-

بود،دسترشدرکهرانمازشچادرچراغ،کردنروشنبدوننکند،بیدارراندااینکهبراي .ودبتاریکاتاقشد،بیدارمبیناوقتی

کارهايوشرکتيدربارهآمد؛میهالازمهديوفرزادصداي .رفتنمیبیرونشدنمیمجبوراگروبودتشنه .کردسروبرداشت

:گفتمهديکهشودردستخواودادآرامیسالمهالازعبورهنگام .زدندمیحرفآن

!ببینماینجابیامبینا-

:گفتترسکمیبا .بودپیششهمفرزاد .شدنزدیکمهديبهاحتیاطبا !افتادشوردلشايلحظهبرايمبینا

!بله؟-

:پرسیداوپیشانیبردستشگذاشتنضمنوکردترنزدیکخودبهوگرفترااوبازويمهدي

!شد؟بهترسردردت-

:گفتوکردرهاصدابیرانفسشینامب

.بهترهکمیبله،-

:گفتوبرداشتاوپیشانیازدستمهدي

!دکتر؟بریمگرمی،کمیه-

:گفتوانداختپایینراسرشزودمبینا .کردنگاهشوبرداشتتلویزیونازچشمفرزاد

!خوبهحالمهمینه،برايشدمبیدارخوابازنه-

:گفتحالاینبارسید،نمینظربهراضیزیادمهدي

.بگوبهمنیستیخوبکردياحساساگهباشه،-

:کرددخالتفرزا

!ندارهاشکالیکهبرهدکتریهخب،-

:گفتترمحکمکمیوکرداخمزودمبینا

!خوبهحالمنه،-

:گفتحرفکردنعوضبرايبعد
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!کجان؟مامانومبین-

:دادجوابمهدي

!پیششرهمیسریهداره،کارمحمودباگفتهممبینخونه؛مینمازدارهکنممیفکرکهمامان-

:گفتزودمبینا

-برنگشتهتابرمزودپس .دارمکارباهاشهممنا!

:پرسیدمهديکهبرودخواستمیچادرهمانباسریعو

!باهاش؟داريچکار-

:گفتوایستاددردممبینا

.دارمالزمبگیرم؛ازشرویمیشتستکتابخواممی-

:گفتجديمهدي

!بخرداريالزم-

!شهمیبازکتابهاوناليباریهالاقلشه،میهمثواب .دیگهخونممیاونتستکتابازبخونم؛قرارهدوریه !چی؟براي-

:گفتناراضیهمچنانمهدي

!باشهداشتهالزمخودششاید-

:گفتخندهبامبینا

نمیفکرهمپیشسال !بگمبهشدارمالزمچیهروهستاضافیهمشگفتخودشتازهشده،قبولدانشگاهکهاون !بابانه-

!پسرااینکهخونننمیدرسکالباشه؛کردهبازاونوالياصالکنم

:گفتمهدي

 .کهشدهقبولسراسريدانشگاهتوضربیهبازنخونه،همچیهر-

:دادادامهباشد،شدهمبیناحرفيمتوجهانگاربعد

!خونه؟نمیدرسمبینمگهببینم-

...امم-

!مهدي؟بههمآنبگویمدروغتوبخاطر !مبینتوبهلعنتاي .بگویدتوانستنمیهمراراستش .نبوددادنلواهلکرد؛فکرکمی

!خونهمی ...چرا-

میپسکند؛بازراهایشکتاباليبودشدهمجبورباريچندخانهدريمهدحضورعلتبهگذشتهيهفتهکهکردتوجیهراخودو

:گفتمهديکهبرودخواستباز !دیگرخواند

.برگردهمزودسرده،بیرونبپوشچیزيیه-

درنارضایتیتاکردسعیخیلیفرزاد .زدبیروندرازبپوشداینکهبدونوبرداشتدردمآویزرختازکتیبحثندادنکشبرايمبینا

:گفتمکثباونشودمشهوداشچهره

!نداره؟عیببرهبیرونتنهاوقتاونتاریکه،هوا-
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:کردنگاهشتعجبازايمایهتهبامهدي

.هستندردمحتمامحمودومبینهمبعدش !رومونهبهروساختمونهمیناینامحموديخونهبره؟خوادمیکجامگه-

:گفتحالهمیندر .بکندپوستتابرداشتمیزرويازپرتقالیکمیاوهوگفتنبافرزاد

!کیه؟محمود-

!روییبهروهمسایهبودگفتهمهدي .بودربطیبیسوال

:گفتبود،پرسیدهسرسريسوالیکظاهربهکهدوستشجوابدروکردمکثی

پدرمالبود،بحثشکهايحسینیههمون .بودنهمبازيه،تربزرگمبیناومبینازسالیه .بودمبینکنارمسجدتو !دیدیش-

!محموده

نصفموجود،جوتغییربرايوگرفتمهديسمترابشقاب .کندبسندههمانبهشدمجبور .شدمیبرانگیزشکبیشترکنجکاويِ

.برداشتهممهدينداشتند،تعارفهمبا .زدتعارفاوبهراپرتقال

:زدغربالفاصلهمهدي .کردعطسهشد،خانهواردوقتیبرگشت؛مبینانکشیدهدقیقهبه

!شینمیگرمکهدارينگهدستتتوکتو .گممیهمینبرايبپوشچیزيیهگممی-

رفتمیآشپزخانهطرفبهجواببدون .کندرفتاراوباهابچهمثلبرادرشفرزاد،جلوينیامدخوششاصال .کرداخمبالفاصلهمبینا

:گفتتعجببابازديمهکه

!گممیکتابو !شد؟چیپس-

بیرونچراتو»بودگفتهوآمدهسمتشبهدیدنشمحضبه !بزندراحرفشبودنگذاشتهمبیناصال .انداختباالايشانهمبینا

منبهخواستیچیزيقتوهر»بودگفتهغیظبامبین«!بگیرمروشیمیتستمحمودازخواستممی»بودگفتهمبیناوقتیو«اومدي؟

:گفتجوابدر !بنشاندجایشسررامبیناینباریکبایستمی .آمدمیباالسگشرويآنداشتدیگراوف«!گیمی

!میارهگیرهمیگفت،مبین-

«!مبیندستقربون»خندید؛محوفرزاد

آنکلفتگردنبرادردوحضوردرخب .ببیندتنهارابینامنیامدپیشاصالامابود؛کردهسپريمهدييخانوادهمابینخوبیروزوشب

.شدندتهرانراهیدوهرجمعهظهرازبعد .بودمشکلخانهوجبیکدرهم

میانایندر .بودسختبرایشخودشحضوربدونهمآناو،يخانوادهبینماماندنش .کردمیخالاحساسندامهدي،رفتنبا

وجریاناتکلگشت،برمیمدرسهازکهروزهرمبینا .گشتمیمحسوببرایشنعمتیهایشبازيلوغشوهاحرفبامبیناوجود

از .بودواقفدوستانشنسبیخصوصیاتبهشناخت،میرااودبیرهايتمامینداحاال .کردمیتعریفاوبهداشتکهراماجراهایی

.کردمیکمکمسایلشحلدرپرسید،میراهایشدرساواز .داشتاطالعهایشدرسقوتوضعفنکات

حساس،بسیاروترسوکمیبود،ايزندهسردختر .داشتدوسترامبینا .دادنمیآزارشدلتنگیحسمبیناوجودباحالهربه

!خودشبرعکسدرست
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مینداترسانده،واقعارامبیناضوعموهمینوکندمیتعقیبرامبیناخانهتامدرسهازیکیروزهااینکهدانستمیهمرااینحتی

در .نبودکارهاایناهلاصالمبیناولی«!نکندنگاههمراسرشپشتوبرودتاگوشش،دربزندوبایستداومقابلبایدیکبار»گفت

:گفتنداجواب

!تونمنمیمنبابا،نهواي-

!رودمیحالازخودشنفراولینکند،کاريچنینبخواهداگرداشتحتم

:دادپیشنهادندا

!بگومبینبه-

:گفتجوابدرمبینا

!رهمیآبرومونکنهمیپارولتروطرفزنهمیشناسی،نمیرومبیناوه-

میهمطرفیاز .آوردمیدربازيبرنجشیرکافیياندازهبهخودشکهچرابفهمد؛مبیننبایدعنوانهیچبهبود،معتقدکلدرولی

.گفتنمیمبینبهعنوانهیچبهاینکهخالصه .ببیندآسیبهمبرادرشناکردهخدايترسید،

رفتاریکندا،باهممبینرفتار .بودمهرباناوباواقعاندا .کردمیحسخوددرندابهبیشترييعالقهمبینامهدي،حضورعدمدر

خانهآناهالیازیکیعنوانبهاوپذیرشوزمانگذرباولیکرد،میبسندهمختصرعلیکوسالمبهفقطکهاوایل .بودمحترمانه

:گفتمیمبینابهنداعصرروزهرکهطوريبهشد،ترراحت

!بخونهدرسمجبورهبیاداینجاتلویزیونه،پايهمشکههالتواینجا،بیادبگوهممبینبهبرو-

ازبعدپنجساعتازوشدتبدیلعادتیکبهموضوعاینکمکمولیکرد،یمامراطاعتادبحکمبهصرفامبیناولروزدویکی

خوبرادرسشاگرداشت؛همجایزهتازه .بودنیامدهبدشهمخودشانگار .رفتمیهاآنپیشخواندندرسبرايشبنهتاظهر

!بودشدهمحرومآنبابازيازبینماتاق،آندربودنشعلتبهکهکرد،میبازيکامپیوترباهمساعتییکخواندمی

همسرسامدستشانازگاهیچندهر .کنداوخواهروبرادربابیشتريصمیمیتحسندابودشدهموجبمهديحضورعدمواقعدر

در !جامیدانمیفیزیکیبرخوردبهدقیقهیکازکمتردروکشیدندمیدادکردند،میبحثپریدند،میهمبهپوچوهیچسر .گرفتمی

عیندیگردقیقهپنجدرستاینکهجالبولیرسیدنمیدوآنگوشبههمصدایشحتیآمد،نمیبرکارياودستازواقعامواقعاین

!خواندندمیدرسداشتندونشستههمکنارمودبوزیربهسربچهدو

صبرشدن،هولعوضبههاآندعواهايهنگامبهکهتگرفمییادنداگذشتمیزمانهرچهوبردمیزمانهاآنرفتاربهعادت

!بخنددگاهیحتی .کند

میسعیهمینبرايوشدمیتحملقابلغیربرایشهاصبحکهکردهعادتدوآنوجودبهقدريبهکردمیحسهاوقتبعضی

.بخوابددیروقتتاکرد

نشستمیکنارشساعتینیمهاصبححتیرا،غذایشداد،میراداروهایش .کردمیخشکشوترمادریکعینواقعاخانومملیحه

بهاوحسکند،صمیمیتاحساساوباتوانستنمینداولیبزند؛حرفرسدمیذهنشبهکهاتفاقاتیوحوادثازکردمیسعیو

.گفتمیبلهبلهفقطاوهايحرفمقابلدروبودشرمبهآغشتهاحترامیخانومملیحه
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دیدهاینکهخصوصبه .بودندیدهاوازناشایستیرفتارها،آنيخانهدراقامتشمدتعرضدرآمد؛میخوششنداازانومخملیحه

کهراکسیدانستمیوداشتراانتظارشچندهر .بودمهمخیلیبرایشمطلباینکند،نمیتركرانمازششرایطهردربود

!دیدنمانندبودکیشنیدنولیباشد،میویژگیایندارايشکبدونکردهانتخابمهدي

درسکند،میوادارراقلوهایشدوندا،تمامساعتچهارعصرهادیدمیاینکهازخانومملیحهبود،همدیگرمهمچیزیکاما

حکمدرها،آنبراياند .رفتمیشماربهبزرگینعمتاینبدهندکنکوربودقرارکههاآنبراي .شدمیخوشحالبسیاربخوانند،

طرفهدوسودطرفهدوتعاملاینماند،میتختخوابرويوبخوردتکانجایشازتوانستنمیاینکهخصوصبه .بودخصوصیمعلم

!داشتهم

چهاوبهخطپشتدانستنمی !تلفنپشتتابودترراحتحضوريندا .شدمیاحوالشانجویايوگرفتمیتماسروزهرمهدي

دوستنهبودند،نامزدنههاآن .بزنندحرفچهازدانستنمیدیگرخوبند؛همهگفتمیودادمیرااشاحوالپرسیپاسخ .یدبگو

!برادروخواهرنهودختر،دوستپسر،

.شدمیتماسشمنتظراختیاربیعصرهابودکهچههرامابزند؛تخمیندرستتوانستنمیهمرامابینشانصمیمیتمرزحتیندا

اینيهمهباکرد؛ترسبکهمرادستشپانسمان .خواهدنمیپانسمانپایشدیگرکهگفتدکترهفتهآنعرضدرخوشبختانه

 .کندغلبهغماینبرمختصريتوانستمیبودکنارشکسیکهمواقعیفقطورفتنمیبیرونذهنشازايلحظهحتیمادرشاحوال

.نریزداشکصدابیونکندگریهخودشبرايپتوزیرکهافتادمیاتفاقمترکاتاقدراشتنهاییهنگام

ازعیادتقصدشان .آمدندمیندادیدنبرايهمه .شدخالیوپرمهمانازبارهاهاآنيخانههفتهاینگذشته،يهفتهبرعکس

هاآنيخانهمیاندرروزیکمهمانتقریباخانومیرهمناما .بودشدهافزودهآنبهکنجکاويچاشنیهمکمیالبتهصدکهبودبیمار

.زدمیسرهاآنبهزودزودوبود

!رسیدمینظربهعجیبکمیبودشدهبزرگخلوتینسبتايخانهدرعمريکهندابرايشرایطاین

وسواسخانومملیحه .بیایدنهخابهاستقرارمهمیمهمانکهانگارداشت؛خاصیاحوالوحالخانهصبحدمازچهارشنبهروز

سبزيرممی !بکنمکارواونبایدمیاد،مهديبکنمکارواینباید»گفتمیمدامودادمینشانخودازخانهکردنمرتبدرخاصی

 .آخرالیو«!دارهدوستپسرمبگیرم؛آش

:گفتنرسیده .داشتذوقکلیبرگشتخانهبهکههممبیناحتی

!دارهدوستمهدي .بپزمکیکخواممیمامان-

.کردمیمرتبوکشیدمیوسایلشگوشوسربهدستیهممبین

.هستندمنتظروخوشحالهمهفهمیدشدمیراحتیبهوشدمیحرارتازپرخانهروزآنبود،کهچههرحالهربه

:پرسیدمیوزدمیزنگاوبهمداممبیناهمظهرسهساعتاز

رسیدي؟کرج !کجایی؟-

کردي؟ردروقزوین-

نرسیدي؟زنجانبههنوز-

برسی؟موندهچقدر-
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.کشیدنمیکنارپنجرهدمازبرسد؛کهماندهساعتنیمازکمترکهشنیدمیوقتیو

:گفتمیمبین

!تومیادکه،ایستهنمیدردمبیادکنباور-

!نبودهاحرفاینبدهکارگوششمبیناولی

.بودکردهتجربهراچیزيچنینکمتر .بودخوشحالزندگیوشورهمهایندیدنازندا .رسیدخانهبهمهديدهساعتحدودشب

.گفتمیشکريالهیوکردمیرهارااشساعتهچنداسترسخانومملیحهاورسیدنبا

دهوشدهآویزانگردنشازشدمیپیادههديماینکهمحضبههممبینا .کندبازمهديماشینورودبرايراحیاطدرتارفتمیمبین

.بوسیدمیهمصورتشازمهديگاهیچندازهرداد،میدستاوبابیشترمبین .بوسیدمیرااوبار

باروبوسیوسالمبرايوکردمیرهاراخواهرشخانهداخلدرباالخره !بودچسبیدهاوبهمبیناهمچنانشد،میخانهواردوقتی

.آمدمیپیشمادرش

از !پاسروحالسردید؛راندامادر،رفتنکنارباکهبروداتاقبهندادیدنبرايداشتقصدشد،فارغمادرشباروبوسیازوقتی

کشید،میکمیپایشپوستگاهی .نداشتمشکلحرکتبرايدیگرورفتمیراهترراحتبودکردهبازراپایشپانسمانوقتی

.بودسربهروسريوکردهتنداشت،تعلقمبینابهکهسبکیروپوش .بودکردنصرفنظرقابلسابقدردمقابلدرالحهربهولی

مینظربهسالمکامالآمد،نمیچشمبهزیادواقعدرکهدستپانسمانشدنسبکبابرگشته،عاديحالتبهکامالرویشورنگ

.رسید

:گفتلبخنديباوآمدجلوترقدمدو

!نباشیخستهسالم،-

کیفوایستادمقابلش .استخوبحالشنداکهبودخوشحالچقدر .آمدجلوترسالم،گفتنبا .بودکردهپرلبخنديرامهدييچهره

اندسردوروبرداشتتراولعددیکبود،اسکناسشتریندرشتدنبالکرد،نگاهراآنداخل .آوردبیروناشپالتوجیبازراپولش

.انداختپایینراسرشوگرفتدندانبهلبخجلکرد،داغبالفاصلهندا .چرخاند

:گفتآراممهدي

!شی؟میخوبنگفتم-

.مردمیخجالتازرسمااويخانوادهمقابلداشت .نکردبلندراسرشاصالندا

:گفتوگرفتآغوشدررااودیگرباروبرگشتمادرشسمتبهبازمهدي

!مامانمممنون-

 .بوسیدراصورتشارشدش،پسررضایتازراضیمادر .باشدمیمادرشهايزحمتينتیجهپاست،سرندااینکهدانستمیخوب

بازبود،زدهپشتبهکهرادستانشمبینا .کردمشغولتلویزیونتصاویربهراخودسروزدشیطانیلبخندانداخت؛باالابروییکهمبین

تزیینظرف .کشیدمیزطرفبهوگرفترامهديدست !استچگونهآوردنمیدرسرکهبودطوريیکدلش .رفتلوجسریعوکرد

:گفتوگرفتاومقابلوبرداشتراکیکيشده

!مهديداداشمخصوصفقطبفرمایید،-
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هممبینا .خوردمیراآنداشتصانهمتخصخیلی .برددهانبهبرداشتراکیکازبزرگتکهیک .بودحالسرحسابیکههممهدي

:گفتوکردايخندهبود،زدهزلاوبهدقتآنباکهمبینايقیافهدیدنبامهدي .بوداونظراظهارمنتظرچشمیچهار

.بخورمدیگهیکیبذارفهمید؛رومزششهنمیتیکهیهباواال-

دیگریکیمهدي .گرفتاومقابلراظرفدوبارهلذتبامبینا .کردمیاشخستهتوقفبدونرانندگیساعتچند .بودهمگرسنه

:گفتمبینبهوبرداشت

!دیگهبخورکنی،مینگاهحسرتباطوراینچرا-

:شدبازدلشدردسرمبین

!خورهمیهمبهتزیینشکهبزنهدستکسهیچنذاشتههمخودشچشممون،جلويگذاشتهآوردهعصراز-

:گفتمبینابرداشت،یکیمبینکههمین .گرفتمبینطرفبهراظرفوخندهزیرزدمهدي

 .تمومهدیگهبرهاوندستببین-

.کردتعارفنداومادرشبهبرداشتهراظرفو

بیشنداکهودبشدهنجاتیراهمبیناکار .زدمیلبخندناخوداگاهوکردمینگاهرویشبهروزندهوجالبيصحنهبهایستادهکنارندا

.نشودمعذبآناز

:پرسیدخانومملیحه

!میادگفتکهپیشيهفتهنیومد؟دوستتچرا-

!بیادموقعاونشهنمیروشدیگهبیادحاالاگهومیادعاشوراتاسوعابرايگفت-

.تنهاستآوردیش،می .خوادنمیشدنرو-

:گفتوچپانددهانشدرراکیکيبقیهمهدي

 .بودفرهادپسرتولدپنجشنبهد،شنمی-

:گفتوانداختمبینايشانهدوردستکنارشانازعبورحینوکردحرکتو

.نکنهدرددستتبود،عالی-

.رفتلباستعویضبراي

کمترستیدیکچندهر .خوردمیغذاهاآنهمراهسفرهسرکهبودروزدوهمندا .بودشدهپهنهمشاميسفرهبرگردد،مهديتا

.بودشدهبرداشتهخانومملیحهدوشازباريدادمیانجامراخودشکارهايکههمینولیکند،کمکتوانستمی

آنشایدکردمیفکر .کردتركراجمعبخیرشبگفتنباکهبودنفراولینندا .شدسپريمعمولیهايحرفزدنبهکمیشام،ازبعد

.بشنوداوهندنخواکهباشندداشتهصحبتیها

:پرسیدمهديندا،رفتنبا

گفت؟چیندابهدکترمامان-

:گفتوزدبخشیآرامشلبخندخانومملیحه
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کارتازراستی .باشهداشتهاحتیاجفیزیوتراپیدورهیهبهدستشبرايشایدفقطنداره،همخاصیمشکلهیچوخوبهحالشگفت-

بود؟نیومدهپیشکهمشکلیبودينرفتههفتهیه !خبر؟چه

...همفرزاد .نداشتیمخاروندنسروقت .بودشدهشلوغخیلیهفتموناینيبرنامهفقطنه،کهمشکل ...نه-

بارچندتازه .بودنیافتادهبینشانجالبیاتفاقاتزیادگذشتهيهفتهخب .کردنگاهمهديبهاسترسکمیبافرزادنامشنیدنبامبینا

همفرزادبانمدارچشمانهمانباوشدهداراشکچشمانشمهديآغوشدرمعمولطبقکههمرفتنشانموقع .بودهدادسوتیهم

:بودگفتهبشنوداوفقطکهجوريآهستهفرزادبود،کردهخداحافظی

!میامبازمنکن،گریه-

بديفکراودربارهفرزادنکنداندیشیدمی .گرفتمیگازرالبشمیفتاداوحرفاینیادوقتهرها،آنرفتنازبعدساعتیکتامبینا

.بودگرفتهوجدانعذابکلیخالصهکرده؟گریهاوخاطربهکهباشدکردهفکرنکندباشد؟کرده

:دادگوشمهديحرفيادامهبهدقتبا

- .کردکارروهفتهکلوضعاونباولیداشت،سرماخوردگیکمیهاینکهباهمفرزاد ...

:پرسیدبود،آمدهخوششفرزادازکلیگذشتهيهفتهکهمبین

!کنه؟میشرکتهمدکتراکنکور-

:کرداصالحمهدي

 .کردهشرکتآره ...دکتراآزمون-

:پرسیدبازمبین

!دي؟نمیارشدتوچرا-

:گفتخالصهمهدي

.کردمنامثبت-

:گفتخندهبامبین

-هستیمکنکوريهمهامسالپس !خوبچها!

:گفتبود،افتادهچیزيیادتازهکهمهدي

!رهمییادمزدین،روکجاوچیآزادبپرسمخواممیهی-

.کردندبهمنگاهیمبیناومبین

:کردصداجاهمانازورفتآشپزخانهسمتبهوبرخاستزودمبینا

!کنبازروآبلیموشیشهدراینجابیامبین-

.رفتآشپزخانهسمتبهبدوخواستهخداازهممبین

وبرودپیششنخوابیدهنداتاخواستمیفعال !نشدگیرپیداشت؛عادتغریبشانعجیبکارهايبه .انداختدوآنبهنگاهیمهدي

.بزندحرفاوبا

.رفتداخلمایید،بفرشنیدنبا .داشتکارشهمخودش .بیایدمهديکهزدمیحدس .بودمنتظرندازد،دربهمهديوقتی
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تختيلبهکهندابهنگاهیمهدي .بودهمشرمگینکمیانگارتعجبکمالدرودستپاچهبیشترولیبزند،لبخنديکردسعیندا

:گفتونشستکامپیوترصندلیرويوکردبود،نشسته

!خوبه؟حالت-

:دپرسیصحبتيادامهبراي .گفتآرامیي«بله»وکردبلندراسرشندا

!آره؟شدي،خستهخیلی-

:گفتودادلمصندلیرويراحتمهدي

نشد؟سختبراتخیلیکهگذشتهيهفته !کنی؟میکاراچی .رفتدرتنمازخستگیکالپاییسردیدموقتیبودم،شدههماگر-

:گفتمطمئنخیلیندا

 .شهمیزحمتمامانتبرايخیلیفقطنه،-

.کنمنمیوقتکهمن !واقعاممنونمرسی،میمبیناومبیندرسبهروزهرگفتمیتلفنتومامانراستی !حرفیهچهاین-

:گفتوآوردنداهايلببرتبسمیدوآنرفتاریادآوري

 .شممیسرگرمهمخودم-

کنن؟نمیاذیتکهزیاد-

.نکنمیدعواهمبادقیقهبهدمفقطخوبین،هايبچه !چی؟براياذیتنه-

:گفتوخندیدمهدي

!کنیمیعادتکمکم-

:شتافتکمکشبهمهدي .بگویدچگونهدانستنمیکرد؛منمنکمیندا

!شده؟چیزي-

 ...فقط ...امم ...نه-

:گفتمیبایستمینداشتايچارهخب .کشیدعمیقینفس

 ...برمراهتونممیراحتدیگهمن-

:دادادامهوکردنگاهرامهديمستقیمو

!مامانمخاكسربرمخواممیولیروییه،پرخیلیدونممی-

راسکوتعاقبت .بوددادهقولکرد،میفکرداشت .زدمیزبهآرامیضرباتانگشتانشباوگذاشتمیزرويرادستشمهدي

:گفتوشکست

.ریممیصبحونهازبعدفرداباشه،-

:گفتلبزیر !شد؟میخوشحالباید .دادپسبود،کردهحبسکهرانفسیندا

!ايخستهورسیديراهازتازهدونممیشرمنده،-

:گفتوکردگرمیتبسممهدي



کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار – فرصتی دیگر                 کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٤٤

زیادکشیدمبیرونتآسانسورازوضعاونباوقتیراستش .شدهخوبحالتکهخوشحالمچقدردونینمینکن،تعارفباهام-

 ...کهنبودممطمئن

روخداهمبارهزاراگر .دادبیرونفشاربارانفسش .نداشتاطمینانهمبودنشزندهبهحتیلحظهآنواقعا .کردقطعراحرفش

.بودکمبازکرد،میشکر

پیدانجاتدخمهآنازکهخواستمیوجودتمامباکهآمدمییادش .بودنکردهفراموشرالحظاتآنتنگینفسوترسهنوزندا

چهماندهزندهاصال !خوردمیدردچهبهماندنشزندهاندیشیدمیبود،یافتهبازراخودسالمتیوبودگرفتهفاصلهکهحاالولیکند،

اما«.ماندمنمیزندههرگزکاشاي»،«.آمدمنمیبیرونآنجاازهرگزکاشاي»بودگفتهخودبابارهانسبی،بهبوديحسبا !کار؟

:گفتنرمیبه .بودقدرنشناسینهایتنیاورد،انزببهراهاحرفاینازیکهیچ

!شدمبدهکاربهتجونیهانگار-

.زددوبارهوایستادحرکتازقلبشايلحظهبرايانگارداشت،سراغخوددرکهخودداريتماموجودبا

!جانیکهماندقیقاآري !جانیک

!نه؟مگربودکافی

!همیشهبرايامارا،جانیکهمانخواست،میراهمان

نفسشکهحالیدروکشیداشکردهعرقپیشانیبردستی .کندرانگاهشزوربه .بودرفتهفروندانگاهبحردر .برخاستجایشاز

:گفتکرد،میتنظیمرا

.بریمبایدصبحبخوابی؛زودبهتره-

ازوکشیدخوددنبالبهعقلشپیروراهاآنواقعدر .فترنمیراهپاهایشوکردهقراريبیبازوهایشایستاد؛مردددردملحظهچند

.رفتبیروندر

دست !بود؟درستآنجادرحضورشواقعا .کشیدمیتندتندهاينفسداشتشد؛خمکمی .کردرهاراصافشقامتندااو،خروجبا

«!لعنتی»توپیدخودبهفشرد،وبردگردنشبه

.کردتوقفیبستهدرِبیرونبود؛نگرفتهمآراهنوزشد،خارجکهدرازمهدي

در .بوددادهتکیهدیواربهراهروتاریکنیمهفضايدرکهبودمبینا .چرخاندچپسمتبهرانگاهشکنارشدرکسیحضورحسبا

:گفتوچرخیداوسمتبهزد،میموجنگاهشدرتعجبکهحالی

!وایستادي؟اینجاچرا-

:گفترمقیبیلحنبامبینا

!بشممزاحمتوننخواستمبخوابم؛اومدم-

!باشدنشدهایرادطلبکاريلحنباکهشرطیبهاما ...اماداشت،اوبااليدركازنشانبود؛خوباینکهخب

.بودمتفکر .افتادخطابرویشدوبینآنتبعبهوکردجمعراچشمانشمهدي

اینکند،جمعراحواسشکردمیسعی .داشتنگهوگرفترابازویشمهديکهدبرواتاقبهخواست،میبخیرشبگفتنبامبینا

کهبیرونبود؟افتادهاتفاقیچهوسطایندر .باشدپیشساعتدوشاددخترهمانآنازتوانستنمیدرهموگرفتهيقیافهولحن
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یکحتمبهاما ...شدندمیخبردارورآنووراینهمسایهچندوگرنهبود،نشدهگیردرهممبینبابود،نشدهزدهکهتلفنیبود،نرفته

!بودچیزي

حاصلِکهصدایشدررنگیکمترسبامبینا .چیدمیهمکنارراپازلمختلفهايتکهوکردمیپایینباالراافکارشداشتهمچنان

:گفتبود،مهديجدييقیافههمان

 .مدرسهبرمبایدفردا-

.کندرهایشکهخواستمیاواززبانیبیبانزبهنحويبه

 ...بوداستنتاجمشغول .بفهمدرامفهومشتوانستنمیولیشنید،مییعنی .شنیدنمیراحرفشاماکرد،مینگاهشمهدي

 .زدمیبیرونمبینابود،اتاقداخلمهديکههاییزمان

 .بردمیسربهمطلقسکوتدرماند،میاتاقداخلاگر

!بودندهممخالفقطبدو !سکوت؟ومبینا

اش،بهانهبیوبهانهبادردهايسر

!امديویتامین

ساعت،دوعرضدررفتارشناگهانیتغییر

لحنش،

نگاهش،

رفتارش،

.خواستنمیهمفکرحتیخواست؛میدقتکمی .بودواضح

 ...ومبینا !مبینا؟ !واقعا؟کند؟اوربیعنی .بودندشدهمعمولازتردرشتحاالاششدهریزچشمان

«!منخداي»دادتکانسري

دعوایشدلیلاینبهکهمهديامابود،جوريیکلحنشکمیخب !بود؟زده ...بودنزدهکهبديحرف .بودشدهخشکمبینادهانآب

همشاید !بود؟گفتهیعنی .بگویداوبهرازچیهمهفرزادتابودکافیفرصتگذشتهيهفتهیکعرضدراصال !کرد؟می ...کردنمی

چندعرضدریعنی ...همشاید .بوددادهلومهديبهچیزياوخیابانیمزاحمازنداشایداوهبود؛رفتهیادشکهبوددیگريمطلب

:گفتاحتیاطبا !کهنبودهمتادویکیماشااهللا .کردردیفرسیدمیذهنشبهنادرستکارچههرثانیه

!شده؟چیزيداداش-

 .کردنذرثانیهدوعرضدرهمیشهمثل .کندگریهکهبودماندهکممبیناهال،سمتبهکردهمراهخودباوکشیدرااوبازويمهدي

«!فرستممیصلواتتسبیحپنجکن،خیربهختمروجریاناینخدایا»

!بود؟نشدهمتوجهزودترچرا !جبعبود،خودفکردرغرقهنوز .بودگرفتهاشخندهمهدياما

.داشتدوستشنهایتبینیزخوددانست؛میخوبیبهرااینبودوابستهاوبهزیادمبینا !خب

!تودستازمبیناخنده،زیربزندخواستمیدلش

:پرسیدهالتاریکفضايبهنگاهبامهدي
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!کجان؟مبینومامان-

:گفتبغضهمانبامبینا

 .دستشوییهکنمفکرهممامانیده،خوابمبین-

رنگصورتبهبرگشتوکردروشندوبارهراهالچراغمهدي .داشتحضورآنجادریکیخواستمیدلشکرد،اعترافخودباو

:گفتسریعمبینا .کردنگاهمبینانگرانوپریده

!افتاده؟اتفاقیمهدي-

:گفتوکردرهارااشخندهباالخره

!باشه؟افتادهاتفاقیرارهقمگهنه-

!چی؟پس-

:گفتمحبتباوگرممهدي

!داره؟عیبیشده،تنگکوچولومخواهربرايدلمفقط !هیچی-

مشتاختیاربی .بودشدهزندهومردهباردهدقیقهیکهمیندرکشید؛راحتینفسمبینا .کشیداوموهايرويبردستیحرفاینباو

:گفتبهتوخندهبامهدي .زدرادرشبيسینهبهجانیکم

-چی؟یعنیاین !ا!

.دادتکیهمهدييسینهبهراسرشدادنجواببدونبود،رفتههمسکتهمرزتاکهمبینا

:کردنوازشرااوسرباريچندخندههمانبامهدي

!مبینا؟ !شده؟چیچیه؟-

!پدرشهمشایدبود،خواستهرابرادرشآغوشدلش .نکردبلندراسرشمبینا

:گفتونشستکنارش .کشیدکاناپهرويبهوگرفترادستش .زدصورتشبهلبخندي .کردبلندرااوسرمکثکمیبامهدي

!چطوره؟خودمخانوممبیناحال-

:گفتوزدلبخندي .بودشدهراحتخیالشمبینا

.خوبم-

نداري؟کهچیزيمشکلی !مرتبه؟چیهمه-

:شدشیطانبازلحنش

!شمادوريجزنیستمشکلیهیچ ...اوهوم-

:خندیدمهدي

!خونی؟میکهدرساتوشکر،روخدا-

!بـــــلــه-

:گفتخندهبامهدي

!خونی؟میزیادهمچقدراوه،-
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:گفتمهربانوآرامشبامهدي .خندیدهممبینا

!شی؟نمیاذیتکهاینجاستندااینکهازببینممبینا؟-

:بودشرمندهخودشازانداخت؛پایینراسرشودز

!اصالنه،-

!اومدي؟کنارباهاش-

:گفت .نداشتوجودمشکلیهیچوبودحلچیزهمهمهربان،وبودکنارشمهديکهحاال

هامدرستازه !هنشخستهوکنهگوشمنوهايحرفآخرتاکهخونهاینتوشدپیدایکیباالخره .دارمدوستش !خوبیهدخترخیلی-

...خونممیباهاشهمرو

:دادادامههیجانبابعد

!کردهدرسخونهمرومبینمهدي،دونینمیواي-

:کردتبسمیوکردنگاهیاوشاديچهرهبهمهدي

!مدرسهبريبایدزودصبحکهبخواببروپاشوحاال .شکرروخداخوشحالم،-

:گفتوگرفترادستشمهديکهبودبرخاستهجاازمبینا

.باشمداشتهدوستشخودممبینايمثلمنکهشهنمیپیداکسهیچدنیاتوبگذره،کههمسالهزارکهبمونهیادتاینخواممی-

سمتبهتندوزدبرادرشيگونهبهالسیريسریعيبوسهوشدخمخوشحالیدرغرق« !محالهخوشبختیهمهاینرومااوه»

.بودگرفتهآرامشدلشوبودههمیشهازشادتر .ترفاتاقش

 .بودشدهدوختهبیرونبهپنجرهازنگاهش .زدنمیحرفیهیچ .بودساکتندامسیرطولتمامدر .افتادندراهنیموهشتساعتصبح

دوراجانشبودحاضرلمیکمالباحالهماندرکهبودقدريبهاشدلتنگی .بودمادرشدلتنگشدتبه .داشتگریههوايدلش

هر .کردمیخودنماییجادهکناردراينشدهآببرفمسیرتمامدرچندهربود،آفتابیهواخوشبختانه .کندآفرینجانتقدیمدستی

.راندمیحرفبیهمینبرايبود؛اوخرابحاليمتوجهمهدي .گرفتمیبغضشبیشترشدند،میترنزدیکچه

مهديتازه .گشتمیترفشردهنداگلويداخلتوپوخوردمیچشمبهزلزلهازهاییخرابیتوكوتکشهر،هبشدنترنزدیکبا

:گفتآرامبوده،آسیبکمتریندارايبخشایندانستمی

خاك؟سربریممستقیم-

اگرشاید .بودشدهاشتباهیشاید .بیابدشانخانهدربایدرامادرشکهاندیشیدمیهنوزاو !نه؟خاك،سر .کشیدگلویشبردستیندا

:گفتداريخشصدايبا .بودمنتظرجاهمانمادرشحتما .بوددروغچیزهمهشاید .کردمیپیدایشخانهرفتمی

!خونهبریماول-

اضافینظرهاراظبدون .دادمیانجامگفتمیچههروداشتتعلقندابهامروز .کردبستهوبازرااششدهسرخچشمانمهدي

.نمودحرکت

دربودند؛چادرهادرزیاديتعدادهنوزهکههنوز !بود؟خبرچهخدایا .گشتمیافزودههاخرابیحجمبهشدند،میترنزدیکچههر

.بودموجودهمکانکسمحدوديتعداد !سرمااین
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 ...هاساختمانخیابانشان، .بودوحشتناكبرایشوبودنکردهلمسراروزهاآنکهنداولیبود،اولروزهايازترآرامخیلیفضاالبته

!بودآمدهشهرشسربرچه

.زدمیچنگقلبشبهاندوهوناراحتینگرانی،حیرت،

 .بودنشستههمچنانندا .شدپیاده .داشتنگه .رفتپیشکوچهدمتامهدي

:گفتآهستهوکردبازرادر .روستبهروآنباکهاستمواقعیترینسختازیکیلحظهایندانستمی

!برگردیم؟یاشیمیپیاده-

راوزنشتابپاهایش .شدراهیکند،نگاهمهديبهاینکهبدون .رساندزمینبهزوربهودادحرکتراجانشبیورمقبیپاهايندا

!تیرآهنآجر،خاك،تلینهاختمان،سشان،خانه .ایستادساختمانمقابلرفتمیتوجهبیولیشدند،میخم .نداشتند

.کشیدمیجلوبهراخودنحويبهکنترلی؛نهوداشتهایشاشکبرايايارادهنه

 .کشیدمیعقبدوبارهوبردمیجلوگاهیازهررااششدهمشتدستان .بودسرشپشتمهدي

آوردنش؟اینجابهبوددرستاصال

.رفتمیشدهسستپاهايهمانباامازد،میچنگگلویشبهحسرتوآهبغض،

 .شدحیاطداخل

***

 .شدحیاطداخل

ثمربیندانظرجلببرايتالششتمام .بماندبود،کردهپیدامصیبتیچهباراشانخانهآدرساینکه .بزندحرفمادرشباتابودآمده

دادنخالیجااهل .بگیردجوابتواندمیعاقبتداشتاعتقاد .بودرامیدواهمچنانمهدياماداد؛نمیراهاحديهیچبهاو .بودمانده

!نبود

.بودگرفتهیادپدربزرگشپدرِازرااین .بودمعتقدکند،راضیرااواستقادربخواهد،رازنیمردياگراینکهبه

یکیازسادهجوابوسوالچند .خوردنمیشهريباالشیکيخانهاینبهندايسادهظاهر .بودآورتعجببرایشخانهکردنپیدا

.شدمیتکرارهاهمسایهطریقازمرتبکهبودتوصیفیبهترینزیربهسرومتیندختر .نشنیدتعریفجزوکردنفردو

وزدهگردقبعواضحخیلیاودیدنباندابود؛رفتهدانشکدهبهمهديوقتیحتی .بودکردهدورياوازکامالنداگذشته،يهفتهچند

.بودبرگشته

راجریانبودسختبرایش .شدحیاطواردخانوممنیژهتعارفبا .بودآمدهاويخانوادهبهترعبارتبهیااومادردیدنبههمینبراي

.گفتخودشازوزددریابهدلنبود،ايچاره .برگرددخالیدستکهبودنیامدههماینجاتاولیکند،تعریفاوبراي

اسمش،

اش،خانواده

سکونتش،محل
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ندا،باشدنشآشنايطریقه

اش،زندگیشرایط

ندا،بامادرشتماس

 !اوبااليسرجوابو

.کردبیانبود،الزماوکردنروشنبرايکهچیزيهرباالخره

.کننداقدامخواستگاريبرايرسماودهدببود،الزماگربیشتري،توضیحاتمادرشتابدهداوبهراتلفنشانشمارهکهخواستو

مهديکردمیدیکتهراشماره .بوددیدهمعقولیجوانرامهديهمخانوممنیژهوباشدمیفرزندشخوشبختیمادريهرآرزوي

باورشدرصالا .شودسبزسرشدرگندهشاخدوبودماندهکمحیاطشاندرمهديدیدنبا .شدواردنداوشدبازحیاطدرکهبنویسد

دیدمیآنچهولیباشد،دادهرخاشتباهیشایدتازدپلکباريچندبود؟کردهپیداکجاازراهاآنيخانهپسراینگنجید؛نمی

:گفتورفتجلوترحیرتبا .بودمحضحقیقت

!کنید؟میچکاراینجاشمابفرماییدشهمی-

:گفتخونسرديبامهدي

!سالمضمناکنم؛بتصحمادرتونبااومدم-

:گفتوشدنزدیکاوبهگامیعصبانیتبا .گرفتنشنیدهرااوسالمکلدرندا

!نداریدخونهاینباصنمیهیچشما !چی؟کهکنیدصحبتمادرمبا-

:بودخودآرامشسربرمهدي

حلنشهکهشهنمیپیدامشکلیباشیدنمطمئبشه؛مطرحهستمشکلیاگهوبشنآشناهمباهامونخونوادهکهخوبهنظرمبه-

!کرد

:بودعصبانیتشاوجندا

!نیستحالیتونآدمیزادحرفاینکهمثلشماگردید؟میمشکلدنبالشماوقتاوننهگممیمن-

:کردقطعراحرفشزنانتشرمادرصداي

!ندا؟-

:گفتبلندترمادر،حرفبهتوجهبدونندا

!جاهیچ ...وقتهیچن،ببینمتوخوامنمیدیگه-

:بودرفتههمدرهممهديهاياخم

!چیه؟علتش !چرا؟-

:ایستادرویشدرروندا

 !میادبدممردهجنسچیهراز-

:زدپوزخنديمهدي

!بهتر؟دلیل !مزخرفه-
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:شدمیپایینباالحرصباندايسینهقفسه

کسهیچنهوشمانه ...شمنمیشریکمرديهیچباروزندگیمهرگزمننید؛کفروگوشتونتواینو .نیستمزخرفهمهیچخیرنه-

!دیگه

:نداشتفریادازکمهممهديصداي

!چرا؟-

:گفتبود،نفرتشاوجنشانگرکهفشردههمبههايدندانباندا

 ...ارضايبرايایهبهونهکمک،ومحبتودوستیانسان .کنیدمیکاريهرخودتونمنافعوخودتونخاطربه !کثیفیدهمتونچون-

:شدبلندخانوممنیژهصداي

!کنبسندا؟-

:غریدمهدي

.بگیدمیاددردهنتونازچیهرنشناختهوندانستهنداریدحقشما-

:گفتوکردبازراخانهدرندا

!بیرونبرو ...حاالهمین !بیرون-

حیف .درنَوردیدرااوصورتدوریکاشعصبانیچشمانباوایستاددمیکنداکنار .رفتدرسمتبهفشردههمبهدستانبامهدي

!کندادبراسرخیرهدختراینچگونهبودبلدوگرنهبود،اینجامادرشکه

:گفتوزدنیشخنديندا

!نشهپیداتونورااینوقتهیچهمدیگه-

.شدکوبیدهبهمسرشپستبديصدايبادررفت،کهبیرون

!بودجایشسردرهنوزنهکرد،نگاهراسرشپشتبرگشت

***

  

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::.

  

.بودنخوردهتکانجایشازنوزهکهبودعجیب !بودجایشسردرهنوزکرد،نگاهراسرشپشتبرگشت

!بودشدهپیدایش«ورااین»بازکهبودروپرخیلی

دستوزدهزمینبرزانوکهشدکشیدهدختريروينگاهش .رفترویشبهروخاكتلسويبهوکردفراخوانیگذشتهازذهن

.لرزیدمیهایششانهوکردهبدنشستونراسالمش
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وفکرازرااوهرگزبودنتوانستهچراشده،دختراینبهجذبشموجبعاملیچهبودنفهمیدهوقتهمهاینگذشتازبعدهمهنوز

میتصورهمشاید .بودکردهوکندغلبهاشخواستهواحساسبرکهدیدمیتوانخوددرقدراینبود؛نمودهتالش .بزندخطقلبش

 !کردهکهکرد

 ...اماشده،موفقکردمیفکروبسازدندیده،رااوهرگزکهصورتاینبارااشزندگیبودخواسته

.رسیداینجاچگونهنفهمیدتلنگر،دریافتمحضبه .شودبیدارخفتهیاداینکهبودکافیتلنگریکگویا

بود؛شدهراندهآنازکهجایی

.نگذاردآنجاراپایشوقتهیچدیگربودقرارکهجایی

!نبودهغروربودگذاشتهجاآنچهانگارولیگذاشته،جاراغرورشدکرمیفکرکهجایی

:گفتآهسته .نشستنیمهمقابلشدروشدخم .رفتاوکنارتابرداشت؛ترسریعراهایشگام

.بریمپاشوشو،بلندحاالآوردمت؛ببینیخواستی .بودمگفتهبهتهمقبالاینو !ندارهوجوددیدنبرايچیزياینجا-

ماهوسالحساب .خوردمیچرختابانهبیداشتقراررویشکهآواريدرنگاهش .شستمیرادخترصورتصداییبیهاياشک

:کردصدایشمهديکرده،زندگیاینجاچقدرکهنداشتراروزش

!ندا؟-

:گفتبازمهدي .رفتصداسمتبهپرتواشبیچشمان

!خانومپاشو-

:زدلب

!ردي؟کنفرینمنوتو-

:خوردگرههمدرابروانشبالفاصله

!نگوچرت-

:شدتکرارسماجتباحرف

!کردي؟-

:رفتباالکنانتهدیدانگشتیتک

زبونبهرسهمیخالیتمخاونبهچیهرکهشهنمیدلیلاینولیداري،ناجوريشرایطونیستخوبحالتدونممیببین-

!کنمنمیتضمینروبعدیمرفتاروگرنهبیاري؛

.کردبلندشوگرفتهمرااوبازويزیرمقابلشطرفخواستبهتوجهبدون .برخاستوکشیدپوفی

:گفتدرهمهاياخمهمانباکرد،میحسانگشتانشزیرراضعفولرزش

.بریم-

.نبوددرستیکارآوردنشاینجااصال

:گفتسستندا

!کو؟آسانسور-
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:بودعصبانیقدرهمانمهديلحن

.نیستدیدنی ...اینجامثلهماون-

.ببینمخواممی-

.نیستالزم-

:گفتوشدچشمشدرچشمبرد؛باالراسرش

.کنممیخواهش-

:گفتلبزیرودادانعطافکمیراصدایش .کشیدايکالفهنفس

!خبخیلی-

طورهماندرست .ایستادبودند،کندهاشدستهوداروعلیباکهگودالیمقابلدر .کشیدساختمانراستسمتبهرااوقدمیچند

.بودبازنیمهاتاقکدربحتیبودند؛آوردهبیرونرانداکهبود

عمیقینفس .کردلمسراشکستهيشیشهرويانگشتنوكباوشدخم .دادچرخشدربوگودالرويباريچندرانگاهشندا

دیدههمچنانکاسهشکستههايتکه .زددیدرااتاقکداخلوکردخمراسرش .بودهنکردرهایشنفسیکممزخرفحسکشید،

 !اوخونِبود؛خونبهآغشتهآسانسوردرودیوارهکف، .شدمی

.آمدهبیروندخمهآنازکهنبودکردنیباور

.شدمورمورترسازتنشايلحظهو !واقعابودزندهکشید؛نفسدوباره

اگرولیبود،نگفتهکسیبه !نه؟یاشودآسانسورسوارتواندمیبازاصالدانستنمیوبودکردهپیدابستهمحیطهبنسبتبديحس

.بوداتاقکهمیندرحبسشحاصلالتاسیس،جدیديپدیدهاین .بردنمیخوابشصبحتاترسازخوابیدنمیاواتاقدرمبینا

:دهدحرکترااوکردسعیبازمهدي

.بریمحاالدیدي،خب-

:کردصداآرام

!مهدي؟-

:باشدترمالیمنیزپاسخششد،موجباوآراملحن

.بله-

!بخشیدي؟منو-

 .باشندرودرروتادادقرارطوريرااونداشت،راکردنشرهاقصدوجههیچبهوبودگرفتهدستشدرکهبازوییهمانبهفشاربا

:گفتمحکم

!کنتمومش-

:نداشتآمدنوتاهکقصد

!بخشیمیمنوکهبگوبگو،-

:گفتکالفه .آمدنمیدرنداجیکامابود،شدهبرابرچنداوبازويرويدستشفشار .گرفتباالراسرش
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.کنممیروسعیماعصابمرونريدیگهاگه-

.دادپایینرانگاهشوسر

:گفتاشکیچشمانهمانباندا

!یرمبمتواوننداشتمدوست-

:شدمهرباندوبارهمهديلحن

!بیفتهاتفاقیهمچینذاشتممیمنمگه-

شدهریختهدیواررويازوکردندردراحیاط .آوردپایینشآواررويازاحتیاطباودادحرکتش .بزنداضافیحرفنداداجازهاوبهدیگر

ماند،میبازبودخودشدست .دیدنمیراآنجادیگروقتهیچشایدکرد؛ايدوبارهنگاهوچرخاندعقببهراسرشندا .رفتندبیرون

!داشتتجربهبود؛فایدهبیهممقاومت .چربیدمیاوبهاشکناريشخصزوراما

همینوداشتروپیشسختیلحظات .شدسواردوبارهوگرفتگالبايشیشهوخرمابستهیک .ایستادجاییراهيمیانهدرمهدي

اهمیتیبرایشمهديظاهردیگرکهبودبدقدريآنهمنداوضعیت .بکشدهمدرراهایشاخمناخوداگاهگردید،میبموجامر

بهخانهآواردیدنانگار !مگر؟شدمیهمبدتراینازدیگر !مادرشخاكسررفتمیداشتبود،دلشدرعالمغم .باشدنداشته

.بودکردهپیدااطمینانآنجاشرایطدیدنباوبودهخانهلداخمادرشداشتحتمبود؛رساندهباورش

نگاهاطرافبهشدهتهیاحساسیوفکرباایستاد،ماشینوقتی !ناگواريلرزشچهولرزیدمیدلشوتندست،بود؛شدهسردش

!خاكوبودخاكوبودخاك .کرد

.رفتپایین .بوددیداردلتنگ .بودکردهرامادرشهوايبدجوريدلش .بودگشودهرادرخودندا .رفتپایینوگرفتنفسیمهدي

:گفتآهستهآمد،مینداکنارکهحالیدروبرداشتراگالبوخرماعقبصندلیرويازمهدي

!طرفاینازبیا-

هاییآرامگاهازبودپرفشاناطرا .بستمییخداخلازداشت .کردمیهمراهیرامهديوبودکردهچلیپاسینهرويبررادستانشندا

ازمهديکند،اينالهیابزندحرفیاگرترسیدمیرفت؛میراهصدابی .اندشدهخاكتازهبودمعلومونداشتندقبريسنگکه

راخاكرويکوچکسنگایستاد؛جاییهمراهشمردباالخره .بودشدهعصبیخانهآوارکنارکهطوريهمانشود؛منصرفبردنش

!بودآرمیدهندامادرجاهمانبود،درست .واندخ

 !مادرش؟ !بود؟خفتهمادرشخاكاینزیرواقعایعنی !نهایستاد، .یافتنمیحرکتقدرتپاهایشدردیگرراآخرگامدوآنانگار

«!مامان» :کردزمزمهلبزیر .شدآویزانبدنشطرفدوازارادهبیدستانش

اشکوکردندمیراخودکارهاچشم .زدزمینبرزانودومادرشخاكکنارکشیدهتهتوانیباوکشیدارخودگامیدوگفتشودمی

!ناباورومات ...بودماتهمچنانخودولیبودند،روانهایش

امانشبیيگریههقهقصداي .بودکردهگیراششدهمشتدستانبینسردخاك .گذاشتزمینرويرادستانشوشدخم

.بودشدهتمامبقیههايگریهگویاولیشلوغ،وبودپنجشنبهچندهر .شکستمیرااطرافسکوت

سعی .داشترانداهايقراريبیانتظار .کردفاتحهخواندبهشروعوگذاشتخاكرويبرراراستدستنشست؛آرامهممهدي

!تاسحالیچهدرکهفهمیدمیبود،مادرش .نشودمزاحمشکردمی



کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار – فرصتی دیگر                 کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٥٤

:کشیدخاكرويبروارنوازشرادستشکشید؛مینفسدهانباداشتشدیديگریهخاطربهکهحالیدر

!تویی؟اینراستیراستمامان-

وجودقبريسنگهنوز .ریختخاكرويوگشودراگالبيشیشه .خواستمیصبرندابرايخداازکرد؛نگاهآسمانبهمهدي

کمیآن،گرفتنيبهانهبهوگشودراخرمابسته .بگذاردتنهامادرشبارااوايلحظهچندخواستمیست،برخااوکناراز .نداشت

.بوداوبهحواسشچشمیزیرچندهر .گرفتفاصله

:داشتادامهندانوازشدست

...مامان !نداره؟ورتوغیرکسیاوننگفتی !مونه؟میتنهانداتنگفتیبري؟وبذاريتونستیطورچهمامانآخه-

:شدبلندترصدایش

!دي؟نمیروجوابمچرا-

بهشدنشواردوآنشدنگشودهطالبگویاکهفشردمیخاكبهراخودجوري .گریستوجودتمامباوانداختخاكرويراخود

 .بودآنجا

برزانووبرگشتنداکنارودادپسریکدستجعبهباکهبودتاییچندخرمايبستهتهدر .شدکشیدهاوسمتبهمهدينگراننگاه

.زدزمین

آغوشدروجودتمامباکهرااو .کندآرامرااوتوانستمیزبانیچهباواقعا .بودکردهدلشمهمانرابغضندا،دلتهازگریهصداي

:گفتمیداشت .بشنودجاهمانازرامادرشبويداشتسعیوبودرفتهفروخاك

نبوسیديمنوروزهچنددونیمی !کنی؟نمیبغلمچراپسآخه !کنی؟نمیحلقهتنمدوررودستاتچراپسآخه !ندا ...هامنممامان-

بوديگفتهشد؟چیپسندي؟روجوابمتوکنمصداتمنشدمیمگهآخه !مامان !نکردي؟همصدامروزهچنددونیمی !مامان؟

کنم؟کارچیتنهامننگفتیخواست؟نمیمنودلتدیگهدستم؛ازشديخسته !آره؟شدي،خسته !وديبگفتهخودتکنی؛نمیرهام

وکسپیشرفتیکنم؟کارچیمننگفتی !چی؟منپسبود؟خوبتدختراون ...پیششرفتیهمیشهبراي !آره؟نونا،پیشرفتی

!دنیا؟اینوتکنمچکارکاروکسبیمننگفتیآره؟خونوادت،آره؟کارت،

:بودشدهبریدهبریدهگریهوبغضمابینصدایش

.بیامخواممیهممن !ببرهممنونمیارم؛تابتوبیمن !مامان-

خماوسمتبهکمی .نداشتتمامیکهدختراینتابیبی .بودکافینداشت،تحملدیگرمهدي .زدمیضجهوکشیدمیدادداشت

:گفتوشد

!بریمپاشوندا،دیگهبسه-

:خواستمیهماالنهمین ...خواستمیرامادرش .نشنیدرااوصداياصال

!پیشتبیامخواممیهممنمامان-

وبردپیشدستکرد؛حبسرانفسش .بودگرفتهاوازرااششکیبایینداهاينالهشنیدن .کشیدگردنشبردستطاقتبیمهدي

:فشردراندايشانه

!ندا؟ ...بکنروسعیتباش،ومآر !ندا؟-
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:گفتآرامیبه .بماندجاهمانابدتاخواستمیکردي،میرهایشاگر .نبودکارگرهاحرفاینازکدامهیچولی

!هاديمیعذابرومادرتروحداريکاراتاینباندا،-

ندا .کندبلندشکردسعیوگرفترااوبازويدوهرودادبیرونرااششدهحبسنفس .نداشتوجودشنیدنبرايگوشیخیرنه

بود،کافیدیگرنهگرفت؛ترمحکمرابازوهایشمهدي .برودشیرجهمادرشخاكرويبهدیگربارخواستمیزد،پسرااودست

ونهادمهدييسینهبردستوبرگشت .شودبلندخواستنمیندا .کردبلندشخاكرويازبیشترزوربهمتکی !گذاشتنمیبیشتر

:دادهلش

!کنولم ...کنولم-

میجدایشمادرشازکهبودکودکیچونندا .برخاستوکندخاكرويازرااو .نبودکاردرکردنیولوشدهگرفتهتصمیمدیگرولی

میرااوحرفیهیچبی .کردمیخودنماییاشپیشانیدربدجورمهديهاياخم .بکشدمخالفجهتدرراخودکردمیسعی .کنند

:داشتمقابلهدرسعیزاريونالهباندا .ببردتاکشید

!بمونمبذار ...خداروتوبمونم،بذار-

:گفتکالفهمهدي

!آخه؟بمونیکجا-

:ایستادندا

.بمونمبذار ...مامانمپیش-

:گفتوگرفتاشفشردههمبهدستمیانرااوبازويندابیفتد؛راهدوبارهخواست .گفتمیربطبیداشت .دادتکانسريمهدي

!بمونمبذارمیرم،میمنخدابهمهدي !میرممیمامانمبدونمنمهدي-

:گفتتريمالیملحنباودادندابهرانگاهشدوبارهکرد،بلندآسمانبهسر .بودبرداشتهنمهممهدييشدهسرخچشمان

!کردشهنمیايدیگهکارنی،کصبرباید .عزیزمباشآروم-

:نبودخودشحالدرندااما

.بمیرمخواممیبمونم،بذار !خودشپیشببرههممنوکهمونممیقدراونمونم،میجاهمین .برمخوامنمیکنم،صبرخوامنمی-

:گفتوداداوبهتکانی .ایستادمقابلشوفشردرابازویشدوهرمهدي

همینوهممادرت !کنزندگیوبمونمرد؛شهنمیکهرفتهدستازعزیزمرگبا .مونیمیزندهوايزندهتو !کنوشگمنبه ...ندا-

!خوادمی

:گفتبود،ضعفشينشانهکهايخفههقهقباندا

.ندارمروکسهیچمامانازغیرمنکنم؟چهتنهایی !بشه؟چیکهبمونمزنده-

:کندرهامهديچنگالازراخودکردمیسعیبازو

!مهديبرمبذار-

حلقهکمرشدوررادستش .کشیدخودسمتبهوگرفتسفترابازوهایش .بیاوردتابرااوغمهمهاینتوانستنمی .کشیدپوفی

:گفتداريخشصدايبا .دادقراراشسینهرويراسرشکرد،
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 .بمونیتنهاوقتهیچذارمنمی !نیستیتنهاتوباش،آروم .عزیزمباشآروم-

وکردتوقفهممسیرهاينیمهدر .گرفتحرفبهرااوبارهاندا،سکوترغمعلی .بودمهربانوآرامزیاديمهديبرگشت،مسیردر

.بدهدنداخوردبهکردسعیبود،کافیهمايهفتهیکسفریکبرايکهبود،دادهراهشانبرايمادرشکههاییخوراکیاز

کمیشناختمیپیشسالچندکهمهديبااوقیاس .بودباورقابلغیرندابرايداد،میخرجبهمهديکهايحوصلهورفتارواقعدر

همکمولینموده،اوبهسزاییبهکمکموردچنددردانستمیخوبوداشتقبولرااوشخصیتهمموقعهمانچندهر .بودسخت

مقابلدرافتادمیاتفاقکم .کردمیعبورسادگیبهاشتباهیکارکنارازکمتروشدمیعصبانیزودگذشته،مهدي .بودنکردهاذیتش

ساختهاوهايبدخلقیباحتیگونه،همهگذشتهيهفتهدوعرضدرمهدياینولیدهد،نشانخودازمالیمتوبیایدکوتاهبحث

واضحکهچیزيحالهربه .باشدداشتهتغییراینازدرستیدركتوانستنمینوزه .بودعجیببرایشاشالعادهفوقنرمش .بود

!کردمیفرقآسمانتازمینکارمحلدرمهديِباخانهدرمهديِبود،

!اومده؟پیشمشکلی-

همنگاهیزده؟زلاوبهشکلاینبهنداکهداردوجودصورتشرويخاصیچیز .ببیندتاکشیدصورتشبهدستیحرفاینبامهدي

:گفتوانداختباالابرویینکرد،پیداچیزيچونوانداختآینهبه

!بگیریش؟خواينمی-

:گفتوگرفتاوازچشمندا .دادتکانبود،مادرسازدستيالویهساالدحاويباگتحاملکهرادستشو

.ندارممیلممنون،-

:گفتعجوالنهمهدي

!گشنگیازمیرممیدارممنباشی؟نداشتهمیلشهمیهمگ !نیاردربازيلوس-

.کردخوردنبهشروعاشتهاباوبرداشترامشابهیباگتنیزخود .دادندادستبهراساندویچو

وآواروخرابیوزلزلهمثلبدشهايحسبینماانگار .کردمینگاهدستشدرباگتبهفکرباهمچنان .کشیدعمیقینفسندا

سدقصددیگرگویاباراینولینیست،ايتازهحسدانستمیبهترخودالبته .کردمیگريجلوهداشتهمخوبیحسدرش،ما

 ...هنوزچندهرنداشت؛رابرابرشدرزدن

احساسيمقدارواقعدر .دیدفکردرهمچنانرااونداسمتبهنگاهینیمبابود،خوردهثانیهسیمراساندویچشنصفکهمهدي

میورفتهتندکردمیحسولیبود،لذتاندیشیدنمیکهچیزيتنهابهفشردنشآغوشبهيلحظهآندرچندهرکرد،میگناه

تررنگکمراگذشتهيحادثهبودکردهسعیربطباوربطبیهايحرفبامسیرطولتمامدر .کندامتحاندیگريروشتوانسته

 .کردصدایشچرخاند،اوسمتبهراسرش .نبودهموفقزیاددادمینشاندانفکروسکوتولیکند،

***

 .کردصدایش

.دادادامهخودراهبهتوقفبدونندا
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راهاکالسونیامدهدانشکدهبهماهیکتامنطقبیدختراینيخانهبهرفتنشازبعد .بودعصبانی .کردتندترراهایشگاممهدي

دمحتینبود؛کتابودرسوجزوهپیاصالمینا،طرفازواصلهخبرهايطبقبود،برگشتهامتحاناتدمکههمحاال .ودبخوردهغیبت

موهايتعدادبهکهدوستانیازرااودروسهايجزوههمینبرايشود،روبهرونداخودبابودنخواستهنخست .زدمیدرسحذفاز

میفکر .دیدمیمقصرندادرسیِافتادگیِعقبایندرراخود .بودفرستادهاوبرايمیناتوسطوهکردتهیهداشت،دانشکدهدرسرش

بهبودکهچههرها،اینيهمهحالهربهکرده،میصبراودرسپایانتابایستمیونمودهعجلهپیشنهاددادنبرايشایدکرد

بهبیفتد؛عقبدرسشدراوجهتبیوخودبینگذاردکهبوداینآمدمیربدستشازکهکاريتنهاحالوشدمیمربوطگذشته

.بوددرخشانندانمراتترمآنازقبلتاکهخصوص

:گفتجديومحکموایستادمقابلش

.دارمکارباهاتوایستا-

:گفتهمدرهاییاخمباوکشیداومقابلراخودعصبانیتبامهديکهکندعبوراوکنارازخواستندا

!دارمکارباهاتوایستاگممی-

:گفتتندمهدي .چرخانددیگرسمتبهراصورتششده،منقبضفکیباوایستادندا

دادي؟پسروجزوهچرا-

:دادجوابمقابلشفردلحنهمانباهمندا

.نداشتمالزمش-

:گفتوکشیدپوفیمهدي

 !حیفهآخرته،ترمنیستی؛همایناوکتابوجزوهدنبالاصالگفتمیدوستت .نرفتیهاالسکسرماههیه ...امتحانتهدیگهيهفته-

.نکنخرابششدي،پاسهانمرهبهترینباپیشترمتا

:گفتوآورددرفلشیکجیبشازو

.خورهمیدردتبهکالس،خوديشدهضبطفایلهموهستکالساتازشدهتایپجزوهیههماینتو-

 .نبودبیاکوتاهپسراینولیبود،گفتههمزبانیهربهیعنی !جداستهمازتادوماراهپسرجانبگوید،زبانیچهبهدانستنمیدان

:گفتوگرفتطرفشبهرافلشمصرانهمهدي

!بگیرش-

اینمفهومفهمیدنمیودادهپایانزچیهمهبهشانخانهدرنابشبرخوردباکردمیفکر !داشت؟نمیبردستمهديچراخدایاواي

میخاتمهامروزهمینبایستمیبود،میهمحسابیهربهولی !گذاشت؟میحسابیچهبهبایدرااوسماجت !چیستمهديکارهاي

 .راکسهیچنهورااونهخواست،نمی !قیمتهربهیافت؛

:گفتوکردپرتزمینرويعصبانیتباوکشیداودستازرافلش

!کارتپیبرو .باشنداشتهمنکاربهکاريگممی !شهنمیحالیتآدمیزادحرفانگارتو-
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درسشازنداافتادنعقبعلتبهکهبودوجدانیعذابندا،کناردرحضورشعاملتنهافعال .بودعصبانیبرگردبروبیمهدي

فقطوبودشدهخیالبیراپیشنهادوازدواجاصال .کردمیاذیتشاینوبوداوباارتباطدرشکیهیچبیعلت، .بودگرفتهراگریبانش

!ببیندآسیبشرایطایندرندادرسنداشتدوست

:بودگردیدهخشمششدنچنداندوموجبنداالعملعکس

!چیه؟کارااینازمنظورت-

:گفتوکشیدحرصیپرنفسندا

!معتمدآقايکناربکشمقابلماز-

:گفتوکردمشترادستانشيمهد

!چیه؟دردتاصال !چیه؟حسابتحرفببینمخواممی !کشمنمی-

:گفتاشفشردههمبههايدندانمیانازندا

 .زندگیتدنبالبرو .بشیسبزراهمسرخوامنمیگفتم،همقبالمن-

:گفتکالفهمهدي

!چرا؟بدونمخواممی !چرا؟-

:دادپاسخوافزوداشعصبانیيرهچهبهتمسخريپرپوزخند

.بدمتوضیحبراتبینمنمیاحتیاجیاصال-

:گفتمهدي .کشیدندمیدادهمسروایستادهدانشگاهخلوتيمحوطهدرخشمباونداشتندخوبیروزوحالکدامهیچ

الاقل !باشه؟همراهتنديهمهاینبابایدچرامبهجوابتبگیباید !چیه؟رفتارتاینعلتبگیبایدبدي،توضیحالزمهاتفاقاچرا-

!چیه؟تومشکلبگیبایداصال !چیه؟منمشکلبدونمباید

نهوتوبانهکنم،نمیازدواجمنبگم؟بارچندمیاد،بدمازتون !توهايهمجنسيهمهوتو ...توییخودمنمشکلگفتمهمباریه-

!ايدیگهکسهیچبا

:فشردهمبهبیشتررااششدهگرههايمشتمهدي

بود؛ترقبولقابلداري،مشکلمنبامیاد،بدتمنازگفتیمیاگه !چی؟یعنیایناکس،هیچهمه، !دارمکارحرفتهمینبامن-

بیقدرایناچر !حمله؟قدراینچرا !چیه؟ازناشیبدبینیهمهاین !چی؟براي !چی؟یعنیاین !وقتهیچگیمی !همهگیمیولی

!چرا؟ !اعتمادي؟

ازراندانشدنیِجداومشکیآفتابیعینکبردپیشدستحرصی .کندترجريرااوکهبودبرخورندهقدرایننداتلخپوزخند

:گفتوکردپرتزمینبهوکشیدچشمش

!خواي؟میچیندگیزازببینخبره،چهببینبندازبرتدوربهنگاهیه !روتیرهنگاهایندوربنداز-

:کشیدداد !فهمیدنمیکسهیچفهمید،نمیمرداین .لرزیدمیتنشيهمهلرزید،مینداهايلب

خوامت،نمی !ديمیعذابمداريبرو، ...برووبذارتنهاخودمدنیايبامنو !وقتهیچهرگز، ...ببینمتخوامنمیدیگه !جهنمبهبرو-

!بفهم



کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار – فرصتی دیگر                 کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٥٩

تنهادنیایشبارااوورفتمیآريرفت،می .کردنمیکاردیگرفکروبودغالبمنطقبرعصبانیتنداشت،بهتريحسهممهدي

بدترینشدنزدهپسنوعاین .بودشدهدارجریحهغرورش .کردمیپاكقلبشوذهنازرااوورفتمی !نه؟کهچراگذاشت،می

بهمقابله !سالسهوبیست !بود؟سالشچندمگراصال !بیاورد؟تابراتحقیرتوانستمیچقدرداشت،تحملچقدرمگر .بودنوعش

:خودکردنخالیبرايشدهحتیکرد،مثل

پاودستکرديدرستخودتبرايکهباتالقیتوراحتتوکهرممیرم،میمنباشه !نیستیهمکردننگاهالیقخودخواهآدمتو-

داريببینایستادي؟کجاببینکننگاه .کننگاهبرتدوربهووایستا ...وایستالحظهیهتوولیرم،میمن .بريفرودرِشوبزنی

زدن،پاودستعوضبهکنه؟میتباهروکینفرتوحساینببین !توشه؟کیکنیمیداريکهروچاهیاینببین !کنی؟میچکار

میدلتکاريهروباشراحت .کنمنمینگاههمروسرمپشتدیگهورممیمنمقدم،خانومباشمطمئن !کننگاهوبایستدمی

 .بکنخواد

دربایستمیقرارشماند،مییادشبایستمی .برداشتوشدخم !زدپوزخنديوکردنگاهشبود؛پایشکنارفلشکرد،گردعقب

!ماندمیخاطرش

!رفتورفت .رفتسرشپشتبهنگاهبدونبودگفتهکهگونههمان

.نداشتایستادنتواننداپاهاي

.کردمیتالشخواست،میزد،میدادکرد،میطلبخودشکهطورهمان .بودخواستهخودشکهطورهمانرفتمهدي

.شودراحتاوفکرازخواستمیخودشباشد؛راحتاوتارفتمهدي

رفت،حاالو

!کرد؟نمیراحتیاحساسچراپس

!نداشت؟نشدخالصاحساسچرا

!کرد؟نمیاشهمراهیخوبیحسچرا

!چرا؟

نگاهیبود؛دوختهنگاهرفت،میداشتمهديکهراهیبه .کردتکیهآنبهوکشیدکناريدرختسمتبهرااششدهسستپاهاي

!استآخرینکردمیفکرکه

!نیانداختسرشپشتبههمنگاهینیمدیگررفتمیکهاو

!داشتراهبهچشمدیدش،افقازشدنمحوتاودبایستادهکهاواما

قرارچارچوبشرويراپایش .کردمیکجیدهناوبهشکستهعینککند؛درختتنهازراخودزوربه .گرفتروبهروازکهخیرهنگاه

.کشیدکامبهراآنخرچخرچصدايوداد

دنبالبهخوابگاهتارارمقشکمپاهايبایستمی !غریدمیتریکنزدوزدمیبرقآسماندستدوردرشد؛میتاریکداشتهوا

.کشیدمیخود

...وکشیدعمیقینفس
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***

:بوددارمفهوممهديهايلبرويتبسم .برگشتصداسمتبهوکشیدعمیقینفس

!هارسممیرودوشهرحسابخودمنخوري،اگهببین-

:گفتوگرفتاوسمتبهراباگت .پاشیدرنگدانيپریدهرنگصورتبهرنگیکملبخند

!جاننوش-

:شدترغلیظتبسمش

.دارمنگههمناهاربرايجاباید .ایمخونهناهاربراي !بخورکردم،شوخی-

:گفتکهبودشدهطوالنیبرایشقدراینساعتهچندسفراین

!چنده؟ساعتمگه-

:گفتکند،کجساعتیسمتبهرانگاهشاینکهبدونمهدي

!نشدهیکبهربعیههنوزباشههمچندهر-

:پرسیدوگشودبیشتربود،سوزناكهنوززیادگریهعلتبهکهراچشمانشندا

!چطور؟-

:گفتخندهبامهدي

!نزدهزنگمبیناهنوزاینکهبراي-

 .خندیدندوکردندنگاههمبهدوهر .رسیدگوشبهموبایلزنگصدايبگوید،پاسخدرايجملهاینکهازقبل !زدلبخنديهمندا

:گفتمهدي

!شدهاینکهمثلنه،-

:کردندادستبهاياشارهو

!بخورش-

:زدراتماساتصالمهدي .کردنزدیکدهانشبهراساندویچبهتر،ايروحیهداشتنباندا

.نباشیخستهخانوم،مبیناسالم-

:زدمیحرفتلفنباداشتمدرسههايلباسباوآویزانيلوچهولببامبینا

!نیستی؟خونهامروزکهنگفتیمنبهچراسالم،-

:گفتخندهبامهدي

!شدهکندهجاشازبپیچونیانگشتتدورروتلفنسیمدیگهذرهیهاوال-

.تانداخپایینرادستشزودگناهکارهايبچهعینوکردتلفنسیموانگشتبهنگاهیمبینا

.رسیدیمماکنی،درستبرامشیرازيخوشمزهساالدیهوکنیپهنناهارويسفرهتوتاثانیدر-

:شدتربشاشمبینايچهره
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کجایین؟حاال !گی؟میراست-

.ایمخونهدیگهساعتیه-

:گفتاحتیاطباکرد؛پوششروهايدکمهکردنبازبهشروعوکشیدسرشازرامقنعهمبینا

!چطوره؟نداالح-

:گفتزد،میدستشدريلقمهبهکوچکیگازداشتنداچرخاند،راستسمتبهراسرش

.خوبههمندا-

!دارمکارکلیباهاشبیاییدزود-

بازگوبرادرشبرايبود،دادهرخگذشتههفتهعرضدرکهراوقایعیکلروزنصفعرضدرمبینا .گذشتسرعتبهپنجشنبهروز

شده؛داردخترراستیسمتهمسایهشوهرخواهردخترِیابدهددکوراسیونتغییراستقرارکوچهسربقالدانستمیحاالمثال .کرد

 ...یاورفتهسربازيبه (!دارددوسترادوستششانسیشانسیخیلیکه)دوستشعمويزنبرادریا

دیگريکسهرازبیشترشهرشدردایمیحضورنداشتنرغمعلیمهديهکطوريبهبود،ايالعادهفوقخبرگزاريمبیناحالهربه

یادداشتراخبرهاگاهیحتیکهطوريبهشد،میمحسوبخطیريوظیفهیکمبینابرايرسانیاطالعاین .شدمیخبرداروقایعاز

!نشودفراموششمرتبهیکتاکردمی

کالبدرادانشکدهاساتیدازتادویکیهمگاهیازهرالبته .گفتمیشرکتيهدربارندابرايداشتمهديبود،جمعهظهرازبعد

خواستمیدلشچقدرداندمیخدافقطوشدهدانشکدهرییسدالوريدکترکهشدمطلعتازهندامثال .کردندمیاخالقیشکافی

ازاصوال .خندیدغشغشمهدي«!شدنرییسبهچهرومردكاون»گفتحرصپروقتیوکندتکهتکهراخودخواهمردكاین

ايبیهودهانتظارنداکاملتغییربرايانتظارکهدادمینشاناوحرفاینآنبرعالوهبود؛خبربادالوريدکتروندايحسنهروابط

!است

وقتیاما !کهنبودايتازهچیرنکردند،توجهآنبهايدقیقهدویکی .شدبلندمبیناومبینصدايوسرکهبودانداختهگلحرفشانتازه

.کردحرکتاوسرپشتجریانفهمیدنبرايهمندا .رفتبیروناتاقازودادتکانتاسفبهسريمهديگرفت،اوجصداها

بینمدامتلویزیونوکشتندمیراهمدیگرداشتندتلویزیونکنترلگرفتنسروایستادههممقابلجنگیخروسدوعینمبیناومبین

!بودسرگردانشبکهدو

!ببینمروبازياینمنتظرماستهفتهیهمنگممیمبیناببین-

نیست؟بسکنی،میتماشافوتبالروهفتهکل-

!چه؟توبه-

:شدعوضشبکهوافتادمبینادستبازکنترل

!سریالهحساسهقسمت-

:کردکجرادهنشوایستادمقابلشمبین

!آخه؟دارههمحساسغیروحساسقسمتآبکیهايسریالایناصال !سریالهحساسهقسمت-

:گرفتجوابدادبا
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!آره؟حساسه،اونحتما !کنیمیدنبالروتوپیهچشمیتادوشینیمیهمشچیهمثال !خوادمیدلم-

 ...کههمدادوجیغ .کردندگرفتنکشتیبهشروعدوبارهکنترلگرفتنپسبرايوکردحملهمبین

:کردصدا .شدندمیدانشجوداشتندتادواینمثال .کردفوترانفسشمهدي

!مبینا !مبین-

صحنهبهتعجببابازخانهآندرحضورشهفتهدوگذرباحتیندا .کردندنمیتوجهیاوشنیدندنمییاکدامهیچداروگیرآندراما

!نه؟یاباشدهاآنجايدارددوستآیاکردمیفکرودادهتکیهدیواربه .کردمینگاهدوآنخوردوزدودعواي

جدادرسعیکهحالیدروگرفترادوهربازوي .گرفتمیسرسامدستشانازواقعاگاهی .شدنزدیکهاآنبهناچاربهمهدي

:گفتداشت،کردنشان

!شده؟چیببینموایستینلحظهیه !مبینا !مبین-

ایندر .آورندبیروندیگريچنگازراآنکردندمیسعیوبودکنترلرويدوشانهردست .نبودبدهکارکدامهیچگوشخیرنهماا

.گذاشتندنمینصیببیهمتهدیدازراهمدیگربین

!بدهگممی-

!کشتمتببینمنتونماگهببین-

!شدتمومباشزود-

!رسهنمیبهتزورمکرديفکر-

!کنولش-

:کردبلندراصدایشمهدي .رسیدنمیهمصدابهصداخوشبختانه

!حاالهمینکنید،بس-

:گفتنماییمظلومکمیواخمبامبینا

!ببینمشذارهنمیشه،میتمومسریالاالن-

:گفتعصبیهممبین .آوردبیرونقلویشدوبرادردستازراکنترلتاکشیدرادستشو

!دارهازيبآرسنال-

.کردمثلبهمقابلو

:گفتاخمباوکردرهاراهاآندويهربازويکالفهمهدي

!منبهبدینروکنترل-

.بوداودسترويمبینادستومبیندستدرکنترلهنوز .بودطلبکارهاآندويهريقیافه .کردفروکشحديتاکشمکش

:گفتترمحکموبردپیشرادستشمهدي

!کنترلگفتم؟چینیدیننش-

همانبامهدي .کردبرادرتقدیممیلیبیباراکنترلهممبین .کشیدپسوکردشلرادستشمبینا .دادندبیرونرونفسشاندوهر

:گفتاخم
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!شده؟چیبگینحاال-

:گفتزودترمبینا

!کنممینگاههمینوفقطهفتهطولدرببینم؛فیلمخواممیمن-

:اوحرفبینپریدزودمبین

باشمداشتهفرصتکهخوندمرودرسامصبحازامروزمن .دارهبازيآرسنالهستی،فیلمدیدنحالدرروهفتهکلتو !دروغگو-

!بازيپايبشینم

:گفتمتفکرانهمهدي

.ببینیروفیلمتتکراربعد،تونیمیتومبیناخب،-

.مبینبرابردرآوردنکمخاطربهبلکهسریال،بخاطرنهبود؛گریهيآمادهواقعامبینا

.اممدرسهتومنکهصبحهفرداتکرارش-

:کردمبینبهرومهدي

!بدهرضایتنتیجشفهمیدنبهبیا،کوتاهتومبین-

:گفتعصبیوناراحتمبین

!داداش؟-

:کشیدعمیقینفسمهدي

.ببینروفیلمتنصفهمتووکننگاهرونیمهیهفقطتو .نصفنصفپسخبخیلی-

:زدبرقمبینچشمان

!ببینمخواممیرواولينیمهمنقبول،-

:زدکمربهدستمبینا

-منمالاوليدقیقهپنجوچهلخیرنه !دیگهشدهتمومفیلمببینیرواولينیمهتوتا !زرنگی؟کما!

:کردترنزدیکمبینابهراسرشمبین

!نیستیزرنگاصالتو !دیگهاستدقیقهپنجوچهلهمونفقطاشمسریالکلخب-

:گفتايشبکهدیدنباعاقبتوکردپایینباالراشبکهدویکیوگرفتتلویزیونسمتبهراکنترلبود؛کردهقاطیرسماکهمهدي

!درستونپايبرینهمشمادويهرببینم،اخبارخواممی-

میاعتراضحاالداشتندجراتانداختند؛پایینراخوددستانوارفتهمبیناومبین .کردرهامبلرويراخوددرهمهاياخمهمانباو

!کردند

کهزدمبینبهايتنهعبورهنگاممبینا .کردندحرکتدوهربود،تمامبرنامهدیگر .کردندنگاههمدیگربهنشانوخطوتخمواخمبا

!نماندهمجواببی

کردفکرچههرولیبکند،اوضاعبهبودبرايکاريخواستمیدلش .کردمینگاهرویشبهرويصحنهبهناباروانهداشتهنوزندا

.نرسیدذهنشبهچیزي
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:گفتدوآنحواسکردنپرتوکردنآرامبراي

!بخونیمدرسکمیبریمبیایید-

:گفتدرهمهايسگرمهبامبین

.ندارمروحوصلش-

:گفتمبینابهروندا

!هاداريفیزیکامتحانفردا-

:گفتحرصکمیباهممبینا

!دیگهخونممیدارمصبحاز-

:گفتمالیمتبهندا .آمدبیرونرفت،میداخلداشتمبینکهاتاقیازخانومملیحه .رفتندايجداگانهاتاقبهکدامهرو

!شدین؟بیدار-

:دادتکانسريخانومملیحه

بخوابم؟گذاشتتادواینصدايوسرمگه-

:کردصداوشدخارجآشپزخانهازشیرینیوچايسینیبامادرکهبودنگذشتهدقیقهده

.نیادتونهمیخواد،نمیعصرونهکیهر-

کمیانگار !ه؟نیاآیندمیهاآندانستنمیشد،کشیدههااتاقدرسمتبهنگاهشندا .کردخاموشراتلویزیونوزدلبخنديمهدي

برداشتنسرداشتندوبودندنشستهکنارشانهاآندويهردقیقهیکازکمتردروقتیولیآمد؛نمیبودخودششاید .بودنگران

.شدراحتخیالشزدند،میکلهوسرهمباشیرینی

:گفتدیدنشباخانومحهملی .بودشدهآمادهايدقیقهپنج .برخاستوکشیدسرراخودچاییبقیهاززودترمهدي

!ري؟میداري-

:کشیدموهایشبردستیوایستادآینهمقابلمهدي

!دیگهآره-

!گردي؟برمیکی !خدااماندربروباشه،-

.چهارشنبههمیشه،مثل-

:برخاستجاازبود،گرفتهخودکمربهدستکهحالیدرخانومملیحه

.برگرديعاشورابرايبمونیشایدکردمفکر-

:گفتوبرگرداندآینهازرومهدي

دیگهگفتفرزادکهیکشنبهشنبه،مونهمیتعطیله،تعطیلیابینکههمچهارشنبه .استشنبهسهدوشنبه،روزهايعاشوراوتاسوعا-

!اینجامروزينهومیامچهارشنبهکهاینه .برنگردروزدوخاطربه

تلویزیونجریانازهنوزکهچراندهد،نشانخودازحرارتمهديرفتنبرايزیادوکندکنترلراخودشباراینخواستمیکهمبینا

:پریدباالخوشحالیباوکندغلبهاحساسشبهنتوانستکهشدزدهذوققدرآنحرفاینشنیدنبابود،دلگیرکوچولویک
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!جوونآخ-

:پرسیدمخانوملیحه .زدلبخنديوکرداوبهنگاهینیممهدي

!میاد؟کی !چی؟فرزادآقا-

:گفتوچرخیدمادرسمتبهکاملمهدي

 .میادیکشنبهروزفرزاد !افتادیادمشدخوب-

هواپیما؟با-

احتماالهمینبرايکنه،تعطیلروشرکتیکشنبهبایدبیادهواپیمابابخواداگههست؛فردروزهايصبحمراغهبهمستقیمپروازنه،-

!نه؟نداریم،کهعاشوراروزبرايشاميبرنامهمامان،ضمنا .بیادخودشماشینباظهرازدبع

!نه-

!منيعهدهبهشامشپسگفتهماونده؛میمحمودباباياونوگفتمکهبدهروعاشوراناهارخوادمیگفتمیفرزادخب،خیلی-

:گفتخوشحالیباخانومملیحه

!انشااهللاشهپیر-

بینید؟میتداركنفرچندبرايپرسیدمیفقط-

ناهاروبینیممیتداركنفرصدچهارحدودبرايتاسوعاشاموناهاربرايمعموال .دارهنذرقدرهرکسهردیگه،احسانهخب-

!بده؟اناحسخوادمیشدچی .باشهکافینفرصدچهارهمونهمعاشوراشامبرايکنمفکر .نفرپونصدبرايعاشورا

:گفتودادتکانسريخندهبامهدي

!منباعاشوراشامسالههمهبشه،برآوردهنذرمکنیددعاگهمی !مرگشهچهدونمنمی-

!کردهنذردکتراشقبولیبرايشاید-

:انداختباالابروییمهدي

!شاید-

:گفتخانومملیحهکهبودایستادهمادرمقابلو

!شدهمواجهمشکلکمیبامحرمراسممامسالمهديراستی-

:گفتکنجکاوانه

!مشکلی؟چهبا-

!پرهحسینیهخب-

:زدخودپیشانیبردستمهدي

!شه؟میچیحاالخب !گینمیراستآره-

!بشهبرگزارخودشونيخونهتومراسماحتماالگفتمیخانومحکیمه .دونمنمیدرست-

!شه؟میجا-

.خانومامراسمبرايدارهمجزادرکههماوليطبقهآقایون؛مراسمبهدنمیاختصاصروسهودويطبقهگفتمی-
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!حلهپس-

يخونهتوشهمیپرسیدمیکهاینهشه،نمیدیگهامسالوشدمیانجاماونايخونهتوپزوپختسالههمهکهاینجاستمساله-

!نه؟یابیانما

هاآنيخانهدرهمهباراینداشتکیفیچهواي .کردمینگاههاآندويهربهدقتباشنید،میزهتاهايحرفداشتکهمبینا

:گفتمهدي .شوندجمع

!داره؟اشکالیچه !نهکهچرا-

:گفتتريراحتخیالباخانومملیحه

!نداره؟ایرادتونظرازپس-

 .خوبههمخیلینه،-

!بشه؟جابهجاایناواجاقهمهاونکنیمیفکر،ترهکوچکخیلیمايخونهفقط-

:کردساعتبهنگاهیمهدي

.کنیممیکاریشیهباشه،بگیدبهشونشما-

.کردخداحافظیوداددستمادرباو

وشحالشخآمدنش .بودشدهشریکاويخانوادهحسباکمکمبود؛گرفتهندا .بوسیدرامبیناصورتشدخموداددستهممبینبا

:دویدلبشيگوشهتبسمیوکردنگاهیندايگرفتهموجچشمانبهتعجببا !ناراحترفتنشوکردمی

!فعالبگیر،تماسباهامداشتیکاري-

.سالمتبه-

:گفتمتعجبوبرداشتمیزرويازچشماتاق،بهمبیناورودباندا

!موندهجامهديبانککارتانگارمبینا-

کردمیزرويبهنگاهیمبینا .کرداشارهبود،شمارهچهارحاويکوچکیکاغذآنرويوبودمیزرويکهبانکیکارتوپولريمقدابهو

:گفتو

!آره؟ !ماههاولحتماببینم،وایستا-

:گفتکتابشرويهاياسکناسدیدنباوهایشکتاببااليپریدذوقبامبینا .دادتکانسريندا

 .دهمیرومونماهیانهماه،اولهمیشهنرفته،یادشنه-

:دادادامهخوشحالیباو

!منبرمگلمداداشقربون-

:بودمهديخطدستکرد،آنبهنگاهیبهتکمیبا .شدهاپولکنارکاغذييمتوجهکهبودموقعهمانتازه

جانمبینا
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بریدبذاریدوقتروزیهشناسه،نمیرواینجاخریدمراکزندا .هستمهرمزمگذاشتم؛میزرويپولمقداريهمراهروبانکمکارت

وکیفوروسريوشالشلوار،روپوش،پالتو، .کنهاستفادهتوهايلباسازهمشکهشهنمیداره،الزمزیاديوسایلحتما .خرید

.بدیدقراراولویتتوروکفش

.بگیرداشتیالزمچیهرهمخودتضمنا

مهدي

!بودچیزهمهبهحواسشمهديجالب،چه .دویدپوستشزیرگرمیحسآنبهنگاهیبا .دادندادستبهراکاغذامبین

:گفتونشاندتخترويخودکناروگرفترادستشمبیناکهکندچهبایدکهبودفکردرهنوز

چهببینمبذار .بردتمیدارهبرمیزوربهمیادوقتیهوگرنشناسیش،نمی .بریمبایدیعنیبخرید،بریدگهمیوقتینکن؛استخاره-

!بریم؟روزي

:دادادامهفکرکمیباو

.محرمبرايبخرمسنگینبلوزیهخواممیهممن .سبکهدرسامیکشنبهبرايخوبه،شنبه ...امم-

درستامراینپذیرشکردمیحسولیبود،دادهدستاوبهمهديکاراینازخوبیاحساساینکهبا .بودفکردرهمچنانندا

:گفتمبینا .داشتتردید !کند؟چهدانستنمی .نیست

!کنی؟میفکرچیبه-

!کرد؟میفکرچهبهواقعا !کرد؟میفکرچهبه

درستاواتاقدربودنشبود؟درستآنجادرکردنشزندگیبود؟درستخانهآنبهآمدنشیعنی .استدرستکاريچهاینکهبه

 ...دیروز !چه؟دیروزکنار،بههااینيهمهاصال !بود؟نادرستکردمیاستفادهپولآنازاگرفقطبود؟

حتیفهمید،میخودمهدي !بودنرفتهکهاو ...نهواي !مهديآغوشبهبودرفته .رفتمیباالقلبشضربانقبلروزبهکردنفکربا

میغمشپناهرااوآغوشاندوهشوغماوجدرهمندالحظهآنیعنیداشته،رانمودنشامآرقصدفقطمهديکهفهمیدمیرااین

سرکهبودمهدياینحالتادیروزمدتتمامدر .کردمیاحساسخوددربیشتريشرمبودگرفتهفاصلهزمانآنازچههرامادید،

دربارهفکرهمهنوزیعنی !بکندهمنگاهاوصورتبهتوانستنمیاصالنداوگرنهبود،کردهبرخوردعاديخیلیوکردهبازراصحبت

.نشاندمیعرقبهراتنشآني

دلشاوف .بودشدهتنگشدلنرفتهگرفت؛ریتمنبضش .کشیدکارترويشدهحکمعتمدمهدياسمروينرمیبهراانگشتش

!بودریختههمبهزیاديخواست،میتکانیخانه

اوخوشیدرتوانستمینیزمادرشوقتآنداد،میمثبتپاسخاوخواستگاريبهپیشسالدوهمانکاشايت،گذشذهنشاز

تمامگفتمیبلهفقطمگرکند؟ازدواجاوباالکیالکیشدمیمگر !نداشتامکان !شدنمی !توانستنمینهولی ...ولیشود،شریک

همینعاشقمهديمعلومکجاازاصال .بماندباقیمغرورندايهمیشهخواستمی .فهمدباوزندگیازچیزيمهديخواستنمیبود؟

اوست،ذهندرکهطورهمانخواستمی .نشکنداومقابلدرامابمیردبودحاضربود؛طورهمینحتمابود؟نشدهاوسرسختیوغرور

میزدهپساگرمردمینه،ماند؟میباقیخوديخواستهسربرهنوزفهمیدمیرااوزندگیواقعیتاگرمعلومکجاازاصال .بماند
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رضایتداشت؛نیازمهمچیزیکبهازدواجبرايبعدچه؟بعدگفت،میاوبهراچیزهمهگیریماصال .نخوردپستازدمیپس !شد

!پدر ...پدررضایت !پدر

گرمشيسایهوپدرمحبتش،وپدرحمایتش،وپدر !کند؟میزندهنذهدرراچیزيچهکلمهاین !سنگینیيکلمهچهپدر،هههه

!داشت؟راهااینازکدامیکپدرازاودقیقاحاالآرمیدن،برايپهنشهايشانهوپدرزندگی،روي

!توانستنمیموقعآنتوانست،نمینه

!نداشت؟الزمپدررضایتدیگرحاال !داشت؟موقعآنبافرقیچهحالاصالزد؛خودفکربهپوزخندي

 ...دیگربودحلپسنداشت؛وجودهماطالعآنحاالبودمطلعپدرجايازمادرشاحتماالموقعآناگراینکههمآن !داشتفرقییک

!بودشدهحلمشکلشیعنی

:تگفوزداوبازويبهبیاید،کناراشاتاقیهمحرفیکمبابودنتوانستههنوزکهحرفپرمبیناي

!تو؟کجایی-

.دانستمیخوبیبهرااینوآمدنمیکوتاهمهديگفت،میراستمبینا .کردنگاهشندا

مبینابرايرانامه .ببیندنداچشماندرراشرمبودنخواستهوندادهمستقیماراپولحتیکهبوددادهخرجبهمردانگیقدرآناوتازه

!ندابراينهوبودنوشته

 !کردنمیتندياوبادیگرعمرشآخرتاعنوانهیچبهیعنی .نبودهمکاراینبرايجاییواقعدرکند؛بدویکیاوباخواستنمیاصال

 ...قیمتبهحتیشدنش،زدهپسقیمتبهحتیغرروش،شدنشکستهقیمتبهباراینحتی

:گفتوگرفتدستدررااودستمبینا

فردا؟بریم .نباشنگرانگرفته،نظردررواونجوانبتمامیعنیزنهمیحرفیمهديوقتی !نگیرسختزیاد-

برايبودنعمتیمهديقولبهوبودتربزرگاوازسالسهازبیشکمیداشت؛دوستش .کردنگاهیمبیناشادهمیشهيچهرهبهندا

:گفتمالیمیتبسمباوکردمرتبسرشپشترااوموهايوبردپیشدست !خانه

.بریمباشه-

آویزانخودبرايآزادانهداداجازهموهایشبهوکردمتقلهاآنرويبهراوزنشکردهبدنشستونرادستشدوهر .زدلبخنديمبینا

:کردزدنحرفبهشروع .شوند

!چرخونه؟میروزندگیمونمهديکهسالهنهدونیمیندا،-

:پرسیدبهتبا .قدقینهولیدانستمیچیزهایییکخب

!سالشه؟چندمگه !سال؟نه-

:پرسیدرفتهباالابروییبامبینا

!سالشه؟چندمهديدونینمیتویعنی-

:گفتمنمنبادانست؟میبایستمیکجاازخب

!نهدقیقاولیدونم،میحدودا-

:گفتخندهبامبینا
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خب .تمامسالششوبیستشهمیاردیبهشتشانزدهمهدي .دارینخبرمهپیکوجیکازتادوشماکردیممیفکر !باشروما-

فوتپدرموقتینداره،زیاديسنمهديدونیمی !سالششوبیستبگوداريدوستمسال،پنجوبیستبگوداريدوستحاال

.بودموندهلساپایانهايامتحانبهماهدویکیوخوندمیرودبیرستاندومداشت .بودسالهشانزدهشدن

:گفت .دانستنمیزیاديچیزيبود؛شدهعالقمندبحثاینبه .برگشتمبیناسمتبهکاملوکردجمعتخترويراپایشیکندا

.کنهرحمتروپدرتونخدا-

.ممنون-

بودن؟کارهچهپدرتون-

 .بگیرهگواهینامهبتونهتابودموندهدوسالیهمهديمکنه،کارماشینروتونستنمیکسیفوتشازبعد .بودتاکسیيرانندهبابا-

پولششاید .شدمنصرفچیبرايدونمنمیبعدولیبده،چیزيماهیانهوکنهکارتاکسیدستبدهروماشینخواستماماناول

 .بانکتوگذاشتروولشپوفروختروماشینکهبوداین .کردمیپیدااحتیاجمداومتعمیراتبهماشینهمشایدشد؛نمیچیزي

سرکار،رممیمنگفتمهديکهبودزمانهمینتقریبا .شدنمیزیاديپولاصوالچندهرگرفت؛میروسودشماهیانهطورياین

همبازیاديبحثوجرروزااون .نبودبیاکوتاهمهديولیبخونی؛درسبایدونداريحقگفتووایستادسختوسفتمامانولی

راضیمنگهمیواونجارهمیفهمهمیجریانومامانتاولیبود،کردهپیداکارمکانیکییهتومهديکهبودزمانهمونتو .نداشت

گفتووایستادصاف .بودشدهعصبانیواقعامهدي !کنهمیردشوگردهنمیدردسردنبالگهمیمهديبههممغازهصاحب .نیستم

!نرفتهمآخرشامتحاندوجلسهسربهتصمیمشيادامهدروکالس،برهکنهوادارشتونهنمیکسیوزنهمیرودرسقیدکال

:گفتهیجانباندا

!خب؟-

:دادادامهراصحبتشحرارتوشوربابود،گرفتهقرارنداتوجهموردصحبتشاینکهازهممبینا

چکارمهديفهمیدمامانوقتی .بوددعواوبحثهمش .گفتمکمبگممهديومامانروزاياوندعواهايازچیهردیگه،هیچی-

اقدامسازيشکالتکارخونهیهدرکاربرايهممامان .نرفتکهنرفتروازمهديولیبکشه؛رومهديخواستمیرسماکرده،

 .شدواسطهجورایییهرسولیآقاحاج!شدکشیدهبحثبههمآشناچندپايکهبودزیادقدراینشوندامنههابحثوجر .بودکرده

!کیه؟رسولیآقاحاج-

ومغازشبرهمهديگفت .دارهاتومبیلنمایشگاه !اینجامیادزودزوددیدیش، .خانومحکیمهشوهرمون،روییبهروهمسایه-

گفتشهمیوبودیمسالهنهبینمومنموقعاون .سرکارنرهمامانکهشرطیبهگفتهممهديبده؛ادامههمرودرسشهمزمان

کهنیمودوازدهساعتمهدي .شدهمینودادجوابرسولیآقايحلراهخالصه .باشهاوناسربااليبایدحتمیمامانگفتمیبچه؛

نمراتشخبولیشد؛قبولودادشهریورهمروامتحاندواون .شبتارسولیآقاييمغازهرفتمیمستقیماومدمیدرمدرسهاز

ازهمکامپیوتريکارهايبه .بگیرهموقعبهرودیپلمشتونستولیداشت،خوندندرسبرايکمتريفرصت .نبودسابقدرخشانیبه

وقتشتعطیلروزهايودهمیانجامروکامپیوتريکارهايوویندوزنصبکهدیوارودربهبودچسبوندهاطالعیه .بودوارداولهمون

.شدمیکارااینصرف
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آنازیکیکردمیفکر .باشدآدمیچنینمهديدادنمیاحتمالهمدرصدیکپیشهاسالیعنیشنید؛میتازهچیزهايندا

مبیناهايحرفيادامهبه .بودشدهواقفماجرابهحديتاگذشتهيهفتهدویکیاینعرضدرچندهربوده،دردبیپولدارهاي

:سپردگوش

قبولتهرانخوادمیبیشترگفتمیهماونسراسري،فقطونکردشرکتنورپیاموآزادکنکور .نشدقبولکنکورلاوسالمهدي-

تهراندومسال .داشتروماکفالتبود،معافسربازياز .تبریزنهایتایاداره؛بیشتريکاربازاراونجاچونکنه،پیداکاربتونهکهبشه

فودفستیهتودونممیفقط .ندارمزیادياطالعاونجاحوادثازدیگه .گردهبرمیکنهپیداکارنتونهاگهکهبودگفتهولیشد،قبول

 .خونهبیادتونستمیکمتروبودمنوالاینبهوضعسالسه .داشتههمخصوصیتدریسگویاکرده؛میدانشجوییکاروبودهدلیور

مشکلبیزندگیگفتبشهکهنبودزیادقدراینکاراایندرآمدخب .شدمیکالفهودشخ .بمونهتهرانبودمجبورهمتعطیالتحتی

حتیهمینبرايکنه،تمومرودرسشمهديداشتدوست .نباشهنگرانوخوبهچیهمهگفتمیمامانهمیشهولیداره،جریان

اگهراستشهست،فکريبازنمادر .بودکمکیحالهربهخبولیبود،پولچقدرمگه .داشتبرمیهمبانکتوپولاصلازگاهی

.موندنمیپابرزندگیاینشایدنبود،ماماندرایتومدیریت

!هستنخوبیزنخانومملیحهطوره،همین-

:گفتکالفهمبینا

!دیگهمامانبگوخانوم،ملیحهنگوقدراین-

:گفتمبینارفکجهتتغییربراي .توانستنمیانداخت؛پایینراسرشندا

!شد؟چیبعدش-

چگونگیوکیفوکماززیادوشدنهمخونهبعد .کنههمکاريباهاشخواستهممهديازوزدشرکتیهفرزاددوستشبعدش،-

بهشروعازبعدواقعدر .گرفتهحسابیهمکارشونگویاوکنهمیکاراونجاکهسالهسهبودکهچههرولیندارم؛خبرروابطشون

بههمپیشسال .بچرخونهروزندگیمونراحتیبهکهبودقدريایندرآمدشدیگه .گرفتبیشترينظمزندگیمونشرکتدرکارش

.زنهمیسرخونهبهمرتبطوربههفتههرکههستسالیدوحاالوخریدخودشبرايپرایدیهماماناصرار

:گفتوندابهکردروو

مامان .کنیمجبرانروهاشزحمتتونیمنمیبکنیمهمکاريهروداریممهديازخدابعدداریمچیرهحاالماندا،دونیمی-

!بزنیمحرفحرفشرونداریمحقگهمیهمیشه

:گفتونشستراستمرتبهیکمبینا

شدي؟آشنامهديباچطور !ندا؟-

:گفتمکثکمیباوندهد،نشاناشچهرهدرراسوالاینازحاصلبهتکردسعیندا

يدورهرفتمشرکتشونتوکههمبعدشبودمش؛دیدهدانشکدهدرباريدویکی .شناسیممیروهمدیگهخیلیگفتشهنمیخب-

!همینکارآموزي،

:کرداخمبدخلقیبامبینا

!هاکنیسانسورنبودقرارببین-
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:آمدنداهايلبرويبهلبخندي

درروزگارمازدمارگذروندمشرکتشوندرکهايدورهتوشماداداشخانایناینکهازغیرنداره،وجودبیشتريچیزکنباور-

!آوردن

:خندیدزدهذوقمبینا

!کوچیکشهکارکهاین-

:گفتکنانمنمنواحتیاطباو

بود؟چطوردوستشاونندا،ببینم-

گی؟میروفرزاد-

.اوهوم-

لحاظ؟چهاز-

گردنمییکیبادایمکهاوناییازمنظورمیعنینه ...خرابهايتهرونیپسراونازیعنیبگم؟چطور ...پسراياونازیعنیخب-

 ...دختراباهیکهاوناییازبود؟

:دادادامهکالفهو

!دیگه؟چیهمنظورمدونیمیخودتاَه-

:گفتخندهباندا

بلکهندیدم،ازشنادرستیرفتارمدتاوندرمنتنهانهکرد؛میرفتاراحترامباومودبلیخی !اصالنه !زنی؟میبالبالچراحاال-

 ...کهشنیدمهمپریسااز

:حرفشمابینپریدسریععجولمبیناي

!کیه؟پریسا-

.شرکتمنشی-

!گفتیمیداشتیخبآهان،-

میبرخوردچطورخانومشهايمشتريبابودمشاهدگاهیهممنخب .ندیدهازشبديرفتارهیچکهگفتمیهمپریساآره،-

میبدرقشوناتاقشدمتاگاهیوزدمیحرفباهاشونمودبانهخیلی .دادمیروبهشونزیادنهوکردمیخلقیبدواخمنه .کرد

!ناسمششنمیهمبیشتر .ندیدمازشنامناسبیبرخوردبارهیچولیکرد،کمکبارچندینهممنبهکرد؛

:گفتفقطوکردجمعتخترويراپاهایشمبینا

!اوهوم-

:کردنگاهشموشکافانهندا

شده؟چیزي-

ولببا .کندپیداگفتمینداکهفرزاديبادرستیيرابطهتوانستنمیوکردمیمرورروزدوآندررافرزادکارهايداشتمبینا

:زدبازویشبهندا .کردمیرفتارچنانآناوباپسراینکهبودشخودتقصیراشهمهکرد،فکرآویزانيلوچه
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!هستمتوبا-

:گفتناراحتیبامبینا

!بدیمدخترچقدرمنکردهتصورکنممیفکرهمش !شده؟چیدونیمیکهتو-

:زدلبخنديندا

.کنفراموششاصالکنی،میبزرگشخودتبرايچقدر !کنولهم،توبابابرو-

:گفتوچرخیدنداسمتبهینامب

.ترسممیخیلیمیاد،دنبالمبههنوزپسرهاونندانگفت،چیزيمهديبهشکرروخدابازولی-

!کنه؟میایجادمزاحمتییازنه،میهمحرفی-

!هیچینه،-

ترسی؟میچیازپس-

.ترسممیولیدونم،نمی-

.بگوبهشاومدمهديکهباراینخب-

.نزنهمروحرفشاصال !تونمنمینه،يوا-

:دادجهتتغییربهاريبادمثلبالفاصلهو

همتوامسال !عالیهخوبه،خیلی ...بدنانجاممايخونهامسالرومحرممراسمکارهايقرارهشنیدمشدمزدهذوققدراین !ندا؟-

!خوشحالمخیلیمنهستی،

گویابود؛کردهخرابخودشقولبهراامتحانش .زدنقمبیناخریدمدتطولتمامدرولیشد،خریدصرفساعتیسهروزآنفرداي

یکهیچکهبودهسختقدريبههاسوالازیکیگفتمی .دهدپاسخراسوالهفتبودتوانستهفقطورقهدرموجودسوالهشتاز

اشرابطههنوزکهخصوصبهزد؛میغرمداموبودریختهمهبهاعصابشهمینبراي !کنندحلبودند،نتوانستههایشهمکالسیاز

.بودمتشنجکذاییاتفاقآنازبعدفیزیکشدبیربا

 .آمدمیبدشبودهاحرفاینوانگلیسیوزبانکالسوزبانچههراز .داشتبرمیمتريراهایشقدموداشتعجلههمیشهمثل

!کردتحملشد،میبودچیزيفوتبالیوالیبالیکالساگرباز

هايکیسهودادقراربغلشزیرراکالسور .بودکردهردیفبرایشخریدقلمهزاروبودکردهپیداوقتهممادرداروگیرایندرحاال

.رفتبیرونمغازهازوگرفتدستشیکدرکدامهرهمراخرید

کهقطرهآنشایدتاکردراستوچپرااشبینیکمی .نداشتآنکردنپاكبرايخالی،دست .نشستدماغشنوكرويبرفیدانه

!خیرنهولیشود،کمرویشخاراندمیرادماغششدتبهداشت

حتمابودکهچههرولیکند،نگاهساعتبهتوانستنمیکهبودندوسایلدرگیرقدريبهدستانشفعالبوددارخندهبود؟چندساعت

ایناگرنبود،خانههممهديتازه .برسدخانهبهزودترخواستمیکرد،تندترراهایشقدم .بودپخشحالدراشعالقهموردبازي

.رسیدمیراحسابشبکندزورگوییخواستمیمبینابار
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خودهلويپبهمحکمرادستش .زدعطسهباراین !کنند؟نمیپیداآمدنفرودبرايبینیازغیرجاییبرفهايدانهاینیعنی !بابااي

.نخوردسربازویشزیرازکالسورتافشردمی

وکردهخیسکمیهمراموهایشبرف !بودنماندهچیزيخودشانيکوچهسرتا .بوددویدنحالدرتقریبازدهیخزمینروياز

کردنمیردیفبرایشیدخرقدراینجانشمادراگراصالنه،یاونبودسنگیندستشاگر .بریزداشپیشانیرويبودشدهموجب

!فرمایندمیاجاللنزولهخامنشیپادشاهانگارکهبیایدفرزاداستقرارگفتمیجوري .بودرسیدهخانهبهحاال

اوخاطربهرالیگمهمبازينداشتدوستاصالولیبودمشربخوشوصحبتخوشبسیار .آمدمیخوششفرزادازکشید،پوفی

.بدهددستاز

سرعتبهوگذاشتجويکنارراپایش .نبودعریضزیادکرد،میراکاراینهمیشهالبتهبپرد؛سانتیهشتادجويازتخواسمی

!بودلغزندهحسابیزمیناینکهدیگروبودندسنگینبسیاردستانشاینکهیکیداشتوجودمشکلتادوباراینولیپرید،

میسرنگونتمیزجويدرونکلهباداشت .خوردلیزوگرفتقراربرفازايتودهرويجويمقابلطرفزمینرويبهپایشکههمین

.کردپرتسمتهمانبههمرادیگرشپايعجلهباچگونهنفهمیدشد،

.شدزمیننقشايجانانهبسیارطوربهوگرنهنیفتاد،جويدرونکهبوداینکارشيفایدهتنها

راهایشاخم .کردمیدردحسابیواي .دادماساژرادردناکشپايمچوبرداشتبودند،شدهپخشزمینرويکهلوازمیازدست

جمعراخریدهایشوایستادسالمشپايروي .دیدشدنمیرازیاديمسافتوگرفتهشدتبرف .کرداطرافبهنگاهیوکشیددرهم

.بوددهشگلیوخیسحسابیشلوارش .زدبغلزیردوبارهراکالسور .کرد

!برود؟خانهتاخواستمیچطورحاال .بیندازدآنرويراوزنشتوانستنمیکهکردمیدردقدريبهپایشواي

!بکشدخانهتاراخودآنبهتکیهبابلکهتابرساند،دیواربهراخودلنگانلنگکردسعیوانداختکوچهدیواربهنگاهی

شهمینوکرتم،جونخدا»کردآسمانبهنگاهی !بود؟شدهدورقدرایندیوارحاالتاکیازبابااي .رفتجلوپالنگهیکگامیچند

.افتادصورتشرويگرمبیبرفیدرشتيدانه«!کنیتعطیلايدقیقهچندروبرفاین

«!دستتقربون»گرفتاشخنده

شدتبهولیدهدقرارزمینرويرامتورمشپايکردیسع .شدخیرهدیواربهناامیديباوکردپاكخیسششانهسرباراصورتش

!استزبانکالسچههربرمرگیعنیکرد،خفهگلودررااشناله .کشیدتیر

قددوبارهنبود،ايچاره .کردمیاذیتشحسابیولیبود،نشدهزخم .کشیدپایشمچبهدستیوگذاشتزمینراخریديکیسه

 .کردحرکتدیواربهرسیدنقصدبهوشتبرداهمراکیسهکرد؛راست

چهازجریاندانستنمیوبودندیدهراخوردنشزمین .کردمینگاهمبینشدنراستوخمبهمتعجبکهبودايدقیقهچندمنصوره

!استقرار

نامناسبهوايایندرکسیچهاصالنبود؛بیرونکسی .کردکوچهانتهايوابتدابهنگاهی .دیدنمیرااووبوداوبهپشتشمبین

!آمد؟میبیرون

خوشقدراینکهبودکوچهایندرنفرچندمگربشناسد،رامبینتوانستمیراحتیبههمفاصلههمانازوشدیدبارشآنزیرحتی

باشد؟قوارهوقد
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کمکبهنیازمبینشکبدون .توانستنمینه ...ولیبرودوبکشدراراهشخواستاول .بگیردتماسکسیباکهنداشتهمموبایل

!زند؟میحرفمبینباکوچهدراوکهدیدمیکسیشدنمیبدفشرد؛دستشزیررااشمشکیچادر .داشت

.بودمرددهنوز

.گفتآخیزمینرويپایشگذاشتنبااست،خالیکامالکوچهاینکهتصوربامبین

بانشودمنصرفمرتبهیکاینکهبرايوکردحبسرانفسش .کندرهاوضعاینباراشانهمسایهنبوددرستاصالشد؛نمیدیگرنه

:گفتآهستهوگرفتگازرالبشبود،رسیدهدیوارقدمییکبهمبین .شدنزدیکاوبهتنديهايقدم

!مبینآقاسالم-

بهرااشتکیهزودوبودرسیدهدیواردمدیگرکهبودهآوردشانس !شودزمیننقشدیگرباربودماندهکماوصدايازشدهغافلگیر

:گفتبازمنصورهکهبودندادهجوابهنوز .نبودناشناسصداچندهربرگشت،صداسمتبهمتعجب .داددیوار

نیست؟خوبحالتون !افتاده؟اتفاقی-

قایمبرايرادستش .شدخوشحالدیدمیراکسیاوانفسآندراینکهازبگویددروغخودبهتوانستنمی .دادپسرانفسشمبین

:گفتوکردمشتدردشکردن

!کنی؟میکارچیاینجاسالم،-

:گرفتنشنیدهرااوسوالمنصوره

!خوردین؟زمین-

:گفتوکشیدعمیقینفسدوبارهمبین

!نتیجششداین .داشتمعجلههممنبود،لیززمینآره-

:گفتکرد؟میکارچهبایدنبود؛کسی .کرداطرافبهدوبارهنگاهیاحتیاطبامنصوره

.بیادکنمصدارومحمودبرمزودمنبمونیدجاهمینشما-

 .بودحلبگیرد،دیواربهراآنتوانستمیوبودخالیدستشیکاگرفقطبرود،توانستمی .بودنماندهخانهتاراهیکردفکرکمی

:گفت !برگرددوبرودکوچهداخلتایکبارمنصورهاستخونمیوبودبديبرفتازه

.بیامتونممیخودمبرداري،بتونیاگهروهاخریدکیسهاینازیکیفقطنه،-

:گفتودادتکانمثبتعالمتبهراسرشزودمنصوره

.میارمبدید،باشه-

:گفتمنصوره .گرفتشانهمسایهدخترسمتبهبودترسبککهآن .دادتکانرادستانشمبین

.دارمبرمیبدین،همروکالسورتون-

:گفتکند،منتقلدستشرويبیشترراوزنشکردمیسعیکهحالیدروگرفتدیواربهرادستشیکمبین

!کرديهنربرداريهمونوتو-

با !سالدوهمشيهمهبود؟ترکوچکهاآنازچقدرمگر !گرفتنمیجديرااووقتهیچپسراین .فشردهمبهرالبانشمنصوره

:گفتدلخوريلحن
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!نتونمچرا-

:زدتبسمیمبین

!تونیمی .نکنقهرحاالبابا،خبخیلی-

هممنصوره .دادندنمیبازيرااوهاآنتازه .بودبچهکرد،میقهرزودزودکهموقعآن .آمدگرانبیشترمنصورهبرايحرفاینولی

همرومنصورهمبین؟محمود؟»گفتمیوآمدمیخانومحکیمهوقتآن .کندگریهیابگویدمامانشبهبرودوکندقهرشدمیمجبور

«!درختهنقشتونقشاینجابایستبیا»بگویندوبدهندبازيهمرااوشدندمیمجبورهمهاآن«!بدینبازي

کنونیحرفبهاعتراضییاوآوردزبانبهحرفیروزهاآنازدادنمیازهاجخودبههرگزرسولیآقايوخانومحکیمهتربیتتحتولی

.بکنداشقدیمیهمبازي

:گفتبود،نگرفتهرااولشسوالجوابهنوزکهمبین

!بیرونی؟چیبرايببینم-

.بخرمپرگاربودماومده-

:نشستاشپیشانیروياخمی

!حاال؟-

:کردنگاهساعتشبهگیجیبامنصوره

!نشدههمنیموششساعت !چشه؟مگهحاال-

میتاریکیبهروهواونبودزودهمزیادزمستاننیموششساعتولیبودنشدههمنیموششساعتگفت؛میراستانگارآره

:گفت .رفت

!اومدنه؟بیرونوقتهواوضعاینباآخه-

:گفتوفرستادجلورالبانش .کندنگاهمبینبهاینکهبدونوپایینسرهمانبامنصوره

.داشتمالزم .کردپیداشهنمیوقتهیچکههمرومحمودوسایلبود؛شکستهپرگارمخب-

:گفتطلبکارانه

!خریدمیاومدمیمحمودگفتیمی-

:گفتناراحتلحنهمانبا

.دیدمیفوتبالداشت .کردبلندششدنمیهمجرثقیلبا-

درکهوقتایندربایستنمیکوچولومنصورهحالاینباولیکرد،میتماشارااوعالقهموردبازيداشتمحمود .کشیدآهیمبین

:گفتهمینبراي !ماستمحموددستازامان !شد؟میچهافتادمیبرایشاتفاقیاگر .بیایدبیرونشدنمیپیداهمنفریککوچه

!گرفتیمیمبیناازرفتیمی-

.داشتزمالخودششاید-

.داریمتادوتادووسیلههرازماکهدونیمی-

:دادادامهنکرد،دریافتپاسخیچونو
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!نبوددرستاومدنتبیرونشرایطاینتوحالهربه-

اینخیرنهولیخواست؟دلمبگوید .نبودمرامشدرایننه !چه؟شمابهبگوید .بگویدچهدانستنمیهمبود،کردهبغضهممنصوره

انجامبود،طلبکاربچگیهمانازکهطلبکار،پسراینحقدراشتباهیکهاو !چه؟برايولی !ببخشیدبگوید .بگویدتوانستنمیهمرا

:پرسیدمبین .رفتمیراهوانداختهپایینکامالراسرش .رسیدمینظربهمقابلهبهترینسکوت .بودنداده

چندمی؟سالامسالراستی-

يرشتهودرسیرشتهوکالسازخودشچراپس !استچندکالساودانستنمیحتیمبینبود،شدههمشدیدتربغضشحاال

:گفتدلخورداشت؟خبراوزبانکالسترموورزشی

.ترمکوچیکمبیناوشماازسالدومن-

:گفتبود،پایشدردبهحواسشيهمهکهمبین

درسته؟باشیبایددومسالپس !گیمیراستآره ...امم-

.بله-

چیه؟اترشته-

.تجربی-

:گفتمرتبهیککوتاه،هايجوابوپایینسرآنبامنصوره،رفتارازکالفهمبین

!کننگاهروپاتجلو-

 .نداشتوجودغریبیعجیبچیزيهیچکردنگاهرامتريچندوکردبلندراسرش .ایستادوترسیدمبینلحنخاطربهمنصوره

:گفتمتعجب

شده؟چیمگه-

:دادجوابخندهبامبین

!ببینیروقدمیتیهحتیتونینمیمیندازي،پایینروسرتکهقدراینبوداینمنظورمهیچی،-

!بودنکردهتركهنوزرادیگرانگذاشتنسربهسرعادتمبین .افتادراهدوبارهوکشیدعمیقینفس

:گفتزودمبیناصدايشنیدنباوزدراخانهآیفونوکردحرکتتندترمنصورهکهندبودماندهکمدردمبه

 .دردمبیامبینا-

:گفتمنصورهدیدنبا .رفتحیاطبههاآنپوشیدنحالدروبرداشتراشالشوپالتوآویزرختازمبینا

!سردههواتوبیا-

:گفتوگرفتاوسمتبهرادستشمنصوره

!دکتربرهبایداحتماال .کنمصدارومحمودرممیمنکمکش،بروتو .بودخوردهلیزپاشکوچهدم .خریدهمبینبگیر،بیارواینا-

بود،پوشیدهکههاییدمپاییبابودماندهکم .دویدمبینسمتبهنگرانیبا .شدخارجدرازسرعتبهوگذاشتزمینراخریدهامبینا

چشمانشتااشک .گرفترابازویشورسیدمبینکنار .نداداهمیتزیادحالهربه .کردرحمخداکهشوددچارمبینوضعبههماو

:بودرسیده
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!شده؟چی-

:خندیدمبین

.میامخودممنبگیر،رووسایلمبیا .کردممیبازيسرسرهداشتمهیچی،-

:گفتوگرفترااودستوسایلمبینا

!درمانگاهبريبهترهکنه،صدارومحمودرفتمنصوره.وایستاجاهمیننه-

:گفتخیالیبیبامبین

!کهنشدهچیزينکنینشلوغش-

!نداحتیوخانومملیحهوخانومحکیمهتاگرفتهمحموداز .بودندکوچهدرخانهدواهالیکلنرسیده،دقیقهدوبه

کهفهمیدندبعدچندهر .شدنددرمانگاهراهیشدهمحمودماشینارسومادرشهمراهبهونشدیکهیچحریفمبینهمعاقبت

!بماندبستهبایدروزپانزدهمدتبهحداقلمبینپايونبودهجابهنارفتنشان

دستشانگشتان .زدمیذوقتوبدجوريدستشکفدرهابخیهجاي .بودندکردهبازرادستشپانسمانپیشروز .بوددوشنبهروز

کارهایشبرايگاهیتکیهعنوانبهچپشدستازتوانستمیکههمین .بودخوبیپیشرفتبازهمهاینباولینداشتند،حسهنوز

.بودغنیمتکند،استفاده

دادهزحمتاوبهکافیياندازهبهبودآنجاکهايهفتهسهدوعرضدر .کندکمکخانومملیحهبهتواندمیکهجاییتاکردمیسعی

.بود

گیموکامپیوترپايراوقتشبیشترالبتهوگذراندمیخوشخانهدرودادهمرخصیخودبهروزيچندپیشروزماجرايازبعدمبین

.گذراندمیاشداشتنیدوستبزنبزنهاي

.کندبرقرارهاآنباخوبیابطروبودتوانستههمنداخواهناخواهکهبودزیادقدريبههاآنمنزلدرخانومحکیمهومنیرهخالهحضور

وهالدرراقلوهادوهايپاشوریختکردمیسعیندا .بودآمدهخواهرشيخانهبهصبحازخالهکهبودروزهاییازهمروزآن

کرد؛نمیغریبیاحساسدیگرنداکهبودجالب !کردمیسپريآشپزخانهدرراعمرشنصفکهخانومملیحه .کندجوروجمعهااتاق

دوستخیلیرامبینا .آمدمیخوششخانوادهاعضايبینارتباطاز .بودشدهپذیرفتهمهدييخانوادهتوسطخوبیبهحضورش

ندابابودتوانستهبود،اموربرخیدرتفریطوافراطازترکیبیکهفردشبهمنحصرخصوصیاتباهممبین !خواهریکمثلداشت،

.باشدراحت

برايناخوداگاهوکردمیتحریکرااشدلتنگیحساورفتن .داشتخاصیارزشبرایشمهديبیگاهوگاهحضوریانمایندر

.کردمیروزشماريبرگشتنش

کهبودنشدهآنجاواردهنوزرفت،میآشپزخانهسمتبهبود،ماندهکامپیوترمیزرويپیششبازکهآب،لیوانگذاشتنقصدبه

:گفتمیکهشنیدرارهمنیخالهصداي

!جدیه؟مهديوندابینموضوعواقعا-

:رسیدگوشبهآنتعاقببهخانومملیحهصداي .گرفتگازرالبشودادتکیهدیواربه .شدمتوقف

!رهمیدردادنجوابزیرازنحويبهبگمچیزيخواممیوقتیهممهدي !حرفهکمکلدرندادونم،نمی-
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:استمستاصلکهدادمینشاننومخامنیرهصداي

!نیست؟معلومهمهااینتکلیفحتییعنی-

!بگمچیدونمنمیواقعا-

نزدي؟حرفکهنسرینبا-

.بزنمزنگبهشنشدروم !نه-

:گفتبرنجکردنپاكحالدرمنیره

!میانهمبهخیلیمهديواسماولی-

:گفتخانومملیحه .بودبازيسرگرمشدتبهمبین .نبودکسیانداخت،سرشپشتبهنگاهی .شدترفشردهلیواندورانگشتانش

!دونهنمیکسیخداغیررومصلحتوصالح-

:رسیدگوشبههمدیوارپشتازمنیرهعمیقنفسصداي

دانشجوي .ریزهمینرهیهانگشتشهرازماشاهللا !هستکهنیستدارخونواده !هستکهنیستخوشگل !واقعاماههدختراینولی-

همخونوادشوخودشمتانتونجابت !خانوم؟یهبراياینازبهترشغلدبیر،شهمیرودرسشکنهتمومکهفرداامروزریاضیه،

!شهمیزندگیششریککهباشهخوشبختیمردمهديخوادمیدلمبشه،غریبهنصیبخوبیدخترهمچینیهمیادحیفم .زدنیهمثال

:دادادامهخاله .بودنشستهقلبشرويبرندادست .شدبرقرارسکوتايهثانیچند

بودي؟نزدهحرفمهديبابذاريخواستگاريقراراینکهازقبلمگهببینم-

.بودمزدهحرفچرا-

اسماست؟نظرتموردفردکهبوديگفته-

.آره-

زنه؟میحرفشزیرحاالچراپس-

!بشهروبهروندابابازکردنمیفکرموقعاونتازهنشده،گذاشتهقراريونیفتادهاتفاقیهیچهنوزگهمی-

خودخاطربهومهديتمیزيوپاکیخاطربهفقطاوناداره؟خواهانکمکنینمیفکرشه،نمیاسمابراشکسهیچکنباورولی-

!نیستکسیکمخواستگارشه،همخودشداییپسرهمین .بدنبهشرودخترشونشدنحاضربودنشساخته

:دادادامهمکثیاندكباو

 !پسرایننکشیدهسختیکمبشه،خوشبختمهديدارمدوست-

وبروداتاقسمتبهوکندجمعراخودسریعشدموجبمبینپايصدايکهبودنیامدهبیرونهنوزبودنشستهنداگلويدرکهآهی

:گفتمیکهنشنودراخانومملیحهصداي

فکرکهباشهداشتهدوستدلتهازروندامهدي،اگهکنممیفکرکهچراکنم،اصرارمهديبهتونمنمیراستشمنیره؟دونیمی-

قلبشتوکهمرديبازندگیکنیمیفکر .اسماحتیهمونداهممهدي،خودهم .کنممیظلمنفرسهبهصورتایندرداره،کنممی

اینبهتنمنحرفخاطربهمهدياگه !نهیاواقعیهبهششوهرشعشقفهمهمیخوبزنیهآسونه؟دارهدوستروايدیگهکس



کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار – فرصتی دیگر                 کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٧٩

ولیبمونه،پیمانشوعهدپايکهدارهمردونگیقدرایندونممی .نکنهخوشبختیاحساسزندگیشدروقتهیچشایدبدهازدواج

.گممیخانومنسرینبهروواقعیتيهمهبشممجبوراگهحتیباشه،خوشبختخواممیمن

موضوعبههمباریهحتیزدیم،میحرفهمبادیروزهمینکهماههقدرایناون .ندارمنگرانینسرینيدربارهزیادمنراستش-

!باشهداشتهروازدواجبهترینمهديدارمدوستمنواقعدر .نکرداشاره

درچیزيوتپیدمیقلبشباشد؟داشتهبایدحسیچهبفهمدتوانستنمیحتیکند؟چهستداننمیمبهوتوگیجاتاقبهورودشبا

!بود؟شدهگریبانگیرشکهبودمزخرفیحسچهاینکرد؛میسرزنشراخودمدام !شدمیتربزرگوبزرگگلویش

.نداشتوجودناراحتیرايبجاییشد؟میناراحتبایستمیچرا .دادنمیحقیترینکوچکخودبهنداشت،حقاصال

بود؟چهحسابشحرفحاالخوب،بود؟گفته«نه»وجودتمامبااووبودکردهخواستگارياوازکهنبودمهديهمینمگر

.برخواستونشستتخترويبارده !بود؟شدهپشیمانواقعابود؟شدهپشیمان

بودخوشگلکهاوباکند؟ازدواجاوبابودقرارمهديواقعا !بودنخوردهشگوشبهاوازنشانییااسمیهیچتاکنونچرابود؟کهاسما

!تمامچیزهمهو

!داشت؟اوبهربطیچهموضوعایناصالچه؟اوبه !بکندخوب

!باشدربطبیتواندنمی !نهواي

زنگبایستنمینه، .برگشتدردمازولیبود،شدهتنگاوبازدنحرفبرايدلشتلفنپايبرودخواستمیرفت،اتاقدردمتا

.زدمی

مهدي؟زندگیوسطبودپریدهپاجفتآمدنشبایعنی

کرد؟میازدواجاسماباداشتاویعنی

بود؟زدههمبهراهاآنترتیبونظمخانوادهاینزندگیبهورودشیعنی

داشتند؟محبتیبارفتارقدراینوبودنددهنیاوراورويبهچیزيمدتایندروچیستجریاندانستندمیهمهیعنی

بزند؟همبهراخواستگاريقرارمهديکهبودشدهباعثاوحضورواقعا

.نداردخوبیحسدیدمیکردمیفکرکهتردرستولیناراحت،یاباشدخوشحالبایدفهمیدنمی

خانهبهورودشازنشانمبیناصدايکهبودبهتدرهنوزبگیرد؛متصمیآنیتوانستنمی .داشتفکربهنیازوآمدمیکنارخودباباید

:دادمی

 .خالهسالمواي-

:آندنبالبهمنیرهخالهصدايو

.جانمبیناسالم-

!الفرار؟دیدینمنو !کجا؟-

:بودخندانمنیرهلحن

.پریادنبالبرمباید-

:شدبلندترصدایشو
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.اجازهباجانندا-

:بزندلبخنديکردسعی .رفتبیروناتاقازوکشیدیقیعمنفسندا

.سالمتبه-

میاتاقطرفبهکهحالیدر .کشیدوگرفتراندابازويمبیناکهبودنرفتهبیروندرازخواهرشيبدرقهبرايخانمملیحههنوز

:گفترفت،

.دادندرومونفیزیکهايورقهندا،-

:گفتدهد،گوشمبیناهايماجراکلبهبایدکهدانستمی

!خب؟-

:گفتونشستتختيلبهوکردپرتايگوشهبهراکیفشمبینا

کنه؟میمرتبپایینبهباالينمرهازهمیشهراهاورقهدبیرمونکهگفتمشد؟چیندادونینمیاوخ-

.گفتیآره-

شونزدهبود،سحرمالبعدي .نیموهفدهچند؟نمره .بودنازنینيقهورورقه،اولینها؛ورقهدادنبهکردهشروعکالسسراومدهتا-

من .رفتمیترپایینوپاییننمراتودادمیراهاورقهداشتطورهمینپنج؛وبیستوپونزدهبعديشونزده،بعدي .پنجوهفتادو

.کردمردروسکتهتادویکیکنمفکرزدم،میبالبالداشتمهم

:پرسیدزد،میحرفحرارتوشوربامبینا .بودطورهمینهمیشه .بودشدهجلبنداتوجهحاال

شدي؟چندتوخوب-

:گفتوکرداوهومیاهممبینا

آخه .بودمموندهواجوهاجطورهمین .بریزهاشکمبودموندهکمهممنده،زیررفتهانمرهکمکمکنفکر !باشداشتهصبر-

خانماگفت،وکردورقهرويوزیربهنگاهیه .موندآقادستورقهیهفقطاینکهتابود،زدهخشکم .شمنمیدهیرزکهداشتماطمینان

!موندهجاشمايورقهمعتمد،

!چی؟یعنی-

سوالیهدونستممیخودمالبتهنیم،وهفدهشدهنازنینمثلهممنينمرهدیدم .گرفتمروورقهرفتملرزونپاهايباندا،بگمچی-

سرگرمروخودشوکردبازرونمرشدفتروانداختباالابروییدبیرمونکهکشیدمعمیقینفسچنانآن .بدمجوابنتونستمرو

!بودعمديکارایننداخودم،جانبه .کرداون

!کردهاشتباهحتمابابانه-

.بعیدهاونازاشتباهیچنیننداره،امکاناصال-

باشه؟تونهمیچیشعلتپس-

.موندمهمخودمدونم،نمی-

:پرسیدوکردمکثیندا

اومد؟میدنبالتبازپسرهاونراستی-
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:شدتازهمبینادلداغ

!آره-

:گفتوبرخاستجاازحرفاینبا

داره؟اشکالیمنوضعوسرببینکننگاهندا؟-

!لحاظ؟چهاز-

زا؟چیطوراینوحجابلحاظ،هراز-

هیچوبودپوشیدهحسابیهماشمشکیيمقنعهداشت،تنبهرومدرسهيسادهشلواروروپوشکرد؛اوپايتاسربهنگاهیندا

:گفت .نبودپیداهممویی

.بینمنمیاشکالیمننه،-

:نشستوکردغنچهرالبانشمبینا

!رهندامنصورهمثال !ندارن؟دیگرانودارممزاحممنچراپس-

:گفتجدیدفکرباندا،

.میاییدهمباخونهتامدرسهازکهشمارو؟منصورهنهکنه،میتعقیبروتوپسرهدونیمیکجاازاصال-

:گفتوزداشچانهزیررادستشمبینا

!اومدهمندنبالکرد،میفرقمسیرمونمنومنصورهکهباريچند .نیستاوندنبالدونممینه،-

داره؟خبرهمورهمنص-

.گهنمیکسیبهنخواممناگه .مطمئنمازش ...قرصهدهنشولیداره،خبرآره-

:گفتمتفکرانهندا

کنی؟چکارخوايمی-

:گفتوبرخاستجاازمصمممبینا

.کنمسرچادربعدبهاینازخواممی-

!دیگه؟کنیمیشوخی-

!امجديهمخیلینه،-

وآشناهايخانمازنفرپانزدهده، .ماندنمیباقیاضافیفکربرايفرصتیکهبودشلوغخانهقدريبهارشنبهچهوشنبهسهروز

سالپزوپختمرکزرسماشانخانه .کردندمیپاكآتیروزهايبرايراحبوباتوبرنجوشدهجمعهاآنمنزلدرفامیلوهمسایه

.بودشدهجاري

.بودنیامدهاسماولیبود،آمدهکمکبراينیزاوببینید،راخانومنسرینتوانستندامیانایندر

ازخانومملیحهبودفهمیدهکههمزمانیاز .بودهمخوشایندبرایشولیداشت،تازگیندابرايچندهرآمدورفتاینازحاصلتنوع

  .کندکمکشکارهایشدربیشترکردمیسعیبرد،میرنجکمردرد

  



کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار – فرصتی دیگر                 کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٨٢

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (ین کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیاا ::.

  

بهتوجهبیوکردفراهمرااشنگرانیموجباتکهمبینيشدهپیچیباندپايجزبودمرتبچیزهمهآمد،خانهبهمهديکهشب

راماجراجزبهجزتاببیند،رافوتبالشيادامهبتواندتااستکردهشلوغشدلیلبیدکتراینکهبهمبیناصرارونهخونسردارفتار

تجویزبهآنازبعدوکندتحملرامزخرفباندایناستحاضرهفتهیکفقطکردتاکیدمبینسرآخرونگذاشتراحترااونشنید

!وهکپشتاندازدمیراباندهاخود

:گفتسفرهکردنپهنحالدرمادر

!بدیمانجامکجابایدروپزوپختدونمنمیولیدادیمانجامروکارهاازکمیه .بودشلوغخونههفتهاین-

.کنممیحلشنداره،نگرانی-

چطور؟-

!کنیممیمسقفروحیاط-

:پرسیدمتعجبوکشیدکارازدستخانومملیحه

!چی؟یعنی-

:نشستمبلرويمهدي

 .زدنتکیهمثلچیزيیه-

میاري؟کجاازرووسایلش-

همروبقیشوماشینهتومقداریشیهحاالمونده،استفادهبالفوتشبعدکهداشتتکیهبساطفرزادبزرگپدر .کردمهماهنگ-

.میارهفرزاد

:گفتمبین

باشه؟عملیکنیمیفکر-

.هستآره-

:گفتارانهامیدوخانومملیحه

.نیستاجاقتاپنجچهاربرايجامازیرزمینتوکردممیفکرداشتمهیخوبه،خیلیباشهطوراین-

:گفتمطمئنمهدي

جاکافیياندازهبهکنمفکرهموشهمیگرمهم .کنیمروشنروگازهااجاقتازنیممیچادرهمروشکنیم،میتمیزروحیاط-

 .خستگیرفعبرايانداختانداززیرشهمیهمروایوان .باشیماشتهدمختلفکارهايبراي

:گفتبرد،میلذتبازيخانهاینازداشتکهمبینا

!شودچهبه،بهواي-

:گفتحرفاینشنیدنبامادر
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!همیشگیهگهمیکنه،میسرچادربیرونبرايروزیهدومبینامهدي،راستی-

:گفتخندهباوکردنگاهیخودشطانشیمبینايبهتعجببامهدي

!نه؟دیگه،جدیدهبازي-

:شدجديبدجوريمبینايقیافه

!خوادمیدلمدارم،دوست .کنمسراینازبعدگرفتمتصمیم !همخیرنه-

:گرفتقراراومقابلوبرخاسترفتهباالابروهايبامهدي

!واقعا؟-

.اوهوم-

:گفتوگذاشتمیزرويوبرداشتپولمقداريوبرداشتراکیفشاپشنشکجیبازرفت،جارختیسمتبه

!منیمهمونروبازارمشکیچادربهترین-

:پریدباالذوقبامبینا

.داداشیمرسی-

:گفتندابهروروشویی،سمتبهرفتنازقبلمهدي

!ساکتی؟-

:زدمالیمیتبسمندا

بگم؟بایدچی-

خوبی؟-

.ممنونبله-

دست .استخانهدرمهديدانستمی .زدغلتیوکردبازراچشمانش .شدزدهاتاقشدربکهبوددهبهربعیکساعتفردابحص

:گفتشدن،بیدارتازهازحاصلايکشیدهلحنباوکردسروبرداشتراشالشمیزرويازوبرد

.بفرمایید-

:گفتوزدتکیهکناريدیواربهسینهبهدستوشداتاقواردلبخنديبامهدي

!شوبیدارزودروجمعهپنجشنبهروزهايولیبخواب،روهفتهکل .رفتسرحوصلمخوابی؟میچقدر-

:گفتچشمانشمالیدنباهمراهوکشیدايخمیازهندا

.بخیرصبحسالم،-

!بخیرهمتوصبحسالم،ضمنا .شدظهرپاشو !کشهمیايخمیازهچهببیناوه-

شده؟چی-

:گفتوگرفتدیوارازتکیه

!بیرونبریمسریهخواممیصبحونه،پايبیاشو،آمادهايدقیقهده-

!کجا؟-
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:انداختباالايشانه

نرفته؟سرحوصلتموندي،خونهتوقدراین .بگردیمکمیهبریم !جاهر-

:گفترفتنبیرونضمن

!شهمیشروعحاالهمینازاتدقیقهده-

.رفتبیرونوزدندامتعجبيقیافهبهچشمکیدر،بستنحالدرو

رغمعلیکهندانوهايلباسدیدنبامهديالعملعکستنها .زدندمیگشتوبودندشدهماشینسوارکهبودنشدهنیمودهساعت

باشد،داشتهتواندمیرفتارشازتصوريچهاودانستنمیمواردبرخیدرهنوز .بودسادهمباركیکبود،شکیلخیلیبودنشمشکی

نهخواستنمیعنوانهیچبهوبودمجهولبرایشگذشتههايبدخلقیعلتهمچنانکهخصوصبهکرد؛میاحتیاطهمینبراي

.کندتحریکدوبارهراموقعآنهايحساسیتنهوکندسوالاوازگذشتهيدرباره

:پرسیدهاخیاباندرزدنچرخضمنمهدي .زدمیحرفکمترورسیدمینظربهمتفکربیشتربود،متفاوتکمیندابارایناما

شده؟چیزي-

:زدتبسمیوکندپنجرهازدلندا

!بشه؟بایدچینه-

:انداختباالايشانهمهدي

نیومده؟پیشمشکلیکهگذشتهيهفته !نیستیحالسررسیدنظرمبه-

!اصالنه-

:گفتندهد،کشرابحثهاینکبرايو

!کهزنیمیچرخروخیابوناداريریم؟میداریمکجا-

.بشناسیشهروبتونیبایدکمکمبشی؛آشنااطرافخیابونايباکمیخواممی-

.گشتیمروشهرنصفمبیناباهمشنبهدکتر،رفتیمباريچندشناسم؛میرواطرافاینحدوديتا-

:گفتتصحباینازراضیمهدي

شده؟خوبکامالخودتحال-

.آره-

!فیزیوتراپیبريبایددستتبرايگفتمیمامان .شکرروخداخب-

!میفتهراهخودشکمکم .باشهالزمکنمنمیفکرولیگفت،دکتره !اوهوم-

.ریممیهمباشنبهتعطیله،واستپنجشنبهامروز .کردهتجویزدکترکهالزمه .بروحتمیشه،نمیطوريایننه-

:پرسیدکرد،میبیشتررابخارييدرجهکهحالیدرو

ببینی؟بریمهستنظرتمدخاصیجاي-

:گفتکلمهیکبود،خودمختلفهايحسدرگیرهنوزکهندا

.نه-
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:گرفتسرعتکمیوزدجارادندهمهدي

بودي؟اومدهمراغهقبال-

.نه-

میبهترکمیهواکهعیدبعدبرايبمونهگشتن .شیمنمیپیادهولیبینیم،میرومراغهدیدنیهايکانمازتادویکیریممیپس-

موافقی؟ .شه

.موافقم-

داخلهماناز .بودمراغهقدیمیيرصدخانهمهديتوسطانتخابیاولمکان .کشیدعمیقینفسو«!عیدبعد»کردتکرارخودباو

حرفجمعکمترنداحواس ...وطوسینصیرخواجههمتوهالکوخانزماناز .گفتمیآنجايیخچهتاريدربارهبرایشماشین

.جامعمسجدالدین،معزمسجدرفتند؛هممعروفمسجددویکیمقابلبه .بوداوهاي

قیزومهرمعبدازکبوتر،غارازآنجا،گازدارآبوشورسوچشمهازگفت،میمراغهدیدنیهايمکانازبود؛ترانرژيپرمهدي

بیيمتوجهکمابیشهممقابلشطرفچندهر .شدمیترسردرگمنداودادمیترگرمروزهايبرايراهاآندیداروعدهوقاالسی

:گفتشاپکافیسمتبهراندنضمنهمینبرايبود،شدهاوحوصلگی

.گرفتمتماسعلیبادیروزندا؟راستی-

:پرسیدفکرکمیباوکندفراخوانیراذهنشرعتسبهنتوانستندا

!علی؟-

 ...آسانسورازآوردنتبیرونبرايکههمونیآره،-

:حرفشبینپرید

خب؟ .افتادیادمآهان-

.پرسیدمازشایناوشناساییتکارتوشناسنامهيدرباره-

:گفتعالقهبا .کردجلبخودبهراندافکرتمامکهشدمطرحموضوعیباالخره

گفت؟چی-

يدربارهگفتهمینبراي .نداشتاطالعاتدربارشزیادولیشده،آوردهبیرونآوارزیرازمردماسنادومداركازتعداديیهگفت-

.دهمیخبربهموکنهمیجووپرستومدارك

:نمودمینگرانندالحن

باشه؟نشدهپیدااگه-

دیروز .شدهدادهترتیببودنزلزلهتوکهکسانیبرايروخاصیتسهیالتگویا .بکنیمالمثنیصدورهباقدامبایدصورتایندر-

يهفتهآوردم؛همرامازشونکپییه .بوداونجاملیتکارتوشناسنامهکپیخوشبختانهکشیدم؛بیرونشرکتتوروپروندترفتم

.کنممیپیگیريروموضوعاینبیکارمدیگه

:گفتمحترمانهوشدخمداد،تکیهماشینسقفبهرادستشیک .کردبازرانداکناريدر .شدپیادهوداشتنگهراماشین

!دین؟میهمراهیافتخار-
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:گفتخندهباشدنپیادهحالدرندا

!نمیادبهتژستااین-

:تانداخاوبهداريمعنینگاهوکردمرتبرااشپالتويیقه .زدايقهقههمهدي

!بودهمنازقصورهمشدادي؛میراهخیلیشماکهنه-

:گرفتقیافهجانب،بهحقندا

!انتظاراچه-

شیطنتیپرلحنباوایستادکنارگشود؛راشاپکافیدر .برداشتاوازجلوترگامیودادبااللبیگوشهبود،سرحالکلدرکهمهدي

:گفت

!بانوبفرمایید-

:گفتتمسخربهآمیختهلحنیوخندهباورودحیندرندا

!بیاکوتاه-

:گفتگوششدموشدخم .شدوارداوسرپشت

!نگفتینگوشه؛میتمومگرونبراتبعدابمونه،یادتاینو !نداريبازيجنتلمنيجنبه-

:پرسیدشدهگشادچشمانیباوچرخیدمهديسمتبهوایستاد

!منظور؟-

:کردتکذیبدرسعیدارمفهومونداختاباالايشانهمهدي

!هیچی-

:زدتعارفوکشیدبیرونرااشدستیکنارصندلی .چرخیدچپبهو

.بفرماییدبگم !کنی؟نمیاعتراضبازاگه-

:گفتآراموشدخیرهچشمانشدرصاف .چرخیدمهديسمتبهنشستنازقبلوشدنزدیکصندلیبهداد؛تکانسريندا

!چیزهمهبابت،ممنون-

به .کنداشغالراروییبهروصندلیوبکندایستاده،کهجاییازدلسرشپشتمردکهکشیدطولايثانیهچندولیبود،نشستهندا

:گفتنشستنمحض

.مبیندنبالبریمبایدنداریم،وقتبیشترساعتنیم-

:گفتوکردبلندراسرشندا

.بودکردهتعطیلروهفتهاینمدرسه،برهرديکراضیرومبینچطورراستی-

.دنبالتمیامهمظهرگفتمرسوندمش،صبح .میفتهعقبهادرسازآخريسال .بردمشزوربهنکردم،راضیش-

:گفتخندهباندا

!ذوقشتوخوردهحسابیصبحپس-

:گفتودادهلنداسمتبهرامنومهدي
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.کنانتخاب-

:گفتکند،نگاهنومبهاینکهبدونندا

!بخوريبستنیوباشهبرفپرزمینچسبهمیخیلی-

:گفتوشدسینهبهدستمهدي

.گرمشنوعازولیموافقم،بستنیشبا-

!نیستبستنیکهباشهگرمباشه،سردبایدبستنی-

.آیندهدرتوبهباشهمنبدهیبستنی .باشیمواظبماهیکتاکردهتأکیددکترکنی،میطیرونقاهتتيدورهداريتوهنوزببین-

:گفتوکردبودرسیدهسرتازهکهگارسونیبهروو

.کیکتادوباگرمبستنیدو-

:گفتصحبتشروعبرايودادتکیهصندلیبهگارسون،شدندورازبعد

!کردي؟کاراچیتهرانازبرگشتنازبعد-

:گفتآهیکشیدنضمنودادراستشبازويبهرااشتکیهوشدخمجلوسمتبهکمیندا

.روزدوايهفتههماون !التدریسیحقصورتبهالبتهکردم،میتدریسکامپیوترغیرانتفاعیمدارسازیکیتوسالهمونمهراز-

.بیکاریهازبهترحالهربهخوبه،-

:گفتوانداختباالابروییندا

کردي؟چکاراتوشاید،-

:گفتايشدهمنقبضفکباوشدخیرهبیرونبهشیشهپشتازوگرفتاوازگاهنمهدي

تاوآوردمروکاربهپیشازبیش .بودمریختههمبهکرد،لهشجاننوشخیلیودلمروگذاشتپارحمبیموجودیهاینکهازبعد-

افزایشخودخوديبههممنکارخوند،میارشدداشتفرزادهکاونجاییازاتفاقا .کردمغرقکارتوروخودمبودامکانشکهجایی

وبیامکنارخودمباکردمسعی .ندارمدوستاصالکهآدمیبهشممیتبدیلجوريایندیدمواومدمخودمبهاینکهتا .بودکردهپیدا

!بخوادخداچیهرگفتموقسمتدستسپردمروخودم

ايناخواستهبغضبود؛پایینبهرونگاهش .کشیدمیمیزرويرانامفهومیهايشکلکانگشتشباداشتودادهتکیهصندلیبهندا

:گفتلبزیروآهسته .بودنششتهگلویشبر

!متأسفم-

تابودآوردهبیرونرااومثال .گفتبیراهوبدخودبهدلدر .بودگرفتهداد؛رویشبهرودختربهرانگاهشوکندپنجرهازدلمهدي

:بزندلبخنديکردسعی .کردبازسرگذشتهزخمچگونهکهنفهمیدنیزخودش .شودشاد

!مقابلمیتوونشستماینجاشهنمیباورمهنوز !بودزدهرقمچیقسمتکهعجیبهو-

ازیکیمهدي .چیدمیزرويراهاسفارشورسیدسرگارسونبزندحرفیبتوانداینکهازقبلولیکرد،بلندراخیسشچشمانندا

:گفتکشید،میخودپیشانیبهناخنباکهحالیدروکشیدخودمقابلراهاظرف

!اینجاییتواینکهازخوشحالمولیباشه،خودخواهیخیلیشاید-
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:گفتغمگیناندکیومتفکرانهمقابلش،گرمبستنیزدنهمبهحیندرندا

.کنندمیاشتباهولیصالحشونه،بهچیندونمیکهکنندمیفکرآدماگاهی-

:باشدداشتهايدهندهدلداريلحنکردسعیوبودهچهندامنظورداندمیکهکردتصورفقطمهدي

!باشهداشتهوجودجبرانبرايفرصتیاینکهمهم-

:کردزمزمهآرامولبزیروکردمقابلشلیوانچرخاندنبهشروعوکردرهاراقاشقندا

!جبران-

کردسعی .شدمیاذیتبیشترصحبتاینیافتنکشازبکند؛پیداادامهبحثاینخواستنمیدلش .زدخودبرايمحويپوزخندو

:دهدتغییررابحثيدامنهوکندجمعراحواسش

کردند؟چکارمدتاینتواوناکرامتی؟مهندسنامی؟خانمازخبر؟چهشرکتازراستی ...امم-

.شهمیماهیچندکرده،نامزدنامیخانم-

:پرسیدخوشحالیباندا

کی؟باواقعا؟-

.خوبیهپسرولیاست،غریبه .خداییبندهیهبا-

است؟چکاره-

.دارهبوتیکآزاده،شغلش-

نکرده؟ازدواجهنوزچی؟کرامتیمهندس !خوبچه-

!کنهازدواجدادنگیردشه،خونوادرگیرکردهتمومروارشدشوقتیازهمفرزاد-

نیست؟موافقخودش-

.دارهروخودششرایطولیموافقه،چرا-

:گفتوکردمزهمزهرااشنوشیدنیندا

!شهمیپیداباالخره-

:گفتپرتردیدييچهرهبامهدي

بایدشرایطيهمهبرعالوهگهمی؛خوادمیخوشگل .کنندکاريکندهخوادمیکهروچیزيبدنباید !دیگهفرزادهبگم،چیواال-

!باشهقیافهخوشخیلی

:خندیدندا

.نمیادبهش !عجب-

ایراديیهکدومهربرايکهخواستگاريبردنشجادهازبیشحاالتابیابون؛بهبذارنسردستشازموندهکممادرشوپدر-

گهمی !بگمچیمنآخهولی .کنراضیشبزن،حرفباهاشدوستشیتوگفتمیوبودزدهزنگبهمپیشچنديمادرش .گذاشته

.خوادمیدلمکهباشهطوريهمونخواهممیفقطوندارمايعجله

:گفتخندهوتعجبباندا
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نکرده؟پسندهمرویکیجادهازیعنی-

:دادجوابخندانهممهدي

چاقاین !دارین؟شماکهایهسلیقهچهاینکهخواهرشومادرسردارهغرغرکنونمراسمباریهمیادخواستگاريازاینکهازبعد-

!طوریهاونزدنشحرفاونطوریه،اینصورتشاینبود،الغراونبود،

:خندهزیرزدو

!خودشبرايموجودیهکال-

!عجب-

کهایناباباگهمیبرگشتهخوبه؛یلیخمالیشونوضعگفتندمی .بودبرادرشهمکارايازیکیخواهربود،رفتهکهآخريخواستگاري-

 .کمرشدوربودپیچیدهپارچهوجبیهطفلی !بپوشهدخترشونبدنپارچهمتریهنداشتندپولهابیچاره .بودخرابخیلیوضعشون

:دادادامهحاصلجوتغییرازخوشحالمهدي .خندیدمیغشغشداشتندا

!اومددستمسایزهاشهمهم،کنازدواجباهاشنبودالزمدیگهگفتمی-

:گفتخندهبامهدي .کندکنترلرااشخندهکردسعیوگرفتگازرالبشانداخت،پایینخجالتباراسرشندا

یعنیپیچوند؛همروپیشيهفتهخواستگاري .میارهدربازيمسخرهومنبررورهمیساعتنیمخواستگاريبارهرازبعدخالصه-

.رمنمیشدمخستهدیگهگفتمی !نرفتولیها،بودهمبیکارخونهتو .ندادکهنداداوکیکردریزيبرنامهشخواهرطورهر

.بدهادامهخوادمی !درسشهخاطربهشاید-

مونه،باینجاکهبهترهمسلماگرفته،شرکتکار .بشهقبولتهراندارهدوستبیشتربده،ادامهخوادمیحتمیکهرودادنشادامه-

.کردهاقدامدوهرکاناداوآلمانتوپذیرشبراينشهقبولاگهولی

:گفتساعتبهکردننگاهضمنوگذاشتدهانبهراکیکازايتکهندا

.خورهمیمبینيمدرسهزنگاالنکنیم،عجلهبهتره-

کارهاياجرايبرايآنکردنمهیاوحیاطبرفکردناروپبرايکهمحلجوانانازبودپرحیاطبرگشتند،فیزیوتراپیازوقتیشنبهروز

 !پیازگونیچهارهمآن .بودندکردنسرخپیازمشغولخانومحکیمهيخانهپارکینگدرهمهاخانوم .بودندشدهجمعآنجادرمحرم

!کافیه؟مطمئنیدکهبودنگرانمدامخانومحکیمهتازه

:گفتوکردالهکوشالمبینآوردنبرايمهديظهرسر

!مبیندنبالرفتممن-

:گرفتبلزودحرفاینشنیدنبامحمود

!میارمهمروخانوممبینایعنی ...اممهم،رومبینا !منصورهدنبالرممیهممن-

چهکرد،هممسالاوبهشدنمیاصالکهبوددمققدريبهمبیناروزآناوخوششانسازامانداشت؛دلیل .نگرفتصورتمخالفتی

اصالحاالکهکردحالیاوبهابرووچشمباورسیددادشبهمنصورهکه«چطوره؟حالتون»بپرسدخواستمیمحموداینکهبهبرسد

جدیدتیپاینباداشتولی .بگیردخونخفهخانهخودتاشدمجبورمحموددلیلهمینبهو !نیستپرسیاحوالبرايمناسبیفرصت

دلدربیشترجدیدتیپایناینکهبرايبلکهباشد،داشتهمشکلیاوقبلیتیپبااینکهنهالبته .شدمیحالشبهخوشکلیمبینا
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سررويبکوبدخواستمیدلش .بودسربازيداشتکهمشکلیتنها .کردمیترآسانبرایشراکارهمینونشستمیاشخانواده

.تهاسحرفطوراینوسربازيخدمتچههر

حیاطبیشترتمیزيبرايمبتکرانهکاريدرمحلهايبچهمحمودومهديرفتنازبعد .بوددردممهديماشینرسیدند،خانهبهوقتی

بهدستزودمصدوم،مبینِومهديورودازقبلشدخوبحاال !بودکردهترشبیهاسکیپیستبهراآنجاامرهمینکهبودندشستهرا

:گفتمحلهايبچهازیکیامیرحسینملوکانه،فکرکلیازبعدوباشندخودمواظبکهدادنداطالعهاآنبهوشدندکار

!نخورنزمینکننمیآمدورفتکهکساییفعالکهکنیمپهنهاپلهدمتادردمازبیاریم .داریمموکتکلیزمینمونزیرتوما-

هر !گردیدمحرمماهدرهاآنخندهوتفریحموجبکلیامرهمین .شدقرمزموکتلبتهاقرمز،فرشبهمفروشحیاطترتیباینبهو

«.شدخواهدخشکوشدهآبحیاطیخبالفاصلهگازهااجاقشدنروشنبانباشید،نگران» :بوداینخانومملیحهبینیپیشچند

:پرسیدحیاطبهورودمحضبهاخمومبیناي

کجاست؟ندا-

:گفتکرد،مینگاهراهایشايمحلههمشاهکارداشتکهمهدي

.استخونهتو-

:کردصدانکردهبازسرازچادر .مردمیحتمیزدنمیحرفندابااگروشدمیمنفجرداشت .رفتخانهبهبدوبدو

!ندا؟ندا؟-

:یدکشسركآنجااز .بوداتاقدراستراحتبرايبود،شدهاذیتفیزیوتراپیدرکمیکهندا

!شده؟چیاینجام؛-

خرابوضعيمتوجهبالفاصلهندا .نشستتختکنارکشید،میباالرااشبینیکهحالیدرورفتاتاقسمتبهفراوانبغضبامبینا

:شدنزدیکاوبهاحتیاطبا .گردیداو

!شده؟چیزيمبینا-

:نشستکنارشندا .نگفتچیزيولیبود،آویزاناشلوچهولب

!شدهچیببینمگوب-

:گفتنگرانیباوکشیدسرشبهدستیندا .داشتالزمکشیدننازخانهلوسدختر .بودخرابزیادياوضاعاینکهمثل

!دیگهبگوشدم،لببهجون-

:گفتزودندا .بودگریهشرفدر .فشردهمبهرالبانشبالفاصلهمبینا

!کنیممیگریههمباتاییدوشدزمالاگهبعد !بگواولنکن؛گریهاولبببین-

:زداوبازويبهمشتباوگرفتاشخندهنکرده،گریه

!لوس-

:خندیدهمندا

!آره؟داشتی،درسترابیآقايباآهان، !شنبهبود؟روزيچهامروزکنمفکربذار !خبگممیراست-

:برگشتدوبارهرفتهبغض
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!آره-

داره؟ربطاونبهموضوع-

.هوماو-

.ببینمکنتعریف-

:کشیدباالرااشبینیبازمبینا

!نامردهخیلی-

کرده؟کارچیچرا؟-

ام؟بديشاگردمنندا-

پرسی؟میاینوچرانه،-

:شدنمیخالیگفتنمیندابهاگرگرفت،نفسی

یادهابچهبنویسیدروپیشيهفتهامتحانستدرهايجوابتختهپايبیاییدمعتمدخانومگفتهرسیدهتاکالس،سراومدهامروز-

روحرفاینگرفتمیروکالساولينمرهکهکساییازیکیبههمیشهونبودايتازهچیزکردم؛نوشتنبهشروعهممن .بگیرن

...نبودمبلدروهشتسوالکردم،حلبودمبلدکهروسوالهشتازسوالهفت .زدمی

:کردتاکیدتماممظلومیتباوبرگشتو

بدبا !نگوکهشدعصبانیقدريبهنداواي .دونمنمیروهشتسوالحلروشگفتمهمینبراي !نبودبلدکالستوکسهیچ-

گفت،عصبانیخیلی !دیگهگرفتممیروکاملينمرهونوشتممیورقهتوبودمبلداگهخبگفتمنیستم؟بلدچییعنیگفت،اخالقی

هستهمروزپنجچهارکههفتهیکبعدحاال !چی؟حاالولیبودي،نشدهمواجهسوالاونباحاالتاچوننبوديبلدپیشيهفته

!چی؟دادمروهاتونورقه

:گفتمتعجبندا

بعدش؟خب-

:بودناراحتبدجوريمبینا

زدپوزخنديیه !کنمحلشنتونستمولیکردمفکرمگفت .کنمپیداروجوابشبودمنتونستهولیبودم،کردهفکردربارشنداکنباور-

بلدکالستوکسهیچگفتم .مردممیداشتمنداواي !خوبیيبهونهعجبگفتوکالسآخررفتوزدنقدمبهکردشروعو

خودتون .گیرینبجديرودرسباید .بدینکنکورقرارهامسالشماهمبعدشدارید؛تشریفتختهپايشماکهفعالگفتبلند .نیست

نداره،ایراديبپرسینمنازخواستیننمیحاال !پرسیدینمیاومدینمیاممدرسهتوروزچهارايهفتهکهمنکنینحلنتونستین

میجاهمونهمحاال .کنینپیداروجوابشبودینموظفحالهربه !ايدیگهجايهریااینترنتازپرسیدین،میدیگهدبیریهاز

.کنیدپیداروحلشتامونید

نظرشازبرخورداینورفتمیشماربهکالسبرترآموزاندانشاز .بودتحملقابلغیربرایش .کردخیسراصورتشهایشاشک

:گفتمتفکرانهندا .شدمیمحسوبتوهین

!وایستادي؟زنگآخرتا-
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:انداختباالراسرشمبینا

 .بنویسیدروسوالجوابدممیتوضیحمعتمدخانومگفتموندهزنگبهربعیهحدودودادندرسبهکردشروعآخرش،آخرِتانه-

ونگیریدکمدستروسوالیهیچکنیدسعیاینازبعدگفت،جوابنوشتنازبعد .کردممیفکرکهبودچیزيازترآسونجوابش

!بشینیدخودتونجايسرمهبعديجلسهازگفت،نشستممیداشتمهموقتی .نشیدردنشدهحل

:گفتوکشیدعمیقینفسندا

!کهنشدهچیزي !کشی؟میخودتوداريهمینبراي-

:دادجوابايحملهخیلی

!رفتهابچهپیشآبروم !بشه؟چیبودقرار !نشده؟چیزي-

کنن؟حلتونستنمیبودنتوجاياونامگهچرا،-

 ...حالهربهولی !نه-

:دادادامهمکثکمیباو

دوستشهمدیگه .نکنمگریهکالسهسراونتاگرفتمروخودمجلويخیلی .بودنکردهرفتارطوراینباهاممعلمیهیچحاالتاندا-

!گیرهمیامتحانبازبعديشنبهگفته .ندارم

:زدلبخنديندا

!بگیرهاشکالتبراهمصدمپنجوبیستنتونهکهبخوندرسبعديامتحانبرايطوريخب-

:شدبلنددرهمهاياخمبا

.کنممیروکارهمین-

داشتمعنیچهاصال .نروندمدرسهبهراروزآنخواستمیدلشانخیلیمبیناومبین .بودغلغلهخانهدیگریکشنبهروزصبحسراز

بقیه،ومحمودکمکبهمهدي .ننشستهدفبهامکدهیچيخواستهبود،خانهمهديکهآنجاییازولینباشد؛تعطیلتاسوعاقبلروز

خبريبرفازروزيدویکیوضعاینباگرامیمادرانبینیپیشبهبناوآبی،وبودصافهواخوشبختانه .کردندمسقفراحیاطنصف

داخلدرکههمهاخانوم .شدپابرحیاطهايگوشهازیکیدربزرگاجاقپنجحدود .باشدگونههمینکهبودندامیدوارهمه .نبود

ازحسابیودرستتوانستنمیهنوزکهاینباندا .بودهمخانومنسرین .بودبیشترتعدادشانباراین .بودترشلوغسرشانمنزل

یاچاییخانومملیحهکهمواقعیمگررفتمیحیاطبهکمتر .کردمیکمکتوانستمیکهجاییتاولیبکشد،کاردستشیک

.ببردکهدادمیهاآنبهتعارفبراينیشیری

بقیهبهراحتیاینناخوداگاهکهبودکردهبرخوردنداباصمیمیوراحتقدريبهخانومملیحهبودند،شدهجمعکهاولیروزهماناز

بهاوبهاصوالنداشتند،هانآبانزدیکیزیادارتباطکهکسانیچندهر .رسیدنمینظربهغریبهزیادهمینبراي .بودشدهمنتقلهم

!کردندمینگاهخانهآنعروسچشم

هزارکالسدر .بودسرحالبسیاربود،کشیدهراآوردنشانزحمتمحمودبازکهخانه،بهبرگشتموقعمبیناپیش،روزبرعکسروزآن

کردین؟کارچی» !پرسیدمحمودازسوالتاهزارنیزخانهدمتا .شودمیتعطیلمدرسهکیببیندتابودکردهنگاهخودساعتبهبار

زمینمونزیرازرووسایلاومدن؟کیاکنه؟میچکارمهديکردین؟برپاروهااجاقکشیدین؟چادرروحیاطرويشده؟آبحیاطیخ
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همیشگیشلوغوشیطانيمبیناهمانمبیناامروز .شدرانندهمرادوفقبراوضاعخالصه«کردین؟مفروشروایوانآوردین؟بیرون

مفصلهايجوابشنیدنيحوصلهکهکسیولیدهد،جواباوبهحوصلهباکردمیسعیمحمود .رفتمیباالراستدیوارازکهبود

.پرسیدمیرابعديسوالزودنه،یابلهشنیدنبابالفاصلهکهبودمبیناخودنداشترا

هاآنيخانهبهمبیناهمراههممنصوره !داشتذوقیچهحیاطبهورودشباکهواي .ودندبرسیدهزودترمبینومهديرسیدندوقتی

کنارشبتاصبحازرفتند،میخودخانهبهخواببرايهمههاشبکهاینازغیریعنی .هستندهمباروزيچندکهدانستندمیآمد؛

بودگرفتهیادولیداشت،هیجانوآمدمیخوششهاشلوغیاینازنیزاو .بودترسنگیناولهمانازمنصوره .بردندمیسربههم

وبودندهمسایههمبابودندآمدهدنیابهوقتیاز .آمدنمیبدشهممبینارفتارازهمهاینباولیباشد؛آراموکندکنترلراهیجانشکه

.بودندشدهرفیقهمباهمبیشتربودند،کردهمحدودارپسرهابابازيکهموقعیازوبودندآگاههماخالقبموزیربه

:گفتمیمهديهمقدرهر .کردمیبازراپایشباندهايداشتوبودنشستههاپلهرويمبین

!بمونههفتهدوبذارگفتهدکترمبین،-

:شنیدمیجواب

نکنهمروتصورشحتیببین !نبودهخبريهمهابازيکولیاینازخورده،پیچپاموالیبالتوحاالتابارصدمن !نبودحالیشاون-

!بشینمجایهودستمبگیرمروپامروزااینتومنکه

:پرسیدکنارشازعبورهنگاممنصوره

!شده؟خوبپاتون-

:زدغرمبین

!کردننمیشلوغشبعضیااگهبود،خوبهماولاز-

:گفتآهستهوزداوسالمپايبهکفشبامبیناولیشد،ردوکشیدعمیقینفسمنصوره

!نشناسنمک-

:گفتلبزیروآورددربرایششکلکیهممبین

میاین؟محمودباروزهرچرا-

.ندارهتوبهربطی-

!باشهبارتآخرین-

:گفتبود،کردهاوکنارتوقفیکههممبینا

!کنممیگزپیادهمنببررونصورهمتوگممیاینازبعدبودم؛جنابعالیدستورمنتظرچشم-

:دادادامهجديخیلیو

!کشمتمیاعصابم،روبريبخوايروزچنداینمبینببین-

:گفتآورد،میدرراهایشکفشهاپلهبااليداشتکهمبینابهخطاببود،کردهبازراپایشباندکلدیگرکهمبین

!کنی؟میپیدایزيچیهببینمیرم،میگشنگیازدارممبینا-

:گفتمنصورهبهروشدن،داخلهنگاممبینا
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!روراضیخودازپسرهکنولش-

:گفتلبيگوشهدرتبسمیبامنصوره

!موندهسالگیشپنجتوهنوز-

:خندیدغشغشمبینا

!واالآره-

:گفتخانومنسرینبادادندستبانهمزمامبینا .کردندعلیکیسالمهمهبا .شدندهالواردوکردندجمعراخودخنده

-،کهنیاوردینرواسمابازشماخالها!

:زدلبخنديخانومنسرین

!مبینازیادهدرسش-

گممیزنممیزنگاالنمن !کهبخونیمدرسهمروعاشورادیگهنیستقرارولیزیادههمموندرسخاله؛روحرفااینکنیدول-

.بیاد

.بیارمشاحتماالخبولیداره،درسیيپروژهتاچندبعديهفتهبرايگفتمیچندهر .بیادفرداازگممیمبینا،نه-

!بهترترشلوغچههرشد؛خوشحالمبینا

:گفتوزداوصورترويبهايبوسهوپریدکنارشزوديمبینا .آمدبیرونآشپزخانهازمبیناصدايوسرشنیدنباندا

!نخورده؟رومايهمهتابديخرسهآقابهکنیمییداپچیزيیهببین-

:خندیدندا

کجاست؟-

!نشستههاپلهدم-

:گفتآرامورفتخانومملیحهکنار

بهش؟بدمچیگشنشه،مبینگویا-

:گفتوکردنگاهشمهربان

بگوهمبهشون .بخورنايلقمهیهخواستنهمقیهبشایدحیاط،ببربگیرلقمهتاچندوبردارروهاکوفتهازیکیبرودستت،قربون-

.حاضرهناهارساعتهیه

.باشه-

:گفتخانومملیحهکند،تعویضراهایشلباسمبینااینکهازقبل

.بیارهدربدهنشونمهديبهروپزیممیزردشلهتوشکهايقابلمهبرومبینا-

نیستن؟الزمهاظرفيبقیهمگه-

حیاط،بیارهزمین،زیرآبشیربهکنهوصلشیلنگیهبگوهمبعدش .میاریمشدالزموقتهرنکنین؛شلوغروحیاطهدیگولیچرا،-

.باشهآماده

!کهداریمآبحیاطکاریه؟چه-
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!بگوبهشتو .داریمگرمآببهنیازبزنه؟بهشدستتونهمیکیمونه؛مییخعینحیاطآب-

:کشیدوگرفترامنصورهدسترسیدن،محضبهارکگرفتنازخوشحالمبینا

.داریمکارکلیبریم،بیا-

همراههاآنبانیازموردلوازمدادننشانبرايهممنصورهومبینا .شدندسرازیرزیرزمینبهنفريچندمادر،هايحرفانتقالبا

نشانمبیناکهراايقابلمهظروف،وظرفبینازخواستمیکهبودکسیاولینکرد،نمیمحولکارياوبهکسیفعالکهمبین .شدند

:زدغراودیدنبامهدي .آوردبیرونرادادمی

!کناربکشبیاري،خودتسربالییتونیمیببین-

:گفتوکرددستیپیشمحمودکهکندآمادهراشیلنگرفتمیداشت

!جایهبشینبرومعافی،امسالتو-

وخانهآمدمیکرد،نمیصداوسرخودبیاواگر .بودنارنجیونازكولوسدختراینتقصیراشهمهاصال .خوردمیراخونشخون

برعادتهمین .کردمیبیدادودادشد،میزخمکوچولویکبچگیدربساز !کندمیراقضیهقالپیروکسیکاموماساژکمیبا

هممنصوره .رفتمیباالزمینزیرپلهچهارسهازداشتوگرفتهدستشدرراقابلمهدربکهبودمبیناروينگاهش .ماندهسرش

ازقبل !رسیدمیاینبهکهزورشگرفت،قرارمقابلشمبین .رودبیرونخواستمیوبودگرفتهدستدربزرگکفگیرومالقهچند

:گفتمنصورهبگوید،چیزياینکه

 .کناربکشیدلطفا-

:چسبیدمیعجیبدختراینبهزدنطعنهبزند،عنهطخواستمبین

 ...توبرايچوبینباتآبازترسنگینمن؛بهبدشچیزا،طوراینبرداشتنبهچهروتو-

:گفتخونسردخیلیشد،میمنفجرحتمیکردنمیاوخرجراحرفایناگرپرید،اوحرفمیانمنصوره

!درختهیهنقشمحرم،مراسمدراشمامسالنقشکنار،بکشینمبینآقا-

بودرفتهکهراهیبهوبردباالامکانحدتاراابروهایش .رفتبیرونوشدردکنارشازکهبوداوحرفشوكوبهتدرمبینهنوز

«!بدمنشونتدرختییهکن،صبر» :خندهزیرزد !واقعا؟بود؟منصورهاین .کردنگاه

ازولیکشید،نمیطولبیشترساعتسهآنپختمعموال .بودخانومملیحهخودنذرياین .شدپابرزردشلهبساطناهارازبعد

بعددوساعتاززدند؛میهمشوبرداشتهرادربشیکباردقیقهپنجازهرودادندنمیگوشحرفشبهجوانانازیکهیچکهآنجایی

ازهرباشد،سرشبااليیکسرهخانومملیحهنبودنیازدیگرکهبودنایدراشخوبیولی .کشیدطولپختشنیموششتاظهراز

.رفتمیوکردمیاضافهرازعفرانشواسانسوشکرنیازصورتدروزدمیسرگاهیچند

مزترصداياین .بزندلبخنديوکردهبلندراسرشمهديشدموجبايکشیدهترمزصدايکهبودندکردهخاموشراظرفزیرتازه

يتقهفرزادکهبودنرسیدهدربه .برسددهنه،حدودداشتانتظاررفت؛درسمتبه .دادمیدوستشرسیدنازخبرشکیهیچبدون

:فشردرادستشمهدي .کردباالییبلندسالم .شدداخلوزدخانهبازکامالدربهکوتاهی

 ...سالم-

:گفتفرزادکهبودنرسیدهدوميکلمهبه
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نمیاصالمیفتینزحمتبهقدرایندونستممیاگه !پامزیرکردینپهنقرمزفرش .نبودکارااینبهنیازکردین،شرمندهبابا-

.اومدم

:گفتمهدي .داددستخندهباهممبین .رسیدگوشبههمبانفرچنديخندهصداي

رسیدي؟زود-

بیام؟بعدکمیهبرگردمخوايمی-

اومدي؟سرعتیچهبا-

.بودنشدهیککردم،حرکتزود-

راهایشآستیندردمهماناز .بودنکردهمشاهدهنزدیکازراهواوحالاینحاالتا !بودبساطیچهبهبهچرخاند؛چشمحیاطدور

:زدباال

کنیم؟چکاربایدخب-

:گفتخندهبامهدي

!نداريعادتاینجاهوايبهبپوشروکاپشنتبروهمبعدش !برسراهازحاال-

:رفتزردشلهسرتوجهبیفرزاد

بزنم؟همشتونممی !بوییچهواي .خیالبیشم،میگرمکنمکار-

.بکشیمتابیارنمصرفیکبارهايظرفرفتنهمهابچه !بشهخنکتابزنیمهمشبهکمیگفتهمامان !نهکهچراآره،-

بهنگاهیزردشلهزدنهمحالدرچرخاند؛حیاطدوردیگرباررانگاهش .بودهممبیناکرد،ارهاشمهديکههاییبچهآنبیناحتماال

:گفتوکردباالسمت

حیاط؟توبیارمش !ماشینهتوآوردمهمروتکیهوسایليبقیه !نشدهبد-

:گفتمهدي

.گیرهوقتکاراون !بعدبکشیمروزردهاشلهاول-

:رسیدگوشبههمهازقبلکدامیکصدايکهپیداستناگفته .شدندحیاطواردهمبانفريندچدخترهاهنگامایندر

 ...باکارهايبقیهایوان؛روبیارینشترکوچیکيقابلمهتويبکشینگفتمامانداداش،-

:کردترجديمثالرالحنشوکشیدهمدرراهایشاخمزود !بود؟رسیدهکیپسراینواي .دادقورترادهانشآبوکردمکثی

 .ماباکارهايبقیه-

بهسالمی .رفتجلوتربودمبینادستدرکهايقابلمهگرفتنبرايبود؟نکردهکشفزودتررادختراینچرازد؛میلبخندداشتفرزاد

تصمیمکهمبیناولیداد،راحتخیلیرااوجوابهمشناختنمیکهدختري .دادراجوابشمودبانهندا .کردهاآنينفرهسهجمع

:گفتکلمهیکفقطداشت،پیشانیدرکهاخمیباوکردحفظراخودجديحالتندهد،سوتیاصالباراینبودگرفته

.سالم-

:گفتمبینادستازقابلمهگرفتنضمنفرزاد

ناراحتی؟چیزياز-
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:آوردباالرانگاهشمتعجبمبینا

!نه-

!عصبانی؟قدراینچراپس-

کارهاایناصالخیر،نه .بزندبزرگیتریپخواستهمثال .نداشتتخمواخمقدراینکهدادنسالمیکخدا،بندهگفتمیراستخب

بیمیهمانبهبفهمدمادرشاگراوفاست؟ناراحتقدراینشانخانهبهآمدنشازکندفکرپسراینحاالنکند .آمدنمیاوبه

:گفتزود .بریدمیگوشتاگوشراسرشاست،ردهکاحترامی

.ببخشید-

!بودسادهوصافدختراینچقدر .زدلبخنديوکشیدعمیقینفسفرزاد

مصرفییکباريسفرهوچیدندزمینرويمرتبدیوارکنارازوکشیدندمصرفیکبارظروفداخلرازردهاشلهایوانرويدخترها

مبینا .کردندمسقفهمراحیاطمابقیپسرهازرد،شلهباکارشانشدنتمامازبعد .ننشیندرویشانغباروگردتاکشیدندهمگیروي

حضورنکندچهچهوبهبهخیلیوندهدبروزراهیجاناتاینشدمیموجبکهعاملیتنها !نگوکهکردمیکیفبازياینازقدريبه

نبودمعلوماصال .بکندايتازهخرابکاريبازکهبودماندههمینشونداشتآبروپیششهموجیککهبودبرادرشدوستاینمزاحم

!کندمیپیداحضورآنجاهیشده،چطورسالششازبعدپسراین

:گفتدردمازخانومملیحه

خاکیحتمابگیرین؛آبروهاظرفمهدي، .بیارنشونبده،هابچهنشونروبشهاستفادهقرارهکهظروفیوظرفيهمهبرومبینا-

بعدشاینجا،بیاریدهستپارکینگتونتويکههاییظرفهمشماگفتنهممادرتونمحمود،آقا .دیوارکناربچینیدشونبعدشدن،

.بشهتمیزبایدفردامراسمبرايپارکینگهم

چقدرببینبگیر،یادمنصورهازگفتمیهمیشهمادرشبود،بهتراین .باشدمودبکردناخمعوضبود،گرفتهتصمیمباراینمبینا

کردمیکنترلراخودراحتیبهمنصوره .باشداومثلتوانستنمیوقتهیچوبودثمربیاشسعیهمیشهولی !استمتینوسنگین

ازآنیالعملعکسشاديیاوتیناراحهنگامهرگزبود،صبور .بودمشهودهمدوستانشبارابطهدرحتیبرخورداین .زدنمیحرفیو

همجدشهفتتاکهکردمیطرفخرجايکوبندهجوابآنچنانرفت،نمیانتظارکهايلحظهیکدربعداما .دادنمینشانخود

!خوردهکجاازفهمیدنمی

همنفريدویکی .کنندمنتقلحیاطبهراهاآنفرزاد،البتهوبرادارنشتادادمینشانرانظرموردهايظرفداشت .رفتزمینزیربه

یکیوکردمیجابهجاراهاظرف .داشتندکارشانخانهپارکینگدرساعتیدویکیهاآنمعلومقراراز .بودندرفتهمحمودکمکبه

میبرشونخودموننده،تکونشون»کهدادتذکربارچندمهديچندهر .شودترآسانبردنشانتاگذاشتمیهمرويرادوتایشان

!کهکنگوشحرفنهباشدمودببوداینبرقراردیگر،بودمبیناخبولی«.داریم

جیبدرراهفتصدبوینگجت !نگوکههمراسرعتش .شدپیداآنزیرازايگندهعنکبوتکرد،جابهجاراانتهاییظرفکههمین

رادستشدرظرففرزاد .برودفرزادبغلدرصافبودماندهکمباراینکهکردفراروکشیدجیغیچنانآن .گذاشتمیخودعقب

:برگشتسمتشبهسریعوگذاشتزمین

!شد؟چی-



کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار – فرصتی دیگر                 کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٩٨

:دادجوابترسیده

 !عنکبوت-

زمینزیرداخلراخودثانیهازکسريدردوهر .بودحیاطدرمهديوبودرفتهباالراپلهاولینمبین .بکندهمگریهبودماندهکمتازه

!ترسدمیعنکبوتازنیزاوبفهمددختراینکهبودماندههمینشداروگیرایندرحاالکشید؛راحتینفسفرزاد .انداختند

:گفتجديخیلیبود،شدهحالشجویايایوانرويازنگرانیباکهنداجوابدرورفتحیاطبهمبینا

.ذارمنمیزمینزیرتويروپامدیگهمن-

اگرراروزچنداین !خودشسررويبکوبدخواستمیدلش .کشیدجیغپسراینمقابلدرباز .بودنیامدههمبودنمودباوبهصالا

.بودکردهشاهکارکند،تمامدردسربدونتوانستمی

آبداخلراهامرغبعدساعتنیم .بپزندراهامرغتابیایدجوشآنداخلآبگذاشتندوکردندروشنراهااجاقهشتساعتحدود

:گفترفتنموقعخانومحکیمه .بودندبرگشتهخودشانمنزلبهبودندآمدهکمکبرايکهکسانیاکثر .گذاشتندآمده،جوش

روغنشورنگوداریمبرشتامیامیازدهساعت .بشهخنککمیتابذاریدبازرودرشوکنیدخاموشروزیرشنیمودهساعت-

(!باشدمیزعفرانوربهمانرنگازمنظور) .یمبزنرو

خستههمه .آمدخواهدزودصبحولیبماند،راهاشبتواندنمیوداردکارگفت .رفتهممنیرهخالهحتیشد؛خلوتخانهباالخره

فرزاد .باشندداشتهیوانارويمختصرياستراحتحداکثریاوبمانندحیاطدربودندشدهمجبورعصرتاکهپسرهاخصوصبهبودند

:زدمینقداشتمبین .آمدداخلبهوبرداشتماشینشازکارتنیکوساك

!هاشونبردهازکشیدننمیبیگاريغذاوآببدونهمرومیشاهان .گشنگیازشممیهالكدارممامان-

:گفتوزدديلبخنبود،جالبندابرايولیداد،تکانشکمویشبرادربهسريتاسفبامبینا

!پهنهسفرهبشوریدرودستاتونشماتااستآمادهشام-

:گفتوکردنگاهشلذتبامهدي

!بودحواسمشدي،خستهخیلیامروزندا-

:زدتبسمیندا

.نکردمکارهمبقیهنصفمن-

:گفتآشپزخانهداخلازخانومملیحه

.دبوراستمدستامروزواقعابدهعمرشخدا !مهدينه-

:گفتمهديگوشدروشدخمگذاشت،دردمراوسایلشفرزاد

!آره؟مراده،وفقبرزندگی-

:زدلبآهستهوبرگشتمهدي

!دیدنتواندآنکههرشود،کورتا-

:خندیدآرامفرزاد

!بخوریم؟شیرینیقرارهکیحاال !چاکرتم-
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:گفتوکردنگاهد،کردنمیپهنراسفرهداشتندکهنداومبینابهچشمیزیر

!کنکمتورومحرمیماههمحاال !وقتشبه-

:گفتخونسردودادباالراابروهایشفرزاد

!پیداستکیلومتريچندازپلیسماشینچراغعینکهکنمچکارچشماتبرقاونبادونمنمیولیکنم،میکمرومومن-

.رفتدستشوییسمتبهونهادیبشجدردستبدهد،پاسخیبتواندمهدياینکهازقبلو

کهزرديشلهوبودکشیدهراآوردنشزحمتاقوامازیکیکهايرشتهآش .بودیافتهزینتحسینامامنذريونامباشاميسفره

چندهر .بوددادهرضایتپلولوبیااسمبهسریعغذايیکپختبهخانومملیحهوقت،کمبودعلتبههاآنبرعالوه .بودندپختهخود

وآوردسفرهپايهمناهاربرايشدهمهیاتبریزيکوفتهازشدهتزیینظرفیک .کردمیدرستخاصخودشيسلیقهبههمراآن

:گفتوگذاشتفرزادمقابل

.بیادخوشتونشایدگفتمبودم،داشتهنگهروشماسهمخوردیم؛ناهاربرايماپسرم-

کهعصر .خوردجایکراناهاروشامکههمفرزاد .خوردندراشامشانچطورنفهمیدنداصالکهودندبگرسنهوخستهقدرآنهمه

شاماتمامازبعد .بودنمودهتناولزردشلهسیردلحیاطدرچندهر .استنخوردهناهارواستآمدهبکوببگویدنشدرویشرسید

:گفتبود،خانومملیحهخستگیيمتوجهکهندا

.کنیممیجمعروشاميسفرهمبیناومن !اینخستهکنید؛استراحتخانومحکیمهاومدنتابریداشم-

:گفتوزدلبخنديخانومملیحه

.شدینخستهصبحازهمشمانه،-

:گرفترانداحرفدنبالمبینا

برايبایدتازه .باشینداشتهکاردویکاعتس ...شبنصفتابایدکنمفکربیادخانومحکیمهکهیازدهساعتگه،میراستندا-

.کنیممیجمعروسفرهیهکهنموندهکاريهمحاال .کنینذخیرهانرژيهمفرداپسوفرداکارهاي

:گفتمبینبهچشماشارهوشیطنتباو

!تمومهکارشورن،میروظرفاهماینا-

:گفتسریعمبین

!بذارمایهخودتاز-

:زداوپهلويبهايسقلمهبود،نشستهمبینکنارکهمبینا

!تنبل-

:کردتالفیبالفاصلهمبین

!شدیممنجمدمرغحیاطتومادادین؛لمخونهتوشمااومدیممدرسهازوقتیاز-

:خندیدمبینا

!دیگهبشوریدروظرفاپاشیدگممیهمینبرايدادین؟جنسیتتغییر !منجون-

:گفتبود،شدهخوداشتباهيمتوجهبالفاصلهکهمبین
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 .داریماستراحتبهنیازهمحاال .بستیمیخکهاینهمنظورم .نیارحرفتوحرف-

 !نزنحرفتزیرهیهی-

:گفتفرزادبهرووکشیدپوفیمهدي

.کننمیهمبارمفتحرفصبحخودتاکنیولشون-

:گفتهاآنبهروو

.کنیاستراحتبهترهشمانداست،باحقمامان !دیگهبسه-

ونکردتعارفبیشتردیگرحرفاینبا .کنداستراحتکمیآمدنمیبدشداشت،خواهدکارکلیبعدادانستمیکههمخانومملیحه

:گفت

.بردارینهمروهاقابلمهدروکنینخاموشروهااجاقنیمودهساعتباشهیادتونپسخب،خیلی-

:فتگشدنبلندحالدرو

!مرغهتاصدها،نرهیادتون-

:گفتوبرداشتراموبایلشمیزرويازوشدخممهدي

.کنممیتنظیمروزنگشاالنراحت،خیالتون-

.کنیدبیدارمیازدهبهربعیکباشه،-

دمچاییکههممهدي .شستندراهاظرفهمفرزادومبینالبتهوکردندجمعراسفرهمبیناونداکهنکشیدطولبیشتردقیقهبیست

:گفتوخندیدریزفرزادهال،بهورودشبا .آمدهالبهریختهخوشرنگچاییسینییکبود،کرده

.ریزهمیهنریهبچمانگشتهراز !هاشدهدادنتشوهروقتدیگهماشااهللاماشااهللا-

:گفتباريشیطنتلحنبافرزاد .رفتفرزادبهايغرهچشممهدي

!هستهمجالتیخ-

:دادادامهگرفت،میندابهراچاییداشتوقتیکرد،مکثکمی

 ...مهمنکنید،ظاهرشبهنگاههست؛کههمینهخوبوبددیگه-

:دادخالیجافرزاد .رفتنشانهرافرزادسروبرداشتراقنديخندهباوکردراستقدمهدي

!ندارهاونمخوشبختانهکهاخالقهمهم-

 .بودندیدهراکرامتیمهندسروياین .خندیدمیآرامهمندا .نشستبود،برداشتهدورقشنگکهدوستشکنارمهديسرانجام

وگذاشتمبیناومبینمقابلوبرداشتبود،آوردهماشینازکهراکارتنیدردماز .برخاستوکشیدسرداغنیمهراخودچاییفرزاد

:گفت

!حالضديدیههگنمیاینبه-

:گفتمهدي .نشستمهديکناردوبارهو

!هست؟چی-

:کردقلوهادوبهروفرزاد
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!دیگهکنیدبازش-

:گفتفقطلبزیرمبین !کنکورکتاب ...بودکتابکلیداخلش .کردبازراکارتنمبین

.مرسی-

!بودحالیضديهدیهکهواقعا

:کردنگاهشقدرشناسانهمهدي

کشیدي؟تزحمچرا-

.کردکوتاهیاخمحرف،بیفرزاد

:کردمینگاهوداشتبرمییکییکیراهاکتاب .داشتذوقبیشترمبینا

.خوبهبودگفتهمعلمموناینو .داشتمالزمخیلیاینوواي-

:گفتفرزادکتابی،برداشتنحالدر

بهتازه .دارهتوشهمروپیشسالکنکورهمین ...پیشههايسالکنکورسواالتدستتهکهاونی .هستنچاپجدیدترینهمشون-

.هستمفیديکتابرو،آزادهمودارهروسراسريکنکورسواالتهممجزاصورت

:گفتوکرداوبهنگاهیخوشحالیبامبینا

!عالیهممنون،خیلی-

:گفتهاآنحرفمابینبود،آوردهخاطربهراچیزيدوبارهکهمهدي

!هستچیآزادتونانتخابدونمنمیمنهنوزهابچهافتاد؛یادمشدخوب-

.بگیردنشنیدهرابرادرشحرفکردسعیهممبین .گرفتگازرالبشوگذاشتجایشسررادستشدرکتابمبینا

:گفتسرعتبهمهدي .شدبلندجایشازمبینا

!بشین-

:دادقورترادهانشآبمبینا

!بیارمبریزمچاییهمدورهیخواستممی ...امم-

:گفت .بودنگرفتهدرستجوابوبودپرسیدهراسوالاینکهبودبارچندمیناین

!بشیننیست،الزم-

بودامیدوار .کردنگاههاآنبهدقتبامهدي .رسیدمیکالفهنظربهکهکردنگاهراقلویشدوبرادرچشمیزیرونشستنارضایتیبا

:گفتترجديباراین .نباشددرسترودمیرژهنشذهدرکهچیزي

!ببینمخواممیدیگه؛داشتیننگهرورشتتونانتخابازکپییهحتما-

:کردتاکیدوکردنگاهشانکنجکاوانه .انداختمیدلشدرراايدلهرهدوآنسکوت

!هستمتادوشمابا-

جریاندانستمیخوبداد،تکانسريندا .کندمیهایشدندانباراشلبپوستمدامداشتهممبینا .کشیدعمیقینفسمبین

بودند؟کردهسکوتدوآنکهباشدآزادرشتهانتخابدرتوانستمیمشکلیچهکرد،مینگاهشانگیجیکمیباهمفرزاد !چیست
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نبودبلداصالشد،جابهجاکمیندا .ختانداندابهايملتمسانهنگاهنیزمبینا .بودمضطربکرد،خواهرشبهنگاهینیممبین

:گفتآرام !یکبارحتینداشت،تجربه .کندمیانجیگري

دیگه؟وقتیهبذاريروبحثایننیستبهتر-

:گفتکند،نگاهاوبهوبرگردداینکهبدونمهدي

!نه-

:شدترعمیقبود،بستهنقشاشپیشانیبرناخوداگاهکهاخمیو

!مبینا؟ !مبین؟-

:گفتآهستهمبینا

!شیممیقبولسراسري-

:گفتشدهکنترلوکردمشترادستش !نهخداواي

!پرسممیآزادکنکورازدارمنبود؛اینمنسوال !داره؟ربطیچه-

:کردصداترمحکمو

!مبین-

:گفتوکردبلندراسرش .کردخالیکشداروکشیدعمیقینفسمبین

!نکردیمتشرکآزادکنکورتو-

:گفتناباوريبا .شدمیمستاصلبیشترکرد،میفکربیشترچههروکردمیتحلیلبودشنیدهکهراچیزيداشت .کردمکثیمهدي

!چــــی؟-

بی .نبودبرداردستشناختند،میرابرادرشان .باشندجوابگوبایدزودیادیردانستندمیپیشازحالهربه .بودندکردهسکوتدوهر

!نشدیمقبولخبگفتند،جواباعالمازبعدونفهمیدشایدکهزدندمیگولراخودخود

:گفتترعصبانیمهدي

!نه؟دیگه،کنیدمیشوخیدارید-

شدنعصبانیيتجربهکم، .نکندنگاهمهديبهکردمیسعیوبودانداختهپایینراسرشمبیناولیبود،درهمهممبینهاياخم

!نداشتندرادرشانبرا

آنحقیقتدریعنی .بردمیبینازدارد،نگهزندهدلشدرکردمیسعیکههمراايباورانهخوشتردیداندكدوآنسکوت !خدایا

:شدترکوبندهلحنشبودند؟دادهانجامراايکودکانهواحمقانهعملچنینها

!کردین؟غلطیچهدقیقاشما-

:دادجوابمکثبدونوهااخمهمانبامبین

!نکنیمشرکتآزادکنکوردرگرفتیمتصمیم-
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ترشکوچکخواهروبرادرکهکردهتالشسالدهکهبودحالیشاناصال !بود؟مهمبرایشدوآنآیندهچقدرفهمیدندمیهاآناصال

 .شدبلندجایشازحرصی !ايابلهانهکارعجب ...داشتسربازيمبین !چه؟نشدندقبولسراسريکنکورازاگر !برساند؟جاییبهرا

:گفتايآهستهصدايباوگرفترادستشمچسریعفرزاد

!مهدي؟-

:گفتبود،شدهرگهدوخشمشدتازکهصداییبانگرفت؛هاقلودوازنگاهمهدي

!کردین؟حماقتیچنینکنمباوریعنی-

:گفتبود،قلدرتربودنشپسرعلتبهکهمبین .بودانشچشمدماشکدیگرفشرد؛همبهرالبانشمبینا

!بگیریمتصمیمدربارشخودمونداریمحقپسنیست؟خودمونزندگیمگه-

میانراخودسرعتباوبرخاستمبینابگیرد،قرارمبینمقابلدرستبتوانداینکهازقبل .کشیدبیرونفرزاددستازرامچشمهدي

روياشک .کردمیترشعصبانیکهبودعصبانیکممهديحاال !بزندراحرفیچهکی،نبودبلداصالکهمبینبهلعنت .دادقراردوآن

:گفتخواهشیلحنبا .بودیافتهراههایشگونه

!بودخودبیآزادتوشرکتشیم؛میقبولسراسريتوکنباور-

آنازتواننمیکهچیزي !بوددوآنيآیندهازصحبتنبود،چیزيکم .نداشتحدعصبانیتش .چرخاندچشمخواهرشوبرادربین

بودکردهفکرچرا .کندپیدابديخیلیحسشدمیموجببکند،کاريتوانستنمیوبودگذشتهکارازکاراینکه .کردنظرصرف

یکیکیلحظههمانشدمیموجبکهعاملیتنهافشرد؛بهمراهایشدندانبود؟سپردهخودشاندستراکارهاواندشدهبزرگ

:رفتباالتهدیدعالمتبهانگشتش !بودشانخانهدرنداوفرزادحضورنکند،نثارشانجانانهکشیده

میاختصاصخوندندرسبهروساعتشسیساعت،چهاروبیستازاین،ازبعدباشمشماجايمنکنید؛بازروگوشاتونخوب-

 ...نشیدقبولسراسريدراگهفقط ...نشیدقبولاگهچون .دم

:غریدتاکیدباوکندمیخپوکشانمخدرراحرفشتاثیرتاکردعمیقینگاههاآنبهغضبشپرچشمانباوکردقطعراحرفشو

!شد؟کهحالیتون-

راچشمانشايلحظهچندوزددخوموهايبهچنگیمهدي .انداختپایینراسرشفقطمبین .کردتاییدسردادنتکانبامبینا

کرد؛دوآنبهايدوبارهنگاهفشردههمبهلبانباوکردبازراچشمانش .دانستنمیتقصیربیانگاريسهلایندرراخود .بست

هواسرشبهایستبمی .زدبیروندرازورساندوروديدربهراخودبلندگامچندبا .نبودندتنهاخانهدرکهبودندآوردهشانسفقط

.شدمیدیدهغیظازهایینشانهحرکاتشدرولینشد،کوبیدهدر .خوردمی

:گفتوکردقلوهادوبهرووبرخاستجاازآراموکردرهارااششدهحبسنفسندا .شدبرقرارسکوتايثانیهچندخروجشبا

!بزرگاشتباهیهکردین،اشتباهکهکنینقبول-

:پرسیدفرزاد

دونستین؟میشما-

.بودشدهتمومنامثبتفرصتوبودگذشتهکارازکارکهفهمیدموقتیمتاسفانهولیبله،-

.رفتبیروندرازوگرفتدستدرهمراکاپشنیوکردتنبهرابافتیشمیکت .رفتوروديدمآویزرختسمتبهو
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وطعنهازخالیوآراملحنبا .ریختمیمبیناصورتبهوقفهبیکههماشکقطرات .بودندپکرحسابیکهکرددوآنبهروفرزاد

:گفتعصبانیت

!کردین؟کارچیدونیدمیببینم-

:دادادامهلبخندبانکرد،دریافتجوابیچونو

اگهدیدممنکهايمهدينایواالبخونین،دورهفتروکتابااینازکدومهرکنممیتوصیه .ترسیدمتادوشماجايبهمنیعنی-

!خودتونپايمیفتهخونتوننشید،قبول

:کردنگاهنادمشانيقیافهبهوکشیدعمیقینفس

شماکارکنه،میتالشبیشترشانسیهفقطداشتنبرايکسهرکهايدورهاینتوکردین؟روکاراینچراببینمبفرماییدحاال-

!بودمنطقیبینهایت

:گفتآهستهمبین

.شدقبولدومسالهمسراسريتازه .بودنکردهشرکتبود،کنکوريوقتیهمخودش-

:زدتبسمیفرزاد

 ...موقعاونکهدونینمیخودتونکرد؛میفرقشمابااونشرایط-

:دادادامهمکثیاندكبا !بزندحرفیهرکهشدنمیکرد،قطعراحرفش

تاستدوشمارسوندنآرزوشتمامکهبرادري .کنهمیحمایتتونوسرتونهباالشیریهعینکهیندارتربزرگبرادریهشماحاال-

!درسته؟مناسب؛جایگاهیهبه

:گفتگلویشدربغضبامبینا

کهباشیمخودخواهقدرایننداریمونداشتیمحقمابکنه،ازدواجبودقرارامسال .شهمیسالهششوبیستدارهکمکممهدي-

وکردیممیشرکتاگر !نیستدرستاصالاین .کنهتقبلروآزادموندانشگاهيهزینهبخوادهمتمامسالچهارباشیمداشتهانتظار

.خواستیممیکهنبودچیزياینوکنیمنامثبتحتماکهکردمیوادارمونشدیممیقبول

:گفتوزدتکیهپشتیبهکاملفرزاد

احساسزندگیازبخوادکهداریندوستقدريایناصالمهمه؟براتونحرفاشوهاخواستهچقدردارین؟اداعتممهديبهچقدر-

کنه؟خوشبختی

:گفتلبزیرمبینا

!معلومه-

:گفتوکردبود،شدهمعصومهمیشهازبیشحاالکهدخترکیروينگاهش

وقتی !فهمیممیتوازبیشترماگفتینواضحخیلیانگار ...دانیشکاربهشعورش،به !کردینتوهینبهشکارتوناینباشماخب-

 .کردیندارجریحهاونوغرورشما .کنینشکبهشنداشتینحقشماوکردهروجاشهمهفکرپسکنیدشرکتگهمیبهتوناون

:گفتوردکسکوتبهدعوترااودستشبردنباالبافرزادکهبودشدهگشودهاعتراضبرايمبیندهان
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بهشحتیوفهمممیروکارتونعلتکامال !چراکنم؛نمیدركروشماکارکهنیستاینمفهومشمنهايحرفاینببینید-

!بودصبورخیلیمقابلتوندرامروزمهديکنمفکر .کنیندركرومهدياحساسشماهمکوچولویهخواستمولیقایلم،هماحترام

:دادادامهتاکیدباو

تماماینازبعدبیارین،دردلشازجوريیهخواینمیوداریندوستشاگهولیکرد،کاريآزادکنکوريدربارهشهنمیدیگهحاال-

دارهوجودکافیفرصتودارینوقتکنکوربهماهچهارازبیش !گذشتهازبیشترخیلی ...بشینقبولسراسريکهبکنیدروتالشتون

!خب؟بدین؛تغییررونتیجشکالبتونینکه

:گفتموجودجوتغییربرايفرزاد .داشتندبهتريحسانگار .دادندتکانسريدوهر

بیاري؟برامونچایییهخواستیمیشمااینکهمثلخانوممبینا-

نفریکیافتنبراينچرخاندچشمبهنیازکهنبودبزرگقدريآنهمحیاط .بودروشنچراغشبسرهمانازشد؛حیاطواردندا

درمحلهگویانحسینشاهدستهينوحهوطبلصداي .بودشدهخیرهرویشبهرودرجاییبهونشستهآخريپلهرويمهدي .باشد

برراکاپشنورفتپایینهاپلهازعجلهبدون .باشدمیگرفتهوناراحتحسابیمهديکهدانستمیخوب .بودپیچیدهحیاطوکوچه

.انداختاودوشيرو

:گفتمالیم .کردسمتشبهنگاهینیممهدي

!خوبههوا-

کهنبودطوريبازولیبود،شدهترمالیموشکستهحیاطسرمايحیاطشدنپوشیدهواجاقسهبودنروشنباگفت،میراست

بهنگاهی .بودپیچیدهحیاطدرمرغبوي .کردبررسیراشانشعلهورفتگازهااجاقسمتبهزنانقدم .استگرمگفتبشود

نردهبهوبرگشتمهديسمتبهدوباره .بودنشدههمدقیقهدهودههنوز !بودفیزیوتراپیبهرفتنشجایزهکهکرددستشدرساعت

:گفتلببرلبخندينیمچهباودادتکیه

!شی؟میوحشتناكشی،میعصبانیوقتیگفتهبهتکسیحاالتا-

:گفتباالسمتبهابرویشیککشیدنباوبزندکناررااشناراحتیمیککردسعی

!دیدي؟روکجاش-

دیواربهکهدوخترنگیمشکیيپارچهبهوگرفتمهديازرانگاهششوکردسکوتکمی !گذشتهدردیدم،کهگذشتذهنشاز

وعزاچهونوحهچهاینباز ...استعالمخلقدرکهستاشورشچهاینباز»بودشدهنوشتهرویشوبودشدهزدهرویشانبهرو

:گفتآهسته«.استماتمچه

دارن؟دوستتخیلیدونیمی-

:گفتوبرگشتتند

!کننمیجابیخیلی-

:گفتترآرام .بودعصبانیدستشانازواقعامهديکرد؛تبسمی

!دونی؟میهمروکارشونعلت-

:کشیدگردنشبردستیکالفه
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!خریت-

:گفتبعدوکردسکوتمقداري

!مهدي؟-

هــوم؟-

 ...ولیگفتم،همخودشونبهاینوکردن؛اشتباهدونممیمن-

:شدترنزدیکگامیو

!اوناییفکربهتوکهقدريهمونباشن؛توفکربههماونابدهحقبهشون-

:گفتوکرداوبهروعصبیمهدي

!طوري؟این-

:دادجوابنرم

 ...نذارندوشتروياياضافهبارخواستنمیخیالشونبه .بودنبلدطوريهمینفقطخب-

:گفتاوحرفبینمهدي

...گوشمالیِیهبودحقشون-

:گفتلحنشدرسرزنشیاندكباوگذاشتنیمهرااوحرفاوازتبعیتبههمندا

.کردکاريشهنمیهمحاالشده،کهکاریه !باشآروم !خبرته؟چه-

:گفتمستاصلوکالفه

!سراسریهازترآسونخیلیآزادشدنقبول .کردنچهارمیکنه،کهنصفروخودشونشانس !نگرانشونم-

!بودمنکردهشرکتآزادتوهممندونیمی-

:گفتلبزیر

!هممن-

:گفتوخندیدندا

کنی؟میاشوندعوطورياینکهزورگوییهخیلیکنینمیفکروقتاون-

:نبودبیاکوتاهاصالخیرنه

!حقشونه-

توکهتهدیدياونباچندهر .کننآمادهسراسريکنکوربرايروخودشونکنیکمکشوناینازبعدبهترهگذشته،دعواازکاردیگه-

!بخونندرسروزوشبدیگهکنمفکرکردي،

چی؟نشدنقبولاگه-

:گفتوکشیدنفسیندا .بودمشهوديمهدصدايدرنگرانیهايرگه

 ...کنگوشلحظهیه .بزنینشدنازحرفوبشینیحسینامامبازيسفرهمقابلتاسوعاشبکهانصافیهبیاوجایننظرمبه-
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 ...ابالفضل»برادربهداشتاختصاصتاسوعاروزوشب .رسیدمیگوشبهواضحوبلندحسینیعزاييدستهصدايکرد؛سکوت

.زنندمیصداراحسینوفايبایارآنفقطفعالکهگرفتهفرارادستهشوربودمعلوم«...ابالفضل

نمی .داشتندابهپشتایستاد،کردنغلغلحالدرهايقابلمهسر .رفتجلوترگامچندوکردتنشراکاپشنبرخاست؛جااز

کهطوريهمآنوحسینیهیامسجددرعزابودمعتقدوکردنمیشرکتهشبانهايدستهدروقتهیچ .ببیندراصورتشخواست

یاتما ...ابالفضل ...حرمسقايواُمیید»باشدنوحهتفاوتبیتوانستنمیهمحاالولیندهد،آزارراخوابیدرهمسایههیچصدایش

نسبتحسینبهکهکسیهربهنسبتداشتارادت .شدبابغضششاهدنداخواستنمیداشت،بغض«...ابالفضلعلَم،یاتدياویان

 ...دیگرکهابولفضلحضرتداشت؛

:گفتمالیم .شدنزدیکاوبهکمیندا

.کندعابراشوندارن،روتوکهخوشبختنخیلیمبیناومبین-

:بودخشدارصدایش

.باشهداشتهتوشعاشورازیارت ...بیاريبرامدعاکتابیهشهمی-

.کردحرکتخانهسمتبه«البته»فتنگبا

:گفتوایستادمقابلشبود،خواستهنداکهکوچکیدعايکتاببامبینا

بخونیش؟خوايمی-

.بخونهعاشورازیارتخوادمیمهدي-

:شدپابهپاکمی

ببرم؟براشمنشهمی-

:زدتبسمیندا

!نهکهچرا-

:پرسیدآشپزخانهسمتبهحرکتحالدرندا .کردنگاهشقدرشناسانهمبینا

کنین؟میتزیینچیباروزردهاشلهمعموال-

.سرخگلودارچینبا-

!هستن؟کجادونیمی-

:گفتدريدستگیرهبهدست

.کنیمیپیدابگرديباشه،بایدیخچالکنارکابینتتو-

هاطبلصدايهنوز .بودشدهخیرهفضادرخالیاينکتههبسکوتدروبودنشستهایواندرشدهپهنموکترويمهدي .رفتبیرون

خواستهبارهابچگیدرکهآمدمییادشمبینا .شدنمیتمامهازودياینبهوبودآخرهايشب .رسیدمیگوشبهکوبندهومحکم

نخواستدلشاصالشدکهتربزرگ !بودنگذاشتهترشبزرگبرادرهمینبارهرولیبرود،انگیزحیرتاجتماعایندیدنبرايبود

.برودکوچهبهشلوغیومردهمهاینبینشب

:گفتوگرفتاوسمتبهرادعايکتابچهشد؛نزدیکمهديبهآهسته
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بودي؟خواستهاینوداداش-

داشتراچیزهرتحمل .دادتکانیخودبهپریشانیبامبینا .دادتکانسريکتابگرفتنضمنوگرفتفضاازرااشخیرهنگاهمهدي

:گفتمنمنکمیبا !اوناراحتیازغیر

شی؟میناراحتاینجابشینماگه-

:گفتلبزیروکشیدعمیقینفس

!نه-

:پرسیدننشستههنوز

بخونم؟هممنبخونیبلندترکمیشهمی-

:گفتنظر،مورديصفحهکردنپیدابرايکتابزدنورقحیندر

.اوهوم-

:گفتگذشتهيجملهچندبهنسبتشادتريلحنبابرادر،نسبیکردنراضیازوشحالخمبینا

.بیامتانکنشروعپس-

:کشیدوگرفترامبیندستورفتهالبهبدوبدو

.بریمبیا-

کجا؟-

:شودبلندکردوادارشوکشیدرامبیندستسماجتبا

-مبخونیعاشورازیارتهمبابریم !دیگهبیاد.

:کندرهامبلرويراخوددوبارهخواستمبین

!داریا؟حوصله-

:کشیدرابازویشحرصی

.آشتیهبرايفرصتبهترینپاشو !تنبلاَه-

:انداختباالابروییمبین

!لحاظاونازآهان-

دوششدنمیرویشفعال !ترعقبکوچولویکنشست؛مهديراستسمتبود،شدهدلگرمکمیکهمبینا .شدهمراهخواهرشباو

دوآنکهطورينهولیخواند،میآراممهدي .کوتاهيفاصلههمانباخواهرازتقلیدبهوچپشسمتهممبین .بنشینددوششبه

.نکنندتکرارونشنوند

داشتندوست .نشستمیدلشبهبیشتردید،میدختراینازکهرفتاريهروگذشتمیکهقدرهر .برخاستجاازآرامیبهفرزاد

وبرادرسههرپشت .رفتپنجرهسمتبه .کردمیدریافتاوسويازکهباشدمثبتیانرژيمنکرتوانستنمی !نداشتدموشاخکه

همهاآنکهبودکیبارآخرین .نشستدلشبررنگیکمحسرت !همکنارهم،نزدیک ...قبلهسمتبهرویشانوبودپنجرهبهخواهر
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 .نیامدخواهرشهمروزآن !نه !اش؟برادرزادهتولد .آمدنمییادشبودند؟نشستههمدوشبهدوش .بودندخواهریکوبرادرودکه

.نیامداما !شاید !داشت؟کشیکنیست،یادشراچرایش

چهعیددرگذشتهسال !نه !عید؟سر !بار؟چندراستی !شد؟میفراهمیکجادراشخانوادهشدنجمعامکانبارچندسالدراصال

!بود؟خبر

آننهیا !مالزي؟بودرفتهنیستیادش ...اووم !چه؟فرزانهترکیه،بودندرفتهسفربراياشبچهوزنوفرهاد .آمدیادشآهان

!بود؟پیرارسال

همخودش !کند؟پیداکجایرامادرشوپدرشدمییکباروقتچندمگرمادر،وپدرسینهفتيسفرهسربودرفتهخودشولی

.آمدمیخوششمراسماینازهمیشه .باشدبیکار

هاانسانجاننجات !نبودچیزيکمشان،شغلبهکارشان،بهحتی .بودقائلاحترامهاآنبه !زیادخیلیداشت،دوسترااشخانواده

قرارمایکروویوداخلرااشآمادهناهارنباشدمجبوررسدمیخانهبهوقتیداشتدوستبچگیهمانازولی ...ولیداشت،افتخار

بهوقتیشدهکههمیکباربرايخواستمی !کشیدنشآغوشبهبرايباشدگرمیآغوشخانهدررسدمیوقتیداشتدوست .دهد

!اوازبعدساعتیدویکینهباشد،خانهاواززودترمادرشرسدمیخانه

ایفابرایشرادوستنقشتوانستنمیاصالاواززیادسنیتفاوتعلتبهکهفرهادلوغی،شزدن،حرفخواست،میبازيدلش

خودزندگیبهدادنسامانوسرمشغولقدريبهوکردمیتمامرادانشگاهداشتبرادرشوقتآنورفتمیمدرسهبهتازهاوکند،

غیرودرسیکرد،میسپريمختلفهايکالسدرراروزکلاینکهیبعجوبودتربزرگاوازسالیهفتشش،بازهمفرزانه ...که

!درسی

جورکهکندتنظیمطوريبچگیهمانازراخودزندگیتوانستمیولیدهد،تغییررااشخانوادهزندگینوعتوانستنمیهیچگونه

وزدمیبیرونخانهازهفتساعتصبح .خواندریاضیبخواند،تجربیداشتنداصرارمادروپدر !رفتبرعکسراهپس .باشددیگري

شاپ،کافیخیابان،کوچه،دردیگرکهبوداینمهم !کندمیچهورودمیکجانبودمهم .گشتبرمیخانهبهیازدهده،ساعتشب

وپدرشدیدمراقبتحتتکهنبودبچههمقدرآندیگر .کنندسرگرمشکهدوستانیبودند،کسانی .نبودتنهافوتبالواسکیسینما،

ومثبتبچههمگفتشدنمیولیگذاشت،نمیکجپا .کردمیردشوخیبه .شنیدمیبابایندرحرفیهماگرچندهر .باشدمادر

.بودزیريبهسر

دوستانشوخود .دبوعالیهمتوپشبهپاروزگاربديازو !کردمینازخیلیبازيوتفریحبرايکهبرخوردپسريبهدانشگاهدرتا

برايوبیاوردراهبهرااوخودخیالبهخواستمی .دادمیتلهبهدمکمتراوولیبکشانند،بازيبهرااوبارهرکردندمیسعیخیلی

چههرولی«.شننمیتکراردانشجوییروزهاي !عشقهروامروزهمین»خواندمیگوششدممدام .شدمیپیچشپازیادهمین

.رقصیدمیکمتراوخواند،میربیشت

همسادگیبهکهشدچهنفهمید .بودساده .بودفعالشناختش،بیشتر .کردترشنزدیکاوبههاحدیثوهاحرفوآمدهاورفتاین

حرفوآشتیوقهر .نبودبچگانهکارشهیچ .فهمیدمیراایندیگر .نبودبچهکهبوداینکردجلبشپسرایندرکهچیزي !شدپایش

آنچندهر .شدنمیفراموشهرگزکهبودشانخانهبهاشدایمیوروزانههايتماسمهمترهمهازونداشتمزخرفهايحدیثو
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برايايهستهانرژيعینهاتماسآندانستمیولیفهمید،نمیزیاديچیزدوستشآذريهايصحبتمضمونازفرزادروزها

.شدکشیدهاوراهبهخودشبیاورد،راهبهرادوستشبتوانداواینکهعوضبهکهشدچهنفهمیداصال .استنیازاوقوايتجدید

مشتركدرسچندگاهیچندهردرسی،ساعاتغیرکردندمیسپريهمباراخودساعاتبیشتر .شدنددوستهمباسادهوراحت

  .خوردمیپستشانبههم

  

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (مجازي نودهشتیا این کتاب توسط کتابخانه ي ::.

  

مدتایندرکهايعالقهبااماداشت؛انتظارخواهرشوبرادرازهاسالکهچیزيهمان .شدندهمپايهمدانشگاهوکاردردیگر

دانستمیدارد؛نگهشخواستمیجوريیک .شدکاربهدستمدركگرفتنازبعدبالفاصلهدبودیدهاوازاشخانوادهبهنسبت

می .کردمیشروعزودیادیربایستمیراکارشهمخودشخب !خوبکاریکدارد،نگهرارفیقشتواندمینحویکبهفقط

 .بودطرفهدوتعاملیکاین .کردترغیبخودشباشدنخانههمبهرااوترفنديچهبابمانددیگر !دارداحتیاجکاربهمهديدانست

تبسم !شدنفامیلبهبکشددوستیاینکهبوداینگنجیدنمیهماشمخیلهدرکهچیزيتنهاامابود،راضی .کشیدعمیقینفس

 .دویدهایشلبمیاننرمی

بیرونآشپزخانهازنیزندا .کردخاموشراهشدارزنگوفترسمتشبه .نداداوبهرابیشترفکرياجازهمهديموبایلزنگصداي

:گفتاوبهروفرزاد .بودآمده

.کنممیخاموشرممیمن-

:کردتاکیدندا

!بردارینهمرودرشون-

.باشه-

يفاصلهبا .نرفتداخلدیگروآمدباالراخانهتاحیاطيفاصلهپلهچهار .بوددادهانجامراکارشدقیقهنیمازکمتردر .رفتحیاطبه

.بشنودرامهديآرامصدايتوانستمیحاال .دادتکیهدیواربهونشستزمینرويهاآناززیاد

شانهبهسرپشتازمبیناسرحاال .ندیدجایزرامزاحمتاماباشد،داشتهبینشانجاییداشتدوست .بوددادهسهآنبهرانگاهش

 .آخريسجدهو«...والحسینبنعلیعلیوالحسینعلیالسالم» :کردزمزمههاآنباهمراهلبزیر .ودبخوردهتکیهمهديي

:گفتبلندترکمیآوردباالکهسر .بگذاردخاكبرپیشانیهاآنباهمزمانکهتوانستمیولیبود،نخواندههاآنهمراهکهدرست

!باشهقبول-

ریختهاشکاششانهبرسرآخرشتادعااولازبودمتوجهکهکشیدخواهرشسربهدستیداشت،بیشتريآرامشحاالکهمهدي

:گفتبرخاستنحینوبود

.ممنون-

:شدنزدیکفرزادبهو
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نشستی؟اینجاچرا-

!مگه؟چشه-

:زدلبخندي

میاي؟بخوابم،رممیمن-

:دادباالسرفرزاد

!بروتو .نمیادخوابمهنوز،نه-

.کنممیپهناتاقتوروخوابترختباشه،-

رویشزردهاشلهتزیینلوازميبقیهوقاشقچندکهبودسینییکدستشدر .آمدبیروننداهمزمانکهرفتمیداخلبهداشت

:گفتمتعجبمهديداشت،قرار

!کنی؟کارچیخوايمی-

قرارشونهمرووبذاریمروهاظرفدرتونیممیبکنیمتزیینتازه .نهستالزمفردامراسمبرايبشن،تزیینبایدزردهاشله-

.شننمیهمجاگیرهمهاینوقتاون .بدیم

کمک؟بمونمخوايمی-

:بگیردرازبانشجلوينتوانستبازفرزاد

.کنممیکمکشونمنبخواببرو !میومدخوابتکهتو-

.انداختباالابروییو

کهنمکیازمشعوففرزاد .آمدمیخوابشوبودخستهواقعاچندهر .رفتمیبایستمیشدهکههمدوستشحرفخاطربهخب

:گفتورفتهابچهکناروبرخاستجاازبود،ریخته

!کنم؟کارچیبایدمن-

:گفتتعارفیندا

.نکشینزحمتشما-

:نشستمبیناکنار«!ود؟بشماباکی»گفتمیحتمانبود،مودبهاخانوممقابلدراگریعنی

کنیم؟تزیینشبایدچطور-

یعنیسکوتایندانستمیوشناختمیهمرابرادرشخبولینیست،قهربوددادهنشانمهديچندهر .بوددمقکمیهنوزمبینا

:گفتحوصلهبی !کندتحملرااشسنگینیسربایدمدتیوباشدنداشتهرابودنگرمانتظارفعال

.کنیممیتزیینشونخودم-

البته !سرخگلنقطهتادوودارچینخطیکنبود؛پیچیدهخیلی .کردنگاهشدهتزیینمصرفیکباريپیالهدویکیبهحرفبیفرزاد

داشتهممبینندا،دستورطبق !خرداعصابیوبازنیمهچشمانیباوشبنصفهمآنکشید،بلبلوگلکهشدنمیپیالهسیصدبراي

.چیدمیهمرويدیوارکنارازمرتبراهاآنوگذاشتمیراشدهتزیینهايپیالهدرب

:گفتوکردتزیینمبیناوندامانند .کشیدجلورازردهاشلهازیکیفرزاد
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آره؟دیگه،خوبه-

:کردظرفبهنگاهینیممبینا

!خوبهبله-

هاماشینبرايقزویندرآمد،میکهراهدر .بودآسانکشید،رویشنخلیکوتبرداشرادیگرظرف .شدکاربهدستدوبارهفرزاد

عنوانبهکوچکانحنايچهارونصفهخطیک .بودیادشخوبهمینبرايوبودشدهتزیینشکلیاینکهبودنددادهنذريزردشله

:دادمبینانشانراآندوباره .بودشدهخوشگل .ریختسرخگلکمیهمنخلپایینوهایشبرگ

چطوره؟اینببین-

بخوابد؟رفتنمیچراشد؟میتاییداوتوسطکردمیتزیینپسراینکهراهاییظرفتکتکبایدیعنی .شدمیکالفهداشتمبینا

:شدزدهذوقثانیهدوعرضدرهمیشهمثلشدهتزیینظرفدیدنباولیکند،نگاهتاکردبلندراسرشسستیکمیبا

!شدقشنگچقدراینواي-

:دادندانشانوگرفتفرزاددستازراظرفزود

 .شدهخوشگلچقدهببین-

:گفتوفرزادبهکردروو

.بگیرمیادکنیدتزییندیگهیکی-

 .بودآمدهششخوکلیمبینا .کردتزیینترتیبآنبههمرادیگرظرفیک !بودبهترزدههیجانوشلوغمبینايزد؛لبخنديفرزاد

.بودآمدهسرحالهمکمیکرد؛تزیینفرزادييشیوههمانبهودادتغییرراکارروندبالفاصله

يقیافهوکولهوکجدهانوهفتابرويتادووبرداشتدیگريظرف .شدخوشحالبود،شدهبازکوچولودختراینهاياخماینکهاز

:گفتوبودبقیهازترنزدیکمبینابهکهبودنشستهجاییکال .دادمبینانشاندوبارهوکشیدرویشاخمو

!نگاهاینو-

:گفتزدهبهتظرفدیدنباداشت،دیگريشاهکارانتظارکهمبینا

!چیه؟دیگهاین-

:گفتخندهبافرزاد

!پیشدقایقی ...مهدي-

:خندهزیرزدآندیدنباوکشیدسركهممبین

!عالیه-

:گفتندا .خندیدندمیهمینامبوندا

 .مراسمبرايبدیمقرارهکهنشهایناییقاطیهباشینمواظب-

:گذاشتخودچپسمتراآنفرزاد

خودشيقیافهطبقکسهرصبحونهبرايصبح .بکشمهمرومبیناومبینيقیافهخواممیدیدین،روکجاشحاال .مواظبمنه-

!کنهمیسواروزردششلهظرف
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تنهانهکهمبینا .رفتبینازهمهپکريقیافهکهبوداینحسنشتنهاالبته !شیطنتفرزادوکردندکارهاآنتزیین،انتهايتاخالصه

دوباريیکی .کردخرابکارياوکهقدرآن .شکستکالبکشدپسراینوخودشبینبایدکردمیتصورکهسديبلکهنبود،غمگین

:گذاشتکناروگرفتاودستازراهاظرفهم

!مونهنمیهیچیفردامراسمبرايدیگهبرینپیشطوراینفرزادآقا-

:گفتمظلومهمفرزاد

!رسه؟نمیمنبهتاشسهزردشلههمهاینازیعنی-

!دونهیهکسهرنه،-

!خسیس-

مختلفانواعآمدنشبرايپیشهفتهیکازمادرکهدبوفرزاديهماناین .کشیدخجالتکمیانگارهموگرفتاشخندههممبینا

اندکیبا .بزندحرفگونهایناوبادادمیاجازهخودشبهبودآوردهدربازيبچهبسازحاالکرد؛میفراهمراپذیراییوتدارکات

:گفتوگرفتگازرالبششرمندگی،

!بردارینداریندوستتاچندهرشمایعنیباشه،-

همخیلیبود،بچه .زداوالعملعکسبهتبسمیفرزاد .شدمیصمیمیزیادنبایدکرد؛کارشسرگرمراخودزودنزدهدیگريندگتاو

دوستفسقلیاینخواستمیدلشکهبودبدخیلیحاالیعنی .دارددوسترابچهاینچقدرکهدانستمیخدافقطولی !بچه

!بود؟بدخیلینخورد؟جنباوکنارازخواستمیدلشکهودببدخیلیبکشد؟آغوشبهراداشتنی

بودرفتهوگذاشتهداشتدوستشکهکسانیکناررااوراحتکهقدريبهداشت،اعتماداوبهمهدي .گرفتاوازنگاهوکشیدپوفی

هربهدانستمیوشناختمیخوبراشدوست .بوددادهراهاشخانوادهحریمبهراحتیبهرااوکهداشتاعتمادقدراین .بخوابد

احساسمبینابهاحساسشکهبودچهگناهشخبولیبود؛کردهبازبرادريحساباورويپس .دهدنمیاياجازهچنینکسی

 ...هیچکهنبودبرادري

!ازدواجقصدبهفقطوفقط !ازدواج؟قصدبهخواستنش !است؟گناهدختریکخواستن

خواست؛میرویاهایشدرهمیشهکهبودچیزيآنتمامدختراینآخر .انداختمبینابهدیگرينگاهچشمیزیرخودازشرمنده

 !ماندنمیطوراینکههمیشه !بود؟کوچولوکهبودچهاوتقصیرحاالخبولیباشد،کوچولوقدراینکردنمیفکرالبته !همیندرست

ت؟داشاشکالیچهکرد،میبزرگشخودشاصال

یعنیاین .دادنمینشانحساسیتاوبهنسبتاست،حساسمبینارويچقدردانستمیخوبکههممبینحتی .برخاستجااز

.بودافتادهجاهماشخانوادهدرقشنگداشتمهديکهاعتماديواحترام

:گفتآرام

!بخوابمرممیدارمدیگهمن-

اگروداشتباالییجایگاهبرایشهممهديولی !خواستمیهمیشهبرايخواست،میرانامبیاو .بودنشدهمرتکبگناهی .بوددرگیر

!شد؟میچهشد،نمیوخواستمی
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یازدهساعتتاگفتشدمیوبودندرفتهحسینامامعزاداريمراسمبرايآقایانتمامکهصبح .بودشلوغیروزواقعاتاسوعاروز

حدود .بودماندههویجکردنسرخشامخورشتبرايولیبودند،کردهآمادهپیششبراظهرخورشت .بودندخانههاخانمفقط

آقاحاجنهاییتصمیمالتاسیس،جدیدپدیدهاین .گرفتمیراعصرشانوصبحزمانتمامکردنشسرخ !هویجکیلوهشتادهفتاد

بایدحتماورفتنمیپایینکسهیچگلويازکهبودشکخقدريیهگوشتچلوپیشروزچندمهمانیدربودگفتهکهبودرسولی

بدهد،کنارشهمساالدخواستمیدلشدادند،میرواوبهکمیاگرتازه !کنندآمادههمکردهسرخهویجشام،گوشتکناربراي

برايساالدکردنرستد .دادرضایتماستبهمنصوره،اشیکدانهیکیهاينوقونقوخانومحکیمهيغرهچشمعلتبهولی

.داشتالزمکمکنفردهحداقلنفرصدچهار

میناخوداگاه .شدنمیباشد،حضارسایرمثلهماوبهنگاهشتاکردمیکاريهرندا .بودآمدهمادرشهمراهبهنیزاسماصبح

استخوانباشد،چاقکهنهمبیناکهتفاوتاینابمبیناقدهمتقریبابلند،قدواندامالغردختري !ببیندشتردقیقوترعمیقخواست

آمد،نمیعشوهکهبودمشخص .زدمیموجخاصیمالیمتونازرفتارشدر .داشتروشنیچشمانبود،بورکمی .بوداوازتردرشت

بدون .کردبرخوردصمیمیوگرمخیلیهمندابازدنحرفودادندستدر .بودطمانینهباهمراهودخترانهکامالاشرفتاريترکیب

:کهزدغرمبیناسربهاماگرفتنی،قیافهترینکوچک

همراههماوناومدم،توخاطربهفقطهمامروزنخورده؛بهشونهمانگشتمهنوزکهدارمدرسچقدردیگهيهفتهبرايدونینمی-

 .امکاربهرسیدگیبرايبودمگذاشتهروتعطیلروزچنداین !کتابودفتر

:گفتوگذاشتکناروگرفتراکیفشصافنداشت؛تشریفروپراصالطفلککههممبینا

!دیگه؟چیهکتابودرس !کنیکارفقطاینجااومديکنی،خرمحرفااینباتونینمی-

گذاشتهپازیرراحرمهايصحنتمامتماميهفتهیککهرامشهدسفرهنوز .داشتدوستشخیلی .بوداسماکنارهممدتتمامدر

 ...آیندهازهایشان،همکالسیکارهایشان،اززدند،میحرفرویاهایشانازهمباراروزتمامکهبدرهاییسیزدهیا .بودیادشبودند،

!کیکودسرجدیدترینپختتاگرفتهلباسمدلاز

زنازتوانستمیراحتیبههاخانمبابرخوردشدرشدمیمواجهآقایانباکهوقتیبرعکسدرستبود؛صحبتخوشخیلیاسما

نداهاستسالگویاکهگفتمیجاننداندا،بهجوريحتی .دهدقراررفتارشگرمیتاثیرتحتراسالهدودختریکتاسالهنود

.استبودهجمعشاناینازجزوي

ساعتنیمچطورهمجوششدیرخودنفهمیدحتی .بیایدبدشدختراینازکهبیابددلیلیترینکوچکنتوانستندابود،کهچههر

وآببااسماکهدهدمیگوشمختلفهايماهاخالقیخصوصیاتبههاهویجکردنخردباهمراهواستنشستهدخترهاکناربعد

اینيروحیهبیاورد؛خودباهمراسمااتاکردمیاصرارخانومنسرینبهمدامکهدادمیحقمبینابهحاال .کندمیبیانخندهباوتاب

.بودنزدیکهمبهخیلینفردو

آستینکهرسولیآقايخودحتی .شدندافزودهجمعشانبههمآقایانبلکهبودند،شدهبسیجهاخانمتنهانهها،برنجکردندمبراي

واقعاساعتییکحدود .کندخالیآبکشرويراقابلمهردبرنجيماندهتهبزرگدستمالدوباکردمیسعیوبوددادهباالراهایش

دادند،میبازيکمتررادخترهابخشایندر .بودکاربخشترینسختاین .شددمبرنجصدي،بزرگيقابلمهچهاربود؛اوضاعی
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دلیلهمینبهآقایان،بهتقدروداشتهاخانمبهاختصاصمهارتکهقدرتومهارتداشت؛الزمچیزدونذريکردندمبرنجچون

.بودندتماشاگرفقط

.کشیدندراحتینفسشد،تنظیمزیرشيشعلهوشدگذاشتههمآخرييقابلمهدربوقتی

درغذاصدمینچهاروقتیکهنحويبههمآنیک،ساعتیعنیشد؛میآمادهناهاربایستمینمازبعدبرايشده،اعالمساعتطبق

میسروساعتنیمازکمتردرغذابایستمیکهسختوگروهیکاریکیعنیاین !باشدگرمهنوزاولظرفشد،میکشیدهظرف

.شد

امکانشدنمیقانونمندکارهااگر .کردمدیریتراافرادسریع .بودماهروتجربهبامواردایندرخانومحکیمهبرنج،يقابلمهچهار

یکازبایستمیحتمابرنج .دادندنمیهادختروپسرهادستهرگزراآنکهبودخصصیتبرنجکشیدنکار .بودصفرآناجراي

مقدارياصالکهشدمیدقتحالعیندروشدندمیلهبایستنمیهابرنج !شلزیادنهومحکمزیادنهشد؛میکشیدهظرفطرف

حکیمه .شدندبنديتقسیمسریعپس ...بودبزرگایرادیکاینشد؛نمیگذاشتهمصرفییکبارظرفهیچبهبهمچسبیدهبرنج

یکومرغگذاشتنمسئولپسرها .شدندهابرنجکشیدنمسئولزرنگشانوزبرهايهمسایهازیکیومنیرهخانوم،ملیحهخانوم،

زعفرانبرنجوکردهرخسپیازوزرشکوقتکمیعلتبهکهآخرتزیینمسئولدخترهاآخرسروبرنجرويبهخورشتروغنمقدار

جملهازکارهايبقیهکهبودندهمنفريدهحدودالبتهریختند؛میمشخصیمقداربهبرنجهررويوبودندکردهآمادههمباراخورده

هردورکشعددیکانداختنوکدامهررويمصرفیکبارقاشقیکونانکوچکيبستهیکگذاشتنها،مصرفیکباردربستن

!دیوارکنارچیدنشانالبتهصدوبودنددامک

هاآندادنتاوببرندپذیراییبرايراهاآنتوانستندمیرسیدمیتادویستبههاظرفتعدادوقتهرخانومحکیمهيگفتهطبق

.شدمیآمادههمدیگرظرفدویست

وخانومملیحه .کردندمیکارهمباصفصورتبهصورهمنومحمودخانوم،حکیمه .شدمیانتخابمحرمحدالمکانهمکارهاترکیب

ازبسیارکلدرکههمفرزادوبودنشستهمهدياومقابلدروخانوممنیره .دادندمیپوششرادوميقابلمهمبیناالبتهصداومبین

بخشاینازیکیهايظرفکدامهریستبامیاسماوندا .بودکردهاشغالراچهارميقابلمهمقابلآمدمیخوششهابرنامهاین

راظرفا .نشستچهارميقابلمهمقابلورفتجلوتربنشیند،طرفکدامدربگیردتصمیماسمااینکهازقبلندا .کردندمیتزیینراها

!ریختمیخوردهزعفرانبرنجرویشکفگیریکوگذاشتمیزمینرويوگرفتمیفرزاددستازباید

اخمويوکشدارنگاهولی .شدمشغولونشستحرف،واعتراضبدون !بودمهديرويبهروهماناسمابرايموجودايجتنهاخب

.نشدبازهمازهمکارآخرتاهااخماینوکردتوقفنداتفاوتبیظاهراوشدهدوختهزمینبهنگاهرويايثانیهچندبرايمهدي

تازهاینکهازبگذریم .بودپذیرفتهانجاماحسننحوبهماموریت .کشیدندراحتینفسهامهمانازلکامپذیراییوشدنتماماعالمبا

تهبهوداشتدیگتههاقابلمهازیکیفقطالبتهشد؛حالشانبهخوشکلیوآوردنددرکلفتوکتدیگتهازدلیپسرهاآنازبعد

ولیباشد،استفادهقابلبرنجآخردانهتاوشودجلوگیريظرفتهبهبرنجچسبیدنزاکهبودندانداختهسفیدپارچههاظرفيبقیه

.بودمستثناکردند،میکارکهکسانیازپذیراییبرايقابلمهیکهمیشه
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اینهبوقتیونداشتحوصلهمهديانگارولینگو،کهبودندانداختهراهصداوسرجریاناینسرقدراینفرزادومحمودمبین،

اسمادستراظرفنداشد؛کشیدهبودند،شکموترهمیشهکهپسرهاخصوصبههمهبرايسفارشیغذايکهشدزدهدامنموضوع

:گفتوداد

.کشممیروبقیهمنتابدینمهديآقابهاینوزحمتبیجان،اسما-

وخودشبینجریانیهیچانگارکهکردمیرفتاروريطهماسما !استبودهچهمهديالعملعکسببیندنکردبلندراسرشحتیو

ولینبود؛درستنظرشبهکهچراکرد،نمیشرکتمراسمایندرکهخواستمیدلشتهنیزخودچندهر .استنبودهخانوادهاین

نیزاو .باشدهمیشهمثلهمشرفتاروباشدبقیهکنارپیشهايسالمثلباراینباالخصوباراینبایداووبودکردهتاکیدمادرش

نهوکردمیتنديکارنهبود،کردهاخمنه .باشدايشبههوشکترینکوچکموجبکهندهدبروزخودازرفتاريکردمیسعی

مثل،برداریناینودارهامکاناگهکنید،پراینولطفابفرمایید،»حددرهممهديباجمالتش .دادمینشانخودازخودبیصمیمیت

توانستنمیدیگر .بوداوباندارفتاربودنکردنیباوروعجیببرایشکهچیزياما .بودهااینو«...دارنکارباهاتونمادرتوناینکه

 .کندمیمحولاوبهراآنداردوجودشدننزدیکامکانجاییهرتقریباوکندمیدوريمهديازامکانحدتانداکهشوداینمنکر

پیداغریبهاینکارهايبرايدلیلیوببخشدنظمرااشذهنیهايدادهتوانستنمیکهطوريبهبود،کردهگیجشکمیبرخوردنای

.کند

خردهاهویجتمامهنوز .بودزیادهمشامبرايکارولیبودند،کردهپیداقواتجدیدبهنیازهمه .داشتندکوتاهیاستراحتناهارازبعد

راهاهویجيماندهباقیکردندمیسعیمنزلداخلدرهاخانومباراینهمینبراي .باشندشدهسرخاینکهبهبرسدچهد،بودننشده

شود،سرخحديچهدربودندگفتهبرایشانالبته .بودندگذاشتهآقایانيعهدهبهراهاآنکردنسرخوکنندآمادهترسریعچههر

.نبودکاريکمهمکاراینخودالبتهبودند،زدنهممسئولفقطهاآنواقعدر .بدهندراکارهايبقیهیبترتکهکنندصداراهاآن

چندنگاهش .برودشانخانهبهخواستمیدلش .بودکردهمشغولراذهنشچیزيرسید،مینظربهترساکتاسماظهريازبعد

سرگرمشایدکشید؛بیرونرادفتريورفتکیفشسراغکسالترفعبراي .شدجهموااولبخندبابارهروکردایستندارويباري

!شدمی

انتقالمنزلداخلبهکهدادمبینبهراآن .داشتدستدررشتهآشبزرگینسبتايقابلمهشد؛حیاطواردپسريکهبودعصرتقریبا

.کردتشکراو،متقابلسوالِبرابردروپرسیدپدرشازاحوالی .داددستمحمودباگرمیبهبعدودهد

:داشتگرمیلحنبرگشت،مهديطرفبهبالفاصلهبعد

.نباشیدخستهسالم،-

براي .شناختندمیخوبیبهرااوهمهکهحالیدرشد،میمشکلدچارافرادشناختدرگاهیمراغهدراشدایمیحضورعدمعلتبه

:رسیدمیخوشحالنظربهرپس .کرداحوالپرسیوسالمهماوهمین

.کنمکمکتونکمیهبدیناینجامتا-

:گفتحیاطبهاشدوبارهورودبامبین .گرفتمهديدستازرابزرگقاشقحرفاینباو

!بدنکننخالیروظرفتابایستینگفتمامان-

!این؟ازبهترچیزيچه
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:پرسیدآرامورفتمحمودسمتبهکنجکاويبامهدي

شناسیش؟یم-

:گفتلبزیرمحمود

!دیگهنصیریهپسرِ-

:کندخوانیبازرااطالعاتنتوانست

!نصیري؟-

:گفتشناسد،نمیرانصیريمهديچطوراینکهازکالفه

!نصیريعلیکوچیکشه،پسرنصیري،فروشیجواهر-

ستهایشلباسباکهپرکالغیومشکیدستیکموهاییبامتوسط،هیکلیوقد .نشستاورويسرپشتازمهديمتعجبنگاه

!کرد؟میکارچهاینجامردكاینکرد؛خوشجاابرویشدومابینناخوداگاهیاخم .بودشده

:گفتجاهماناز .آمدحیاطبهچايازپرسینییکبامبیناکهبودنرسیدهاوکناربهکامل

گیري؟میروچايسینی !داداش؟-

:گفتمحکمخیلیوبرگشتسریعمهدي .تادافهمبااتفاقچند

!توبروجاهمونبذارش-

بلکهتاکردمبیناوضعوسربهنگاهیمهديلحنازمتعجبفرزاد .زدمحويتبسموچرخیدهاپلهرويسمتبهسرعتبهعلینگاه

.دریابدرامهديحرفعلت

.کردکپحیاط،درواردتازهپسردیدنباشود،راحتنایاوزدهحیرتبرادرشلحنازاینکهازقبلمبینااما

راچشمانش .زدمیدهانشدرقلبشداشتبود،نهادهاشسینهرويدست .انداختکوچکشانوروديداخلراخودچطورنفهمید

کنارکمیراوروديدريپرده .بودکردهاشتباههمشاید !بود؟ندیدهکهاشتباهشد،میهالكداشتکرد؟میکارچهبایدحاالبست؛

!بودخودشخودوايزد،

:کردصداوکردبازراهالدروکشیدپیدرپینفسچند !شدنمیکهشدنمیشودمسلطخودبهکردمیسعیچههر

!اینجابیالحظهیه !ندا؟-

کهفهمیدپریشانشوضعوپریدهرنگبهنگاهبانگفته،چیزيهنوز .بستاوسرپشترادرمبینا .آمدپیششوکشیدکارازدستندا

:پرسیدنگرانیکمیبا .دادهرخاتفاقی

!شده؟چی-

:گفتکنانپتهتتهمرد،میاسترسازداشتوبودشدهاشکیچشمانشکهحالیدرمبینا

!اینجاستپسرهاون ...پسرهاون-

!پسره؟کدوم-

:دادتکانسرگیجمبینا

!دیگههمون-
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:داشتنگهشوگرفترادستشندا

!پسره؟کدومببینمبگولرزي؟میداريچرا-

:گفتحرصیخیلی

!میاددنبالمگاهیکههمون-

:گفتمتفکرانهوگرفتنفسندا

!مطمئنی؟-

.دیدمخودمچشمايباآره،-

:گفتورفتدرشیشهکنارندا

!بدهنشونمکو؟-

وزدکنارمختصريرادرشیشهرويشدهنصبکوچکيپردهوآمدجلوتراحتیاطبا .شودهمیکنزددربهترسیدمیانگارکهمبینا

:گفت

!گه؟میبهشچیدارهوايایستاده،مهديکنارکههمونی-

:گرفتدردستگیرهبهدستندا

.قرارهچهازاوضاعببینمبدمآبگوشیوسربرم-

:گرفترادستشمبینا

!نرونه-

:کشیدبیروناودستازاردستش

.کیهبفهمیمالاقلبذار !باشآروم-

!نگیمهديبهچیزي-

:گفتآراموکردمکثايثانیهندا

!بدونهروچیهمهمهديبایدشده،کشیدهاینجاتاپاشکهحاال-

:رفتوامبینا

.کنممیخواهشندا،نه-

:دادجوابجديخیلی

!بشنوهدیگرانازکهاینهازبهترخیلیبشنوهماازاینکهمبینا،ببین-

!نه-

!سرتازپسراینشرشدنکمبهارزهمیکنیدریافتمهديازتشروتوپتادواینکهببینچرا،-

:نالید

!نه ...ندا-
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هرگزوباشهنداشتهباهاتکاريهیچاونهماگهحتی .ندارهخوبیعاقبتوقتهیچهاتعقیبایندادهنشونتجربه !نشوبچه-

.بشهمشخصاینجاستکهحاالتکلیفشبذار .نیستخوببراتاصالکهکنهمیایجادوابستگیهمبازنکنه،ایجادبراتخطري

!ترسممی-

همزباکنه،تنديباهاتهممحالفرضبهتازه .بدهانجامنامربوطکاربخوادکهنیستعقلبیقدرایناون !مهدي؟از !چی؟از-

!نشهخرابآیندتزندگیکهدارهاینوارزش

.رفتبیرونوکردبازرادرمقابلشفردتردیدبهتوجهبدونو

حاال .کردحرکتگازهااجاقطرفبهشدهسرخهايهویجوضعیتکردنچکقصدبهمثالوکردمرتبکمیراسرشرويروسري

زد،میهمراهاهویجداشتمثالفرزاد .نبودورودشگرمیبهانگارچندهرزد،میگپاوباداشتوبودایستادهمحمودکنارپسرهآن

:گفتوگرفتفرزاددستازراقاشقندا .نبودکردمیکهکاريبهحواسشاصالمهديباصحبتشعلتبهولی

 .منبهبدینش-

دربارهمهديوفرزادصحبتکهبوداینحرفگفتندرنداياولیهتعللعلت .آمدنمیبرپسرهاایندستازهمسادهزدنهمیک

:گفتمیفرزاد .بودپسرههماني

!ندارهتخمواخمکهاینبودن؟هاگندهکلهازیکیپسردارهعیبیچهمثالباشه،خب !نصیري؟علی-

:زدغرمهدي

!مبیناستخواستگار-

رغمعلیوبودفهمیدهراخواهرشوبرادرشاهکارکهگذشتهشبازآن .ودبنماندهبرایشاعصابدیگرفهمید؟میچهپسراین

همین .بودکردهرويپیادهاعصابشرويصبحازنداکهامروزازاینوزدمیرافکریشانبیشوردلشهمچنانکردمیکهتالشی

گوشتادوازدقیقاراپسركاینخواهدمیدلشحاالکهدیدنمیتوضیحبهنیاز .شدکاملپروندهخداشکرکهداشتکمرایکی

چکار؟آنجابودآمدهامروزمثالفرستادند؟نمینذريبرایشانسالههرخانوادهاینچرااصال .بیرونکندپرتخانهازوبگیردهایش

روظرفتوناالنهمینباشین،داشتهتشریفلحظهچند»گفتوزدکنارشداشتنیدوستبسیارلحنیباکهکردخوبهمخیلی

تغییريمتوجهکهبودورغوطهخودفکردرقدرآن .پرسیدمیبایستمی !نهبود،نگفتههاآنبهمادرشمگرفهمیدنمی«!میارن

دخوموهايبینرادستشبودخواستهدلشحاال .بودفرزادحالتتغییرچیزتریناهمیتکمداروگیرایندریعنی .نشدفرزادحالت

!نداشتهمراهشانهالبد !چه؟اوبهاصالبکشدوبردفرو

خیلیمهدي،مناسبچنداننهبرخوردرغمعلیکهاو .شدنمیهمکندهوعلیبهبودچسبیدهسختوسفتخیلیفرزادنگاه

.گذاشتمیمحمودومبینسربهسرخونسرد

:گفتکند،جلوهعاديممکنحداتکردمیسعیکهلحنیبافرزادکهبودفکردرهنوزندا

!جدیه؟موضوع-

:دادجوابگیجیبامهدي

موضوعی؟چه-

:گفتترکالفه
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پسره؟اینومبینا-

:گفتوکردجمعرااشلوچهولبهمینبرايآورد،پسراینهمراهراخواهرشاسمنیامدخوششاصالمهدي

!دهمیشیربويدهنشکه،شناسیشمیدیگه .استبچهمبینا !نهکهمعلومه-

چهفهمیدمیمهدياگرکرد،قیچیرافکرش«.نکردمبورودهنشحاالتاواال»کهنکندفکراینبهنتوانستهموضعیتآندرحتی

.دادمینذريوکردمیسرخشهاهویجهمراهحتمیکهرودمیرژهاويکلهدرچیزي

خوشهمانبا .بودحیاتیموضوعفعالخبولینزند،حرفعقلبیدختركاینبااضرححالدربودگرفتهتصمیممهديچندهر

:گفتآهستهوشدنزدیکندابهکمیاخیروقایعازحاصلهخلقی

!دارمکارشبیادهمخودشبیاره،روپسرهاینيقابلمهبگومامانبهبرو-

:گفتوکشیدپایینممکنحدتاراصدایشاوازتبعیتبههمندا

!بدونیروچیزيیهباید-

!بعدکنیصدامامانواولشهمی-

 .بودآمدهمبینابردنبرايواقعاانگار .بگذاردبیرونراپایشحیاطشانازنصیريجناباینترسریعچههرخواستمیدلشکلدر

:کردتاکیدندا

!مهمه-

.بگو-

:گفتوکردتازهنفسیندا

!بگمتاباشیمآروبدهقولاول-

.آرومم-

:بودشدهجلبحسابیهمتوجهشچندهر ...دقیقا !بودآرامآرامِ

!خب؟-

 ...اومدهتازهکهپسرهاین-

:گفتترمحکمبود،سنگینخیلیبرایشندامکث

!خب-

:چرخیدسمتشبهکمیوکشیدشدهسرخهايهویجازنگاه

 .کردهتعقیبرومبیناهخونتامدرسهازباريچندیهگویا-

چی؟-

حرفبیفقطکرده،ایجادبراشمزاحمتینهوشدهنزدیکشنهوزدهحرفینهگفتمیالبته !شناختشدیدهحیاطتوکهحاالمبینا-

!همیناومده؛سرشپشترومسیراینفاصلهباوساکتو

:فشردهمبهرالبانشمهدي

وقته؟چند-
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!شدهمتوجهمبیناکهشهمیايهفتهسهدو-

:گفتحرصی

!بدونم؟منبایدحاالوقتاون-

خودبهعصبانیيقیافه !کهبگذاردالالیشبهلیلیداشتحقچونشدنمیدلیلولیداد،میحقاوبهخاصموردایندرندا

:دادمینجاتحتمیدعوايیکازرامبینابایستمیگرفت،

درپشتدارهبگم،بهتخواستازمکههمحاالهمین .بگهبهتنکردهجراتطفلی !اخالقیخوشبسازبپرس،خودتازبرو-

!کنهمیسکته

دستشکفکهاو .گفتاوبهراجریانوکردصدایشخودشمبینابود؟دروغکجایشاصال !مهديآقابههمآندروغ،هماینبفرما

:آمدخودبهمهديصدايبا .کردمیتوجیهراودشخنحويبهبایدهرحالبه .بودنکردهبورا

!کنصدارومامانبرو-

:گفتکوتاهندا«شده؟چی»پرسیدمیهی .شدمیهالكداشتمبیناکرد؛صداراخانومملیحه

 .نصیریهاسمشکنمفکر-

او .نکردمشاهدهبخوريچشمبهتغییرهیچیولدهد،مینشانالعملیعکسچهببیندتاکردنگاهمبیناصورتبهدقیقحرفاینباو

بامبینا .نزنداوباحرفیموضوعاینازدادترجیحپسبودند،نگفتهاوبهکهداشتهعلتیحتما !بودخبربیخواستگاريجریاناز

:گفتنگرانی

نشد؟عصبانیگفت؟چیمهدي-

باچنانیآندعوايکرد،نمیفکربودزدهمهديبهکهحرفیباندچهر .شدمیادبکمیدخترایننبودبدهممرحلهایندرخب

:گفتهمینبرايباشد،داشتهخواهرش

شه،نمیحلخودبهخودکهمشکل .نیستدرستیکارمسایلیهمچینکردنقایمحالهربهگفتم؛دروغنشدعصبانینهبگماگه-

!کردحلشباید

:گفتوآمدرشکنامهديخانوم،ملیحهورودمحضبه

نه؟نگفتیننصیرييخونوادهبهشمامگهمامان-

:کردتعجبموقعیتآندرمهديربطبیسوالازخانومملیحه

شده؟چیمگهحاال .گفتمچرا-

:زدغرناراحتیبامهدي

آورده؟نذريآشبرداشتهحاالپسرشونچراپس-

:کشیدركسعالقهباافتاد،میاشریالیدوتازهکهمادر

-،ببینمشکوبود؟اوناطرفازنذريپسا!

:شدنمیاینازترکالفهدیگرمهدي

نگفتین؟نهمگهبشه؟چیکهببینید-
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:دادجوابتبسمیباخانومملیحه !حتمابوداوحیاطيغریبهفردتنهانبود؛مهديدادننشانبهنیازي

 .گیرننمیتماسدیگهکنکوربعدتاگفتداره،کنکورمبیناگفتم .گفتچیزيیهگفتمنمچیهر !نکردقبولمادرشولیگفتم،چرا-

ومامالیشرایطکهفهموندملفافهتوجوريیهحتی .نیومدکوتاهگفتمچیهرخالصه .بشهبزرگتاکننمیصبرگفتکوچیکهگفتم

!کهرومايخونهدرشمانهزدیم،روشمايخونهردکهماییماینگفتبرگشتخونه؛نمیهمباعنوانهیچبهاونا

کردي؟قبولشماوقتاون-

!کردهگیردخترتونپیشماعلیدلگفتولیدیگه،یکیدنبالبریدونکنیدصبربهترهگفتم .کنمدعوامردمباکهتونستمنمیمادر-

:گفتحرصیمهدي

دیدش؟کجاکهنپرسیدي-

حرفیاینکهازقبلگفتم .دخترتونيمدرسهدمبردمشسریهشماباتماسازقبلکهاینهپسنده؛مشکلکمیهعلیگفتچرا،-

!هستموضوعپیگیرخودشهمشدیگهدیدهکههموقتیاز .ببینهدورازنظریهاولبدیمشمابهزحمتییاوبشهزده

ایراديهیچبود؛آمدههمخوششتازه .کردعلیکسالمعلیباورفترجلوتدهدمهديدستراقابلمهاینکهبدونحرف،اینازبعدو

:گفتگرمخیلیخانومملیحه .گرفتراظرفوآمدجلوتراحترامباهمعلی !دیدنمیپسرایندر

.برسونیدسالممامانبهخیلیکشیدین،زحمت-

 .رسونممیروبزرگیتونکنم،میخواهش-

:کردبازراظرفدربباشد،میظرفداخلچیزياینکهاحساسباو

کشیدین؟زحمتچرا-

:گفتلبخنديباخانومملیحه

!نباتهشاخهچندنیست،چیزي-

.شدراهیوکردتشکريکوچکنصیري .برنگرداندخالیراظرفتابودگذاشتهظرفداخلنباتبستهیکهمواقعا

میدستیدستیانگارمادرش !نوشتمییادگاريکسیچهدیواررويداشتنببیبکوبد؛دیواربهراخودسرخواستمیمهدي

:گفتشد،میردکنارشازکهخانومملیحه .کشیدپوفی !بدهدپسركاینبهرادخترشخواست

!واجباحترامشومهمونهتومیادخونهایندرازکیهرمادر-

بودبهترطوراینرفت؛بیروندرازمادربهجوابدادنبدون .کردمییکسرهراکارخودشبایدشد،نمیگرمآبیمادراینازخیرنه

!نبودمهمانشانکهحیاطشانازخارجدیگر

دوستشمهديمگرنباشد؟درستچرااصالنبود؟ ...بوددرسترفتنشبیرونکرد؟نمی ...کردمیدخالت .شدپابهپاکمیفرزاد

بود؛نکردهخطراحساسهماصال !نداشتدیگريعلتآره .رفتمیبایددوستیشانخاطربهفقطر،دیگعلتهیچبهنهخبنبود؟

.رفتبیروندوستشدنبالبه !نبودپسرهاینومهديهايحرفکفدراصالهمحاال !پایینبودنریختههريهمدلش

:دادپاسخمودبخیلیبود،وجودشدرکهذاتیخونسرديباوبرگشت .کردصدایشورساندعلیبهراخودبلندگامچندبامهدي

داشتین؟منباکاريبله،-

:مطلباصلسررفتمستقیمنبود،رفتنحاشیهاهل
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کنید؟میتعقیبروخواهرمچرابدونمخواممی-

باشدخبرباجریاناینازمبیناکردنمیتصورحتییعنی .نداشترارکیسوالچنینانتظار .بودشدهغافلگیرکرد؛کوتاهیمکثعلی

امورایندردخترهاکهدانستنمیولیخیابانشلوغیدرهمآنبود،کردهحفظرافاصلهامکانحدتا !مبینابرادربهبرسدچهتا

کهبودکافییهثانچند .کردحسدرونشدرهمگرمیجریانفکراینبا !نشدهبدهمزیادفهمیدهکهحاالچندهر !هستندتیزبسیار

:گفت .بودفایدهبینکرد،تکذیبدرسعی .شودمسلطخودبهدوباره

!هستنجریاندرمادرتون .نیستکاردربديقصد-

:فشردهمبهراهایشدندانمهدي

!استدیگهحرفیهاینکهمردمهدختردنبالبهافتادنمنظورتوناگهاماهستم؛جریانشدرهممنخواستگاریه،منظورتوناگر-

ازقدمیکفاصلهبافرزاد .نیستبخششقابلبرادریکنظرازموردایندانستمیهمخودش .کردسکوتايلحظهچندمخاطبش

راسکوتدیگربارمهدييشدهکنترلصداي .استضروريواقعاکردمیاحساسکهکردمیدخالتوقتیفقطبود،ایستادهمهدي

:شکست

اینایجادبرايببینمخواممی !کنی؟ثابتخواستیمیروچیمثال !بود؟چیعلتت !بود؟چیهدفت !کردي؟میشدنبالچرا-

داري؟دلیلیمزاحمت

:شدترجديعلی

لاودلیل،چندبهبودمدنبالشباريچندبله !دونممیروخودمياندازهوحدمن !نبودهکاردرمزاحمتیهیچمعتمد،آقايببینید-

ورهمیچطورخیابونوکوچهتوکنمانتخابخواممیآیندمهمسرعنوانبهکهروکسیبدونمکهباشهمنحقاینکنمفکراینکه

:دادادامهو«!خوشگلکههممبینا»گذشتدلشاز ...گذرهمیپسرانههنرستانیهجلويازایشوناومدنمسیرثانیدر .میاد

!نباشهمناسبزیاداومدنشونورفتنتنهاکنممیحسهمینبراي-

:گفتترعصبانیمهدي

شهرید؟دخترهاييهمهازمراقبتمسئولشماشده،ایجادوجودتوندرکجاازمسئولیتحساینبفرماییدشهمی-

:داشتخونسرديوجديلحنهمچنانکرد،مشترادستشعلی

!دارنفرقبرامهمهباایشونولیخیر،نه-

شانسعلی .رسیدمیکسیگوشبهصدایشخودشانيمحلهدرنبوددرستاصالکرد،میکنترلراصدایشهمعصبانیتاوجرد

:گفتتند !بودآورده

!نهگفتیمماوکردینخواستگاريشما !فرقی؟چه-

:کشیدنفسی

اگهبودن،شدنحلقابلدالیلاین !کنیممیصبرنبخوایوقتهرتاگفتیمهمماداره؛کنکورچونکوچیکه،چوننه،گفتینشما-

!باشمجریاندرهممنتابفرماییندارینايدیگهدلیل

:گفتدرهمهاياخمبا

!هستبینمونزیاديفرهنگیاختالفچوننه،-
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:نشستعلیلبکنارپوزخندي

شمالی؟آمریکايشماهستیمجنوبیآفریقاياهلماالمثشده؟ایجادچطورفرهنگیاختالفاینبفرماییدشهمیفرهنگی؟اختالف-

 ...همشایدداره؟فرقشمايقبلهباخونیممینمازبهشماکهايقبلهیا

:دادتکانشوگرفتپیراهنشبهدستو

نهشهریکدرنگیفرهاختالفاینبدونمخواممیجديداره؟فرقشماحسینامامباکردیمتنبهسیاهبراشماکهحسینیامام-

کهدلیلیتنهاکنم،خالصه !مونده؟دورمنچشمازکهشدهایجادشمايخانوادهومايخانوادهبینچطورمراغه،مثلبزرگیچندان

 ...مبینااینکهچیزه،یهفقطباشهنهپاسخعنوانبهقاطعیدلیلمنبرايتونهمی

:گفتلبزیرترآهستهوبستراچشمانشوکردقطعراحرفش

.ندارمحلراهبراشمنکهعلتیهتنهااین .نیادخوششونمنازخواهرتون،-

باشد،داشتهسالسهوبیستازبیشخوردنمیرویشبهروپسربه .نداشتراايدفاعیهچنینانتظاربود،شدهترآرامکمیمهدي

:بودکردهاخمآمد،جلوترفرزاد !داشتهمشاید

اینکنیدمیفکراصالبدن؟تشکیلراهپیماییبایدبیفتنراهدنبالشونایشونخواستگارهايتمامباشهقراراگهکنیدنمیفکرآقا-

میایشوناست؟پسرانههنرستانیهمسیرشسرمثالکهايبهانهاینبهیاافتادیکیدنبالمراقبتيبهانهبهکهدرستهدلیل

باشنداشتهاسکورتبهنیازهنرستانیهجلويازعبورشونبرايامروزباشهقراراگهوباشناجتماعدره،دانشگابرنآیندهدرخوان

مراقببتوننتابگیرنیادحاالهمینازبایدايدیگهدخترهروایشونآقایونن؟نصفشکهبشیننکالسییهتوتوننمیچطورفردا

تاثیرایشونيروحیهتوتونهمیتنهانهکارتوناینکردینفکرهیچ !کنهنمیتوجیهروشمااشتباهکارهاحرفاین .باشنخودشون

اختالفنشانگرکافیياندازهبهخودششماحرفاینمننظربه !بیاره؟پایینهمرونفسشونبهاعتمادبلکهباشه،داشتهمنفی

!باشهخانوادهدواینبینمافرهنگی

:زدراآخرحرففرزاد،هايگفتهازگرفتهانرژيمهدي .کردجابهجارافکششناختش،نمیکهفرديینادخالتازناراضیعلی

بهاحترامیبیندارمدوستاصالکهمیلمرغمعلیصورتایندر !عنوانهیچبه ...کنیدنمیدنبالشهرگزدیگهنصیري،آقاي-

رونامناسبرفتاراینپس !مابراينهوخوبهشمابراينهاینوبشمانعتونمخودمشممیمجبورباشه،نامتونخوشيخونواده

يهمهبرعالوه .منطقهیکرسوماتورسمیاوگردهبرنمیمذهببهفقطفرهنگیاختالفکهبدونیدهمرواین .کنیدقطعجاهمین

!مهمهخیلیفردیکتحصیالتوبودنساختهخودمننظرازهااین

:رفتباالکنخرداعصابپوزخندهمانبهبازلبشيگوشه

شیمیخودمکهزدمآموزشگاهیه !تمومهدیگهماهدوتاوافتادهخودمونشهربهخوشبختانههمسربازیمدارم؛شیمیلیسانسمن-

نمیپدرمشغلبهالاصگمنمی .کردماستخداممعلمهمهادرسيبقیهوفیزیکوریاضیبراي .کنممیتدریسروزیستشو

نشدايدیگهدلیلهربهبناکهافتاداتفاقیروزگارياگرکهکردزندگیجوريبایدهمیشهمعتقدمولیرم،میهمجااونچراپردازم،

سهتامنکنین،میصبربدینقولشمانیست،کافیبراتوناگه .باشهزندگیبرايهمايدیگهراهیهپرداختپدرموروثیشغلبه

برايتونممیودارهزیاديتحصیليادامهامکانمنيرشتهنباشهکافیبازاگهوبودخواهمخدمتتوندرارشدمدركبادیگهسال

...مورددراماکنم،اقدامهمباالترمدارج
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:دادادامهمنمنکمیبامیلشرغمعلیوکشیدپوفی

.رمنمیدنبالشوندیگهباشه-

حاالولینیست،درستیکارمبینابرگشتنورفتنتنهاکردمیفکرهنوز .بدهدامراینبهتننداشتدوستاصالبود،حتناراچندهر

:گفتوشدپابهپا .کندتیرهراروابطشانتوانستمیسادهخیلیامراینبراصرارشکبدونبودشدهروموضوعکه

!دین؟میمرخصیاجازه-

زندگیشانجریاندردوردوراباشد؛میموفقیتشعاملمهمتریناوکردنراضیحالکهدانستمیخوب .کردهديمبهدقیقینگاهو

.کردخداحافظیلبزیرودادحرکتیخودبهخودمهديسرکهخفیفیتکانبا .بود

وکرداوبهنگاهینیممهدي .بودبردهفروجیبشدررادستشوبودهکنارشهمفرزاد .نگریستمیگرفتنشفاصلهبهوبودایستاده

:گفت

.لحظهاونتورسیدنمیذهنمبهچیزيراستش !رسیديدادمبهموقعیعجب-

:دادپاسخحوصلهبیفرزاد

!کنهنمیکارخوبمغزشباشهعصبانیآدموقتی-

:ایستادرویشبهرووزدچرخمهدي

!بود؟چیبهشراجعنظرت-

:گفتوانداختباالايشانه .باشدهمیشهچونلحنشکهکردتالشخیلیکرد؛نگاهمهديشمانچدروکردبلندسر

!کردقضاوتمردميدربارهکوتاهدیداریهباشهنمی-

:گفتوکردنگاهکوچهسربهدوبارهمهدي

.شدمیهمترثبتماشدربارهنظرمکردنمیتعقیبرومبینااگهشاید .نبودهمبديزیادپسرنظرمبه-

:گفتوشدمشتجیبشداخلدست

!است؟بچهمبیناگینمیمگه-

:کشیدوگرفتهمرافرزادبازويوبرگشتکاملمهدي

هاهویجاگهکهبریمبدوحاال .شدمیترمثبتخودشيدربارهنظرمگفتمدادیم،میمثبتجوابخواستگاریشبهکهنگفتم-

!برهمیهمباروجفتمونهريکلهمامانبسوزه

بدشدستوراینازهمزیادمبیناالبته .بردارندراشدهسرخهايهویجتابودندآمدهحیاطبهنداومبیناخانوم،ملیحهدستوربهبنا

 .ماندناکامردموایندرکهدهد،مینشانخودازپسرهآنبابرخورديچهمهديبفهمدشدمیهالكداشتاوالکهچرابود،نیامده

میدوما .شدمیدیدهقوياحتمالبهاینکهبرايکشید،میسركحیاطازبیرونبهبودبدخیلیوبودندرفتهحیاطازبیرونکهچرا

ولیدهد،نمیبروزاوبهنسبتتنديرفتارجمعبینبرادرشکهدانستمیخوبشود؛روبهرومهديباپلوغیشلوغایندرخواست

بامقابلهطرزکلدر .باشدداشتهامیدبرخوردشانعاقبتبهتوانستنمیزیادشدمیکشیدهخانهبهویافتمیکشبرخوردایناگر

دلیلایناما !دهدبروزخودازرفتاريچهچگونه،کی،دانستمیکهداشتهمراهاحسناینبرادردوداشتنبود؛بلدخوبرامردها

کهپسريدیدنبود،مشوشهنوز .نلرزددلشودستحیاطبهمهديوفرزادورودباونشودپرتکارنگامهحواسشکهشدنمی
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دلهرهدیدشمیوقتهر .شودکمسرشازشرشخواستمیدلشواقعا .بودکردهاششوکهشانخانهحیاطدرکردمیتعقیبش

.شدمیزندهومردمیبارهزارخانهخودتاآیدنمیخانهبهامروزگفتمیمنصورهوقتیوگرفتمی

:زدتشرمحمودومبینبهسریعمبیناوندادیدنوحیاطبهورودازبعددرستمهدي

خبره؟چهبرتونودورببینیدکنیدبلندهاموبایلاونازروتونکلهکمیهشهمی-

:کردولوپایهچهاررويراخودمبین

!کهبینیمیکنه،میدردپامکهمن-

:گفتوگذاشتجیبشداخلراگوشیبود،هممبیناکهخصوصبهبرود،جلوکمکبرايخواستمیخداازکهمحمود .خندیدریزو

.کمکمیاماالن-

:کشیدوگرفترابازویشمبینبرود،مبیناطرفبهخواستتا

.بشینبگیرنکن،لوسروخودت-

:آورددرراادایشوکردکجرادهنش

 !کمکمیاماالن-

:کردتربلندهمراصدایش

!رهمیسرحوصلمبیاد .کنهمیداريمریضدارهبیاد،تونهنمیهماین-

بخواهدکهنبودروپرهمقدريآن .شودنزدیکمبینابههمقدمیکبودنگذاشتهمبینروزچنداین .ایستادوشدپابهپاکمیمحمود

.کردمیبیشترياحتیاطپساست،شدهحساسرفتارشبهنسبتمبینکهبودکردههمحس .یاوردبدربازيسیریش

چشمیکتاکندبلندراسرشاوبودمنتظرکرد؛خواهرشپايتاسربهکشدارينگاهمهديدخترها،کنارمهديوفرزادرسیدنبا

شدههولاماداد؛جواببود،کردهحسکامالکهراايخیرهنگاهنهودکربلندراسرشنهاصالمبیناولیبرود،برایشحسابیيغره

رفتنفروازجلوگیريبراي .افتادمیروغنداخلداشتوخوردسردستشازايدفعهیکزدمیهمآنباداشتکهقاشقی .بود

 .دادانجامراآنشودنمیهرگزوبودهخودبیسعیهموارهکهکاريبگیرد،راآنتابردپیشرادستشسرعتبهقاشقکامل

کهکاريتنهاوبوداوپیشدانگششفرزادحواسفقطمیانایندررفت،میفروداغروغنداخلشوخیشوخیداشتدستش

مبیناتاد،نیفاتفاقیخوشبختانه .شودروغندردستشرفتنفرومانعوبزندمبینادستبهايضربهعجلهباکهبوداینبکند،توانست

:گفتعصبی .بوداخالقبدفرزادکهبوددفعاتیمعدوداز .کردنگاهرااووبرگشتتعجببا

!مجبوري؟مگهنکن،خبنیستیبلدروکاريوقتیکردي؟میچکارداشتی-

برچید،لب .بوددهکردردکمیداد،میماساژراراستشدستپشتداشتهمچپشدستبا .کردمینگاهشبهتباهمچنانمبینا

بارانفسشفزراد .رفتوروديدرسمتبهمحکمهايگامبابلکهدو،بانهوبرگشتکهبودچکیدهچشمشازاشکيقطرهاولین

 .کردفوتبیرونبهشدت

:پرسیدوکشیدکارازدستمهدي .نبودپایینهمچنانآنفرزادصداي .شدجلبجریانبههمنداومهديتوجه

!شد؟چی-
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خودازترکوچککهشانخانهدروبودتغاريته .باشدآزردهرامبیناحداینتاکردنمیتصورداد،تکانیهوادررادستشفرزاد

دختردوست .شودآشنادخترانخويوخلقبهزیادکهنبودنزدیکاوبهقدرآنسنتفاوتسالهفتباهمخواهرش .نداشتسراغ

هیچامادانشگاهی،هموآشناودوستوفامیلاز .بودکردهبخندبگوهاخیلیباوبودگذاشتههاخیلیسربهسرلبتهانداشت؛هم

ماتبگیرد،ندیدرامهدينگاهسوالیحالتتوانستنمی .بودکلکلوصحبتحددرونگرفتهخودبهجديرنگبرایشارتباطی

:گفتشده

 ...زدمکنارش .دارهبرشتاداخلشبردمیفرورودستشداشتروغن؛توافتادقاشقش-

:آوردزبانبهرافکرشوکردقطعجاهمانراحرفش

شد؟ناراحتقدراینچرا-

داخلشقاشقیکهانداختظرفداخلبههمنگاهینیماماگفته،راراستشدانستمیوداشتاعتماددوستشبهکامالچندهر

میراکارهمینبودهمخودشنداشت،چندانیاهمیتهماتفاقاین .بوددلخورمبینادستازکافیياندازهبهنیزودخ .بودروغوطه

:گفتوکارشبهبرگشت !کسهرباوجاهرکرد،

!آخريجرقهشدههمتوحرفنداشت؛خوبیوضعوحالخودخوديبهبابا،هیچی-

:گفتمایوسانهفرزاد

!کردمیگریهداشتولی-

:گفتندابهرومهدي

 .تمومهبگومامانبه-

:دادادامهفرزادبهروو

.بودپردیگهجايیهازدلشخیال،بی-

چرا .کشیدباالرالبشيگوشهلبخندي .بودخوردهدماغشبهبوهایییکهمدیشب .کردکنکاشرافرزادصورتکنجکاوانهندانگاه

يقیافهاصالشد؟میمگرنکرد؟شکیترینکوچکحتیمهديواقعایعنیدارند؟تشریفحواسبیقدریناامورایندرمردها

پردازشبهقادرحتیذهنشکهرسیدمینظرشبهبعیدقدريبهامراینهمشاید !هستخبريزدمیدادفرزادکنونیيوارفته

نمیهمچیزهیچ .داردوجوداحساسینوعهرشدنبدلوردامکانري،پسوهستدختريوقتیتا !بعید؟چراولینبود؟آندرست

!چیزهیچ ...سننهفرهنگ،نهرنگ،نهزبان،نهشناسد؛

چندهراست،پاكگلبرگمثلدانستمیوبودخوبیخیلیدخترداشت،دوسترامبینا .سنجیدذهنشدررامعایبومزایاسریع

شرکتدرکهزمانیکاشاي .نیستبديپسرکهدانستمیقدريآنولیشناخت،نمیزیادهمرافرزاد .حساسورنجزودکمی

نهاییينتیجهاما .خوردمیدردشبهکلیحاالنمود،میکنجکاوياوبهنسبتکمیوکردمیناپرهیزيشدههمیکباربرايبود

!داشتخوبیبسیارشرایطمهوبودشناختهدیدههمپسراین !نه؟کهچرابود،اینذهنش

توانستنمیدیگر .بودهمینآمدهدستبهفرصتبهترین .بودوروديدمچايسینییکگرفتنبرايمبینفشرد؛دستشدررادفتر

:گفتمبینبهسینیانتقالبا .داشتدلهرهدوبلحاالکهخصوصبهتوانست،نمیوقتهیچ .کندتحملشبتارانگرانیاین

!کنصدارومهديحظهلیه-
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:گفتمیکهآمدمبینصداي

.دارنکارباهاتاینجابیامهدي-

:گرفتخودبهجدييچهرهمبینادیدنبا .شدپیدابرادرشيکلهوسرنکشیده،دقیقهبه

شده؟چی-

:گفتآرام .بودکردهتحریمرارفتنحیاطشود؛دیدهحیاطازخواستنمیدلشاصالمبینا

.توبیايشهمی-

:داشتدريدستگیرهبهدستهنوزامابست،رادروآمدداخلمهدي

!بفرما-

:گفتمنمنکمیبامبینا

 .بنویسهبایدکامپیوترييبرنامهیهدانشگاهشبراياسما-

!خب؟-

کنی؟کمکشتونیمیببیندفتره،توکلشساعتهدو-

:گفت .بودسادهزیاديبرایشخبکرد؛مسالهصورتبهنگاهیمهدي .داداودستبهرادفترو

.بنویسهتونهمیهمندااینو-

:زدغرسریع

!دیگهکنحلشداره،کارکلیاون-

:گفت .گرفتنمیاوازوقتیهمسادهيبرنامهایننوشتنولیبود،ناراضی .کشیدعمیقینفس

.باشه-

:گفتمهدي .پیچیدمیانگشتشدورهیداشتوبودگرفتهدستشدررااششدهبافتهموهاينوكمبینا

!هست؟حرفیبازچیه-

:گفتلبزیروکردحلقهبرادرشگردندوررادستانشغافلگیرانهحرکتیدروگرفتگازرالبشهمکرد،بلندراسرشناراحتیبا

.خواممیمعذرت-

رااوکمیوکردحلقهکمرشدوررادستش !گنجشکیکقددلیبادردسرپرشلوغ،شیطان،خودش،خودبود،خواهرش .زدلبخندي

:بودشدهخارجتوبیخیوجديحالتازلحنشکرد،نگاهشوکشیدعقب

بودي؟نگفتهبهمچرا-

:انداختپایینراسرششرمنده

!خبکشیدممیخجالت-

بود؟نکردهکهاذیتتبکشی؟خجالتنداشتی،تقصیريهیچکهکاريخاطربهبایدچرا-

:دادجوابزود

!نه-
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:گفتوکردرهایش

!باشه؟بگو،بهمشدپیداشبازیهواگهاماشه،نمیپیداشراهتسروقتهیچمطمئنم .شدکمسرتازشرشدیگه-

:کردکجکناربهراسرش

!باشه-

فرصتمهديبهاینکهبدونوکردبازراهالدر .بودشدهراحتکمیخیالش .بودندبرداشتهدوششازرابزرگیبارکهبوداینمثل

:کردصدابدهد،اعتراض

!اینجابیااسما،-

:گفتآهستهاسماشدننزدیکباو

!دارهکارباهاتمهدي-

:کردنگاهشمعذباسما

!نگوبهشنگفتممگه-

کمیوحوصلهبیاسماکند؟صدارابرادرشخواستمیاينهبهاچهبهنبود،ایناگرتازه !چه؟کسیبهبود،گفتهبودخواستهدلش

آنجادیگرکهمبینا .آمدبیرونپایینسريبا .بودگرفتهقرارشدهانجامکاردر .کردسروبرداشتآویزرختازچادرياسترسباهم

دوایندارددوستدانستمیهمخوددلش،هايتهتهآندرالبته .گذاشتتنهارادوآنورفتهالبهراحتخیالبانداشتکاري

تازهبود؛خوببسیاربرادرشباازدواجبراياسماشرایطخداییخبولیداشت،دوستهمراندا .باشندداشتهايدوبارهفرصت

!بودهمترخوشگل

خاصموردایندرچندهر .دیدمینداچشمازهمراکاراینکهفعال .کردبازانتهاتاراحیاطدرآمدهپیششرایطازناخشنودمهدي

نداآنمسببچشمانشمقابلدردرستکهبودآمدهپیشمشابهشرایطصبحازبس،ازخبولینداشتدخالتیترینکوچکندا

 .نداشتاوردنکصدابهنیازکامپیوترمبانیسادهيبرنامهاینوگرنهباشددخیلامرایندراونحويبهزدمیحدسهمحاالبوده،

:گفتاسمابهرو

!براتونبدمتوضیحبفرمایین-

نوشتنبهشروعسرعتبهرابرنامهتوضیح،جايبهخوديگفتهبرعکسدرستودادتکیهدیواربهمهدي .شدنزدیکشکمیاسما

:داددستشبهوبسترادفترنکشید؛طولبیشتردقیقهدویکی .کرد

.بدیناطالعبهمگرفتچیزيایرادياگهوکنیدواردش،هستکامپیوتراتاقتو-

:دادپاسخمودبانه

!ممنونخیلی-

همکهگشتمیحرفیاي،جملهدنبال .بودخوبیدخترهمخیلیتازه .نداشتتقصیريترینکوچکدختراینزد،تبسمیمهدي

حلیراهخودشباید .آمدنمیپیشبرایشدیگرفرصتاین .برسانداوبهرامنظورشهمونشودتوهینهمنباشد،کنندهناراحت

بهدلمهديکهبودنگرفتهفاصلهزیاداسما !شودمیفراريبگردي،مناسبيجملهیکدنبالکهوقتیدرست !لعنتیکرد،میپیدا

:گفتوزددریا
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خانوم؟اسما-

:دادادامهمهدي .برگشتسمتشبهوایستاداسما

.کنممیخوشبختیآرزويقلبصمیمازبراتوناحترامید؛قابلبسیارمنبرايشما-

:گفتآرام !چهیعنیبفهمدتوانستمیتقریباامانبود،مهیاشرایطآندراويگفتهتحلیلبرايفرصت

!شمابراي ...همچنینهممن .متشکرم-

اولین .شدنددستپاچهسههرتقریبابود،قنديازپرقندانندادستدر .شدبازهالدربزند،حرفیوکندبازدهانمهدياینکهازقبل

:کردبازلبکهبودندانفر

 .بذاریمقندونورفتیادمونچايسینیتو-

.رفتداخل«ببخشید»مختصريکلمهیکباوگذاشتزمینرويجاهمانبلکه .ندادمهديدستحتیراقندانو

!بودبدخلقکههممهدي .بودکشیدهکنارکاملراخودکههمصبحاز !دیدنمانندبودکیشنیدنولیت،دانسمیقبلاز ...دانستمی

فکربهپوزخندي .بودخودشمالاندکیمقداریکانگارکهجاییبه .آیدفائقاحساسشورفتاربهکمیخواستمی .بردپناهاتاقبه

!بودشدندوروشدنخالیبرايجاییعجب !میزرويهاآنعکسبامهدي؟اتاق !کجا؟ !خودشمالزد؛خود

خواستگاريمگهمرگته؟چهحاال !همیشه؟خواستیمیخودتکهنبودچیزيهموناینمگه»کردمیتکرارمخشرويهاییحرف

حرمتبههمفعالی؟باشداشتههمادعاییکهداريحقیچهاصالداري؟روچیادعايپسخبنکردي؟ردقاطعانهروبارشچند

 !نکنهرهاتسرپناهبیداشتدوستتروزياینکهاحترامبهبحرانیشرایطدرکهبودمردقدراینچوناینجایی، !اینجاییروزهااون

«!کرد؟میتغییرکرد؟میتغییرچیزيشد؟میچهگشتندبرمیاگرواقعا ...گشتندبرمیاگرگشتند،برمیروزهااوناگر

وکردنفکربرايوقتیچهاصالکرد؛میهمشاید .کردنمیتغییرچیزيهیچکهدانستمی .کردنمیتغییرنه .شدولوتتخروي

زد؛قدموبرخاستدوباره«.کشتمتبریزياشکقطرهیهاگهخدابه»زدغروکوبیدتختبهمحکمرادستشکف !بودگرفتننتیجه

اخموييچهرهوبودگرفتهدندانبهرالبشآرامکهاسمايشدههوليچهرههنوز !دیدینمکاشايرفت،نمیبیرونکاشاي

بود؟چهبرايتعللشفهمیدنمیهنوز .بودچشمانشجلويرسید،مینظربهطلبکارهمکمیانگارکهمهدي

اسما .بایستدسرجایششدموجبشدنشازبآنتعاقببهوخورددربهکهکوتاهیيتقهصداينکرد؛پیدابیشترفکربرايفرصت

اسپورتايسرمهبلوز .گذاشتدختراینرويعیبیترینکوچکشدنمیخدایی .بودشدهبیشتراوبهنگاهشعمقناخوداگاهبود؛

بلنديهبنههمموهایش .کشیدمیرخبهراوجودشهايظرافتبیشتروبودتنشفیترنگهمانبهچسبانشلوارودارچینتنگ

!شدمیزیباییعروس .رسیدمیکمرشهاينزدیکیتاوبودبلندترنداخودموهايازولیمبینا،موهاي

:آوردلببرلبخنديوکشیدبلندينفس .گرفترویشبهرودخترازنگاهنیزاو

کنم؟استفادهکامپیوترتونازتونممینداجون،-

:زدتبسمی .کردمیپیدانمودصدایشدرتالششرغمعلیآنتاثیروکردهغلغلگلویشازترپایینکمیچیزيیک !کامپیوترتون؟

!داریناختیارنداره؟پرسیدن-

:گفتسریعاسما .کردحرکتخروجقصدبهنداکهبودنشدهجابهجاکامپیوترصندلیرويهنوز

برین؟خواینمی-
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:ایستادندا

داشتین؟کاري-

داره؟نرمز ...امم-

:شنیدجواب .بودسیستمبهمنظورش

.ندارهنه-

بمونید؟شهمیاوهوم،-

:گفتمیلیبیبا .بیایدکنارخودباتامیفتادفاصلهکوتاهیمدتباید .کشیدنمیفعالبماند،نداشتدوست

هست؟مشکلی-

:گفتوچرخیدصندلیبابود،ویندوزآمدنباالمنتظرکهاسما

درسته؟خوندین،پیوترکامهمشما-

:کردتاکیدندا

!کاردانی-

:گفتلبخندبااسما

.کمترههمجلبکازاستعدادمنویسیبرنامهتو .نخونمروکامپیوترواحدهاياینولیکنم،پاسپیشرفتهریاضیواحددهحاضرم-

:خندیدوشدنزدیکاوبهگامدویکی

چرا؟-

!شهنمیحالیمبخونممهبارهزارآخه؟چیهاینابابا-

!کهاستساده-

:گفتآندادننشانحیندروکردبازرادفتروکشیدنفسیبود،وقتشحاال

!چیه؟بهچیفهمممیمنانگاردستم؛دادهونوشتهبرنامهصفحهسهدقیقهدوعرضدرمهديآقا !کننگاه-

بودقراراگر .کردگذشتهبهکوتاهیسفرفکرش !دقیقهدوعرضدر .دبوخودشخطدستبله .گرفترادفتروبردپیشدستندا

«کردياشتباه»گفتمیبعدو«بنویس»گفتمیقدرآن .آوردمیدرراپدرشساعتیکحداقلبنویسد،برنامهبرایشصفحهیک

:آوردشبیرونفکرازاسما .گرفتمیسرسامکه«!بنویسدوباره»گفتمیوکردمیپاکشبرگردبروبیو

بپرسم؟ازتونداشتماشکالیاگهکهبمونیداینجاشهمی-

:پرسیدحینهمیندرکرد،میواردرابرنامهداشتاسما .نشستتختکنارودادتکانسري

بودین؟دانشگاهیهتو-

:پرسیدگیجوکردبلندسرندا

چی؟-

:کردتکراربردارد،مونیتورازنگاهاینکهبدون

بودین؟دانشکدهیهتومهديآقابا-
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:دادجوابخالصه

!بله-

سالتونه؟چند-

شما؟و ...دووبیستیک،وبیست-

.سالبیستشدمماهآذر-

:گفتترآرامبعدوکردسکوتمقداري

.گممیتسلیتبهتونواقعابودم،اومدهمراسمشونبراي .شدممتاسفخیلیمادرتونخاطربه-

:دادجوابکلمهیکوکردبلندرااشزدهمنچشمان

.ممنون-

:گفتوگرفترااودست .چرخیدصندلیرويوکشیدتایپازدستاسما

 .بنویسهروبرنامهکهداداششدستدادبردوگرفتزوربهرودفترممبیناپیشدقیقهچندندا،-

:داشتهماخمیاندكآمد،حرفشبینندا

دي؟میتوضیحبرامداريچرا-

:انداختباالرااششانهوخندید

!طوريهمین-

:کردعوضراحرفزود

!چیه؟بهچینفهمیدمروبرنامهاینجايببین-

کاربهسرشانهمه .بودبرخوردهاوبهبدجوري .نگذاشتکهنگذاشتحیاطدرپامبیناشامکشیدنوشبخودتاظهرازبعداز

ساعتنیمهرمبینا .شدمیکالفهداشتدیگر .فرزادازغیرنشدامراینيمتوجهکسهیچگفت،شدمیریباتقوبودگرمخودشان

 .نبودبرخوردشانبهربطبیروزشآننیامدنکهبودواضحکامالوداشتصداوسرکلیهمبارهروزدمیسرحیاطبهبارده

:گفتوبودهاپلهرويکهرفتنداکناروکندتحملنتوانستهمباالخره

کنید؟صدارومبیناشهمی-

تاسفبهسري«.نمیام»گفت«!کنهمیصداتفرزاد»گفتچههر .نبودهالدرکسیمبیناازغیر .رفتداخلبهوگفتايباشهندا

:گفتورفتبیرونبهمجبوريودادتکان

!نمیاد-

حاالبود؛زدهکنارشکهروغنداخلبردمیفروراستراسترادستشداشتبود؟شدههچمگرآخر .شدپابهپاناراحتیبافرزادي

فکرجمالتشرويهمزیادوشدهتندلحنششایدوبودخرداعصابشکهدرستخب، !نهزیادبود،کردهسرزنششکمیهمبعدش

.رسیدنمینظرشبههمشدیديکنتاکتحالهربهولیبود،نکرده

:گفتمیخانومملیحهکهشنیدحینهمیندر .بودخرابخیلیاوضاعشانگار .گرفتاشخندهاوقراريبیدندیباندا

نشده؟گرمهنوزهاکردهسرخپیازچراواي-
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:گفتزودورفتنردهکنارتا

.میارمکنم،میگرمشونآشپزخونهتوزودنیست؛جاکردنشونگرمبراياینجا-

:گفتفرزادبهروبدهد،اعتراضفرصتکسیبهاینکهبدون

!داخلبیارینشبردارینروظرفاونزحمتبیفرزاد،آقا-

.شدهمراهنداباوگرفتدستبهراظرفسریعخواستهخداازهماو

:کردپرتمبیناسمتبهوبرداشتچادريآویزرختازورفتجلوترندا

!کنسرت-

یک .ایستادجاهمانتکلیفبیوگرفتگازرالبش .آوردمیدرشاخداشتفرزادورودباولیکرد؛رسوگرفتراچادرمتعجبمبینا

!کند؟فرارداشتمعنیچه .نیاورددربازيبچهکهزدنهیبخودبهبعدولیبرود،اتاقبهگرفتتصمیملحظه

سروزدلبخندي .کردنمیهمنگاهشبود؛پاسرطورهمینینامب .برگشتهالبهودادقرارگازاجاقرويراظرفندا،راهنماییبا

جملهیهيعهدهازببینمیدان،اینوگوياین !کنممیبزرگشبگوهیبیا !بیارم؟دربچهایندلازبایدچطورحاال»دادتکان

گرفتهدندانبهداخلازرالبشوداشتاسترسبیشترمبینابود،ترراحتفرزاد .ایستاداشقدمییکدروشدنزدیکش«برمیاي؟

راابرویشیکوشدسینهبهدستفرزاد .بنشیندتوانستنمیهمدیگرولی«ایستادم؟پاسرچیبرايحاال»کردفکرخودبا .بود

:دادباال

نمیاي؟کنممیصداتچرا-

دهدجوابیکهبودفکردر !شودروبهروپسراینباارهدوبوبرودبیروننداشتدوستاصال .بودجوابترینراستاینخواست،دلم

:گفتايبامزهلحنبافرزادکه

دي؟نمیهمروجوابمپس-

:گفترسید،میذهنشبهکهايجملهاولینسوتفاهمرفعبراي

.بودمخسته-

:گفتجديوکردبازهمازراهایشتدس .بودبانمککارشهمهدخترایناصوال .خندیدمیکهنبایدامابود؛گرفتهاشخنده

بیاي؟دردمتانتونستیکهبوديخستهخیلیپس-

:گفتدلخورمبینا

!نبودهمینفقط-

!خب؟-

:کردنگاهشوبرگشت

!نبودمکهمجبور ...نکنمنیستم،بلدکهروکاريخواستم-

:کردتاکید

!گرفتنیادخیالبیو-
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حرفداشتبچهاینحاال .کندمهاررااشخندهآنخواندنباکردسعی .داددیواررويیکادوانتابلويبهرانگاهشوزدچرخینیم

:کردنگاهشمهربانوبرگشت .استناراحتهمحسابیبودمعلومتازه !دادمیتحویلخودشبهراخودشهاي

خردخودماعصابلحظهاونتوکهدارمهمقبول .شدماننگرهممنخب ...داغروغنداخلکرديمیفرورودستتداشتیببین،-

منبشیناراحتشدباعثاگههااینيهمهبا .باشمکردهرويزیادهکنمنمیهمفکرخبولی .کردمخالیتوروجوريیهوبود

.خواممیمعذرت

:گفتتريآراملحنبامبینا

سعیافتاد،دستمازقاشق !نیستمکهسالهپنجيبچه .نکنمداغروغنداخلرودستمکهرسیدمیعقلمقدراینخدابهببینید-

.کشیدممیرودستمخببگیرم،تونمنمیدیدممیوقتیوروغن،داخلبرهنذارمکردم

:زدلبخنديفرزاد

تونستممیدیدمیشمانمچکهچیزيرويازمن !بودم؟نبودم،ذهنتوفکرتولحظهاونکهمنولیگی،میراستتوشایدخب-

کلطوربه .بدهرخکسیهربرايممکنهاتفاقاین !سالتهپنجکهنکردمفکرهموقتهیچونیستحواستکردمفکر .کنمقضاوت

.گیرممیپسهمرواونازبعدهايحرف

در .بودکردهبازسرزخمشجاییچه.باشدپسرهاینبهپشتشخواستمی .رفتپنجرهکناروزدتبسمیبود،گرفتهدلشاینکهبا

:رسیدگوششبهبود،ترعقبگامچندکهفرزادصداي .دهدقورترابغضشکردسعیحیاطدرحاضرافرادتالشبهنگاه

بیاي؟کنارباهاشتونینمیکهبغرنجهقدراینمسالهیعنی-

:گفتبرگشتنبدونوخندیدتلخ

.میامهممنحیاط،برینشما !نهیاباشههمرنجبغکهبودنیفتادهاتفاقینه،-

مبیناکنارحیاط،ازآمدنمیخوششزیاد .دادتکیهپنجرهکناريدیوارهبهشد،نزدیکاوبهگامی .نداشتراهمیشگیگرمتنلحنش

رويکهصداییبیهاياشکدیدنبا .نیستدرستفعالکردمیحسخبولیباشد،مهمخیلیخودشبرايکهنهشود؛دیده

:پرسیدمتعجبطورهمان .کردحیرتریخت،میمبیناصورت

!شد؟چی-

نداشتدوستاصالبگذارد؟تنهایشوبرودبایدحاالفهمیدنمیچراچرخاند؛مخالفسمتبهراصورتش !بودکنهپسراینچقدر

:گفتزدهبهتطورهمانفرزاد .ببیندراهایشاشک

!کنی؟یمگریهچیبراي-

!هیچییعنیانداخت،باالمالیمراسرشمبینا

 .نبودمهمقدرهااینبینشانيمسالهواقعا .باشدهااشکاینموجبتواندمیعاملیچهکردمیفکرداشت .نیامدکوتاهاواما

:پرسیدمصرانه

ناراحتی؟مندستازهنوزچیه؟جریانبگیخواينمی-

:خندیدگریهبین

!ناراحتمخودمدستازبیشترباشم؟ناراحتشمادستازبایدچیبرايا،بابنه-
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چرا؟-

:گفتوکشیدبلندينفس

حیاط؟بریدشهمی ...نیستچیزي-

باید !چیستبراياوالعملعکسفهمیدمیبایدخواست،میواقعاکهخواستمیرااواگر .بودجديحسابیفرزادباراینولی

تاپسبود؛شدهخوبیيبهانهتاسوعاعاشوراهمحاال .مراغهبیایدشود،بلندبهانهیکبهروزهرتوانستنمی .تششناخمیبیشتر

:گفتبود،موضوعرويدقتشينشانهکهاخمیبا .بردمیرااستفادهنهایتهافرصتازبایستمیبوداینجا

!چتهبفهمماینکهازقبلنه ...حیاطبرمشهنمیاصالدیگهحاالنه،-

:کندتکذیبکردسعیبازمبینا

!نیستچیزي-

:نباشدچیزيشدمیمگرچه؟یعنی

-،کنی؟میگریههیچیبرايشماا

:خندیدوکردپاكراهایشاشکهمیشگی،مبینايشد

.بودیدفکرمبهکههستمهمممنونخوبه؛همحالمکنم،نمیهمگریه-

عبارتیبهوگرفتاومقابلرادستشفرزاد .رفتمیاولخودشبرودحیاطبهاوازقبلنداشتقصدفرزادکهحاالبرود،کهبرگشت

:پرسیدخندهبامبیناکهداشتاخموبودجدياشقیافهقدرآن .کردسدراراهش

شده؟چیبپرسمبایدمنحاال-

:کرداصرارنگذاشت،نگاهشدرتاثیريمبینايخندهولحن

!بگو-

:کشیدآهیمبینا

!نیستشماکارباارتباطدرواقعا-

ناراحتی؟خودتدستازگفتیچرابشنوم،خواممی-

:گفتوزدتلخیلبخند .بستحلقهچشمانشدراشکدوباره

امکاندیگهکهرفتمفرونقشمتوقدراینانگار .بشمبزرگتونمنمیانگاردیگههمحاالوبمونمبچهخواستمموقعییهچون-

چقدردیگراندیددرکهکردمییادآوريبراموضوحبهچونشدم،ناراحتموقعاونبگمبهترهیاوشمادستاز !نیستشدنبزرگ

.امبچه

:گفتوکردنگاهشتردقیق .کردریزراچشمانشفرزاد

!فهممنمی-

:بودشدهبدلپوزخنديبهحاالاشخنده

!مازندگیينحوهبهچهراشما !میدبفههمنباید-

:باشدمنطقیشدن،عصبانیعوضکردسعی !بود؟کردهفکريچهخودشبافسقلیاین .گرفتتحکمصدایش
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همههابیرونیاونکهنیستمهمهمبرام !کنممیکنم،دوبهیکیباهاتووایستماینجاصبحخودتاباشهقراراگهمبینا،ببین-

چیه؟جریانبگومهمهتوبراياگه .اینجابریزنوبشنبتمونغیيمتوجه

:بگویدتلگرافیکردسعیکرد،نگاهدیگرسمتبهوچرخاندکاملراصورتشمبینا

کهمادرم !غمزدهوسرديخونهیهبهشدتبدیلايدفعهیکگرموشاديخونهیه .کردتغییرزندگیمونیهوکردفوتپدرموقتی-

کهبودخستهقدراینرسیدمیخونهوقتیومدرسهوبودکارسرشبتاصبحازهممهديآوردش،میدرپاازغماینداشتواقعا

دونه،میخدا .خوندمیدرسکیتاودفترشوکتابرورفتمیشیرجهشبدهساعتازبعدتازه .نداشتهمزدنحرفيحوصله

.نمیاددرصداشنیارم،درروصداشمنتااولشازهممبین .خوابیدممیکهمن

:خندیدمختصري

کوروسوتخونهاینبهتونهمیکهکسیتنهاوسطایندرفهمیدماینکهتا .برنمیومددستمازمفیديکارهمچینوبودمکوچیک-

نبودمهم ...خرابکاريوبیدادودادیگاهحتیصدا،وسرشوخی،باحرف،با .شدممنخونهصدايتنهاموقعاوناز .منمبدهانرژي

حالهربه .شدممیدعواگاهیمیانایندرنبودمهمبرامحتی .بپیچهخونهاینتوصحبتصدايدیگهبارکهبوداینمهمطور؟چه

همحاال .بینیدمیکهمبیناییشدمخالصه .رفتممیباالمهديکولوسرازذاشتم،میمبینسربهسر .گذاشتتاثیربودکهچیهر

کهشماحتیکنن،قبولرواینتوننمیدیگروننهواینازغیرشرایطیبهبرگردمتونممیخودمانگارنهبکنمهمکاريهردیگه

.شناسیدمیمنونیستبیشترروزچند

:خندیدبازهایشاشکمیانوبرگرداندفرزادسمتبهراصورتش

!همین-

:شیدکدادجاهماناز

نشد؟تمومکارتتوحیاط،رفتممنندا-

:گفتوآمددردمندا

!شهمیگرمدارهدیگهچرا،-

خودشبارابازياینمبینافهمید،میخوبحاال .باشدنشنیدهراصدایشانکهنبودبزرگقدرآنخانه .زدرویشبهمحبتیبالبخند

.بودکردههم

:گفتلبزیروکردنگاههالبازدربهفرزاد

!ايبچهتوگفتهکی-

:زدغردیدنشبا .بودآمدنباالحالدرهممبینها،پلهازمبیناآمدنپایینباهمزمان

کجایی؟معلومه-

:گفتوچپعلیکوچهبهزدراخودزود .دادمینشانمهديازترحساسمبینامورایندرشد؛هولآنیک

!دیگهاومدممیداشتمچته؟-

:شدکشیدهدستشکهبودمبینحرفيبقیهمنتظراحتیاطباو

!بدوپس-
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نگاهشچرخاندنباهمزمانکهگشتمهديدنبالچشمبا .بودندمشغولنفريپنجوبیست .کردحیاطبهنگاهیراحتینفسبا

بودمرتبچیزهمهگرفته،دلهرهچراهمیدفنمیهنوز .شدندحیاطوارددرازمصرفیکبارظروفبزرگهايبستهبامحمودومهدي

حرفآنچهبرايداشت،پنهانشرمندگییکاما .استدادهاهمیتاشناراحتیبهفرزادکهبودنیامدهبدشهمزیادچرا،دروغولی

!بودنگفتههممبینبهحتیراحرفاینموقعآنتاکهاو !زد؟فرزادبهراها

همینبراي .شوددادهنمازگزاراندستبهنمازازبعدتاشدسروزودخیلیورسیدپایانبهظهرروالهمانمشابهنیزشامکشیدن

بینایندر .برگشتندخودهايخانهبهآمدهکمکبرايکهکسانیاکثروشدتمامبزرگهايظرفشستشويکارنهساعتتاتقریبا

.نشدفراهمشرایطشکهخودشدستدمبیاوردوبگیردرانداگوشمهديبودماندهکم

سمتبهگامیکهگفتکسانیاجرازنخستاو .آوردحیاطبهوگرفتهرامداحدستمراسمآخررسولیآقايساله،همهمعمولطبق

برايوکردکوتاهیخوانینوحهنهایتدروکردبیانراتركرسولحاجمداحيزندگینامهآنراستايدرسپسودارندبرمیحسین

.نمودسالآنهايکنکوريبابتايویژهدعايخانوم،ملیحهيتوصیهطبقوکرددعاداشتند،حضورآنجادرکهکهکسانی

ندابامهديبرخوردبارهردرکهبودخلقیکجواخمبود،واضحکهچیزيمیانایندر .یافتپایاننیزتاسوعاروزمراسمباالخره

.نخورداوپربهپرشحداالمکانکردمیسعیوبودشدهمتوجهکامالدانکهطوريبهداشت،

:کردصدارامبیناخانوم،ملیحهکهبودندآمدهخانهبهحیاطازهمهتازه

.بریزچاییدوریهبیامبینا-

:گفتخواست،نمیچاییاصالدلش .کشیدسركآشپزخانهبهمبینا

.بگیرمپرتقالآبخواممیمامان-

همه؟براي-

.اوهوم-

:دادتکانسريخانومملیحه

.باشهنیستی،خستهاگه-

بررسیبود،شدهکثیفوریختهرویشخورشتآبکهرالباسشآستینداشت .آمدهاآنکنارمادرازسوالیپرسیدنبرايمهدي

وبرگشتسمتشبهبالفاصلهمهدي .کردرفهسچندآندنبالبهوکشیدسرنفسیکوریختیخچالازآبیلیوانندا .کردمی

:گفتحرصی

 ...بوديحیاطدقیقهبهدمهرکهصبحازباشی؟مواظببایدمدتییهکهنگفتدکترمگه-

:دادادامهوگرفتآبازخالیلیوانيدیوارهبهدست

!شديبزرگیکیتوکردممیکرفباشمنو !میاري؟دربازيبچهچرابخوري؟خنکیاینبهآبدرستهببینآخه-

!بودنکشیدهدستشازکمصبحاز .کردمیدعوایشسیردلنبودندآنجاخواهرشومادراگربود،نشدههمخنکدلشتازه

حاالبود؛نگفتهاوبهترنازكگلازمهديهمشرایطبدتریندرحتیگذشته،ماهیکطولدر .کردنگاهنداومهديبهمتعجبمبینا

!لحنی؟چنینوهیچیسر

:توپیدپسرشبهسریعخانومملیحه .کردتركراآنجاحرفبدونوگرفتگازرالبشکرد،اوبهعمیقینگاهندا
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!هامهمونهمثالباهاش؟زدنهحرفطرزچهاینمهدي؟خبرهچه-

:کردتاکیدشمردهشمردهخیلیوکشیددرهمرااشقیافه

!نیست ...مهمون ...اینجا ...اون-

میمثالاحمقيدختره .شدنخالیبرايخواستمیراهااینازبدتردلشاصال !کهبودنگفتهچیزي .دادتکیهیخچالدربهو

بگویداوبهبدهدراغذایادستش،دمبفرستدرااسماوبنشیندطرفآنوبروداینکهکند؟ثابتراچیزيچهکارهایشاینباخواست

میمربوطدختراینبهنحويبههماسمانویسیبرنامهجریانبداندحتماگرفقطچه؟یعنیهاایناصال«!مهديآقابهبدیننوای»

!داند؟میچیزي !گفته؟چیزيکسی !داند؟میچهاسماواوماجرايازندامگرکردفکربهتبامرتبهیک !بداند؟اگر ...شود

:آورددرشفکرازخانومملیحه

وایستادي؟اینجاچیبرايحاال-

:گفتودادباالراابرویشکرد،فکرکمی

کجاست؟نبود،کمدمتومشکیمپیراهنشده،کثیفبلوزمآستینبگمبودماومده-

:گفتکابینترويکردنمرتبحیندرخانومملیحه

 .خوادمیاتوولیشستمش،-

:گفتومبینابهکردروو

.کناتورومهديمشکیپیراهنوبرمبینا-

:کردجمعرااشلوچهولبمبینا

.گیرممیپرتقالآبدارممنمامان-

!ترهواجبایننیار،بهونه-

هايکانالثمربیداشتوبودنشستهمبلیرويکهندادیدنبا .آوردهالبهرااتووپیراهن .کردتركراآشپزخانهمیلیبیبا

:کردلوسراصدایشهماندکیوشدنزدیکاوبهمات،صدايباهمآنکرد،میروویرزراتلویزیون

!دارمکارمنزنی؟میاتورومهديپیراهناینجوون؟ندا-

رويکهسومیدستامابگیرد،اودستازراپیراهنخواستوبرخاستسردادنتکانباخواست،میسرگرمیدلشفعالکهندا

:گفتپیشيدقیقهچنديچهرهترکیبهمانبامهدي .شدکاملشگرفتنمانعت،نشسپیراهن

.کنممیاتوشخودم-

نفسندا .بیندازدراهتخمواخمبرادرشدیگربارخواستنمیدلشبود؟کردهاشتباهیعنیکشید،عقبرادستشناراضیمبینا

:گفتووردآبیرونمهديدستازراپیراهننرمخیلیوکشیدعمیقی

!رهمیسرحوصلمبیکارموقتیکنم؛میاتوش-

.نکردبیشتريمقاومتنیزاو
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کنارشمهدي .کردمیاتویشداشتکهبودايمردانهپیراهناولیناینبگویدتوانستمیجراتبه .شدمشغولوزدبرقبهرااتو

بودند؛مشغولکامپیوتربااتاقدرفرزادومبیننبود،هالدرکسیدیگرحاال .کردمینگاهراکارشدقتباداشتودادتکیهدیواربه

:کردمیدخالتمهديباریکثانیهچندهر .بروداتاقبهگرفتنپناهبرايبودنتوانستهنداهمدلیلهمینبه

!نذارطورياونروآستینش-

شد؟چیاشیقه-

!موندچروکش-

:گفتوآمدمهديسمتبه .برداشتراتلویزیونکنترل .برخاستوگذاشتکناررااتونیاورد،تابنداهمعاقبت

!آخهداريمنکاربهچکارکن،تماشاتلویزیونبروبیاشما-

لبشيگوشهبربود،نشدهنمایاناشچهرهبرعصردمازکهنایابیتبسمآنباالخره .نشستودادمهديدستبهزوربهراکنترل

.دشهویدا

:گفتآهستههمآنردضمن .بوددلخورکمی !نداازغیرخوردند،مبیناپرتقالآبازهمهشبآن

!خنکهنه،-

انتهابهمیلیبیبابود،نوشیدهاشتهاباکهراايمیوهآبنصفمهدي .نبخشیدثمرنیست،خنکزیادنهاینکهبرمبنیهممبینااصرار

به .رساندندهالبهراخودوقتاسرعدروشدندخیالبیراگیمخورد،گوششانبهپرتقالآباسمتاهمشکموپسردوآن .رساند

!کردندمیهضمبودند،رساندهشکمبهکهرادیگیتههمهآننحويبهبایستمیحالهر

رويوضعوسرهمانبارسید،اتاقهبوقتی !روحیهموجسمیهمبود،خستهلحاظهراز .رفتاتاقبهوکرداستفادهفرصتازندا

آراموبگذارداشمادرانهيشانهبرسرتاداشتاحتیاجاوبهحاالچقدر .بودمادرتنگدلخواست،میگریهدلش .کشیددرازتخت

گشتبرمیهدوباراگرشدمیچهداشت؟رامادرشوقتیداشت،کمچهمگر .کردمیکمبوداحساسقبالکهبودناشکرچقدر .شود

خانوادههمانرا،هایشبودنمادرکنارقدردانست،میراهایشساعتقدرموقعآن !اگر؟ ...گشتبرمیاگرگذشته؟ماهدویکیبه

میوشدنمیآسانسورسواردیگرخورد،نمیجنبمادرکنارازدیگرآیدمیهمزلزلهدانستمیاگرحتیرا،شاننفريدوکوچکي

!شدمیابديمادرکناروماندمیمادر،شپیماند

!کهنبودخودشدستدیگرهمدلشولیکرد،نمیناشکرياشکنونیوضعبه

 ...اماداشت،خوبیحس .آمدمیخوششبود،واقعکارمتندراینکهاز .کندمرورراامروزشماجراهاينداشتحوصلهحتی

کهراه .بودراهنبود،کوچهکهزندگیولیشد،میآريباشد؟بستبنايکوچهشدمیمگرخدایا .کردمیاذیتشکهبوداماهمین

شود؟میشود،نمیبستبن

مهمانشانفرزادکههاییشبتازه .آمدمیاتاقبهکهبودمبیناحتماخواب،وقتوبودشب .ندادجوابیخورد؛دربهکوتاهیيتقه

.داردکارشبهاينصفهتااوپیششبمثلهمشباینکهدانستمیخوبولیشد،میناتاقشامهمانهمخانومملیحهبود،

:شدبازکمیدرالي

هست؟اجازه-
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تختکناربرخاست،سریع .باشداوکرد،نمیتصوربود،دادهخرجبهگذشتهساعتچنددرکهبدخلقیهمهآنبا .بودمهديصداي

:گفتونشست

.بفرمایید-

بود،پیداآنبخارازوبودشیرازپرلیوانیمحتويکهداشتکوچکیسینیدستشدرلبخند،نهوبوداخمنهاشچهرهدر .شدوارد

!استداغداغ

نداسمتبهوبرداشتآنرويازراکاغذيدستماليجعبه .دادقرارمیزرويراسینیوکردکنکاشرانداصورتکوتاهمهدي

.گرفت

.کردنگاهمهديصورتبهسپسوجعبهبهلاوتعجببا

:گفتوگرفتسمتشبهوکشیدبیرونآنداخلازبرگیکخودشدارد،برنمیدیدکهمهدي

!کنپاكرواشکات-

کردهگریهکی .کردنگاهیسرانگشتانشبهسپسوکشیدخودگونهبردستیمتعجببگیرد،اودستازرابرگتکآناینکهازقبل

یاودقیقهیکشاید .کردنگاهشسینهبهدستودادتکیهمیزبهمهدي .کشیدچشمانشرويوگرفتاودستازرادستمال !؟بود

:گفتوکشیدنفسیندارد،پاسخینگاهشدیدوقتیبیشتر،کمی

!باشهساکتقدرایننداشتمانتظارشناختم،میپیشسالدوکهنداییاز-

میحسچشمانشبهرااشکسیلهجومشد،بدتر !نماندهچیزينداآنازنگفت .چرخاندمخالفسمتبهوانداختپایینراسرش

تکیهمیزبهکهاونفسدادنبیرونبعدوحبس .نریزندفروبلکهتاکشیدباالسمتبهکمیرانگاهشریزش،ازجلوگیريبراي .کرد

.کندحسشخوبیبهبتواندهمکردننگاهبدونحتیکهبودبلندقدرآنبود،داده

:ایستادرویشبهرو .دادقرارتخترويندادستدموبرداشتراکاغذيدستماليجعبهشد،کندهمیزازمهدي

!خببریزن،بذارندارنقراروآرومتواونکهحاال !نجنگباهاشونقدراین-

:گرفتقرارمخاطبهمباز .رسیدمیرنظبهغمگینوناراحتاشچهره .دادمهديبهرانگاهش

!ناراحتی؟مندستاز-

:گفتوکشیدآهیندا

.بشمناراحتدستتازدمنمیاجازهخودمبه-

:زدنیشخنديمهدي

!امعصبانیمرگحدتادستتازآرهبگیکهبوداینازبدترخیلیحرفتاین-

:گفتغیظکمیبابعدوکردتوقفی

کردي؟میفراردستمازداشتیهیچراامروزبدونمخواممی .ناراحتمتدستازمنولی-

!کنیمیاشتباه-

:شدسختاشچهره

!نیستماحمقمنببین-
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:زدتبسمیندا

!کنیفکرمنطقیتونینمیهستیعصبانیچونوهستی،عصبانیفقطتو-

:گفتنفوذقابلغیرطورهمان .دادتکیهدیواربهورفتعقبگامدویکیمهدي

!بشهحالیمهممنتابگینبهمرومنطقتونشما-

:کندخالصهخواست .نبودبیاکوتاهدیدمیکهمهدياینولی .بدهد،توضیحخواستنمیدلش .کشیدنفسیندا

 ...مدامچشمهمهاینبینمننداشتمعنیهیچبودن؛اینجاهاتونهمسایهوفامیلبیشترامروزببین-

:دادادامهوکشیدپوفی

 ...مدام-

:گفتکالفه .بودحرفشمابقیمنتظرسماجتباچقدرمهديو !دیگربفهمخودت ...توانستنمیدهد،ادامهخواستنمیاَه

!دیگهنبوددرستخب-

:کردنگاهشجستجوگرانهمهدي

!بود؟همینهمش-

:انداختپایینراسرش

.آره-

:گفتحرصی

!کننگاهمنبهزنی،میحرفمنابوقتی-

:کردبلندراسرشناچار

.بفرمایید-

برعکسولیکنددلجوییبودآمدهمثال .رفتنمیپیشخواستمیکهطورآنبحث .گذاشتگردنشبهدستوگرفتدیوارازتکیه

!عاشوراییبش .خواستنمیهمرافاصلهقدمیکآندیگرنبود،خودشدست .بودزدهغرسرشریزیک

بهبود؟اتفاقیکفقطشایدنداشت؟خبرجریانازشایداصالپرسید؟میرااینبهانهچهبهولیداند،میچهاسماازبپرسدخواست

 .بودممکنگرفت؛قراررویشبهروباريدویکیاسماشانسیشانسیمیانایندرخب .نپلکداطرافشزیادخواستمیاوندا،قول

داند،نمیچیزيکهدادمیزیاداحتمالکهآنجاییازوبداندچیزيسابقشخواستگاريجریانازندانداشتدوستدلشهتراستش

!نداشتحسابیودرستعقلشناخت،میراندامواردایندر .نکندبازدوبارهرابحثاینسراصالکردسعی

بود،کردهبدخلقیاوباهمکمیاینکهاز .ندهدکشبیشتررا،نداحالهموگرفتهراخودشحالهمکهرامزخرفبحثاینکردسعی

نداکناروبرداشتراسینیورفتمیزطرفبهحاصلجوکردنعوضبراي .بودکردهنادمشنداصدايبیهاياشک .نبودراضی

:باشدمهربانکردسعی .نشستدیگرطرفهمخودشوگذاشتتختروي

بریزم؟توشخوايمیاگهطوري،اینداريدوستکمانگار .نکردمقاطیتوشروعسل-

:کردنگاهشطلبکارندا .کرداشارهبود،آوردهکهعسلیکوچکظرفوقاشقبهو

!روشهمبارایندادي،خوردمبهزوربهحاالتابارانکهتو-
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:گفتوخندیدمهدي

!هابیامراهدلتباخواستمباریهببین-

:گفتوکردنزدیکلیوانبهزدنهمقصدبهوکردعسلپرراقاشقلجبازيباو

!نکنشک .رسهمیبهتزورمبازمخواي،میطوراینکهحاالباشه-

:گفتالتماسیپرلحنباکند،فروشیرداخلراقاشقبتوانداواینکهازقبلندا

!جداهمورشیروبخورمجداروعسلشهمیچیمثالخب-

 .کندتحملشبودشدهمجبوربارهاگذشتهماهیکعرضدرچندهر .آمدنمیخوششهامزهاینترکیبازاصالنبود،خودشدست

:گفتوگرفتنداسمتبهراقاشقزد،لبخنديمهدي

!بخورجداجدابیا .نکنگریهحاال،خبخیلی-

:خندیدمهدي .اويکلهبهبکوبدوبگیردراعسلقاشقخواستمیدلشکرد،نگاهشچپچپندا

خوایش؟نمیپس-

:گفتمهديشیر،خوردنحیندر .گرفتراقاشقودادتکانخودبهتاسفبرايسري

.باشخودتمواظببیشتر-

:گذاشتسینیرويرالیوانحرصی

!خوبهحالممن-

:گفتدرآريحرصلحنبامهدي

-،کردم؟میسرفهخونهآشپزتوکهبودممنپسا

:گفتجانببهحقخیلیندا

!مبارکتونگلويبهپریدمیآباخالق،بدآدمیهبهمیفتادچشمتونیهوآبخوردنحینهمشمااگه-

:شدبلندمهدييخندهصداي

!طوراینپس-

:گفتداشت،برمیراسینیکهحالیدروبرخاستمهدي .خندیدهمندااو،يخندهبه

.کناستراحت-

:پرسیدنداشود،خارجاتاقازاینکهازقبل

خبر؟چهمنشناساییمداركاز-

:گفتببندد،دوبارهرادراینکهبدون

کپی .بدهروالمثنیصدورترتیبگفتمهمینبرايبشه،پیدااینازبعدبعیدهونشدهپیداکهشناسنامه .گرفتمتماسعلیبا-

برايفقط .هستمماجراپیگیرخودمنباش،نگرانتو .شدهپیداملیتکارتانگارخوشبختانهولیکردم،ایمیلبراشهمروشناسنامت

.ریممیهمباکهباشهالزمخودتحضورکنمفکرنهاییتحویل

:پرسیداحتیاطباندا
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شه؟میآمادهکی-

.باشهآمادههفتهدویکیتاامیدوارم .میندازنراهزودترروکارهاهازدهزلزلهبرايگفتمیولیندارم،درستیاطالع .دونمنمی-

نمیمبیناسربهسرزیاددیگرفرزادوبودنیامدهمادرشهمراهاسماروزآنکهتفاوتاینبابود،همشبیهتاسوعاوعاشوراروز

.کردمیبرخورداوبامحترمانهگذشته،ازبیشخیلیوگذاشت

صدايوسر .زدنمیحرفیکسیاماکردند،میکارهمهچندهر !سنگینخیلیبود؛روزآنسنگینفضايعاشورا،يعمدهتفاوتاما

 !عاشورابود،عاشورا .پیچیدنمیافرادبینزیادي

اگرنبود،هانآسمتبهدشمنتیرهايپرتاباگردانمنمی .ماندمییاربیکمکمداشتکهامامماننمازآخرینظهر،نمازظهر،دم

قومآننبود،بابایندرحادثهآنشاهدانيهمهتاییداگرنبود،بخوانندنمازبقیهتاایستادندپروابیکهیارانازتنچندشهادت

!بودچنینشکبیآريکردند؟میمتهمهمنمازيبیبهراحسینمانامام

سالههمه .خوردمیپیوندهمبههاصفعاشوراظهرجماعتنمازدر .داشتزمالهمراهعاشوراظهرنماز .داشتالزمهمراهنمازاین

وگرفتهوضوزنومرد .شوندخنککمترتاگردیدندپوشاندهپتویکباهمهوشدندکشیدههاظرفبهزودترغذاباراین .بودچنین

مسجدازبیروندرکهبودنمازيتنهااین .ایستادندمیزنمابهودادندمیتشکیلجماعتطویلصفمسجد،مقابلخیابان،سرآماده

.شدمیخوانده

نازنینينوهعزايبهالحراممحرمماهاولازوزدندمیسینهکههاییآنبدانند،همگانتاباشدهمههايچشممقابلبودبهتر

 ...بایدشود،کشیدهرخبهبایدابهتاینخدا،پیامبراهلخدا،اهلنمازند،اهلنشستند؛پیامبر

میطوفانبادسالههمهکهعاشوراظهرازبعددراستسريچه .رسیدرسوليدردانهشهادتزمانیعنیشد،ردکهعاشوراظهر

مقابلدربازووشدخمعمويسینهبرکهبودعبداهللاحسن،امامفرزندکوچک،پسرآنبود؟کهحسینامامهمراهآخرشهیدکند؟

.شداضافهکربالشهدايجمعبههماوونکنداصابتعمویشبراهللالعنتآنضربتتاکردسپراشافتادهخاكبهعموي

به .استانسانرئوفیتشبهانسانتوان؟میواقعانشد؟غمگینوفهمیدتوانمیچگونهنبود؟عزاداروشنیدتوانمیچگونه

چیست؟درموجوداتسایرباانسانفرقدیگرنباشد،نهاینگواگرمروتش،ورحمبهانسانیتش،

!گذشتچگونهکهعجبادروگذشت؛همروزآنظهر،هرشب،هرروز،هرمثل

بهوشدهجمعمکانیکدرهمهشهرعزادارانبلکه .شدنمیبرگزارمسجدیاحسینیهداخلظهر،ازبعدبرايمراسمیدیگر

اسکانآنجازدهزلزلهافرادکهاکیپیدویکیبهفرزادنذريخانومملیحهيتوصیهبهبنادلیلینهمبه .شدندمیمشغولعزاداري

پیچد،میمحلدرکهنذريغذايبويگفت،میخانومملیحه .شدپخشهمسایهودربینهمتعدادي .شدفرستادهبودند،شدهداده

.شودپخشهمهاايمحلههمبینباید

 !باشدعمرياگر ...دیگرسالیبرايماندوشدتمامهمسالآنتالشخالصه

اطالعاتطبق .بودرفتهفروفیزیککتابداخلکلهیککهمبیناازغیرالبته .کردنداستراحتبیشتروبودندخستههمهکهچهارشنبه

بعداصوالفرزادچندهر .پرسیدمیاوزاداشتهماشکالیگاهیهمینبراينیست؛بدكفرزادفیزیکدرسفهمیدمهدي،ازواصله

  !کردمیحلبرایشهمرادیگرسوالدهسوال،هراز
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قدیمیکارمحل .زدگشتشهردرکمیوبرداشترادوستشمهديبود،شدهبرطرفروزهچندخوابیبیوخستگیکهپنجشنبه

دادهگیرحسابیفرزادکهچراشد،میپشیمانداشتدیگرچندهر .دادنشاناوبهبودرسولیآقاياتومبیلنمایشگاههمانکهرااش

همروماشینتبگیر،خودرووام»گفتمی .کندعوضود،بدیدهآنجاکهتمیزيامادومدستششودویستباراپرایدشکهبود

«!کنعوضش !بخورهخاكحسابتوحیفه ...داريموندهدارم،خبرهمحسابتاز .بفروش

آنبهرانگاهشانکوچولواحسانصدايکهآمدندمیبیرونمغازهازداشتند .نشداشدندهیکدوستاینحریفکردچههرولی

.کشیدسمت

کهمرداینبغلازتازدمیپاودستاحسان .بوسیدوگرفتآغوشبهوکردبلندحرکتیکبارااحسان .رفتچپسمتبهمهدي

:پرسیدوگذاشتزمینشخندهبا .بیایدبیروننبود،آشنازیاد

اینجاست؟همبابا-

:کردصداوخانگیلوازميمغازهسمترفتبدوودادتکانراسرشاحسان

!بوسیدمنوآقااینبابا-

:راندلببرآشناییلبخندمهديدیدنباوآمدبیرونمغازهازامید

کردي؟گمراهطرفا؟اینازسالم،-

:رفتجلودادندستبرايمهدي

!پیداییکمشمازنم،میسرمیامگاهیمن-

خبرا؟چه .بزنمبابابهسریهگفتمبود،تعطیلهمامروز .گرمهخودمکاربهسرمخب-

مراده؟وفقبرزندگیکنی؟میچکارشما .سالمتیشکر،-

.امراضی-

:گفتبعدونمودمعرفیرااووکردفرزادبهنگاهیمهدي

ما؟خواهرهايزحمتبا-

:دادپاسخمحترمانه

!داریناختیار-

ازش؟هستیراضیچطوره؟-

:دادپاسخکلمهیک

!خوبهدرسش-

وتوضیحبهنیازدیگرکهاندشدهبزرگقدريآنهاآنيهمهبودمعتقدکند؛صحبتآموزانشدانشيدربارهزیادتنداشعادت

:گفتلبخندبامهدي .نیستهاآناولیابرايتفسیر
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چیدي؟رودمشبدجورشنیدم-

:گفتتلگرافیطورهمانوزدتبسمیهماو

.خوندمیدرستکلیفیرفعداد؛میندرسبهدلبودمدتییه،.بودالزم-

:گفتخندهبا .بودکردهکمکفیزیکدرسدرنیزاوبهزمانییک .بودواردخصوصیاتشواخالقبه .نداشتاعتراضیمهدي

!خوردشهمعسلمنیهباشدنمیشنبه-

:پرسیدکنجکاويباترابیامید

چی؟حاال-

:شدتررنگپرمهدييخنده

.شهنمیبلندفیزیکدفتروکتاباليازرشسدیروزاز-

:خندیدهمامید

!دادهجوابپس-

:گفترفتنبرمبنیحرکتضمنمهدي

.برسونسالمخانوادهخدمتبریم،بایددیگه !متشکربدجور،-

.سالمتبهممنونم،-

:پرسیدفوريفرزادماشین،بهشدنسواربا

بود؟کی-

میپیداایراديکامپیوترشاطرافاینکیهربودم،اینجاکهقبل .فیزیکهدبیردیدي،کهايمغازهمینهصاحبترابیه،آقايپسر-

.بودکردهازدواجتازهموقعاون .بودمکردهدرستروامیدکامپیوتربودمرفتههمباريدویکیمن؛سراغاومدمیکرد

سالشه؟چند-

مبیناومبینبرايداشتموقتی .کردکمکمفیزیکدرستوخیلیشدم،کنکوريپشتمنکهبعد .ترهبزرگماازسالینهحدود-

هممبینابرايوکردمعرفیمبینبرايپسرانهدبیرستانیهاونمکهکردممشورتامیدبااومدمگشتممیخوبدبیرستانیهدنبال

خونمونازدورترکمیهمبینايمدرسههمهمینبراي .باشهبهشحواسمتاکنممیتدریسخودمکهدبیرستانهمونبیارشگفت

.شد

:گفتفقطفرزاد

.اوهوم-

:گفتمحکمروبهروبهنگاهحالدرمهديکهبودنرسیدهخودشانخیابانسر

!بایست-

:پرسیدوزدترمزرويفرزاد

!شده؟چی-
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بود،ایستادهفروشیروزنامهيدکهمقابلدر .دستشدرخریدکیسهیکبابودمبین .کرددنبالرااونگاهردفرزاد .ندادجوابیمهدي

.گرفتفروشندهدستازراسیگاربستهودادراپول !خریدمیچیزيداشت

بهمشتی .بودزدهخشکش .بودمبینخودواقعانهکرد،نگاهدوباره .نبودکردنیباوربرایش .برگرفتاوازنگاهايثانیهچندمهدي

.شدپیادهوزدماشینبردداش

چندبامهدي .کردمیطیراخانهمسیرداشتخودهمیشگیخیالیبیبامبین .آمدنمیخوبیبوهاي .دادتکانسرينگرانفرزاد

.کردصدایشورسانداوسرپشتبهراخودبلندگام

یعنیاستعصبانیوقتیمهديدانستمی .گرفتگازرالبشوبستراخودچشمانهماوسمتبهبرگشتنازقبلحتیایستاد،

چشمانش .دیدهرااوپیشدقیقهچندکهبودمفهومبدیندقیقااینودادمیتشخیصهمکردنشصدالحنازرااین !استعصبانی

.بودخطرناكهمدادنسالمفعالنداد،همسالم .برگشتاوسمتبهوکردبازرا

:فتگحاشیهبهرفتنبدونمهدي

!دربیارروجیبتتوگذاشتیکهچیزي-

کشید،بیرونراسیگاربستهوکردجیبشدردستحرفبی .بودفایدهبیرفتنطفرهنکرد،تکذیبدرسعیدیگرهماو !یعنی؟این

:گفتکند،دریافتمهديازالعملیعکساینکهازقبلولی

!بدمتوضیحبذار-

 ...استعیانکهچیزي

برادرکهبکندهمرافکرشتوانستنمی !اینازغیرکردمیتحملراچیزيهر .نواختگوششبهمحکمیيکشیدهوبردباالدست

:شدپیادهوکردترمزپایشانکنارفرزاد .شودسیگاريترشکوچک

.شینسوار !هاخیابونیتومهدي؟-

سمتبهتقریباوگرفترابازویشبعد .کردپرتجوبداخلوکردمچالهدستشدرگرفت؛اودستازرابستهشد،خممهدي

.دادهلماشین

کسیراخانهتادقیقهدویکیهمان .شدسواروکردبازراعقبدر .فشردمیهمبهحرصبارالبانشفقط .بودکردهسکوتمبین

.افتادراهدرشانمخالفسمتبهوکردزبارادرمبینکرد،توقفخانهمقابلدرماشینکههمین .نزدحرفماشینداخل

:گفتخشمگینوشدپیادهدنبالشبههممهدي

کجا؟-

باداشتمهدي .فشردراآیفونيدکمهورفتروبهرودرسمتبهاواعتراضبهتوجهبدون .زدتلخینیشخندوکردنگاهشمبین

:پیچیدآیفوندردمحموصداي .ایستاداوازفاصلهکمیباکرد،مینگاهشدقت

.اومدموایستامبین-

:گفتخریدهايکیسهدیدنبا .رسیددردممحمودکهنکشیدطولزیاد

 .نداشتمرفتنخریديحوصلهاصال !تشکر-

:گفتوکردداخلشبهگذرانگاهی .گرفتمبیندستازراخریدهاو
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!نخریدي؟-

:پرسیدعمدامبین

!رو؟چی-

:تگرفقیافهمحمود

!لبی؟توچتهرو؟چیچی،یعنی-

:پرسیدمصرانهبازمبین

!رو؟چی-

:گفتوآوردپایینراصدایشناراضیمحمود

!دیگهسیگارو-

:گفتوگرفتسمتشبهاسکناسیوآوردبیرونجیبشازراپولشکیف .کشیدصداییبیوراحتنفسمبین

!آخرتخیرنهوتوشهیادنخیرنهکهکنیمیچیزيصرفروپولتچرا-

!نگرفتی؟پس-

چهبپرسدآمد؛جلوترگامیمحمود .نداشتجوابوسواليحوصلهرفت؛خودشانيخانهدرسمتبهوزدگردعقبجواببیمبین

:گفتآراممهدي .شدروبهرومهديباکهشده

!محمودنداشتمانتظارازتواقعا-

!دیدمیخوابدربایدرامبینادیگرداد؛تکانخودبرايتاسفبهسري .انداختینپایراسرشوایستاددردمهمان

مهدي .نداشتراهابازيسوسولاینحال .کندتعارفترهابزرگبهتاکهنایستادحتی .رفتداخلوکردبازرادرخودکلیدبامبین

:گفتگوششدمآهستهمهديشدندیکنزبابود،دادهتکیهدربهفرزاد .شدرواناودنبالبهنیز

!زورگوترهايبزرگبرادراینازمیادبدمقدراین-

:کردصدادردمهمانازفرزاد .شدحیاطواردورفتاوبهايغرهچشم !زدمینیشترهمفرزادبود،خوبحالشخیلی

نداري؟چیزيخریديبندم،میدروهمخودمبعدحیاط،ممیارروماشینخودم .کنممیبازرودرخودمخوام،نمیکمکمممنوننه-

:گفتبلندتربازفرزاد .کندنگاهشدوبارهتابرنگشت .بودگرفتهاشخندههمخرابحالهماندر

!بخرمبرمبگورسیدذهنتبهوقتهرکنفکرراحتخیالبا .نکنعجلهنداره،عیبباشه-

.کندبازراحیاطدرتارفتحرفاینباو

:پرسید .بودآنجانداشد،هالواردمهديوقتی

رفت؟کجامبین-

:گفتبود،مبینبداخالقوحوصلهبیورودبهتدرهمچنانکهندا

!اتاقتورفت-

 .دبوشدهپرتزمینرويکاپشنشفقطبود،کشیدهدراززمینرويبیرونهايلباسهمانبا .گشودزدندربدونرااتاقيبستهدرِ

.بستخودسرپشترااتاقدروشدواردکامل
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.بوددوختهپایشزیرفرشهايگلبههمرانگاهش .کردحلقهبازوانشدوررادستانشنشست،وبرخاستاودیدنبامبین

:گفتآراممهدي

!نگفتی؟موقعهمونچرا-

انتهاتارااتاقحرفبیمهدي .برگردانداولشجايبهوکندواازرانگاهشثانیه،ازکسريهماندروکردنگاهشتیزوتندمبین

رااشزدهناحقبهسیلیبایدچگونهحاالدانستنمیوبودنگرفتهقرارموقعیتیچنیندر .برگشتمبینسمتبهدوبارهوزدقدم

:ایستادمقابلش .کندجبران

قدراینبرام .کردمداغگرفتیسیگاردیدموقتیراستش !انگارگهیمراستشی؛میعصبانیزودوبدگهمیبهمهمیشهفرزاد-

 ...توکهبودتحملوتصورقابلغیر

 !سادهخیلیبود،سادهمساله !توجیهگفتندمیاینبهگفت؛میپرتوچرتداشت .نهادگردنشپشتبردستوکردقطعراحرفش

:گفتمحکموکشیدپوفی .بودمفتحرفبقیهوگفتمیبایستمیراقضیهاصل

 .کردماشتباههممن ...خب .هستهمتربزرگترها،بزرگاشتباهگاهیکنن؛نمیاشتباهتراکوچیککههمیشه-

تلخحس .کردبلندراسرشوبرگرفتبود،شدهدوختهقالیقرمزگلبهسماجتباکهرانگاهشمبین .بیفتدجاکالمشتاکردمکثی

:نشستزمینروياومقابلدرمهدي .کندفکربهترتوانستمیحاال .نداشتراقبللحظهچند

 ...نباید .ناراحتیدستمازفهمممیودارمقبول .نبوددرستکارمکردم؛قضاوتزود-

:آمداوحرفبینايشدهنرميچهرهبامبین

 .نداديبهمتوضیحفرصتکهبوداینبلکهنبود،رفتارتکردناراحتمکهچیزي-

:گفتعمیقخیلیوشدخیرهبرادرشچشماندرو

زیربهسرزیادگمنمی .نذاشتمبیرونکرديرسمکهحدوديازپاوقتهیچخدابهمهدي،داشتیاعتمادبهمخواستمیدلم-

باورولیکردم،کاريکمدرسامردگاهینبوده،ساعتبهحواسمگاهیصدا،وسرگاهیدعوا،گاهی .کردمهمشیطنتخببودم،

.ذارمنمیونذاشتمکجروپاموقتهیچکن

 .نبوددردسرپروقتهیچ .اوستباحقدیدمیکردمیفکرمنصفانهوقتیگفت،میراست .برخاستدوبارهوکشیدنفسیمهدي

پسرباگرفتنکشتییاوبودتوپباهشیششکستنشایداششلوغینهایت .داشتبیشتريدردسرمبینابگویدتوانستمیحتی

شاید .نداشتچندانیاهمیتواقعدرکههممبیناباصدایشوسرمورددر .اشکودکیدورانبهگشتبرمیهمآنکههمسایه

میشاید .بودشدهحدشازبیشسختگیريموجبداشتقلوهادورساندنثمربهوکردنبزرگبرايکهالوصفیزایدنگرانی

.کردمیمراعاتشانبیشترکمیایستب

:گفتوبرخاستجاازنیزمبینبزند،حرفیمهدياینکهازقبل

کنمکمکشتونمنمیاگهوکشیدهدوشبهروزندگیاینباربودمنازترکوچیکوقتیازبرادرمبدونمکههستحالیمقدرياین-

.کنمفراهمبراشمشکلیدمنمیاجازهخودمبهحداقل

:گفتوزدتبسمیمهدي

 ...کهخواممیمعذرت-
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:گذاشتناتمامرابرادرشحرفباز

امروزداشتوزنکیلوششوبیستهمشموقعاونکهايسالهنهيبچهکهرهنمیونرفتهیادم !کنممیخواهــشداداش،-

زیادکهناحقیاحقبهبرادراینحاالزنه؛میبرادرشجدسترنازدمبدنشسلولبهسلولوذرهذرهودارهوزنکیلوششوهشتاد

!جونشنوشبزنه،همکشیدهیهخواستهدلشنیست،مهمهم

!نزنحرفواینوقتهیچدیگه-

:گفتلبخنديبامبین

!دهنمیتغییرروواقعیتهمنگفتنشولیچشم،-

:گفتخندهبابود؟نفهمیدهچرابود؟هشدبزرگقدراینکی .کردنگاهیبرادرشپايتاسربهلذتبا

کیلویی؟ششوهشتادراستیراستحاال-

:گفتمتعجبمهدي .دادتکانتاییدبهسريمبین

!امکیلوچهاروهشتادمنبچه،-

:خاراندراگوششکنارخندهبا

!خبزنم،میرکورددارم-

 .نداشتدلخوريدیگرکرد؛حرکتدرسمتبهآویزرختبهزدنشدقصبهوبرداشترااششدهپرتزمینرويکاپشنِوشدخم

کهشدمیسالیسهدو .رفتفرومهديبرادرانهآغوشدرکهکندنگاهشبرگشتمبین .کردمتوقفشوگرفترابازویشمهدي

 .بگیردآغوشدررااونبایددیگروشدهبزرگکردمیفکر

خواستنمیدیگرمبیناباراین .دادبرایشانوکردهدرستغذاشانهفتهیکبرايمعمولقطبخانومملیحهرفتن،موقعجمعهروز

 .بریزددوراويدربارهراسابقشتصوراتوبشناسدشبیشترکهبودکافیفرصتروزچنداینکند،فراراوازیاونکندنگاهفرزادبه

موقعبراند،آرامکرد،میتوصیهبرادرشبههفتههرمعمولطبقوقتیوشودمیتنگبرایشدلشهمکمیکردمیحسحاال

:گفتهمفرزادبهخداحافظی

!نریدتند-

!بودجملهیکهمانکیفدرتهرانخودتافرزادالبته .شدندراهیجداهايماشیندروبودآوردهماشینهمفرزادبارایناینکهبراي

 .رفتمیوآمدمیهفتههرمعمولطبقمهديوبوددرسشانبهحواسشانبیشترمبیناونمبی .گشتسپريآرامشبابعدهفتهسه

دستشبههماششناساییمداركباالخره .کنداستفادههمچپشدستازقبولیقابلحددرتوانستمیوبودیافتهبهبودکامالندا

.رسید

!آمد؟نمیچراپسبود،پاسخمنتظرکهبودروزپنج .کردمیچکراشاایمیلداشتبارچندمینبرايوبودنشستهمونیتورپشت

:خوانددوبارهوکردبازبود،فرستادهکهراایمیلیوکشیدعمیقینفس

آرمانسالم»

«!دارمکارباهاتبده؛اکیبهمکرديدریافتروپیامماگهنه،یاکنیمیاستفادهایمیلاینازهنوزدونمنمی

«!کنم؟چکاربایدمنپسخدایا»کردزمزمهونهادمیزرويبرسرامیديناباکرد؟نمیاستفادهآدرساینازدیگریعنی
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***

سومفصل

بدونهمآننداشت،کسیهرکهخواستمیعشقموتورسوارياصال .کشیدپارکینگبهراآنموتورشباپروازازبعدمعمولطبق

يگوشهراموتور !شدهواقعآکواریومداخلماهیمثلکردمیحسکردمیمحبوسکالهآنزیرراخودوقتی ...اوف !ایمنیکاله

راآنشاسیچندهربود،چهاريطبقهآسانسور .نمودآویزانموتورشراستيدستهبههمراآکواریومشوکردمتوقفپارکینگ

.رفتباالیکیتادوراهاپلهونکردصبررسیدنشبرايولیفشرد

:گفتسالمازقبل .شدخانهواردوچرخاندقفلدرراکلید

!تشنمه-

:دادجوابشآشپزخانهازصدایی

.سالم-

:بوسیدرامادررويسرپشتازوشدآشپزخانهواردخندهبا

احوال؟کفخودم،عزیزمامانیسالم-

سراغرفتبود،کردهعطشرفعکمیکهبعدوخوردوریختآبازپرانیلیواول .کردحملهیخچالبهباشدجوابمنتظراینکهبدون

:گفتغذازدنهمضمنمادر .فرستادشکمبههمراآنوکرددرستدبشیشربتخودبرايوشکروآبلیمو

شد؟چیرفتی؟ !خبر؟چه-

:گفتوانداختباالشانه

داریم؟چیاهارن .گممیخودمگرفتمنتیجهوقتهرمامان،خیالبی-

:زدلبخنديخانومفهیمه

.مونینمیگشنهنترس-

:زدنقهایشبچگیعیندرستگازرويغذايدیدنبا .کشیدسركوشدنزدیکگازاجاقدمبه

آبگوشته؟مامانواي،-

:گفتخندهباخانومفهیمه

؟دارهاشکالیچهآبگوشته،آره !شیمیمرديداريناسالمتیبکش،خجالت-

.ندارمدوستشمنکهاینهدراشکالش-

گفتمیکهمادرحرفبههماصالوگرفتسرعتبهراايشمارهوزدراتلفنپخشيدکمه .نشسترویشورفتاپنسمتبه

:پیچیدفضادرخطپشتايدخترانهظریفصداي .نکردتوجهی«زنی؟میزنگکیبهداري»

بله؟-
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.گلمخواهرسالم-

:شدمحبتباونرمهمخطپشتصداي

کردي؟ماازیاديعجبچهخان،آرمانسالم-

:خوردرااشخندهآرمان

-اهستمخوبمخواهریادبههمیشهکهمن !هاببینا!

:گفتخندهباخطپشتصداي

.بزنروحرفتحاال !خودتیشدم،کرديفکرکهاونی !لعـــنتمنکرشبر-

:گفتمظلومانهآرمان .خندیدمیپسرشودختريمکالمهبههمخانومفهیمهود،بپخشرويتماسچون

دارین؟چیناهار-

چطور؟-

!داریمآبگوشتماآخه-

داري؟دوستچی-

:گفتفکرکمیبا

!پلوقیمه-

:شدبیشترخواهرشخندانلحن

!استآمادهنیموساعتیکتا-

:گفتبلندصدايباشدننزدیکبدونخانومفهیمهرسد،بگوششبهآرمانصداياینکهازقبل

 ...وضعشاینبااون !آخه؟چییعنیبکش،خجالتآرمان .نکنلوسروبچهاینقدراینآرام-

:گفتذوقباشود،تماممادرحرفنگذاشتآرمان

کنه؟میچکارداییخوشگل-

:شدشرمزدهکمیآرامصدايواضحخیلی

.خوبه-

میاد؟کیپسشدیمخستهمابابا-

.نشدهتمومهمماهشچهارهنوز !آرمان-

میکرديمیولشاگر .بودشادمانببوسدش،بارهزاروبکشدراهایشلپبتواندکهشانخانوادهجدیدعضوورودازواقعاآرمان

:بزندحرفاويدربارهساعتنیمخواست

پسر؟یادخملهفهمیممیکیپس-

:گفتکهشنیدراآراممِآرانفس

 .دیگههفتهدویکی-

:گفتنشنود،جوابوسوالدیگراینکهبرايو
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!قیمهسراغبرمنداريکارياگهحاال !بیامنتظرتم-

.خداحافظبرو،نه-

:کهبزندنقخواستتاخانومفهیمه .پریدپاییناپنرويازپخشرنگنارنجیيدکمهفشاربا

 ...شیمیسالهچهاروبیستداريناسالمتیبگم،چیتوبهمنآخه-

فرصتپسموتور،بابوددقیقهدهفوقشفوقِهمراهششود،آمادهکشیدمیطولنیموساعتیککهناهار .زدجیمآشپزخانهاز

اشرکابیپیراهنزیرهمانباوکندتنشازراشرتشتی .فشردراپاوريدکمهبنشیند،مونیتورپشتاینکهازقبل .داشتوبگردي

هاسایتآنوقتیاز .بودندشدهقطعچهبراينبودمعلومزد،سرالینشآنهايبازيازتادویکیبهفایدهبی .مونیتورپشتپرید

آگهی»نوشتکند،میجستجوراآنبارهزارروزيدانستمیاینکهباوخودبی .بودشدهبیکارکلیدادند،نمیسرویسدیگر

بارانفسش .استزدهسرهمهبهکهبوداینمفهومشوهستندرنگیهاگزینهيهمهکردمشاهدهصفحهبهورودبااما«استخدام

وکشوکشیدصندلیرويراکمرش .شدبیکاردیگروزدسرخندهوجوكسایتچندبه .نداشترااشحوصله .کردفوتعصبانیت

بود؟نزدهسرایمیلشبهبودوقتچندنشست،صافدوبارهبکنی؟بایدکارچهندانیوباشیمونیتورمقابلکهچهیعنیداد؛قوسی

 .شدنمیارسالبرایشبخوريدردبهایمیلگفتشدمیبودرفتهسربازيبهوبودکردهتمامرادانشگاهشوقتیازاصال !وقتخیلی

بهیکیبودکردهپرکهاستخدامیفرمهمهاینازدفعهیکدیديحاال .دادراپسوردیوزروکردبازرایاهويصفحهمیلیبیبا

.کردصبرصفحهآمدنباالتاحوصلهبی .دادمیپیغامایمیلش

طرفازهمه .نبودآندرنخوريدردبهایمیلهیچچرخاند،چشماوليصفحهروي !نخواندهپیامصدازبیشبود؟خبرچهواي

هاپیامرويچشمیخیالیبیهمانبابازوشدندظاهرهاپیامدوميصفحه .کردپاكجایکراهمه .بودشدهعضويهاسایت

زیردرستکهکردمیانتخابرانمودنپاكبرايقبوليگزینهداشت !دركبهبفرستدتاکردانتخابجایکراهمهوچرخاند

گشادچشمانشکمکم .کردنگاهآنبهدقتباوکردریزراچشمانش .کردجلبراتوجهشایمیلییکصفحه،درکوچکيپنجره

پنجرهرويضربدرسریع !«مقدمندا»خواندراارسالینظرموردنامعجلهبادوباره .دوختسقفبهوکندمونیتورازنگاهش .شدند

.دادنجاتشدنحذفازرانظرموردایمیلوبستراکوچک

!کوتاهخیلیبود،کوتاه .کندبازنظرموردایمیلتاگذشتسالهزارنظرشبهکرد،کلیکرویشعجلهابوهولبا

آرمانسالم»

«!دارمکارباهاتبده؛اکیبهمکرديدریافتروپیامماگهنه،یاکنیمیاستفادهایمیلاینازهنوزدونمنمی

نصفهتا .رفتبیروناتاقازوبرخاستصندلیازناگاهبه !بودهمیناشهمهد،کررویشوزیر .بودآمدهبندنفسش .خواندبارده

.برگشتاتاقدمتارفت؟میکجاداشت .ایستادورفتجلوراهرو

کرد؟میچکارداشت .برگشتورفتراهروسمتبهگامچندباز

:نوشتوفشردراپاسخيدکمهسریع .برگشتمونیتوردممصممباراین

«کجایی؟حاالاي؟زندهخودتی؟اند»
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ششایمیلتاریخطبق !نبودکهنبودخبرکرد؛چکراایمیلشبارچندینولیبرود،دوستشفروشیمانتوبهبودمجبورعصراینکهبا

دویکی .نبودخبرياخالقخوشوشوخآرمانازروزآن .بودپاسخمنتظرکالفه !بوددیدهدیرشاید .گذشتمیآنفرستادنازروزي

.رسیددادشانبهشهرامکهکندبیرونتیپاباراسمجدخترايخواستمیباري

!بودنشدهارسالجوابیخیر،نهولیکرد،چکبازخوابموقعتا

شدنلودتا .برگشتکامپیوترسرونرفتدیگرشکارهايدنبالدیگروزدسرآنجابهاولداشت،قرارخصوصیشرکتیکباصبح

:کردبازشعجلهباخوردایمیلپاسخبهچشمشتاولیکشید،طولسالهزارصفحه

!بگیرهجونتواومدهروحمهپه،نهپه»

«هستی؟دارم؛کارباهاتونفراوانتاسفعرضبافقطامنه،همجام

:نوشت .بودپیشساعتیککرد،چکراایمیلارسالساعت .بودخودش .خندید

!نیستبعیدازتکهبگیريجونموآخرشاینکه»

!بیادکنارسالروآدرسسریع !چی؟یعنیامنهجام

شده؟چیبگواصال؟دارهپرسیدناینهمبعدش

«.بدهجوابکامپیوترمدمساعتسهدوتاببین

:رسیدسخشپابعددقیقهبیستحدودکردمیلوددوبارهراصفحهدقیقهپنجبهدقیقهپنجهر .نشستمونیتورپشتجاهمان

.ندارهربطییکیتوبههمآدرس !امنهیعنیامنهجام»

 .بوديتوبگیرمتماسباهاشموردایندرتونستممیوبودهامآدرسبیندرکهایمیلیتنهامتاسفانهودارمالزمکمک

.خواممیروتلفنتونشمارهوآدرس

«.باشمکامپیوترپايتونممینیموساعتیکتاهممن

:نوشتوخواندراجوابسریع

مسنجر؟بیايتونیمی !کنگوش»

«.کنممیادتاالنهمینمن

:نوشتوکردبازراگفتگويصفحهسریع .کشیدراحتینفسبودنشآنچراغشدنروشنبا .ماندمنتظرايدقیقهچند

هستی؟سالم،-

.سالمآره،-

.کردمیحسشترزندهطورياین .زدلبخندي

وبی؟خ-

.نیستمبد-

نبودي؟خونهزلزلهوقت-

.بودمچرا-

.کشیدآهی
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کردي؟پیدانجاتچطور-

!مهمه؟براتاصالطوالنیه،قضیش-

.پرسیدمنمینبود-

.خندیدم-

.کردتوقفپاسخدادنبرايايلحظهچند

خبربااونجااصال .برگشتیمهمشنبهروزوبودیمتهرفچهارشنبهصبح .بودیممشهدزلزلهموقع .دواستدرمانبیدردهربرخنده-

 .نبودتوازخبريولیاومدیم،وافتادیمراهروزهمون .بودیمنشده

!کردمباور-

.گممیتسلیتمامانتخاطربهراستی !نهیاکنیباورنیستمهمبرام-

.ممنون-

!بودیماونجاخاکسپاریشبراي-

!واقعا؟-

.اوهوم-

.رسیددیرپاسخکردساحسا

بود؟چطور-

.کشیدهمدرراهایشاخم

موقع؟اونبوديکجابگو،خودتازحاال .بودخوب-

 .دادندنجاتمنفريچند .بودمکردهگیرآسانسورتواولش-

امداد؟گروه-

.دیگهنفردویکیوامدادگروه-

کیا؟-

داره؟توبهربطی-

.کشیدحرصیپرنفس

!بگوروبقیشخب،یخیل-

.بودمبیهوشدادندنجاتموقتیبودم،آسانسورتوساعتچهاروبیستازبیش-

بودي؟دیدهآسیب-

 .سرموچپپايچپ،دست-

بود؟سالمکجاتپس-

!عقلم-

.زدلبخندي
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.بودخرابهماولشازکهاون-

بگم؟ذاريمی-

.بگو-

 .بودسوختههمپام .نبودخوبزیادحالم .شدجراحیعملدستم .اطرافهايبیمارستانازکییبهشدممنتقلآشناهمونتوسط-

.بیارمدستبهروسالمتیموبشمپارودوبارهتونستمتاکشیدطولزیاديمدت

.نوشتوسواسبا

بودي؟کجامدتاینتو-

!هستوبودخوبوامنجامکنی؟تکرارروسوالاینخوايمیچقدر-

آشنا؟همونيخونه-

.آره-

.نوشتاخمکمیبا .کردمیاذیتشچیزيیکنبود،راضی

آره؟هست،هممجردوپسرالبدشناسیم؟نمیماکهآشناییهچهاین-

نکنم؟بازشوقتهیچدیگهوببندمروپنجرهخوايمیکنی؟نمیبسچرا-

امراینچونباشه،تونستنمیهرگزکهنامزدت .پسرتهدوستالبدگفتممیشناختمتنمیاگه !کردشهنمیايدیگهفکرآخه-

.دنبالتمیامبفرست،برامرولعنتیآدرساین !نیستپذیرامکان

یهکنممیزندگیجااوندارممنکهجاییگم؛میبهتنکنهخرابفکرهايپوکتمخاوناینکهبراي .نکنهمروفکرشهرگز-

!داشتنیدوستبرادریکومهربونخواهریکهستخوبمادر

.زدپوزخندي

کردي؟پیدافامیلوفک-

!بعضیاچشمکوريبه-

نه؟یاتهرانیبگوالاقل-

.نه-

!بگوروکارتحاال-

ونیدمی .بشممستقلخواممیهمینبرايباشم،مزاحمشوناینازبیشترنیستدرستخانوادهاینهايخوبیيهمهباراستش-

هممنها؛آدرسوهاتلفنشمارهحتیمونده،آوارزیرچیزمونهمه .دارمجاوکاربهنیازواقعدر ...الزمهمقدماتیهماینبرايکه

توکهبودپسوردمیوزرهمینبودمازبرکهچیزيتنها .نخوندمشونهمباریهحتیکنمفکریعنینیستم،حفظهمروکدومشیککه

.بدمپیامبراتشدممجبورهمینبرايبود؛آشناهابینتوایمیلطفقهماون

.کردايخنده

خواي؟میچیحاال .شدنمینصیبمافتخاراینوگرنهبودم،منممکنيگزینهتنهاکهشدفهمشیرکامال-

بمونم؟اونجامناسبجايوکارکردنپیداتاوتهرانبیامتونممیببینیبزنی؛حرفمادرتوپدرباخواممی-
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داره؟پرسیدن-

امشبهمین .باشمخیابونوکوچهيآوارهنهوبشمتحمیلجاییخواممینهولیبشم،مستقلخواممیببین .دارهپرسیدنآره-

.دارمهمشرطتاچندولیکن،مطرحخونوادتباروموضوعاین

هایی؟شرطچه-

همیشهبرايببندین،تونیننمیکهروپامودستگفتینبهشبفهمموقتهراگه !شرایطهیچتحتبفهمه،نبایداوناینکهاول-

منبگمحاالهمینازمیاد؛بدمبازيسرباالآقاازدونیمیخوباینکهدوم !دممیترجیحروخوابیکارتنوکنممیتركروجااون

 .دورمیندازینرواینازرغیحدیثیوحرفهرپسبسازم،مستقلزندگییهخواممی

.دادتکانسري

!قبوله-

.هستمجوابتمنتظرفردا .بزنحرفمامانتوباباباگفتم !نه؟یاقبولهگیمیکههستیکیتو-

میاي؟کی-

ندادي؟آدرس .فرداهمونباشهاکیوبزنیحرفاگه-

.دنبالتترمینالمیامخودمگیمیروساعتشخواد،نمیآدرس-

!فعالباشه،-

هایشاخمکمکمنشست،مونیتورمقابلاخمباکهکمی .شدنمیعوضاصالدختراینکشید؛همدرراهایشاخموبستراپنجره

وزندهکهبوداینمهمکند،بداخالقیخواهدمیقدرهربگذار .نداشتامیديبودنشزندهبهدیگربود،زندهکهشکرراخدا .کردبازرا

 .دانستمیشانخانهدرنداماندنبرمبنیرامادرشوپدرنظرحاالهمیناز .بودايالعادهفوقخبرفعالمسالهاین .استسالم

دخترچنیناینپايودستبهدادمیمزهاصال .داشتخوبیاحساسبماندکنارشانزندگیبرايبودقراراینکهازشد؛گرمدلش

!پیچیدنبدعنقی

میتداعیبرایشراخاصیخاطراتحالاینبا .بودکردهآمدورفتراهایندربارهاتحصیلشسالدودر .نبودتازهرایشبمسیر

همچنانکهآذربایجاناطرافهايکوهبرعکس .کردمیبیشتريتغییراطرافشطبیعتشد،میترنزدیکتهرانبهچههر .نمود

خودنماییعیدرفت،میشرقسمتبهبیشترچههروآمدمیبهاربويبعد،بهمسیرفهنصداشتند،سربربرفازسفیديچادر

مشاهدهدرختانرويراتازههايجوانهشدمیراحتیبهولیبود،باقینوسالآغازبههفتهدوازبیشهنوزاینکهبا .داشتبیشتري

.کرد

قدماتوبوسوسطدروگرفتهآغوشبهبارهاراقرارشبیکودكسفرتدايابهمانازدرستکهدادمرديبهوگرفتپنجرهازنگاه

کرد،نگاهراساعتشوکشیدآهی .بودکردهاذیترامادرشوپدرراهطولدرکلیکهبانمکوشیرخوارهايبچهدختر .بودرفتهرو

.رسیدندمیساعتهنیم

پشتیبهراسرش !گرفتدندانبهمحکمرالبشکردن،بغضخاطربهخودمجازاتبرايوکشیدساعتروينرمراانگشتش

میخوبچه !سفیدپرایدیکپیدربود،جادهمخالفسمتبهچشمشمسیرکلدر .بسترااشخستهچشمانودادتکیهصندلی

.شودتعطیلهممغزشاستبستهآدمچشمانوقتیشد
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بهوانداختپایینراسرش .نبودکنندهگیجبرایشماشینوآدمهمهآنبانالترمی .بودشدهتاریکحسابیهواشد،پیادهوقتی

نداشت،رفتنجلوبرايشوقیوشورهیچکههاییگامبا .بودفروشیبلیطيباجهکنارقرارشانافتاد،راهترمینالساختمانسمت

!بودشلوغهمچقدرنکرد،مشاهدهريتغیی .گذراندنظرازراآنجاوایستادوروديقدمیدهدر .رفتمیجلو

:خواندشنامبهصداییشود،ساختمانوارداینکهازقبل

!ندا؟-

داخلتارانگاهش .داشتتنبهرنگیکرمپالتويساله،ششچهلپنج،چهلحدودبودزنی .کردتعقیبراصداجهتوایستاد

!خودشچشمانشبیهبود،خودشنگاهشبیهنمدارنگاهآنچقدرکشید،باالچشمانش

بههمخوردنتکانفرصت .کردجبرانمقابلشفردرابینشانيفاصله .نداشتهملبخندي .شدمتوقفرفتنجلوبدونوحرکتبی

.بوسیدمیراصورتشوکردمیگریهداشت .گرفتآغوشبهسفترااو .ندادندا

!دستانشدادنتکانبدونحتیبود،ایستادهفقطندا

:گفتمیهایشگریهمیاندر .برگرداندآغوششبهدوباره .نگریستاوبهدقتباودادفاصلهخودآغوشازرااوخانومفهیمه

!عمه؟کرديتاسنگینغماینباتنهاییچطور؟!کشــیديچیبره،قربونتبهعمهشم،فدات-

باالرادستانش .کاویدراصورتشکرد،جداخودازدیگرباررادسردخترك .زدمیردصورتشرويکمکموارادهبیاشکشقطرات

:کردخیسرادستانشکفهایشاشک !کشیداوصورترويوبرد

!براتبمیرم-

!داشتنیازآشناوگرملحناینبهچقدر

!داشتنیازکند،عزاداريبرایشوبشناسدرامادرشکسیاینکهبهچقدر

!داشتنیازکنارش،همدرديبراينهوباشددشهمدرکسیاینکهبهچقدر

ياندازهبه !مادريبیماهدوياندازهبهکرد،میهقهقداشت .دادترکیدنياجازهبغضشبهونهاداشعمهآغوشبهراسرش

!شدنهشرمندودیدنمحبتماهدوياندازهبه !بودنآسمانوزمینبینماهدوياندازهبه !کشیدندردماهدو

دراش،گامییکدربود،اینجاحاال .شوددردهایشمامناشعمهآغوشروزيکردنمیتصوروقتهیچشایدگریست،میداشت

شرمندهاوگریستنازدیگراینکهعجیبوکندگریهپایشبهپاکهبودیکی .نیستکسبیهمزیادکردمیحسحاالتازه !آغوشش

 .بودمنتبیهمدرديایندیگرشد،میهمدردشباید !بوداشوظیفهارانگبود،اشعمه !شدنمی

:انداختخطهایشانگریهبینصدایی

!بشهچیکهانداختیراههنديفیلموایستاديترمینالوسطمامان،-

وآوردلبيگوشهبرتبسمینگاهش،غمرغمعلیوکردکجراسرشنیزاو .نگریستراصداصاحبوکندعمهآغوشازراسرش

:زدغرآرمانببوسد،رانداصورتخواستمیخانومفهیمهدوبارهوقتی .دادتکانسالمعالمتبهسري

!دیگهکاراستهمینبرايدنبالش،رممیخودمگممیوقتی !مامان؟-

:گفتافتادنراهحالدرو

!برگردیدآژانسبابایدنباشید،ماشیندمدقیقهپنجتااگه-
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:کردصداخانومفهیمهگرفتن،فاصلهازقبلاما

.بگیررونداساكبیاري؟میداريکجاآرمان-

:گفتندا

.سبکهدارم،برمیخودم-

:گرفتراساكوشدنزدیکشآرمان

!نمیادهاگیرتهاموقعیتاینازبعدا !کنیملوستکمیهبذارحاال-

کردهایجادهمباخوبیترکیبرنگکرميدکمهسهبلوزباايقهوهچرمکاپشنوسیرايهوهقشلوارکرد؛نگاهراپایشتاسرندا

:گفتآهسته .بودند

!شديعوض-

:دادجوابوزدلبخندي

!ندارهاشکالشدنعوضنشم،عوضیحاال-

:گفتخونسرديباندا

!بوديهماولشازکهاون-

اودندانجايهمهنوزکردفکرخندهبانهاد،بازویشرويرادستشزد،لبخنديآرمان.شدهمراهشورفتعمهکنارحرفاینبا

:رفتندادیگرطرفوکردترتندراهایشقدمو !کندمیدردبازویشروي

ندیدیم؟همووقتهچند-

:انداختباالشانهندا

.شهمیسالیسهدوکنمفکر-

:پرسیدخانومفهیمه

اومدي؟راحتدي،نشاذیتراهتو-

.نبودمشکلیبله،-

!گذرهمیحادثهاونازماهدونیومدي؟زودترچرا-

:کشیدعمیقینفس

.بودمشناساییممداركمنتظرهمبعدنبود،خوبحالمکهاولش-

.بهمونداديمیخبریهالاقل-

سیوروآدرسشگفتوگرفتروایمیلمزوربهآرمانباریهکهافتادیادممرتبهیه .نداشتمکهایناتلفنشمارهبخوایدروراستش-

!خورددردبهروزیهشایدکنم،

:پریدحرفشوسطزدهذوقآرمان

!دیگهروبینیپیشيقوهبینیمی-
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چندهربود،شنیدهراصدایشکمترداشتیادبهنداکهجاییتامالیم،وساکتمردي .بودخانههمرضاآقارسیدند،خانهبهوقتی

:گفتآرمانبهخطاباحوالپرسیوسالمازبعد !بودشدیدهبارچندمگر

بریم؟همبابرسمهممننکردینصبرچرا-

:دادتکانتاسفبهسريآرمان

اتوبوساترفتیمروقدمترمینالتونیموساعتیکدرستکنیدباور .شدمپاهممنآخرشکهزدغرقدراین !مامانایندستاز-

!برسه

:گفتخندهبا .شناختمیراهمسرشرضاآقا

!گیمیچیفهمممی-

 !دارندنیازتفریحبههمیشههابچه .باشدخوشدلشانبگذارنکرد،همدخالتاصالداشت؛عادتهابحثاینبهکهخانومفهیمه

با .رسیدمینظربهمتريسیوصدبیست،وصدآپارتمان .یدچرخخانهدوریکبارندانگاه .کشانداتاقیسمتبهوگرفتراندادست

!دیدمیراشانخانهکهبودباراولین .بودسازگارخانومفهیمهيروحیهباکهشیکاماسادهدکوراسیونیک

:گفتوکردبازرامزبوراتاقدرخانومفهیمه

 .توئهاتاقدیگهامروزاز .نزدیمرکیبشتبهدست .خودشهيخونهدیگهحاالبود،آراماتاقاینجا-

:انداختآرامجوروجمعاتاقبهنگاهیندا

چطوره؟حالش-

.گممیبهشبعدبرسیگفتمنیست،خوببراشاسترس .نگفتیمبهشروتواومدنهنوزخوبه،-

براش؟شدهچیزي-

:گفتلذتکلیباوزدلبخنديخانومفهیمه

.اهشهمچهارهنوزبارداره،-

:زدتبسمینیزندا

.مبارکه-

:گفتاتاقتركحینخانومفهیمه

.شامهوقتکهبیاکنعوضروهاتلباسزودهمحاال .بگوبهمداشتیالزمهمچیهر .باشراحتاینجاممنون،-

همروتختیحتی .آننارکوگوشهدروارنگرنگعروسککلیباصورتی،وروشنبنفشدکوراسیونبااتاقی .نشستتخترويندا

.باشدداشتهايروحیهچنینآرامکردنمیفکربود؛عروسکی

پالتويبهنگاهی .آورددرتنازراپالتووبرخاستسنگینیبا .شدنمیکهشدنمیاماکردمیبایکوتراافکارشقدرهر .کشیدآهی

ساكازوانداختتخترويراپالتووزدخودبهپوزخندي .دکرعبورذهنشازايساده«باشهمبارك»يکلمهوکرداشمشکی

آخر .گذاشتوبرداشتباردهراموجودروسريدویکی .سرششالباتعویضبرايبودايروسريدنبال .پوشیدوبرداشتمانتویی

هفتهدوسوغاتداشت،وستدراطرحشچقدر .بنفشوزردبرهمهمدرخطوطباطوسیوسفیدشالهمانسراغرفتبازهمسر

!تهرانازبودپیش
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کند؟تعدیلراافکارشخواستمیکیبست؛حرصباراچشمانش

!بودسرششالهمانبازرفتمیبیروناتاقازوقتیاینکهجالب

.دکرمیخالیخودظرفداخلرانمکدانمدامآرمانچندهربود،خوشمزهغذا .شدخوردهايدوستانهفضايدرشام

.هستوبودهایرانیانتمامغذايازبعدالینفکجزوکههمچاییصرف .نشستندهمدورساعتیشامازبعد

آسیبچگونگیازآن،ازبعدماجراهايازنجاتش،جریاناتازپرسید،زلزلهزمانازوگرفتدستدرراکالميرشتهخانومفهمیه

رابرخیوتفصیلبهراماجراهابرخیندا .بودهکنارشانمدتایندرکهايخانوادهازحتی ...وجراحیعملپایش،ودستدیدن

 .ماندباقیايدانشکدههمحددرهمانهماشايدانشکدههمبهاشاشاره .نزدمهديازحرفیهیچکلدرودادمیجوابگذري

خیلیقدیمیايدانشکدههمیکوبیندمیآسیباوبود،سادهجریان .گذشتموضوعاتبرخیرويازروانوسرسريخیلی

کههرنخودنخوداستشدهخوبحالشکهحاالوکندمیکمکاوبهدوستیانسانیاوظیفهطبقوبیندمیرااواتفاقیوشانسی

 ...کههمکالغهرسیدسربهمايقصهخود،خانهرود

:دپرسیآرمان .بودکنندهقانعتوضیحاتشحالهربه

!چیه؟برنامتحاال-

:پرسیدجديخیلیندا

کردي؟منتقلکهمنوهايشرط-

.آره-

:گفتوخانومفهیمهورضاآقابهکردرو

!کنمزندگیاونجابتونمکهجایییهفرصتاولیندروکنمپیداکاریهکنممیسعیواضحه،منبرنامه-

:گفترضاآقا

همچیهراینجاببین .کنیعملمنطقیوعاقالنهبایدولیداره،تحسینجايواقعابشیمستقلوکنیپیداجاوکارخوايمیاینکه-

 ...حوصلهباامابگرد، .زندگیهعمریهبرايتصمیمشغلکردنپیداکنی،عجلهنبایدهرگز .دارهروامنیتباشه،نداشتهکه

:آمدپدرحرفمابینآرمان

!منهمکارشهمیهمندافرداازباباجونآخ-

:پرسیدوبرگشتخوشحالندا

کنی؟میکارکجابشم؟همکارتتونممی !واقعا؟-

:خوردرااشخندهآرمان

!کاریابی-

!آره؟دیگه،کاریابیموسسه-

:گفترضاآقاندا،گذاشتنسربهسربیشتربرايآرماننشستنصافباهمزمان

!نیستبخوردردبهیکیشحرفشتاارهزاز !نکنتوجهاینحرفبه-

:کرداعتراضوارفتهوشاکیآرمان
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!بابانکنهدردشمادست-

:گفتعمه .خندیدندمادرشوپدر

!اینهشدینهمکاراینکهازمنظورششه،میماهیهفتحاال .گردهمیکاردنبالکردهتمومروسربازیشآرمانوقتیاز-

:گفتجانببهحقآرمان

!کهبیکاریهازبهترمشغولم،دوستمفروشیمانتوتو .نیستمبیکاربیکارِهماالح-

:گفتمادر

!موقتصورتبهالبته-

:گفتاخموآرمان

!چیهرحاال-

:گرفتدستبهروبودگسستهآرمانکهکالمیيرشتهدوبارهرضاآقا

نزدیککهحاالخصوصبهنیست؛آسونیکارمناسبشغلکردنپیداپسگرده،میکاردنبالدارهماهههفتآرمانکهبینیمیآره-

يخونهیهياجارهبرايدونیمیکردي،پیداکارفرداهمینهمفرضبهحاال .گرفتهقراراونالشعاعتحتکارهايهمهوعیده

تالششدنمستقلبرايبگمبهتخواممیینهمبرايکنیم،میصرفنظرزندگیلوازموهاهزینهسایرازتازهالزمه؟چقدرکوچیک

توخداشهازکههماتعمه .گردمبرمیشبورممیصبحکهمنبمونی،اینجاتونیمیبخوايوقتهرتا !نکنعجلهولیکن،

 ...نیستمعلومبرنامشوقتهیچکههمآرماناین .داریمهماضافیاتاقیه .باشیپیشش

:دادادامهخندهباو

!کنیتحملشبایددیگه-

رضاآقابهکردروبازولی !جنساینشدنضایعازکردمیکیفداشتندا .شدسینهبهدستوگرفتخودبهعصبانیيقیافهآرمان

:گفتو

 .فعالنمکپیداکاريیهکهاینهمهممنبرايولینشده،راضیشغلیهرداشتنبهآرمانهمشایدخب .رسونهمیروشمالطفاین-

باحقدونممیزندگیبرايهمجایهکردنپیدامورددر .دارهبهتريشغلیفرصتاینجاکهبودههمینهمتهرانبهاومدنمعلت

وامییهکنم،پیداثابتشغلیهبتونماگهدارمنظردر .کافیهبرامهمکوچیکاتاقیهونیستمآنچنانیجايدنبالمنولیشماست،

نشدمبزرگطوريکهدونیدمی .کنممیتوکل ...رسونهمیخداهمروچیزهابقیهواجارهپیشش،پولازمقداريبرايبگیرمچیزي

تونستهموقعیتاونباوشرایطاوندرمادرماگه .بسازمخودمبرايسادهزندگییهبتونماحتماالپسباشم،داشتهخرجیپرزندگی

.بیامبرخودمزندگی  يعهدهازحداقلمبتونبایدهممنکنهبزرگمنو

:گفتوکشیدبیرونمانتوزیرازگردنبدیکوبردگردنبهدست

داره،قیمتچقدردونمنمی .منگردنانداختهممامانشدمقبولکنکوروقتیداده،مادرمبهروزيیهکهبودهبزرگممادرمالاین-

چگونگیشوعواقببهگممیچیزيوقتیبدونیدکهگفتمرواینا .کنهتامیناینهمرونهخوپیشپولازبخشیبتونهاحتماالولی

.کردمفکر

:گفتسریعخانومفهیمه
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بفروشی؟رومادرتیادگاريخوايمی-

:زدتلخیتبسمندا

مباداترمباداییروزچهومباداستروزايبرطالشنیدمکهجاییتا !بهترهنمونهیادمهمونبمونهیادمگردنبندیهبامامانقرارهاگه-

!منامروزاز

نفروخته؟اینووبودهشرایطیچهتومامانتدونیمی-

شایدداره،نظريکسهرحالهربه .کردمیانتخابروزندگیمگردنبنداینومنزندگیبینبودامروزاگهاحتماالولیدونم،می-

تومامانعشق .نیستنبرخوردارزیادياهمیتازچیزهاییهمچینمنبرايواقعاولیدونم،نمی .بودمهمتربراشاینحفظواقعاهم

!بشهگموبیفتهیهوکهبشهخرابقفلشنهوبزنهدستبردبهشتونهمیکسینهمونه،میاونجاهمیشهبرايودارهجامنقلب

آنباشد؛کاردنبالشنبهروزازشدقرار .نشدندنداحریفبافتند،ریسمانوآسماناشعمهشوهروعمهقدرهرشبآنخالصه

!بودچهارشنبهشبشب،

کمدازتواندمیپرسیدمیعمهازباید .نداشتهمراساکشکردنبازيحوصله .شداتاقراهیگفتکهکوتاهیبخیرشبازبعد

گرممحسوسیطوربهتهرانهوايکند،تعویضداشتتندرکهییهالباسباتابرداشتراحتیلباسدستیکنه؟یاکنداستفاده

.بودرسیدهفرازودترآنجاعیداینکهمثلشد،نمیدیدهآنجاهايخیاباندرهمبرفیهیچ .بودتر

ینهم !کندفرارافکارشازخواستمیکهبودمسخرهچقدر .دادتکیهدیواربهونشستتخترويکردعوضکهراهایشلباس

نیمخوابازقبلکهبودکردهعادتآمد،نمیخوابش !بودزدهچانهمبینابارنگشسرچقدر .دادمیراآنجابويهمراحتیهايلباس

هشتروزنامهیکياندازهبهروزهر .کردمیپیداکجاازراحرفهمهایندختراینفهمیدنمیهنوز .بزندحرفبرایشمبیناساعتی

میدلشهابچهعینهممواقعبعضی !بودحرارتوشورپرکردنشتعریفنوعهمچقدر .داشتگفتنبرايلبمطايصفحه

داشت،دوستش .کردمینگاهشهمخوابیدنشازبعدحتیکرد،نمیردرادرخواستشایننداهموقتهیچ .بخوابدنداکنارخواست

 ...کهخواهريهمانياندازهبه

!شدنمیکهشدنمیاست،خبرچهخانهآندرحاالواستشبیچهامشبنکندفکرردکمیسعیچههر

بود؟خانهمهديحاالیعنی

بود؟برگشتهکی

بود؟درستکارشاصال

کند؟عملدیگريطوربودبهترشاید

کنند؟میفکريچهاشدربارههاآنحاالیعنی .داشتاسترسهمدورراههمینازانگار .فشردوگرفتبغلبهرابالش

 .بودیافتهزندگیدیگربارآنجادرتعارفبیآري .بودشدهزندهدوبارهآندرکهايخانه !بودگرفتهخوخانهواتاقآنفضايبهچقدر

ملیحهبهسالممحضبهکهصبحهمانازداشت؛دوستراچهارشنبهروزهاياصال !داشتدوستراچهارشنبههايشبچقدر

!استچهارشنبهامروزداشتتاکیدکهشدمیمواجهاوخندانرويبانومخا

حق .بگیردراهاآنزندگینشاطنداشتحقکرد،پنهانبالشبینراصورتش .بودشیرینقدرهمانبرایشاننیزامشبیعنی

!خواستنمینداشت،حق .کندکمترراخانهآنگرماييشعلهنداشت
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 .نیستدرستآنجادرماندنشکهبودرسیدهنتیجهاینبهبیشتربودکردهفکربیشترچههروبودکردهفکرلیخیبود؟چهچارهولی

مرددکارشبودندرستيدربارهبودگرفتهفاصلهفضاآنازکهحاالولیآمد،میدرستنظرشبهبودگرفتهموقعآنکهاينتیجه

.کندجوروجفتذهنشدرتوانستنمیهنوزراهی؟چهاینکهولید،شمیپیدانیزبهتريراهشاید .بودشده

ایندیگرنه، .خندیدخودمزخرففکربهبود؟خوشحالبود،کردهتركراخانهآناینکهازیعنیداشت؟حالیچهمهديحاالواقعا

!باشددستشدمخواهدمیدلشواستعصبانیاودستازبسیارحالبداندکهشناختمیرااوقدري

چقدر .گرفتنمیجديزیادراچیزهیچکهراحتپسرهمان .بودشدهتنگهممبینبرايدلشروزنصفهمیندرکهبودعجیب

!بگیردسادهرادنیایکیکهبودخوب

دراشپروندهخوبیابد .کردمیفکراینازبعدکارهايبهباید .کنددورخودازراافکارآنبتواندبلکهتادادتکانتندتندراسرش

کاردنبالخیابانوکوچهدربود؟چهکرد،میبایدکهکارياولینشنبه .خوردنمیدرديهیچبهبیشترکنکاش .بودشدهبستهخانهآن

شرکتیکزد؟میسرکامپیوتريشرکتدویکیبهرفتمیبودبهتریانیازمندیها؟در ...نههماینیااینترنت؟درنهیاگشت؟می

 ...نامیخانومفرزاد،مهدي،همراه .بودگذراندهآندررااشکارآموزييدورهقبالکهشرکتیهمانشبیهکامپیوتري

عجببخیر،یادش !بوددادهسوتیمهديبرابردرچقدراوف .نشستمیلبشبرلبخنديدورروزهايآنآوردنخاطربهازهنوز

درسعیونشستهساعتدووبودنگفتهاوبهچیزيهیچآدمهمهآنبیندراینکهبامهدي !بودریختهبهمارشرکتیکهايشبکه

اشخرابکاريازبعدکهندابهچشمشوقتهرولیبود،نمودهایجادخانومنداکهبودشدهايآشفتهاوضاعدادنسامانوسر

مگه»بودشدهتوبیخکوتاهجملهچندشرکتدرهمسرآخر .گذاشتنمینصیببیغرهچشمازرااوافتاد،میبودشدهمظلوم

یهبراتونبشهوکنینیادداشترومشاهداتتونفقطتاباشیناونجابودقرارتونین؟میکنینادعانیستین،بلدکهروکاريمجبورین

«!تجربه

!دیگريتجربهیکبودشدهبرایشهمآنباالخرهخب

 !مهديبهشدمیختمآخرشکردمیفکرچههربهچراکشید؛واهدرپوفی

 ...اماداشت،همراهاتلفنشمارهداشت،راخانهآدرسداشت،راشرکتآدرس

يسابقهبرایشکند،جورهاآنشرکتدرمدتشکوتاهکاربرايچیزيمدرکییکتوانستمیاگر .کندمراجعهآنجابهشدنمی

.شدمیخوبی

چطورکند؟کاريبهاقدامهاآنبدونتوانستمیمگرنبود،دستشاشتحصیلیمداركاصال !مدركوايافتاد،چیزيیادمرتبهکی

حلیراهبودمهدياگرحتمادادند؟میدستشبهراتحصیلیمدركدوبارهیعنیکرد؟میاقدامهاآنيدوبارهگرفتنبرايباید

!داشت

آهستهصداییبارودفرومخشدراینکهبرايوکوبیددستشدربالشبهبارسهدوراسرشبود،شدهيکفرخوددستازدیگر

:کردتکرار

!کنممیخفتخودمهايدستباخودمکنی،تکراررومهدياسمدیگهباریهاگه-

وشدهتکراربارهزارافکارش .بوداندهنمصبحنمازبهچیزيکرد،ساعتبهنگاهی .بودشدهرهابالشترويصدایشبیهاياشک

.بودنکشیدههمدرازحتیهنوزاو
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ساعتههفتششرانندگیازحاصليخستهکمراصالهماو .بودشریکاشخوابیبیایندردورکیلومترهادرهمدیگرنفریک

.بودنکردهتکیهزمینبهرااش

.بودزدهقدمگاه

.بودزدهچنگموهایشبهگاه

.بودنمودهحوالهدلدربیراهیوبدگاه

.بگیردبارهایندردرستیتصمیمبودتوانستهنهوبودشدهعایدشاينتیجهنههنوزولی

همزیادانگارکردمیفکرکهحاالنهولیعادي،ومعمولیخیلی .بودندزدهحرفهمباداشتند،تلفنیتماسهمباصبح !بودشوکیبد

کههاییزحمتهمهخاطربهرااوبودخواستهوکردهتشکرچیزهمهبراياواز .بودهمیشهازترمالیموترنرمنداونبودهعادي

بارمداريدوستچیهرتلفنپشتحاال»بودگفتهوگذاشتهسرشبهسرکمیجاهمهازخبربیهممهدي .ببخشدداشتهبرایش

«شیم؟نمیکهروبهروخونه؟کهرسمنمیکن،

!بایدفهمید،میبایدبود؟نشدهمتوجهچرابود؟نفهمیدهچیزيمکالمهاینازچرا

.بخواندوکندبازراآنکهبودنشدهفائقاشنگرانیوعصبانیتبرقدراینهنوز .کرددستشدرکوچکيدفترچهبهنگاه

راهمیشهشاديهاصورتونپریدهآغوششبهمبینا !خانهریبغسکوتوبودشدهمواجهاوخالیجايباخانهبهورودمحضبه

.نداشت

:بودپرسیدهمحتاطانهونشستهدلشدرترساشخانوادهنگرانصورتبهنگاهبابعدولیبود،نگرفتهجدياول

!کجاست؟ندا-

نداکهبوددادهتوضیحکوتاهخانومملیحه.بودخرابزیادياوضاعیعنیاین .بودکردهسکوتوانداختهپایینراسرشخانهمخبر

سريافسوسبهوگذاشتهتوبرايهمايدفترچهگویابودگفتهودادهنشانگذاشته،برایشکهرامختصريينامهواسترفته

:بوددادهتکان

!مبیناستداشته،خبرماجراازکهکسیتنها-

برادرشجوابگويخودبایددخترشکهبودمواقعیآناز .بودرفتهشامبهسرکشیيبراخودودادهمهديدسترانامهحرف،اینبا

!کمکبدونشد،می

:گفتمبینابهرووبرگشتوقتیبود،طوفانازقبلدریايعینمهدي

 !منتظرم-

:گرفتاوسمتراايدفترچهاشگونهرويروانهاياشکبامبینا

.هدادتوضیحبراتروچیهمهگفت-

:رفتباالترمهديصدايتن

رفته؟کیرفته؟چرارفته؟کجاکجاست؟ندا !بشنومخودتازخواممی-

:گفتدیواربهچسبیدهمبینا
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نگفت؛بهمرفته،کجادونمنمی .گرفتآژانسترمینالبرايدونممیفقط .رفتزودترکمییهیاسهساعتحدودايظهرازبعد-

!ندارمخبرمنولینوشته،بهتروچراشگویاگه،نمیکسهیچبهگفت

:گفتحرصباوشدترنزدیکاوبهگامیمهدي

!نگفتی؟بهمموقعهمونچراندادي؟خبرمنبهچرا-

:شدفریادصدایشو

نشدي؟مانعشچرااصال-

:یافتمیافزایشهممبیناگریهشدتاو،صدايرفتنباالباهمزمان

يخونههمیشهبرايشدممیحاضرگفت !کردم؟میچکاربودماونجايمناگهگفتبهم .گرفتقولزماکرد؛خواهشازم-

هیچگفتودادبهمرودفترچهونامه .کنمکمکشروباریههمینخواستازمبمونم؟بودمایشدانشکدههمروزيیهکهکسی

چیزمنکنباور !خواستازمهمینوفقطاون .نشهمطلعحضورشعدمازکسیهفتساعتتااینکهازغیرخوادنمیازمکمکی

ماماننذاشتمرفتنشازبعدساعتچهارکهبوداینکردمبهشکهکمکیتنها .نداشتمخبرچیزيازهمقبال .دونمنمیبیشتري

!همیننیست،بفهمه

بره؟دارهروکجااوننکرديفکرنادونتويوقتاون-

!امنه ...نیستبديجايرهمیهکجاییخوردقسم-

باکهدعواییرغمعلیوبیایدکنارموضوعبابودنتوانستهبازورودشازساعتچندگذرباهنوز«!احمقيدختره»کردتکرارلبزیر

.بودنشدهخنکدلشبازداشتمبینا

کردهخداحافظیونمودهعذرخواهیهازحمتيهمهخاطربهوکردهتشکراواز .بودسطرچندبود،نوشتهمادرشبهنداکهاينامه

مهدي،خواستهنمیفقطکهبودکردهذکرونکندتلقیادبیبیرااشحضوريخداحافظیعدمکهبودشدهنشانخاطرانتهادروبود

بدونتوانستنمیاینکههالبتصدوبودناچاريسرازهممبیناازگرفتنشکمکعلت .بداندمقصراورفتندرهمرامادرش

!بروداوباخداحافظی

:بودشدهنوشتهجملهایناولشسطر .بودبستهدوبارهوکردهبازرادفترچهبارچند

«!نخونهستیعصبانیاگه»

.کندخواندنبهشروعوبنشیندکهکردوادارراخودباالخرهکهبودچندساعتدانستنمی

نکردهدعوامبیناباکهامیدوارمخصوصبه .باشهطورياینکهایشااهللایعنی .شديآرومکمییعنیيکردردرواولسطراگهخب»

کرديتنديباهاشاگهخدارضايمحضدارم؟دوستشخیلیمندونیمی .دونستنمیجریانازهمهیچیوخوبیهدختراو .باشی

 !روتوسنگینیسرازغیرکنهتحملتونهمیروچیهراونبیار،دردلشاز

دم؛نمییادممیحقبهتبگمتونمنمی .بکنیروکلمخوادمیدلتحاالبدونمکهشناسمتمیقدراینکنممیفکر

هرگز .بديگوشحرفامبهکهاینهخواممیازتکهچیزيتنها .کنیدركروکارمیاوبديحقبهمهمتوندارمانتظارهممقابلدر

باید .بدونیبایدتودیدمکردمفکرچههرولیبزنم،حرفکسیباامگذشتهبهراجعبخواممنکهبرسهروزيکردمنمیفکر

!داشت
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هیچیوببندمچشمهممنکهشهنمیدلیلاینولینکردي،سوالازمدربارشوقتهیچکهداشتیمردونگیقدرایندونممی

.نگمبهت

ونیستندادنگوشداستاناهلزیادپسرادونممیبگذریم، .باشمدورازتمنخونیمیروایناداريوقتیبودالزمکنباورولی

یه .بگمرودختریهزندگیداستانبراتخواممی .کنممیخالصهبتونمکهجاییتاهمینبرايندارن،روچیزاطوراینيحوصله

 .ایرانهغربدرمرزيشهرهايازیکیکجاست؟رینشیقصردونیمی .بودشدهمتولدشیرینقصرتوکهدختري

پدروبرادردوبامنیژهورهمیدنیاازچهارمفرزندتولدموقعمادرش .داشتخودشازتربزرگبرادردو .بودخانوادهسومفرزند

هیچهمدیگهوآبوراونزنهمیکاربرايترشبزرگبرادربود،سالهشونزدهمنیژهوقتی .مونهمیتنهاداشتههمدیابتکهپیرش

اینبانبود،ايخونههردرونبودمرسومزیادتلفنیتماسوبودانقالباوایلتقریباموقعاون .نمیاددستبهخبريازشوقت

هماوندیگهتمدیهازبعدولیکردند،دریافتنشینشیخکشورهايیکیازنامهتاچنداوایلالبته .رهمیکهرهمیبرادرهحساب

اتفاقیاصالیاگذرونهمیخوشودادهتشکیلزندگیخودشبراياونجازنده،یااستمردهکهنفهمیدندهموقتهیچوشدقطع

 !افتادهبراش

نمازهايطرفوماهشهریورروزهايازیکیبعدسالدوحدوداینکهتا .گذشتمیخوبیابدنفرشونسهزندگیبازحالهربه

باپدرشوسالشبیستبرادرزدهنمیروشونخونهدرکسهیچموقعاونکهاونجاییاز .شهمیزدهشونخونهدرکهبودهصبح

ریزنمینظامیهايلباسبامردهاییدرشدنبازباکهرهمیحیاطبهجریانفهمیدنبرايآلودخوابهممنیژه .رنمیدردمهم

 !عراقیهايبعثیبودن،هابعثی .دننمیهموسایلبرداشتنوخانهبهبرگشتنصتفربهشونحتی .حیاطشونبه

شهراهالیيهمهکهشنمیمتوجهاونجابهرسیدنشونبا .شهرمیدونبرنمیروپیرشپدرومنیژهوکننمیدستگیرروبرادرش

یکجادرروپیرهاوهابچهوزنواومدندرعرقییروهايناسارتبهبودهشهردرجوونپسرومردچیهر .شدندچاروضعاینبه

.کردنجمع

جالبهایران؛مرزهايطرفبهبرنوبیفتنراهکهگهمیایناگروهبهومیادبودهبلدفارسیکهعراقییکساعتیگذشتازبعد

!ایرانمرزهاي

هاشونبچهوخودشوننجاتبراي .بیارندستبهوضعیتشونازاطالعییاوببیننرواوناتونننمیدیگهمردهادستگیريازبعد

همشهریوراواخرکهگرماییبابودن،راهدرتمامروزهدو .بودهخودينیروهايتسلطتحتکهبرنجاییتابیفتنراهشنمیمجبور

 .بیانبقیهپايبهپاتونننمیپیراازخیلیومیفتنپاازبودنناتوانکهکساییازخیلی .آبیوغذاهیچبدونهستجنوبیمناطقدر

 .بودهسختواقعاآببدونهماونگرمااوندررفتنراه .کشهمیخودشدنبالروپیرشپدرشدهکههمنحويهربهمنیژهاما

ازاوناولیکنمدركایوتصوررواوناموقعاونحالنتونستموقتهیچمن .رسنمیباغیهبهرفتنراهساعتهشتوچهلازبعد

!بودهشدهجمعزمینرويکهروآلوديگلآبوخورنمیهمرادرختابرگحتیتشنگیوگشنگی

خبربرسن،اونجابهعرقینیروهاياینکهازقبلیعنی .بودنشدهتخلیهخودبهخودبودن،دوراولیهمرزهايازکمیکهمناطقی

بالفاصلهرسیدنشون،محضبه .برسنایرانینیروهايبهتوننمیمیارنبدستدوبارهکهتوانیباباالخره .بودهرسیدهاومدنشون

بهشونغذاحديتاچندهربودن،آوارهروزيچند .شنمیمنتقلجنگیمناطقپشتجاییبهاوناوگیرهمیصورتالزمامداد
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ومیادهاییاتوبوسمدتیازبعد .بودنتکاپودرهمهبود،شدهغازآناگاهبهکهجنگیوآوارگانزیاديعلتبهولیشد،میرسونده

.شنمیاعزامایرانمختلفمناطقبهگروهگروهترتیباینبهوکنهمیسواررواونا

.بودافتادهتبریزنامبهقرعهعدهاینبراي .بودتبریزراهیکهکنندمیاتوبوسیسواربنديگروهدرروپدرشومنیژه

بهوقتی .رسنمیتبریزبهتابودنراهدرساعتچهاروبیستازبیش .بودتالطمدرکشوريهمهوشدهآغازرسمادیگهگجن

میبهشکهبرنمیجاییبهروپدرشومنیژهوتقسیمروزدگانجنگبوده،کاراینمسئولکهکسیراهنماییبارسنمیمقصد

هاییخانه .داشتفاصلهشهرتاربعیهحدودونبوددورزیادالبتهتبریز،يحومهدرتقریباودبشهرکییهسازي،خانهشهركگفتن

ومنیژهبه .بودهنعمتیبودندادهدستازروزندگیشونخونهکهکسانیبرايهمهمینچندهر .کوچکوطبقهچهاروساختهپیشاز

بهترهیچیازحالهربهولینمیر،وبخورحددرگیرنمینظردربراشونهممستمريیهودنمیروهاخونهاینازیکیهمپدرش

 .آوارگانعظیمحجماونباخصوصبهبود

پدرشاوایل .شدمیتامیناونجاازشهرسبزیجاتاکثرکهداشتفراوونیهايباغوبودزیباشهركایناطراففضايخوشبختانه

با .گذشتمیکماکانزندگیوشدمیخرجشونکمکترتیباینبهورفتمیاطرافونهمکشاورزهايازیکیبهکمکبراي

 .نشدکهنشدمنیژهاسیربرادراینازخبريوقتهیچولیغیرهونامهازاعمرسید،میخبرهاییاسراازکمکمسالدویکیگذشت

وقتهیچونیستعراقهاياردوگاهدراسماینبهاسیريهیچبودشدهگفتهکردن،تعقیبمسئوالنطریقازرواینهمقدرهر

دیابتکمکمجنگآغازازسالچهارگذربا .مونددختراینبرايانتظاريچشمتنهاواومدچیهمبرادریکیاینسربهنشدمعلوم

بیدادشهردرعراقهواییمبارانبوبودسهوشصتسال .بودریختهبهمخیلیشهراوضاعروزهااون .گذاشتفزونیبهروپدرش

.کردمی

واوضاعایندر .باشهنشدهانداختهبمبیکهشدمیسپريشهردرايهفتهکمتر .بودبمبارانهايزخمیازپراکثراهابیمارستان

نظردربراشوناصیخبیمهچندهر .بودنکردهآمدورفتدکتربهبارچندین .بودشدهسازمشکلواقعاپدرشحالوخامتاحوال

همروخصوصیيمعالجهبرايالزمپول .بدنارایهروالزمخدماتنتوننشدمیسبببیمارانتعدادشدنزیادولیبود،شدهگرفته

.نداشتن

.برهبیرونخونهازدخترشکمکبدونتونستنمیهمینبرايبود،گذاشتهکاهشبهروپدرچشمانبیناییکهشدمیمدتی

 .جادهکناربردشمیکشونکشونوگیرهمیرواونبازويزیرمنیژه .شهمیبدترپدرشحالکهروزهاستهمینازیکیعصر

عینشهر .باشندورآسیبازتابودنبردهپناهاطرافروستاهايبهشهراهالیاکثر .کردمیبیدادهواییبمبارانوبودعیدنزدیکاي

.کنهسواررواوناتابودهکجاتاکسیتواصیفاینباحاالبودن؛نموندهشهردرندکیاافرادجز .بودهامردهشهر

یهوکنهمیاثرگرفته،میروماشینیهرجلويگونهالتماسکهدخترنگرانوگریانچشمانباالخرهبودنمنتظرساعتنیمازبعد

کنهمیکمکوشهمیپیادهبودهجوونیمردکهرانندهبده،پدرشالحکهدهمیتوضیحکوتاهمنیژه .کنهمیترمزپاشونجلوپیکان

.بشهسوارپیرمرد

:کردمیتکرارمدام .بودموندهبراشکهبودخانوادشونعضوآخرینپدرفهمیده،نمیروخودشحالمسیرکلدرمنیژه

!تندترخداروتوآقا-

:پرسهمیمنیژهازجوونمرد .کننمیبستريروپدرشورسنمیبیمارستانیهبهباالخره
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بدي؟خبربهشنداريروکسی-

معرفیفریدروخودشکهجوونمردشباون .ندارنروکسهیچوهستنجنگآوارگانازکهگهمیخالصهپریشونیاوندرمنیژه

!بشهبریدهبایدوکردهعفونتشدتبهپاشکهدهمیاطالعپدريمعاینهازبعدپزشک .مونهمیبیمارستانتواوناکنارکنه،می

!کشهمیچیوشهمیحالیچهمنیژهکهبماند

بهنیازوبشهحاصلفرجیشایدکهبودندبیمارستاندرامیدوارنهکهشدمیروزيچندوبودندندادهدکتربهبریدنياجازههنوز

.باشننداشتهپابریدن

بیچارگیاوجدرآدمکهبودبیابوندرکفشیلنگهحکمدرفریدواقعدر .بودزدهسربیمارستانبهفریدبارهاوبارهافاصلهایندر

پناهبیوقتی .داشتروطالحکمزماناوندرداد،میدلداریشوگرفتمیمنیژهبرايبیگاهوگاهکهغذایی .برهمیپناهبهش

خاصیزیباییولیبودگندمگونیدخترمنیژهکنه؛میمنیژهبهزیاديمککروزهااونفرید .زنیمیچنگخاشاکیهربهباشی،

!هستهمراههاییجذابیتباهمیشهسالهدووبیستدختریکحالهربه .داشت

خونهبهرومنیژهماشینشبابارچندینبوده،شدهخبربااونازندگیشرایطازحديتازدهمیسراونجابهمرتبکهايهفتهدرفرید

:گهمیروزهاهمینازیکی .میارهوبرهمیوسایلبعضیبرداشتنبراي

!بیاموبرمکنارتبتونمترراحتمنتابشهخوندهبینمونمحرمیتییهبذار !معذبممننیست،درستطوراینخانوممنیژه-

:گهمیروزیهاینکهتازدمیسربهشونتبمرفریدولیبگیره،فاصلهفریدازکمیکنهمیسعیوکنهنمیقبولمنیژهولی

مثلهمتوپدراینجا،بیايتوهمشنیستالزمدیگهصورتایندر .کنیمازدواجباهمبیااصال !تنهاموندارمروکسهیچهممن-

!منباهمعملشيهزینهتازهرسم؛میبهشخودمپدر

خصوصبهداشته،تمایلازدواجاینبهمنیژه .کردپیدانشهاصالشایدبشهآدمکسبخوادکهکسیکسی،بیوتنهاییزمانِاوندر

کهشهمیخوشحالاحتماالدیده،میمرگحالدرروخودشکههمپدرگن؛میپدرشبهروموضوع .ترسیدهمیتنهاییازکه

.کنهمیقبولهمینبراينمونه،پناهسربیدخترش

!منمادروپدریعنیکنن؛میازدواجسجاديمنیژهبامقدمفریدترتیباینبه

تحویلروشدهدادهبهشونکهايخونهبودهمجبورمنیژه .کنهمیفوتبزرگمپدرکهبودهنگذشتهازدواجشونازبیشترماهدویکی

.بودهکردههمازدواجکهخصوصبهبده،

خودشونبودشهریکبندفریدالبته .رنمیاونجابهزندگیبرايیژهمنهمراهوکنهمیاجارهشهرمتوسطبخشدرخونهیهفرید

یکبارماهدوهرمتوسططوربههمهمینبراي .فروشهمیمختلفشهرهايدرومیارهجنسبندرازرهمیکهاینهشغلشگفتمی

بزرگینعمتبزنهروخونهدرگاهیچندازهربودکسیکههمین .بودهکنندهراضیتنهادختریکبرايهمهمینولیاومده،میخونه

.باشهداشتهايخانوادهتونهمیاینکهازخوشحالوشهمیباردارمادرمازدواجشونبعدسالدو .بوده

روشکهخورهمیبرتلفنشمارهیهبهکردهمیخالیرواونهايجیبداشتهشوهرششلوارشستنبرايوقتیحین،همیندر

بامناسبفرصتیهدرودارهبرمیروشمارهنداره،روکسهیچداشتتاکیدهمیشهفریداینکهبهتوجهبا«فهیمه»بودهشدهنوشته

.هستتهراناهلبودهدیدهفریديشناسنامهتوچونگیره،میروتهرانيشمارههمشمارهپیش .گیرهمیتماساون

:پرسهمیاحتیاطوترسبامادرمپیچه،میتلفنپشتخانومییکصدايوشهمیبرقرارتماسوقتی
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شناسید؟میمقدمفریدنامبهشخصیشما-

:گهمینگرانیباتلفنپشتزن

!شده؟چی !برادرمهآره-

ازشمام؟داداشزنِمنبگه !بگه؟چیخواهراینبهدونهنمیاصالیعنیکنه؛میقطعروتماسايدیگهحرفزدنبدونمادرم

!دیگهکسنهبوده،خواهرشحالهربه .بودکافیبراشبودهفریدخواهرزناینکههمینولیشینه،میدلشتوترسیجامینه

اون .ترسهمیبدهرخپرسشاینازبعدبودممکنکهاتفاقاتیاز .ترسهمیبعدولیبذاره،میوندرفریدباروموضوعخوادمیاول

ذارهمیرواسمشومیاددنیابهفرزندشگذره،میجریاناینروياز .بشهتنشخوشدستزندگیشتهخواسنمیوبودهباردار

 !منندا،

اعتراضیهمبازولیبوده،همراههمهاییبدخلقیباگاهیوافتادهمیفاصلههمماهدوازبیشفریدهاياومدنبینگاهیچندهر

اگهدونستنمیمنیژهکهخصوصبه .باشهداشتههایینشیبوفرازتونستهمیدیگهیزندگهرمثلهماونزندگیچوننداشته

!بدهادامهروزندگیشبایدچطورنباشهفرید

 !نوناذارنمیرواسمشکهخواهریهمیاد؛دنیابههمدومشونفرزندبوده،نیموسالدونداوقتی

پایانجنگموقعاونواقعدر .کنهمیبهونهروزیادکاروشهمیبیشترهمفریدهايرفتوآمديفاصلهنونا،اومدندنیابهازبعد

ماهیآلودگلآبازهمايعدهیهوشدهورشکستشرایطایندرايعدهیه .داشتوجوداقتصاديخاصمشکالتوبودیافته

 ...وگرفتن

میماهششباریکاینکهتاگفتهنمیمادرمبهحرفیکمترینکارشمورددر!عالمهخدابودهایناازگروهکدومجزوفریداینکهحاال

مادر .مشکالتقبیلاینازواجارهشدندیرخونه،توپولشدنتموممثلداشته،آمدهاییپینیومدنش .نمیادخونهبهفریدوگذره

کهمعلومه .بپرسهروفریدحالفهیمهازشهمیمجبوروهزنمیزنگداشتههاسالایندرکهايشمارهتنهابهبودههمنگرانکه

دواینکهوروازدواجشونجریانشهمیمجبورمادرهمینبرايوبزنهحرفیغریبهزنیهبهبرادرشحالازشدهنمیحاضرفهیمه

!بگهاونبهدارههمبچه

همراهبهفهیمهبعدشروز .ببینهوبیادتاخوادمیآدرسازششهمیمواجهمادرمسوگندبابعدوقتیولیکنه،نمیباوراولفهیمه

تعریفمادر .شنمیمطمئنمادرمهايگفتهصحتازهابچهومادريشناسنامهدیدنبا .میانمونخونهبهمادیدنبرايشوهرش

«!ممکنهرچطوآخه»گفتمیهیونمیفتاددستشازمونشناسنامه .بودشدهشوکهفهیمهکهکردمی

نگرانیبا .گفتهدروغخانوادشيدربارهفریدبودفهمیدهکهوقتیازخصوصبهکرد،میخودشدرگیرهمیشهرومادرمذهنفکري

:پرسهمی

داره؟ايدیگهزنفرید-

:گهمیبوده،شدهمستاصلواقعافهیمهانگار

!میادهفتههمینآخرتابپرس،خودشاز-

:گهمیرفتنحیندرو

!بزنزنگبهمداشتیکاريوقتهرولی .تهرانگذاشتمشونکهدارمبچهتادوبمونم،تونمنمیببخش-
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فریدهفتهآخرفهیمهيگفتهطبقدرست .دارهايدیگهزنفریدوهستخبريکهشهمیمطمئنتقریبامادرمفهیمه،رفتنازبعد

ازفهیمهخواهرشاینکهاز .باشهداشتهازشرديمادرکهکردهنمیتصوراصال .هبودعصبانیبینهایتولیگرده،میبرخونهبه

.بودهکفريبوده،شدهخبرباجریان

دیگهزنداشتنفریدحتیوکشهمیدعوابهکارشونگویاولینمیاد،یادمچیزيروزااونماجراهايازکهبودمکوچکقدريبهمن

اصال !برگردهنبودقرارفریددیگهکرده،نمیخبرروفهیمهونداشتهازشايشمارهمادراگهمعلومقراراز !کنهنمیتکذیبهمرو

!نبوده؟کافیزنیهازشدنسیربرايسالپنجمگه !گشته؟میبربایدچرا

کهسرعتیهمونبهدرست !طالق ...بگیرهدیگريتصمیمشهمیمجبورماجرا،اینبهفریديخونوادهپايشدنکشیدهعلتبهاما

!کهفهمیمیکنه،ریسکزندگیشروتونستهنمی !کنهازدواجباهاشبودخواسته

سادهقدراینچرااصال !سادگیهمینبه !نه؟دارهخنده .شدمیبستهبایستمیکهزندگیشدربودهدفتريهماینحالهربه

:بودسادهجوابشکنم؟چکاربچهتادوبامنآخهگهمیبهشمادروقتیو !رسیدهمیاونبهوسطایندرضرريچهمگهنباشه؟

!بکشی؟سركزندگیمتوبخواياینايبهونهبهروزهرکهذارممیروایناکرديفکر-

وسالهسهيدختر !نداشتنسهمیهیچدنیابهاومدنشوندرخودشونکهآدماییآدم،تادویعنی ...اینا !فهمی؟میمهدي، !هاعالیه

!نونااسمبهسالهیکتريکوچکدختروندااسمبهنیمه

ايغریبهمرداینباگرفتنفاصلهومادرازشدنمجدالحظه !نمیفتهکهنمیفتهمقبولنکنه،روکاراینکهکنهمیالتماسمادرچههر

ازشایدونشهپاكذهنمازوقتهیچکهبوددردناكقدرایننداشتم،باهاشعاطفیارتباطهیچخانهدررنگشکمحضورعلتبهکه

بود،فریدآغوشدرکهنوناتبدارِيگریهصدايهنوزهکههمهنوز .نکردمفراموششوقتهیچکهباشهگذشتهازهاییصحنهمعدود

 !بودشیرخواريبچهیهاون .داشتتببود،مریضنونا .گوشمهدر

دربرگشتیاماگردونه،برمیحتماودارهنگهتونهنمیروهابچهفریدکهامیدایندرمداممادروگذرهیمروزاونازنیموماهیک

!فهیمهیعنیگیره،میتماسارتباطشتنهابابازونمیارهتابدیگهاینکهتانبودهکار

خواهرهمتوکهبهشگهنمیمامانونگفتیبهماولهمونازچراگهمیشنوهمیرومطلبوقتیوبودهخبربیجریانازفهیمه

!نامرديهمون

!شهمیمطلعفریدزندگیمحلازمادرحاالتازه !اصفهانبریمهمباتاشیممیآمادههمماتهران،بیازودگهمیفهیمه

ششپنجحدودپسریهوسالههنحدوددختریهکههاشونبچههمراهباراینشوهرشوفهیمه .رهمیتهرانبهاتوبوسبامادر

کهگهمیفهیمهرسن،میفریديخونهدموقتی .میفتنراهاصفهانسمتبهودارنبرمیهمرومادرومیانترمینالبهبوده،ساله

خونهاهبچه»گهمیتعجبباگردنبرمیخونهازساعتنیمبعدوقتیورنمیاونيخونهبهخودشون !ندهنشونروخودشمادر

«.مونیممیفریدمنتظرجاهمین !نبودن

همبازوبزننحرفباهاشتارنمیوشنمیپیادهماشینازشوهرشوفهیمهبرهخونهبهاینکهازقبلرسه،میسرفریدباالخره

فهیمه !شهمیختمدعواهبآخرشوضوحبهگهمیمادروکشهمیطولخیلیصحبتشون .مونهمیماشینتومادراونااکیدتوصیهبه

کجان؟هابچهفهمیدینپرسهمیمامان .بودهدرهمهمشوهرشهاياخموکردهمیگریهداشتهشهمیماشینسواروقتی

:گهمیودهمیتکونتاییدبهسريجوابدرفهیمه
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توئه؟دستهاشونشناسنامه-

:گهمیفقطآره،گهمیمادروقتی

!خوبه-

!نبودهالزمنظرشبههمشایدبوده،نبردهروهابچههايشناسنامهوبودهانداختهجاروقلمیهاینریزیشطرحدرفریدواقعدر

کهبودهگرفتهازشروهابچهاون .شدخرابسرمرودنیاکرد،توقفپرورشگاهمقابلدرماشینشونوقتیکردمیتعریفمادر

!پرورشگاه؟توبذارشون

یادمهدوراناونازکهچیزيتنها .کننپیدااونجامنوتوننمیومیفتهراهزودترکارمامانومنيشناسنامهوعکسداشتنبا

وکرديمیغریبیاولگفتمیمامان .نمیادیادمازشزیاديچیزدیگه !هابچهشلوغیوگریهصداياونجاست؛شلوغیوهمهمه

!کنیولروگردنمنبوديحاضردیگهاومديبغلمکهبعدولی !يبودکردهقهرهمشایداومدي؛نمیبغلم

اول .نکردیمپذیرشروکسیدختراینباهمزماننهگنمیساله،یکبودهمدیگهدختریهگنمیچههرشهنمیپیدانوناولی

.نیستممکنچیزيچنیناصالکهکننمیتاکیداوناولیدادن،ايخوانوادهیهبهروبچهشایدکهکننمیشک

!کنهمیاطالعیبیاظهاراونولیشه،میجویانوناحالازوگیرهمیتماسفریدبادوبارهفهیمهمن،گرفتنتحویلازبعد

بیمارستانییکبهوقتیعاقبت !بزنیماطرافهايبیمارستانبهسریهچطورهبوده؛مریضوداشتهتبنوناگهمیمرتبهیکمامان

ورهمیدنیاازونمیارهدوومبچهتشنجوتباثربرکهآوردنبیمارستانبهروايبچهدختریهحدوداهمونفهمنمیزنن،میسر

صادردختراوندفنبرايمجوزوشهمیکشیدهقضاییبخشبهموضوعانتظار،ماهیکازبعد !نمیادجسدشتحویلبرايکسهیچ

!همینبود،مردهنونا ...کهبودباقیپروندهدرکوچکدخترازهاییعکس !شهمی

 .نشستاويگونهرويبارهچندکهرضايجانانهمشتوفریديخانهشدجریان،فهمیدنازبعدایستگاهاولیناینکهازبگذریم

:گفتفقطونکرددفاعیهمفرید

!بودمردهدیگهاون ...بودمنیاوردهروهاشناسنامه .نداشتممدركگرفتنشتحویلبراي-

 !مردخواهرمبله

ودنمیتحویلروخونهرضاپیشنهادبه .موننمیپیششروزيچندوگردوننبرمیاشخونهبهباراینرومادرخونوادشوفهیمه

در .بدهرورهنشکفافولپمابقیوباشهترارزونکهبودنايخونهدنبال .گیرنمیبودهموندههااجارهکسرازبعدکهرهنیمابقی

منیژهوبمونیاینجاتونینمیگهمیفهیمه .کننمیپیداشه،میدادهاجازهنفریهبهاتاقشهرکههاییخونهازیکیشهراطراف

:گهمی

.کنمپیداکاریهتونممیکیدونمنمی .کافیهباشهپناهیسرکههمین .بهترترارزونچههرفعالنه-

زیاديکمکشوهرشوفهیمهروزهااوندرانصافاچندهرموقته،زندگیتودیگرونکمکدونیمی .کنیممیکشیاسبابااونجبه

ازگرفتنکمکنه،یابفهمیتونیمیدونمنمیهمطرفیاز .شهمیتمومودارهمدتهااینيهمهحالهربهولیکنن،میبهش

!دارهبديحسچهشدهبدبختیتموجبکهکسیخواهر

تاشهمیمواجهبستبنباجاهابیشتر !آنچنانیتخصصنهوداشتهحسابیودرستسوادنهکهکسیگرده،میکاردنبالهیمادر

مطمئنهکهايخونهچندبههمرومادرمتونهمیورهمیهاخونهدرکاربراياونکهگهمیاتاقشونهايهمسایهازیکیاینکه
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 .داشتهاحتیاجکاربهفرزندشکردنبزرگبرايباشه،کاريچهنبودهمهمموقعاوندرمادربراي .کنهمعرفیامنهنشونخووخوبن

یهکنهکارخونشمیادکهکسیاومدنمیخوششکسی .ببرهخودشهمراههممنوتونستهنمیولیره،میکاربهمادرترتیباینبه

.میارهخودشباپاشوریختودردسرهمیشهبچهاره،بیخودشباهمسالهچهاريبچه

اتاقمونتومادرمشدممیبیداروقتیکهروزهاییدارم،روزهااونازتريروشنخاطرات .گذرهمیمنوالاینبهسالییکحدود

.بخورمتابودگذاشتهسفرهاليوگرفتهبرامصبحونهلقمهچندونبود

وبودمکوچیکمن .کردنمیاذیتمپسرا .گشتممیبرگریهبارفتممیبارهرولیکنم،بازيهابچهبانبیروبرمداشتمدوستاوایل

مراقبمکهسپردمیهاهمسایهازتادویکیبهمامانالبتهبکنم،روشکایتشونبرمکننمیاذیتموقتیکهنبودهممامانمتازه !دختر

دادممیترجیحهمینبرايهست؛همنامیندامیفتادیادشونکمترکارکلیوبچهایلیهداشتنباهمخودشوناوناولیباشن،

دستشوییرفتممیبایدکهبودوقتیهممصیبت .بودهمدممتنهاکنم،بازيبودخریدهبرامعمهکهعروسکمباوبمونماتاقتوبیشتر

یاوبیارندرکارمازسروکنناذیتمبشنراغببیشتربودشدهموجباپسرخصوصبهوهابچهازمنفرارانگار !بودحیاطتوکه

اومدنمیهمگاهی .کردنمیاذیتمدیدنممیحیاطتوتاهمینبرايآورد،میدرروحرصشونداشتمبغلبهروعروسکممداماینکه

میروعروسکمیاوکردنمیاذیتروخودمیاخوردممیگولتاوکنیم،بازيهمباوباشندوستباهامخوانمیگفتنمیو

!آوردنمیسرشبالیییهوگرفتن

سعیجاشبه .نداشتايفایدههیچچوننکنمگریهبرابرشوندردیگهگرفتمیادنکنم؛اعتمادکدومشونهیچبهگرفتمیادکمکم

میبدترخودموضعوشدممیدادههلمقابلدرهمودمخچندهردادم،میهلشونجلوتراومدنمیتا .کنمدفاعخودمازکردممی

!گرفتنگازگرفتم،یادجدیدفنهماونازبعد .بودهیچیازبهترخبولیشد،

همدیگهواتاقتورفتممی .نرسنهمگردمبهاوناوکنمفراروبگیرمگازکننمیاذیتموقتیتونممیپسرام،ازفرزترمنفهمیدم

یهبهمندیگهحاالآخه .ترسیدنمیازمحاالکردنمیاذیتممدامدیروزتاکهاوناییوقتیداشتکیفیچهواي !اومدمنمیبیرون

کهاونولینکن،کارواینگفتمیوکردمیدعواممامانچندهر .بشمبرندهجنگتوتونستممیکهبودمشدهمسلحجدیدسالح

باقدراین !بدکیخوبهکینبودمهمبرامدیگهحتی .بیامکوتاهنبودمحاضراصالپس !تنیسوقتیکشممیچیمندونستنمی

یکیمنقانون .بشهنزدیکبهمخوادمینیتیچهباطرفنداشتاهمیتیکهبدنفریبمبودنخواستهوبودمشدهروبهرونامردي

:بود

«!بهتردورترچههرداد،رونبایدجنساینبه»

«!چیه؟بهمراجعنظرتحاالراستیبدونی؟همرواشبقیهخوايمینشدي؟کهخسته

 ...مرديیکپدري،یکگنجیدنمیباورشدرهنوز .دواندمیچشمدفترسطوربینناباورانه .کشیدعمیقینفسمهدي

سويازظلمفهمیدمیحاال !اشتدحقچقدرمتاسفانهوبودسیاهمخالفشجنسبهنسبتندايعقیدهوفکروذهنچقدرخدایا

آمدنمییادشندا،بااشگذشتهرفتاررويداشتسریعیگشتفکرش .هستخوديسويازآنپذیرشازترتحملقابلبیگانه

سعیشدمیخبرداراويگذشتهاززودتراگرشکبی .بودگذاشتهسرشبهسرگاهیوگرفتهسختگاهیولیباشد،کردهظلمی

.برگرداندرااويرفتهدستازاعتمادکردمی

بود؟چهاودربارهنظرشحاال
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!هاگذشتهفقطولیبود،شدهبیشترهاگذشتهبخششبرايقدرتشانگاراینکهازغیربودنکردهتغییرچیزي

:زدورقراصفحه

 !نویسممیبیکارمکهمننخون؛رواشبقیهبديادامهنداريدوستاگر»

بهایناز .کنهکاربرهاونجاکهبودکردهمعرفیمسجدیکبهرومامانکیدونمنمیبعد .گذشتمنوالاینبهنیموالسیکحدود

 .نیارروبچتبگهتونستنمیکسیبودخدايخونهدیگهمسجد .بردمیمسجدبهخودشباهممنومامانشد؛بهترمنبرايبعد

یکیبارومسجدهمسرآخر .چرخوندمیمهمونابینروچايسینیگاهیوریختمیچاییهیگابود؛شدهترسبکهممامانکار

.بودترآسونخیلیداد،میانجامهاخونهدرقبالاونکهکاريبرابردراینگردگیري؛وکردندمیجاروبودنداونجاکهدیگهنفردو

بالشیهوکردمیپهنپتویهاونجامامان .بودکوچکیخیلیاتاقککیمسجد،يآشپزخانهیعنیخانه،چايومسجدفضايبین

:کهکردمیتاکیدودادمیبهم

.بیارمتشهنمیدیگهوگرنهنکنی،شلوغیوبمونیجاهمینبایدبیايمنهمراهروزهرخوايمیاگه-

بهمتازه .نمونمخونهتوتنهادیگهولیبشینم،جایهروشبتاصبحکلبودمحاضرکهبودمکشیدهسختیمادرنبوددرقدراینمن

کمکمهفتهچندگذربا .کردممیبازيباهاشوخوابوندممیپامرويروعروسکم .بودمنيخونهپتواونگذشت،میخوش

درصداشاصالکهمیاددمسجبهخانوممنیژههمراهکوچولوییبچهیهکهشدندمتوجهکردندمیآمدرفتمسجدبهکهثابتیاعضاي

.نمیاد

کال .شدمیروانهسمتمبهشکالتسیلشد،میبرگزارقرآنقرائتايهفتهطوربهکهروزهاییبود،موضوعاینکشفازبعدتازه

رفتهگپالستیکیآشپزخونهوسایلستیهبراممهربونهخیلیبودمفهمیدهکهخانومییهروزیه .گذشتمیخوشخیلیبهماونجا

پنجچهاريبچهدختریهبرايايگنجینهچههاایندونینمی .بودکردهدرستعروسکمبرايهمکوچولوبالشولحافیهوبود

.رفتنمیسرامحوصلهشبتاصبحازاصال .بودشدهمجهزامخونهحاال !هستنساله

پیرشونمادروپدرازکهگردنمینفریهدنبالشونهمسایگیدرگفتمامانبهروزیهخانومهمونکهبودسالگیمهفتنزدیکاي

اینکههماونداره،همحسنیهاونجابهرفتنتازه .کنهمیتضمینشگفتهوکردهمعرفیبهشونرومامانهماون .کنننگهداري

بتونهکهکننمیمرتبشکنهقبولماماناگهبودنگفتهکهبودکوچکیاتاقیهآخرشونيطبقهیعنیهست؛ساعتهچهاروبیست

.بودنگرفتهنظردرکاراینبرايهمقبولیقابلحقوق !بدیمخونهاجارهنبودیممجبوردیگهیعنیاین .کنهزندگیاونجا

برايهککردقبولمامانداشتم،ثابتیجايبایدورفتممیهممدرسهبهبایدوشدمیسالمهفتداشتدیگهمناینکهبهتوجهبا

وترروشوهرشبتونهکهبوداونیازپیرتردیگههمپیرزنهوداشتآلزایمرپیرمرد .برهاونجابهپیرزنوپیرمرداوننگهداري

باشه،مامانشونباباپیشکهبودننفریهدنبالهمینبرايوبودنخودشونزندگیدنبالکدومهرهمهاشبچه .کنهخشکش

 !آخرالیوبرسهزندگیشونووخونهبهکنه،درستغذابراشون

بهکهبوداتاقییهبومپشتوروديدریعنیطبقهسهاینازبعد .داشتطبقهسهوبودواقعشهرباالييمحلهیهدرشونخونه

انباريیههمپزخونهآشکنار .اپنيآشپزخونهیهبودشدهکهبودنگذاشتهکارکوتاهیدیواریهوبودنکردهمرتبشمازندگیخاطر

کهنشیمنموناتاقبودشدههماتاقبقیما .بذاریماونجارواضافیلوازمبقیهوتشکولحافمثلوسایلیتابودنآوردهدرکوچولو

بهشتعینسابقمونيخونهمقابلدراونجا .بودپلهراهدرهمبهداشتیشسرویس .کردپهناوندرمتريششفرشتادوشدمی
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 .پیششرفتممیخواستمیدلمهموقتهروهستپایینطبقههمینمامانمدونستممیترسیدم،نمیچیزيازدیگه .برامودب

بزرگمدرسه .شد؛مدرسهگرمسرمکمکممنولیپایین،بیازودزودگفتمیهیوداشتدوستمنوهمخیلیبزرگخانومتازه

.بودمنتفریحترین

 .بودسالمفکرشوذهنولیرفت،میراهسختکمیبزرگخانوم .بزرگخانومفقطموندوکردفوتپیرمردبودمهسالدوازدهوقتی

دادنمیدستورکهکساییهاشنوهشدنبزرگبا .زدنمیسربهشگاهیازهرهمهاشبچه .بودیمگرفتهانسبهشدیگههمما

حتیکهکردمیرفتارصبورانهقدراینمامانولینباشم،اونجادارهمهمونبزرگومخانوقتیدادممیترجیحمنوبودشدهزیادهم

.بودمنشنیدهرواعتراضشهمباریه

شدهخستهتکرارهاایناز .بگیرمفاصلهزندگیممحلازکمیخواستمیدلمبخوايروراستشدادم؛کنکوروگرفتمدیپلمباالخره

نرم؛کهتونستمنمیبودسراسريچونخبولیشدم،قبولکاردانیمتاسفانه .کردمانتخابروانتهردانشگاههمینبرايبودم،

 .تونستمهمحديتاوبیارمدرخودمرودانشگاهميهزینهداشتمتصمیم .شدمتهرانراهیهمینبراي

همچیهروکنهکارماماننذارمدیگهخواستمیدلمخیلی .شدمتدریسمشغولانتفاعیغیريمدرسهیهدردانشگاهاتمامازبعد

همدیگهکارتدریسکنارکنممیسعیمنهمبعدشکنیم،اجارهجایهبریمبیاگفتممی .کردنمیکهکردنمیقبولگفتممیبهش

 !راضیهموندناونجاازگفتمی .کنمراضیشتونستمنمیولیکنم؛پیدا

بدبهوبودیماونجابودسالسیزدهماواقعدر .دارمتصمیمیچهکهگفتمخودمبودنجمعبزرگنومخاهايبچهکهروزیهباالخرهتا

وشدمیخستهواقعامامانمدونیمیولیکنن،عوضرونظرمکردنسعیهیهاشبچههمینبرايبودیم،کردهعادتهمخوبو

.کنمتحملتونستمنمیمن

همینبازکنیناجارهروجایهقرارهکهشماباشه،راحتباهاشمامانمونقدراینکهکنیمپیدارویکیحاالتونیمنمیماگفتنعاقبت

ايهفتهکهکنیممیپیدارونفریههمما .بزنهسربهشمرتبهسهدوروزيوبپزهروبزرگخانومغذايفقطخانوممنیژهوبمونیدجا

بهمهمفکراصالیاواعتراضفرصتمامان .نباشهمادرتدوشرويزحمتقدرایندیگهتاکنهتمیزروخونهوبیادمرتبهدویکی

:گفتونداد

.باشه-

همظرفیهپختمیغذاکهخودمونبراي .بودشدهسبکخیلیمامانکاردیگهالبتهشدیم؛موندگاراونجاهمبازکهشدطوراین

!داشتسنسالپنجوهشتادبود،شدهافتادهکارازوپیرواقعابزرگمخانواواخراین .بردمیبزرگخانومبراي

خواستمیحسابیچهرودونمنمیکهباهامبزرگخانومپسريينوهرفتارمثلکوچکاتفاقاتازبگذریم .بودمنزندگیکلاین

.رفتوکولشروگذاشترودمشکردمادبشحسابیکهبعدوبزنمبالبالبراشبایدمنکهکردمیهمفکروبشهنزدیکبهم

منچندهر .زدمیسربهمونشدهکههممرتبهیهسالیکهبودفهیمهعمهزدمیرومايخونهدرکهکسیتنهاهاسالاینتمامدر

روپسرشوختردهمیشه .ذاشتمیاحترامبهشخیلیهمیشهمامانولیبودنامردهمونخواهرهماوندادم؛نمیروبهشزیاد

بانداشتدوستوبودتربزرگازمسالپنجاون .بشمنزدیکامعمهدختربهخیلینتونستموقتهیچآورد؛میخودشباهم

همشبودتربزرگازمسالدوحدودکهپسرشولی !کنمبرقرارارتباطچطورنبودمبلدمنهمشایدکنه،بازيخودشازترکوچک

وقتاونبازي،بیاگفتمیاون .خوردمیسنگبهسرشهمیشههمینبراينبود،خبربامنقانونازوکنهبازيباهامداشتدوست
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دیگهکهکردممیادبشجوريخوردمیوسایلمبهدستشاگهولیکنم،نگاهروهاتبازياسباببذارگفتمی .دادممیهلشمن

نمییادشبعديدفعهاصالکنمفکرکهبودتخسقدرایناونچندهر .بکنهنگاهنااوسمتبهحتیمیانکهبعديدفعهنکنهجرات

!اومدهسرشبالییچهپیشيدفعهکهموند

میمنازبهترخودتهمرواونکهچیزیکازغیرگذشتعاديومعمولیچیزهمهچونگذرم؛میکلبههمدانشگاهماجراهاياز

!بودهچیدونی

ولیداري،حسیچهخونیمیرواینایاورفتمدیديواومديوقتیکنمتصورحاالهمینازکنممیسعیحداقلیاومدونمیمهدي

!بمونی؟بوددرستاصالبمونی؟تونستیمیبوديمنجاياگهتوببین .کنقاضیروکالتبشینخدارضايمحض

شرایطبدترینتو !باشمطمئناینوکنم؛نمیفراموششونهموقتهیچوهستمخوانوادتوتوهايمحبتمدیوندارمعمرتامن

.ممنونمتکتونتکاز ...بودینکنارمروحیوجسمیوضعیتبدترینتوکردین،حمایتم

کنی،تکذیباینوتونینمیوشدمتحمیلخونوادتبهخاصموقعیتیهتومناینکههماونگرفت،ندیدنبایدروواقعیتییهولی

!درستنهوبودممکنبرامنهخونتونتواینازبیشترموندنپس !طورههمیندقیقاچون

اگهوکنیمنصرفمکنیمیسعیدونممی .شناسممیهمروتوخبولیکنم،خداحافظیوبزنمحرفتونهمهباخوادمیدلم

!همینهمهدييهشیودادهنشونتجربهاصوال .شیمیمتوسلزوربهندارمشکنشدممنصرف

روبدتخونوادتوقتهیچمطمئنم .داريکهعقایديهموناساسبر !خونوادتوخودتمعیارهاياساسبربسازنوازروزندگیت

.دارندوستتتصورتحدازبیشچونخوان،نمی

جایی .کنمنمیقمارخودمندگیزرووقتهیچولیبگیرم،تصمیمعجوالنهگاهیشاید .کنممطمئنتهمموضوعیمورددرخواممی

اگهولیندارم،فعالبخوايروراستشاگههمروتلفنشمارهوآدرس .رفتمنمیبوداینازغیراگریعنی !نکنشکامنه،رممیکه

بنبهاگرباشداشتهحتمدارم؛روهستتوبهمربوطکههاییتلفنشمارهوهاآدرستمامیمنعوضدر .دادمنمیهمداشتم

.کردحسابکمکشروشهمیکههستیکیدونممیبرخوردمبست

 .ببخشمنو

باشی؛موفقوخوشبخت

  «.خداحافظ

  

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::.

  

بیابد،اوازنشانیبتواندبودامیدوار .ماندهدورچشمشازکهباشدمطلبیهمبازبودامیدوار .کردرووزیردیگرباردویکیرادفترچه

ازبعدتواندمیحتماکردمیفکردفترخواندنازقبل .کوبیددستشکفرادفترباريچندحرصبا .نبودکهنبودبیشتريچیزولی

خواهدشمیاگرتادادهفرصتینداکهاستاینبرايرفتنایناندیشیدمیدلشته !برگرداندوگیردبرانداگوشبرودآنخواندن

!کجاستدانستمیبایدبودفرصتبرقراراگر .کردمیمواجهشکستباراتزشرفتننشانیبیطوراینولیگرداند،برش
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کند؟پیدارااوخواستمیچگونهپیکرودربیکشورایندرحاال

.شودبازبودخوردهمغزشبهکهقفلیشایدتاخوردمیسرشبهآزادهوايبایدزد؛بیرونصبحنمازازبعد

:بودنگرانشکرد،صدایشخانومملیحهحیاطبهورودشبا

ري؟میداريکجامهدي-

:کشیدصبحگاهیسردهوايازپرينفس

.بزنمقدمکمیخواممی-

بري؟نمیماشینو-

.نه-

:گفتآهسته .زدمیقدمورفتمیبیایدکنارخودباتوانستنمیوقتینیزپدرش .شدمیترراحتخیالشبود،بهترطورياینخب

.سالمتبهبرو-

.کردفرزندشهمراهوخواندالکرسیآیتسرپشتازو

.باشداطرافشبهحواسشکهکسیايبرولیبود،دلپذیرواقعاآنخنکهوايوصبحگاهیروشننیمهفضايوسکوت

!کردبایدچهببیندوکندتمرکزکردمیسعی

!رفتهنشده،گمکهاوولیاست؟شدهگمبگویدپلیسبهبرود

بنویسد؟چهنسبتبخشدرکند،پرفرمخواهدمیوقتیاصالچیه؟اوباتونسبتگویندنمیکجا؟ازفرارکرده؟فراربگویدخب

!کنندهقانعچقدر !پیشسالدوايدانشکدههمقدیمی،ايدانشکدههمبنویسدبایدالبدنامزد؟همسر؟؟پدربرادر؟

ندابرايبود؟درستکاراینآیاولی !دهدخبرشناسد،میراشخصاینکسهرکهدهداطالعیهاالنتشارکثیرهايروزنامهدر

دارد؟شرایطییاوبدهداياطالعیهچنینبرودتواندمیکسیهردانستنمیهااینيهمهسواياصالنداشت؟بديبازتاب

باشد؟رفتهتواندمیکجاندابکند؟بایدچهباشد،ممکنغیرهاراهاینيهمهکهفرضبهخب

 .آمدهاويگذشتهدرشهرچهاراسم

شیرین،قصر .گشتبرنمیبود،نکردهصدایشرپداصالکهپدريسمتبهشرایطهیچتحتندااستممکنغیراصالنهاصفهان،

وبرنگشتندآنجابههرگزدیگرکهبوداینداشتنوشتهازکهبرداشتیولی .نهیااندرفتهآنجابهدوبارهبعدکهبودنکردهاشارهاصال

ازتررنگپراینخودشان،شهرباشدبرگشتهشاید .بودثمربیهمدومحدسپس .ندیدهراآنجاکلطوربهنداکردمیتصورحتی

دانستمیندابعدوکار؟چهرفتمیآنجااینکهاول .رسیدمینظرشبهضعیفاحتمالشکردمیفکرتردرستوقتیولیبود،بقیه

میمالاحتایندرصدازکهبوداشنوشتهدرمطالبیتازه .باشدمیجاهمانگشت،دنبالشرفتنشازبعدشودمیکهجاییاولین

شمارهوآدرسرودمیکهجاییبودنگفته .نداردرابرودخواهدمیکهجاییآدرسوتلفنشمارههنوزبودگفتهاینکهیکیکاست؛

!امنگفت،آوارهازپرمنطقهآنبهشدنمیولیاست،امنرودمیکهجاییبودکردهتاکیدهمبعد .نداردتلفن

چههرکهچهارمیمکانامابرود؛سریکروزهمانگرفتتصمیموبوداشکالازخالیآنجابهنزدسراحوالاینيهمهباولی

مییقینبهاحتمالازرااحتمالاینآنچهو !تهرانجزنبودجاییبوده،مقصدشکهرسیدمینتیجهاینبهبیشترکردمیفکربیشتر

پنهانساعتچهارمدتبهرفتنشکهداشتدلیلیچه .بخرداوبرايمبینادبوکردهتقاضاکهبودزمانیساعتچهارهمانرساند،
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برسداوگوشبهخبراینهفتساعتاگردانستهمیندا .شدمیتررنگپرذهنشدرنتیجهاینکردمیفکربیشترچههربماند؟

دادمیاوبهراخبراینندارفتنازبعددرستمبینااگریعنیاینورسدمیصفربهاورسیدنتاتهرانبهبرگشتشامکاندیگر

:زدپایشزیرسنگبهمحکمیلگدفکراینبا .بیابدرااوتهرانترمینالدرتوانستمیراحتیبهمهدي

 ...مبیناي-

 .لرزیدمیبیدعینداشتمبینایش .بودنیامدهفرودولیبودشدهبلندرویشدستشدیشب .بودعصبانیدستشازچقدرکشید؛پوفی

!رسیدمیبچهنظرشبههنوزبود،نیامدهدلشآخريلحظههمان

نتیجهولیترمینال،بهبرساندجلديراخودگفتوزدزنگفرزادبهکهبوداینکاراولینماجرافهمیدنورسیدنمحضبهچندهر

چرانداشت،زیاديثمرهنیزرانندهازاوپرسش .بودرسیدهدفرزااززودترربعیسهبودآمدهمراغهازکهاتوبوسی .نشدعایدشاي

مداموبودعیدنزدیککهچرابوده،اتوبوسشسوارگویدمیاوکهمشخصاتیبانفرهفتششحداقلبودکردهتاکیدرانندهکه

.بودندخودشهرهايبهبرگشتمسیردردانشجوها

فرزاد !بودخوبفهمیدمیهمموقعهمانحتی .ندادهخبراوبهفهمیدهکههفتساعتهمانکهبوددلخورمادردستازهمکمیتازه

ایندربرگردد،وبزندسرشبهبودترسیدهکرد،میدركرامادرشحديتاولیباشد،آنجااتوبوسرسیدنمحضبهتوانستمی

.بودزیادحادثهوقوعاحتمالسرعتوحالآنباصورت

نامحتی .باشدرفتهآنجاشایدزدمیحدسکهبودعمهاسمهماننخشسرتنهابگردد؟اودنبالبزرگیآنبههرانتدربایدچگونه

!رافرزندانشنامحتییاوشد،میبرایشبزرگیکمکدانستمیاگرودانستنمینیزرااوشوهرفامیلی

 .بودپاییننیزباشدشدهثبتنامشبهتلفنیشمارهاینکهشانسحتی.کردپیدایششدمیسختیبهدار،خانهاحتماالومقدمفهیمه

فامیلینامالاقل .بودکاهانباردرسوزنپیگشتنمثلاسمیکبافقطوسرنخبی .بودکمکیبازدانستمیراشوهرششغلاگر

!کردندمیزندگیانتهردرمقدمهزارهزارانتردیدبدون !مقدمشد؛امیدوارشدمیکهنداشتندهمتکی

!کرد؟میچهبایدخدایا

ماهدوایندرصحبتشووجودبهحتی .داشتدوستشتعارفبیبزند،احساسشبهپاپشتبتواندکهنبودپیشسالدودیگرحاال

 .بودگرفتهخو

!د؟باشحکمتبیشاندوبارهشدنروبهروشدمیمگر !کردمیپیدایشحتماکرد،میپیدایشباید

میسركپردهپشتازخورشیدمالیمنور .بودگوناگونافکارازپرمغزشهمچنانولیبود،خواندهرانمازش .زدغلتبرايچندندا

راچشمانشخوابوکردغلبهآشفتهافکاربرخستگیباالخرهبود،گرفتهبديسردرد .نهادچشمانشرويرابازویش .کشید

.درنَوردید

چون .بودواجببسیارکارشوداشتعجلهخیلییکیانگار .کندبازچشمگردیدموجبخوردمیاتاقدربرکهباتیضرمرتبصداي

راشالشاشکناريمیزيروياز .باشدآرمانکهزدحدسآید،میداخلکردهبازرادرخودزدندرباردوازبعدعمهدانستمی

.شدندنمیبازسرخشچشمان .کردبازرااتاقدروجابرخاستهازنگفت،ییدبفرما .کردسربهکولهوکجوبرداشته

:پرسیدبازنیمهچشمانهمانبا .بوددرپشتبیرونهايلباسباآمادهوحاضرآرمان

چیه؟-
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:گفتسرحالوخندانمقابلفرد

!بخیرصبحسالم،-

:دادبیرونرانفسش

خب؟ ...علیک-

:ردخورااشخندهآرمان

چی؟خب-

:دادجوابکالفه

!بگوروکارتخب،-

:خندیدریزآرمان

!خداحافظکنم؛خداحافظیازتخواستمبیرونرفتممیداشتم !آهان ...روکارم-

بردهخوابشکهشدمیساعتیکتازهیعنیاینداشت،قرارهشترويساعتيعقربهانداخت،دیواررويساعتبهنگاهیندا

چیزيبلکهتاکرداطرافبهنگاهی .بکنددرستهرااشکلهخواستمیدلش !خداحافظبگویدکهبودکردهبیدارشدیوانهمانآر .بود

 .اوسررويکوبیدنبرايکندپیدا

آرمانردبرداراهاآنشدخمکههمین .داشتتعلقآرامبهاحتماالکهبودشدهجفتقرمززنانهدمپاییجفتیکدرکنارزمینروي

!شناختشمیکمابیشدیگر،بودندااصالبود،عیانمنظورش !کردفرار

.رفتبیروندرازسریعصداوسرباودادخالیجاآرمانولیکرد،پرتسرشپشترادمپاییحرصیندا

صورتودردمدمپاییدیدنبا«!هنشبیدارندابروآرومنگفتممگه»کهبدهدتذکرخواستمیآمد،بیرونآشپزخانهازخانومفهیمه

:گفتتند .شددستگیرشچیزهایییکاتاقيآستانهدرعصبانیندايودرپشتآرمانخندان

کردي؟بیدارشچرا-

:گفتبود،لبشرويصبحازکهايخندههمانباآرمان

!کردرمشخودخداحافظ،گفتمبهشکلمهیهخودمجانبه .کنمخداحافظیازشخواستمبابا-

:گفتحرصباخانومفهیمه .رفتمیضعفخواببرايدلشبود،دادهتکیهدرچارچوبهمانبهندا

!توبشیآدمخوايمیکیدونمنمی-

:گفتجانببهحقآرمان

اي،صبحونهاشه،پبایدخانوم !کارسربرنپاشنسحرکلهآقایونوقتاونبخوابنظهرلنگهتاخانومادارممشکلاصالمنببین-

 ...ايبدرقه

:کندچارچوبازراهیکلشندا

 ...دممینشونتايبدرقهیهمیاماالن-

:گفتوایستادجاهمان .نداشترفتنجلوناينداي .بستراخانهدرزودخندهباآرمان

!نشد؟درمانآرمانفعالیهبیشاینعمه-
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:گفتبلندصدايبافهیمه

!شدههمبدترهتازعمه،نه-

:گفتبلندترعمهازتقلیدبههمندا .بخندنددوهرگردیدموجبکهخوردآپارتماندربههمسرپشتمشتدو

.شدهاضافهبهشانگارهمبودنزنکخالهتازه-

:گفتوخندیدفهیمه

!بخورصبحونهبیاشديبیدارکهحاال-

:برگشتاتاقسمتبهدوبارهندا

.بخوابمخواممیبود؛شدهگرمچشممکهشدنمیبیشترساعتیهکنمفکرهمحاالنبرده،خوابماصالدیشبنه،-

:آمدسرپشتازفهیمهمهربانصداي

هموبگمروتوجریانهمخواممی .بزنمآرامبهسریهخواممیمنبخواب،بروباشه .همینهبرايشديجابهجاحتمابگردم،-

.میزهرويآمادهصبحونهشديبیداراومدنمتااگهام؛خونهنیمویازدهساعتتافوقشفوقِ .بخواببگیرراحتتو .مبپرسروحالش

 .باشه-

.بودشدهبیهوشبازنرسیده،بالشبهسرش .کردچلشوخليپسرعمهنثارهمفحشیسهدولبزیر .برگشتاتاقبه

وزمانهنوزکرد،نگاهاطرافبهگیجیبا .نشستسرجایشوبرخاستسریع .بوددوازدهنزدیکساعتکرد،بازراچشمانشوقتی

!باشدمیدوازدهچراساعتوکجاستبفهمدتاکشیدطولمدتی .بودکردهگمرامکان

ايآهستهتصحبصداي .انداختسررويهمراشالشاحتیاطبرايوکردتنتريمناسبلباس .کردمرتبراتختیرويشد،بلند

حوادث .دادحرکتچشمشزیرگوديرويآرامیبهراانگشتش .کشیدآهیوکردنگاهیآینهدرکسلشيچهرهبه .آمدمیبیروناز

نمیکسیولیبودآوردهدستبهنسبیصورتبهرااشجسمیسالمتیبودش،انداختهپاازواقعااخیرماهدوعرضدرپیدرپی

!استخبرهچدرونشدردانست

چه؟یعنیدیدنزمینخوردنتکانکابوسشبهردانستنمیکسی

!استبرانرژيچقدرکردنتقالکشیدننفسبرايشبهردانستنمیکسی

!آوردمیروزآنصبحسربالییچهدیدنخوابدرراخانهآوارروزهربفهمدتوانستنمیکسی

وجودشکلدید،میهمخوابدروقتیکهمرديکابوسبود؛شدهافزودههایشکابوسکلکسیونبههمکابوسیکخداشکرو

مجبورحداقلکهبگیردزنی !دارخانوادهزنیکبگیرد،تمامچیزهمهزنیکبودحقشکهمردي .شدمیگرمگرفت،میضربان

!بخرداوجايبهخودهمرااشجهیزیهنشود

رويشدمیآواريهمدلشبایدنبود؟کافیآوارهمهاین !بود؟آواريچهدیگراینخدایا .دداتکیهآینهرويرااشکردهمشتدست

!اشزندگیآوارهايبقیه

.برداردسرشازدستوبیایدکوتاهگرفت،میحجممدامگلویشدرکهمزخرفیيتودهآنتاکشیدبلندوهمسرپشتنفسچند

میحرفغیرهوسونوگرافیودکترازداشتند .بشنودرازندوصحبتصدايتوانستمیهمهنرسید .آمدمیهالازصدا .رفتبیرون

.زدند
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اینباداشتهاگذشتهمثلايقیافه .بودآرامبرگشت؛سمتشبهوبرخاستبودنشستهاوبهپشتکهکسی .دادکوتاهیسالم

بهداشتصورتبرکههممالیمیآرایش .بودندیدهرااودیگربوددهکرازدواجوقتیاز !تربشاشوبودشدهترتپلکمیکهتفاوت

.آمدمیسپیدشيچهرهبهشدت

باهمراه .کشیدبیروناوآغوشازمالیمراخودوکردکوتاهیمکثندا .گرفتآغوششبهوآمداوسمتبه«!ندا»گفتنباآرام

.دادسالملبخندي

:کرددخالتزودفهیمه

!ببینمشبیامبایدگفت،فهمیدروعموضوتا-

:گرفتدستشدررااودستانآرام

!اینجااومديکرديخوبیکارچه .شکرروخدا !ايزندهوخوبهحالتفهمیدمشدمخوشحالچقدردونینمیندا-

:گفتغمگین .نشاندمبلرويخودکناروکشیدرادستش

نمیحاملهزنگفتن !نذاشتنخاکسپاریش،برايبیامهممنخواستمقدرهرگم،میتسلیتبهت .شدمناراحتمادرتبرايخیلی-

.ره

 !نبودخبريآمد،میايافادهکلینظرشبهکهدختريآنازدیگرشده،تربزرگرسیدمینظرشبه .کرداشعمهدختربهنگاهیندا

:گفتتبسمیباهمراه

.مباركهمکوچولوتممنون،-

:دادپاسخشرمگیننیمهوخوشحالنیمهلحنیباآرام

.مرسی-

:شدبلندعمه

!نموندهچیزيهمناهاربرايکهبخورکیکوشیریهبیاپاشونداکنه،میضعفگشنگیازنداحاالزیاده،زدنحرفبرايفرصت-

:گفتوبرخاستاوهمراههمآرام

.بشهجاتووسایلبرايتاکنمجوروجمعرواتاقکمدفاصلهاینتوبرمهممنپس-

 .آوردمیبیرونراکمدشوسایلداشتآرام .رفتاتاقبهداشتدستدرراشیرشلیوانکهحالیدرنداکهبودنشدهدقیقهدو

:گفتوگذاشتکناررالیوان

.کنممرتبمنکناربکشنشو،راستدوالوضعتاینباتو-

خیلیبرجستگییک .نبودمعلومزیاديچیزولیبود؛اوشکمرويبیشترنگاهشتمرکز .کردوابهتريدقیقنگاهحرفاینباو

شکمشبهدستیلذتبااونگاهتعقیبباآرام .دادربطموقتورمیاوبودنتپلاندکیبهراآنشدمیحتیکهشکمناحیهدرکوچک

:کشید

!کوچیکهنیست،معلومزیادهنوز-

رو؟جنسیتشیدونمیاوهوم،-

.هستمهفتگیشونزدهتوتازه .دهمیسونوهفتگیبیستتوگفتدکترنه-



کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار – فرصتی دیگر                 کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٨١

باشه؟چیداريدوست-

.باشهسالمکنه،نمیفرقی-

:نشستتختکنارشاديبا

!بخرمروهمشبرمخوادمیدلمقدراین .کنممیذوققدرچهبینممیهاویترینتوروبچگانههايلباسوقتیدونینمی-

سمتبه !داشتراحسهمینشایدبود،مبتالاووضعیتبههمخودشاگرکردمیحسولیکرد،نمیدرکشزیاد .زدلبخنديندا

:گفتآرام .رفتکمد

.کنممیمرتبهمروبقیهفرصتسرمیام .کردمخالیبراترواشطبقهیه-

:گفتآهستهندا

!اتاقتاشغالبرايخواممیمعذرت-

:دادتکانهوادردستیآرام

عروسیمبرايباشهیادتولی !دارمزندگیخونهمنحاالسالمتیناافتاده؛استفادهبالحاالکهبودهسابقماتاقاینجا !همتوبابابرو-

!هانیومدین

.دونیمیبهترخودت !کهشدنمی-

:دادجوابمکثیباهمراه

 ...کهباالخرهببین .خواستیمیاگهشدمیگیري،میسختداري-

:شودتمامحرفشنگذاشتندا

!نزنیمگذشتهازحرفبهتره-

:دادتکانسريآرام

همهست،جاهم .بمونجاهمینسخته،چقدرتنهادختریهبرايزندگیتهرانتوحاالدونیمی .درنیاربازيبچهنداولی !باشه-

 .راحتهمامانازلمخیاهممنباشیتووقتیهم ...امنیت

چطور؟-

روماماندلشورههمشوقتاونازخونه،بودبرگشتهزودترآرمانآوردیمشانس .بودتنهاخونهتووبودرفتهباالفشارشباریه-

.رهمیراههزاردلمبردارهدیرکمیهزنم،میزنگبهشمرتبهچهارسهروزي .دارم

کار؟سررممیکهباشماگههممنخب-

میايهمرامظهرازبعدحرفا،اینخیالبیحاال ...تنهاستشبتامعموال .خیلیهخودشباشیپیششعصراکههمینخوبه،بازم-

خرید؟بریم

چی؟خرید-

:گفتخوشحالیبا

!دیگهکوچولونینیبرايخرید-
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آخرینتامغازهاولینهمانازچندهرکردند؛خریدکلی .بارپرهالبتوبودخوبیتجربهفامیل،یکباهمراهزدنگاميتجربهاولین

میمداماینکهرغمعلیهمآرامودادمینشانتمایلدخترانههايرنگوهالباسبهفقطوفقطندا .کردنددوبهیکیهمبامغازه

کدامهیچهمسرآخر !داشتبیشتريتمرکززسبوآبیهايرنگرويولی«!بودنشپسریادخترکنهنمیفرقیباشهسالم»گفت

پسرودختربرايکهترکیبیهاییرنگکالونارنجیزرد،بنفش،مثلشدهاییرنگنتیجهوبنشانندکرسیبهراحرفشاننتوانستند

.شدافزودهکاالیشانسبدبههمبازياسبابکلیوعروسکوآویزالبته .باشدمناسبدوهر

!داشترادیگريجايهوايدلشولینداد،دستاوبههمآنچنانیبودنمهمانحسحتینگذشت؛بدرایشبشبوروزآن

فکرشوذهنازتوانستنمیکردمیچههرکهمواقعی !افکارشوخودشمالبود؛خودشمالهاشبروزهایش،هیاهويمیاندر

.بگیردفاصله

 .خوابدمیصبحخودتاوبالشرويگذاردمیآدمبچهعینراسرشامشبکهزدمینهیبخودبهداشتوبودزدهکناررالحاف

یکبهخواستمیدلشکهبودمواقعیآنازحال .داشتتنبهراشالشوروپوشهنوز !خامیخیالچهنشست،تخترويسست

 .شودمحبوسآنجادرابدتاوبیفتدافتادهدوررهجزییکبهاصالیا .نبیندراکسهیچونباشدکسهیچکهجاییبرود،دوربیابان

.شودخالصکند،فکردیگرچیزهايخیلیوآیندهبهاینکهازدیگرولی !بخوابددرخترويوبخوردنارگیل

بهسريوشدکشیدهبیرونپالیشوپرتافکاراز .شدکوبیدهنه،کهزدهاتاقشدرکهبودشدهمچالهدستشزیرجهتبیلحاف

!کیستبودمعلومداد،تکانتاسف

:گفتطلبکارانه .کردبازرااتاقشدرحوصلهبیوبرخاستجاازناچاربههمینبراي«بفرمایید»بگویدخواستنمیاصال

باز؟چیه-

رادستشاودیدنبا .بگیردضرببهرابیچارهدربازتابودهوادردیگرشدستوبودگرفتهدرچوبچاربهرادستشیکآرمان

:گفتندارد،رااويحوصلهوحالبودمشخصکامالکهندا .انداختپایین

داري؟همايدیگهکارگفتنبخیرشبازغیر-

:رفتباالآرمانلبيگوشه

نیست؟کافی-

بچهبهزدمیموجنگاهشردکهشیطنتیوايسرمهگرمکنوسفیدچسبانوتنگشرتتیباگذراند،نظرازراپایشتاسرندا

:گفتشمردهشمرده .ماندمیتخسهاي

.بکشقرمزخطمنودوراینجاممنتاکن؛فروکلتتواینوببین-

:کردنگاههایشچشمدرصافو

بمونی؟زندهخوايمیاگهالبته-

:شدطرفهدوپسريخنده

!دارمدوستروقرمزرنگمن !بهبه-

اوسمتبهوکشیدهوادرپوفیندا .شداتاقوارداوکناراز .کردبازکاملودادهلرااتاقدربدهد،اعتراضفرصتندابهاینکهبدون

:کردپیشدستیآرمانولیکند،اعتراضیتابرگشت
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!بودنباززِباهااتاقدرهمیشهماخونهتویادمهکهجاییتا !باشنبستههااتاقدرايخونهیهتومیادبدمقدراین-

:نشستتخترويودادتکانسريگفت؟میچهبچهاینبهباید

.بازهنباشیخونهتويتووقتیهماتاقایندر-

:گفتوزدکمربهدست

-،خونه؟اینتونامحرمممنفقطپسا

داشتی؟شک-

:گرفتخودبهمتفکريحالتآرمان

!بخونیمخواهريوربرادصیغهیه .بکنیمکاريیهبیاپسامم-

:گفتاوبازيخلازکالفهندا

.نداریمخواهريوبرادرصیغهنامبهچیزي-

:ایستادندامقابلدرآرمان

!بخونیمشوهريوزنصیغهیهبیا ...ضرروجهنمدیگهکنم،فکربذارپسخبگی؟میراست-

نمیبیروندستشازرابالشآرماناگرالبته .کوبیداورويوسرهبهمسرپشتباردووبرداشتراتخترويبالشعصبانیندا

:خندیدمیغشغشداشت .زدمیهمبیشترکشید،

!کردمشوخینکن،ذوققدراینحاالخبخیلی-

:گفتحرصی .کردپرتتخترويوگرفتاودستازرابالشدوبارهندا

!بیرونبروخودتپايباخودت-

:گرفتخودمقابلدفاعیرادستششد،خیزنیمندادیدوقتی .خندیدمیاشتدهمچنانآرمان

!بودمنخندیدهقدراینبودوقتخیلیکنصبرلحظهیهفقط !لحظهیه-

:گفتوکردصبرايثانیهچند

!بیرونشد،تمومهاتخندهاگهخبخیلی-

:نشستآنرويوکشیدبیرونراآرایشمیزپشتصندلیحوصلهباآرمان

!دارمحرفباهاتناسالمتیبرم؟کجا-

!خودتبراينگهدارهمروحرفات-

:انداختباالابروییعمهپسر

!نشی؟پشیمونبعداواقعا؟-

:گفتمیهملبزیرکهحالیدر .شودبلندخواستمثالوگرفتمیزکنارهبهدستنمایشیحرکتیکدرو

.رفتممنپس !علییا-

:گفتنداکهبودخاستهبرنهنوز

بگی؟خواستیمیچی-



کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار – فرصتی دیگر                 کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٨٤

:انداختباالراسرشآرمان

!خودمبرايدارممینگهشوندیگه،نه-

داشتی؟کارچی !نشولوس-

!کنخواهش-

:گفتزودآرمان .کردبلندپرتابقصدبهوبرداشترادستشدمبالشسریع

!شدپذیرفتهخواهشتخب،خب-

:گفتوگذاشتزمینرابالش .بودتهگرفاشخندههمندا

!بگوحاال-

!هانیستیمصمیمیهمزیادالبتهدوستام،ازیکیفروشیمانتورممیعصراکهدونیمی-

عصرا؟فقطچرادونم؛میآره-

!دارناحتیاجکمکبهوترهشلوغعصراچون-

خب؟-

:شدترجديکمیشوخشيقیافهوکشیدنفسیآرمان

براينباشه،بستهمغازههموکنهادارهروغرفههمخوادمیحاال .گرفتهغرفهیههمشهرامشه؛میآغازبهارهنمایشگاهشنبهاز-

گفتهماونوگفتمتويدربارهبهش .روزسیزدهحدودچیزيیهیعنیعیدتاموقتطوربهالبتهکرده؛پیدانفردویکیبهنیازهمین

!کمکبیايکرديقبولاگهبزنمحرفباهات

:شدخارجخموديازکمی

خواد؟مینمایشگاهيغرفهبراي-

.مغازهمونیممیتوومنبیاي،بخواياگه .نمایشگاهرنمینفردویکیباخودشنه،-

بربیام؟عهدشازتونممی-

!بگیريیادزنینناازروکارچموخمتونیمیبیايهمراهمفردااگهنداره،خاصیکارآره-

نازنین؟-

.کنهمیکارشهرامبرايهستسالییهکهدختریه-

.میامباشه ...اوهوم-

:دادتکانسريتاییدبههمآرمان

روزمزدزدم؛حرفشهرامباهمدستمزدشيدرباره .کردپیداآنچنانیکارشهنمیعیددمايدمحاالآخهکنی،قبولزدمحدس-

!کنپیدارودیگهیکیبرووگرنهتومنبیستگفتممنتومن،پونزدهروزيگفتمیوناکنی،میکار

:پرسید .بودمیدایمیکارششدمیخوبچقدرولیبود،خوشحالسرکاربرودفرداازاینکهاز

کرد؟پیداشهنمیثابتیکارهیچحاالیعنی-

هست؟نظرتمدکارينوعچهثابت؟کار-
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!باشهارکفقط !چیهر-

:گفتبعد .کردسکوتکمیآرمان

کنی؟زندگیولیبفروشیموادمثالحاضريچی؟هرچییعنینمیاد؛خوشمحرفتایناززیاد-

:دادجوابسریع

!بگذرونمروخودمزندگیبتونمباهاشکهباشهقانونمند !نباشهزنندهآسیبکهکاري !نهکهمعلومه-

بهسخته،خیلیکردنپیداشغلبخوايروراستش .دارياتخواستهبرايايمحدودهیههمتوکهبینیمیپس !شداینآهان-

میاطالعیهگاهیپاساژهمونتو .آوردروموقتهايشغلبهشهمیوسطاینحاال .باشههمخوبودایمیبخوادآدماگهخصوص

کرد،پیدایهبشهاحتماالپاساژدویکیبهزدنسربابکنی،کاراییچینهمشیمیحاضراگه .نیازمندیمخانومفروشندهیهبهکهزنن

.کنیصبرعیدازبعدتابایداحتماالبده،جوابحاالبرايهماونکنمنمیفکرمنشلوغ،همهسروعیدهدمچونولی

!نبودايچارهوقتی

.باشه-

.نکپیداخودتتحصیالتبامطابقکاريیهمننظربهولی-

:گفت .بودکردهتغییرکمیگویاحاالاما«!نگهدارخودتبرايرونظرت»گفت،میبودپیشچندياگرشاید .شدجابهجاکمی

روموقتکاریهشدهحتیحاالهمینبرايبکشه؛طولخیلیکردنشپیداترسممیولیباشه،طوريایندارمدوستهممن-

.گردممیتريمناسبکاردنبالفرصتسربعدکنممیشروع

:شدترراحتآرمانخیال

اگههستمخودمبراياستخدامپیمدامکهمنهستی،کاريطورچهدنبالبگوتقریبا .موافقماینباهممنباشهطور؛اینپس-

.گممیبهتکردمپیداهمتوبرايمناسبیمورد

مشکلییهفقطهست؛استخدامامکاندولتیگاهیوخصوصیهايشرکتيتوبوده،کامپیوترافزارنرممنيرشتهکهدونیمی-

 !دارم

!چی؟-

!موندنآوارزیرهمهتحصیلیممدارك-

:گفتتريطوالنیمکثبا

!دنمیحتماکهروکپیشحداقل .بشهصادرمدركبراتدوبارهداريکهشرایطیبهتوجهبابدي،درخواستاگهکنمفکر-

.بدمتقاضابرمبعديهفتهخواستممی-

.بودخواهدشلوغخیلیسرمون !مغازهبیايبایدنهساعتشبتانیم،ونهساعتصبحشنبه،روزازدونیمی-

بگیرم؟جوابترسریعکنماقدامعیدازقبلکنینمیفکرولی-

بتونیتاخیرساعتیهباطورياینکنمفکر .هشتساعتبرو،وقتاولصبحشنبهسهدوشنبهروزبیا؛رواولروزدویکیچرا،-

.نمیادپیشمشکلیتره،خلوتمغازههمیشههمصبح .برسی

!بکندمفیدتريياستفادهاشکلهازگاهیچندازهرتوانستمیهمآرمانظاهرانداشت،بهتريپیشنهاد
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«.بیامخودمبدهآدرس»گفتمیندا .زدندکلهوسروتورمتركبهشدنسوارسرربعییکالبتهشد؛راهیآرمانهمراهجمعهصبح

موفقیتبابحثشانوجرخالصه«!برگرديتنهاکنمولتتونمنمیمنکهشبرفتیخودتحاالگیریمشه،نمی»گفتمیآرمانو

:گفتوکرداستفادهوتوحقازاینکهبراي .رسیداتمامبهآرمان

!نمیايتوباشهايدیگهکسدنبالگمیمشهرامبهخونه،برگرداصال-

مطلب ...وآنبارانندگیعشقوسواريموتورفوایداندرساعتنیموشودآرمانزیبايرخشسوارشدمجبورنداترتیباینبه

!بشنود

پر ...نگفتخودشبهرایناولیاست،قانونمنديوخوبسوارموتوراشعمهپسرکهبردپیامراینبهندامقصدبهرسیدنباالبته

.شدمیرو

میپیدابرایشرااونظرموردرنگوسایزکرد؛میراهنماییرااوبایدشدمیواردکهمشتري .شدآشناکارشکیفوکمباروزآن

.نرسیدنظرشبهسختیزیادکار .زدمیاندازهاومیلمطابقشلواریامانتوقدبرايبودنیازاگروکرد

کلیباهمشهراموآرمانبابرخوردشحتی .دادمیتوضیحندابرايحوصلهباخیلیوبودبرخورديخوشوروخندهدخترازنینن

.آوردمیجمعبراينیزچاییکردمیفرصتکهگاهیتازه .بودهمراهشوخیوخنده

داشت؛اندازيغلطظاهراو .نمیفتداوبهچشمشروزهرورودمینمایشگاهبهشهرامکهکردشکرراخدابارهزارمیانایندرالبته

یکخان،شهرامهمینکهبودایندارشخنده !کندتحملشبتواندکردنمیفکر .بلندشنیمهریشواسبیدمموهايبادرشت،

درشرکتعلتبهحاالولیآمد،نمیهمغازبهزیادمعلومقراراز !بودملوسخیلیونازكونرمجثه،ریزظریف،خیلیکهداشتنامزد

درنازنینوشهرامهمراههماونمایشگاه،برگزاريطولدرگویاوبچینندراغرفهبروندتابودآمدهشوهرشبهکمکبراينمایشگاه

.کردمیپیداحضورغرفه

:گفتمیندابههمیکبارساعتنیمهر

.بکنمهمروتصورشتونمنمیاصال !نازي ...لرزهمیتنمبوديزلزلهتومیفتهیادموقتیواي-

آسانسورداخلدرآوردنکمنفسبخشبهوقتیهمبارهروکندتعریفبرایشراجریانجزییاتتمامبابودخواستههمبارانتازه

:گفتمیوکشیدمیپایینمترنیمراروپوششيیقهرسید،می

!گرفتمنمنفسنداواي-

چندهر .مامانیتیتیشمهسايوترساندمیراآدمناخودآگاهکهاشپیوستهابروهايآنبابکگندهشهرام !بودندزوجیعجبیعنی

بتوانداصالشهرامکهکردنمیهمراتصورش !بیاورددرشاخماندمیکمنداشد،میهممعطوفشوهروزناینصحبتکهگاهی

.کندهجیراهاجملهقبیلاینازو«!کناستراحتکمیهخوايمی»،«!نشیخسته»،«خانومم»،«عزیزم»هايکلمه

ازبیشروزنصفدربود،همشلوغیبسیارروز .ماندندتنهانداوآرمانورفتندنمایشگاهبهغرفهچیدنبرايهاآنظهرنزدیک

.کردمیبودناحساسهامدتازبعد .بودنیامدهشپیمشکلیولیبود،شدهخستهخیلیشبچندهر .فروختندروپوشتابیست

بهترآشناداشت،مشکلجدیدهايارتباطایجادباهمیشه .بودآرمانهمراهکهبودایندرکارحسن .کردآغازراکارششنبهروزاز

آرمانسربهسرخودوگرفتمیشاخندهگاهیحتی .کردمیمتعجبرانداواقعاکهبودمودبقدريبهآرمانسرکار،طرفیاز .بود

درآنچنانیمشکلبودشدهباعثامرهمین«!مثبتیبچهجديجديکردممیفکرشناختمتنمیاگهآرمانواي»کهگذاشتمی
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روز .کردندمیبسندهدیگرسادهغذايیاساندویچیکبههمراناهاربودند؛مغازهدرساعتدوازدهحدود .نیایدپیشبرایشمغازه

.داددرخواستاشتحصیلیمدركگرفتنبراينفر،دویکیباصحبتطیورفتدانشگاهبهنداصبحشنبهسه

یادوبودکردهسپريآنجادرکهراروزهاییحساولکرد؛تجربههمبارامختلفحسدودانشگاهمحیطدرحضورشمدتتمامدر

باودستپاچهتقریبا .شناختندمیدوهرمهديواوکهمشترکیمکانازاضطرابحسومدوبودشدهآشناهاآنباآنجاکهآشناهایی

.کردتركرادانشگاهودانشکدهسرعتباودادانجامراکارشعجله

!بودشدهترسودلهرهدچارقدراینچهبرايفهمیدنمیاصالکشید؛راحتینفسبود،برگشتمسیردرماشینداخلدروقتی

خشککامالوپرداختمیوظیفهانجامبهفقطکارمحلدراشعمهپسربرعکسخودش .رسیدکارشمحلبهموقعبهبختانهخوش

اغتشاشدچارمانتوهاچیدننحوهوسایزکردمیسعیوزدمیاندازهلزومصورتدرودادمیمشتريبهرانیازموردسایزرسمیو

.نشود

:بودگوششدرمرتبآرمانگرمصداياما

!ندارهروشماقابل-

.هستیمخدمتتوندر-

!هستیدسلیقهخوشبسیار-

!ماستهايمدلبهترینازیکیاین-

!استالعادهفوقمدلاینخوريتن-

!مامهمونهباشه-

!کنیداستفادهشاديبه-

.باشیدداشتهخوبیعید-

مثلدیگريشغلدرقدراینبتواندالکترونیکمثلخشکیيرشتهدانشجويکردنمیفکر .شدمیايالعادهفوقبازاریابخالصه

:آوردمیدرراادایشباخندهنداشد،میخلوتمغازهکوتاهیمدتبرايوقتی .کندعملموفقفروشندگی

!دقیقا؟مدلکدوم !ماستهايمدلبهترینازیکیاین-

میسربهخانهدرکهاستوقتیازبهتربسیارکارمحلدرندايروحیهبودفهمیدهواضحطوربه .زدمیچشمکیخندانهمآرمان

دهاناز !کندنمیراحتیخوابکهدادمینشانآبخوردنوآشپزخانهبهندايبارهچندینآمدورفتکههاشبخصوصبهبرد،

علتازچیزينتوانستهولیشوخیجدي،بود،کردهنامتحاراراهیهر .بکشدبیرونچیزيتوانستنمیهماششدهبستوچفت

.بفهمداشقراريبی

همههاساعتخورد،میچرخساعتشرويساعتبهدمهرندانگاه !بودچهارشنبهروزبود؛واضحنداکالفگیروزآنصبحازاما

.نداشتندرفتنجلوقصداصالوبودندخوابیده

 ...بودچهارشنبهروز

بغضصبحدمهمانازوشنیدمیمیاندریکاصالیعنی .دادمیمیاندریکراآرمانجواب .بودشدهترحرفکمف،حرکمنداي

جنسکهمعتاديمثلشد؟نمیچراولیکند،فکردورکیلومترهادرقدیمیيخانهآنبهخواستنمیدلشاصالبود؛دلتنگ .داشت
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اوضاعیعنی .شدمیگرفتهپسوخوردمیغلتتلفنرويصبحدمهمانازهماوچشمباشد،چشمشمقابلدرمدامنیازشمورد

فکرآنجابهوقتهربودجالب .باشدداشتهبرفپرحیاطیباخانهآنباتلفنیتماسیکحداقلخواستمیدلشچقدربود؟چطور

.نشستمیذهنشوفکردربیشترپوششسفیدحیاطکردمی

!آورخوابقرصتاسهدوباشدهولوخوابیدمیوگرفتمیراروزآنکلوخانهگشتمیبرخواستمیدلش

وزنفهمیدشدمیراايعدهیکحاالخرید؟آمدندمیپسريودخترهمهچرااصالبود؟زیادقدراینمشتريروزآنچهبراياصال

.ندارندهمباهمینسبتهیچکهبودتابلوايعدهیکولیهستند،نامزديشوهري،

مشکیرنگ،هزارکردنرووزیرازبعدوقتآن«خواممیروشنرنگباروپوش»گفت،میجديخیلیوروداولوآمدمییکی

!داشتبرمیروشنرنگعاقبتولی«خواممیمشکی»گفتمییکی !داشتبرمی

ازهرپسركپرو،اتاقکبودرفتهکهبودساعتنیمدختركکنارش؛ترلوسآدمیکهموباشدلوسهمنفریککهروزيبهواي

تاگرفته ...وآبیوقرمزوسفیداز .کندامتحاندختركآنتابردمیخودبارامغازههايمدلنصفوآمدمیبیرونگاهیچند

ندادستدرمانتوبیستدهبودند؛هخواستتادویکیهامدلتماماز .کندخفهرادوهردستیدوخواستمیندا !متعددسایزهاي

.برگردندخودنظرموردهايمحلبهبایستمیکهبودمانده

:گفتلوسشصحبتوبرداشتهابروهايآنباپسروقتی

 ...باشهگشاداشتنهپایینوبشینهتنروکامالاشباالتنهکهبدهمدلییه-

:گفتحرصبا .بودندلیمدهمینکهبوددادهمدلهزار .شدکفريواقعا

!نداریم-

:کهحرفاینباباشدهمراهوقتیهمآنبود،سنگینخیلیپسرپوزخندهضم

چی؟یعنینداریم !کنیدبرآوردهروهامشتريهايخواستهکهاینجاییشما-

:گفتبلندومحکمندا

!دیگهجايببریدتشریفتونیدمینکردینپسنداگههمحاال .کردینامتحاندادمبودکهچیهر !نداریمیعنینداریم-

پسربود،نبستههمراهایشدکمههنوزوبودکردهتنراخودوجبینیممانتوي .آمدندبیرونپرواتاقازودادندافتخارباالخرهدختر

:گفتمیداشت

 ...کرديفکرریم،میکهمعلومه-

:گرفتراپسربازويدخترهکه

 ...کهايعدهیهبراينکنثیفکروخونت-

گوششبهکوتاهبحثهمانصدايکهنبودبزرگقدرهااینمغازه .رسیدسرهمزمانآرمان .خوردچرخندارويتحقیرآمیزشنگاهو

!نرسد

:کشیدمیدرسمتبهرااوداشتپسربازويبرآویزاندخترِ

!ماهدیدماونجامدلییهمغازه؛همونبریمگفتم-
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نداسمتبهآرمانجديصورت .رفتندبیرونبداند،رابحثوجرعلتخواستمیکهآرمانسوالبهتوجهبدونپسرودختر

:برگشت

رودوهردستش،دارهبرمیمدلتادوتو،میادیکی .ساختنمختلفسالیقبامختلفافرادبایعنی !همینیعنیفروشندهندا،ببین-

!خرهنمیهمروکدومهیچکنه،میامتحانتاهزارمیادیکیخره؛میهم

:دادجوابحوصلهبی

!فروشگاههنیستنمایشگاههماینجا .نبودخریداراصالیکیاین-

وادارشمحکمشولیخشمازدوربهلحنامابگیرد،جديخواستنمی .گنجیدنمیاشمخیلهدرزیادزدمیحرفجديکهآرمانی

:بودقويخیلیمقابلشطرفمنطق .بزندشوخیخطبهنتواندیلشمرغمعلیکردمی

درسدرندارهحقمعلمیهمثال .هستنطورهمینهاشغليهمهباشهکهطوريهر .بذاریمفرقمراجعینبینندارینحقماببین-

امانتیامانتدارِاینجاتوومن !فهمهمینکهاونداره،ايفایدهچهکهعلتاینبهفقطکنهکاريکمترضعیفشاگردیهبهدادن

!ترهسنگینباشهخودمونمالمغازهکهوقتیازمسئولیتمونحتیباشهیادتپسهستیم،مغازهصاحب

.گرفتفاصلهبیشتربحثبدونوکردکاتراحرفش

اويزدهبهتنگاهدیدنباوگرفتارقرمیزپشتآرمان .کردمینگاهبگیرد،اشجدينداشتدوستوقتهیچکهاوبهمتعجبندا

!دارندواردتازهمشتريکهکرداشحالیابروياشارهبا .زدلبخندي

برگشتراهدر .کندخودداريتلفنوساعتبهنگاهازتوانستنمیچندهر .شدکارشجمعبیشترنداحواسباقیماندهساعتچند

:کردتاکیدآرمان

!بودهاچیزیتیهامروز-

آقا .رفتمینداوآرمانيصدقهقربانزبانیخوشبافهیمهوبودشدهچیدهمیزرويشامرسیدن،محضبهروزهرمعمولطبق

شد؛نمیبدلوردبینشاندیگرييجملهعلیکسالمازغیردیگراولروزهايصحبتازبعدواقعدربود،همیشهمثلهمرضا

پايشبآنولیشد،میمشغولکامپیوترشباواتاقشبهرفتمیآرمانشامازبعدشبهر .داشتآرامیخیلیشخصیت

 .نشستتلویزیون

:گفتهمینبرايکند،رهارافکرشتواندنمیبروداتاقشبهاگرکهدانستمیخوبندا

کنم؟استفادهکامپیوترتازتونممیآرمان،-

:دادجواببردارد،تلویزیونيصفحهازچشماینکهبدون

.کناستفادهخواستیوقتهر .ندارهپسوردهمسیستمبازه،همیشهاتاقمدر !اوهوم-

بعد .نداشتراخواندنشانيحوصله .بستمیخواندنبدونراشدهبازصفحاتوزدگشتکمیهدفبینشست؛مونیتورپشت

داشت؛جدیدپیامچندالکیطورهمین .بزندایمیلشبههمسريیکحاالکردفکرداد،تابراصندلیباريچندرفت؟میکجا

:شمردشد؛خممونیتورسمتبهناخوداگاه .گردیدبیشترصفحهرويدقتش

!پنجچهار،سه،دو،یک،-

!معتمدمهديازداشتجدیدپیامپنج
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 .استخبرچهبفهمدخواندنبدوناستخومیانگارچرخاند؛چشمریزکلماتروي .کردبازراایمیلاولینهولکیهولوعجلهبا

:بخواندوبگیردنادیدراوجودشلعنتیتپشاینکردسعی

!بگمچیبهتبایددونمنمی»

چی؟برايچرا؟فهمیدممیکاشايحداقلولینیست،حرفیکنمنمیدركاصالروکارتکهایندر

خاطربهتنهاکهبقبولونمخودمبهکنممیسعیهمقدرهربخوايروراستش !شده؟چی !کجاستکاراشکالکنممیفکردارممدام

!دونمنمیچی؟کردي،حذفشهاتنوشتهتوکههستهمدیگهچیزیه .تونمنمیرفتی،شدنمستقل

.يبودنزدهباهامحرفیهیچموردایندرتو .کردپیداهمبهتريهايراهشدمی !شهنمیمهیاشدنجداباهمیشهاستقالل

!بودمتماستمنتظرامیدوارانهالبتهوکنممیفکرامراینبهدارمروزهسهاست؛شنبهامروز

!رفتنتازرفتنت،خبربیاز !نهایتبیام،عصبانیدستتاز

!هان؟ !بگی؟چیخواستیمیبزنیم،حرفدربارشرودررودارمدوستتوبرعکسمنکهاتگذشتهنوشتنبامثال

!نهیاببخشمتبتونمکالدونمنمیهنوز

!بريذاشتم،نمیچوننگفتیبهمبوديگفته

.بريذاشتمنمی !آره

نیفتادي؟یادشبهاصالمدتاینچراخوبه؛وامناونجاگیمیکههمقدرهاایناگرچونذاشتمنمی

رفتیکهمکانیاینچطوراون،ازمهمترحتیاینه،یابريبوديمرددچونتصمیمت،درستیتوداشتیتردیدچوننیفتاديیادشبه

براتهمزیاداونجایی،حاالکهمکانیاینه،حرفاینمفهومنداشتی؟تلفنشمارهوآدرسازش (!کجاستبزنمحدستونممیالبته)

پیشمشکلیکرد؟یمناراحتتاینجاچیزيچرا؟ولیبدي؛تنشرایطاینبهکرديمجبورروخودتجورایییهتوونیستصمیمی

!بزنی؟حرفباهامتصمیمتمورددرکهنداشتمارزشبراتقدراینواقعابودم؟خبربیازشمنکهبوداومده

«...منتظرم

بودنرسیدهذهنشبههفتهیکاینعرضدرچطور .باریدمیناراحتیوحرصمهديينوشتهسطربهسطراز .کردمکثلحظهیک

داد؟میراجوابشبایددارد؟راایمیلشمهديکه

:کندکلیکبعديرويوکندرهانصفهرافکرششدموجببعديهايایمیلخواندنوسوسه

!نیستخبريازتبازواستیکشنبهامروزخب،»

بودمرفتهمیاداصال .ارزهمیامتحانشبهگفتمولینرفتی،اونجابودممطمئنتقریباچندهرمادرت،سرخاكبودمرفتهپنجشنبه

!دونمنمیکی؟توسطبود؛شدهگذاشتهقبرسنگرسیدموقتیولیبدم،سنگسفارش

تواگهرفته؟گذاشتهخبربیکردم؟گمشدونم؟نمیگفتممیدادم؟میجوابیچهبهشباید .پرسیدمیروحالتدیدمهمروعلی

دادي؟میجوابیچهبهشبودي

«.شدهشروعجدیدهايخانهتساخهواشدنبهترباخوشبختانه

به !نهیااستبودههاآنکارقبرسنگپرسید،میآرمانازباید .بودشدهتنگخاکشسرومادرشبرايدلشکشید؛عمیقینفس

باشد؟توانستمیکسیچهکارپسزد؛پوزخنديخودفکر
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سرکوبرادلشوفکرسریعولیشد؛گرمدلشايلحظهبرايکهگشتمیدنبالشداشتمهديبود،نکتهیکحاويایمیلاین

«!خوشحالی؟گردهمیدنبالتاینکهازچرااومدي،همیشهبراياگه»کرد

:بعديایمیلسراغرفتوکشیدهوادرپوفی

«کجایی؟ندیدي؟روهامپیامهنوزیعنیدي؟نمیروجوابمچرا»

:کردبازرابعدي .بودکوتاهیهمینبهسومایمیل !همین

!خبربیازتهنوزمنواستشنبهسهامروز»

یهدیدن؟آسیبسرنشیناشاززیاديتعدادوکردهتصادفشیرینقصرراهتواتوبوسیهرفتیکهروزيهمونشبدونیمیراستی

!مردنمتاسفانههمعده

اصفهان،تهران،بهمنتهیهايراهگفتمبهشر؟مسیکدومپرسهمیپلیسهگرفتم؛روزماناونتصادفآمارراهپلیسازموقعهمون

!داشتین؟مسافرمسیرهااینتمامدرشماگهمیبرگشته !شیرینقصر

باشه،چیزفالناسمشیاودونننمیازشاسمیکهکسییاونهیاشدهمصدومتنهاییدختراتوبوسدرکهبگیرمخبرتادونیمی

.نیستبینشوندرنامیمقدمنداوشدنشناساییهمهدشتاییدشکرروخداباز !کشیدم؟چی

.رسیممیهمبه !باشهبدي؛روجوابمخواينمیپسخب،خیلی

«!باشهتوجايبخواددلشکسیکنمنمیفکراونازبعدماهه،دویکیکارکردنتپیدابکشهطولخیلی

برخالفپیامشبودجالب .کندتصورنوشت،میراجملهاینداشتوقتیرامهدييچهرهحالتتوانستمیگرفت؛گازرالبش

!بودآوردهلبشبرهملبخنديبود،نشاندهدلشبرکهاضطرابی

.شودتمامخواستنمیدلش .بودآخريحیفکرد؛توقفیآخرایمیلروي

:کردکلیکرویشنبودايچاره

همفرزاد .شلوغهواقعاشرکتتوسرمون .نداریمنوسالتحویلبهتربیشهفتهیککهدونیمیمراغه،برگردمشممیآمادهدارم»

اتاقمتوساعتنیماومدهصبحامروز .شدنغریبعجیبروزاایناطرافمآدماي !چیدونمنمیولیهست،مرگیشیهروزااینکه

.رفتهگذاشتهبگهچیزياینکهبدونهمآخرشورفتهروقدم

ودکتربردشماماندیروز !نه؟یاهستمهمبراتاصالدونمنمیالبتهخورده،سرمامبینابگم؛بهترفتیادمولیگردمبرمیدارم

دمهماوننباشه،جديزیادامیدوارم .بشهدکترراهیدهنمیرضایتهاسادگیاینبهمبیناچونبده،واقعاحالشدهمینشوناین

!عیدي

 ...فعال

میفکرکنم،قطعهمروایناگهچوندممیایمیلبراتروزهرهمچنانمنولینیست،خبريپاسخازشدممطمئنتقریبادیگه

«!کردمگمتواقعاکنم

!نبودنه،ولی !بودهمبازشاید .زدرفرشدوباره !بودکمچقدرتا،پنجهرشد،تمام
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مرددهاپیاممابین .کردمیاکتفاهمینبهبایدفعال .بیایدآرمانترسیدمیولیبخواند،نوازراهمهدوبارهبرگرددخواستمیدلش

است؛خواندهیکجاراهمهندادانستنمیکهاو .شدمنصرفآخريجملهخواندنباولینه،یابدهدراهاایمیلجوابکهبودشده

.شدمیبازيلوسداد،میپاسخاگرپس

.کردپاكهمراهیستوريوشدخارجیوزرشاز !بودشدهریزسروجودشبههاآنخواندنبامختلفهايحسچقدر

يهمهکهبودنیامدهخبربیمگرکند؟پیدایشخواستمیدلشواقعارا،امیدواضطرابکرد،میتجربههمباراسرماوگرماحاال

بود؟کردهخوشجاسرشدرکهبودجاییبهنااندیشهچهاینحاالپسباشد؟کردهخرابراسرشپشتهايپل

خواستنمیگذشتههايشبمثلکهبودهمعجیبداشت،کردنبرايفکردیگرهايشبازبیشحاال .برگشتاتاقشبهمتفکرانه

برايشبهربازکندمقاومتهمقدرهردانستمیشناختمیخوبراخودششد؟میچهکهزدمیسد .بزندسدمقابلشان

!شد؟میچیکهزدمیسدپسزد؛خواهدشیرجهونیتورمرويپیامشخواندن

!بودشبایندلتنگچقدر

 !همهدلتنگ

بود؟خوردهسرماچرامبینا

.خواستنمیدلیلکهسرماخوردگیگرفت؛اشخنده

گشتهآنعاشقبدجوراخیراآرمان،کامپیوترسراغبرودزودوخانهبرگرددکهخواستمیدلششبتاپنجشنبهروزصبحازدرست

.بود

انگارهایشحرفبالید،میخودبهکلیهمآرمان .داشتهامشتريباتريگرمبرخوردبود؛شدههمترحالسرحدوديتاالبته

نگذارددمشرويپااگربودفهمیدهشناختش،میبیشترتازه .بودخوشحالکنارشنداآمدنازکال .بودکردهاثراورويبدجوري

رفتنازبعدگاهی .کشیدبیرونزبانشزیرازکالمیکشدنمیخواستنمیخودتا .بودتودارعجیباماشود؛میهمالقاخخوش

 !کارادامهبرايگرفتمیانرژي .خندیدمیغشغشنداوآوردمیدرراادایشداشتند،بازيلوستابلوکهمشتريیک

جاازوکردتشکرينداکهبودنرسیدههمبشقابشنصفبهآرمانتازهبود؛چهاشمزهوخوردچگونهراشاماصالنفهمیدشب

پايازرااوشدنمیدیگرکامپیوترپايرفتمیاشپسرعمهوکردمیدیراگرولیشد،میمحسوبادبیبیشایدخب .برخاست

.کردبلندآن

لببهجانبارهزارازبعدباالخره .بکشدطولقدراینسیستمآمدنباالوشدنروشنکردنمیفکروقتهیچکرد؛روشنسریع

شروعجالبزیادکرد،کلیکرویشوکشیدراحتینفسمعتمدمهديرنگپرنامدیدنبا .شودایمیلشيصفحهواردتوانستشدن

:بودنشده

!نیستخوبمبیناحال»

رفتوکردگریهآرومچطوري؟پرسیدم،وگذاشتمپیشونیشرووردستموقتی .بودحوصلهبیوداشتتبخونهرسیدمکهدیشب

!اتاقتو

تااگهگفتودادداروکلیدکتر،ببریمشدوبارهشدیممجبورصبح .زدمسربهشهیهممنوبودسرشباالمامانشبتمام

!بشهبستريبیمارستانتوبایدنشهقطعتبشساعتچهاروبیست
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ولیمعمولیه،آنفوالنزايعینعالیمشکهکردهپیداشیوعجدیدآنفوالنزايیهگفتمیترسوندمون؛همیکلحرفاشاونبرعالوه

 ...بیمارياینخاطربههمنفريچندانگار .بشنبستريبیمارستاندرزیاديتعدادشدهموجبوشهنمیقطعتبش

«.کندعابراشنگرانم،خیلی

راکامپیوترخواستمیشد،خارجاینترنتازسریع .بگیرداسترسشدموجبهمهمانولی !سطرچندهمیننبود؛دیگريحرف

:شنیدکهکندخاموش

.دارمکارهممننکن،خاموشش-

.بودایستادهاتاقدردمکهبودآرمانصدايبرگشت

ازمضطرب .استچگونهحاضرحالدرینامبحالبداندخواستمیدلشخیلیبود؛ظهرحدودایمیلفرستادنزمان .رفتخوداتاقبه

 .بودشدهتنگمبینابرايدلش .بودندخوابیدهحاالشایدبود؛یازدههمساعت .کردمینگاهتلفنبهخیرهداشترفت،بیروناتاق

.آمدبرنمیدستشازکاريکردندعاازغیربرگشت،اتاقبهدوباره

:گفتلبزیرهمبارهروشدبیدارصبحتابارچند

.نباشهمهمیچیزبیماریشکنکمکخدایا-

وبودآنجاحالخواستمیدلشچقدر .هستشدنشخواببدعلتبهدانستمیداشت؛دردسربرخاسترختخوابازصبحوقتی

:پرسیدآرمانکهبودفکردرقدريبهصبح .شدمیباخبروضعیتشاناز

شده؟چی-

:دادپاسخکلمهیکندا

!یهیچ-

!درهمروزیکشدمیبیدارخوابازسرحالروزیکدختراینبودعجبدر

آندر .بودندآمدهمانتوخریدبرايیکجامردميهمهگویا .نداشتندخاراندنسرفرصتبود؛شلوغايمنتظرهغیرطوربهجمعهروز

ساعتفهمیدندتازهشدخلوتمغازهمختصريوقتی .نشدتنهاآرمانبامغازهدرهملحظهیکحتی .دادمیپاسخنفرچندبهواحد

:گفتسریعندا .شدندمیتلفگرسنگیازداشتنددوهر .اندنخوردهناهارهنوزواستظهرازبعدسه

.بیامبگیرمناهاربرايچیزيیهبرممن-

:آمدبیرونمیزپشتازآرمان

!تو؟چرا-

:گفتوبرداشتراکیفشبدهداشعمهپسربهاعتراضفرصتاینکهبدوندان .رفتمیناهارخریدبراياوروزهر

!منمهمونهمامروزدیگه،گرفتیتوروزهر-

چنانآنبودنتوانستههنوز .داشتراخودشخاصهاياخالق .شودمانعشآرمانترسیدمیداشت؛عجله .رفتبیرونمغازهازبدوو

تاگفتودادراهمبرگردوسفارشوشدفروشیساندویچوارداولبرود؛کجابودکردهشناساییقبال .بشناسدششایدوبایدکه

.گرددبرمیشدنشآماده
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بازکردمیخداخدا .مونیتوریکپشتپریدوداردکاردقیقهدوایمیلشکردنچکبرايکهگفت .شدنتکافییکواردسرعتبا

:داشتتازهایمیلیکولیزد،میزنگحتماشدنمیخبرياگر .مردمینگرانیازداشتباشد؛خبري

 ...تهرانمتوحاال»

هربهفرزاد؛بهزدمزنگنیومد،پایینمبیناتبکهاونجاییاز .نجاتبرايبزنهچنگچیزيهربهحاضرهعزیزشهنگرانهوقتیآدم

بیارشبردارکهزدزنگبارچنددیروز .دارهوجودآنفوالنزایینچنیمتاسفانهکهبودنکردهتایید .پزشکنفامیلشوفککلحال

کهباشهجایییهاگهکردمحسدونیمیولیبمونه،خودمونشهرتوداشتتمایلمامان .بشهبسترياینابابابیمارستانتوتهران،

.ترهراحتمنمخیالباشنسرشباالآشنانفرچند

برنافتادنراهشمالراهازپیشروزدویکیازهممنیرهخالهيخانواده .بیادماباتونستنمیورهدافاینالمبینشنبههمطرفیاز

روامتحانشمبینتابمونمبایدمنگفتمامانهمینبرايبره؛پیششونمبینتانبودنهمینبرايباشن،اونجاروتحویلتامشهد

!بوديپیشمونیتوضعاینتوکاشاي .بیایماونازبعدتابده

کهزدحرفیافتادنراهموقعمامانامارسیدیم،یازدهساعتاومدیمهمبکوبتهران،سمتبهافتادیمراهپنجساعتزودصبحامروز

!ببخشیشبگمبهتخواسته،ازممبیناگفت .کردهمشغولروفکرم

طولدرخب .نخواممنوبزنهحرفباهامبخواداونکنیرفککهنهالبتهنزدم؛حرفباهاشگذشتهيهفتهبخوايروحقیقتشخب

روگوشینخواستممامانباصحبتازبعدهممنالبته .برنداشتاونزدمزنگوقتهرهممننزد؛زنگبهممبیناگذشتهيهفته

باشه؟جریاناینباحالشبینايرابطهممکنهکردممیفکرداشتمبودي،نوشتهبرامتوکههمحرفیبهتوجهبا !بهشبده

عملبهازشهمآزمایشتادویکیوکننکنترلروتبشتاباشهبیمارستانتوبهترهگفتفرزادباباي .رسیدیمهستساعتیسه

دهاستفافرصتاز .ندارمخوابیدنقصدمنولیبخواب،بگیرساعتیسهدوگفتهوپدرشاتاقمنوآوردهزوربهفرزادهمحاال !بیارن

یهدلمنمیاد،درجیکشغیرهوآمپولوآزمایشمقابلدرووصلهدستشبهسرموقتیمبینا،پیشبرمباید .زدمایمیلبراتوکردم

!بگیرهدلمشهمیموجبساکتمبیناي .شهمیجوري

«...فعال

نمودهپیدااینترنتازراآنجايشمارهستند؛هبیمارستانکدامدرفرزادمادروپدردانستمی .گرفتدندانبهنگرانیبارالبش

.کردیادداشت

:زدمیغرلبزیرکهحالیدروگرفتراهاساندویچوشدخارجنتکافیاز

!دیوونهعنق،بداخالق،بديپسره-

نکند،همقهرونکندهمدعوااگرمهديدانستمیخوب .دهدنسبتمهديبهتوانستمیلحظهآندرکهچیزيهرخالصهو

.بودمحضاشتباهداده،دخالتکارشدررامبینااینکهازبودشدهپشیمان .استتحملقابلغیراشسرسنگینی

مرحلهچنددرهمراساندویچیکهمانکهبودشلوغسرشانقدريبهیعنیداشت؛حضورآنجامشتريدویکیرسیدکهمغازهبه

دستاگرچندهر .استرسیدهفرارفتنوقتکهفهمیدندبودشدهتاریکهواوقتیفقطشتند،نداهمخاراندنسرفرصت .خوردند

اوباهمزیادکهزدمیراکسیشوردلشبود؛مضطربمدتاینطولتمامدر .داشتندمشتريهمشبنصفهتااحتماالجنباندندنمی

!بگیردتصمیمتوانستنمیکند،چهدانستنمی .نداشتفاصله
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:گفتکیفشبرداشتنبانداکهدیدمیفراهمرامغازهبستنمقدماتداشتآرمان

.برگردموبرمجایییهتامنببنديرومغازهتوتا-

:شداومعطوفاشعمهپسرمتعجبوناراضینگاه

شب؟وقتاین-

:گفتپرت .نداشتهمکلکليحوصله !دادمیجوابیچهبابا،اي

!بخرمرممیدارم،الزمچیزيیه-

:گفتکردنجوروجمعحالدرآرمان .اندیشدمیبخرد،بایدوداردالزمچهاینکهبهبعداکردفکرهمخودبا

.ریممیهمباکنصبر-

فعالاما«!داري؟چکارمنکارايباتوآخه»بگویدوبکنددانهدانهوبگیردرافرمشخوشموهايخواستمیکهبودحرصیقدرآن

:گفتداشت،رفتارشدرکهايعجلههمانبا !نداشتراوقتش

.گردمبرمیزودبگیرم؛بایدداروخونهاز ...از ...چیزيیهبرم،بایدخودمنه-

کردمیسعی .کشیدگردنشبهدستیوکردمکثیآرمان .رسیدذهنشبهچگونهداروخانهدانست،نمینیزخودداروگیرآندر

:باشدمعمولیخیلیلحنش

!باشه ...آهان-

خنکهوايوقتیتازه !فضولشيعمهپسرایندستازامان .پریدبیرونمغازهدرازسریعشد،خارجاودهانازحرفاینکههمین

گرشدیدستکفبهباردویکیوکردمشترادستش !باشدمعنیچهبهتواندمیآرمان«آهان»فهمیدخوردسرشبهبیرون

:کردزمزمهلبزیر .بودنماندهبرایشآبرودیگر .کوبید

گفتی؟کرديپیدابودحرفهماین-

کهراتلفنیکارتسریعکجاست،همگانیتلفنبوددیدهقبال .کردتندترراهایشقدم .بودشدهرهاآنجاازبودکهچههرحالهربه

همنذرتازه .باشدخوبمبیناحالکهکردمیخداخدا .گرفترابیمارستانيرهشماوگذاشتدستگاهداخلبودخریدهنتکافیاز

نمیتركراآنجااصالکاشايکرد؛میفکراینبهکهبودباراولیناین .دانستمیمقصراوبیماريدرهمراخودشبود؛کرده

!کردم

:گفتمیخودباآهسته

.نباشهمشغولخدایا،-

:پیچیدخطپشتزنیظریفصداي .شدخوشحالشنیدراآزادبوقوقتی

.بفرمایید-

:گفتدستپاچهکمی

.بشمجویابیمارانازیکیاحوالازخواستممیببخشید-

بخشه؟کدومتو-

:دانستمیکجااز
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.دونمنمی ...امم-

بود؟چیبیماریشون-

!شدیدآنفوالنزايگویاداشت،تب-

:گفتطمانینهبازن

 .مربوطهبخشبهکنممیوصلکنیدصبرلحظهیههبل-

.ممنون-

:رسیدگوششبهتريدخترانهصدايباراین .زدبوقدویکیدوباره

بله؟-

دارید؟معتمدمبینااسمبهبیمارياونجاسالم،-

:گفتفکرکمیبادختر

هستن؟کرامتیدکترآشناهايازکههمون !معتمد؟مبینا-

:گفتلیخوشحاباندا

.بله-

:شدهمترنرمخطپشتصداي

.کنیدصحبتخودشونباکنممیوصلاالن-

:گفتعجوالنهندا

دارین؟خبرازششده؟بهترچطوره؟بپرسم؛روحالشخواستممی .نکنیدوصلنه-

:گفت .دیدشمیدیوارپشتازداشتانگاردوخت؛چشمترطرفآناتاقچندبهپرستار

باتونیدمیشده،قطعتبشونکههستساعتیپنجچهاریهحاالخوبه؛حالشون .بودماتاقشونپیشساعتنیمینهمبله،-

.بزنیدحرفخودشون

:کشیدراحتینفس

.بپرسمروحالشگفتمبودمنگرانفقطبشم،مزاحمشخوامنمی .باشهخوابشایدوقتهدیردیگهنهممنون،خیلی-

:گفتخندهباپرستار

!هستنکافیبخشیهریختنهمبهبرايهمراهاشماشااهللا !مطمئنمبیدارن،بابانه-

بگوید،چیزيندااینکهازقبل .بگوینداوبهچیزيتوانندنمیهستکرامتیدکترپسرشلوغهمراهاناینازیکیچونکهنگفتو

:گفتپرستار

!بهشونبدمروگوشیبذارین .ونبیراومدناتاقازبرادرشونحاالهمینکنید،صبر-

:گفتمیکهنداحرفباهمزمان

 ...خوادنمیممنون،نه-

:کردمیصداکههمپرستارصداي
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معتمد؟آقاي-

:پیچیدخطپشتمعتمدآقايآراموبمتنکههمین .رسیدمیگوششبه

!بفرماییدبله،-

مانتواشبه .زدمیبیروناشسینهيقفسهازداشتکهدادقرارقلبشرويرادستش .گذاشتراگوشیشتابزدهوهولکیهول

میمگه»کهگفتبیراهوبدودادخودشبهفحشچندآمد،جانفسشوقتیتازه .کشیدمیتندتندهاينفسوبودزدهچنگ

میخودکشیاینجاداريچراپسي،کردقطعکهروتماسبیچارهآخه !هانداريعقلاصالتودختربخوردت؟تلفنپشتازخواست

«!کنی؟

بدو .بودخیابانطرفآنداروخانهچرخاند،چشمکرد؟میچهراآرمان .افتاداشقبلیگندیادشد،تررنگکمگندشاینوقتیتازه

 ...کهخریدمیچیزيیکبایدکرد،ردراخیابانبدو

خواستمی .برداشتمعمولیراهایشقدموکردکندپامغازهنزدیک .رفتازهمغتابدوطورهمانوآمدبیرونداروخانهازسریع

یکهمین !کردنبازينقشازآمدمیبدشقدرآن .رفتجلوتروکشیدنفسیبود؛منتظرشدستبهکلیدآرمان .شودمرتبنفسش

داخلاز .کردمیپاكاوذهنازرا«آهان»آنبایدبودچهچارهخبولیدهد،توضیحرنگهفتپسركاینبرايکهبودماندهکارش

:گفتوکشیدبیرونرامسواکیدستشدرکوچکيکیسه

!قشنگهرنگشببین-

:خوردجاوضوحبهمسواكدیدنباآرمان

بودي؟رفتهاینخریدنبراي-

:گرفتخودبهجانبیبهحقيقیافهندا

داره؟اشکالیآره،-

بودي؟مجبورشبوقتیناولینداره،اشکالنه-

.داشتمالزمشما،يخونهبیارمخودمبارومسواکمبودرفتهیادمکالخب،-

:رفتباالابرویشیک

کردي؟چکارروگذشتهيهفتهپس-

:انداختباالشانهاعتنابیندا

!نزدم-

:گفتدرکردنقفلحالدرآرمان

!شهمیپیدااضافینومسواكايخونههرتو .گفتیمیمامانبهخب !عقلبیيدختره-

!گرفتمدیگهکهحاال-

:شدموتورسوارودادتکاناشداییدخترعجیبرفتارهايبهايکله

!بریمباالبپر-
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نکهایبرايرانندگیحینهماندرآرمان .بودندشدهخستهواقعاايجمعهروز .بودندکردهتعطیلرامغازهدیگرروزهايازدیرتر

:گفتبلندصدايبابرسد،نداگوشبهصدایش

.کنیمشروعروکاريیهتاییدوبیانداگممی-

کاري؟چه-

:گفتوکردکجاوسمتبهکمیراسرش

!کنیمبازايمغازهیهمثالشده،سختشغلکردنپیداکهحاال-

:گفتتفاوتبیندا

خواد؟میاولیهيسرمایهچقدردونیمیولیخوبیه؛يایده-

!بخوادکمترييسرمایهکهکنیممیشروعروکاريخب-

مثال؟-

!فروشیاغذیه-

:گفتخندهبا

.بپزماملتوکنمسرخزمینیسیببلدممنخوبه،خیلیآره-

:بودخندهپرهمآرمانصداي

!کنمدرستکالباسساندویچبلدمهممنعالیه،-

:بودخوبحالشبود،شدهراحتشخیالمبیناجانبازکهندا

!مغازهیهنهبزنیمدکهیهبایدداریم،کهتواناییومالیبضاعتاینبا-

:شوخیکانالزدهمآرمان

.نیستبدهمدکهخب-

.بکنرورانندگیتافتاده،کارازمغزتشديخستهامروز !آرماننگومزخرف-

:بودشدهخستهواقعا

.رممیحالازارمدگی،میراستآره-

!بروبريخوايمیکجاهربعدخونهبرسونسالممنوخدارضايمحض-

:خندهزیرزد

.هستمتومحبتاظهارهمهاینعاشقمناصال-

.هستکههمینه-

 .رفتشیرجهودختخترويمستقیموخوردسرپاییلقمهچندکهآرمان .بخورندهمشامنداشتندحالجدارسیدند،خانهبهکهوقتی

يهفتهطولدراینکهبا .داردایمیلیکفقطروزيدانستمینداشت،همراایمیليدلهره .نهادبالشرويسربالفاصلههمندا

کافی .بودهممبیناکهخصوصبهکرد؛میحسشترنزدیکباراینانگارولیشرکت،درواستتهرانمهديدانستمیهمگذشته

ذرهیکمبینابرايدلشکنار،بهمهديحاال .ببیندرادویشانهرتوانستمیبرود،بیمارستانبهوبگیردآژانسیکوشودبلندبود
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کردنمیتصورولیرفت،میبیمارستانبهدیدنشبرايشکیهیچبدونرود،میسرکاربهفردامهديفهمیدمیاگرفقط .بودشده

راخودشهمکمیبود،کردهحسارسالیپیامدرهایشحرفازکهخصوصبهبگذارد؛تنهارااوهمکوتاهیمدتبرايبرادراینکه

.داندمیمقصرمبیناوضعیتدر

پسرهمراهوخوردبودگرفتهبرایشعمهکهراايلقمهعجلهباهمصبح .نداداوبهاضافیفکرفرصتافتادهمرويکههایشچشم

ضعفشنقطهکهخصوصبهبودطورهمینهمیشهآورد؛درراحرصشکلیآرمانمعمولطبقهممسیرطولدر .شدراهیاشعمه

.بیاورددررااودادوجیغتاکندطرفداريپسرهاازوبگویدپالوپرتدخترهايدربارهکمیاستکافیدانستمی .بوددستشهم

ناهارخریدبرايايویژهيعالقهاخیراکشید؛میانتظارراناهاروقتدتشبهندا .بودآرامگذشتهروزبهنسبتشنبهخوشبختانه

:کرداعتراضآرمانرفتن،ازقبل .بودکردهپیدا

ري؟میکجاداريباز-

:گفتطلبکارانه .زدمیاشعمهپسراینبهمفصلکتکیکروزیکآخرش

.بگیرمناهاررممی-

.رممیمنباشتو !دیگهگرفتیدیروز-

:کندپنهانراحرصشکردسعی

!بروتوبازفرداازمن،باهمروزدو .خریديتوتمامهفتهیه-

:دیگربودندهمخون .بودلجبازخودشياندازهبههمآرمان

.رفتممن .بشینبگیرخیر،نه-

.کردتركرامغازهوببیندرانداعصبانیتازشدهسرخيقیافهبرنگشتدیگر

 !رفتمیرژهاعصابشرويپسراینچقدر .کردآنيحوالهمحکملگدچندورفتمیزپشتصندلیسمتبهخودشدنالیخبراي

.نشستآنرويسینهبهدست

.زدمیزنگمغازهازاگربودحماقت .گذاشتوبرداشتراگوشیهمبارچند .کردمیجذبشمدامتلفنگوشی

زد؟بیرونمغازهازوکردجورعلتیعصرتاشدمیمگرخورد؛تخموماخباهمراشدهخریداريپیتزاي

باکهپسرهاییهموارهاست،ذکرقابلالبتهبود؛صفررويتحملشوصبرپیشروزهايبرعکس .گشتمیدعوابرايايبهانهدنبال

ندهد؛هاآنبهاهمیتیکردمیتالشولیبودند،اعصابشرويبزنندتیکنیزاوباخواستندمیوآمدندمیمغازهبهدخترشاندوست

!روزيچنیننهاما

بغلشدرتقریباکنم،عرضچهکهبازوالبتهبود،همراهشبازويآویزاندخترك .شدندمغازهوارددختريباهمراهخندهخوشپسري

هزارچندهر .کندخودداريهاآنسمتبهکردناهنگازکردمیسعینداکهبودزنندهولوسهایشانحرفنوعورفتارقدراین .بود

نظرشانموردسایزهاياکراهباندا .رفتپرواتاقکبهمانتوبغلیکبادخترعاقبت .دیدمیراجاهمهخوبپسرهايچشمماشااهللا

.بوددادهدستشانبهرا
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رويبرعکسوپایینبهباالازباريچندچشمانش .شدرهخیاوبهمستقیموبرگشتنداسمتبهپسراتاقک،داخلبهدختررفتنبا

يبهانهبهزنانقدمپسرشوند؟میآدموقتهیچمزخرفموجوداتاینیعنی .کردفوتحرصبارانفسشندانمود،حرکتاو

:گفتآهستهآنمدلبررسیضمنوآمداوسمتبهمانتوییدیدن

!بیادبهتبدجورمدلاینکنمفکر-

:گفتپسركکهشوددورخواست .بودسفیهیاندرعاقلنگاهفقطبشجوا

بشم؟آشناباهاتبیشترتونممی-

زلوقیحشچشمانبهخیرهوبرگشتندا .نرسدمخاطبشگوشبهجزصدایشکهزدمیحرفجوريبود،ماهرهمخیلیخداشکر

:گفتپسربدهد،فرداینبهجوابیچهکهکردمیفکرداشت !کرداشحوالهچشمکیپسرك .زد

!کنمسیوبگوروشمارت-

:زدپوزخندي

 ...کنیسیوکلتتوتونیمیروچیزیهفقط-

.نشستاوگونهرويورفتباالدستشبالفاصلهو

نگاه !دهدنمیراجوابشکسیچراببیندکهبودآمدهبیرونپرواتاقازدوستشکردنصدابارهزارازبعددختربود،شدهاوضاعی

:گفتمیداشتکهپسروبودایستادهاومقابلهاکنندهدوئلمثلندا .بودگشتهمغازهيگوشهمتوجهتازهآرمان

!چموشدخترايازمیادخوشمقدراین-

:غریدوگرفتاويیقهبهدستورفتجلوتر .فشردهمرويراهایشدندانندا

 ...وکنمخفشونخودمدستايباروتومثلکثیفیوونايحیمیادخوشمقدراینهممن-

:گفتمیداشتدختر .انداختفاصلهبینشانآرماندستکهبودنشدهتمامحرفشهنوز

خبره؟چهاینجا-

:زددادبرگشتنبدونآرمانکه

!بیرونمغازهازگمشووبپوشروخودتمانتويبرو-

:گفتپسربهروو

کردي؟میغلطیچهداشتی-

:آمدجلوترندا

 .برمیامعهدشازخودم-

:گرفتنشانهرااوباراینآرمانفریاد !حاالتاسالگیسههمانازبود،کردهدفاعخودشازخودشاشزندگیکلدر

!کناربرو-

:رفتنمیروازپسراماکشید؛کنارنبود،بحثوجرجايمغازهداخل

!دارمکارخودشابمننداره،ربطیتوبه-

:دادهلبیرونوکشانددردمتاگرفت،سرپشتازراپسركيیقه
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!کنگمروگورتهمحاالبردار،دهنتياندازهرولقمههمیشه-

مغازهسمتبه !دانستنمیخودششاندرهمراهاییآدمچنینباگذاشتندهانبهدهان .نبودبزنبزناهلاصالخوشبختانه

بود؟چهبرايغرهچشمایننشدمعلومهرچند !رفتمیغرهچشمبرایشداشتشد،روبهرودخترباکهبودبرگشته

:بودطلبکاررفت،نداطرفبهعصبانی

کردي؟میمنبهاياشارهاونباکردندوبهیکیعوضشدنمی-

:گفتنیشخندباهمراه

!شما؟ببخشید-

:ساییدهمبهراهایشدندان

!هستمکهعمتپسرنباشههمهیچی !ندابکشخجالت-

:کردمیخودنماییصورتشرويتمسخريپرخنده

!بربیامخودميعهدهازتونممیخودممنپسر،آقاکنگوش !عمهپسرهه،-

برخوردهايبهجیاحتیاذاشتیمیجریاندرمنوگذاشتفراترگلیمشازپاپسرهوقتیاگهباشه،طوريایننیستالزمهمیشه-

بهشاخکسیهرباخودتندارهلزومیهستمکهحاالولیندارم،کاريقبلنابامن !دیگهمزخرفهايحرفشنیدنیاونبودبعدي

!بشیشاخ

:بودگرفتهانزجاررنگرااشچهره

!خودتخوددارم،مشکلتوخودبامناصالدار،نگهیادتاینو-

!چرا؟-

 ...يلنگههمتو !رهمیداییشبهزادهاللحيبچهچون-

:بودخشمشاوجيدهندهنشانآرمانمنقطعهاينفسنداد،ادامهراحرفش

!دارنبهتخونوادمکنممیفکرکههستدینیهمونخاطربهشکنمنمیروگردنتاگه-

جدیدمشترياستقبالبه .برگردانداوازصورتدبعورفتترعقبگامیک .بودجدیدمشتريآمدنازنشاندرشدنبستهصداي

صحهکهکردندمیکاريدرستمشابهشهمجنسانوپسرآن .بودنشدهمسلطاعصابشبرهنوزوماندهبرجايجاهمانندا .رفت

هامدتالبتهشد،یممتزلزلنظرشدرکمیکهشدمیمواجهکاريیاحرفیباگاهی،میانایندر .اعتقاداتشتمامیبرگذاشتندمی

گرفتهقرارمخاطبکهبودجمالتیمستحقآرمانآیاکردمیفکرداشت .بودرفتهبیروناستثناعنوانبهمعادالتشازمهديکهبود

.کردمیاشراهنماییوزدمیحرفمشتريباداشتجديومعمولیخیلیبلکهخندهبانهباراینکهداشتاوبهچشمبود؟

بود؟دروغحرفشيکجامگر

نبود؟شخصاینداییاومگر

گرفت؟نمیقراراستفادهوتاییدموردالمثلضرباینجاهمهمگر

!خودشهايحرفبهاش،عمهپسرهايحرفبهمردك،آنهايحرفبه ...داشتفکربهنیاز

بود؟دیدهبديآرمانازحاالتاواقعا
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بود؟دیده

چه؟کهخب

 ...زنندمیگولگویند،میدروغکنند،میتغییرپسرها

بدزود .بودگرفتهاوازراپناهیبیپناهگاهتنهاولیبود،شدهپناهبود،مهربانکند،کمکبودخواسته .بودخوباولشاولهمفرید

 !بدخیلیوزودخیلیشد،

آرمان .برداشتآنزیرازراکیفشورفتمیزسمتبه .کردمیحسابراخریدشداشتمشتري .بزندقدمباشد؛تنهاداشتنیاز

:گفتمشتريهايزدنچانهمیان

کجا؟-

:بوددرگیرخودباهنوزندا

.برمزودترکمیخواممی-

:گفتبود،مشتريبهحواسشبیشترکهحالیدر

 .وایستالحظهیه-

:برگشتنداسمتبهرسید؛پایانبهخریدارباکارشباالخره

ري؟میکجایدمپرس-

:بودفکردرحسابیامانداشت،دعوادیگرندا

!موندهساعتدوهمشهفته،ساعت !شمايخونه-

:کردپرتمیززیردوبارهوکشیدندادوشرويازراکیفداشت،دعواهمچنانولیآرمان

.ریممیهمبانهساعت-

:دادهلبودندشدهردواصداوسروخندهباکهدختريچندسمتبهرااوو

.کنراهنماییشون-

 .داشتوجدانعذابکمیکرد؛عملحرفشبهاعتراضبدون

اخمآرمان .نزدحرفیولیشود،موتورسواردوبارهبودمعذبنداچندهربرگشتموقع .نماندندتنهامغازهدرنهساعتتاخوشبختانه

توسطمیزسریعتركوبودشامصرفهنگامکهبديسکوت .استدلخورنهمچنابودمعلومبود،کردهحفظهمچنانراهایش

:بپرسدخانومفهیمهشدموجبآرمان

شده؟چیزيامروزندا-

:دادجوابصادقانه

!شدهبحثمونکوچولویه-

در .بودشدهپریشاندجوربحاالولیباشد،ناراحتدنبالشبهوبزندحرفیمدلش،هرازپسري،بهنداشتسابقهقبال .رفتاتاقبه

جوريیک !گفتبدکهدانستمی ...گفتبدولیکند،دخالتکارهایشدرنخواهدوبداندراخودحدآرمانخواستمیدلشواقع

 .کردمکاريخوبگفتمگفت،میبودپیشسالدواگربود؟مستحقشواقعاولیکند،تالفیراگاهشبیوگاهنهیوامرخواستمی
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چندهر .بودکردهکمکشهمخیلیمدتایندر .بودخوبیپسرآرمان !نهحاالولیکند؛میفکرچهبهاالناونیستمهمهمالاص

فرید،يزادهخواهروبوداشعمهپسرچندهر !بودخوبیپسرولی ...ولیکرد،میاشدیوانهبدجورهایششوخیبامواقعبرخی

بهواضحقدرآنوزدندمیسرمغازهبهیکبارروزيکهوارنگیورنگدخترانباحتی .بودندیدهاوازادبیازدوررفتاروقتهیچولی

.داشتمینگهراحدشهمیشهبگیرد؛گرمدختريبابودندیدههمیکباراششنگیوشوختمامبا !نگوکهپیچدندمیاوپايوپر

درست .بخوابدنتوانست .دانستنمیخودوبودریزشحالدرهمشاید .داشتنشتبود؛خوردهتلنگرباورهایشيشیشهشاید

.زددروایستادآرماناتاقبستهدردموبرخاستنبود؛

از .برگرفتزودوکرداوبهنگاهینیم .بودکشیدهدرازتختروياشعمهپسر .شدواردوکردبازرادر«بله»صدايشنیدنبا

:تبرنخاسهمجایش

داري؟کارکامپیوتربا-

:گفتوانداختباالسري .نبوددرستفعالولیداشتکهکارکرد؛نگاهکامپیوترسمتبهوکشیدعمیقینفسندا

.دارمکارخودتبانه-

:گفتلبزیروچرخیدمخالفسمتبه

!میادخوابم-

.بزنمحرفباهاتخواستممی-

:گفتبرگردداینکهبدون

!کنشخالص-

:گفتوبودنکردهعوضازهمراهایشلباسحتیکهکردنگاهاوتیپبهندا

.خواممیمعذرت ...شهمیاینخالصش ...باشه-

:گفتمالیمبازایستاد،آندمورفتدرسمتبه

.بخواببگیرحاال-

ازتوانستنمیوبودکسلهمینبرايبود،شدهخواببیدیشب .بودمعمولازدیرترکمیشد،بیدارخوابازآرمانوقتیصبح

:پرسیدتعجببا .نبودندارفت،صبحانهمیزپايوقتی .برخیزدجایش

کجاست؟ندامامان-

:گفتشیرینشچايخوردنحالدرفهیمه

.مونهمیمنتظرتحیاطتوگفتپایینرفت-

:گفتدوبارهمادر .دادتکانسريفقطآرمان

شده؟حرفتونچیسر-

:کشیدهمدرراهایشاخم

زده؟حرفیندا-

!همینشده،بحثمونکوچولویهگفتهماون !شدهچتتوپرسیدمازشنه،-
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:گفتآرامفهیمه .چپانددهانشدررالقمهپاییسر

 !بچگیهمونازکشیده،سختیخیلیاون .نکناذیتش ...آرمان-

:چرخانددستدرراشیرلیوان

بگیره؟تحویلروجسدشنرفتکهداشتايدیگهدخترراستیراستمامانبکنه؟کارواینتونستچطوریدایآخه-

:کشیدآهیفهمیه

!آره-

!شهنمیباورم-

!دیگهبودهمردههمبعدشونداشتهرومدارکشگفتمی-

:گفتناراحتیباآرمان

کنین؟میآمدورفتباهاشبازورچطچیزاطورایندونستنباشماآخه !باورهقابلغیر-

:شدتررنگپرنگاهشغم

ولینزدیم،حرفهمباسالیششپنج !منهتنیبرادرتنهافریدنرفتهکهیادت .پیشسالبیستحدودبهگردهبرمیاینعزیزم-

 ...بعد

:کردتاکیدو

!برادرمهباالخره-

:گفترفتنحیندروکشیدسرراشیرش

کنه؟ترمیمخوادمیکیروخوردهنداروانوروحکهايضربه .نیستنجبرانقابلهاتباهاشبعضی-

میآنبهدقتباخودوکشیدمیخطزمینرويکفشنوكباداده،تکیهدیواربه .بودحیاطدرندا .آوردبیرونپارکینگازراموتور

.نگریست

کیفش .کردمیسرمقنعهروسريعوضآمدمیمغازهبهوقتیازوداشتتنبهمشکیشلواروروپوشکرد؛نگاهیپایشتاسربه

دیگريایرادهیچمخالفجنسباداشتنجنگسرازغیر .بودسادهواقعیمعنايبه .بودانداختهمخالفشدوشرويوريیکهمرا

!پذیرمسئولیتبود،خوبهمکارش .بگیرداوبهتوانستنمی

هرشاید !حاالخصوصبهنکند،توانستمی .دیگرانازبیشترحتیکرد،میرعایتراحدودتمامولیبودشدهبزرگپدربیاینکهبا

تازهگوشش،دربودخواباندهصافگرفت،اشخندهنفهمپسركمقابلدردیروزشرفتارآوردنیادبهبا .کردنمیراکاراینکسی

!بودگرفتههمرااشیقه

وکندخردراخوداعصابهستاووقتینیستنیازدیگربگویدندابهخواستمیتنهالحظهآنبود؛ناراحتیازخالیاوبهنگاهش

ندابودرفتهیادش !نجنگکن؛زندگیدیگرانمثلشدهکههممدتیبرايبگویدخواستمی .بگیردگاردکسیهرمقابلدربخواهد

.نباشداینگونهبودامیدواربلکهبودنرفتهیادشهمشاید .کندمینگاههاهمانچشمبههمرااوخود

میفکراینبهداشتاست؟واقعیچقدرشده؟بابکجاازالمثلضرباینراستیبود؟شنیدهاوازکهبودايجملهمستحقواقعاآیا

نتوانستدیگرشناخت،میراهاآنشانخانهبهدایمیآمدورفتعلتبهکهمادرش،وندايدربارهواقعیتفهمیدنازبعدکهکرد
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نمیهمخوشمزگیداشتحضوراوکهمجلسیدرحتیداد،میدستاوبافقطآنازبعد .کندبرقراراشداییباصمیمیيرابطه

.کرد

:گفتلبیزیر .بودفکردرجوريبدبرد،نداپايکنارتاراموتور

.سالم-

:زدرنگیکمتبسموکردبلندراسرش

.بخیرصبحسالم،-

:پرسیدکند،نگاهشاینکهبدونآرمان

اومدي؟پایینزودترچرا-

:گفتايخندهنیمچهبا

.شدممنتظرت ...میاريجوشبازگفتمبعدولیبرم،خودمخواستمراستش-

:گفتفقطکند،پنهانرالبخندشکردسعی

.بریم-

:گفتحینهمینردوشدخارجدرازاوهمراهندا

آرمـــان؟-

.هووم-

 ...دیروزيدرباره-

:پریدحرفشوسط

!دادتغییرشهنمیرودیروزهاکن،فکرامروزبه .رفتهشدهتمومهمحاالمن؛چیزيیهگفتیتوچیزيیهدیروز !کنولش-

:گفتنداشدند،خارجکهدراز

بریم؟پیادهخیابونسرتاشهمی-

:گفتوکردساعتشبااهینگآرمان

.اوهوم-

!آرمان؟-

.بله-

نیستی؟ناراحتدیگهپس-

!نه-

:کشیدعمیقینفس

.کردمزندگیطورياینکههاستسالمن-

:گفت .داشترطوبتچشمانش .کردنگاهاشکناريدخترصورتبهوکردبلندراچشمانشباالخره

!نباشهطوراینتونهمی-
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:گفتآرام .ببیندراهایشاشکنداشتدوست .انداختایینپراسرشندا

!کنیدفاعخودتازبگیريیادخودتبایدباشیتنهاوقتینبود؛ايدیگهچاره-

:دادقرارشمخاطبجديوایستاد

!نیستیدیگهکهحاال-

:گفتخندانوکرداوبهنگاهیآرمان .انداختباالايشانهجوابدر

.بریمبپرنشدهدیرتاحاال !هابوديشدهترسناكترسیدم،ازتپسركاونعوضمندیروزبابا-

:کردبلندراسرشوزدلبخندي

.بودممعتقدبهشواقعدرکهنبوداونیگفتمدیروزکهاونچهآرمانباشه،-

:گفتزدناستارتحالدرونشستفرمانپشت

!تعطیلکالکههمعقلتازه،نیست؛فیحرکهنیستمشخصخودتباتکلیفتاینکهدر-

   .شدگمموتورصدايدرآرمانيخندهصداي .کوبیداشعمهپسربازويبهوبردباالراکیفشنشستنازقبلحرف،اینشنیدنبا

  

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::.

  

سرنتکافیپیشنداذکروفکرتمامواقعدرولی .بودشدهافزودهخریدارانتعدادبرهمینبرايبود،باقیعیدتاروزسهتنها

:تگفمشتريباآرمانزدنحرفمیاندرستوبرداشتراکیفشکهبودنشدهخلوتمغازههنوزشدکهظهروقت !بودخیابان

.گردمبرمیزودبگیرم،ناهاررفتممن-

آمادهکهچیزيهمآن !بودنتکافیدیواربهدیوارکهچرابخرد،ساندویچبازبودمجبور .بوداوبانزدنچانهبرايراهبهتریناین

.کردپروازکنارييمغازهسمتبهودادداگهاتسفارشزود .بکشدطولکردنش

 .داشتایمیلدو .شودواردنظرشمورديصفحهبهتوانستعاقبتولیکرد،وارداشتباهرایوزرشباردوهکداشتعجلهقدراین

:شداولیواردوقتفوتبدون

« ؟...

چی؟یعنی

!سختهفهمیدنتچقدر

شد؟میچیزديمیحرفاگهمثال

نمیايدیگهکستوازغیرنداریم؛فامیلیهرانتتوکههمما .گیرندمیتماسموبایلمباآشناهاچوننبود؛سختتشخیصش

!همگانیازانصافبیولیباشه،تونست

کهبودهمعمولیآنفوالنزايیهاحتماالبهتره،حالشخوشبختانه .گفتبهتپرستارهروهمشندارم؛جدیديحرفمبیناحالمورددر

.بودشدهمعمولازتندترتبشکمیدالیلیبهبنا
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!داشتهمرومحاسنیداشت،کهبديرهتماستاما

تهرانی؛تومطمئنمحاالاینکهاول

خوبه؛حالتدونممیدوم

.کنیمیدریافتروایمیالمسوم

منطقباتونمنمیرورفتارت !شهنمیولیبدم،حقبهتکوچولویهکم،یهکنممیسعیدارمهی !بگمچیبهتدونمنمیراستش

 ...يبهانهبهحتیشدن،مستقليبهانهبهحتی !بدمتطبیقخودم

«...صورتاینغیردرگذرم،میازتگرفتیتماسباهامیابرگشتیساعتچهاروبیستتااگهبدم؛فرصتیهبهتخواممی

ربعوهیازدساعتپیشروزهمایمیل .بوددقیقهدهودوساعتکرد،ساعتشبهنگاهی .خواندباريدویکیوقتتنگیوجودبا

کردمیدریافتراایمیلپیشروزاگرولیبداند،اینکهبدونبودشدهتمامساعتهچهاروبیستفرصتیعنیبود؛شدهفرستاده

!کنندهوسوسهوتردیدپر ...گذراندمیراسختیساعتچهاروبیست

 .بودشدهتنگصمیمیوسادهيخانهآنبرايشدلولیداشت،عمهيخانهکههاییراحتیتمامبابگیرد،تماسخواستمیدلش

کند،همکاريکند،زندگیگرفتهیادکهايخانه .شودهمراهشان .کندلمسراگرمشکانونتوانستباراولینبرايکهايخانه

بحثحاالیعنیود؟بافتادهاتفاقاتیچهمدتایندر .داشتدوستراروابطاینچقدروباشد،داشتهتعامل .باشدپذیرمسئولیت

شاید !عیدازبعدتاحداقلگذشت،میمدتیباید .بودزودنباشد،طوراینکهدادمیاحتمالنه،بود؟شدهتازهاسمابامهديازدواج

 ...شاید .برگشتنشازشدنناامیدازبعدوآنازبعد

مهدي؟که؟شدنناامیدولی

منظورشمعلومکجاازولیبود،زدهفرداهاازحرفبارهاوبودکردهرامحبتبیشترینشانخانهدراقامتشمدتدراوکهدرست

!مبینامثلخودشان،خانوادهیمثلعضويشدههمنداکهنبودهاین

رجودیگرانمنطقباخواهحالماند،مینباید .داشتخاطربهبودشدهبدلوردمهديمادروخالهبینروزآنکهجمالتیهنوز

 ...ولی .زدمیحرفمهديباموردشدربایستمیشایدولینبود،درستماندنش !نهیادربیاید

!شدمیمنطقبیخیلیمواقعبرخیمنطق،بامهديِ .دادمیرضایتنداشتامکانکرد،تبسمی

اشصفحهروينرمیبهتشانگش ...آناطرافدرهایینگینوبزرگيصفحهباسفیدساعتیبود؛ماندهساعترويچشمش

زوريبردنازبعدوبودکردهحساببانککارتباپرسیدنبدونراپولش !بودهچندآنقیمتنفهمیدحتیآخرش .کردمیحرکت

کودکیبرايچوبیآبنباتعینساعتایننمود،میرحمبیهمکمیکهفیزیوتراپمحکموسنگیهايدستوفیزیوتراپیبهاش

.بروددکتربهخواستینمکهبود

کفبخیهيشدهرنگکمخطآنچندهر .بودیافتهبازرادستشتواناییقبولیقابلطوربهکرد؛بستهوبازباريچندرادستش

زخمجايبهبودبرايکهبودنمودهتوصیهراپماديفرزادمادرباريدویکیحتیاینکهبا !ابدتااحتماالبود،ماندهیادگاريدستش

.بودباقیردشبازولیبزند،

.اندشدهجارياجازهبیبازفهمیدتازهساعتصفحهروياشکشقطرهچکیدنبا

:کردبازش .بودترغالبکنجکاويولینداشت،رابعديایمیلکردنبازحالانگار
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 !موندهباقیمدتیشدهمعینزمانازچندهر .زدممیحدسنشد؛تماسازخبري»

وضعیتشتابمونهدیگرشبیککردتوصیهچندهر .ندارهوجودترخیصشبرايمشکلیکهگفتمبیناپزشکظهرازبعدزدیرو

کردمیالتماسداشتساعتنیمفراریه؛چیزاستطوراینوبیمارستانوپزشکچیهرازشناسیمیکهرومبیناولیبشه،تثبیت

يجبههبهرفتهمفرزادکهاینجاستمشکلولیدم،نمیاهمیتهاالتماساینبهزیادمندونیمیخوبکهخودت .شدهبهترکه

!بودمیزرويترخیصشيبرگهدقیقهدهعرضدرواون

ترآسونپزشکشبهدسترسیباشه،نیازناکردهخداياگهکهاینجابمونهروزدوگهمیفرزاد .تهرانتوخونه،آوردیمشهمینبراي

 !خوابهخوابمنتخترويحاالاینکههخالص .بشه

ولینکرده،رهامنگرانیهنوز .کنمچکروتبشساعتهرتاگذاشتمزنگموبایلرويساعتیدیشبازصبحه،ششساعتاالن

بودکردهعالفغیرروباشمبیدارزنگفرزاد .خوابیدمگرفتمتختنیموپنجتانیمویکساعتازدیدمکردبیدارمموبایلزنگوقتی

 !شبچندخوابِبیکههممنو

مراغهتومبین .بیادآژانسبابگیرهرودقیقآدرستابودزدهزنگورسیدهترمینالبه .شدمبیدارمامانتماسباهمنیموپنجساعت

 .افتادهراهاتوبوسبادیشبمهماماناونا؛پیشبفرستیمرومبینکهکردهاصرارشدهمطلعماجراازخانومحکیمهوقتی .مونده

!شهنمیغافلشکمفکرازشرایطهردریعنیبگیره؛همحلیمراهدمکردههوسگفتدنبالش،رفتفرزاد

.کردهکاملحقموندرروبرادريروزدوایندرخداییشولی

منوبودموندهکمباشه،نداشتهتبببینمیشپیشونروگذاشتمرودستمایمیلوسطهمینخوبه،مبیناحالاینکهازخوشحالمخالصه

همحاال (خندهشکلک) !بخوابمبذارخدارضايمحضتو؛ودونممیمنبخورهپیشونیمبهدستتدیگهباریهمهديزد،غر !بکشه

!کشیدهباالگوششدمتاهمروپتوومنبهکردهروپشتش

!ترهدلنشینوغرغرمبینايشده،خوبخوبهحالشکهاینهمفهومش

!بشهروپرکهحديدرنهالبتهآوردم،دردلشازکوچولویهروناراحتیشدیروز .بگمرفتیادم

«!هاموندهساعتپنجوقتتازهنوز ...امم

میخوبرااودرد !برادري؟وفرزادآمد،لبشبرهمشیطنتیپريخنده .استخوبمبیناحالبودخوشحالکشید؛راحتینفس

!دانست

هماصال .برگشتمغازهبهوگرفتشاندواندوانپیشيدفعهمثل .بودندشدهخنکهاداگهاتحاالحتمابرخاست؛جاازجتعین

چهایمیلمنتظرروزهرگفتمیمثالبگوید،اوبهنداشتقصدهماصال !کردمیعادتبودبهترنکرد؛توجهیآرمانکردننگاهچپبه

!است؟کسی

 .بودهفتوهشتادوسیصدوهزارسالتحویلنهساعتحدودصبحپنجشنبهروز .گذشتسرعتبهدوشنبهروزویکشنبهزرو

نمایشگاهدرفروشازهمشهرام، .برگردندمغازهبهدوبارهنازنینوشهرامبودقرارشنبهسهروزازوبودیافتهپایانبهارهنمایشگاه

شدمجبورهمینبرايوبپیچاندناهارگرفتنبرايراآرماننتوانستکردکاريهرظهريدمدوشنبه .ودبراضیدوهرمغازههمو

میکلکلهمباکردندمیپیدافرصتوقتهربود؛شدهسابقازتردوستانهروابطشان .کندصبرشبتاایمیلشکردنچکبراي
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نقطهبهنداترسریعچههررسیدنموجبپسرهاازدفاعدانستمینکهایبا .شدنمیاشحالیرعایتهمآرماناصوال .کردند

:خودشقولبه .کردمیتحملهمرامالجشبهچیزيشدنپرتگاهیومتقابلدعوايالبته .گفتمیولیشود،میجوش

!گیرممیانرژيکلیکنیمیولزجلزوقتیندا-

درراحرصشچطوربودبلدخوبآرمان .شدنمیولیکند،عبورهاصحبتازتنااعبیبعديدفعهکهگرفتمیتصمیمهیهمندا

.بودآمدهخوششنفرهدورويپیادهاز .آمدندمیزنانقدمدردمتاوکردمیاشپیادهخیابانسرهاشبتازه .بیاورد

:گفتنداکهرفتندمیشامصرفبرايداشتند

.پشتشبپرينريخورديشامتا !هادارمکارکامپیوتربا-

:انداختباالابروییآرمان

.بزنمسرالینمآنبازيبهبایدشهنمی-

کنی؟بازيخوايمیکیتاگنده،مردبابابرو-

.دارمدوست-

.کشهنمیطولبیشتردقیقهدهمنکار-

:گرفتژستنمایشیوکردمکثی

!نکشهطولبیشتردقیقهدهولیتویی؛چوندیگه،باشه-

:گفتوزداومچبهپانوكبانداکهشدندمیواردآشپزخانهبهداشتند

میاریمروکامپیوترشه،نمیطورياینهست؟حرفیباشم،کامپیوترپايصبحتاخوادمیدلم .گممیبهتقبالکهمنهتقصیراصال-

!بگیراجازهازمبیاداشتیکارتواگهفردااز .مناتاق

:گفتکنانندهخآرمان

.بودمگفتهکهقبالتو؛مالداريکاروقتهرتاباباخبخیلی !روپربچه-

چونهنهزدیمچکنهاین،زندهتمثیلشدمی .بیانجامدترينزدیکروابطبهآمدنمیهمبدش .بردمیلذتدوآن  يرابطهازفهیمه

... 

 .بودروشنکامپیوترخوشبختانه .کردمیهنرخیلیگرفتنمیسوهاضمهروزهاینااگر .رفتاتاقسمتبهوخوردسرعتباراشام

ایمیلیکفقطچرخاند؛چشمجدیدشهايپیامروي .کردهروشنشرسیدنمحضبهکهداشتهکارآنباواقعاآرمانشدمیمعلوم

:کردبازش .دادمیرضایتانهمبهبایدنبود،چاره !باشدبیشترخواستمیدلششد،ناراحتکمی .داشتتازه

یهتوخوایممی .کنمجبرانشنتونستمهنوزنیومدمکهروشنبهروزیه !شلوغهسرمونشرکتتوچقدرروزاایندونینمیندا»

 ...ومشاورهیاداریم،جلسهیاروزااین .بدیمتوسعهکنونیبرابردوبهحداقلروشرکتبایدبشیمبرندهاگهکنیم؛شرکتمناقصه

عیدکهاینه .باشهامکانشعیدازقبلکنمنمیفکرولیبریم،بازدیدبرايدادنانجاممشابهیکارهايکههمشرکتیدویکیبهباید

 .بدیمارایهفروردیناولينیمهتابایدروشرایطمون .برسیمکارهامونبهبکوببایدبعدشوکردخواهیمتعطیلچهارمهمونتارو

شدیمموفقاگهوباشهمنصفانهشرایطمونداریمتصمیممناقصهاولینعنوانبه .بشیمبرندهامیدوارم !نگوکهبلبشوییهفعالخالصه
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طبقاتازیکیامکانصورتدریاوبدیمتغییرهمروشرکتمکانبایدتازه .باشیمداشتهجدیداستخدامنفردهحداقلکنمفکر

.کنیماجارهرواینجا

.کامپیوترپايبیامکردمفرصتمنوبرگشتیمخونهبهعصري

!بگذرونهتیغدمازرودومونهرخواستمیخونهاومدیموقتیکهنشوناونبهنشونشده،خوبحسابیمبیناحال

توهمحاال .کردندیحسابتکونیخونهیهعیديدم !داشتندکارخونهتوهممبیناومامانداشتیمکارشرکتتوماکهقدرهمونظاهرا

مرتبروآشپزخونهوهالکردنه؟زندگیمحلاصالاینجاکهزنهمیغردارهریزیهمبینا .نیستانداختنسوزنبرايجاهاموناتاق

رفتهنرسیدمحضبهکهفرزادبیچاره .کنمپاكروهاشیشهبایدکهوایستادهسرمباالچماقیهالبتهودستمالیهباهمحاالکردن؛

!کنهمیتمیزرولوسترهادارهنردبونباال

«.کنماجراروخانومیخواهردستوراترممیدارمدوستروجونمهنوزچون

کهکردفکراینبهوقتیشدترعمیقلبخندش .باشدبخشانرژيچقدرتواندمیباشدسرحالکهمبیناییدانستمی .زدلبخندي

!نهیااوستطالبهمبازبگیرد،تصمیمبعدببیندرامبینارويایناستخوبفرزاد

آنباهمکاريازشیرینیتجربیات .باشدداشتهسهمیریختگیهمبهآندروباشدآنجااالنتارفتمیضعفدلشپیداستناگفته

.بودشدهتزلزلدچاراکنونولیباشد،همیشگیخواستمیقاطعانهآمدمیداشتوقتی .داشتها

کند؟ایجادخودبرايآنخاطراتازمستقلزندگیوکندفراموششانتوانستمیعاواق

داشت؟خواهدرنگیچهبرایشخانوادهاینبدونزندگی

داشت؟خواهدرنگیاصال

شد؟ایجاددلبستگیقدراینماهدوعرضدرچگونهفهمیدنمی

نداشت؟غریبیحسبودآنجاوقتیحتیچرا

.شدمیهشرمندگاهیچندهر

برگردد؟توانستمی

برگردد؟شدمیرویشاصال

شد؟نمیبدخیلی

کرد؟میکارچهباید

!آمدنمیهرگزکاشاي

!کهشدنمیهمآمدنمیاگرولی

اماکند؛تصادفاوباآرماناتاقوروديدربودماندهکمکهخوردمیغوطهافکارشدرقدريبهگشتبرمیخوداتاقبهداشتوقتی

.گذاشتجارامتعجبشيعمهپسرورفتاتاقشبهوشدردکنارشازحادثهاینبهتوجهیکمترینبدون

یکاینجا .کردگردشندااتاقيبستهدرومونیتوربینباريچندبهتشپرنگاه .کردتوقفاتاقشيآستانهدرايثانیهچندآرمان

!بود؟چهجریانکند؛پیداکامپیوترواشداییدختراحواالتبیندرستیارتباطتتوانسنمیکردمیفکرقدرهرولی !بودخبري

کردهحملهمغازهبهروزهاایندربودماندهآخرلحظاتبهخریدشانکهکسانیوبودسالآخرروزهايچهارشنبهوشنبهسهروز

ازآخرروزشهرام .بودشلوغسرشانشبتاصبحازهمهدچنهر .نیامدپیشمشکلینازنینوشهرامبرگشتنباخوشبختانه !بودند
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بهنامزدشباراعیدهفتهدوبودقرار .بردارنددارنددوستکهرامانتوییهرکهگفتنداونازنینعیديبرايتازهبود،راضیهمهکار

مانتویههمتوکهگذاشتهمآرمانسرهبسر .باشدخوشحالوشارژبسیاربودشدهموجبامرهمینوبروندایرانگرديسفریک

:گفتنبود،پررواصالهمپسراینکهآنجاییازخواي؟می

!پوشهمیکهخواهرمپوشمنمیخودم-

.بودآمدهخوششطرحشورنگاز .برداشتآرامبرايحاملگیروپوشیکو

برمیمراغهبهخواهرشومادرهمراهبهمهديکهبودشدهمطلعشنبهسهروز .بودکوتاهخیلیروزدوایندرارسالیهايایمیل

 .منزلنهاییهايتمیزکاريالبتهوبودنددادهانجامراآخرخریدهايواصلهاطالعاتطبقهمچهارشنبهروز .گردند

عیدياولیناین .بوددهشچیدهخانومفهیمهنظیربیيسلیقهباسینهفتسفرهبودند؛شدهبیدارزودترهمهتحویلبرايپنجشنبه

عیدبرايکههمجاییتنهاونشستندمیسینهفتسفرهپايشاننفريدويخانوادهسالههمهگذراند؛میمادرشبدونکهبود

ودیدبرايدارندقصدعمهيخانوادهنداشتشکداشت،دلهرهکمی .بودبزرگخانومدیدنوپایینيطبقههمانرفتندمیدیدنی

کدامهیچمدتاینطولدرکهايخانواده .شودآشنااشپدرييخانوادهبانداشتدوست .کردمینگرانشاینوکننداقدامدیدباز

مادفوتازبعدولیهستند،بزرگشپدراولهمسرازفهیمهوفریددانستمیفقط .داشتهاآنازاطالعینهوبوددیدهنهرا

زنولیکرده،فوتکهبودهاسالبزرگپدرالبتهداشته،پسردوودختریکاوازکهبودهکردهاختیاریگردزنیبزرگپدرربزرگشان،

ولیرفت،نمیدیدنیعیدبرايحاال .شودمطلعآنجادرحضورشازکسیخواستنمیدلش .باشدمیحیاتقیددرهمچناندومش

شد؟میقایمبایدآمدمیخانهآنبهکسیاگر

وسواسباآرمان .شدمیآمادهسفرهپاينشستنبرايعجلهباداشتوآمدهدرحمامازرضاآقا .بودتکاپودرعمهسالآخرظاتلح

وآمدخواهندهاآنمنزلبهتحویلازبعددرستشوهرشوآرامکهبودشنیده .کردمیشانههزارمباربرايراموهایشداشتکامل

.شدخواهدشلوغسرشان

ماندهتحویلبهدقیقهدهدرست .گذاشتنمیراحتشلحظهیکبودگیرآنجادلشوفکرکهايخانوادهبهعیدتبریکيوسوسه

کند؟چهخواستمیمگربود،دارخندهداشت؛هیجانکلی .نشستکامپیوترپايوبرخاست

.بودعیدتبریکبرايزیباالپستکارتیکدنبالهمزمان .کردبازراایمیلشبسیارحرارتوشوربا

:نوشت

.گممیتبریکخوبتونيخونوادهوشماحضوربهرونوروزعید»

.باشینداشتهروپیشروپرباريسالکنممیآرزوصمیمانه

«.باشینسالمت

عجلهتازه .رسیدنمیذهنشبهآنازبیشتر.بنویسدچهبایددیگردانستنمیبود،کافی .خواندرااشسطريدومتنباريدویکی

درهنوز .کردضمیمهبودیافتهکهراپستالیکارتسرعتبه .کردمیصدایشهیعمه .گشتبرمیسفرهسربایدداشت،هم

ازاطمینانباوکردکلیکارسالرويمونده،دقیقهدوفقطگفتمیکهآرمانفریادباولیداشت،تردیدآننفرستادنیافرستادن

.نشستسفرهپايزناننفسنفسوکردخاموشراسیستمپیام،شدنفرستاده
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شود،موفقخواستهمخودشبرايکرد،دعامادرشآمرزشبراي !کنددعاییچهلحظهایندرکردمیفکرهیوبودتحویلدم

فکرشودلدمهمان !نشدولینکند،فکرچیزيبهتحویليلحظهدرکردمیسعیسفرهسرهايماهیبهکردننگاهبا !همین

.بوددیگريجاي

وکشیدآغوششبهعمه .داشتخواهندروپیشراصداییوسرپرسالکهداشتاینازنشانسال،اوليثانیهآرمانسوتصداي

شلوارلوزبیکبرایشعمهيهدیه .کردتعارفشدهمتبركاسکناسهمهبرايقرآناليازوگفتتبریکهمهبهرضاآقا .بوسید

.بودخریدهادکلنهمهبرايکرده،راحتراکارشآرمان .دادعیديپولپاکتداخلهمهبرايرضاآقا .بودشیک

عالمخداخرید،بهبودرفتهکیهمآرمان .نداشتخریدبرايهمفرصتییعنیبدهد،هدیهسفرهسربایدکهنبودیادشاصالندا

.است

ولیکرد،هدیهعمهبهراآنکهبودنکردهاستفادهاصالوخریدهمراغهدرکهداشتنوییروسريرفت؛قشاتابه .آوردیادبهچیزي

!نداشتهدیهبهنیازگندهمردکههمرضاآقا .خریدمیبرایشفرصتاولیندرباید .نیافتآرمانبرايچیزياندیشیدچههر

خانومنرگسمنزلبهکهدادپابرهمهبهفهیمهعمهبعددقیقهده .آمدندعیدکتبریبرايشوهرشوآرامکهبودنگذشتهساعتنیم

دارندخبراووجودازهمهتقریبااینکهبرعمهتاکیدحتی«.نمیامکهنمیاممن»گفتنداکردچههرولیبروند،پدرشزنهمانیعنی

.نبخشیدثمرهمدانند،نمیراجزییاتشفقطو

راهایشایمیلوبنشیندکامپیوترپايراحتخیالباخواستمینبود،ناراحتبابتایناززیادچندهر .شدتنهاخانهردهاآنرفتنبا

:کردکلیکرویشخوشحالیبا .شدجدیدشایمیلمتوجهاصلیيصفحهبهورودبا .بخواندآخرتااولاز

«سالم؛»

.بودندادهالمسبرایشمهديهاایمیلدراینجاتا .زدلبخندي

:خواندرااشبقیه

 .کنمشروعسالمبدونروهامحرفنیومددلمسالیاولخبولیکنم،نمیعلیکسالمباهاتنشدهصافباهاتدلمتابودمگفته»

!مرادهوفقبراوضاعنکنتصورخبولیفرستادي؛عیدتبریکوشديخوبیدخترکمیهکهخصوصبه

 ...بگذریم

نفرمونچهارجمعبینولیبودیم،نفرچهارسفرهسرپیشسالهشتهفتمثلدرستامسال .گممیتبریکبهترودعیهممن

براتگرفتیمتحویلدمکهخودمونوسفرهازعکسچند .موندباقینشدهبازهدیهتعدادیهسفرهرويوبودخالینفریهجايانگار

.فرستادم

!برگردشده،تنگبراتهمهدلبگمبهتگفتعیدتبریکضمنمامانکردم؛نتقلمبقیهبههمروعیدتتبریک

.زدهدرصدهفتادروشیمیتستبارآخرینبدماطالعبهتگفتهممبین

«.بهشبدمروکیبردکهکنهمیسوراخروشونمدارهووایستادهسرمباالمبینااما

:وشتنمیمبیناداشتیعنیبود،شدهصورتیمتنرنگ

!دنیادوستترینمعرفتبیبرسالم»

!انشــــااهللابیفته،مهديگیرندااینزودترچههرالهیبلرزه،تنتکهکنممیبراتدعایهسالیاول
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 !حقته

(نیشخندشکلک)خواستمخداازهمینوکنکوردرقبولیوسالمتیبرايدعاازبعدهمسفرهسر

!کردمیآشتیباهامکینبودمعلومشدمنمیمریضاگهاصالبود؟قهرهامباتمامهفتهیهمهديدونیمی

ها،باشمگفتهحاالازچندهر !نگوکهدارمگفتنبرايحرفقدرایننزدي؟حرفخودمباچرابودي؛زدهزنگبیمارستانبهشنیدم

بامهديولینبینمت،دیگهنکنهکنممیفکرویرهگمیدلمگاهی .نگیريهمتماسیهرفتنتازبعدکردمنمیفکر .قهرمباهات

چیخونهمیمیادمهديحتماکه؛بگمتونمنمیخیرنه ...بگمبهتگوشیدراینوبذارالبته .گردونهمیبرتماههیهگهمیاطمینان

!نوشتم

.گذشتمیخوشیکلبودي،اینجاکاشاي .خواستمیسفریهدلمقدهاینمسافرت؛ریممیداریمنداواي

رفتی؟چراآخه

.باشیداشتهخوشیسال

.بوسمتمی

«.باي

:شدمشکینوشتاريرنگدوباره

جاده،درهفتگیسفرهايعلتبهمنالبتهروزه؛سهدوسفریهبریمخوایممیآره .همبهریختروکوزمونکاسهمبینااینبازخب»

بهخواد،میتنوعدلشونشدنخستهدارند؛تقصیريچههابچهخبولیکنم،استراحتوبمونمخونهتوخواستمیدلمبیشتر

بتونماونجاکنمنمیفکر .حدوداشبدو ...آستاراوسرعینبریمخوایممیریم،نمیدوريراه .هستنسفرتوفامیلاکثرکهخصوص

.کنیممیحرکتساعتیکتاهمحاالبفرستم؛ایمیلبرات

«.باشیکردهشروعروخوبیسالهستیجاهرامیدوارم

خواستمیاوازکهبودخوبچقدرخانومملیحه .داشتفرصتکافیياندازهبهخواند؛رامربوطهمتنباريچندحوصلهباباراین

میکهبودمانیهدرستکرد،تبسمی ...مبینا .کردهکارحسابیاشدرسیضعفرويونبودهبیکارمدتایندرپس ...مبین .برگردد

!بهاريهوايعینشناختش

عکسسه .کمترهاییهدیهتعدادباتحویلازبعدوآنرويهدیهکلیباتحویلازقبل .بودسینهفتسفرهازکرد؛بازراهاعکس

خودشراهاعکسيههمبودمعلوم .نبودمهديیکهیچدرامامبینا،ومبینخانوم،ملیحه .بودسفرهکناردرحاضرافرادازهم

میبازيفکرشبابدجوريکمبوداینوبودکمهاعکسدرچیزيیککرد،مرورراهاعکسبارها .موبایلشگوشیبااحتماالگرفته،

شدهگرفتهسینهفتسفرهازکههاییعکسازیکیدر !راکمبودهمانکرد،کشفراآنعاقبتهاآندیدنبارچهارسهازبعد .کرد

!بودافتادهدستبهگوشیکوچک،ورنگکمخیلیعکاسعکسسین،هفتداخلآینهرويبود،

گفتهمهديقبال .داشتنیازفکروتنهاییاینبه .بودکامپیوترپايبیشترونرفتدیدنبرايجاهیچ .گذشتخوبعیددومواولروز

انسهاآنبهراحتوسادهخیلی .زدمیذوقشتوبدجورهاپیامخالیيجابازتذکراینرغمعلیولیفرستاد،نخواهدایمیلیبود

هماینترنتاینخداییولیکردگرديوبکمینبود،ايچاره .شدمیتلطیفاشدوريحساینگونهباشد،خواستمی .بودگرفته
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کهکردنبازيگیماهل ...اطالعاتیرمانی،تانی،داسیاوکندبازيگیمبایدیانداردمشغولیتودیدنبرايچیزيبگرديهدفبیاگر

!بگرددرمانیچگونهواسمیچهبهدانستنمیحتی .بودبهتررمانهمانوخواستمیحوصلههمگرفتناطالعاتنبود؛

برپوزخنديندنخوامدتتمام .کردخواندنبهشروعوکردانتخابرایکی .آورداسمیدویکی ...طرفدارپرهايرمانزد؛جستجو

بودهچهبرايطرفدارهمهایننبودمعلومنداشت،وجودحسابیودرستجملهیکداستانکلدر !ايخوانندهپرعجببود؛لبش

.نبودجوررمانخواندنباکالپسندشمشکليسلیقهحالهربه !است

اینجاکردمیفکرداشتوبودزدهزلتهرانخلوتهاينخیابابهندامدتتمامدرچندهر .رفتندبیرونگردشبرايشبدومروز

دیگرجايهریاداد،تکانحرصباراسرش !شمالمثالباشد؛سفردرآنجاعوضبهخواستمیدلشخیلیولیاست؟تهرانهمان

!جنوباصال ...

خانهدربازدیدهابرايعیدسومروزسالهرهکگفتبرایشآرامآرامعمهفروشی،پیتزایکدرغذاشدنآمادهبرايانتظارهنگام

!داردوجودمهمانیهرآمدناحتمالومانندمی

:گفتخیالیبیباندا

!گردمبرمیشبوبیرونرممیصبحفردامننداره،اشکال-

:گفتوزدپوزخنديحرصیآرمان .دادتکانتاسفبهسريرضاآقا

ببرید؟تشریفخوایدمیکجاشبتاصبحاز-

نمیواستگونههمینکالدانستمیبود،شناختهحديتاهمرااشپسرعمه .بیایدپایینخودتفاوتبیموضعازنداشتقصدندا

:انداختباالايشانهآمده،دنیابهدنیااموردرفضولیبرايتولدبدوازاحتماال !کردکاريشود

!دیگهکاراهمین .بزنمخریدمراکزبهسریهشایدوکنممیدعوتناهاربهروخودمزنم،میقدمپاركتو .شدکهجاهر-

:گفتمیداشتعمه

 ...کهشهنمیآخهعزیزم،دخترم،ببین-

:حرفشوسطپریدآرمان

چیکهبشیروهبروزندگیتواقعیتبانخواستیحاالتاکنی؟ثابتروچیبشه؟چیکهبريمثال !توداريشیردلندا،کهواقعا-

فرارکنیدفاعخودتهویتوهستیازوایستیاینکهعوض !بلديخوبروکارقلمیهاینکنمفکر !کنفرارتو،بهآفرینهان؟بشه،

 ...مبارزهوایستادنعوضبهضعیفهايآدم .رسهنمیجاییبهکردنفرارباآدمباشهیادتولیبرو،باشه !کن

ناراحتیکمیبامادر .کردمیالقامخاطبانشدرراتنفربهآمیختهحسیانگاراشچهرهحالتحتی .بودحرصوطعنهازپرلحنش

:کردقطعراحرفش

!آرمـــان؟-

:چرخیدمادرطرفبهعصبانیتبااونگاه

برنامهاینحاالماشینتونمکپرتشبگیرمرودستشذاشتیدمیعیدياولروزهموناگه !نزنم؟حرف !باز؟بشمخفهچیه،هان؟-

بذاره،احترامهممارسوموآداببهبایدپسماستباوقتیو !بلندچهوکوتاهچهکنه،میزندگیمابادارهحاالندا .نداشتیمروها
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خبکرده؟رقصوحقشدرداییزمانییهچوننگه؟چیزيبهشکسیبایدحسابیچهروبرسه؟چیبهکهخونهتوشدهقایم !باید

!چه؟منبهکرده،کهکرده

:برگشتنداسمتبهصورتش

اگهمگهدارن؟تقصیريچهدیگرونولیبیاد،بدتازشسالهزار !بیادخبمیادبدتیکیازرو،بازيبچهاینکنجمع !کنگوش-

 .نیستهمهباآمدورفتاهلفریددایی !راحتهمخیالتنبین؛خبببینیش،خواينمیبدن؟همفامیلشوفککلباشهبدنفریه

 .کندفاعخودتحقازووایستاروشدرروگیمیراست .کنیقایمروخودتنداشتدلیلیبودهماگهحتیونیستتهرانتواصال

!نکنیدحسابآدمهمووبشیدردهمکنارازابدتابایدکهشیدمیمتوجهدوهردفعهیههمیامیایدکنارهمبایاور،اونیاوراینیا

 .نبودهمهمبرایشوقتهیچکهپسريهمآنبود،سنگینبرایشپسراینناگهانیخروش .بودشدهدرهمحسابیهمنداهاياخم

:گفتايحمله

!کهشنیدينکرده،حسابآدممنوپیشوقتخیلیازاون-

:گفتپیشازترآرامآرمان

پستوهزارتوروخودشوبکشهخجالتیکیباشهقراراگه !تونهاونهکردهاشتباهکهکسی .ندارهآوردنجوشاینقبول،باشه-

نمیجاییفرداتو .کنهنگاهچپبهتاحديندهاجازهووایستامحکموصافسفیده،اعمالتحسابتووقتی .گناهکارهآدمکنهقایم

کهبوداینبراينگفتمهیچیاینامامانخواستمقابلدرواومدمکوتاهعیديولاروزاینکه .ذارمنمیمنبريبخوايهماگهوري

!بريدیدنشونبرايتونهبیاندیدنتبرايفامیلوفکخواستمیدلمجورایییه

.شدساکتوکشیدپوفی

خیلیاوقاتگاهیبدهد،اوبهلقبیتتوانسنمیلودگیجزقبالکهپسراینهايحرف .برگرفتچشماوبهطوالنینگاهیکازبعدندا

همهراهسرازوبیندازدپایینراسرشبخواهدکهبودشدهمرتکبگناهیمگرگفتمیراستکرد،میفکرداشت .شدمیجدي

!قدرتنهاستضعفموضعازرفتاراینکهفهمیدمیرااینفقطدانست،نمیداشت؟معنیچهرفتنش .بکشدکنار

سکوتازآرمانکهبودنگذشتهدقیقهدو .باشدمیاندیشیدنمشغولبدجوردادمینشانمیزروينمکدانبااشيبازوسکوت

:گفتداد،میبادکنکهابچهبرايداشتکهگارسونیبهخطابوکرداستفادهحاصله

!بادکنکمنمآقا-

حتی .کردندمینگاهششدهگردهايچشمباهممادرشودرپ !گویدمیجديچقدرببیندتاکردنگاهسمتشبهخندهباگارسون

.شدمتمایلاوسمتبهفکريمشغولیتهمهآنباهمندانگاه

:گفتوفرستادجلورالبانششیطانهايبچهپسرعین

!خواستمابادکنکیههمشخب،چیه-

:کرداشارهبنفشبادکنکیکسمتبهوانداختباالابروآرمانولیبدهد،اوبهتاکردجداقرمزبادکنکیکلببهخندهگارسون

.مباركشماعیدنوشتهوروشهموزمیکیشکلکههمونی !خواممیاونو-

:گفتلبخندبارضاآقاگارسونشدندوربا !نداحتیخندیدند،میداشتندهمهرسمادیگرحاال

!دیگهگردنهوبالآدميبچهکنیمچهولیذاره،نمیآدمبرايآبرونیامبیرونپسراینباگممیهی-
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شلواروبلوز .کردتنبهراعیدشهايهدیهوگرفتدوشی .برخاستخواباززودصبحاش،پسرعمهتغییرقابلغیرحکمبهتوجهبا

یکهایشلباسبیناز .زدهماهداییادکلنازسرآخرالبتهوبودکردهانتخابخودکهرنگیکرمروپوشعمه،يهدیهرنگکرم

کهبودهامدت .داشتخاصیسبکیحسایستادآینهمقابلدروقتی .کردسربهخوردمیهاآنبهرنگشتقریباکههمروسري

هیچ !برسدنظربههمیشهاززیباترخواستمیداشت،هیجانکمی .آمدمیگندمگونشصورتبه .بودنپوشیدهروشنرنگسراپا

آرایشلوازمهمعددیک .شدنمیبزند،صورتشبهآبورنگکمیگرفتمیهمتصمیماگرحاالچندهرکرد؛نمیآرایشوقت

!نداشت

هر .برسدنظربهمقتدرخیلیکندسعیوبماندکهبودرسیدهنتیجهاینبهوکردهفکرآرمانهايحرفيدربارهکلیدیشبشاماز

.بودثمربیولیشود،غافلشبآخردرایمیلشکردنچکازنستنتواهمفکرشگرماگرمآندرچند

:آندنبالبهوشدبلندآرمانسوتصدايهالبهورودشبا

باشید؟کیشمابود،منداییدختراتاقرفتکهاونیخانوم،ببخشید-

بهسریععمه .کندگرمظرفدرهاشیرینیچیدنباراسرشکردسعیوزدتبسمی .شدنمیاشحالیحیاوشرمکالپسركاین

:گفتپسرشبهخطابوزدکابینتروي

!دخترمونزنیچشمش-

خانومفهیمهبارهروآمدندشانخانهبهرضاآقايخانوادهاعضايازنفرچندوخانوادگیدوستدویکینیفتاد؛خاصیاتفاقصبح

.دادتوضیحراحضورشعلتتاهکوخیلیوگرفتعهدهبهرااشزادهبرادرمعرفیزحمت

:گفتآرمانآیفون،صدايشدنبلندباظهرازبعدوقتیولی

!اینانسعیددایی-

:کهدادتوضیحهاآنورودازقبلجملهیکدرآرمان .افتادتاپتاپبهدلش

!دونهنمیچیزيکسیاینجاتوحضورتاز-

یککهسعید،بزرگدخترازغیربودعاديهمهعلیکسالموبرخورد .گفتخوشامدوایستاددردمسایرینمثلهماواستقبالبراي

صورتورودبدودرچنانیآنکنجکاوياینکهجالب .کشیدباالآرمانصورتتابالفاصلهرانگرانشنگاهوکردنگاهندابهجوري

:گفتسعیدنشست،وگرفتشیرینینداوقتیفقطنگرفت؛

کنید؟معرفیروخانومدختراینخوایدنمی-

:زدلبخنديوکردنگاهندابهلذتبافهیمه !بودزدهدخترشحدسشبیهحدسیهماوواقعدر

!فریددخترنداست،-

چشمان .شدساکتگفت،میشوهرشمادرپیريودردپاازداشتکههمسعیدزنحتی .شدفرماحکمسکوتايلحظهبراي

دختريفریددانستندمیوبودندشنیدهقبلازچیزهایییکالبتهبود؛شدهخیرهاوبههمعمویشدختردويزدهبهتوشدهدرشت

:کرددخالترضاآقا !دیدنمانندبودکیشنیدنولیداده،طالقشکهزنیازدیگرشهریکدردارد

!کنیدصرفشیرینیبفرمایید-

:آمدحرفبهسعیدعاقبت
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 ...ودارهماهیاینبهدخترفرید !منخداي-

:گفتاوحرفوسطکهبودرضاآقاباز

!کنتعارفمیوهپاشوآرمان-

دیدمیکهمردياینبرخاست؛مبلرويازسریعندا .رفتنداسمتبهوبرخاستجاازخواهرششوهرحرفبهتوجهبیسعید

نداکهبودشدهنزدیکاشبرادرزادهگرفتنآغوشدربرايواقعاسعید .آغوششبهبرودشیرجههپروتدرگونههماننبودبعیدهیچ

وفشردگرمیبهرادستشسعید !زحمتبیبدانراخودتحدمحترمآقايیعنیبرد؛پیشدادنبرايرادستشوکردپیشدستی

بهنسبتحسیهیچاینکهجالب .نماندانامدرهمعموهایشدختروعموزنروبوسیازآنازبعدالبتهبوسید،اشپیشانیازشدخم

.کردنمیحسخوددرهاآن

!هاحرفطوراینوزلزلهمادرش،ندا،بهگشتبرمیهاصحبتيهمهنشستندکهساعتینیمخالصه

:دادتوضیحآرمانهاآنرفتنازبعد

نمیغافلگیرایناياندازهبهبقیه .وسطیبچهمهسعیدهخالهوهستحمیدداییترشبزرگبرادر .هستکوچیکهپسرسعیددایی-

!شهمیمخابرهسریعخبرچونشن

:گفتبود،دیدهدوستانهغیرکمیرادخترهاازیکینگاهکهندا

سالشونه؟چنددختراش-

.چهاردههمکوچیکههفده،بزرگه-

بسازنداولیبچالنندآغوششاندردوریکرااودخواستنمیورودمحضبهعمویشوعمهچونآمد،درآبازدرستآرمانحرف

بزرگاوازدوهرکهداردپسرودختریکحمیدشعموکهفهمیدتعجببا .داددستهاآنبامحترمانهونگذاشتداشتدوستشان

همینبرايبود،فتهرکیشبهعیدبرايوکردهازدواجدخترعمویش .باشدمیبزرگشپدرارشدپسرفریددانستمی .هستندتر

.بودنیامدههاآنهمراه

:پرسیدهاآنرفتنازبعد

نیست؟فریدازترکوچیکحمیدمگه-

:دادجوابعمه

!هستچرا-

ترن؟بزرگهاشبچهکهچطورهپس-

:کشیدآهیفهیمه

 .کردهازدواجزودتراینکهبرايخب-

چرا؟-

:دادجوابغمگینیلبخندبا

میبیشتروبودتربزرگمنازسالیپنجفریدولیکرد،ازدواجخانومنرگسباباباورفتدنیاازمامانکهبودمچیککوخیلیمن-

اعتراضیوبودمترساکتبودنمدخترخاطربهمنحاالکنه،مادريبراموننتونستوقتهیچخانومنرگسبخوايروراستش .فهمید
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عاشقسالگینوزدهدراینکهتاکردمیدعواباهاشونمیاندریکنبوداهلوزیربهسرزیادهماولشازکهفریدولیکردم،نمی

تونهنمیکهگفتبهشعصبانیتباباباگفت،بابابهروجریانوقتی .بودترکوچیکخودشازسالدوکهشدمونهمسایهدختر

هماونولیبودهزدهحرفدخترپدرباخودشهمباریهگویاکنه،ونراضیشنتونستکردکاريهرفرید !کنهبدبخترومردمدختر

رفت،خونهازوگذاشتبکنهاشخواستهکردنقبولبهمجبورروبابااینکهبرايفرید .کنهنمیقبولبابارضایتبدونکهبودهگفته

سالیده .برنگشتخونهبهوقتهیچدیگهشدخبردارجریانازفریدوقتی .دادندیگهیکیبهرودخترهماهچندهمونعرضدرولی

!بودسالمشونزدههمشمن ...دادنشوهرمنواونرفتنازبعدسالدو .کنهمیکارچیدونستیمنمیوبودیمخبربیازش

:گفتتعجبباندا

کردین؟ازدواجسالهشونزدهشماواقعاعمهواي-

شم،میاذیتاونجادیدرضاوقتیولیبودم،شوهرممادرپیشسالیسهدو .بودخوبیسرپرضاوداشتلطفبهمخداولیآره،-

.کردنقبولروموضوعاینهمهماهچندازبعدولیاومد،پیشاشخونوادهباقهرکشیوقهرکمیهچندهر .شدجدا

:بودشدهعالقمندهاحرفاینشنیدنبهنداکهاینعجیب

کردین؟پیداروفریدچطورپسخب-

تلفنمشماره .داشتمروآراممنموقعاون .اومدفریدوشدزدهخونهدرکهبودمخونهتوباریه .کردپیداماوننکردم،پیداشمن-

سعیدهوحمیدسالدهيفاصلهایندر .برگردهپدرييخونهبهوقتهیچخوادنمیدیگهولیخوبه،بارشوکارگفتوگرفتهمرو

.زدنمیحرفیخودشبهراجعهمزیاد .رفتمیواومدمیگاهینبود،موندنجایهاهلفرید .بودنکردهازدواجدوهر

برنگشت؟اوناپیشوقتهیچدیگهیعنی-

:دادتکانتاسفبهسريفهیمه

نرگسوقتیولینزدن،حرفیهاچهب .اومداخمووگرفتهقیافهخیلی !اومدعزاشمجلسبرايمرد،باباکهپیشسالنهحدود-

تاکهنشوندخودشونجايسرروهمهفریادشصداياومدي؟مرگشبرايحاالبودي،کجاروسالبیستکهکرداعتراضخانوم

 .نیستشماخاطربهاومدنمهمحاال !بودهشماخاطربهنیومدماگهوکشیدینباالروخونشکافیياندازهبههمحاالشهمین

ولیکنه،میآمدورفتبرادراخواهرباگداريگاهالبتهرفت،همعزاداريازبعد .نیومدخوششخانومنرگسازوقتهیچاستشر

چونواقعدر !نهها،ذارنمیالالشبهلیلیوگننمیهیچیکهبرادرشونهبهعشقخاطربههمایناکنیفکرکهنهحاال .کمخیلی

به !شدنمهربونبفروشن،رومغازهوخونهنخواستیمونکردیممیراثوارثادعايکدومهیچفریدنهومنهنسالنهاینعرضدر

!رمضونماهافطاریهنهایتشودیدنیعیدحددرهمشنبوده،صمیمانهقدرهااونروابطمونوقتهیچکهاینهواقعیتحالهر

بهبود،گفتهعمهکهايجملهسهدوهمانازکهبوددارخندهخیلیوکردمییلتحلراهایششنیدهداشت .نپرسیدچیزيدیگرندا

!بودشدهدلگیربقیهازفریدجاي

نمیدادنپاسخبرايوقتهیچرسید؛گوشبهتلفنصدايکهبودنشستهتازه .برگشتوزدسرکامپیوتربهدیگریکبارعصري

کهحالیدر .گفتتبریکراعیدرسمیخیلیوکشیدهمدرراهایشاخمفورابرداشت،ارگوشیآرمان !نداشتکاراوباکسی .رفت

:کردصداگذاشت،میمیزرويراگوشی

 !فریدداییمامان،-
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.کردندابههمنگاهینیم

:کندهمراهآرامشولبخنديباراهایشحرفکردسعی .برداشتراگوشیوکردفوتسنگینیبهرانفسش .رسیدتلفندمفهیمه

شما؟حالداداش،سالم-

- ... 

چطوره؟خانومبهارحالممنون،-

- ...  

نرفتین؟جاییامسال .گممیتبریکبهتونروعیدبازم-

داشتندا«!نمیاین؟تهرانامسال»بگویدتوانستنمیمتاسفانههمحاالبود،گفتهتبریکراعیدتماسیباعیدياولروزهمان

:گفتوکردمختصريسکوتعمه .پاییدمیرااشعمهارچشمیچه

چی؟مثال ...امم-

:بودشدهمضطربواضحکامالطوربه .نشستصندلیرويوکشیداشگونهرويدست

مگه؟چطور-

- ... 

:گفتکلمهیکفقطودادتکانتاسفبهراسرش

!آهان-

:گفتآرامودادگوشمقداريفهیمه .بودندایستادهاشقدمییکدروبودهشدجلبمکالمهبههمرضاوآرمانتوجهحاال

!بودخودشيخواستهاین-

- ...  

!خونمونبیادشدحاضرشرطاینبایعنی-

:گفتکهشنیدچهخطپشتنفهمیدندا .خوردمیموجچشمانشدرونهمنمی .سپردندابهراغمگینشنگاهو

 .کنممیخواهش !نه-

- ... 

 ...کهدادیمقولمافقط .نیستطوراین-

:غلتیداشگونهرويچشمانشمیانازاشکی

 .نیفتهاتفاقایندادیمقولهممامونه،نمیاینجادیگهبیایدشمااگهگفته-

- ... 

:زدپوزخندي

کار؟اینبراينیستدیرخیلیمطمئنید؟-

- ... 

:گفتآهستهورفتجلوترنآرما .شستمیراصورتشاشک
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بدي؟گوشحرفاشبهمجبوريدیگه،کنقطع-

:گفتپایینیصدايبا .کشیدکناروگرفتراپسرشبازويرضاآقا

!بزنههمبهبرادرشباکهخوادنمیچی؟یعنیکنقطع !نکندخالتتو-

:گفتحرصیآرمان

!شه؟میچیبزنههمبهخب-

:دادتکانسريرضا

رابطههرفهمینمی .ايبچهبازبشهدرایتتوعقلادعايهمقدرهر !دیگهچیزاستهمینبراينشديبزرگهنوزگممینکهای-

.زدهمبهشهنمیرواي

:گفتفهیمه .بودرفتهاشعمهنزدیکوبرخاستهناخودآگاهطوربه .بودشدهنگرانحسابیهمندا

بشه؟اصالحرابطهاینخوادنمیدلممنکنیدمیفکر .کندبیرونکفتازآنکفرکند،افزوننعمتتنعمتشکرداداش،بینیدمی-

 .بمونهراحتخیالبابذاریدخداروتو !دارهکهجاییهتنهااینجا .نگیریدسراغیازششماکهبمونهاینجاوقتیتاکردهشرطنداولی

 .گذاشتهسرپشتروبديروزهايدونیدمیکهخودتون

- ... 

!بگذرهمدتیهبذارید-

- ... 

:کردندابهمهربانینگاهونشستلبانشرويرنگیکملبخندباالخره

!خوبهخداشکربله،-

- ... 

:گرفتغمرنگنگاهشهمباز

!زودهداداش،زوده-

- ... 

!حتما-

- ... 

.خداحافظ-

:گفتوارعتاببرخاستنحالدراوبود،شدهدوختهفهیمهدهانبهمنتظرچشمِچندتماسشدنقطعبا

!میادمهمونبازیهوکنیدمرتبرومیزهارويپاشیدچیه؟ !هان-

نیزتماساینازخوشیدلطرفیاز !بپرسدخواستنمیهموبداندخواستمیهم .بودقراربیندا .رفتآشپزخانهطرفبهو

:کردآسانراکارشآرمان .نداشت

گفت؟میچیان،مام-

:رفتپسرشبهکوتاهیيغرهچشمفهیمه
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!بگهخواستیمیچیهیچی-

:نیامدکوتاهآرمان

!هیچی؟چییعنی-

:گفتمیوهظرفکردنمرتبدرحالمادر

!همیشگیهايحرف-

:پرسیداشپسرعمهبازکهبوداشعمهدهانبهندانگاه

بود؟فهمیدهرونداموضوع-

:دادجوابناراضیمادر

.آره-

کجا؟از-

!زدهزنگبهشسعید-

:دادکالمشبهايمسخرهحالت

شده؟صمیمیقدراینفریدداییباسعیدحاالتاکیاز-

:گفتحرصیوبرداشتهامیوهچیدنازدستفهیمه

!دیگهبرداردست-

:آمدجلوترندا

دونستن؟میمنيدربارهچقدربقیهوسعیدعموعمه،-

:گفتصادقانه .کردنمیکنجکاويشرایطایندرهمنداگرفتمیدهنبهزباناگرشاید !پسرایندستازامانکشید؛عمیقینفس

همهمینبراينداشت؛پدرييخونهباآمديورفتهیچاونکهافتاداتفاقزمانیدر .مادرتبافریدطالقوازدواججریاناتتمام-

ازشوکشیدهطالقبهکارشونبعدوبودهکردهازدواجدیگهزنیهباقبالفریدکهدونستنمیقدرهمینفقط .ندوننمیزیاديچیز

 ...بهراجعیعنی ...بهراجعحتی .کنهمیزندگیمادرشپیشکهدارهدختریه

بوددیدهیکبارفقطکهکوچولویی .بیاوردبانزبهتوانستنمیکهبودسختبرایشقدرایننوناجریان .دادتکانهوادردستیکالفه

هوادررادستانشدید،میراکسیوقتیکهکوچولویی !آوردنمییادبهچیزيدهانبهپستانکتپلکوچولويدختریکجزاوازو

:دادادامهبعدوکردمکثی .کردمیغونوغانودادمیتکان

زنگ !کنهخودشیرینیخواستهسعیدمثالهمحاال .نداشتربطیاونابهبدونن،چیزياشتندهملزومی .هستناطالعبیچیزابقیه-

!حرفااینازوبودينکردهروحاالتاچراوبوديکردهقایمکجاروماهیاینبهدخترگفتهوزده

:پرسیداحتیاطباندا

اینجا؟بیادخوادمی-

:زدغمگینیتبسم

.نمیادنخوايتوتانترس .دنیاگفتمولیخواست،می-
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:گفتحرصیايخندهباهمراه !میردمیببیندشاگرکردمیحس .بوداشزندگیغولاوتپید،میگنجشکمثلقلبش

نکرد؟تعجببودنمزندهاز-

اینتمامدر .داشتمیدوستهایشخوبیوهابدييهمهبارابرادرشودادمیحقندابه !بودخواهراینقلبدروندرغمچقدر

 ...اصالحبرايناتوانیودیدن ...نزدندمودیدنبود،سختچقدر .داشتراحسهمینبود،زدهسرمادرشوندابهکههاییسال

قدمبابودهاسال !ریزریزِ ...بودشدهخردبنوبیخازنبود؛زدنبندقابلشکستهاین .کرداصالحشانشدنمیکهبودکارهاییآناز

:گفتآهسته !هیچبود،نگفتههیچوبودگسستههمازدلشبندهايهاریزهاینرويزدن

توونبودازتهمرديونشدپیداتماهدوگذرباچونولیگفت،هممابه .مردهمادرتدونستمیهمچنین !ايزندهدونستمی-

!کنهمیاشتباهکردیمفکرنبودي،نجاتهاياکیپازیکهیچ

:بودناراحتوطلبکارنهایتبیلحنش

کنم؟باوربایدممکنه،چطور-

!کردمیگریهداشتبود،غمگینخدابهندا .بودهماونخاکسپاریشبرايآره،-

:گفتکراهتنهایتباوقتینبودکنترلقابلمنقطعشهاينفس

!متنفرمازش !عمهمتنفرمازش-

 .نرفتهمایمیلکردنچکبرايحتی .بودشدهتازهدلشداغکرد،میگریهریزیک .نیامدبیرونبشخودتاودویداتاقطرفبه

!نداشتحقشد؛مینزدیکاوبهمادرشکردنخاكبرايحتینداشتحق .شکستمیرااوپايقلموبودآنجاداشتدوست

میشعلهباديهرباوبودخوردههمخاکسترزیرآتش .نتوانستولیبیاورد،میزسروکندآرامشکردسعیآرمانبارچندشامبراي

.زد

نرمنرمخوديمادرانهمالیملحنباوقتیبوسید؛وکردنوازششگریست،همدردانهوکشیدآغوششبهحرفبیوآمدعمهوقتی

بود،نزدهآنبهلبکسیوشدهردسکهشامیسروکشیدهبیروناتاقکنجازرانداتوانستگفت،سخنوارنوازشگوششدم

.بیاورد

گفت؛خودشخاطراتازمدتتمام .بدهداضافیفکرفرصتاوبهنبایددانستمی .خوابیدکنارشوبودندااتاقمهمانعمهشبآن

خوابیدنازوقتی !وغششلهمیشهآرمانِازوآرامشآرامیِازهایش،مسافرتاز .هایشغموهاشاديازبرادر،ازاسمیآوردنبدون

اینوروزاینفهمیدمی .اومشوشافکاررويبودخواهدايپردهراحتخوابیکدانستمی .کشیدراحتینفسشد،مطمئناو

!بحرانیينقطهیکباشد؛میعزیزشيبرادرزادهبرايلحظهترینحساسنمود،میناگزیرکهبرخورد

کسلکمیوبودخوابیدهیازدهساعتتا .رسیدمینظربهگذشتهشبازبهترخیلیحالهربهولیبود،سرحالصبحگفتشدنمی

منبعرفت؛کامپیوترسربهکند،اجابترااشعمهدعوتاینکهازقبل .بودندخوردهصبحانهبقیهرفتبیروناتاقازوقتی .نمودمی

:کردبازش .بودیکشنبهروزبراياریخشتآمد،لبشبرلبخنديدریافتیایمیلدیدنبا !بودآرامشش

گذره؟میخوشعید»

.بودمناسبهواوآبتغییربرايولیشد،کمخیلیاینکهباکردم؛میفکرکهبوداونیازبهترمامسافرت
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سرپروروشنوشلوغه .ظهرهوسطانگارریم،میبیرونیکدوازدهساعتشبنصفوقتی .دارمدوستخیلیروسرعینهايشب

وپرتوخرتچقدرمبینادونینمیاوه .رفتیممیسبالنشاستخربهفقطماچندهرعالیه، !بهشتیهايچشمههمهاونبا ...صداو

خوري؟میسیرابیمبینااینکهگفتنوفروشیسیرابیهرمقابلازعبوربا !آوردممیدررودادشهممیاندریک .خریدآشغالوآت

.کردمیدادویغجدوریک

.کردشناتوششدنمیبود،خنکومواجدریا .بیشترنهصدفساحلتارفتیم،همآستارابه

!آخه؟دارهچیاونجافهممنمیمنبریم؛بایدگفتندزوربهوکردندیکیبهدستمبیناومبین .زدیمسرهمساحلیشيبازارچهبه

«.افتممیهراعصرتهران،برگردمبایدامروزهمین

 !کجاستاینجادانستمیکهاودهد؟ادامهاشزندگیبهآنجاازشدندورباتواندمیکردمیفکرچراباشد؛آنجاخواستمیدلش

نیمهشوخینیمهکهخواستمیرامهدي .کنددلدردبرایشتاخواستمیرامبینادلشبرود؟داشتراکجارفت؟میکجاپسآخر

.بخشداشرهاییافکارازوبگذاردرشسبهسرجدي

توانست؟میکند؟زندگیبودنبارسرحسهمانباابدتاتوانستمی !چه؟آمدنمیاگرآمد؟کهکرداشتباهیعنی

نداد؟رخزودترثانیهچندزلزلهچرا !چرا؟ماند؟زندهچراخدایا

کرد؟نمیرهایشبغضبود،گریستهبارهابارهااینکهباچرا

!خواستمیمادرشدلش

.باشدپیششولیبکند،کاراوجايبهبرودبودحاضر

.باشددوربرند،میغولآنازنامیکهجاییهرازخواستمیریختند؛میآرامآرامهایشاشک .گذاشتمیزرويراسرش

برود؟توانستمیکجا

!برگردد؟

!برنگردد؟

برگردد؟تواندمیچگونهاصال

بگوید؟چهبرگردد

!بودبدترهمنرفتنازاینکه

!ماندمیباید

!نبودايچاره !کردمیبنانوازرااشزندگیباید ...بودسختخیلیاگرحتیبود،سختاگرحتی .ساختمینحويبهوماندمیباید

.نداشتبرگشتراه

.بودبستهرابرگشتشراهخود

یوزرشازخوشبختانه .چرخاندمونیتورسمتبهراصورتشسرعتبهبود؛آرمان .کندبلندراسرششدموجبايسرفهتکصداي

.برخاستوکردپاكراهیستوريدوبارهاوحضوربهتوجهبدونوبودشدهخارج

:گفتلبخندبا .داشتراانتظارشگرفت،ندیدرااوگریانچشمانآرمان

شی؟میبیدارکیببینیمتانشستیمسینهبهدستصبحاز !خانتنبلشوبلند-
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:گفتآهیباهمراهندا

چی؟براي-

!طبیعتدلبهبزنیمکمیهخوایممی-

کجا؟-

!دشتیدريکوهیکنه،میفرقیچه-

:شنیدکهرفتمیبیرونداشت .برخاستسیستمپشتاز

ندا؟-

:ایستاد

.بله-

!هستیناحترامقابلبرامخیلیمادرتوتو !اینجاییکهخوبه-

:گفتادامهدرآرمان .کردنگاهشفقطجواببی

باورداره،افتخارمادراینبنشونه؛باربهرودخترشتونستتنهاویکهکهمادري !باشهبایددختريچنینمادريچنینازمعلومه-

بودنقويبمونهیادتچیزیهفقطبایست،باشه ...بایستیخودتپايرويحاضريپروابیحاالکهشديبزرگدامناینتو !کن

میدفاعخودشحقازوایستهمیمحکمقوي،انسان .نیستیکدندگیولجبازيبودنقوي .نیستصادقانههايدوستیزدنپس

ازدیروز .کنهعذرخواهیباشهالزماگهوبپذیرهرواشتباهشتونهمیکههستاستوارقدراینحتیکنه؛نمیظلمکسهیچبهوکنه

تغییرکلیخودتبهنسبترودیدمبودياینجاکهروزيچندتوندا .اتعاقالنهبرخوردازایستادنت،سفتازاومد؛خوشمبرخوردات

 ...نیستیقبلیجیغويجیغدخترنظرمازدیگه !دادي

:کردشوخرالحنشکمیو

!گرفتمیگازتداديمیهلشاگهودادمیهلتزديمیدستعروسکشبهاگهکهدختري-

:زدتبسمیوگرفتگازرالبشخاطرهآنیادآوريبا

!نزندستمنهايبازياسباببهبودمگفتهبهتبود،خودتتقصیر-

:فرستادجلومظلومانهرالبانشآرمان

تیزيدندونايچهاوف!داريمینگهشبغلتتوهمشتوکهدارهچیاونتازه !خندهمیعروسکتچطورببینمخواستممیخب-

!هاداشتیهم

:خندید

!بودمماهراموراینتوآخه-

:خندیدهمآرمان

!بودمتکشتهحتماگرفتمنمیماماناگه !بزنمتبگیرمخواستمیدلمچقدردونینمیواي-

:انداختباالابرو

!تونستینمی-
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!کرديفکر-

:گفتلجبازانهدوباره

!نداريوینداشتروجراتش !عمرا-

:زدکمربهدست

-دممینشونتاالنباشه !طوریه؟اینا.

!بگیردکشتیاوباواقعاکهخواستنمی .رفتدروکشیدکوتاهیجیغندابرداشت،سمتشبهکهخیزيبا

:کردشکایتوشدقایمعمهسرپشتخندانوقتی

!بزنهمنوخوادمیآرمانعمه،-

.خندیدمیبازبرادرشدخترکهخوبچه .گرفتشاديازرنگیبود،غمگینصبحازکهفهیمهچشمان

میدریافتروزهرراارسالیهايایمیل .برودبینازحدوديتااضطرابششدسببامرهمینورسیدسربهحادثهبدونتقریباهفته

ارسالتقریبیساعتباحتیبود،گرفتهخوطرفهیکارتباطاینبه .استشلوغبسیارشرکتدرمهديوفرزادسردانستمیوکرد

!دهساعتصبح ...بودشدهآشناهمها

سرباردهازبیششایدعصرتاکردتکرارباريچندراکردنچکاین .نبودخبريولیرفت،باکسشسراغنیمودهساعتشنبهروز

.کردتکرارکامپیوترسررامدشآورفتدوبارهخوابیدنموقعتا .نداشتدریافتیولیبود،زده

 .نداشتچیزيبازامابرساند،سیستمپايراخودبیداريمحضبهچگونهنفهمیدصبح !بودنگرانزد،غلتسرجایشراشبتمام

روزتاچندهرکرد؛ردراگشتنشغلدنبالبههمراهیبرايراآرمانتقاضايحتی .بودپرتهمحواسشوگرفتهبدييدلشوره

نیمزدنسرامرهمینوبودخانههماشعمهپسرعصرهاشهرام،يمغازهبودنبستهعلتبه .بودبازلقوتقجاهمهسیزده

ساعتعصر .کردمیاشغالراجایشسریعسیستمپايازاوبرخاستنبارهرازايبهولیکرد،میمشکلایمیلبهرایکبارساعت

.نمودمیاشآشفتهمهديازخبريبیلیمتواروزدووبودنیموهفت

نکردهدریافتپیامیدیگرآنازبعدوآیدمیتهرانبهمراغهازمهديجمعهروزدانستمی .بودیافتهراهذهنشبهخیالوفکرهزار

بپرسد،راحالشوردبگذاپیامبرایشخواستاول .کردنمیرهایشبدهد،رخبرایشايحادثهناکردهخداينکنداینکهفکر .بود

بهبود،کردهپرتشحواسوگیجنگرانی .کنددریافتجوابیبلکهکندچکراایمیلشمدامکهنداردرااینتواناصالدیدبعدولی

:گفتعجلهباوپوشیدلباسسریع .شدپشیمانآخريلحظهولیبگیرد،تماساوباتارفتتلفندمتاکهطوري

!بیرونبرمخواممیمنعمه-

:پرسیدمتعجبفهیمه

کجا؟-

:نداشتراجوابوسوالحوصلهاصال

!بزنمقدمکمیهخواممیجا،هیچ-

:گفتمیداشتعمه

 ...حاال ...امم-
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:کرددخالتآرمانکه

!بیاممنمبذار-

:فتگمحکموشمردهشمرده !اومالجدربکوبدراکیفشخواستمیدلشحقیقتالحظهآندر

.بزنمقدمتنهاخوادمیدلم-

.شدخارجخانهازبدهد،هاآنبهحرفیهیچفرصتاینکهبدونو

:گفتلبزیررسید؛مینظربهمتفکرآرمانولی .کردنگاهبستهدربهرفتهباالابروهايبافهیمه

.بودکندهپرمرغعینصبحاز !هازنهمیمشکوكدختراینمامان-

چطور؟-

 !دونمنمی-

وبودکردهپیداکاهشبسیارهمکارتیهايتلفنتعدادکهبوداینجامشکل .دودمیگفتشدمیکهبودسریعهایشگامقدراین

کارت .داشتکارتقبليدفعهازخوشبختانهبیاورد؛گیریکیتوانستباالخره .رفتمیراهزیاديمسافتبایدآنبهدسترسیبراي

خوردمیکهزنگیهربا .بگیردسرازدوبارهراشمارهشدمجبوروکرداشتباهکهاوليدفعه .گرفتشمارهوگذاشتگاهدستداخلرا

خواست،میچیزیکتنها .کردمیخداخداوفرستادمیصلواتلبزیربودند،بستهیخدستانش .گرفتمیاوجبیشترقلبشضربان

.بودکافیشنیدمیهمالو ...کلمهیکحتی !همینبشنود،طخپشتازسالمتوسالمراصدایش

هاآنبینکردندمیسعیهی .بودشدهانباشتهکاغذازکوهیمقابلشاندروبودندولوکوچکشانآپارتمانهالدرمهديوفرزاد

:گفتمیفرزاد .شدنمیولیکنند،برقرارنظمی

سا؟پویانشرکترفتی-

:دادجوابگشتنحالدرمهدي

خداشکر .خواستمیپشتیبانیبود،زدهزنگرحیمیآقايتازه .دیگهتايدویکیهموایناپارساشرکتهمورفتماونجاهمآره،-

.گرفتوقتبرامساعتسهحدودکنباور !برمخودمشدممجبوروهستنمرخصیتوهمهابچهيهمه

شد؟حل-

.اوهوم-

:گفتخوشحالیباکشید،میبیرونراکاغذدستهیککهحالیدرفرزاد

.کردمپیداش-

میماژیکباراکدامهررويوگذاشتمیپوشهداخلترمرتبوکردمیدستهدستهراکاغذهاداشتنداد؛جوابیاصالمهدي

:گفتخاراند،میراگوششکنارکهحالیدرفرزاد .نوشت

!کنیماندازيراهونصبرونسیمکلینیکايشبکهسیستمبایدفرداببینمهدي؟-

:برگشتسمتشبهحرصیمهدي

آمادهوتنظیمرونهاییشرایطچهارشنبهتاتونیممیببیناصالکاراست؟اینوقتحاالآخهنیست،شرکتتوکسهیچفرزاد؟-

کنیم؟
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:گفتمظلومانهفرزاد

!دارنافتتاحیهسیزدهبعدبود،آشنا .بودشدهواسطهباباکردم؛گیررودربایستیتو !کنمچکارخب-

:گفتبدجنسیباوکردفوترانفسش

!بذارشبکهنصببرايهمجایههاتبرنامهتوفرداپس،باشه-

:گفتگونهالتماسوخندهبافرزاد

!هستیخوبیدوستقدراینتو !مهدي؟-

:گفتکند،جوروجمعراهاپاشوریختبود،توانستهزوربهکهمهدي

!دادماستعفا-

:شدوارددوستیدرازبازفرزاد

 ...منبافرداتبازدیدیهببین-

!شماداریدلطف-

:گفتخندهبا

!منباهممطالببنديجمعبابا،خبخیلی-

راگوشیوشدخمفرزاد .رددبگآندنبالشدموجبموبایلشگوشیصدايبزندحرفیبتوانداینکهازقبلولیداد،تکانسريمهدي

.داددستشبهوبرداشتمیززیراز

:داشتنگهگوششدمراموبایل .بودناشناسشماره

.بفرماییدبله،-

لبصدابی .شدسرازیردلشبهدنیاآرامشمرتبهیک .کشیدعمیقینفسوزدتبسمی .بودانرژيپروسالمتولیعجولصدایش

:زد

.شکرتخدایا-

:نمودتکراروکردکوتاهیمکثيمهد

!بفرمایــیدبلــه،-

متوقفآنسانتیچنددرولیکند،قطعراتماستارفتشاسیسمتبهانگشتش .بشنودراصدایشکههمینخواست،میراهمین

 .تنگیدلریتمبود،گرفتهریتمهایشنفس .بشنودخواستمیدیگریکباردیگر،یکبارولیداد،نمیجواب .شد

.فشردگوششبهبیشترراگوشی

دانی؟میاستتنگدلم

غربتازپرهایمنفس

حسرتازپرهایمتپش

 ...ازوبودناشناس .نگریستراشمارهدیگریکبارودادفاصلهگوششازراگوشی
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ولیکرد،میپیدافرصتکردمیسعیراگشایدیعنیبزند؛ایمیلآشناآنبرايبودنتوانستهشدمیروزدو .نشستلبشبرلبخندي

رفت؛تنشازیکبارهبهخستگی .بودکردهدریافتحاال ...والعملعکسیکدریافتبراي .بودنمودهوقتشکمیچاشنینیزبدجنسی

:گفتنرمومالیم .بودشیریننگرانیایندریافت

!آشناامروزدوست،دیروز .خانومسالم-

:فتگبازوکردصبرکمی

چرا؟بزنی؟حرفخواينمیندا؟-

!کندنمیقطعراتماسچرادانستنمیبست؛راچشمانشودادتکیهتلفندستگاهبهرااشپیشانی

:رسیدگوشبهبازمهدييخندهپرصداي

!کنباورکنه،نمیمنتقلروحاالتکردنه،صحبتبرايفقطشماستدستدرکهايوسیلهاینببین-

خورد،تلفنمحافظيبدنهبهکهتقیصدايگفت؟میچهبایدبگویدجوابخواستمیاگر .خندیدچشمانش،رطوبتوهافسنبین

 .دادبارانسمتبهرانگاهشوبرگشت !بهاريباراناولین ...بهاريبارانبارید،میبارانداشت .بچرخاندرانگاهششدسبب

میفقطهمینبراي .داشتعجلهوبودنگرانولیکند،پیداگفتنبرايراجمالتیحاالانستتومیکردمیفکرقبلازاگرشاید

.شدنمیراضیتماسقطعبرايدلشهمحاالولیبشنود،راصدایشخواست

:بودحالسرلحنشباز .شدبلندجاازبود،اوبهفرزادحواسدانگشش

!کنهاختراعرودستگاهاینکردنمیاذیتروخودشاصالنزنهحرفوبزنهزنگیکیهقرارفهمیدمیبلگراهاماگهخودمجانبه-

:گفتصبرياندكبامهدي .شدهمراهخندهبابلندشآههمباز

زدي؟زنگچرابزنیحرفخواستینمیاگه-

:کردنگاهشیشهپشتازرابارانقطراتنمنمورفتپنجرهدم

شده؟چیندا؟؟بارهمیبارونهماونجا-

:دادادامهترآرامو

کشیدم؟نفسصداهمینشنیدنباساعتچنددونیمی .شناسممیروهاتنفسصداي-

:شنیدمیهمچنان .شدجارياشگونهبرآراماشکش

!اونجامساعتهنیمبدي،هستیکهجاییآدرساگه-

 ...اماکرد،میاصراردیگریکباراگرشایدبود،شدههوایی

!نباشنگرانخوبه،حالم .بزنمایمیلبراتنتونستمکهبودهشلوغسرمقدراونروزدواین .گینمیدونممیباشه،-

.زدپسرااحساسشوگذاشتکنارراتردیدگرفت؛گازرالبش .بودهمراهشیطنتکمیباوبودارآخرشيجملهانگار

.شدقطعتماس

 .زدمیاشچانهبهدستشدروسیلهآنباراضرباتیمتفکرانه .کشیدگوششدمازراگوشیتماسشدنقطعبا

:پرسیدمشتاقانهفرزاد

بود؟ندا-
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:دادجواببرگردد،اینکهبدون

.آره-

گفت؟همچیزي-

.نه-

دونی؟میکجاازپس-

!دونممی-

:گفتدوستشفکردرچهرهبهنگاهبا

نشد؟خبريپرهاماز-

!ردیفههفتهآخرتاگفتا،چر-

:پرسیدطمانینهبافرزاد

خوایش؟میبازکارشاینباتو-

:کردنگاهشوبرگشت

 !واضحهدیگهاینعمشه؛يخونهمطمئنمتازه !نخوامتونمنمیآره،-

!مهدي؟-

.هووم-

شدي؟عالقمندبهششدچی-

:شدهویدالبشيگوشهتبسمی

میتنها .نداشتروکسینظرجلبقصدکرد،نمیرفتاردختراسایرمثل .بودمتفاوت ...کردجلبروتوجهماولش .دونمنمیدقیق-

 .دارهنرمیدرونپوستهاونبرخالفواستشکنندهقدرهمونفهمیدمشناختمشبیشترقدرهرولیداشتسختیيپوستهگشت؛

کهدختراییاوناز .مردايهمهبرابردرداشتمصونیتییهبودکهچههرولیگرفت،میخودشبهبودنسختوسفتگاردبیشتر

ساده !ابروئهچشمتبااليبگهبهشوننتونهکسهیچوکننکارمردتاهزاربینوبرنکهکرداعتمادبهشونشهمیراحتخیالبا

 .بودمنطقیغیرخیلیموردایندربرخوردشولی !درستانتخابیه .بشمخوشبختباهاشتونممیکردماحساسبود؛معتقدبود،

چنینبودهفکرمتودختراولینچونکردمفکر .شدمدلتنگشبیشترگرفتمفاصلهقدرهرولیبذارم،کنارشخواستمکهقدراین

همهبزنگاهسرهزلزلاینکهتا ...حساینروبذارمسرپوشعاقالنهانتخابیهباخواستمهمینبرايکردم،پیدابهشنسبتحسی

.ریختبهمرومعادالتي

داشت؟خبراسماجریاناز-

کردهزندگیخونهاونتوتمامماهدواونهرحالبهولینگفتن،بهشچیزيامخوانوادهاعضايازکدومهیچمطمئنمدونم،نمی-

!دونستهمیروجریاناحتماالدهمینشونخبرشبیرفتناینخصوصبهباشه،فهمیدهچیزهایییهناخواستهداشتامکانبود؛

 !گممیروزلزلهبعددنبالش؟رفتیچرا-

:فشرددستشدرراموبایل
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دارهالزمکمکاگهوبشمخبردارحالشازخواممیدونستممیفقط .نکردمفکرچراشبهاصالرفتموافتادمراهوقتیراستش-

بعدو !خوامنمیروندابیدنیايکردمحسلحظهیهبراي !افتادمپاازدیدمروشدهانویريخونهورسیدموقتیولیکنم،کمکش

کهبودوقتاون .کنمپاكقلبموفکرازاونونتونستموقتهیچهممنونبودهطرفهیهاحساساینفهمیدمشنیدمروصداشکه

!بماند ...مهبقیش .بشمشریکايدیگهکسباروزندگیمتونمنمیشدممطمئن

:زدایمیلوچرخاندخودسمتبهراتاپلبوکردپرتمبلرويراخود

 !بازههمشرکتتازه .مراغهرمنمیهمروفروردینسیزدهودوازدهکهقدراونشلوغه،اندازهبیسرمونروزااین»

«!کهشماريمیشه،میقطورترروزهرکهروپروندتصفحات ...راستی

میجایزهاشسازندهيکارخانهبهبایدکهدادمیفشارطوريرابیچاره .آورددرمیداشتدستدرکهراخودکاريپدراشتدفرزاد

:گفتوکردفوتی .شدنمیلهدستشدرکهدادند

مهدي؟-

.هوم-

بده؟بیاد،خوششدختريیهازآدماینکه-

:گرفتمونیتورازچشممهدي

اشه؟ببدبایدچرانه،-

:دادادامهشیطنتکمیباو

هست؟خبري-

:کردموهایشدردستفرزاد

!آرهکنم،فکر-

:شدگشادمهديچشمان

!واقعا؟-

:گفتهیجانبامهدي .دادتکانسري

آورده؟درزانوبهروپسندمشکلتويکهخانومیفرشتهاینهستکیگی؟میراست-

تالفیداشتدوستش !بگویدچگونهدانستنمی .شدبلندوکردپرتمیزرويرادستشدرکارخود .بودفکردرنزد،لبخنديفرزاد

:کردمی

!پرهاشرطکلنکنه-

:گفتوبرگشتجديخیلی

!بیشترحتیداره،روخواممیکهروشرایطیيهمهاتفاقانه-

:پریدباالشوخیبهمهديابروهاي

!باشهدیدنیبایداوف-

:گفتآراموکشیدردنشگبهدستی
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!دیدیش-

:شدتررنگپراشخنده

شناسمش؟می-

.اوهوم-

کیه؟-

:کشیدايکالفهپوف

!ترسممی ...مهدي-

چی؟از-

!بذارهدوستیمونروتونهمیکهتاثیرياز-

:گفتداشت،لببرکهايخندههمانبا

مشکلیکنمنمیفکرهمکارمورددر .زندگیمونخونهسربریمکدومهربایددتمکوتاهدرحالهربهداره؟دوستیمونبهربطیچه-

!بیادپیش

:شدنزدیکاوبهسردرگمحالتهمانبا

 .کنهواردخدشهرابطهاینبهچیزينخوامکهقدراینارزشه،باومهمخیلیبرامبینمونيرابطهمهديببین-

:دادادامهخودوکردبلند«نگوچیزي»اینکهعالمتبهرادستشدفرزاکهبگویدچیزيکردبازلبمهدي

کنی؟کمکمديمیقولبهم-

:بودندیدهمضطربقدراینرافرزادحالبهتاکشید؛عمیقینفس

داشتی؟شکمعلومه،-

بمونی؟کنارمبرادریهعینديمیقول-

:بودکردهاثرهماودرفرزادکالفگی

شده؟چیآره،-

باشه؟کهچیهرجوابشیعنی ...خواستگاریمجواباگهحتی-

:خندیدکوتاه

داره؟دوستیمونبهربطیچهتوخواستگاريجوابآخه-

:زدمحويتبسم

هست؟واردبهمایرادهاییچهببینمبگوحاال-

:گفتخندهباوشدسینهبهدستمهدي

 ...هماخالق !هیچیکهقیافه ...امم-

:حرفشبینپریددفرزا

!باشجديکنممیخواهش-
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:گفتجدي .بودچیزیشیکواقعاپسراینداد،تکانسري

واخالقمورددرنگرانی؟چیاز !طورهمینهمکارتخوبه،تحصیالتتداري،خوبیيخونواده .نداريکمچیزينباش،نگران-

تاآشپزيکالسدوریهريمیبگو .نیستايچارهدیگهاونمکهخرابهتآشپزیوضعفقطکنن،تحقیقخودمازبیانبگوهمرفتارت

!نسوزونیروپزآبمرغتخماینازبعد

:گفتدوبارهمهدي .زدلبخنديهمفرزاد

زدي؟حرفباهاشموردایندر !کیهترسوندتقدراینکهايزرهفوالددختراینفرماییدمیحاال-

دیگه؟مونیمیحرفتسرآخرشتا !نداشتمجراتایناازنزدم،حرفباهاشنه-

:گفتبلندتريصدايبا

!نگوخببگی،خواينمیاگه !فرزاد-

:دادادامهداشت،میبررامیزرويتلفنکهحالیدرو

 .دممیسفارشپیتزاتادو-

:گرفتنفسفرزاد

!گممی-

:چرخانداوسمتبهرانگاهشدستبهگوشی

خب؟-

:گفتترآراموانداختپایینراسرش !بودسخترچقد

!مبینا-

پایینسرهمانبافرزاد .بشنوداوزبانازراخواهرشاسمرسیدنمیذهنشبههملحظهیکحتی .بودزدهخشکشدستبهگوشی

فرزادیعنیحاالشنید؟میدرستداشت .ماندحرکتبیدقایقیبرايکهبودقويقدريبهحاصلهشوك .رفتخوداتاقسمتبه

 ...معمولطبقیابود؟جدي

خاطربهاونگرانی !آخرتااولازرادوستشهايحرف .چیدهمکنارراچیزهمهدیگریکبار .بدهدنظمافکارشطبقاتبهکردسعی

!بودتهگرفقول ...آخرآخرِتاکندکمکشاینکه .باشدکنارشبرادرودوستیکمثلاینکهشان،دوستی

دروبودنددیدهراهمکهبارياولین ...شانخانهگذشته؛حوادثبهداشتبرگشتیشناخت؟میوبوددیدهرامبیناچقدرفرزادمگر

خوبکهحاال ...تاسوعاوعاشوراروزهايفرزاد،گاهبهگاهربطباوربطبیسوالت .بوددادهرخبینشاناتفاقیچهنفهمیدهمنهایت

!شدمیجلباوتوجهبودمبیناازاسمیجاهر !فهمیدمیبایدبود؟نفهمیدهچطورکردمیکرف

 !بودواضحاوبهفرزادتوجهبود،واضح !خانهوبیمارستانوتهرانبهآمدنشومبینابیماري ...آخرياین .زداشپیشانیبردست

 ...اشنگرانی

ورنگبیتانخانهاینچقدر»بودگفتهمبینا ...تا ...تاگرفتهخانهکاراز .کردمیعملچراونچوبدوناوگفتمیچههرمبینااصال

«!خریدبریمپاشید»بودگفتهفرزادخانه،بعدوشرکتکارازبودندخستهخیلیکهروزيهمانروز،همانعصرو«.روست
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رفتنازقبلاوکهسینیهفتيسفرهو !چرخاندبود،شدهخریداريمبینايسلیقهبهکهگلیگلدانچندوتابلودورويرانگاهش

!بودچیده

!هم؟مبینایعنی ...یعنی

بود؟گذاشتهبینشاندوستیپايبهحسابیچهروي

بود؟نکردهشکحتیچگونه

 .باشدداشتهحسیچهبایدفعالستداننمیحتی .بسنجدراجریانضعفوقوتنکاتتوانستنمیکهبودشدهغافلگیرقدرآنهنوز

.بودنخوردهتکانجایشازکهشدمیساعتینیم

 .شدخارجاتاقازنشد،مهديازخبريوقتی !گفتمیبایدکهباالخره .بودزدهقدمریزیکاتاقشدرنداشت؛بهتريوضعهمفرزاد

:گفتوگرفتگازرالبشزادفرنکرد؛نگاهشمهدي .بوددیدهرفتنموقعکهیافتجاهمانرااو

!کنممیخوشبختشخدابه-

:چرخانداوسمتبهراسرشآرامیبه

دارن؟خبرخونوادت-

.آره-

نظرشون؟-

میودیدنرومبیناهموشناسنمیروتوهممورد،ایندرولینکنن؛مقاومتهامخواستهبرابردرزیادگرفتنیاداصوال .موافقن-

!بزنمحرفتوبااولبایدگفتم .نذاشتممنولیبگیره،تماسمادرتباخواستمیمامان .کردنهمیقتحق .شناسن

:پرسیداخمکمیواحتیاطبا

دونه؟نمیهیچیکهمبینا-

:گرفتخودبهدفاعیلحنسریعخیلیفرزاد

!خودمجانبهنه-

:گفتوگرفتقراررویشدررو .داشتکمرایکیهمینشرایطایندر .برخاستجایشازوکشیدپوفی

!کننظرصرفپسخوبه،-

:پرسیدتندخیلی

چرا؟-

:گفتوکردتازهنفسی

اختالفنداره،اعتقاديامراینبهايدیگهکسمنازغیرظاهراکهبگیریم؛ندیدرومبینابودنکوچیکومسافتبعدبخوایماگه-

!تنیسشدنپرقابلشماوماطبقاتی

:گفتحرصی !رفیقشفکبهبکوبدراآنخواستمیدلشجدا .فشردهمبهرااششدهمشتدستفرزاد

اومده؟پیشمشکلیبرادر،شایدازترصمیمیخیلیهماوندوستیم؛همباکهسالهششازبیشما-

:دادجوابجدي
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دوستیدرکههستدخیلدرشچیزهایییک .استخونوادهودوصلتازدواجاماواحد،انساندوهستنفردوبینرابطهدوستی-

.نیست

:بکشدعقبکهبودنگفته

دوهاينداشتهوهاداشتهخوامنمی .کنممیفکرجوانبشيهمهبهخوبکاريهرانجامازقبلکهدونیمینیستم؛بچهمنببین-

موردچقدردونیمی !نیستکنیمیفکرتوکهقدرهااونکفهدوتفاوتباشمطمئنبذارماگهولیبذارم،ترازورويروطرف

توبچهدوازگفتپدرمتحقیقازبعدوقتیدونیمی .دونممیازتکهچیزهاییيهمهخاطربه !البتهمنوهستی؟پدرمتحسین

حرفهانداشتهوهاداشتهازخوايمیبازم !کجا؟منوکجاتوکردممیفکرهمششدم؟حالیچهکنی،میسرپرستیبهزیستی

بودي؟نگفتهبهمچراراستی،بزنیم؟

:پرسیدمتعجب

فهمیدي؟کجاازدونه،نمیهممادرمروموضوعاین-

:دادپاسختبسمیباهمراه

گفتهمبههمحاال !دایرهروریزهمیروطرفپیکوجیکهمهکنهتحقیقیکیبهراجعبخوادوقتی !هاگرفتیکمدستمنوپدر-

افتادي؟سرپرستیفکربهچطورراستی !نمیادگیرتخانوادهاینازبهترباشمطمئن

بهمتواناییقدراینخدااگهکردمنذرکنم،ادارهرونفريچهاريخونوادهیهبایدچطوردونستمنمیکههاییسالاون .داشتمنذر-

.کنماقدامبچهدوسرپرستیبرايبمونه،حسابتهتو،قولبهچیزيیهوبربیامخونوادمزندگیيعهدهازبتونمکهبده

:گفتعمیقینفسباهمراه .بودزیاديهمسرشازدوستاینزد؛لبخنديفرزاد

داشتهدوستشمهمترهمهازوباشممطمئنازش .باشمداشتهآرامشباهاشکهکسیزندگی،عمریهبرايخواممیدختريمن-

اومده؟خوشمدختريازبگمحاالتادیديدوستی،باهامسالهچندکهتومهدي، .باشم

:بردموهایشمیاندستکالفگیکمیباو

کنم؟کارچیاینو !زیادخیلیهماوندارم،دوسترومبینامن-

:کردتربمرانشلحوگرفتخودبهاخموییيقیافهمهدي .کردمیخاكراطرفجملهچندباهمیشهمثلدیگر،بودفرزاد

!هستکهحواست !هازنیمیحرفمنخواهربهراجعداريحسابیمرد-

:دادجوابمظلومانه

تونی؟مینداري،دوستروندابگوتوحاالاصالندارم؟بگمدارم،دوستشوقتیکنم؟چکارخب-

:زدغرودادتکانسريتوانست؟می

!هستیروییپرآخر-

:گفتخندهبا

بگیره؟تماسقبالمامانخوايمیاصالزنی؟میحرفباهاشونکی !هاندارمایوبصبرتومثلمنبینب-

:گفتطلبکارانهولیشده،سالحخلع .زدکمربهدست

!کنکورازبعدبرايبمونه .کنیمپرتروحواسشنیستخوبداره،کنکورمبینا !فرزادتودستازکهواقعا-
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:انداختاالبشیطنتبهابرویی

!عمرا-

   .اتاقشتويپریدسریعبیفتدمهديدستبهاینکهازقبلو

  

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::.

  

میروهاتنفسصداي»جمله،یکهمراهیبا .داشتبارانزیردلچسبیزندنقدمولیبود،آبخیسرسیدخانهبهوقتیندا

ايجملهترینعاشقانهشاید .خوبهمراهیکبابود،خوبیحال«کشیدم؟نفسصداهمینشنیدنباساعتچنددونیمی .شناسم

.شتدادیگرييمزهبرایشهرحالبهولینه،همشایدالبته !بردهکاربهمهديتاکنونکهبود

حالدرزیاديتاثیرولیگرفت؛دلهرهاندکیخواندنشازبعدوخواندهمرامهديایمیلچندهر .بودخوباشروحیهشبخودتا

«!حداینتادونستمنمیولیکنه،میمعجزهبارونگنمی»گفتمیگذاشت؛میسرشبهسرمدامآرمان .نگذاشتخوبش

:کردشروعخوشیبهمیلاییکداشتنباهمرادوشنبهروز

ازدواجباهاشخوادمیواومدهخوششمبیناازفرزادشه؟میباورت !امشوکهشنیدنشازهنوزکهفهمیدمرومطلبیدیروزندا،»

!کنه

صالحبهازدواجاینکنمحالیشوبریزمهمبهروپزشودكبزنمخواستمیدلمهمبعدبودم،شدهزدهبهتفهمیدمکهاول

 ...بعدولی !نیست

زوده،براشنظرمبههمهنوزچندهرفرزاد؟ازترمطمئنبدمتونممیکیدسترومبینابینممیکنم،میفکرکهترمنطقیراستش

«.بودنخواهدراحتاندازهاینبهخیالمباشهايدیگهکسهرشکبدونولی

راکامپیوترپاکسازيعملیاتخوشحالیباوقتی .بودنخواهدمیلبیهمامبیندانستمیوزدهحدسدرست .شدشارژتربود،شارژ

.نگردمیاوبهمتفکرانهودادهتکیهاتاقدیواربهکهشدآرمانمتوجهداد،میانجام

.بودرسیدهفکريتوافقبهاوکنجکاوينه،کهفضولیيدربارهقبالنداد؛اهمیتزیاد

بودفهمیدهتقریباولیپیچاند؛میراآنهنرمندانهنداوکشیدمیپیشرابرادرشحرفگاهیچندازهرعمهکهشدمیروزيچند

برايوکشیدهقهرازدستهمینخاطربهاشفهیمهعمهوکردهسختیتصادففریدمادرش،طالقجریانازبعدسالپنجحدودکه

 .رفتهدیدنش

بهراناهارشلوغ،وترافیکپرهايراهجايبهگرفتندتصمیمهمسرآخر .شدبروند،کجاراسیزدهاینکهيدربارهزیاديبحثروزآن

.کنندبدرراشانسیزدهجاهمانوبردهنزدیکهايپاركازیکی

:گفتاشعمهبهرومیزسرازبرخاستنضمننداصبحانه،صرفازبعدصبح

 .کمکمیامدقیقهدهتاعمه-

:داشتایمیلولیبود،نشدهنیمودهساعتاینکهبا .برگرددوکندچکسریعخواستمی .رفتپیوترکامسمتبهتند



کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار – فرصتی دیگر                 کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٣٦

گندهکلهاونازیکیشکهکردنشرکتهمدیگهشرکتششحدود .دیممیتحویلرومزایدهشرایطهشتساعتصبحفردا»

«.کندعابرامون .هاست

وبرخاستمونیتورپشتازناخوداگاه .آمدعمهفریادصدايآندنبالبهوچیزيشکستندايصکهبودنخواندهانتهاتاراایمیلهنوز

دستونشستهصندلیرويعمه .بودبلورييوسیلهیکشدنشکستهازنشانشکستهشیشههايریزه .دویدآشپزخانهسمتبه

:رفتجلوترندا .چرخیدمیخودشدورخودبیرمانآوبودرفتهپارکینگبهرضاآقا .فشردمیچپشدستدرمحکمراراستش

شد؟چیعمه-

:گفتبعدونیستچیزيیعنیانداخت،باالسريفهیمه

کنی؟میپیدابرامزخمچسبیهببین-

:گفتزودآرمان

 .بیارمبتادینبرماولبذار-

:پرسیدندااو،خروجبا

عمیقه؟خیلیزخمشکجاست؟زخمچسب-

.کننگاهروداروهاجعبهاول !بگرديبایددونمنمینیست؛عمیقزیادنه-

:گشتبارچندراآنداخلوبرداشترادارويجعبهعجلهباندا

!نیست-

:گفتدستشفشردنحالدرفهیمه

 .کننگاهروییباالهايکابینت .گذاشتمکجادونمنمینذاشتمش،جعبهداخل .خریدیمتازهبود،شدهتمومگیمیراستآره-

!باشهمپاتمواظب

:شودپیداچسباینشایدتاکردمیبازراکابینتتکتکداشت

کجاست؟پس .دارمدمپایی-

:گفتندابهرووشدواردبتادینظرفباآرمان

!کنیمجمعروهاشیشهخردهاینتابیارروجاروتوزحمتهفقطمن،بامامان .دارمیکیجیبمتومنبگردي،خوادنمی-

:آمدمیآرمانصداي .رفتجاروسراغوگفتاي«باشه»ندا

 .بعدکنمضدعفونیشاولبیاپاشومامان-

میراایمیلشيصفحهباید .برگشتاتاقسمتبهدواندوانشد،مطمئنعمهحالازوشدآشپزخانهواردجاروباهمراهنداوقتی

درولیافتاد،نداگردنبهکارهابرخیروزآنچندهربود،ندیدهچندانیآسیبعمهدستختانهخوشب .گشتبرمیکمکبرايوبست

.بودندآمدههمشوهرشوآرامکردند؛سپريراخوبیيسیزدهکل

رفتهبینزادارواثرکهماندمیدوپینگیآدممثل .نداشتحالاصالگذشتهروزچندبرعکسبود؛نیمودوازدهساعتچهارشنبهروز

صدایشفهیمهعمهکهکردمیرووزیرراتلویزیونهايشبکهخودبی !بودچهارشنبهاثرهمشایدنمود،میکسلحسابی .باشد

:کرد
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.بپوشروروپوشتبرو .میاندوستشباگفتوزدزنگآرمانندا،-

ولیبپوشد،راکرمشمانتوخواستاولکرد؛هایشروپوشبهنگاهی .رفتاتاقسمتبهونهادمیزرويراکنترلودادخودبهتکانی

 .مشکیوزردخطوطباسفیدشوبلندشالالبتهصدوداشت،بودخریدهمراغهدرکهرامدادينوكمانتويهوس .شدمنصرفبعد

اینکهکاريزد،اشچانهزیرهبکوچکیيگیرهنشد،راضیباز .فرستادروسريداخلوکردمرتبراموهایشوایستادآینهجلوي

کیتادهد؟ادامهروشاینبهخواستمیکیتا .انداختپایینراسرشکشید؛آهیوزددیدآینهدرراخود .کردنمیتركروزها

 !خیالبیفت،گمیخودبههیچندهر .نداشتایمیلیوبودزدهسرکامپیوتربهباردوصبحازباشد؟درگیرذهنشوفکربابودقرار

تاکردمیخاموششبارهر .زدراکامپیوتريدکمهباز .شدکشیدهآرماناتاقسمتبهدوبارهداردايشدهگمکهکسیمانندولی

 !دقیقهپنجفقطکهکردمیقانعراخودبارهرونزندسرآنبهونشدهوسوسهبلکه

رويسریعچشمش .آمدباالایمیلشاصلیيصفحهباالخره .دادمیتکانصبیعراپایشآنکاملشدنلودتاکردبازراایمیلش

راشرایطصبحبودقرار .بودگرفتهدلشورهالکیطورهمینشد؟نمیخبريامروزچراپسنبود،باز !نبودنه ...چرخیداینباکسش

!نبودخیر،نهزد؛رفرشدوبارهوکشیدپوفی .نداشتنددیگريکاردیگر !تمامودهندتحویل

بهجانیکممشتتالش،بارچندازبعد .شدمیخبريشایدکند،تازهرالودمدامخواستمیکند،خاموشراکامپیوترآمدنمیدلش

اونرمشازنداشتدوستخبولیکن،استفادهخواستیوقتهربود،گفتهآرمانچندهر .کردخاموشراسیستمباالجباروزدمیز

 .رسیدمیاالنشد،بلند .کندادهسواستف

:گفتاتاقدمهماناز

کمک؟بیامنداريکاريعمه-

:شنیدرااشعمهصدايو

!دارنچیزاطوراینوگیموکامپیوترباکاريحتما .برهوبزنهسرياومدهکنمفکرمونن؛میهمناهاربراينگفت .نه-

:کردصداانومخفهیمه .کردکجخوداتاقسمتبهراراهش

.داشتمالزمکمکپذیراییبرايشایدباش،آمادهندافقط-

.رسیدگوشبهاتاقهماناز«چشم»صداي

ازچندهر .زدمیآیفونآمد،میدوستانشباوقتهر .داددوستشوآرمانرسیدنازخبرآیفونصدايکهبودنکشیدهدقیقهدهبه

دیگرآیفونرويتصویردیدنباعمه .کردمیالبابیتقرامنزلداخلیدرببود،کههمتنهابرد،یمسربههاآنيخانهدرنداوقتی

آشپزخانهصندلیرويازراروپوشش .بودهاطالعجهتفقطزنگآنوکندمیبازرادرآرمانخوددانستمینرفت؛دکمهزدنبراي

ازراشیرینیوفشردراسازچاييدکمهچاي،دوبارهکردنگرمبراي .دزگرهاشچانهزیرهمراروسريوپوشیدوبرداشته

.رفتدردمآرماندوستبهکردنسالمبرايوآورددریخچال

نشناختننگذاشت !بودندیدهقبالراپسرشدوستاینبود،عجیب .دادسالمیورفتجلوترمادرشکهبودکردهبازرادرتازهآرمان

:گفتوزدلبخنديکند،پیدانموداشرهچهدرتعجبشو

.بفرمایینسالم،-

.رسیدخالصهولیمحترمانه،خیلیسالمشجواب
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فهمیه .بسترادروشدوارداوازبعدخودش .کردداخليروانهخودشازقبلرااووگفتاشکناريفردبهبفرماییديهمآرمان

:کرداشارههالطرفبهدستباورفتکنارهاآنراهسرازخانوم

!اومدینخوشخیلی-

نگاهشبلکهنخورد،تکاندردمازتنهانه .داردپرتشویشیونگراننگاهدوستاینکهفهمیدشدمیهمسرسرينگاهیکبااما

:گفتآرامشباونهاداوکمربردستآرمان .داشتاطرافبهسریعیجستجوي

!بشینیدبفرماییداول-

!بودلبریزلبریزِصبرشيکاسهدوخت،اوبهرامنتظرشنگاه .توانستمینهخواست،مینه

:گفتوکشیدعمیقینفسودادتکانراسرشنفهمیبفهمیآرمان

کجاست؟ندامامان،-

:دادجوابمتعجبخانومفهیمه

!اتاقشتو-

:کردصدابلندتراصلهمینروي .نداردجوابووالسيحوصلهدیدبعدولی«!کنصداشمامان»بگویدخواستاولآرمان

!اینجابیالحظهیه !ندا-

حالهربهداشت؟کارچهاوبانرسیدهآرمان .برخاستجاازوکردرهاسردرگمیهمهآنوآیندهوگذشتهوایمیلازرافکرشندا

کردمیدریافتراهمیشگیایمیلاگرشاید .شدخارجاتاقازوانداختپایینراسرشحوصلهبی .بگیردنشنیدهراحرفششدنمی

 ...امروزولیداشت،بهتريروزوحال

آنمقابل !نداشتدیدندوستانش؛ازیکیباهمآندیگر،بودآرمان .کشانددردمتاراخودسر،کردنبلندبدونوحالبیوجانکم

نگاهآندرنگاهشکردبلندراسرشکههمینامابیندازد،آنانبهنیزنگاهیمنیکردمیحکمادبداد؛سالمسرسريرسیدکهها

 !کردگیرغضبناك

!نه

!شد؟میمگر

!نداشتامکاناصالاین

!کجا؟اینجاوکجااو

بود،خوابشاید

!دیدمیاشتباهچشمانشهمشاید

دید؟میخواببیداريدربود،کردهرافکرشصبحسراز

!نه

!بودزدهخشکش

!مهدي؟منخداي

!مهدي؟واقعا
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!مهدي؟

وکردمیفریاددرونشدرچیزي .زدمیتندتندقلبش .شدندسستدمدرپاهایش .بودکردهپرراچشمانشگیجیوحیرتوبهت

 .ربودمیدلشازاماناشسینهقفسهامانبیلرزش

بود؛مهدياین

.بودقرمزچشمانشداخلتاکهمرديهمین

 .شنیدهمفاصلههمینازراقلبشصدايشدمیکهمرديهمین

 .شدمیپایینوباالفشاربااشسینهيقفسهکهمرديهمین

!گشتمیترتیرهلحظههرانگاررنگشوگرفتهنبضاشپیشانیدررگیکههمین

بود،مهدياحوالاینيهمهبا

!بودمهديخود

بودنشدهفارغاشدلتنگیوحیرتبرهنوزوکردمینگاهاست،توهمپنداشتمیکهرویشبهرووجودمبهفراواندلتنگیباهنوز

!نشستاشبرگونهمهديبرنفسومحکمسیلیکه

.شدگمفهیمهعمهبلند«واي»صدايدرندايخفه«آخ»صداي

اشگونهشدیدسوزشبعداماکند،تحلیلرادردانستنتوکهبودشدهشوکهآنچناننخست !نداشتانتظاربود،شدیدحاصلهشوك

.گرفتقرارسوزانشيگونهروياختیاربیدستش .گذاشتصحهبود،دیدهآنچهبر

:توپیدپسرشبهخشمبا .بیایدجلوترخواستمیفهیمهعمه

!آرمان؟-

:گفتآهستهوکردمادرراهسدرابازویشآرمان

!نکنیددخالت-

شدتازهمايذرهحتیداشتکهرفتاريوجودباولرزیدمیخشمشدتازتنشتمامبود،شدهفشردههمرويمهديهايدندان

.کردمیزقزقفشارازفکش .بودنشدهکاستهآن

 !بودچموشدخترایندلتنگچقدرخدایا

.استکردهیدایشپکردنمیباورهمچنانولیبود،زدهگوششدروبودایستادهمقابلشاینکهبا

بود؟کردهپیدایشواقعا

!بوددیدنتاببیدلش .چرخاندمهديسمتبهدیگربارراصورتششد؛فارغدردياولیهشدتبروقتی

!بودهمینحسشبرترینوانفسا،آندر

!بودترقويدلتنگیحیرت،وشوكودردبیناز

دونستی،می

بودم؟دلتنگت

دونستم،می
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.بینمتمیعاقبت

دونستی،می

بود؟خطامتوجبريیه

دونستم،می

.تونستنهجنسازهاتخواسته

بگذر،بیا

خوبم،ببخش

!کنحاللمراگناهم

.نداشتخبرنیزخودشبود،شستهراصورتشکیاشکاینکهنشست؛غضبوخشمهمهآندرنگاهش

پایینهمانرادستانشکردمیسعیزوربه .بودگشتهسفیدشتانشانگنوكرنگتاکهبودشدهفشردههمبهجوريمهديدستان

جايدرباريچنددستشاحساسوعقلبینمبارزهدرچندهر !نیاوردفرودرویشبهرودخترصورتبهرابعديضرباتتاداردنگه

.شدپایینوباالخود

میپایشازاو،چشمانازشدهرهاخشمتیر .باشدداشتهتمقاومتابنداکهنبودچیزيطوفانیدریايآنازحاصلهسونامی

.انداخت

.داشتخاموشیهقهقلبانشوآمدهبندروییدررواینازنفسش .بودترسیدهتعارفبی

رسیدنتاپاهایشتواناییرفت،اتاقسمتبه .نداشتدویدنقدرتکشید؛خودسرپشتراپاهاش .نداشتایستادنتواندیگرنه،

رابازوانشوکردجمعرازانویش .داشتدیواربالمسیکمرش .نشستزمینبروخوردتارسیدنمحضبه .بودخودامنمنطقهبه

.چسباندآنهابهرااشپیشانیونهادهاآنروي

.شکسترااتاقسکوتاشگریههقهقصداي .بودثمربیتالششاماخواست،نمی ...خواستنمی

!بودنرسیدهلشایمیامروز

!بودنگرانش

!بودرسیدهخودش

خودشخود!

!بودنواختهاشگونهبهايکشیدهحرفیهیچبیو

بود؟باورکردنی

!کردمیباوربایدپسسوخت،میکهصورتش

.رساندمیباورشبهکمکماوهقهقصدايبعدورفتنشدیدنش، .بودزدهخشکشانگارنیزمهدي

!بودکردهکنترلراخودخیلیبست؛راچشمانشايثانیهچند .دادتکیهسرشپشتدیواربهودادبیرونرااششدهحبسنفس

:گفتنگریست،میمهديومزبورصحنهبهزدهحیرتگونههمانکهفهیمهعمه

!کیه؟اینآرمان-
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:حرفاینباشدهمراهآرمانرنگکمآه

!دوستیه-

.برداشتگامسمتآنبهوکردنگاهرااتاق .گرفتدیوارازکیهتوگشودراچشمانشمهدي

آنوکردنگاهبود،گرفتهرابازویشکهآرماندستبهحرفبیوایستاد .گرفترامهديبازويپشتازورفتجلوترنگرانیباآرمان

.دادباالاوصورتتارا

.کشیدپس ...کردشلرادستشمهدي،خیسچشمان

.شداتاقواردوافتادراهدوباره

:رفتپسرشسمتبهفراواناضطراببافهیمه

!کنکاريیه !شده؟چی-

:گفتآرامبود،آوردهکمهواانگارآرمان

.نترسشه،نمیچیزي-

چقدر؟بودعصبانیموجودایندستازچقدر .نگریستکرد،میگریهوبودگرفتهآغوشبهرازانوانشکهدختريبهوایستاد

چقدرداشت؟نشدهآرامخشمچقدربود؟دلتنگشچقدرکند؟خالیسرشراحرصشکلخواستمیدلشچقدرداشت؟دوستش

بود؟نگرانش

!دانستنمیاحساس؟کدامینریتمامابود،گرفتهریتمبازهایشنفس .رسانداومقابلراخودگامچندبا

:گفتنرود،اتاقبیرونتاکردمیسعیهبیهودکهصداییبااششدهچفتفکبیناز

!زیادخیلی !خیلیمعرفتی،بیخیلی-

:شدغیظپرصدایش !بوددیگريچیزيگویايهاشانهتکانولیشد،متوقفگریهصداي

!بود؟رسمش !بود؟رسمشاین-

:شودفریادخواستمیارادهبیچقدرو

؟چرابده،روجوابمچرا؟کردي،کارواینچرا-

:دادادامهبازعصبانیصدايآناندكمکثیبا .بودشدهمشتهمندادستان

...کنقانعبزن،حرفبیار،دلیلبسوزم؛خشمآتیشاینتونذار !کنقانعمتونیمیاگه ...کنقانعمبگو، !بدهجواببهم-

:کردتاکیدشمردهشمردهو

 ...بگیمزخرفاگهولی-

غیرنهومزخرفنهبزند،حرفخواستنمیهماصال .ببیندبود،گرفتهنشانهرااوکهراتهدیديانگشتتانکردبلندراسرش

!همینبشنود،اووبزندحرفحرصپرحریفاینخواستمیفقطفعال !مزخرف

با .کردرهارانفسشوفتاداکمرشازدستانشثانیهچندگذربا !بودبیهودهجواببرايانتظارکرد؛مینگاهشکمربهدستمهدي

:گفتتريآراملحن

!خونهگردیمبرمی ...کافیهدیگهمهمونیشو،آمادهايدقیقهپنج !بسهخبخیلی-
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:گفتوشدخمکمی .برگشتبازولیرفت،اتاقدردمتا

!نشده؟چیزیتببینمکنبلندروسرت-

:کشیدهمدرراهایشاخمبازوکردراستقد .خاندچرمخالفسمتبهراصورتشسر،کردنبلندبدونندا

!کنعجلهکمیه-

.شدخارجاتاقازو

اوبهراجریانجمالتترینکوتاهبانمودمیسعیوزدمیحرفاوباداشتاشقدمییکدرآرمان .بودنشستهمبلرويفهیمه

:دادقرارمخاطبرااو .شدمیدیدهیشابرودوبینهماخمیخطبرگشت؛سمتشبهمهديدیدنبا .بگوید

!نبوداینقرارمون-

:فشردهمبهرالبانشکوتاه

!رهنمیپیشقراربامطابقکاراهمیشه-

:شدبلندعمه

بوده؟شمايخونهماهدونداواقعا-

:دادجوابمودبانه

.بله-

:بودحرصیهمچنانعمهولی

 ...بدینزهاجاخودتونبهکهشهنمیدلیلباز-

:دادجوابسادهخیلی .کردقطعراحرفش

.خواممیمعذرتازتون-

خودکاريوکاغذجیبشازوکرداستفادهفرصتازمهدي .رسیدنمینظربهراضیهمزیادولینکرد،پیداجوابدرچیزيفهیمهعمه

:تگرففهیمهسمتبهراآنبعدوپرداختنوشتنبهايدقیقه .کشیدبیرون

میآرمانآقاالبته ...کنممیکارتوشکهشرکتیهتلفنشمارهوآدرسدومیمراغه،توهستخونمونتلفنشمارهوآدرساولی-

.بفرماییدکنم،میزندگیتهرانتويکههستمنزلیتلفنشمارهوآدرسهمبعدي .رواونجاشناسن

:دادادامهو

!برممیروندامن-

:گفتتندعمه

کجا؟-

:دهدپاسخمنطقیکردسعی

.نگرانشهمودلتنگشنهماینامامانمراغه،گردمبرمیامروز-

:گفتنشدهآراملحنهمانباعمه

 !کهشهنمیطوراینولی-
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:گفتآرام .نداشتراشدهمتولدتازهيعمهاینازجوابوسواليحوصلهواقعامهدي

!شدهزحمتتونکافیاندازهبهماهیکایندر-

:گفتانفجاريفهیمه

!عمشهيخونهاینجا-

:رسیدخونسردانهبازجوابش

!خودشهيخونههماونجانبود؛بلدهمروآدرسشحتیماهاینازقبلکهايعمهخونهبله،-

 ...کهبوداینبرايولی-

!برمشمیمنحالهربهگفتن،بهمآرماناآقهمروچیزهایییهودونستممیقبلازروچیزهایییهدونم،می-

:پرسیدآرمان

خواد؟میهمخودش-

:شدمشتدستشايثانیه

!باشهپرسیدهروکسینظرکردمیتركداشتروخونمونوقتینمیادیادم-

:گفتآرمانبهرومعترضعمه .برگشتاتاقسمتبه .بودکافیتفسیروتوضیح

ببرش؟شدستبدیماعتماديچهبا-

:زدتلخیپوزخندآرمان

جايبهمايهمهوقتیکههمونکشیدش،بیرونآوارزیرازکهاعتماديهمونبرده،سربهخونشونتوماهدوکهاعتماديهمونبا-

!کردمیامضارونداکردنعملمجوزداشتوبودسرشباالياونولینیست،گفتیمراحتگشتن

 ...نداشایدولی-

:کردقطعرامادرشرفح

وکنهمیسکوتپسراینرفتارمقابلدرحاالولیگوشش،توزنهمیکنهنگاهبهشچشمیزیرپسریهکهدختریههمونندا-

!ندارهدموشاخداشتندوستنمیاد؛درجیکش

دربودمسلمکهچیزيبود،متفکر .بودنشدهبلندجایشازولیکرد،مینگاهرویشبهروبهداشتنداایستاد،اتاقدردممهديوقتی

قدريبههمحاضرحالدر !نبودمیلبیامراینبههمزیادچندهرببرد؛خودشبازوربهوبگیردرابازویشتوانستنمیحاضرحال

مرامشدرزیادیدنکشناز !شودوارددوستیدرازخواستنمیدلشعنوانهیچبهکهبودکشیدهحرصدستشازگذشتهماهدر

!استشدهتنبیهحسابیطرفشکردمیحساینکهمگرنبود،

برد؟میوگرفتمیرادستشحاالشدمیچهاوف .دادنمیرضایتاوباکالمیهمبههرگزلحظهآندرشدنمیمجبوراگریعنی

تنظیمگرموسردبینچیزيیکرالحنش .یدکشنفسیصدابی .نبودمشکلیخوشبختانهزد؛صورتشرويدوريوایستادمقابلش

:کرد

!باشیبدهکاربهموندیدنیعیدیهکنمفکرمراغه،رممیامروزکهدونیمی-

:کردتاکیدو
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...نخواستیهماگروگردونممیبرتبعدخواستیاگهبریم؛پاشوحداقل-

«!بهترچه»گفتراخودجملهيبقیهدلدر

بوداشقدمییکدرمهدياینکهازچرا؟دروغدارد؛حسیچهدانستمیخوبحاال .کردمیبازياشاشارهانگشتباداشتندا

!آنازکمترکمیشایدشدت،بهزیادنهاما .بودرنجیدهدستشازشدتبهامابود،خوشحال

ایناهالیوعمهبابودنشفامیلتمامبا !ودبرخواستمیکهبودمعلومداشت؟پرسیدناصالاینبود؛دارخندهبرود؟داشتدوست

رویشولیبرگردد،کهبودنشدهوسوسهبارهامگر !بودکافیدیگرمهمانیمهدي،قولبه .کردمیحسمهمانراخودهمیشهخانه

زوربهرادرخواستیجملهدوهمانبداندکهشناختمیرااوقدرياینتازه !ببردشکردمیتقاضاداشتمهديحاالخببود؟نشده

کرد؟میاصراربیشترکمیشدمیچهمگرحاال .نیستخویشوخلقجزوزیادنرمشعصبانیتحالتدروگرنهاست،گفته

!اصالدیگر،نهواي ...فرضبه !رفتنمیاگر

کرد؟میچهپسراینبداخالقیباآخرولی

!اخالقی؟بد

.بودگیرسختزیاديفقطونبودقاخالبدبود،انصافیبیشکبدونایننه

بودجاهماین !شانسبخشکیايخورد؛میحرصکلیخورد،نمیتکانجایشازدخترایندیدمیاینکهاز .کردصبرکمیمهدي

اینازهمحاالولیکرد،میماشینسواروگرفتمیراگوششدیدشمیجاییخیابانیايکوچهدراگرمثالدوباره؟دیداربراي

!برگرددخالیدستکهنبودخبرها

:بودنشستهزمینرويهمچنانکهگرفتاوسمتبهوبرداشتش .دیدمیزرويرانداکیفاتاق،اطرافبهنگاهیبا

!پاشو ...بگیرش-

.نمودمیخستهبود،شدهالغرکمی .دوختاوصورتبهچشموکردصرفنظردستشپوستهايسلولبهدقتبانگاهازندا

:دادتکانیراکیفمهدي

!دیگهشوبلند-

:گفتآرام .شدردمهديصورتازمحويلبخند .نبودبازيلوساهلبرخاست،وکشیدنفسی

.بریم-

:شدروبهرومهديسریعالعملعکسباکهچرخیددرمخالفسمتبهندا

!ندا؟-

:دادجوابآهسته

.دارمبرمیراحتیلباسدستیه-

:گفتايشدهراحتخیالبا

.بیااتاقم،بیرون ...خب !آهان-

 .نداشتندچنانیآنيحوصلهکدامهیچگفتشدمیبودند؛راهرودرعمهوآرمان .برداردرانیازشموردوسایلترآسودهتاآمدبیرون

:تگفوکرددرازسمتشبهرادستشگرفت؛قرارآرمانمقابلبلند،گامدویکیبامهدي
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.ممنونمازتخیلی-

:بودگرفتههمچنانآرمان

!باشمواظبش-

:فشردرادستش

.هستم-

ازندااوورودازقبلبرود؛ندااتاقبهتاکردحرکت !آمدنمیخوششپسراینازدلیلبیهمزیادنهالبتهدلیل،بیطورهمینفهیمه

:گفتجديخیلی .برودواردتازهاینهمراهاشبرادرزادهگذاردبنداشتدوستعمهکهبوداینواقعیت .شدخارجاتاق

!ببرتتونهنمیکسینخواياگهببین-

:پرسیدمتعجبعمه .نزدپاسخدرحرفیندا .بودکردهبلندشمشکلبرگشت؛هاآنسمتبهسریعمهديصورت

!خواي؟می-

خودشاگردانستمیکشید؛آهیعمه !خواستمیبلهفشرد،دستشدرراکیفشيدسته .شدپایینباالیکباراشسینهيقفسه

:بودمهدياسمشانگارکهکردپسريمتوجهراهایشاخم .کندکاريتواندنمیبخواهد

گردونین؟میبرشکی-

همهکردمیفکرکهايعمهاینازنامعلومدلیلبهثانیاشود،میروپرندااوالدیداما«.خواستخودشوقتهر»بگویدخواست

:گفتهمینبرايآمد؛نمیخوششزیادنداشتجاییندازندگیکجايهیچدرواستکاره

!دممیاطالعبهتون-

«!کردمهنربیارم،درشخونهاینازرودختراینبتونماگه»کردفکرهمخودبا

:گفتدلخورکمیعمه

!هابگیريتماسباهام-

:دادتکانسريندا

.اشهب-

صبحازچرا !نبودرویشزخمیچسبهیچدوخت؛اشعمهدستانبهرانگاهشداشت،ذهندرکهفکريراستايدرمرتبهیکبعد

اشبررسیبیشتريدقتباوگرفتراعمهدستناخوداگاهکرد،میفکرموضوعهمینبهبودايدقیقهچندچونبود؟نشدهمتوجه

:دادتکانتاسفبهسريعمه .کردنگاهاوچشماندربعدوکرد

!بودآرمانتقصیرهمش-

:انداختباالايشانههماوداد؛اشپسرعمهبهرانگاهش

!کنمکشفشبایدحتماشم؛میمورمورکنهمیپنهونازمروچیزيیهیکیوقتی-

!فضولنهوکنجکاوآدمی !آرمانبود،همینبله
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بعدبود؛سختجایشهمینتا !موفقیتاینبرايدادمیسورباید .بکشدراحتینفستوانستزد،استارتونشسترلپشتوقتی

هايسرسنگینیهماناز !حرفبدونراند،شرکتدمتا .کردپیدایشکردمیفکرکهآنیاززودتر .کندکاريیکتوانستمیایناز

!شدنپیادهبرايمحترمانهحالعیندروسنگیندعوتنوعیک .کردبازهمرانداکناريدروشدپیاده .خودشمخصوص

:شدبلندپریساهیجانپرصدايبالفاصلهسالن،بهورودشانبا .شدندشرکتواردورفتندباالهاپلهازهمبا .شدپیادههمندا

خودتی؟دخترسالم، !نداواي-

:پرسیدآغوششبیندر .بودآویزانگردنشازثانیهدوعرضدر

اي؟زندهبودي؟کجا-

:کشیدبیروناوآغوشازراخودلبخنديباندا

!سالمبمونم؛زندهبذاريشمااگهالبتهفعال،آره-

نوعهرشدنبدلوردازقبل .پریدباالابرویشرویشبهرويصحنهدیدنبا .بیایدبیروناتاقشازهمفرزادتاشدباعثصداوسر

فرزادبهدادنسالمدرنداباراین .شودآمادهرفتنبرايوکندجابهجاراکارهایشسریعخواستمی .رفتاتاقشبهمهديحرفی،

:زدتبسمیوکردجمعرااشچهرهحیرتباالخرهفرزاد .کردپیشدستی

خوبه؟حالتونسالم،-

.ممنون-

انداختین؟روزيچهبهرومادوستماه،یهاینتودونینمیکردین؟بودکاريچهاین-

:پرسیدبازفرزاد .بدهدتوضیحاوبرايتوانستمینهوخواستمینه .زدلبخنديفقطجوابدرندا

بودین؟رفتهکجاحاال-

.بودمعمميخونه-

!بودزدهحدسدرستمهديپس-

:گفتپریسابهروو

.کنینپذیراییایشونازنامیخانوم-

:پرسیدتند .بسترادرورفتمهدياتاقبه

کردي؟پیداشچطور-

:گفتکند،بلندبودکردهرهایشطورهمانکهروشنشمونیتورازسراینکهبدون

!بزنحدس-

پرهام؟-

.نچ-

دانشگاه؟-

.نچ-

-ابکنجوند!
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:کردايخنده

عملیاتیکطیشه،میمشکوكایمیاليروزههرکردنچکبهعمشپسر .کردخودشوکارایمیالحرفا؛اینازترسادهخیلی-

اونکهکردمارسالبراشروموبایلمشمارهبالفاصلهودیدمروایمیلشکردمچکروایمیلمکهصبح .رهمیکشمنوآدرسانتحاري

!دیگههمین ...خونشونمنوببرهکهکردمقانعشوزدیمحرفهمباساعتییهخالصهشرکت،بیادگفتمبهش .گرفتتماسهم

کنی؟کارچیخوايمیحاال-

.خونهریممیخب-

گفتی؟اینامامانتبه-

.بشنسورپرایزخواممینه-

:خندیدزیرکیزیرفرزاد

شن؟میزدههیجانقدراینیعنی !واقعا؟-

 ...دونیمیآره،-

روپرپايدوموجوداینمقابلمبینانامبردنازفعال.پیچانددهانشدرراحرفولی«کنه؟میذوقمبیناچقدر»بگویدخواست

:گفتکرد؛میامساك

شن؟میخوشحالچقدرهمگی-

:گفتشیطنتهمانبابازفرزاد

!من؟جوونِ-

:گفتتردیدکمیبامهدي

داشتی؟شکآره-

:خندید

!حله؟پسجوون،آخ-

:پرسیدکاملشکباحاال

حله؟چی-

:کشیدشوخیبهراحرفشولیچیست،دوستشمنظورتدانسمیخوبفرزاد

!دیگه؟مبیناازخواستگاریمجریانخب-

رويدوبارهوگرفتهوارويراآنخندانفرزاد .کردپرتسمتشبهرامیزرويديسیمقواییپاکتوفشردبهمرالبانشمهدي

:گذاشتمیز

!داريزمشال ...نیستخوبقلبتبراينیار،جوشزیادبابا-

:گفتجديمهدي

!کنکوربعدبرايدارنگهگفتم-

:گفترویشبهروخندانفرد .نکندتکرارشنحويیکبهکهنبودروزيبودگفتهاوبهراجریانکهروزيازفرزاد،دستازامان
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!سادهمحرمیتعقدیهفقطببین !شهنمیولیها،کنمصبرکنممیسعیهیکنباور-

:دادجوابکالفه

زنی؟میحرفعقدبهراجعکهگیريمیمثبتجواباصالببینحاال !کنکمروتو-

:شدخموگذاشتمیزرويرادستانش

!خودمباگرفتنبلهجوابکن،اکیروخواستگاريقرارتوفرزادجوونبیا-

:گفت !زد؟میحرفکیباداشتکرد،فوتیحرصی

.دارمکاربیرونبرو !شهنمیحالیتکهآدمیزادحرف-

:زدمخالفسمتبهچرخینمایشی

!هاداريفرصتشنبهتاهستم؛خوبتخبرايمنتظرپس-

:گفتدرازخروجحینفرزاد .کردنگاهشفقطبگوید،چهدیگردانستنمیکهمهدي

خواید؟نمیمهمونهفتهاین-

:گفتوکشیدآهیفرزاد .شدسینهبهدستکفري

!کنیممیصبرهمروزدوماحاالچیه،چارهخبخیلی-

بهدوبارهوداشتنگهفروشیموبایليمغازهیکدم .افتادندراهنیمودوساعتحدود .کردجوروجمعراکارهایشساعتییک

خودشسنهمتقریباوانجسههافروشندهزدند؛نمیهمباحرفیهیچتقریبا .کردشدنپیادهبهدعوتنیزرانداقبليشیوههمان

:گفت«کنم؟کمکتونتونممی»گفتمیکههاآنازیکیحرفمقابلدر .بودند

کنین؟معرفیدخترانهظریفگوشیچندشهمیبله،-

خاصی؟رنگیاهست؟نظرتونمدخاصیمارك-

:تگفخود !بچینندگلبودندرفتهفعالایشانخیرنهکرد،نگاهندابهچشمیزیرمهدي

!نه-

:گفتفروشندههمنهایتدروشدکدامهرمزایايتعریفبهشروعوگذاشتمیزرويراگوشیچندجوانمرد

!خودتونباانتخابدیگه-

:گفتآهستهوکشیدنداسمتبهکمیمیزرويراهاگوشیمهدي .کردمینگاهفقطندا

!کنانتخاب-

آمدهحاالوزدهگوششدرمثال .کردانتخابینهوزدحرفینه !گفتمیچیزيیکنبودمغازهداخلاگرکرد؛نگاهرامهديوبرگشت

چه؟کهبخردموبایلبرایش

:پرسیدقیمتپرداختنازبعدوکندانتخابرابوددستخوشوظریفکههاییگوشیازیکیخودشدمجبور

هست؟مخابراتيباجهطرفااین-

.هستیکینخیابوهمینسربله،-

!شودگمگذاشتنمیدیگربود؛ندابراينیازمورديوسیلهترینضروريفعالهمراهتلفن .کردخریداريآنجاازنیزکارتیسیم
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موبایلوگرفتخودشگوشیباهمتماسیک .بودخودشيشمارهونامکردسیوآنداخلکهاسمیاولینونشستماشینداخل

!گذاشتآنرويرادستشندانیافتد،زمینگوشیاینکهبرايکرد؛کوتاهیترمزجلوترکمی .نمودحرکتودنهانداپايرويرا

اندگرفتهسکوتيروزهکهکسانیمانند .داشتنگهغذاخوريیکدم .بودشدههمدیرناهاربرايگذشت؛مینیموچهارازساعت

همانگیريگالبمشغولاحتماالیاوندادندراکردنشبازافتخارایشانچونولیند،ماندامقابلدرايدقیقهمنو .نشستندمیزسر

يبقیهازترسالمراهیسررستورانبراي .دادراکبابجوجهپرسدوسفارشمنوکردنبازبدونخودبودند،شدهچیدههايگل

.بودغذاها

چیزينه،ساعتيصبحانهازبعدراستش .خوردمیراغذایششتهاابامقابلشطرفکهدیدمیمستقیمکردننگاهبدونندا

دستوشدخیالبی«!کردشوخیشهنمیکهشکمبا»داشتخودباحرفی .کندضعفشدمیموجبغذابويهمحاال .بودنخورده

چسبد؟میدیگرهايرستورانغذايازبیشترسرراهیغذاهايچرا ...واي .بردغذابه

.بردندمیسربهقهرنیمهحالتدر .آورددررابشقابشتهمهديولیبخورد،نتوانسترابیشترشنصفگرسنگیتمامبا

میهمانخوابونکردهممقاومتیشد؛اشخموديموجباتوباندرماشینیکنواختحرکتوناهارازبعدکسالتدوباره،حرکتبا

.شدچشمانش

لبخنديوکندنگاهشمالحظهبدوندهداجازهخودبهمهديشدموجبامرهمینودادمیرفتنشخوابازخبرمرتبشهاينفس

.بودندخانهمسیردروبودنشستهپیششکهبودخوبچقدرآورد؛لببر

:کردزمزمهلبزیربود،گرفتهسفتراهمراهشگوشیکهخوردسردستشروينگاهش

!لجباز-

وآخرخدااندیشیدخودباوبردمیسیلیباکههمرادوميدفعهوبودشبردهخانهبهزوربهکهاوليدفعهکرد؛میفکرداشت

 .بودگرفتهاشخنده !کندخیربهختمراسوميدفعهعاقبت

بود؛الخوشح .نشودهمراهشیکیاینخوابمزاحمتابودکردهتنظیمصدابیرويهمراهمراهشراند؛سکوتدرمراغهوروديتا

!شدمیاصفهانراهمسافرساعتهمینداشتامکان .آوردلبشبرلبخنديهمپرهامپیامک

بانشست،سرجایشصاف .بودشدهتاریکهوا !بودخوابیدهچقدرکرد؛بازراچشمانشصداوسروسرعتتغییروشهربهورودبا

:گفتآهسته .نبودايچارهانگارولیبزند،حرفعنقبدپسراینباخواستنمی .اندشدهمراغهواردکهشدمتوجهدقتکمی

!دارنگهقناديیهجلوي-

:رسیدآهستهقدرهمانهمجوابش .برودهاآنيخانهبهخالیدستخواستنمی

.باشه-

خصوصبههستند،ايامهخشیرینیعاشقمبیناومبیندانستمی .رفتروقدمفروشیشیرینیيمغازههايویترینمقابلدرکمی

جعبهیکگرفت؛تصمیمعاقبت .داشتدوستباقلواهممهدي .بودشدهدلتنگشانشد؛نشاطازپرهاآنیادآوريازدلش !مبین

اوبهراخریدفیشفروشندهوقتی .افزودخریدشبههمباقلواجعبهیکآخريلحظهوکردانتخابخوديسلیقهبهايخامهشیرینی

:گفتمعترضانهنداصندوقدم .رفتصندوقطرفبهپرداختبرايوگرفترافیش .کردپیشدستیمهديدادمی

!بخرمخودمخواممی-
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:گفتخونسرديباپرداختضمنمهدي

!دیگهخريمیخودتداريخب-

قیمتندانشستند،ماشینداخلوقتی«!هاکنممیصبرمقابلتدردارمهیمنپسرجان،ببین»شدسینهبهدستعصبانیندا

خیلیروزگاربدازکهایشانخبداد؛تکانسريمهدي .دادقراراتومبیلجلوييشیشهپشتوکردجدابود،شنیدهکهراپرداختی

!بودندنداداشت،دوستشانهم

همهمینبود،رسیدهپیشهايهفتهازترزود .کردبازکلیدبارادرورود،اعالمزنگتکیکباوکردپاركحیاطدردمراماشین

وشدبرادرخیالبیکال .دیدرانداببیندرامهدياینکهازقبلولیپرید،حیاطبهشاديبا .گردیدمبیناخوشحالیودادوجیغموجب

:دادمیمالشمشتهموبوسیدشمیهم .پریدندابغل

!کشمتمیتو،بریمبیابده،جواب !هان؟ !هان؟نگرفتی؟تماسیهچراشد؟یچرفتی؟چرابودي؟کجاخوبی؟سالم،نداواي-

:کردقطعرااوهايحرفمهديصداي .داشتنیازانرژيمنبعاینبهچقدرخندید،میفقطجوابدرندا

!علیکمسالم-

:چسبیدرابرادرگردنوکردرهارانداگردن

!هاشدمیتمومفرصتتداشتداداشی،سالم-

ونبافتهراموهایشهمیشهبرعکس .کردنگاهخوشگلشخواهرچشماندرايلحظهچندوکشیدکنارگردنشازرااوبازويمهدي

شد؟کردنششوهروقتکیبچهاینداشت؛موهایشرويهمکوتاهینوازش .بودکردهرهاهایششانهرويبستنبدونراهاآن

!کرد؟میچهدید،میافشانیموهايچنینبارااواگر !ندیدهحجاببدونراخواهرشروکمویرزبهسرفرزاداینکهاستخوب

:کردسوالیپرسیدنبهواداررامبیناکهطوريبود،دیگريجورباراینبرادرنگاه

!شده؟چیزي-

:دادجوابمالیمیتبسمبا

!نه-

مقابلشخجلکمیومودب .رفتباالراپلهچندوشدپیشقدمندااو،دیدنبا .کشاندطحیابههمرامادرمبینا،حرارتپروبلندصداي

:ایستاد

.داشتمدالیلیکارمبرايشمام؛يشرمندهمنسالم،-

گاهیحتیوخطا،واشتباهازپراشزندگیوکارنداسالوسنباکسیکهبودحالیشقدراینخانومملیحهسالوسنبازنیخب

اشخندهگاهیوشدمیشرمندهگاهیهاآنیادآوريازکهبودنبردهخطابهراهکمجوانیدرنیزخود .باشدمیمنطقیغیرکارهاي

:زدلبخندي .گرفتمی

.خوبهحالتحاالکهاینهمهمدخترم،سالم-

وبودهدنبالش .دارددوستشوجودتمامبایعنیهبرگرداندخانهبهراندامهديحاالوقتیاینکههمآندانست،میخوبراچیزیک

بااويخواستهبهاحترامضمنبایدپسباشد،میپسرشانتخابتنهادختراین ...داشترامفهومیکدقیقااینوکرده،پیدایش

ماهیدوعرضدرطرفیاز.کندپیچسوالراعروسشنداشتدلیلبپرسد،مهديازتوانستمیرامطالبيبقیه .کندمداراهمندا
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باآمدنایندانستمی .نداشتوجودنگرانیبرايدلیلیپسبود،ندیدهاوازنامناسبیکاریاوبديخاطرههیچبودشانخانهدرکه

...باراینوداشتوجوداجبارپیشدفعهدر .استمتفاوتپیشيدفعهآمدن

:گرفتآغوشبهوکشیدترجلوبود،انداختهپایینراسرشکهراندا

!بودخالیجاتنبودتدرچقدردونینمی .اومديخوشخیلی-

هرنشست؛مهديلبرويهملبخندي .نبخشدشهرگزترسیدمیبود،مهديمادربابرخوردشنگرانخیلیکشید؛راحتینفس

سعیحدوديتاحتی .استامنجایشوباشدمیاشعمهمنزلندادارداطمینانبودگفتهوکردهتوجیهرامادرحسابیقبالچند

!بودشدهمادرشتوسطاوشدنبخشیدهموجبولیبود،نبخشیدهخودشواقعدرکند؛تلطیفرارفتنشخبربیبودکرده

میحرفریزیک .باشدمیبزرگینعمتچهمبینافهمیدکهبوداینجاوکشیدمیخجالتنسبتیتاکمی .رفتندخانهداخلبهباالخره

خانهبهدیرکمیمبین«.بزنماینجاتونمنمیکهروهاحرفيهمه»گفتوبرداتاقبهوبرداشترااوونیاوردتابهمسرآخرزد،

خوبیحالنداکردنپیدادلیلبهمهديکهآوردشانسالبته .کردنمیغلطیچنینبرگشتهزودترمهديکهفهمیدمیاگریعنیآمد،

.کردبسنده«!ايخونهمردتونیستممنوقتیناسالمتی !پسر»اینکهگفتنبهفقطرواینازت،داش

:کردهمگالیهوشدخوشحالکلیآمدهندااینکهفهمیدنبامبین

!مبودیبوقوسطاینفقطمادونست،میکههممبیناهم،مهديبهنوشتیننامهمامانبه !خانومندانکنهدردشمادست-

برايچیزهمهازداشتمبینادوساعتتاشبشد،صرفشاديفضايدرکهشامیازبعد .نکردرحمهمهاايخامهشیرینیبهالبته

.زدحرفهممهديقهرازدلخوريکمیباواتفاقاتها،فامیلمسافرت،عید،از .زدمیحرفندا

:پرسیدندامیانایندر

خبر؟چهفرزادآقااز-

اويچهرهدرکهآنچه .کردمطرحمحتاطانهراسوالشاصلهمینروينه،یااستخبرباخواستگاريجریانازمبیناکهنداشتالعاط

:گفت .نیستمطلعفرزاددرخواستازفهمیدشدمیراحت !خیالیبیبهتظاهرالبتهوشوقوشرممابینچیزيبود؛جالبدید

!دارهفرقخیلیکردمیمفکراولکهچیزياونبا-

:پرسیدتبسمیباندا

کردي؟میفکرچیمگه-

:شدخیرهسقفبهوکردقالبسرزیررادستانشکش،درازحالتهماندر

بودمبیمارستانتوکهمدتیتمام .بودخودمونیوراحتخیلیخیلیولیافتادن،فیلدماغازکهباشهبایداوناییازکردممیفکر-

 ...موندجاهمونهماون

:چرخیدمرتبهیکبعد

وخوشکلینرسیدهبود؛خودشمثلخواهرشولیکشیدم،میخجالتمامانشاز !دیدنماومدنهمخواهرشومامانندا،واي-

.کردبش

:گفتباز .کشیدحرفاوزاترراحتشدمیدانستنمیمبیناکهحاال .زدهنشاندوتیریکبا !زرنگفرزادايگرفت؛اشخندهدلدر

خونه؟رفتیبیمارستانبعدشنیدم-
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:گفتترآهستهگرفت،رنگهایشلپ

ببینهخواستمیدونممی .گذاشتپیشانیمروسرودستشفرزادکهشدممتوجهدوباریکیبودماونجاکهشبیاونندا،ببین .آره-

!نه؟مگهبود،گناهولی .نفهمیدمیعنیکهزدمخواببهزودروخودممننکردم؛تبباز

.دونمنمی-

:پرسیدندا .بودرفتهفروفکردرمبینا

چیه؟بهشراجعنظرت-

:کردندابهپشت

.دارمکالسصبحمنبخواب،بگیر !دارهنگهشجونشمامانبرايخدا !مهربونه-

چشمانمبیناخوابیدنبا .افتاددرسشکالسیادبهالحاکرد،میردیفرامراغهاهالیکلداشتشبسرازکرد؛آرامیيخنده

خودمنزلبهماههیکمسافرتیکازبعدکهبودکسیمانند .بردخوابشکردمیفکرکهچیزياززودترونهادهمرويرااشخسته

نتوانستهممهديقهرآلودکوتسبعدوبرخوردوگذشتهروزفکرحتینیم؛ویازدهساعتتاخوابیدراحتوسنگینباشد،برگشته

.بگذارداثراستراحتشبهنیازتنروي

ولیبود،نکردهصحبتاوبادیروزماجرايهمانازچندهر .نداشتخوابیدنزیادبهعادتکرد،صبرساعتییکصبحانهبرايمهدي

.بوددیدهاوازمهمشابهیرفتارتقریبا .داشترااحترامشحضور،مدتتمامدرونکردههماخمیبد

:گفتبود،زدهسرندااتاقبهتازهکهمادربهخطاب

نشده؟بیدارهنوز-

:زدلبخنديخانومملیحه

.کنمبیدارشنیومددلمکهخوابیدهسنگینقدراوننه،-

:نشستسفرهکنارودادتکانسريمهدي

.میرممیگشنگیازدارمدیگهکهمن .بخوابهنذاشتهصبحخودتامبیناحتما-

:گفتوریختچاییبرایشمادر

.خورهمیبشهبیداروقتهرهمندابخور؛روصبحونتتو-

:گفتخوردنحیندر .نبودايچارهانگار

زدي؟حرفمبینابامامان،-

:کشیدآهیخانومملیحه

.نگمبهشخواممیراستش !نه-

!عجولهزیاديپسراینولینباشه،درستشکنکورتاکنممیفکر .موافقمهممناوهوم،-

:کردگرمشیرینچاییزدنهمباراسرشمادر

!نگیمبهشاصالکهاینهمنظورمولی-

:کردبلندسرسرعتبهمهدي
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چرا؟-

:زدرادلشحرفخانومملیحه

.ماستماديوضعاختالفمهمترینشولیزیاده،خیلیکهدلیل-

.گفتچیرهباایندرگفتمکهمن-

 ...اونازبعدباشیم؛داشتهداماديخانوادهشاندرخریدیهبایداولشاولِهمونفرداکنفکر !کهشهنمیولیآره،-

:گفتبحثيادامهبرايتمایلداشتنبدونو

يهزینهدونیمیهستی؛ازدواجشرفدرهمخودتتواینابرعالوه .دارهفنگودنگتاهزارکهدونیمیخودتاولشه،تازهاین-

!شه؟میچقدرهمزمانازدواجتادو

:زدتبسمیگوید،میچهمادرفهمیدمیمهدي

 .رسونهمیخودشروچیزسهخرجخداگفتمیهمیشهبابانیستیادتتازه .کنیممیکاریشیه !رسونهروزيخدانباش،نگران-

!عروسیوخونهحج،

:زدلبخنديهممادر

.زیادهفرصتهنوزمبینابرايولیآره،-

:گفتوکشیدسررااشچایی

انصافاخبولیبیاد،پیشمبیناازدواجبحثسالچهارسهتانداشتمدوستاصالهممنشه،نمیفرزادکسهیچخداییشولی-

!منهتاییدموردنظرهرازپسراین

:کردنگاهرامادرشتردقیقبعد

!درسته؟هست،بیندرهمايگهدیدلیلمامان-

:گفتغمگینیيچهرهباخانومملیحه

موندگارتهرانتوشغلتداشتنباکهتو .کنمتحملتونمنمیکنه،میاذیتمبرهشهراینازبخوادمبینااینکهتصورحتیمهدي-

 ...برههممبیناباشهقرارشدي؛

:گفتهمینبرايکرد،میبینیپیشراحرفایناولهمانازوکردمیدركرامادرش

!تهرانمیايهمشماوکنیممیپیداجاهمونکاریههممبینبرايجان،مامانخب-

:گفتاشچهرهدرمشهودنارضایتیهمانبا

گرفتی؟تماس .خدابهتوکل ...روبحثاینکنولشحاالاینجان،کارمونوکسهمه .دارمدوسترومراغهچقدرمنکهدونیمی-

:زدلبخنديوانداختپایینراسرش

 .اوهوم-

!خب؟-

.نیستمشکلی-

:شدگشودههممادريگرفتهيچهرهباالخره
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!شکرروخدا-

:دادادامهکنانسرزنشو

!باهاشنیاردربازيبدعنقهمقدراین-

:گرفتخودبهدفاعیلحنسریعمهدي

-کردم؟يبازبدعنقکجامنمامانا

:گفتسفرهکردنجمعحیندرخانومملیحه

!کردمبزرگتخودمناسالمتی !نفهمیدم؟کرديفکرچیه،هان؟-

.کردقایممادرهاازراچیزيشدنمیاصالخاراند؛راگوششکنارمهدي

بیدارمچرا»کهگفتخانومیحهملبهزودرفتبیرونهموقتی !بیندمیاشتباهیراساعتداردکردمیفکرشد،بیدارنداوقتی

.دادمیرامادربويواقعاخانومملیحه .بودهدورآنجاازمدتیکندفراموششدموجباويمهربانانهجواباما«نکردین؟

روزهاشدانشگاهیهمآناگرچندهربود؛خوبخیلیجمعیدستهناهارماهیکازبعد .بودرفتهمنزلازبیرونخریدبرايهممهدي

مهديکردندعوا»گویدمیمبیناوقتیفهمیدمیتازه .کشیدطولهمعصرتاانتظاراین .شدمیهمبهترشکستمیراسکوتش

چه؟یعنی«!سرسنگینیشهازبهتر

واازراایمیلیکحداقلپیشروزهاي .بزنندحرفهمباشدهکههممطالبیشدنروشنبرايداشتدوستشد؛میکالفهداشت

!داشت

خموچمبهکردمیسعیوبودبرداشتهرااشگوشیناچاربههمندا .بودندمطالعهمشغولهممبیناومبینبود؛تلویزیونپايمهدي

 !مهديوخودشکرد؛میفکرخودشانيدربارهداشت .شودواردآن

جورکاربرایشدانشگاهدر .کردهمحبتاوبهوهنمودکمکشخیلیمهديدیدمیکرد،میقاضیراوجدانشوقتیاولهماناز

کردهخواستگاريهمسرآخروبودهاوآموزشمدیونراکامپیوترباکارتجاربازبسیاريکرده،ردیفرااشکارآموزييدورهکرده،

خودنماییاعمالشيکارنامهدرهمفجیعنحوآنبهخواستگاريردتازه .باشددادهانجاماوبرايکاريآمدنمییادشنداولیبود؛

.شدمیشرمندهآنیادآوريبارهرباکهکردمی

کارتاهزاروبودکردهتالشامکانحدتااشبهبوديدرکرده،کمکشصمیمانهبود؛رساندهراخودزلزلهدرنجاتشبراياووقتآن

 .دیگر

بود؟کردهچهخود ...بعد

!بودرفتهوگذاشتهخبربی

اینمختلفیعللبهبودمجبورکردمیحسآنرويازمدتیگذرازبعدحتیوبودتوضیحوتوجیهقابلخودشنظرازکارشچندهر

.استآزردهحسابیکارشاینبارامهديکهداشتقبولهمرااینولیداد،میانجامراکار

!ندادهانجاماوحقدرمثبتیکارهرگزدیدمیکرد،میفکرچههریعنی

 ...شدهکههمباریکبرايبودالزمشایدپس

:نوشتپیامکیناگهانیتصمیمیکدررفت،میوراشگوشیباکهطورهمان
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کن،باور»

.نیستسنگازوآهنازمنجنس

.نیستدلتنگاوواستتنگدلممن

چرا؟پرسی،نمیمنازمنحال

«!نیستننگدیگرکهپرسیدنحال

.زدراارساليدکمهوبستراچشمانشنفرستادن،وفرستادنبینتردیددر

بهچشمتفاوتبینخست .برداردمیزرويازراهمراهشگوشیوبرداردتلویزیونيصفحهازچشمشدموجبکوتاهتیکصداي

!رورتآنمبلدوبود،اشقدمییکدرندا .شدندریزچشمانشبعدودوختآنکوچکيصفحه

 ...باردویکیچرخاند،متنرويچشم

صفحهبهدیگرباررانگاهشوفشرددستشدرراگوشیبود،نداچشمجلويدرست .دادحالتايثانیهصدملبانشبهمحويتبسم

.دوختتلویزیوني

خونیهمهآنکهداشتعمیقنفسچندبهنیازوبودکردهعرق !بودمشغولاشگوشیگیمبامثالکرد؛نمینگاهشمستقیمهمندا

!کهشدنمیمهديبرابردرهمآنکند؛تصفیهکند،میپمپازقلبشکهرا

قلبشرويدستنشستتخترويوقتی .باشدهمراهخونسرديبااتاقسمتبهحرکتشتاکردراتالششتماموبرخاست

وگرفتروپوششيیقهبهدست !بود؟شدهگرمقدراینماهدینفروردرآذربایجانحاالتاکیاز .کشیدنفستندتندوگذاشت

راکارهااینيتجربه !نباید؟ !فرستاد؟میبایدکشید؛میخجالتپیامکشازداشتتازه .بودگرفتهگرتنشکشید؛باريچند

.نداشت

بستراچشمانش !زدنمیدرکهمبینا .خوردايتقهقاتادر ...کهدهدانجامکاريچهبعدبیاید،کنارخودشبازیادبودنتوانستههنوز

:گفتداشت،بودنآرامدرسعیکهصداییبا .کشیدعمیقینفسو

.بفرمایید-

.شددستپاچهکمیدیدنشبابازولیباشدمهديکهزدمیحدسچندهرشد؛بازدر

:گفتوزدراکلیداتاق،تاریکفضايبهنگاهبامهدي

!نشستی؟یکیتارتوچرا-

رويلبخندیکبابودمقابلشمهديکرد،بلندراسرشوقتی .کندعادتالمپروشناییبهتازدهمبهمرتبهسهدوراچشمانش

:گفتوگرفتطرفهیکراسرش .لبش

!شما؟حال-

:گفتوکرددلخورندايبهتبسمیمهدي .انداختپایینراسرشجواببدون

!هستی؟ !دعوااومدم-

:گفتترنرممهدي !نهیعنیانداخت،باالراسرشندا

!برم؟یعنی-
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:زدلب

!لنگهدعواپايیهیعنی-

:گفتنرمیهمانبه

!بشینم؟تونممی-

جديکمی .دادقراربود،نداينوشتهدستکهراايدفترچهمابینشانونشستفاصلهبامهدي .دادراالزمياجازهسرتکانباباز

:گفتتر

بود؟چیمنبهمطالبایندادنونوشتنازقصدتبگیبهمخواممی-

:کشیدعمیقینفس

!بشناسیروطرفتخواستممی-

:دادجوابمکثبا

!بدمپیشنهادبهشزندگیمشریکعنوانبهشدمنمیحاضرکهشناختمنمیاگه .بودمشناختهروطرفمبودوقتخیلیمن-

:داداوبهوکندتخترويپتويزارانگاهشباالخره

!شديمیمطلعازشبایدکهبودچیزيامگذشته-

!رفتی؟چرا !نهرواونشازبعدولیفهمم،میرواینجاشتا .گفتیروچیهمهکهممنونقبول،باشه-

!فهمیدممیباید .شدمیمشخصهمخودمبرايبایدچیزهایییهچونکردي؛میفکربهشمننبوددربایدچونرفتم-

:فشردهمبهرالبانش

چرانشان؟بیچرا !خبر؟بیچرااما !درسته؟بدي،فکرفرصتهممنبرايوکنیفکراینجاازدورکمیخواستیمیقبول،همباز-

!یهویی؟

!بگیريتصمیمآزادانهخواستممی-

:رفتباالکمیصدایش

 !کرديعملخودتگرفتی،تصمیمخودتتوداد؟میآزاديمنبهکاراینکجاي !نذاشتن؟نشونیوآدرسورفتنبا !طوري؟این-

پیشحرفینکنهکردم؛کارينکنهشده؟چیخدایااینکهبهفکردونیمی !باشم؟داشتههمعملآزاديکهداشتمدسترسیتوبهمن

خواستمازتایمیالمتوبودمبلدکهزبونیهربابده؟چقدریبشخبرباافکارتسقموصحتازنتونیکهشرایطیدرهماوناومده

ازنشونیترینکوچکووایستاديسختوسفتولی ...بفرستیبرامآدرسیهحداقلکهبرگردي،کهبگیري،تماسباهامکه

!شدممیعصبانیازتچقدرگاهیدونهمیخدافقط !آره؟ !دادي؟میانتخابحقمنبهداشتیطورياینندادي؛بهمخودت

:گفتمظلومانهندا

!کردهفروکشعصبانیتتدیگهکردممیفکر-

:زدودرااشپیشانیروياخموکشیدعمیقینفسمهدي

ازپوستکهکنممیاحساسخودمدرروپتانسیلاینمیفتمکارتیادوقتیهنوزهکههمهنوز !نیستخبرااینازخانومخیرنه-

!بکنمکلت
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:نمودتاکیدمهديکرد،نگاهشرفتهباالابروهايباندا

!خودتجوونبه-

:کردايخندهنداحیرتمقابلدرو

!موندهمجازاتتنصفازبیشیعنی-

:گفتخندانمهدي .نداشتهمخوانیزیادهایشگفتهبااوشوخلحن !بود؟پسريعجببگوید،چهدانستنمیزدهبهتندا

شه؟میچیبعدببینیمتاکنیممیاجراروحکمازخشباولینهمحاال-

:پرسیدگیج .آوردنمیدرسرهایشحرفاز

منظور؟-

:گفتشدنبلندحالدرمهدي

!فهمیمیرومنظورماالنباش،جاهمینشما-

طنینکمیصدایشجمله،ندچادايدرمهديکهدرست !بیفتداتفاقیچهاستقرارکندتصورکردمیسعیندا .شدخارجاتاقاز

!بود؟چهبرايرفتنشوبرخاستناما .کردمیاحساسهایشحرفدرراشیطنتیآنازبعدولیبود،گرفته

کردهعوضرالباسشفقط .ندیدآنچنانیتغییرولیکرده،تغییريچهببیندکردنگاهراپایشتاسردقتباندا .برگشتايدقیقهپنج

ودادهحالتهاآنبهداشتموهایشرويکهمختصرينموزدهشانهراموهایشوکردهتنرنگیدوديشلوارودسفیپیراهنبود؛

اولشانجايبهدیگربارشدنشانخشکباکهدانستمیخوبنداالبته .بودشدهاشپیشانیبههاآندایمیشدنریختهمانع

.گشتبرخواهند

:پرسیدوزداويخیرهنگاهبهلبخنديمهدي

داري؟وضو-

:گفتاششدهنعلبکیقدچشمانهمانباگشت،میافزودهحیرتشبرلحظههر

!نه-

:گرفتخودبهمهربانیلحن

!بگیروضویهممکنهاگه-

:گفتحیرانطورهمانندا

!برم؟دنیاازطهارتباخوايمیببري،روسرمخوايمینکنهببینم-

:دخندیبلنديصدايبا

!بخونیهمرواشهدتبرگشتنینیستبد .حدودهمیندرچیزيیهآره،-

يدربارهزیاد .شودخشکخودشبگذارنکن،پاكراوضوآبگفتمیمادرش .رفتوضوگرفتنبرايوبرخاستجاازواراتوماتیک

خانومملیحه .شدخارجروشوییازوضو،بآازخیسصورتهمانبا .داشتیادبهراآنهمیشهولینبود،خبربااحکاموعلت

:گفتوزدلبخنديایستاد؛مقابلش

!کنعوضروروسریتبیا-
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.بودماندهمبهوتکهنداداد؛دستشراسفیديروسريو

باوگرفترادستش .کردعوضداشتدستدرکهسفیديطرحخوشنوروسريباوگشودرااوروسرييگرهخودخانومملیحه

:گفتاوبهرووکردرهارانداخانومملیحه .بودپاسرهمچنانمهدي .برداتاقبهدخو

ماهیدوهمونکارواینبایدمنیعنیباشین؛همنامحرمذارمنمیعنوانهیچبهدیگهولیالزمه،مراسمکارااینبرايدونممی-

میخودمبههیرفتی،وقتی .نشدصفرومحرمهمبعدومامانتزايعبودنتازهعلتبهولیدادم،میانجامبوديمايخونهکه

!کردمکوتاهیکهمقصرممنگفتم

:گفتخانومملیحه .داشتچهرهبررضایتمنديلبخند .چرخاندمهديسمتبهرانگاهشودادقورترادهانشآبندا

هردونممیمنوقتیولیشدن،آشنابرايکوچولوییلسمج .گذاشتمخواستگاريقرارشنبهشببرايگرفتم،تماساتعمهبا-

.نیستدرستاصالموندنتونجورياین .باشینترراحتکهبشهخوندهبینتونمحرمیتیهبهترههستینراضیدوتون

:گفتلبخنديبابعد

زنی؟نمیحرفمنحرفروکهتوندا،ببینم-

:زدلبخودکارطوربهتوانستفقطبود،شدهواقعکهموقعیتیگیجهمچنانندا

!نه-

:پرسیدمهديبهروخانومملیحه

چی؟تو-

:گفتشادومحکمخیلی

.بزنمحرفشماحرفروبکنمغلطمن-

:گفتپایینسريباندا .نموداونصیب«صلواتیپدر»دلشدروکردايخندهمادر

 ...رضایتبهنیازشدن،محرمبرايولی-

:کردنگاهچشمانشدروگرفتقرارمقابلشمهدي

داري؟اعتمادکهمنبه !مرتبهچیهمهنباشنگران-

.دادتکانتاییدبهسري !داشتاعتمادداشت،بله .شدمیدیدهعشقازدنیاییچشمانشدر .کردنگاهرامهديوآوردباالرانگاهش

:گفتمادر

.بشینیدحاال-

عمیقینفس .کردندابهنگاهینیموگشوددوشانهرمقابلراقرآنی .بودنشستهبارهرازتردیکنزمهديباراین .نشستنددوهر

زیرمهدي .بودبستهیخدستانشکهخودشبرعکسکرد،میسرایتاوبههمسانتیچنديفاصلههمانازمهديتنگرمايکشید؛

:کردزمزمهلب

!هستی؟کهراضی-

وقرآنپاينشستنبهرااوزوربهتوانستنمیکسیکهنداشتاگر .داشترضایتدنیاکلياندازهبه !بودراضیبلهبود؟راضی

.شنیدهمرامهدييشدهرهانفس .دوختقرآنآیاتبهرانگاهشتبسمیباهمراه .کندوادارشدنمحرم
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 !بودمهماشنتیجه،نکردفکرمطالبعمقبهزیادخواند؛چیزهاییوپرسیدچیزهاییمهديمادر

وآرامشازموجیمادراینيمادرانهچشماندرنداوقتی .بوسیدرانداصورتوشدخمبست،رادستشدرکتابِخانومملیحه

رطوبتکندسعیوکندحلقهاوگردندوررادستانشداداجازهخودبهکهبودباراولینشاید .گرفتآرامدلشدید،رااحساس

.نبیندکسیراچشمانش

 .بودهمخودشمادرکاشاي

 .باشدداشتهحضورلحظهایندربتواندهممادرشکهدادمیمثبتجوابپیشسالدوهمانکاشاي

.کردکمکتحققشبهوبرگرداندعقببهرازمانشودنمیومانندمیکاشايهمانحددرهمهکهدیگرکاشايکلیوکاشاي

:گفتوبوسیدراپسرشصورتندا،ازشدنجداازعدبخانومملیحه

.بمونینهمکنارغموشاديتوباشین؛هممراقب-

:دادادامهلبخندباوکشیدنفسیبعد

همباکمیهالزمهکردمفکر .کنهصبربایدگفتمولیاینجا،بیادکهکشتمیروخودشداشتمبیناهال؛بیاییدبعدساعتنیمیه-

.باشینخوشبختزندگیتونتوهمیشهکنممیدعاباشید؛تنها

.کردبدرقهرامادردردمتامهدي

وچشمانبهشوخیيچهره !کردمیبازیگوشیعجبقلبش .دادپسرانفسشوبستايثانیههمراچشمانشدر،شدنبستهبا

گرفت،اشخنده .کردمیبازياشروسرييگوشهباداشتوانداختهپایینراسرشکرد،نگاهرانداوبرگشت .دادداغشصورت

!آمدنمیاوبهاصالزیريبهسر

:گفتشیطنتباوزدکمربهدست

!بودیم؟کجاخب،-

مگر !شوهرش؟کردتکراردلشدراحتیاطکمیباوبود؟اومحرمحاالواقعامرداینیعنی .کردنگاهشاستفهامیونمودهبلندسرندا

کشید،میخجالتکمیانگار !ترین؟نزدیک !شود؟تبدیلاشزندگیفردتریننزدیکبهنفریکدقیقهچندعرضدر !ود؟شمی

!مهدي؟ !که؟ازهمآن !خجالت؟ !عجب

:گفتلحنهمانبامهديشود،احساساتیبتواندوشدهغرقخودافکاردنیايدراینکهازقبلاما

!کنممیادآوريیخودمنیار،فشارفکرتبه-

.شدنزدیکاوبهبلندگامدوباوانداختکمرشازدست

.کشیدآغوششبهداشت،برنمیچشمشازچشمکهحالیدرکرد؛بلندوگرفترابازویش

!بودنکردهصبرکم

ازدقیقهدوازکمتروقتیهمآننداشت،مهديازراحرکتاینانتظارعنوانهیچبه !کندچهکهبودماندهشوکهوشدهغافلگیرندا

!گذشتمیمحرمیتشان

مجالبود،گوششزیرکهقلبیگرومپگرومپصداياینکهجالبوبودگرفتهگراشزدهیختن .ریختپایینضربتیوآنیدلش

.ردکمیتزریقبدنشهايسلولبهانرژيذرهذرهداشتمهديتنگرماي .دادنمیراخودقلبتپشپرصدايشنیدن
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!نظیربیآرامشییک

!توصیفقابلغیر

!العادهفوق

!عاشقانه

عاشقانهآوازي

عاشقانهآغازيرا،غزلکنآغاز

 ...اماباشد،آغوشآندرابدتاخواستمیدلش

عاشقانهرازيیکدارمسینهلوحدر

عاشقانهنازيیکباشدوصالشرط

 .کردنگاهشوبرداشتاوسینهازراسرش

نهانمدراستشوريجانم،عمقبهبنگر

عاشقانهپروازيگشایمپرشوقاز

 !هابودنهمهازپرلطیف،نرم،بود،محبتازدریایی

لغزشوبودداشتهنگهسفتراکمرشقدرتیپردست .بگیردفاصلهکردسعیونهاداويسینهبردستکفرازهماناساسبر

.لغزاندمیستشپوزیرراغریبیحسانگشتانآرام

!شد؟میمگربگیرد،فاصلهخواستشدنلبریزاینازترسیدهاندکیگویا؛ودلپذیرحسهمهاینازسرشار

حاصلگرفتهرنگلحنبهاعتراضیوگرفتنخوبرايخواستمیوقت .نداشتعادتهنوز،بودشرمگین .ماندثمربینرمشتالش

:دادهیجانشاز

!مهــدي؟-

توانهیاهوپرقلباین«!جونم»یعنیبود،واضحزیاديپیغام .دادتکاننرمسريوشدبستهايلحظهبراياوخواهشپرچشمان

:کردترشوخرالحنش .خواستمیبیشترتوانحریفشنگاهتمنايونداشتبیشترضربانزدن

!تحملی؟صبري، !خبرته؟چه-

:نشستگوششبهمهرشازماالمالصداي

!کشیدهته-

:فکرهرازفارغسبک،ونرم !خندید

!شرمیعرقحیایی،خجالتی، !بابااي-

:گرفتترپایینراسرشرفت،پایینوباالریتمیکاشسینهقفسه

!کننگاهکردم،روعرقخودمجونبه-

:گفتخندان !بوددلپذیريحسچه .بودزدهرطوبتاشپیشانیگفتمیراست

 .دربیامناگهانیمحرمیتشوكازبدهاجازه-
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:دادباالشیطنتازپرراابرویشدوهر

!نداري؟روبازيجنتلمنيجنبهگفتمبهتروزیهیادته-

:زدزلچشمانشدرو

!شه؟میتمومگرونبراتگفتمیادتهو-

:زداشسینهبهلطیفرااششدهگرهمشتوخندید

!تودستاز-

.کردشدنجدادرسعیترقويکمیو

.کردرهایشولیآمد،نمیدلشچندهر .زداوپیشانیبرايبوسهوکردترتنگراآغوششدستشبهخفیفیفشاربامهدي

کند؛تحلیلییاوبیایدکناربتوانداینکهازقبلاماکند،جلوگیريمهرهمهاینشدنریزسرازبتواندشایدتاکشیدطوالنینفسی

:گفتخندهبابود،انرژيازپرمهدي .شدتختيلبهمهدي،کنارنشستنبهواداروشدهکشیدبازویش

میطولماهچندشیممیآشنادختريباوقتیماگهمیانگلیسیهزدن؛میحرفهمباداشتنآذريیهوانگلیسییهروزیهببین-

الیوصورتشوپیشونیشبعدودستشروازبعدوبوسیممیاشانگشتنوكازمدتیهازبعدوبگیریمرودستشکمکمتاکشه

!داریمهمبچهتاسهوقتاونتوماهم،توبابابروگهمیآذریه .آخر

:پرسیدحالهماندروخندهزیرزدندا

!منظور؟-

:خندیدمیغشغشداشتهممهدي

ازرهمی .دارندختردوستاونجاهمهبینهمیهیتهران؛رهمیماهايهمشهريهمینازیکیروزیه .کنگوشرویکیاینحاال-

بعدوکنیممیبازهمباروصحبتسربینیم،میروهمهیچیگهمیشید؟میدوستچطورشماآخهپرسهمیتهرانیرفیقیه

روبینوایانگیممیفرضبه .پرسیممیکتاباازمثالچی،هرازگهمیکنین؟میصحبتچیازمثالپرسهمی !دیگهشیممیدوست

میرهمیجلوترکرده؛مینگاهروکتاباداشته .میاددختريیهکتابفروشی،یهجلويوایمیستهرهمیپسرهاین .آخرالیوخوندي

!زمینروبخوابپسگه،میخوشحالیباپسرهآره،گهمیدختره !خوندین؟روبینوایانشماببخشینپرسه

:گفتکنانسرزنشهایشخندهمیان .بگیردراخودخندهجلويتوانستنمیحالعیندروبودشدهپنگپینگتوپقداندچشمان

!مهدي؟-

:گفتشوخیبهآغشتهلحنیباکرد،پیداصحبتتوانوقتیخنده؛ازکردمیغشداشتخودکهمهدي

!خوندین؟روبینوایانشماخانومببخشین !منظورحاال-

!کردمهديزدنبهشروعوبرداشترابالشبود؛زدهبیروناشپیشانیازتعجبشدتازنداروهاياب

ازرابالشتوانستضربهچهارسهکردنجاننوشازبعد .دادنمیاوبهراالعملیعکسمجالخندهوبودافتادهتخترويمهدي

:غریدلبزیرندا .بکشدبیروناودست

!روپر-

:گفتآهستهوکشیدعمیقینفس .نشستورخاستبمهدي
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!خانوم؟دینمیاجازهحاال-

:گفتاخمباوسریعبود،مهديمنظورآنهوايوحالدرهنوزکهندا

!چی؟ياجازه-

چانهرويتادادسرطورهمانوکشیداوگونهرويآرامیبهراانگشتش .کردنگاهمحبوبشدخترچشماندردیگرباروخندیدکوتاه

باوبرداشتسرشازوگشودهمازراروسرييگرهبود،زدهزلاوچشماندرکهطورهمان ...اشروسرييگرهتابعدواش

:گفتعشقپرصدایی

!اینوياجازه-

بههمشانهیکحتیهکبودشدهغافلگیرانهمحرمیتاینقدراین .انداختپایینراسرشودادقورتسختیبهرادهانشآبندا

:بردروسريبهدستگرفت،میگازرالبشکهحالیدر .بودنکشیدهموهایش

!نامرتبه-

صورتشرويسرشانداختنپاییندلیلبههماشدستهیککهندايتیرهخرماییموهايرويخوردمیسرداشتمهدينگاه

:گفتمهربانیباوکشیدکنارراروسري .دارحالتواششانهازترپایینکمیموهایی .بودافتاده

!کنممیمرتبشخودم-

.لغزانداوموهايداخلوارشانهراانگشتانشو

لوراحالشچشمانشبازیگوشمردمکشایدتابستراچشمانش .بودکردهرنگینشبرده،هجومهایشگونهبههمباگرماوشرم

.ندهند

بازراچشمانششدوادار .آوردباالمالیمراسرشوبستاوموهايداخلراانگشتانشرسید؛رسبهمهديانگشتانيشانهوقتی

!بودشدهخیرهاوبهگونهنوازشچقدررویشبهرومردچشمان .کند

:کردزمزمهآهستهودادتکیهاوپیشانیبهرااشپیشانیشد؛خممهدي

!ندا؟ !خوشحالم؟چقدردونیمی !کردم؟صبرظهلحاینبهرسیدنبرايچقدربفهمیتونیمی-

قدرتتازههواياقیانوسهمهاینداخلکردمیبازلباگرانگاروبودغرق .نشدخارجگلویشاز«هوم»ازغیرآواییکردکاريهر

!دادمیدستازکشیدننفس

:شدخیرهچشمانشدرمستقیموکندرااشپیشانی

!خب؟ ...زندگیفقطکن،زندگی !هیچینکن،روهیچیفکردیگه-

:گفتوکردمنتقلدستانشرويراوزنش .کشیدکنارکمیتبسمیبامهدي .نزدحرفینشست،لبشرويلبخندي

!کردي؟کاراچیروماهیهاین !خبر؟چهببینمکنتعریفحاال-

:دادجلورالبانشندا

!دادهبهتهمروآمارمتماحبودرفتهکشروایمیلتآدرسکهفضولیاون-

:گفتلبخنديباهمراه
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بشهراضیتابگمبراشخودمونازشدمیکهجاییتاشدممجبوراون؛تازدمحرفمنبیشتردیروز .زیادنهولیگفته،چیزایییه-

!نیاددرجیکشمیارم،خودمباوگیرممیرودستتوقتیکهبپزمشقدرياینطورهمینوخونشونبیارهدارهبرم

!شرکت؟اومد-

 ...شرکتاومدوگرفتتماسودادمبهشتلفنشمارهآره،-

:کردنگاهشمشتاقانهوبرگشتو

!داشتمکردنتپیدابرايریزيبرنامهکلیکردم؛پیداتسرعتوراحتیاینبهشدنمیباورماصال-

:گفتناباورانه

!مثال؟چی !واقعا-

.پارساخانومپیشدانشگاهتومدرکتدنبالبوديتهرفمثال ...امم-

!خب؟-

!بزنی؟سرجواببرايکیخواستیمیدیگه،هیچی-

:گفتفکرکمیبا

.شنبه-

:زدلبخندي

!بوديخودمپیشیکشنبهپس،خب-

!چطور؟-

!بودماونجاهممنفرداشمسلمه !استآمادهبیا،فردابروبگهمیايوقتیکهبودمسپردهپارساخانومبهدیگههیچی-

:گفتمتعجبکمی

!اونجا؟رممیفهمیديکجااز-

.نبودسختزیادداشتی،احتیاجمدرکتبهکاربراي-

دیگرراهازوفشرددستشدربود،شدهنوشتهآنرويمقدمفریدآدرسوتلفنشمارهکهراکاغذيوبردجیبشداخلرادستش

 !آوردمیچنگشبههمیکشنبهروزازقبلحتیکهنگفتهمچنینکند؛خرابراهایشانلحظهآنخوشحالخواستنمی .نزدحرفی

:گفت

.منتظرم ...کنتعریف-

وعمهمقدم،يطایفهبادیدارشاز .بوددادهانجامفروشیمانتويمغازهدرکهکاريازگفت،عمهيخانهيدربارهخالصه

آلودهراخلوصشانوداشتناخالصیاسماینبیانگویا .نیاوردزبانبهبودشنیدهفریديدربارهآنچهازيچیزهیچولیعموهایش،

:گفتطلبکارانهکمیهمسرآخر .ساختمی

!کردینمیتهدیدممیوندریکایمیالتوندرکههمشما-

:شدسینهبهدستزود

!بودهمکمتتازهبود،حقتکامالتهدیدها !میارموشجبازکهنیاریادمروروزااونخدارضايمحض-
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:شدسینهبهدستگرفتهقیافه

!بدجنس-

:گفتبود،گذاشتهاشگونهرويدستکهحالیدرندا .کشیدمحکمرالپشوبردپیشدستبالفاصله

!گرفتدرد ...اوفدیوونه،-

:خندید

!هستکههمینهوگرنهبمونهیادتاینورم،داحساسیتاخالقبديقیافهبهکلدرمنببین-

:گفتوزدحالگیريلبخندآمد،مییادشپیشازچیزهایییک

!کشهمیهمبارودومونهرمیادمبینااالنهمینکهپاشونیستوقتشحاال !کنممیدرستتبعدا-

:پرسیدمتعجبمهدي

!شد؟ساعتنیممگه-

:گفتو«!تهرفدستازطفلی»دادتکانسريندا

!شهمیربعسهکمکمدارهبابا،آره-

:گفتوپریدجااز

!پاشوخوردیم؛روکتکهپساوخ،-

:گفتنداکهرفتمیدرسمتبهخروجقصدبه

.وایستالحظهیه-

پیش،لحظهچندتالفیدر .بودریختههمبهبدجوربالشضرباتاثربرمهديوضعوسررفت؛جلوترندا .کردنگاهپرسشیوایستاد

ملتهبوخیرهنگاهبهچشمشکهکردمیمرتبهمراپیراهنشيیقهداشتونمودصافراپیراهنش .دادنظمکمیرااوموهاي

:گفتعریضهنبودنخالیبرايوکشیدعقبدستدستپاچگیبا .افتادمهدي

!بريتونیمیحاال-

بیهودهچقدر .بکشدآتشبهرانفریکدلراحتیبهبودقادرکههاییبرقآنازشت،داعجیبیبرقنگاهشوزدمیسنگینقلبش

!داشتندفاصلههمازاینازقبلحداقلبود،شدهترسختانگار !شودمیترآرامشدنمحرمباکهکردمیفکر

:گفتداررگهصداییبا .کشیدعقبوکندچشممشکل

!میاموزنمیمصورتمبهآبییهمن ...امم-

وکشدارپوفی !باشدسختقدراینکردنمیفکرقبال .خواستمیوجودتمامبارااوشرع،سدشدنبرداشتهبا !عجیبچقدر

!بودشدهمرگشچهکشید،خودبرايمعترض

دوستانشکهمذکريجنسهبمربوطهايبحثازقدرایناگرشاید !چیسترفتناینونگاهاینمفهومدانستنمی .ماندبرجايندا

پدراگرشاید ...دادمیگوشغیرهوپسرهادوستونامزدهايدربارههاییصحبتبهگاهیاگرکرد؛نمیفرارکردند،میخوابگاهدر

!داشت

:نمودرانبابوسهرانداواتاقداخلپریدمهديخروجبا !شدنمیبازدراینکهچهیعنیکرد،میدقداشتبیرونآنمبینا
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!جوونآخشدي،خودمداداشزنباالخرهندا-

:اولازبازوکردمینگاهش

!دارمذوقچقدرمن !خوشحالمچقدر !شهنمیباورم-

.خندیدمینداوچالندمیآغوششدردوباره

:برگرددعقببهشدموجبمهديصداي

-خبرته؟چه !روخانوممکشتیمبینا؟ا

شکلدوبارهوفروریختدلشدرچیزيیکشد؛داغتنش !داشتادامهکیتابرنامهاینرسیدنمیدادشبهديمهاگرنبودمعلوم

!بود؟گرفتهبرشدرکهبودتنديجریانچهاین .گرفت

:کردمهمانرااوبازويمشتینخست .برگشتبرادرسمتبهوکردرهارابرادرشخانومِمبینا

!خودمهاشهدادزنبمونهیادتهی،-

 .شدشروعبرادربارانبوسهبعدو

راتداركهمهاینبودندکردهفرصتکی !بودکادوبود،گلبود،کیکمیزروي .گفتتبریکخوشحالیباهممبینرفتند؛هالبهوقتی

:پرسیدخوداوکهبنگردرامهديسوالیخواستمیببینند؟

!کردین؟کاراچهساعتهنیم-

:گفتجانببهحقمبینا .نداشتخبرنیزاوپس

!ساعتهیهنه،ساعتهنیم-

.گرفتعکسریزیکهممبین .بودعالی ...نفرهپنجکوچکجشنیک .بودخوشیلحظات

:گفتمبینا .دادنداوبهکادوییکدامهر

.شدامروزقسمتولیبودیم،خریدهعیدتبراي-

ظریفیدستبندمهدييهدیهوسفید،وبنفشترکیببارنگیچادرمادر،يهدیهوسري،رمبینيهدیه .بودشرتتیمبینايهدیه

:گفتندامچبهآنبستنموقعکه

.باشهخودتيسلیقهبهکهریممیهمباحلقهخریدبرايگفتم-

رخبهورودربایستیبدونریا،بدونحرف،بدونصمیمانه،جمعیدر .کردمیتجربهاشزندگیدرموقعآنتاکهبودروزيبهترین

:کالمیکدرنشست،مردشنگاهدروشدجاريلطیفشنگاه .دیگرحرفهزاروکشیدن

!ممنون-

باشه،»بوددادهپاسخهممادر«!بیرونبریمکن،درستسبکیناهارمامان»بود،گفتهپیشروزازمهدي .بودالعادهفوقجمعهروز

یکندا .بودشدهآویزاناشلوچهولبجوريبدولیبود،نزدهحرفیهیچمبینالحظهآندرچندهر«.یدبرتاییدوکنممیدرست

برمینبود،دیروزوامروزمالاحساسایناست؛وابستهمهديبهخواهریکازبیشمبینااینکههمآندانست،میخوبراچیزي

دوستشبود،خواهرشداشتاشکالیچه .دهدتغییرشخواستنمیحتیداد،یرتغیراآنشدنمیواقعدر .گذشتهسالنهبهگشت

.بودشدهزدهذوقمبینادپرسيقیافهمهدي،توسطحرفشتاییددرو«بهترهبریمهمگینه»بودکردهتقاضاروایناز .داشت
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قدريآناشهوشیارييدرجه .شودهوشیارشد،موجبصورتشروينرمیحرکتکهدیدمیراپادشاههفتخوابهنوزصبح

.کندبازراچشمانشکهنبود

:کردمیصدایشآراموکردهحرکتبازاوصورتوموهارويمهديدست

شی؟بیدارخواينمیخانومی،خانوم؟نداندا؟-

!شودبیدارخواستنمیدلشاصالشوي؛بیدارگونهاینکهبودعالیچقدر

انگشتشوزدکناررااوموهاي .کندبیدارشمالیمنمودمیسعیوکردمینگاهششده،خماورويمیکونشستهتختکنارمهدي

خواستمیدلشحاالوگرنهبودرفتنبیرونبرقرارقبلازکهحیفبود،خوشاینديحسزد؛لبخندي .کشیدابروانشروينرمرا

درنگریستنگناهحسبدونبودند؛نظیربیچشمانشگذراند،مینظرازرااوصورتجزییات .کندنگاهشاووبخوابدهمسرش

.بوددلپذیرنهایتبیصورتش،

:گفتباز

کنی؟بازروچشماتخواينمیخانومم-

:زدلبچشمانشکردنبازبدون !مگربوددیوانه

!نچ-

:آوردلببرمهربانیتبسم

هنوز؟میادخوابت-

:کردتکرارهمباز

!نچ-

:گفتخندهباهمراهحیرتمیکبا

کنی؟نمیبازروچشماتچراپسخب،-

:بودندخمارکرد،بازمختصريراچشمانشالي

!نیستحیـــف-

:بستدوبارهراذرهیکآنو

!کنبیدارمهمچنانتوخوابم،من-

:گفتلبزیر .شدبلندمهدييخندهصداي

!طوریاست؟این-

:گفتگوششدموشدخم

- «!دوزبیرياَیريبیريگوز،ایکیایستَرنهداناهللاکور» خوادمیچیخداازکورکهاینهالفظیشتحتمعنیترکی،المثلضرب)

(!خدامهازکهمنیعنیمفهومشراست؛یکیوکجیکیچشمتادو

.بوسیدکشدارونهاداويبرجستهلبرويرالبشبدهد،رااشجملهتفهیموهضمفرصتندابهاینکهازقبلو
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قلبش .کوبیدندمیپايکنانرقصوجودشذرهبهذره !بودآشوبیعجبدلشدرشد،بازداشتامکانکهانتهاییتانداچشمان

.ایستادمیبازحرکتازشایدیافتمیادامهاگرولبانش،رويدرستنه،گویاوزدمیدهانشدردرست

بودشدهقفلموهایشداخلاوانگشتان .نشدامابکشد،کنارراصورتشخواستبود؛اشمتريمیلیچنددرمهديخندانهايچشم

 .کردمیسلباوازراحرکتو

هرشود،منقلبسادهقدراینکردنمیفکر .بودافتادهگیرخودشیطنتمابینگویاولیبکند،شیطنتبودخواستههممهديچندهر

 !ساختمیترشتشنهدن،کرسیرآبعوضبرخوردي

.رفتمیپیشآرامبایدکرد؛میاحتیاطباید

عاطفیامورازیکهیچدرشدنقدمپیشانتظاراوازنبایداوالکهبوداینتصورشوداردستیزيمرديروحیهاوندايدانستمی

!داردنگهتشنهوبدهدیادش .بایستدورودپیشقدمیکبایدثانیاباشد،داشتهرا

ممکنغیرراایستادنوبلرزدپایشقدم،یکآنازبعدکهباشدخودشاصلیمشکلمیانایندرکهکردنمیهمتصوراصالولی

!عاديیعنینباشد،فهمولمسقابلزیادکشیدنکناراینکردمیاحتیاطبایدحتی !کند

بود،ماندهزبانشزیرزیادياشمزه .بزندبود،چشیدهراشانمزهکههاییلبآنبردیگربوسهزارخواستمیدلشحاالخدایا

 .اوصورترويشدفوتنفسشودادفاصلهراصورتشولی

:گفتوکشیدشیطنتنقابراصورتشاماکند،کاريتوانستنمیاششدهمنقبضعضالتبا

!ماکنبیدارتکنممیسعیمیلکمالبابخواياگهخوابی؟همبازببینم-

هیپنوتیزمودادتکانیخودبهبود،دمیدهصورتشدرمهديگرمنفسباکهبودصورتشرويقلقلکوبوسهلذتوبهتدرهنوزندا

:گفتشده

!بیدارم ...نه-

:گفتوداداوبهخوردنتکانفرصتوکشیدبیروناوموهاياليبهالازراانگشتانشکرد؛راستکمر

!شوبیداردیرتردیگهيدفعهشد؛حیف-

.آیدخودبهنداتاکشیدطولحاالولیخورد،میچیزيبالشی،مشتی،حرفشاینبرايشکبدونبوددیگروقتهر

چههرولی .بودندزدهشکوفهدرختیچندفقطنبود،سرسبززیاداطرافشانطبیعت .زدندبیرونخانهازوخوردندسرپاییيصبحانه

بعد .داشتنددوستکردنبازيازبیشتررازدنحرفهممبیناوندا .کردندبازيوالیبالکمیمهديومبین .گذشتشخوکلیبودکه

کهخواستاوازمهديهاصحبتایندر .گذشتهتابودآیندهازبیشترهایشانحرفزدند؛قدمهمباتازهزوجساعتییکظهرياز

میاوازلفافهدرخیلی .نکندعصبانیخصوصبهونگرانراخودشرایطیهیچتحتکردخواهشوبدهداختیاراوبهمراسممورددر

!نکندقضاوتهاحرفتمامشنیدنازقبلمهمترهمهازوباشدصبورآمد،خواهدپیشکهمسایلیمورددرخواست

داد،نمیاهمیتمراسماجرايبهکند؛فکرالتشجمعمقبهنتوانستزیادکهبودجذاببرایشقدراینجدیدخصوصیاتبامهديِ

.پذیرفتونکرددقتخیلیهمینبراي

:گفتمهديضمندر
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درهمخاطرهمینبه .باشیمداشتهمدتطوالنینامزديخوادنمیدلمهمینبرايکنم،میزندگیخونوادمازدورمنکهدونیمی-

يخونهریممیبیاریمفراهمروزندگیياولیهشرایطتونستیموقتیوگردممیاياجارهوکوچکيخونهیهدنبالوقتاسرع

موافقی؟خودمون،

مهمانکنداحساسکهايخانهنهخودش،يخانهبرودخواستمیدلش !نبودموافقاندازهاینبهچیزهیچبااصالبود،موافقکهبله

:استدیگريکسبرايواست

.خوبهطورياینآره-

:گفتندا .بودخوشحالداد،تکانسريديمه

 .سرکاربرمدارمدوستمن !مهدي؟-

:زدلبخندي

 ...دیگهجايیهدنبالگرديمیهستفرصتخب ...نههماگرخودمون،شرکتبیاداشتیدوستاگهباشه، !دارهاشکالیچه-

:کرداضافهصادقانهو

کرد،خواهیمپیدانیازجدیدکارمندزیاديتعدادبهکهبشیمبرندهمزایدهتواگرمون،خودپیشبیايخوادمیدلمبیشترمنولی-

 .هستکارتوبراينشیمهمبرندهحتیولی

داشت؟خواهیدالزمهاییرشتهچهاستخدامبراي-

.کنیمتقویتهمروحسابداريکادربودالزمشایدالکترونیک،وکامپیوتر-

خردهکلیاوبابکشد؛شرکتبهرااشعمهپسرتاشودتمامنفعشانبهمزایدهاینخواستمیدلشولید،نزحرفیلحظهآندر

  !کندتسویهخواستمیکهداشتحساب

  

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::.

  

مراسم .بودهمراهشهمخانوادهکلسفرایندرکند؛حرکتزودصبحشنبهگرفتتصمیممهديمتعدديدالیلبههفتهآن

بهدعوتهمخالهيخانوادهازالبته .چسبیدمیبسیاردرسازفراربود،نشدهبدهممبیناومبینبراي .داشتندپیشدرخواستگاري

رابعديمراسمدرشرکتقولوبیایندنتوانستندخاله،شوهرتوسطمرخصیداشتنعدموهابچهيدرسهمعلتبهولیآمد،عمل

.دادند

.رفتندعروسیيحلقهخریدبرايخانومملیحهيخواستهبهبناورساندمنزلبهراهابچهومادرکهبوددوازدهساعتحدود

داشتند،قصددوهرهماتفاقیکامالطوربهکه !فرزادآقاازیکیوخانومعمهازیکی؛داشتندمزاحمتماسِچندمیانایندرچندهر

.ببرندراشانکله

 ...هاحرفاینووضعیهچهاینونرفتهخانهبهمستقیمنداچرابودشاکیکهعمه
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بهسالمتیبهایشانبودفهمیدهايدفعهیکاینکهاولدستش؛کفبگذاردوببردرافابریکشرفیقسرخواستمیدلشفرزاداما

راضیزیادهممادرگفتمیبلکهبود،نگفتهچیزيمبینابهتنهانهاوخواستگاريمورددراینکهدومواند،گردیدهافزودهمرغانجمع

:بودیکیهمهمهمضمونتقریباوزدمیزنگیکباردقیقهدههراصلهمینروي !نیستتهرانبهمبیناآمدنبه

 .گیمیمبینابهروجریانوزنیمیزنگاالنهمینمهدي-

!دارمرفیقهممندارنرفیقهمه-

.گممیخودمخونه،رممیشممیپااالنهمیناصال-

!بکنکاريیهفرزادجونِمهدي،-

!ببرمشکشورازکهدارمنمیبرشبیام؛مراغهبههفتههرهممندممیقولببین-

.زنممیحرفمامانتباخودم-

المروچیزاطوراینوازدواجومراسمداروگیراینتوچراخودتتوداشتندرسهابچهببینماصال !شهنمینه !کنکور؟بعدبراي-

!کنکورشونبعدبرايداشتیمینگهشخب، !کردي؟

!کنیحظخودتکهبدوونمموشییهواستگاریتختوامشبهمینمنیاکنیمیاکیهممنوخواستگاريیاببین-

!کهدهنمیراهروشمانیاممنتازهمیام؛مننکنیهمدعوتتو !توئه؟کردندعوتبهمگه !کرديغلط-

:پیامکچندبعدو

!آره؟کنی،میتماسردمنودیگهحاال-

!خونهرفتممنبندم،میزودروشرکتامروزببین-

!گیرممیبیرونازنپزنناهاربگو-

!نگفتینگیبعداکنم،رلهروماجراخودمرفتممن-

:پرسید .نداشتهمصبرجویکپسراینبود؛جالبواقعاندابرايولیخندید،میگاهوشدمیحرصیگاهمهدي

!کنی؟چکارخوايمیحاال-

:گفتحرصیمهدي

!آخهاومدیمچیخریدبراياصالببینیمکنیمخاموشروهامونگوشیاینفقطخواممیحاال-

:گفتوایستادايمغازهویترینرويبهروجیبش؛داخلدادسرنکردهخاموشراهمراهشتلفناشگفتهرغمعلیولی

!گرفته؟روچشمتچیزي-

:گفتچرخاند،میچشمویترینرويکهطورهمانندا

گی؟نمیمبینابهروموضوعچرا-

:گفت !نبودبرداردستمبیناموضوعرانگاخیرنه

.نیستراضیزیادمامانراستش-

:گفتوایستادویترینبهپشتندا

!کنین؟میحقشدرظلمیچهباشه،داشتهدوستروفرزادمبینا،اگهکرديفکرولی-
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:شدجديمهدييقیافه

دونی؟میچیزيتو-

:زدلبخندي

.بگمنمیاريدرروخالقبداوغیرتیداداشايتیریپاگه-

:گفتکنجکاوتر

!بگوشناسی،نمیمنومگه-

:خندیدکوتاه

!غیرتیهمواخالقیبدهمکنم،میاحتیاطدارمشناسمتمیچوناتفاقا-

:چرخاندمخالفسمتبهراصورتشوکردجیبشدردست

!نکنهدردشمادست-

:گفتخندههمانبا

!کنماضافهمحسناتتتعدادبهبایدهموقهرکنمفکر .نداشتروشماقابلخواهش،-

:چرخانداوسمتبهراصورتشايخندهنیمچهبا

!آره؟دي،میجولونداريخیابونی،تودونیمی-

:انداختباالابروییو

!شیممیهمتنهاباشه-

:کشیدوگرفترادستشخندانندا

.نیستعالقهبیفرزادبهسبتنهممبیناکنممیحسبخواي،روراستش-

!گفته؟خودش-

مبیناالعملعکسواومدپیشاونيدربارهکههاییحرفازولیدارم،دوستشبگهوایستهراستراستنمیادکهخودش-

.بشیدمانعشونکهگناههخیلیبخوانروهمدوهروقتیببین .فهمیدم

:گفتمتفکرانهمهدي

!بشهسازمشکلآیندهدرترسممیزیاده،خیلیبقاتیمونطيفاصلهکنباورولی-

:شدهمدرنداهاياخم

خريمیحلقهدختريبرايداريچراکنیم؟میتلفرووقتمونخودبیاینجاداریمچراماپس !مهديبعیدهتوازحرفاینواقعا-

!هان؟بخره،براتمتقابلحلقهیهکهندارههمرواینتوانفعالکه

:گفتعصبیوگرفترابازویشمهديکهبگیردفاصلهخواستگامیکباوکشیدمهديدستازرادستشو

!شدي؟دیوونهندا،-

:شودکاملحرفشنگذاشت
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کههستیداره،روتومبیناخداشکرخبنره؟اونداريانتظارري،میدلتدنبالتووقتیاینه؟ازغیرمگه !شی؟میعصبانیچرا-

تمامموضوعکهنداشتتمایلخودشاگهبزن؛حرفمبینابادوستتيخواستهانداختنگوشپشتعوض .کنیحمایتشزیادیامک

فرزادبانامزدي،حلقهیهشدنبدلوردبا .باشنداشتهکوچولونامزديیهبذارداشت،تمایلاگه .خوادنمیفکرقدراینواستشده

دوتاخب !باشهداشتهحرفیکنمنمیفکربده؛رضایتنامزديسالدوبههماونکهديمیرضایتطیشربهفقطکهبزنحرفهم

!شهمیتلفدارهظاهراطفلیکهمهمهفرزادنظرمیانایندرتازهکنه؛میدرستجوريیهخودشباشمطمئنبزرگه،خداهمسال

وکشیددستشرويتااوبازويرويازآرامیبهرادستشزد؟میحرفنچنیداشتکهبودندااینآمد؛هایشلببرمحويتبسم

:گفتآنفشردنضمن

برسیم؟خودمونکاربهجریان،اینخاطربهکردندوبهیکیعوضنیستبهترحاال .بفرماییدشماچیهرچشم،-

:زدلبخنديوکشیدنفسی

.بودقشنگشیهقبلیمغازههمینتوبیا،-

همینعرضدر !شودبستهدختراینفرارراهتابکنندقانونیورسمیراعقدشانفرصتاولیندرکهکردعهدخودباوترفدنبالش

.بودشدهبرابرچنداوبهاشعالقهروزدو

:فرستادفرزادبههمپیامکیضمندر

.زنممیحرفباهاشفرصتاولیندربذار،مباركجگررودندونفعال-

:رسیدپاسخبالفاصله

(شیطنتپريخندهشکلک) !ندارهجاشده،پورهپارهکهگذاشتمجیگررودندونقدراینفعالبگو؛رودیگهجايیه-

:نوشتوخندیدمهدي

!خوایمنمیپورهپارهدومادمامنتفیه،موضوعپس-

:گرفتپاسخباز

!کنممیپاركجاهمونرودندونمفعالکردم؛پیداجایهانگار !کنصبرنهنه-

.بخنددوبکشدسركمربوطهپیامکبههمنداشدباعثمهدييخنده

کهخواستمیايحلقهواقعدر .موربنگینردیفدوباسفیدوسادهيحلقهیکگرفت؛صورتاولیيمغازههمانازحلقهخرید

!بیرونچهوکارمحلدرچهباشد،داشتهدستدرهمیشهبتواند

وشستمیمیوهداشتآرام .بودکردهتغییرمنزلدکوراسیون !بودخبرچهرسید؛عمهمنزلبهکهبودظهرازبعدچهارحدودعتسا

:زدمینقریزیکعمه

عیدعنوانبهزديسریهاصال !کهواقعاخواستگاري،بیانبعدکننمحرماولدیديکجادادي؟رضایتچراندا !چطورشه؟اینآخه-

 .اومديمیشديمیپادیدنی،

:رفتوامبلرويجدیدچیدمانبهنگاهباهمسرآخرداشت؛دعواخالصه

خوبیه؟پسرمطمئنی !ندا؟-

:بوسیدراصورتشوخندید
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!کو؟آرمانپس .باشینمطمئنهمشماآره،-

:گفتآهباوشدتازهدلشدرد

.میادشامبرايگفترفته،کجاونمدنمی .رفتهمبعدداد،وگرفتروهامیوه-

:گفتورفتهدنبالشبههمفهیمه .رفتاتاقبهلباستعویضبراي

شب؟برايپوشیمیچیلباس-

:گفتبرود،آرامبهکمکبرايکردمیعجلهکهحینیدرندا

 .روسريیهباپوشممیرورنگمکرمروپوشهمونکه،باشمروپوشبدوننیستقرار-

:گفتناراضیعمه

!بپوشیروپوشزیرازمناسبلباسبایدهمصورتاوندرحتی-

!کهشهنمیدیدهچی؟براي-

:گفتلجبازيبا

!گفتمکههمین-

:خندید

!خوبه؟پوشم،میگرفتینعیديبرامخودتونکهروهاییلباسهمونچشم،-

!ندا؟ .آره-

!بله-

!بیانشبگفتمهمیدهسعوحمیدوسعیدبهبدونیخواستم-

:گفتگرفتهکمیومتعجببرگشت

!چی؟براي-

!نداريروکسینگنمردمباشن؛اینجاکارتوکستاچهارخواممی !ندارهچیبراي-

فهیمه .بودگرفتهراتصمیمشاوبود،یکساننبودشانوبود !داشتاشکالیچهباشندخب .نکردهماعتراضیولینبود،راضیزیاد

:پرسیدعمهشد،ردکنارشازنداگفتنشازقبل .نهیابگویدکهکردمیمزهمزهدهانشدرراحرفیهی

ري؟میکجا-

 .شورهمیمیوهدارهوضعشاونباآرام،کمکرممیدارم-

:داشتنگهش

!شوآمادهوبگیردوشبروبیاتونیست؛الزم-

:پریدباالابروهایش

!میانشامبعداوناعمه !حاال؟از-

:گفتاخموکمیونگران

!زود ...ترهراحتخیالمباشیآماده !حاالازآره،-
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کجراهحمامسمتبهوگفتچشمی .دهدگوشحرفشبهبودصالحبهفعال !بودبدخلقچقدرعمهامروزواي .دادتکانسريندا

.کرد

:گرفتباالسمتبهراصورتش .بودکردهتحملاسترسچقدر .خوردمیچنگنگرانیشدتازدلشرفت؛واتخترويفهیمه

!بگذرونخیربهروامشبخدایا-

.بودساعتبههمچشمشبرود؛رژهمقابلشدربارچندوبپوشدرامربوطهلباسنداکردوادار .نبودشدنیتمامعمهوسواس

.کندکمکهامیوهچیدنوکردنپاكدرآرامبهساعتیکردفرصتنداها،لباسکردنآمادهازبعد

کارآنبابتهمنداچندهر .کردگالیههمکمیوگذاشتسرشبهسرکمیندادیدنباآمد؛خانهبهآرمانکهبودهفتساعتحدود

بهکمکمیمه،فهعمهمنزلِاهلقراريبی .نداشتراهمیشهشوخوشاديچهرهآرمانولیبود،شاکیکردنششوکهوايدفعهیک

.کردمیسرایتهمندا

برگشتمادرشسمتبهفشرد؛رابازکنشاسیپرسشبدونوتصوریردیدنباآرمان .شدزدهمنزلشانآیفونکهبودهشتساعت

:کشیدسركآشپزخانهازندا .بودپریدهمختصريهمعمهرنگ .کردموهایشدردستو

!بود؟کی-

 ...شایدبود،نرسیدههنوزرضاآقا .رفتآپارتماندربکردنبازايبرآرمانوکشیدنفسیعمه

ایستاد؛آرمانسالمصدايباراهيمیانه .رفتپیشآنکردنمرتببرايبود،خوردهتارومیزييگوشهانداخت؛پذیراییبهنگاهی

!بدهدرضاآقابهسالمیاولبودبهتر

!نبودرضاآقاایستاد؛جاهمان .رفتدرسمتبهگامی

طوسیشلوارکت !بیشترکمیهمشایدبود،رضاآقاسنهمشاید !آرمانيقوارهوقدهممتوسط،وگندمیجوموهاییبابودمردي

 .نبودالغرهمزیادنداشت؛پريزیاداندام .داشتتنبهسیر

!داشتهمغمگینیچشمان

.بودتنها

.بودشدهمتوقفندارويمردنگاهوبودچرخیدهنداسمتبهآرماننگاه

:گفتمردبهشدننزدیکحینوشکستراحاصلهسنگینسکوتعمه

!داداشاومدینخوش-

برایشودیدمی .نداشتاستنتاجکششذهنشهنوز !برادرشباعمهکوتاهروبوسیودادندستبهبودچسبیدهارادهبینگاهش

.رسیدمیذهنازدور

!پدرش؟ !واقعا؟بودکه !بود؟که ...رایکیآناما !راعموهایششناختمینبود؛همسعیدنبود،کهحمید !داداش

اینازمحويشکلهادستدورشاید !خوابدرمه،پسدرانگاربود؟ندیدهوقت؟چه !کی؟ !بودش؟دیده !پدردار؛خندهچههههه

.رسیدمیذهنشبهفرید، ...فرد

!همیناسمش،فقطاسمش، !ودبپدراسمشکهمردي

!بیشترنهداشتیادبهچیزیکمردآناز
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میبیشترکهفاصله .دادمیفاصلهداشت،دوستشنهایتبیکهکسیتنهاازوفشردمیرااشکودکانهدستکهزمختیهايدست

.کردمیتاببیرادلشهاسالپسازبازکهکودکیصدايو ...وگشتمیترغریبنگاهششد،

!چوبچونوصافبود،خوردهچسبزمینبهانگارپاهایش

وبودغریبههرازترغریبکهاوآمد؟میاوسمتبهداشتکهبودکردهفکرچهمردآن .دادمیتکانشبایدداد؛تکانشزوربه

!دیگروحشتناكهرازازتروحشتناك

راگلویشوگرفتهراگریبانشبودکشیدهیدكراآنسالپانزدهازبیشکهبديحسهماننفرت،انگار ...وحسرتوآهوبغض

.دادمیخراش

 !خانهیککوچه،یکخیابان،یکبهبرسدچهباشد،شهریکدرکهنزدیکقدرآنحتینهشود،نزدیکاوبهنداشتحقمردآن

تادادآزاررانفرچند .نیستندجنسآنازهمهبفهمدکهکشیدطولچقدر .بودساختهبیزارهمجنسانشازرااوکهبودهمانیمرداین

 .نیستبریدنبرايفقطشیشهکندقبول

!عجب !بفهمدتاآزردسختفهمید؛سختوآموختسخت

زمینرويبرموجوداحساساتتمامازآمیزيکهرااشخوردهتابنگاه .رسیدمیاشقدمییکبهداشتحاالنبود،بسخانهیک

.زد !بودفریدآري؟بود؟فریداسمشانگارکهاونگاهبهودادهلوحشیانهبود،

.نمایدواداراجباريتوقفیکبهوکندخاكراحریفشبلکهنه،کهسکندريکهبودقدريآنخورده،تابتابِازحاصليضربه

صدايوکشیدننفسبرايحداقلبگیرند،فاصلهوشوندهکوبیدزمینرويکهبودندسنگینقدرآنشدهچوبوشدهخشکپاهاي

.دهدکاملایستوارفنیضربهراقدرشحریفحتیکهبودندبلندقدرآنشدهخاموشفریادهاي

انمیدراتاق،بیرونجاهمان !بوداشقدمییکدرهایشکابوسآن،میاندرایستاده ...حیرانبود،اتاقشدرثانیهچندازکمتردر

!ایستاده؟ ...ایستادههال،

خلسهحالتآنازکهبودپتکیچونزدندربدوناتاقدرشدنبازصداي .نبودقدرتموضعدربودچههر ...افتادهشکسته،انگارنه

.کشیدبیرونشمنفی

!باشد؟نهادهپاحریمشبهاونکندبود؛حریمشاینجا ...چرخیدتند

!بودعمهنبود؛او ...نه !نهولی

.بودسردنیزعمهبابود،سرد

.گریستوفشردآغوشبهتنگرااويزدهیخبدنآمد،پیشاشکباوحرفبیعمه

گوید؟میچرااواینکهازحیراننداو

:دپرسیسردشد،فارغعمهآغوشازوقتی .ماندجایشسرهمانگونهندادستانوشدشلوتنگعمهآغوشخوردنتکانبدون

کنه؟میچکاراینجااین-

:گفتمهربانیباوکردتازهنفسیفهیمه

.بودالزمحضورشبد،چهوخوبچهندا،ببین-

:رفتباالنداصداي
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!اونهمراسمایندرشرکتبرايدنیافردترینالزمنا-

:گفتترآراموانداختاوبهنگاهیعمه

.شرطهازدواجبرايپدررضایتکهدونیمیخودتکن؛فکرعاقالنهدخترم-

:زدپوزخندي

.ندارهبراماهمیتیوارزشهیچاونکهدونیدمی !پدرهه، !پدر-

:نشاندتخترويخودکناروکشیدرااودستعمه

.بودمیراضیباباتبایدمحرمیتونامزديحتیوازدواجبرايکه؛نیستتوومندستاینعزیزم-

:دادجوابحرصی

.بودهمايدیگههايراه-

مثال؟-

!قانونراهازاقدام-

:کردکردنشآرامدرسعیکنندهقانعلحنهمانبا

!کردبازدندونبانبایدکهکردبازدستباشهمیکهروايگرهدلمعزیز-

:گفتفشردههمبههايدندانبا

!تانداخدندونبهروگرهارزهمیباشهکثیفدستیوقتی-

.بودمیزرويکهرفتکیفشسراغبرخاست؛جاازحرفاینبا

:گفتعمه

کجا؟-

:گفتنفرتبا

.باشهاینکهجاییازغیرجاییهر-

:گرفتاودوشازکیفوبرخاستهولفهیمه

میشی،صافهاشباخوامنمیازتباشی،داشتهدوستشخوامنمیازتمن !بريمیروخودتآبرويطورياینجوننداعمه،-

.باشهکهکنهمیایجابموقعیتشخوبیابدباشه،بایدامروزاون .باشینداشتهبديبرخوردخواممیوکنیتحملخوام

:شدبلندتربازمعترضشصداي

بگین؟بهشکهگفتشمابهکیاصال-

:دادتکانسريفهیمه

خودشهمروخواستگاريومحرمیتياجازه .دونستمیماازقبلاونته،گفبهشروجریانخودتنامزدبدونیبهتره !نگفتیمما-

بشی؟محرمشتونستیمیدادنمیرضایتپدرتاگهکرديفکر .گرفته

:نشستصورتشبهتعجبازايهاله

شناختش؟میکجاازاونمهدي؟کی؟-
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 .زدحرفآرمانومنباوزدزنگمابههمفرید .بودزدهفحرباهاشوگرفتهتماسباهاشولیشناخته،میکجاازدونمنمی .آره-

 ...دونستمیتادوشمايدربارهزیاديچیزهايهمآرمان

 .نشنیدرااوهايحرفيبقیه

 ...مهدي

 !نداردوجودمشکلیبودگفتهنباش؛نگرانبودگفته

.بودنگفتهاوبهوگرفتهاجازهبود؛همینقطعابله،

!کنصبر ...مهدي !يمهداي

:بنشاندخودشکناررااودیگربارعمهگردیدموجبکوتاهفکرهمین

ناراحتی،ودلگیرچقدردونممیداري،احساسیچهدونممی .بگذرهخوشیوخوبیبهمراسماینبذارکن؛صبرروامشبجونندا-

.زدتناميخانوادهبهاحترامخاطربهکن؛صبرروامشبهمینولی

:دادادامهصادقانه

قدراینتودلخوريدونممیامابریزي،دورراهاکدورتوکنیآشتیپدرتبادارمدوستآرهباشمراستروباهاتبخواماگه-

.بکنیکاروایننتونیاحتماالکههستزیاد

 .نیایدپیشمشکلیورفتهپیشمرتبیزچهمهخواستمیدلشبخورد؛همبهاشخواستگاريمراسمخواستنمیهماوواقعدر

بغضباهمراه .باشداینازغیربودامیدوارولیشود،پیدایشفریدکهزدمیهمحدسینیمچه !داشتکارخیلیمهديبابعداچندهر

:گفت

 ...نباشهمادرموباشهاوناینکه !اونهباشهاینجاتونهمیکهآدمیترینناحقکنباورعمه-

.لرزیددایشصو

:گفتفهیمه

ولیباشه،زیادخیلیببخشیشوبکنیفکراوبهکهخواستاینشاید .نداریمخبرهاشحکمتوکارهاازونیستیمخداجايکهما-

 ...افتادهفریدبراياتفاقاتیچهمدتایندربدونیکهخوبهنشسته،حقجايخدابدونهمیشه

:گفتسریع

.بدونمخوامنمی-

:گفتبلندينفسباهمراهفهیمه

بودتصادفیکنمآشتیباهاشسالچندازبعدمنشدباعثکهچیزيکهگفتمبهتهمقبال .نیستبدبدونیهم،نخواياگهحتی-

از .ودبکردهمشکلدچارروتنفسشواومدهفشاراشسینهيقفسهبهبود،کردهبديتصادف .داشتاصفهانبندرعباس،راهدرکه

بودبدقدراینحالشاوایل .بودبیمارستانتوايهفتهچندکهطوريبهبود،شکستههمپاشبود؛دیدهآسیببدجورهمپایینوکمر

شکرولیرفتم؛وکنمصبرنتونستمخواهرم،یههممنخب .دیدنشبرمکهزدزنگمنبهمونهنمیزندهاینکهخیالبهخانومشکه

رودیگههمکمابیشاونازبعد .برهراهکمکمووایستهپاشرويبتونهکهکشیدطولماهششازبیششایدچندهر .ندموزندهخدا



کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار – فرصتی دیگر                 کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٧٧

بچهتونهنمیوقتهیچدیگهفریدتصادفهموناثربرکهفهمیدمبعدهاشد؛جداازشزنشتصادفشازبعدسالسه .دیدیممی

!بودگرفتهالقطازشقضیههمینسرهمزنشوبشهدار

ايبچهچندزدمیحدسهمیشهولیبود،نپرسیدهونکردهکنجکاوياويدربارهوقتهیچکهدرستبرد؛باالرانگاهشزدهبهت

!بودنشدهداربچهدیگرفریدپسعجب، .باشدداشته

:گفتغمگینومالیمعمه .آمدبرلبشتلخیيخنده

!شهمیطوراینندونهدادهخداکهرونعمتیقدرآدموقتیبینیمی-

:بودشدهکنجکاوکمی

نداره؟زنیعنی-

:دادجوابآهیباهمراه

سالدهازبعد .کردمپیداشمناست؛بهارهزنشاسم .مجرديسالچندازبعدگرفت،زندوبارهپیشسالپنجچهارحدودچرا؟-

وخوبیهزن .مناسبهفریدبرايگفتمفهمیدم،روجریانوقتی .بوددادهشطالقشوهرشهمهمینبرايبود،نشدهداربچهازدواج

!نیومدههمحاالندیدمش؛بیشترباریهسالیشایدهمینبراينیست،آمدورفتاهلزیاد

.نگفتچیزيدیگرو

منیژهاینکهازنگفت .شودهمسرشبارهدوتاکندصحبتندامادرباتابودکردهواسطهرافهیمهزن،اینگرفتنازقبلاینکهازنگفت

وگرنهنداشت،راندادیدنوبرگشتبرايروییدیگرفریدنگفت«!بشهگزیدهباردوسوراخیهازآدمکهحماقتهنهایت»بودگفته

!کندکاراینبهاقدامخواستمیدلشکههاوقتچه

!نگفتراچیزهاخیلینگفت،

شایدحتیبود؛جالبشنیدنشکهاينشنیدههايحرف .بودکردهمشغولرانداذهنکافیياندازهبهدبوگفتهکهراهاییهمانولی

 !نهترآرامولیکرد،میترسبکرابغضشکمی

کناروماندنبرايرانداتاکردروداشتچنتهدرتوانچههرفهیمه .کشیدطولساعتنیمازبیشزادهخواهروعمههايصحبت

اینشوند؛مطلعجریانکیفوکمازدیگرخواهرهايوبرادرنبایدعنوانهیچبهکهکردنشانخاطرنهایتدروکندتشویقدنآم

!بودمهمخیلی

خطیرشيوظیفهعمهخوشبختانه .رسندمیهامهمانکنندمعطلهمکمیاگرواستآمادهشامکهآمددرآرامصدايهمسرآخر

دورراهازهمانبهبایدفعالکردتوجیهرابرادرهم،اتاقازخروجازبعد .بودکردهسکوتبهراضیرانداحديتاواندهرسانجامبهرا

 .مراسمازبعدبرايبماندهستصحبتیاگروگرددسپريخوشیوخوبیبهمراسمتاکندکفایتدخترشدیدن

:بودپرسیدهکهديمهپیامکجوابدراتاقازخروجازقبلهمندا

مرتبه؟چیهمه-

:نوشت

!کشمتمیبرسه،بهتدستمبذار-

:گرفتجوابو
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(خندهشکلک)ترسازالبتهزد؛جادومادمنتفیه،خواستگاريبگوهمهبهببین !واي-

:فرستاد

!مهدي؟-

:بودمحصورهاخندهشکلکبینجوابش

-  !جونم ...

تحملشاميسفرهسررااوحضوربتواندوشودگشودههمازدرهمشوگرفتهيقیافهکهتداشانرژيقدرآنجملهچندهمین

.گذاشتجواببیراطرفهیکگرموحسرتپرنگاهونینداختسمتشبههمنگاهینیمحتیچندهرکند؛

ارثبهرا (ندامادربزرگ)مادرشنچشماعجیبکهدختريعروس،مغرور،زیبا، !بودشدهبزرگچقدرکهدختريبهطرفهیکنگاهی

.نکندحسابشآدموبگیرداوازنگاهمتکبرانهکهبودشدهبزرگقدراینکهدختري !رااشسالهچندهمسرايقلوهلبانوبودبرده

!بودنکردهحسابآدمراسالهچهارکودکیکهروزيهمانبود؛روزهمانتقاصامروز

کهفرزندشتنهافرزندش، .کندفرزنديخواستنمیکهبوددختريحاالنخواستنآنجوابوکندپدرينخواستکهروزيتقاص

!منتباهمآنبوددورازنگریستنفقطاوازسهمش

 !عجیبخیلیعجیب،بود،دنیاییعجیب .نشودمحرومهمدوردورانگاهاینازتاگرفتمیکامدرزبانباید

مرتبچیزهمهداد،میخواستگارهاآمدنازخبرآیفونصدايوقتی .گردیدجمعسرعتهمانباستدروشدصرفسرعتبهشام

درمرتبیوزیباگلدست .آمدندفرزاد،اجباریشانمهمانياضافهبهمهدينفريچهاريخانواده .بودندآمدهنیزعمهوعموها .بود

 .بدهدنداازغیرکسیدستراگلنداشتقصدمهدي .گرفتصورترددمگرمیخوشامدگوییوسالم .داشتقرارمهديدست

:گرفتاوسمتراگلوزدلبخنديندادیدنباوچرخاندچشم

!شماخدمت-

پراولبخندشدباعثکهرفتمهديبهايغرهچشمدیگرانچشمازدوردهد،خرجبهکردمیسعیکهمتانتیهمهآنبیندرندا

!شودتررنگ

آنجاناچاربهمهدي .بودخالیاشکناريمبلوبودنشستهمادرکنارمبینا .نشستندهمهپرسی،احوالوروبوسیازشدنفارغازدبع

در .کردخواهدتصرفراخواهرشبهممکنمکانتریننزدیکوقتاسرعدراشخجالتیرفیقایندانستمیکهچراکرد،اشغالرا

خیلینبود،باخبرخواستگاريجریانازکالمبیناچونهمطرفیازبود؛کردهشیشهداخلراخونشهمزلمندرساعتدویکیهمین

.زدحرفیشدنمیوکردمیرفتارعادي

:گفتمیهمگاهیداد،نمیاهمیتمهديهايکردننگاهچپبهاصالکههمخانفرزاد

.باشخودتمواظب !هاشدنچپچشماتکرديازدواجوقتیازگممیمهدي-

:کهزدمیهمغراوبهتازه

شده؟الغرمبیناچرا-

نمینصیببیهمرامبینهایشمحبتایندرالبتهبود؛دادهاوخوردبهآبمیوهبارسهروزنصفعرضدرحرف،اینراستايدرو

!لسکوتاحقدادنباولوداشت،مینگهساکتراغیرتیوحساسداداشاینباید .گذاشت
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:گفتفهیمهبهخانومملیحهکهبودندآوردههمدیگريوسایلخودشانرسمطبقشیرینی،وگلبرعالوه

بچینیم؟کجاروایناکنیدراهنماییشهمی-

:کردخالیراخوريناهارمیزنصفوکردهولکمیبود،مترقبهغیرعمهبرايکمیموضوعاینچون

خوبه؟اینجا-

:زدتبسمیخانومملیحه

.ممنونبله-

:کردمبینابهروسپس

 ...جانمبینا-

 .نهادمیزرويبود،لوازمبینکهرومیزيوکوچکيآینه .رفتبودند،آوردهکهلوازمیسراغوبرخاستمادرازاجازهگرفتنبامبینا

لباسيپارچه .چیدهاآنمقابلدرمرتبوگشودراکدامهمدربکهبودنیزشدهتزیینبستهچندآن،طرفدودرراشیرینیوگل

قنديکلهچیدمان،مرکزدرندايحلقهصورتی،رنگبهبازمجلسیشاللباس،رنگبهبلندپاشنهکفشصورتی،رنگبهمجلسی

.پاشیدشدهچیدهلوازمتمامرويهمنقلمشتیکسرآخروگوشهیکدرشدهتزیین

«!خودمونعروسیتوایشااهللا»گفتدلشدرباردهفرزادچیدماناینمدتتمامدرنماندناگفته

فکرچیزیکبهافتاد،میوسایلومیزرويبهاونگاهوقتهربینایندرالبتهشد؛آغازنداتوسطشیرینیوچايگرفتنبامجلس

«!بپوشمبایدمنروبلندپاشنهکفشاياونواقعا»کردمی

فرید .شدکشیدهترجديمسایلبهزودخیلیوشدآغازاجتماعیموضوعاتباهاحرفهم،باخانوادهدوسابقناییآشعدمخاطربه

وبودشدهوحدهمتکلمدختريخانوادهطرفازتقریباداشت،آنانورودازقبلکهسکوتیرغمعلی

حتی .هاحرفاینازکلیوکردخواهندزندگیکجادارد؛یماتیتصمچهآیندهزندگیبراياینکهاز .پرسیدمهديتحصیالتوکاراز

اینازبعدونبودهخبربیحالشازوقتهیچولیکرده،میزندگیمادرشبانداچندهرگذشتههايسالدرکهکرداشارهسرآخر

!بودنخواهدهم

وسوالمدتتمامدر .کندکاريجمعحضوردرانستتونمیولیندا،يکردهاخميچهرهرويخوردمیچرخیگاهیمهدينگاه

.دادمیپاسخداشتامکانکهجاییتافراوانيحوصلهباهمجواب

کهشدندمتوجهسریعخیلیپراندند،میگاهیکدامهرکهکوتاهیجمالتباوبودندنشستههمکناراتفاقیطوربهفرزادوآرمان

میوهازاوبشقابايلحظهکردنپرضمن .کردمیکاملاوحقدررانوازيمهمانآرمانکهودبایندارند؛نزدیکیيروحیهعجب

:گفتمیمیزرويهاي

!ماسهمیمابرايهمینفقطمجلساینازکهبخور-

:گفتخانومملیحهوکشیدتهاولیههايصحبتاینکهتا

.بزننحرفهمباکمیجووندواینبدیناجازهاگه-

اینخبولیهستند،هممحرموگرفتهراخودتصمیمهاآنواستدیرکمیهایشانسنگواکندنبرايکهدانستمیخودشبتهال

!بودهمقشنگشقسمتتازهبود؛مراسمازجزیی
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:گفتاوحرفتاییدباعمه

.کنراهنماییاتاقتبهرومهديآقاجان،ندا-

اشپیشانیرويعرقیوشدهعلتبرمزیدهممجلسسنگینجو !بوداشخواستگارياسممربرخاست؛جاازسنگینخیلیمهدي

.بودنشسته

:پراندمزهوداددستشوبرداشتهکاغذيدستمالچندفرزاد

 .شهمیالزمت-

:گفتخندهباونماندعقبهمآرمان

 !نیستبدبیاریندرروکتتون-

:پرسیدفرزادبهروبعد

هست؟نیست،گرمکهخونه-

 .سردمهکهمن !بودکجاگرمافروردینیاولبابا،نه-

:گفتلبزیروکردهاآنبهنگاهیچشمیزیرایستاد؛میساعتنیمبایددهدگوشدوآنهايپرتوچرتبهبودقراراگر

!شهمیهمشمانوبت-

:گفترودربایستیبیفرزاد

!آمینالهی-

:گفتمادرهبروخندانهمآرمان

شنیدین؟مامان-

.داشتمهمتريکارفعالبشنود؛رافهیمهجوابتانماندمهدي

:ایستادکناروکردبازرااتاقدرندا

.بفرمایید-

:گفتمحترمانههممهدي !داشتدیدهالازاتاقشدردم

!بفرماییدشماکنممیخواهش-

:گفتحرصیوبرگشتندادر،شدنبستهمحضبه .شدبستهاتاقدرومهدي،دنبالشبهوشدواردندااولباالخره

 ...اینتونستیچطورمهدي-

:کردکجراسرشمهدي

.سالم-

:کشیدنفسیندا

 ...ببین-

:گفتمظلومانهوخوردرااشخندهوپریدحرفشبین

!سالمبازم-
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:دادتکانتهدیديانگشتوکشیدپوفی

!توودونممیمنکنیلودگیم،اعصبانیببین-

:گفتترسیدنادايآوردندرباونهادقلبشرويرادستشمهدي

!اینجابریزنهمهکشممیدادبخورهبهمدستت-

:گفتکرد،میخندهکردنمخفیدرسعیکهحالیدربگیرد؛رااشخندهجلوينتوانستکردکاريهر

!بديتوضیحبهمباید-

:نهادچشمشرويدست

.داریممهمتريکارهايحاالولیبدم،توضیحبهتتاهستفرصتعمرآخرتا !چشمبهاي-

:شدسینهبهدستندا

!مثال؟چی-

:گفتوگرفتآغوشبهوکشیدجلوتررارویشبهروطلبکاروسینهبهدستدختر .خندیدمهديچشمان

!اینمثال-

بفهمدندااینکهازقبلبرد،ترپایینراخودصورتوگرفتنشانهرالبش .کشیدباالترراشصورتوگرفترااوچانهآنپیدرو

:گفتوبوسیدسریعاست،قرارچهازاوضاع

!اینیا-

کردهتبوجوديبا .بودکردهمعتادشروزدوهمینعرضدرمهديآغوشگرماي !توانستنمیولیکند،مقاومتخواستمیچقدر

!گویابودمهمتراینفعالشد؛دیگرافکاريهمهخیالبیته،گرفگرو

وفکرهرازشدرهاانگارونهاداوسینهبرراسرش .کردرهااوآغوشدرراحرفشپردلوسوزانتنوانداختپایینرادستانش

 .دیگرياندیشه

!شودآرامآغوششدرمدتیبرايبودکسیکهخوبچه

!باشدداشتهراکسیتوانستمیخوبچه

!دارددوستشکهکسی

راکسیکهبودعالی .کشاندمیعشقتاشیطنتازرااومطلباینوکردمیحسوجودتمامباراشدنآغوششتسلیمونرمشاین

 .بخواهدراتوهماواینکهترعالیوباشیداشتهوبخواهی

قلبشدرراخونفورانوهایشرگدررامهرجوشش .دادحرکتاوکمررويروانوازشراانگشتانشوکردترتنگرابازوهایش

!ابدتاشدهولوبود،داشتهنگهشحرفبی .فهمیدمی

 !اوبهفقطداشت،تعلقاوبهآغوشاین

:گفتوکردبلندآغوششازسرگذشت،کهايثانیهچند

!مهدي-

:انداختهمسرشمرطوبچشمانبهنگاهی
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!مهديلدجون-

:کشیدعمیقینفس

.بالتکلیفمخیلیطورياینخودمون،يخونهسربریمزودترچههرخوادمیدلم-

:بودخدایشاززد،لبخندي

.باشمهمخونهدنبالکنممیسعیعقدکارهايکناردرباشه !بیشترمن-

:کرداخمینیمچهوآمدبیرونمهديآغوشازآرامیبه

!نگفتی؟بهمراچ !بدجنسیخیلی-

:گشودراهاآنتريمهربانيقیافهباوبستراچشمانش

 !روحرفااینکنول ...بهترهبراتباشهیهوییکردمفکر .بشیدرگیرپیشروزچندازخواستمنمیاینکهبراي-

:کشیدزانویشرويوگرفتهمراندابازويونشستتخترويخود

!بکنیمواهمباروسنگامونماتانشستنبیروناونآدمایلیهناسالمتیبزنیم،حرفرتجديهايموضوعسربیا-

:گرفتاشخنده

بزنیم؟حرفچیازکندیم،واروسنگامونقبلناکهما-

:دادباالابرویی

.زننمیحرفهمهکهچیزاییاز-

چی؟-

:گرفتخودبهجدييچهرهمهدي

.کنمشروعمنبذار-

:نشستتخترويکنارشوبرخاستاويقیافهدیدنابندا

.بفرمایید-

:دادادامهجديطورهمان

دارین؟دوستروماشینیچهچیه؟عالقتونموردفصلمیاد؟خوشتونرنگیچهازشمابانو،ببخشید-

:دادتکانسريندا

خوبه؟حالت-

 !دیگهبدهجوابرسم،پمیسوالدارمخب .شمنمیاینازبهترتو،جوونآره-

:کردزمزمهلبزیروچرخاندمخالفسمتبهراصورتش

!مسخره-

:برگرداندخودسمتبهرانداصورتوزدتبسمی

!ندا؟-

.هووم-



کاربر انجمن نودهشتیا امیدوار – فرصتی دیگر                 کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٨٣

واهدخپیداادامهدارمعمروقتیتااینوکنممیتامینمنروخونوادمزندگیيهزینهکهدونیمیدونی،میمنوزندگیشرایطتو-

نداري؟مشکلیموضوعاینباکهتو .بشنمستقلوکننپیداسامانوسرخواهرموبرادرکهوقتیتا ...کرد

:شدمهربانهمندايچهره

.ندارمازتهمايدیگهانتظارودونستممیروموضوعاینهمگفتینمی !نهکهمعلومه-

داري؟آیندتشوهرازانتظاراتیچهتوخب-

:انداختپایینراشنگاه

.دارمعادتسادهزندگیبهمنشن،میحلخودبهخودچیزابقیه .بمونیوفاداربهمکهاینهدارمتوازمنکهانتظاريترینبزرگ-

:گفتکرد،مینگاهچشمانشبهکهحالیدرکشید؛خودسمتبهکمیرااووکردحلقهنداشانهدوررادستشمهدي

.سازممیبراتروزندگیبهترینباشمطمئنهمبعدش !قولقولِدم،میقولبهت-

:گفتوکشیدعمیقینفسدرونش،بهخوبحسشدنسرازیراز

زدي؟حرفشرکتتوکردنمکاريدربارهفرزادبا-

.باشیمداشتهاحتیاجنفردویکیبهکههستشلوغقدراینسرمون .نیستمشکلیآره-

زدي؟حرفمبینابا-

.بکنمکارواینبایدفرداوامروزدیگهولیهنوز،نه-

:گفتبعدوکردمکثیندا

مهدي؟-

.جونم-

!بیام؟باهاتونمنمشهنمی !سختهبرامبمونم،اینجاروشبخوامنمی-

:گفتخندهباوکردنگاهششدهگشادچشمانبامهدي

يعمهنفراولینوقتاون !برممیروعروسمنرسیدیم،توافقبهدیگهماببخشیدم،بگوبرمبیروناتاقاینازمنحاالکنفکر-

!کنهمیشقهدوروامکلهکهمحترمتونه

:خندیدهمندا

!نمیاینکنارهمباجورایییهچرادونمنمیفقطخوبه؛همخیلییعنینیست،وحشتناكهمقدرااینعمه-

:گفتعمهمقابلدربرخوردشاولینیادآوريباوکردتبسمی

باشمطمئنبشیم،آشنابیشترکمیهبذار .شناسیممیروهمدیگهکموداشتیمهمباکمیبرخوردماداره،حقاتعمهراستش-

.کنممیعوضرونظرش

همفریدکهباشداییجنداشتدوست .بودسختبرایشخیلیبماند؛آنجاخانوادشومهديرفتنازبعدخواستنمیدلشواقعاندا

:گفتآرام .بودکردهتحملزیاديهمجاهمانتا .آنجاست

نداره؟راهییعنی-

:گفتوکشیداويگونهرويوارنوازشراانگشتش
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 !کارابقیهوآزمایشيبهانهبه .دنبالتبیامدممیقولششساعتصبحکن؛تحملروامشبهمین-

:دادادامهخندهباو

روسنگاشونبدجوريایناگنمی !مجالسيسوژهشیممیمدتیهتا !شه؟مـیچــیببرمبگیرمرودستتحاالاگهجديولی-

!واکندن

:گفت .گویدمیراستمهديدانستمیزد،لبخنديهمندا

بریم؟پاشیم-

:کردبلندوگرفتهمراندادست .برخاستتاییدبهمهدي

.باشه-

:گفتوچرخاندندايکردهآرایشيچهرهرويرانگاهشرفتنازقبلاما

!شديخوشگل-

مالحظهقابلطوربهولیبود،مالیمبسیاراوصورترويعمهاجباريآرایشاینکهبا .انداختپایینراسرشلبخندوخجالتکمیبا

.بودکردهتغییراي

:گفتوبوسیداشپیشانیوشدخممهدي

.بریمحاال-

بهندااینکهرغمعلیمهریهمورددروشددیگريهفتهیکبرقرارعقدروزمورددر .رسیدپایانبهشیرینیخوردنوکفبامجلس

چهاردهوصدآنجايبهفریدولیبود،کردهمنتقلبرادرشبهراهماننیزفهیمهوآزاديبهاريسکهچهاردهبودگفتهاشعمه

.بودنداتاقدرنداومهديکهبودحالیدراین،«مبارکه»گفتچراوچونبدونمهخانومملیحهوگفتسکه

مبلرويراخودوکشیدراحتینفسفهیمهعمه .کردندراتركخانهوگفتهتبریکینیزناتنیعموهايوعمهخواستگارها،رفتنازبعد

کافیبود،یافتهپایانخوشیوخوبیبهمراسمکههمیننبود،مهمچیزهايبقیه .بودشدهبرداشتهدوششرويازکوهیانداخت؛

:گفتندابهرووزدلبخندي .بود

.باشهمبارك-

:کردنظراظهارتريراحتخیالباعمه .گفتي«ممنون»میزرويهايبشقابکردنجمعحالدرندا

 .داشتنازنینیمادرچهانصافاولی-

:دادادامهتراحساسبا

!بودخوشگلچقدرهرشخوا-

:گفتتندآرمان«.دارهخواستارمبیناکهببرطمعدندونجانعمه»کهنگفتبود؛تبسمفقطنداپاسخ

!اومدخوشمبیشتردوستشازمنولی-

:رسیدزودخیلیموردایندرنداجواب

.همیديلنگهجفتتونچون-

:گرفتقراراومقابلسریعآرمان
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!کنهجاروروزمینهامونسگرمههمششوهرتعینخوبه !هان-

:رفتباالتهدیدبهنداانگشت

!هاولوشلشمامثلتادهبهارزهمیاونمثلدونهیهباش،زدنتحرفمواظب-

:زدکفیخندهباآرامکهدهدجواببودبرگشتهآرمان

!جونتنوشخوردي؟آرمانندا،ایول-

:کردحملهشیرینیظرفبهوکشیدپوفی

!ذيمی-

:گفتآرام

ایه؟صیغهچهدیگهذيمی-

:دادجوابشیرینیخوردنحالدر

!ذلیلمردیعنیهستذيزيمقابل-

روبود؛دادهتکیهاوپنبهفریدبرد،میآشپزخانهبهراهابشقابداشت .نبودحسشموجودآنمقابلدرفعالنداد؛ادامهراکلکلندا

:کردندابه

!بشیخوشبخت-

ظرف .کشیدخودهمراهحرکتشدررافریدنگاهوگذشتکنارشازاعتنابدونوانداختاوپايتاسربهنگاهیکرد؛حبسرانفسش

:گفتبلندتروکردرهاظرفشوییداخلرادستشدرهاي

.راکايبقیهوآزمایشبریمدنبالممیادمهديزودصبحبخوابم؛رممیدیگهمنعمه-

:آمدعمهصداي

.خوششبتبرو،باشه-

:گفتمتعجب .آمدزدندرصدايروپوشآوردندرازقبلبرداشت؛سرشازروسريوشداتاقشوارد

.بله-

:گفتحرصیبود،چسبیدهسقفبهخشموحیرتازنداچشمان .آمداتاقداخلفریدآنتعاقببهوشدبازدر

فرمایش؟-

وجودبرایشهماوازترنامحرممگربست،سرشبهدوبارهراروسريوکردايقروچهدندانندا .بستشسرپشترادرفرید

:گفتفرید !داشت؟

!بزنمحرفباهاتخواستممی-

:دادجوابدوستانهغیرلحنهمانبا

.ندارمشماباحرفیهیچمن-

:گرفتنشنیدهرااوحرففرید

!شديخانومچقدر-
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:برگرفتاوازنگاهودززهرخندي

.بیرونبریدلطفا-

:گفتبلندترندا .شدترنزدیکاوبهگامی

!بیرونبرو-

:گفتآهیباهمراه !بگوید؟چهاصال !بزند؟حرفاوباتوانستمیچطور .کشیدعمیقینفسوایستاد

میفقطکنم،توجیهروامگذشتهکارهايخوامنمی .هشمیشرمندهیادآوریشونبهازبعداکهکنهمیکاراییجوونیدرآدمگاهی-

 ...بهگردهبرمیبودههمدلیلیهرگذشته،هاگذشتهگم

:گفتوقتیبودتلخخیلی

اینشه،نمی !آقانه !نهسالمه؟بگموبزنمبندروشکستهيکوزهاینخوايمیخواي؟میچیمنازحاال !آره؟ !گذشته؟هاگذشته-

کهمنهاعتماداشدیگهتیکهوجوونیشومادرماشدیگهتیکهخواهرمه،اشتیکهیهشده،گماشتیکهچندمنيکستهشيکوزه

بهچسبهمیرهمیبازودهنمیهویتتغییرکنممیهمکاريهرکهنشستهبدبینییهجاشبهرفته،دستازتنهانهرفته؛دستاز

اینبگو،شماحاال !چسبهنمیکهچسبهنمیسرجاشبذاره،رودرستهوبردارهروتیکهاینکنهمیتالشنفریهچههرواعتمادجاي

فکرآیندهبهگذشتهاینداشتنباشهمیچطوراصال !پاشیده؟همازقطعاتشيهمهوقتیکردکارچیبایدروگذشتهکهايگذشته

زندگیتونقشیوقتهیچخوادنمیدلموخوامنمیشماازتوضیحیهیچمنه،نداروجودايرابطههیچمنوشمابینآقانهکرد؟

جداهمازراهمونحاالتاکهقدرهمونپسگذشت،حوادثبرخیازخاطرشبهکهندارهوجودهمخوبیحسهیچ .باشیمداشتههم

.بودخواهدجداهماینازبعدبوده،

:گفتترجديو

!دارهوجودنداییکنیدفراموشسابقمثلوبیرونبریدهمحاال-

:گفتغمگینفرید

!بدنهمبهدوبارهفرصتیهآدماالزمهگاهی-

:فشردهمبهرالبانش

يهمهآدمکهشرطیبهباشه،نکردهخرابروسرشپشتهايپليهمهآدمکهشرطیبهباشه،باقیفرصتیکهشرطیبه-

همهازکهکسیبرايولیخوبه،دوبارهفرصت .باشهگذاشتهبرگشتبرايجاییکهشرطیبهاشه،بنکردهخرججایهروامتیازاتش

دونهدونهشدنسفیدپیدرشمافرصتمقدمفریدآقايندارن؛ايدیگهفرصتزندگیدرهمه .باشهنکردهاستفادههاشفرصتي

کشیدهنبودسهشونکهکسانیسرناحقبیشتریاوحقبهکهمنفریادهايدرخواهرم،آخرهاينفسدر .شدهتموممادرمموهاي

زندگیدرروچیزهیچاینولیباشنعمیقهمخیلیهاعلتاگهحتیبدونم،روشماکارهايعلتمهمهبرامنهوخواممینهمن .شد

 !وراینمنوبمونوراونشماپسدید؛روورشاونپسشازنشهکههستزیادقدراینمابینماتیرههايالیه .دهنمیتغییرمن

میزطرفبه .بودعمیقزیاديرنگ،تیرهيالیهانگار .شدآهورفتدخترشخشمگینومصممچشمانپیدرفریدحسرتپرنگاه

:گفتوگذاشتمیزرويراايدفترچهورفت
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روعروسیتخرجکفاف .توئهمالدارهبرشریختم؛پولاريمقدتوشماههروکردمبازتواسمبهپیشهامدترودفترچهاین-

!دهمی

:شدبازپوزخندبهلبانشدوباره

!ندارماحتیاجیباشهمنسوبشمابهکهچیزيهیچبهمن !ببرداربرش-

:داشتهمخشصدایشحاال

!وردبندازشخواينمیاگهوکناستفادهخوايمیاگهداربرش !تواسمبهتوئه،مال-

برايقلبشچقدر .کردنگاهبود،ایستادهکهدختريبهدوبارهوبرگشترفتنبیرونازقبلوکردبازرادر .رفتدرسمتبهوچرخید

.بودخودشهايرگدرخونجنسازکهخونیجریانحسبراي !تپیدمیکشیدنشآغوشبه

ببرد؛گوربهخودباراخونهمیکوفرزندیککشیدنآغوشبهحسرتبایدکندثابتتابودایستادههمچنانکهدختري

شده؛تمامهایشفرصتکندثابتتا

 !نماندهبرایشدیگريفرصتکندثابتتا

!ماندجاهمانوافتادزانوانشرويفریدخروجازبعدچقدرآمدنمییادش

!نکردلمسوکردایستديمهشمارهرويانگشتشوبرداشتراموبایلشبارچندآمدنمییادش

!نکردپاکشانوریختچقدرهایشاشکآمدنمییادش

!نهادبالشرويرادردشپرسروکردخارجتنازکیبودپوشیدهاشخواستگاريبرايکههاییلباسآمدنمییادشحتی

!بودختسخدابهبود،سخت ...بگذردتوانستنمیکند،دركتوانستنمیبپذیرد،توانستنمی

!توانستنمیکند،نگاهپدرچشمبهرااوحاالتوانستنمیبود،اشزندگیغولعمريکهفردي

 .بودخالیونبودبودمیبایدکهاوییجاي !گریستبارهزارپرید،خوابازبارهزاردید؛کابوسهزارخوابشساعتدویکیهماندر

!بودپرزیاديبود،نبایدکهاوییجاي

 !دیگروقتیدیگر،روزيشاید .باشدمثبتتوانستنمیکند،تحلیلتوانستنمیبپذیرد،توانستنمیاشکردههنگمغزفعال

کردهپفچشماندادآمدنشازخبرزنگصدايوقتی .خوردمیغلتهایشکابوسدرهمچناننبود،موبایلشبامهديتماساگر

کهکسیپیشبرود .نباشددیروزهایشبهنزدیکقدراینکهجاییبهبرودبرود،واستخمی .کردتنبرلباسسستوگشودرااش

.بودخوبخیلیبود،وقتی

 .بیایدکنارکردسعیمهدي .نمودمیالقامقابلشطرفدرراخموديوخستگیاحساسهایش،چشمبستنوسکوتولبیزیرسالم

بابخواهداشزندگیواقعیتعنوانبهتاآمدمیکنارموضوعباقدرآنباید .ندبزحرفخودتاگذاشتنداشته،خوبیشبزدحدس

.رسیدمینقطهآنبهخودبایدکند؛صحبتاشزندگیشریک

.شدمیدادهزوديبههمجوابغیرهوپارتیلطفبه .شدصرفآرامشدرهمآنازبعدصبحانهنکشید،طولزیادآزمایش

:پرسیدصبحانهازبعد .بودمهربانوحوصلهبانهایتبیمهديمدت،تمامدر

کنیم؟کارچیجوابادادنتا-

:گفتمکثبدونندا
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!ماشینبریم-

:گفتوبرگشتنداسمتبهنشستند،ماشینداخلوقتی

!چی؟دیگهماشین،هماین-

:گفتخجلوبرگشت

!ات؟شونهروبذارمروسرمتونممی-

به .دادنمیاهمیتیزیادهمصورتاینغیردرچندهربود،پاركخلوتیجايدرهمماشینخوشبختانه .نداشتپرسیدنزد،تبسمی

:فشردآغوششبهنرموکشیدخودسمتبه .گرفترابازویشوچرخیدسمتش

!بخوايکهجاهرووقتهر-

:گفتبعدوداشتنگهشکمی .بودهایشگریهازحاکیتنشظریفتکانولیشنید،نمیهمصداییودیدنمیراصورتش

کنی؟تعریفخواينمی-

:گفتآهستهوکشیدعمیقینفس

!نه-

برنمیاد؟دستمازکمکی-

:زدلبخنديشدنترسبکحسباوکردبلندراسرش

!بزرگیهکمکهستیکههمین-

:گفتمتاثروکشیداويگونهرويرادستش

.ببینمتغمگینقدراینهرگزخوامنمی-

:دادنشاطصدایشبهوشدتررنگپرلبخندش

!کناداروبدهیتباشزودحاالبینی،نمیدیگه-

:گفتندانستنازحاکیلحنیباومتعجب

!بدهی؟کدوم-

:گفتطلبکارانهوسینهبهدستندا

-،داشتیبهمبدهییهنیستیادت !دین؟میقولطوراینشماا!

:گفتگیج

!راهنمایییهامم،-

:انداختباالابرویی

!دارهخرج-

!چی؟-

!شهمیدوبلبدهیت-

:گفتناچارنیاورد،یادبهچیزيچونوکردفکرکمی
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!قبولباشه،-

:بودبهترطورایندیگري،فکرهرازشودخالیخواستمیوبودمهديکنارحاال .کشیدصداییبینفس

!آیندهدرمنبدهیبوديگفتهبودي؟دادهبستنیقولبهمنیستدتیا !پرتحواسآدماي-

:شدمیدیدههممهديصورتدرخندهحاال

.بریمپایینبپربخواه،جونماازشما !آهان-

:دادتکانتهدیدکنانراانگشتش

!دوبلشکالتباباشهیادت-

:دادکشراصدایششدنپیادهحالدر

!چشمبهاي-

دردستزدن،قدمبود،همینزندگی .شدمیهماینازبهترمگر .دادمهديدستدررادستش .کردپربهاريهوايازرانفسش

!دوبلشکالتباهمآنخوردن،بستنیداشتن،یاردست

:پرسید

شه؟میآمادهکیجواب-

:کردساعتبهنگاهیمهدي

.ترمینالبرسونیمشونناهارازبعدبایدمراغه،گردنبرمیظهرازبعداینامامانشه،میآمادهبخوریمبستنیتا-

!رن؟میدارنچرانیست؟زود-

اونتاهمما .گردنبرمیعقدمونمراسمبرايخداامیدبهرنمیکافیه،افتادنعقبدرسازروزيدومبیناومبین .نیستزودنه-

.دیممیانجامروکارهامونموقع

:رسیدپپرتحواسنداي

!بعدهفتهيشنبهسهبهافتادعقدچیبرايحاال-

:زدکمربهدستوایستادمهدي

!همینبراي .بودعسگريحسناماموالدتمناسبتتریننزدیکواولین !مردیابودزنلیلیپرسهمیتازهخواب؛صحت-

:گفتمظلومانهوانداختپایینراسرش

!اصالنفهمیدمروهاحرفنصف .کنمجمعروحواسمتونستمنمیدیروزخب،-

:کشیدوگرفترادستشدوبارهوخندید

!فهمیديرودیگهنصفهاونخوبهباز-

ولیبود،همراهیبرايحاضروحیهمفرزادالبته .رساندترمینالبهرااشخانوادهنداهمراهناهار،خوردنوآزمایشجوابگرفتنبا

.کردخداحافظیدردمهمانازدمقهايبچهعینفرزادکهبوداین«!گمنمیمبینابهرووضوعمبیاياگه»گفتمهدي

:گفتهمرفیقشگوشدر

!دارمبراتتوپخبریههممنبیاري،برامخوشخبراگه-
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ازبعدچايتارفتندلترمیناشاپکافیبههمینبراي .بودماندهحرکتبهساعتییکگرفتند،بلیطورسیدندترمینالبهوقتی

.بخورندراغذایشان

:گفتچینیمقدمهبدونمهديچاي،شدنخنکتا

!بگمبهتخواستممیکههستمطلبییهمبینا-

هر !خودشازبیشکمیداد،میحقاوبههمکمیانگار .شودمیشاکیفردامبیناقلایندانستمی .زدمبینمقابلراحرفعمدا

:گفتنگرانکمیواحتیاطبامبینا !داشتگلوآبحقدیگرانازبیشماهنهمدتوبودخواهرشقلويدواوبودچه

!شده؟چیزي-

:گفتمهدي .بودندکردهمشغولچايهايلیوانچرخاندنباراسرشانبودندجریاندرکهمادروندا

!شهمیپیداخواستگاربراشراهبهراهکهشدهبزرگدرقاینمنکوچولويخواهرفقطنداره،وجودايکنندهنگرانچیز-

بهتبامبینا .بشنوندتوانستند،میراگردنشاستخوانترقصدايکردندمیدقتاگرکهچرخیدسمتشبهسریعقدرآنمبیننگاه

واحدآندرفکرهزار .بودکردهمگراپایشودستنپرسید؛چیزي .انداختپایینوکندودوختبزرگشبرادربهرانگاهشانتظارو

 !حرفخیلییعنیاینونداردناراحتیيقیافهمهديبوددیدههمدمیکهماندر .رسیدذهنشبه

:پرسیداخمووجديمبین

!کی؟-

:زدتبسمی .داشتراالعملعکساینانتظارمهدي

!سمجهمومهمههمخوبه،همآخرياینیول .نبودنمهمزیادچونبماند؛کردنخواستگاريازشکیااینکه-

:گفتتاکیدبااصال،داشتمعنیچه .زندمیحرفخواهرشخواستگارازراحتقدراینبرادرشآمدنمیخوششاصال

!کی؟-

:دادجوابآرامشبا !بیایدفرزادنگذاشتکهخوبچه !اوفکرد،نگاهکوچکشبرادريگرفتهگريقیافهبهلبخندبا

!فرزاد-

متعجبکمیفقطوکمیچشمانشکهمبینایی .ببیندراالعملشعکساولینخواستمیبود،شدهدوختهمبینايچهرهبهندانگاه

آچمزراطرفشکهبپزدآشیجورچهبودبلدوبودخوبیآشپزفرزاد !شدانگشتانشعصبیحرکاتمتمرکزوگرفترنگبیشتروشد

.گرفتجديراموضوعدشمیزد،لبخندي !کند

حامیمهديشکبدونکهخصوصبه !نبودکسیهرکاردادنششکستبود؛قدرطرف !بدجورهمآنرفت،درهممبینيقیافهاما

 !نه ...مبیناازدواجباولینبود؛بیندرمشکلیاصال .داشتراانتظارشوبودوقتشآمد،کنارراحتخیلیمهديازدواجبا .شدمیاش

مبینابگیرد،مالقاتوقتخانفرزادازبایددیدنشبراياینازبعدحتمااو،قلويدوخواهرهمآن !نبودکردنشازدواجسنمبینااصال

بهاستخوابقلشبیندمیورسدمیخانهبهوقتیکهاو !نیستبیششوخییکجریاناینقطعابابانه !تهران؟بههمآنبرود؟

عیبهزارفرزادبهبگوید؟نهکندراضیرامبیناکند؟کارچهبایداست؛دلگیرخیلیمبینابدونخانهاصال !کندمیبیداررااوبهانههزار

 !هماشخانوادهاست،خوبکهاشقیافه !وايبگذارد؟خواستگاراینبهتواندمیعیبیچه !شدهايمخمصهبدعجببگذارد؟
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محرمروزهايتازه .خواندمینمازبوددیدهایمانش؟ !کهاستبهترهمخوبازاخالقشخدایا،؟اخالقش !همکارش !همتحصیالتش

است؟تمامکاریعنی !گذاشتمایهجانیومالیقدرآن

:گفتمبینابهروشدههفتابروهايهمانبا

!کنی؟زندگیتهرانخواينمیکهتو-

:رسیددادشبهمهديگرفت،ازگرالبشگوشهوآوردباالراسرشدمیمبینا

.کنهفکرروشتونهمیبخوادقدرهرمبیناپیشنهاده،یهاینفعال-

:دادتغییرمبیناسمتبهرانگاهشجهتو

دیگهچیزهیچفکراومد،راهباهاتدلتاگهگه،میچیدلتببینفقطوفقط .کنممیتاییدشنداره،وجودمشکلیمننظرازببین-

همحاالبگو،بهموبکنروفکراتخوبپسبکنه،کاريبهمجبورروتوتونهنمیکسینداريدوستشکردياحساساگراما.نباش

.شینبلندشه،میدارهدیگه

شرفدرحسنگرانی،استرس،دلهره،مبیناولیاست،حالیچهدربودمشخصتکلیفشکهمبین .شدندبلندفکربادوهرقلوهادو

داشتهدوستازحاصلجریانی .کردمیغلیانقلبشدرهملطیفیجریانیکهااینيهمهبرعالوهوبزرگ،اتفاقیکبودنوقوع

برمبنیفرزادآخرحرف !تپدمیبیشترقلبشواستبستهیخانگشتانشنوكتاچرافهمیدنمیو !عشقشایدوبودنمهمشدن،

پیدامعنیزیاديحاالولیرسید،خودشگوشبهفقطوشدایرادآهستهخیلیچندهر«!ترهنگقشخیلیخونهاینجاییوقتی»اینکه

!بودکرده

:کردمیعروسشوپسربهداشترانهاییهايتوصیههمخانومملیحه

زدنگلآرایشگاه،ازگرفتنوقتشیرینی،سفارشعقد،سفرهسفارش .کنیدتمومهفتههمینآخرتاراخریدهاببینیدکمه،وقت-

 .دربیاریدروتعدادشوبگیریدلیستهممهمونااز !هانرهیادتونماشین

:دادتکانتاسفباسري

.اینجاستدلمولیرم،میحاال .دادممیروترتیبشخودمروکارابیشتربودخودمونشهراگه-

:زدلبخنديمهدي

!شهمیحلچیهمهنباشیدنگرانمنمادر-

.رفتندمیبایدنبود،همايچارهولینباشد؟نگرانتوانستمیمگر

هر .باشندمراسمکارهايسراغخواستندمیفردااز .بودنددادهمرخصیخودبهروزیک .گذراندندتفریحوگردشبهراعصرتمام

قدرآنکهپیچاندندايدفعهیکراعمهفرزاد،وعمه .کردمیهمراهیشانطورهمینمزاحمدومکررهايتماسپیداستناگفتهچند

زن !نباشدندامنتظرهمشبکهفهماندنداوبهمحتاطانهخیلیوندارندفرصتاصالکهاستزیادشرکتومراسمبرايکارشان

!تمامنامهوالسالم، ...دادنمیهمپسشبود،گرفته

یکداخلبودکردهراپایشدوولیرفت،پیشچطورقضیهبودگفتهمهديرباهزارپیچاند؟رافرزادهاراحتیاینبهشدمیمگراما

«!شدهچیبگیبایدرودرروشهنمیطورياینخونه،بیاییدسریعتندزود»کهکفش
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هاصحبتتکتکبارچندمینبراي .کشاندخانهبهراهاآنوکنندصرفنفريدوراشامدوآننگذاشتوشدموفقهمسرآخر

بهتروقلشهاراحتیاینبهمبینکنمنمیفکر»بودگفتهمهديچندهر !بودهیچیازبهتربازکشید؛راحتینیمهنفسشد،مرور

!نبودسختیکاراشبقیهبود،شکستهراغولشاخ .کردمیراضیهمرافسقلیآن .نداشتنشدکاريهیچخبولی«!هابده

:گفتودادلم .بودداشتهنگهآخريلحظهبهراخودخبربدجنسیبا

گردي؟میخونهدنبالهنوز-

:کردنگاهشمهدي

!گشتنبهکردیمشروعتازه !چیه؟هنوز-

:شدسینهبهدست

داري؟پیشپولچقدر-

 .تابیستنهایتشایناوواماحتساببا-

.میاییمکناروراونووراینکمیههمرواجاره !خوبهاوهوم،-

:گفتمهدي .کردندنگاهشمتعجبمهديوندا

!منظور؟-

:کوفتهمبهدستبگیرد؛ژستبیشترنتوانستدیگر

 .کردقبولهماون .گفتمروجریانوزدمحرفباهاشافتاده،خالیسالهپنجفرزانهيخونه !خودمدلورکردمپیداخونهبراتون-

!شمانفعبههمواونهنفعبههم

:زدلبخندينسیبدجباو

!مونممیغذابدونمنبرياینجاازتواگهکردممیفکرهمشآخه !مننفعبههم-

.شدنمیاینازبهتر !چیدمانيآمادهوخالیهمآنکوچک،ونقلیآپارتمانیکبااليطبقههمین .بودعالینداشت،الزمفکراصال

:گذاشتمیزرويکلیديوبرخاستجاازفرزادکند،ورجوجمعراافکارشبتواندمهدياینکهازقبل

 .مهمونمشامامروزمنضمناقرارداد،پیریممیخواستینوقتهر .بندازیدبهشنگاهیهکلیدش،هماین-

:شدبلندهممهدي

.بودبزرگیخیلیکمکممنونم،ازتواقعا-

:انداختباالشانه

 .موندمیخالیهمبازشدنمیایناگه .دبوافتادهخالیسالپنجبابا،نه-

:گفتآهستهوزدچشمکی .شدخم

 .نمیامهمشب-

:دادکشراحرفششیطنتباو

!بگذرهخــوش-
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البته .بودندمیخانهتجهیزفکربهبایددیگرحاال .بودناباورانهسرعتاینبههمآنخانهشدنپیدابرایشانهمهنوزاورفتنازبعد

امرایندرهمفریدکهزدمیحدسالبتهصدواستآمادهوسایلبیشترنصفنباشد،جهیزیهفکربهکهبودگفتهاوبهباردههعم

!نهکهچراگفتمیخودباحاالولی !نهیاکندقبولراهاآنبودنگرفتهتصمیمهنوزولیباشد،میدخیل

وخواببیزیاديندا .کردنداکتفاسادهاملتیکبهوماندندخانهدرندااصراربهراشام،زدندسريباالییآپارتمانبهاینکهازبعد

مضطربشاینوشدندمیتنهاايخانهدرمهديباکهبودباراولین !داشتدلهرههمکمیالبتهبخوابد؛زودترخواستمیبود،خسته

.داشتپیدررامهديتبسمکه«!میادخوابمخیلی !امخستهبدجوري»کردتاکیدبارچندهمآنازبعدوشامطیدر .بودکرده

باکهحالیدر .برداتاقشسمتبهوگرفترادستشمهديبشوید،راشدهکثیفظرفدویکیخواستمیوقتیهمنهایتدر

:گفتخواباند،میخودتخترويرااوداشتمهربانیوحوصله

.نباشهمنگرانبخواب،بگیرراحت-

:گفتشوخیبهاتاقازخروجحالدروکردمرتبرالحافبوسید؛اشگونهاز

!نخونديروبینوایانکهتونداره،نگرانییعنی-

:شدبازدرکنارايثانیه .آمدمیدرپشتازاشخندهصداي .بخورددربهمحکمدنبالشبهبالشیشدباعثحرفهمین

!خونیشمیدممیخودمبعداندارهعیب-

داداطالعوبرداشتمادرش .گرفتشانخانهباتماسی .بسترادرشود،پرتسمتشبهچیزيمیزيتشکیبارایناینکهازقبلو

اتاقبرودخواستاول .کردحرکتخوابقصدبهبعدساعتنیمحدودوکردمرتبراآشپزخانههمکمی .اندرسیدهسالمتبهکه

بالشیوپتووکردبازآرامیبهرادر«!خوابممیزمینرويخودماتاق !همسرمهندانداره،دلیلی»گرفتخودبابعدولی،بخوابدفرزاد

.کشیددراززمینرويوبرداشت

آغوششبهوقتآنوباشداشقدمییکدرداشتدلیلیچهکشید؛پوفی .باشدخوابزدحدسخورد،نمیتکانندا .زدغلتکمی

انگشتنوكباکنند؟آغازرامشترکشانزندگیتوانستندمیدیگرروزدهتایعنی .گشتخیرهصورتشبهوشدخیزنیمآرام !کشدن

 .ببوسدشتاکشیدجلورالبانشآهستهخیلیبود،محبتوگرماازپرنگاهش .زدکناربود،افتادهاوصورترويکهموییتکه

رويازحرصی .بگیردفاصلهسرعتبهشدموجبداد،میپیامکیآمدنازخبرکهموبایلشتیکصدايکهبودلبانشسانتیپنجدر

!بودفرزادداشت،برشبالش

!گذره؟میخوش-

:نوشتوگرفتگازيرالبش

!بعضیاچشمکوريبه-

:رسیدجوابزود

!خواممیزنمنم !بشهکوفتتالهی-

:گرفتاشخنده

!نخوابیدي؟چرا-

:جوابباز
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(خجالتشکلکوگریهشکلک) !مبـــینا ...منبره،نمیخوابم-

:نوشت !کرد؟میچهپسرایندستازبایدکرد،خالییکبارهبهرانفسش .نشستوبرخاست

!هستممبینابزرگبرادرمنبکشخجالت-

:رسیدجوابش

-شده؟ارسالاشتباه .کردممیبازيپیامکرفیقمباداشتممنولیخوشبختم، !گی؟میراستا!

:زدلبخندي

 .خوابیبیازمیرممیدارممننمیاد،خوابتتواگهببین-

:خنداندشهمبازجوابیه

باهامرومبینابرادرايرحمبیدلاینخدایا !چییعنیبودنتنهادونینمیکهتومیومد،خوابمبودممنم .میادخوابتکهمعلومه-

!گی؟میروآمیناشببینم ...خدایا .کنآسانوسهلروجوونايهمهازدواجدایاخ .کنصاف

:نوشتخندهحالدر

!ببینیخوابتوبایدهمرومبینايسایهبفرستیدیگهاساماسیهاگه-

!نرسیدپیامکیدیگر

:کردزمزمهلبزیروگذاشتسرشبااليراگوشی

!مزاحمرويپرپسر-

.بستراچشمانشوزدلبخندي .استخوابواقعاکهدادمینشانهایشنفسانداخت؛ندابهدیگرينگاه

.بودبخشآرامشبرایشاشقدمیدودرمهديوجودشد،بیداربارچندبخوابد؛یکسرنتوانستشبآنندا

چراغ .شدخارجاتاقازجستجویشدروکردباززوربهراآلودشخوابچشمان .نبودسرجایشندید،رامهديشدبیدارکهیکبار

.بودزودخیلیکرد،ساعتبهنگاهیخواند؛مینمازداشتمهدي .بودروشننورکمخیلیهال

:گفتشنید،رامهدينمازسالموقتی

 !کهنشدهصبحنماز-

:برگشتسمتشبه

کردم؟بیدارت-

نگفتی؟ .شدمبیدارخودمنه،-

:زدتبسمیمهدي

!بخونماضافهرکعتیچندخواستمبرهنمیخوابمدیدمنده،موکم-

شب؟نماز-

 ...حاال-

:کشیددراززمینرويجاهمانوکشیدايخمیازه

 .باشهقبولبخون،باشه-
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.داشتدوسترانمازشصداي .بودبازنیمهنداخمارچشمان .بستقامتدوبارهمرسیگفتنبا

:خندیدوکشیدپوفیکهبودشدهتمامبعديرکعتدو

!عنداهللاقربتاخونممیندانمازرکعتدوشدهمشکهنمازرکعتدواین .خوننمینماززناازجلوترمرداکهنیستخودبی-

:خندیدهمندا .زدنشغلتوبودنداچشمانبهتوجهشنمازکلدرگفت،میراست

!دارمچکارتوبامن-

.نباشدچشمشجلويدختراینتادادقرارجلوترمیگادورامهرشوبرخاست

:شدپهلوبهوزدچرخیندا

!جنبهبی-

راقلبشاشسینهظریفحرکات .بودندانداختهچشمانشرويايسایهمژگانشوبودشدهبستهنداچشمانبگوید،تکبیرخواست

 .خاراندراگوششپشتبستهچشمانهمانباندابرد،گوششدمتارادستش .داشتوامیتپشبه

:گفتلبزیروکشیدکشداريپوف

!باشهبینمونهمچیزيايپردهدیواري،یهبایدنیست؛کافیبودنجلوترفقطاهللا،االالهال-

.خندیدخودشيگفتهبهو

ودادسراوسرزیررابازویشودکشیدرازنداکنارآهسته .کردتنظیمدیگرساعتنیمرويوبرداشتراگوشیشد؛نمیانگارنه

.کشیدخودسمتبهکمی

:کردبازنیمراچشمانشندا

پس؟نخونديچرا-

:گفتخندهبا

.نذاشتواومدکوچولوشیطونیهچون-

:بوسیدموهایشروياز

.نمازبرايکنممیبیدارتبعدساعتنیمبخواب،بگیرحاال-

:گفتبستهچشمانهمانبا .بگذاردمهديبازويرويترراحتراسرشتاخوردتکانیاندك

!مهدي؟-

:گفتموهایشنوازشحالدر

 .جوونم-

.کنارتمخوشحالم-

:فشردخودشبهبیشتر

!امحالیچهمنکنفکرپس-

:کردبازراچشمانشالي

 .رهمیپیشمرتبقدراینچیهمهشهنمیباورم-
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:گفتگوییبذلهلحنبا

!بشه؟باورتکنمکاريیهخوايمی-

:گفتخندانمهدي .کوبیداوسینهبهوکردمشترادستش .نبوددادنیرواصالپسراین

زنی؟میچرانه،بگوخب-

:کردزمزمهآهستهودادجااوگردنگوديدرراسرش .خندیدریزهمندا

!دارمدوستتخیلی-

  

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (نودهشتیااین کتاب توسط کتابخانه ي مجازي  ::.
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  92آبان : پایان 

  92بهمن : انتشار 
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