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  فصل اول
  
  . کرد رها پنجره سرد تن روي را اش خسته و گیننس نفس

 و بود جا همه فکرش اما بود، بیرون سیاهی به خیره چشمانش
ذهنش براي خودش بازار شامی بود بس که آشفته . نبود جا هیچ
 از وريد. داشت مادر آغوش سوداي سرش در و بود تنگ دل. بود

  .بود سخت بسیار برایش خانواده
 این و بود نگذشته پیکر و در بی شهر این به آمدنش از هفته یک
  !رو پیش روزهاي حال به واي داشت، را حال
 ساخته دستش از کاري و دید می را دخترك پریشان حالمنیر  ماه
ر ـمنی اهـم و دـآم یـم نارـک دیدـج رایطـش اـب ودشـخ ایدـب او. نبود
  .تواند می که دانست می

. شود صحبتش هم و بشکند را سکوت این خودش دید بهتر پیرزن
 دست در که را داغی لیوان. کرد می غریبگی کمی اش روزه یک مهمان
  :گفت و داد دیگرش دستبه  داشت

  قشنگم؟ دخترـ 
   و شد جدا خیال و فکر دنیاي ازمنیر  ماه صداي شنیدن با آساره
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 خواست سریع خیلی اتاق، درگاه در او دیدن با. چرخید صدا سمت
  :کرد مخالفتمنیر  ماه که بگذارد صندلی برایش

  .هال توي بریم ،خواد مینـ 
  .کرد اعالم را موافقتش سر تکان با آساره 

  .بگیر دستم از لیوانو این بیا فقطـ 
  :کرد نگاه درونش مایع رنگ به و گرفت را لیوان آساره

  ؟ چیهاینـ 
 رفت می ها مبل سمتبه  کوتاه هاي قدم با که طور انهممنیر  ماه
  :گفت
  .کنه می آرومت بخورش،... گاوزبونه گل دمنوشـ 

 خوشحال. انداخت می مادرش یاد را اومنیر  ماه خالص هاي محبت
 ماندن براي اش خانواده و رفیع عمو اصرارهاي جواب در که بود
 هر. خواست می اللاستق و تنهایی دلش. بود کرده مقاومت ها آن کنار
 که بود داده اش نشان خدا اما ترسید، می شهر این در تنهایی از چند

  .هست او به حواسش
 پیشنهادي. بود رفیع ومع ترـدخ هار،ـب پیشنهاد ،منیر  ماه نزد آمدن
 فوت از بعد کهمنیر  ماه خود ویژه به. کردند استقبال آن از همه که

 آمدنش از روز یک حاال. بود شده تنها هایش بچه ازدواج و همسرش
 بهار چه هر آمدنش از قبل. گذشت می صفا با و بزرگ خانه این به

 آساره نگذارد، تنهایش اش مجردي آخر شب حداقل بود، کرده اصرار
  .بود نکرده قبول
 رفت پر و شلوغ بهار عروسی خاطر به که ها آن خانه در هفته یک
  .نداشت را شلوغی تحمل و ماندن توان دیگرمانده ولی  بود آمد و

  !شد سردـ 
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 شیرینی. کرد نزدیک هایش لب به را لیوان و زد او به بندي نیم لبخند
 خنک محتویات. کرد شیرین را کامش گاوزبان گل در شده حل نبات
  .کشید سر را لیوان شده
  !جونمنیر  ماه ممنونـ 
  :کرد نگاه دختر زده غم چهره به مهربانی بامنیر  ماه

  .نکن رویی کم و باش راحت! دخترم تجون نوشـ 
 موهاي و مهربان ولی چروك، و چین از پر و شکسته صورت به
  :کرد نگاه سفیدش دست یک
  .ندازید می مادربزرگم یاد منو شماـ 
 ي ستاره ببین زرگتـادربـم لـثـم منم !نـم الـح هـب وشـخ سـپـ 

  .قشنگم
 روي و آورد باال را پاهایشمنیر  ماه. کرد تشکر زده خجالت آساره
  .گذاشت مبل
  !عروسی بیام فردا جوري چه پا این با موندم من...  دردپا از امانـ 
  .شدین خسته حسابی رفتین، راه زیاد هفته اینـ 
 و منم. بود آرزوهام از یکی شدنش عروس و بهار جهاز چیدنـ 
  .دلمن عزیزاي و آرزومه گرفتنشون سامون و سر که هایی نوه

 کرد می صحبت هایش نوه و ها بچه از وقتیمنیر  هما کالم محبت
 از عشق با قدر همین هم بنیامین و بهار .بود طرفه دو و انکار غیرقابل

  .کردند می صحبت مادربزرگشان
  :گفتمنیر  ماه. کشید اي خمیازه خستگی شدت از آساره 

  .شلوغیه روز فردا که بخواب بروـ 
  .گفت خیر به شب و شد بلند جا از خواسته خدا از آساره

  !دخترم بخوابی خوبـ 
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منیر  ماه اتاق به چسبیده که رفت اتاقی سمت و زد لبخندي آساره
 خانه آن در بعد به این از و داشت قرار آشپزخانه کنار راهرو در

  .بود او به متعلق
***  

 به رفتن براي اصال چرا دانست نمی اما نبود، ذوقی بی دختر
 به تا که او براي دوري و خانواده از کندن دل. ندارد شوقی عروسی
 خانه براي دلش. بود سخت خیلی بود نشده دور ها آن از حال

... مادر تن عطر و پدر هاي مهربانی براي. بود شده تنگ کوچکشان
 را دوري و تنهایی این افتاد می فامیلبقیه  و جان آقا یاد وقتی ولی
  .داد می ترجیح
. بود نرفته بیرون و مانده قشاتا در کالفه و حوصله بی صبح از
 خبري و بزند زنگ رفیع عمو به و بردارد را تلفن خواست می دلش
  .است شلوغ سرشان امروز همه دانست می ولی بگیرد،
 به او. شود خالص بیکاري این از تا کند پیدا کاري برایش بود قرار
 شده سست ي ریشه تا... بسازد جدیدي زندگی تا بود آمده تهران
 پس! محکم و قوي بسازد اي آساره تا... کند آبیاري را نفسش دبهاعتما
 و خودش پاهاي روي ایستادن به کار، به استقالل، به داشت احتیاج
 سربازي دوران رفیق شجاعی رفیع! بود رفیع عمو که خوب چه

 همچنان سال  و چندبیست گذشت از بعد که رفاقتی. بود پدرش
 دیگر شهري در اش خانه به را دخترش که قدر آن. بود پررنگ
  .بفرستد
 رفاقتشان گره اما بودند، دور هم از چند هر رفیع و ساعد

 سال یک هاي مسافرت به محدود آمدهایشان و رفت. بود ناگسستنی
 که قدر آن. داشتند گرمی رابطه هم باز وجود این با ولی بود، میان در

  .داشت دوست خونش هم عموي از بیشتر را رفیع ،آساره
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 لخت موهاي. بپرد جا از آساره شد باعث خورد در به که اي ربهض
 اش شانه طرف یک و کرد جمع دست با بود، باز که را اش مشکی و

  :گفت ندید، حاضر را آساره وقتی و گشود را درمنیر  ماه. ریخت
  !نشدي؟ حاضر هنوزـ 

 واقعا را ذهنش که سؤالی و ایستاد تخت کنار زده شرم آساره
  :پرسید ،بود کرده درگیر

  !بپوشم چی دونم نمیـ 
 ...او دیدن مشغول آساره و شد کردن فکر مشغولمنیر  ماه

 خودش پیش. بود پوشیده شیکی دامن کت و زده رنگ را موهایش
 به و گذرانده اتاقش در کاري هیچ  بی را ساعت چند که شد شرمنده
  .است نرفته کمکش
  :کرد شکار را اش خیره نگاهمنیر  ماه

  چیه؟ تنظرـ 
  !ماه مثل ...اسمتون مثل درست... شدین عالیـ 
 کمرش پایین تا که آساره مشکی و بلند موهاي به اشاره بامنیر  ماه
  :گفت درسی می

. شبقت رنگ موهاي و سیاه چشمون این با تري ماه خودتـ 
 نشونم دیروز که اي محلی لباس. بشی تر ماه که بپوشی چی فهمیدم
  .دادي

 کرد می آویزان کمد داخل را هایش لباس که افتاد دیروز یاد آساره
همراه خودش آورده  که اي شده بود محلی لباسجذب منیر  ماه و
 لباس کرد، فکر خود با. بود دوخته برایش مادرش را لباس .بود
  ست؟ا امشب جشن مناسب رديک

 هم هست، پوشیده. نیست اون از بهتر لباسی هیچ. نکن فکر زیادـ 
  .نیستی معذب جشن توي دیگه
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 این براي نه و امشب نه اما ،داشت دوست را لباس آن پوشیدن
 برایش که برود جمعی به تر رسمی یلباس با بود تر راحت. جشن
 موافقت جز اي چارهمنیر  ماه اصرارهاي برابر در ولی ،هستند ناآشنا
  .نداشت

***  
 در و کردند پایکوبی می قیدي بی با که هایی آدم و فضا آن تحمل
 که اویی براي.. .بود سخت او براي نبود جایشان هیچ به دنیا ظاهر،
 و بریده فامیل و دوست ظاهر به هاي آدم این همه از سال یک

  .بود داده ترجیح را شا تنهایی
 بنیامین نثار لب زیر  اي لعنتی. گرفت رقص پیست از چشم عصبی
 بیاید سیعرو به تا بود گرفته کار به را مخش تمام هفته یک که کرد
  .بود رنگارنگشان هاي مهمان با بش و خوش مشغول خودش حاال و

 همبازي و دوست روزي که اي خاله دختر. داد بهار به را نگاهش
 دوست نیما کنار عروسی سپید لباس در حاال و بود هایش بچگی
اي  نقطه بود آمده وقتی از. بود نشسته بنیامین و خودش مشترك

  .نداشت ماندن حوصله این از بیشتر. بود هنرفت جلو و ایستادهکور 
 باز را پیراهنش باالیی دکمه و کشید سر را اش نیمه پرتقال آب
 کت و شد بلند صندلی روي از! بود گرم سالن داخل هواي. کرد
 اولین داماد و عروس نزد رفتن قصد به. کرد مرتب را اش مشکی
 و حافظیخدا بدون نبود بهار عروسی جشن اگر. برداشت را گامش
  .بود کرده ترك را مجلس ها حرف این از زودتر
 هاي نگاه. گذاشت نمی پا بود دیگري شخص عروسی اگر اصال
. نکرد اعتنایی اما ،کرد می احساس خودش روي به را فامیل سنگین
 آمده بیرون شا ییتنها پیله از ها مدت از بعد که بود عجیب همه براي
 به راجع که هایی حرف ،کنار و هگوش از. ندبین می جمع در را او و
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 پوزخند دلش در جوابشان در و درسی می گوشش به زدند می خودش
  .زد می

 آن سر بنیامین عموي پسر که گذشت می میزي کنار از وقتی
. بگذارد جواب بی را حرفش نتوانست و شنید را صدایش بود، نشسته
 يعموها پسر و شاهین. چرخید سمتشانبه  و ایستاد مقدمه بی

 لبخند. شدند هول  بودایستاده شانلمقاب که بهامین دیدن با دیگرش
 توجه بی بهامین اما ،پرسیدند را حالش و زدند رویش به اي مصنوعی

  :گفت خشمگین کمی و محکمبا لحنی  ،ووالیشان هول و ترس به
 مواظب پس ...روانیش نوع از اونم سالمتیه، ندارم که مرضی تنهاـ 
  !بینید می بد که نذارید دیوونه یه دم رو پا باشید
 بیخ هم گوش در گوش همه که بود اي دیوانه به اش جمله آخر کنایه
 قاطع کالم سیاهش، و نافذ هاي چشم .خندیدند می و بستند می ریشش

 همه فکر از. ترساند واقعا را بقیه و شاهین ،شهمدر هاي اخم و
 تنهایشان اي اضافه حرف بدون !است دیوانه واقعا بهامین که گذشت
 حبس نفس و انداختند یکدیگر به نگاهی پسرها ،رفتنش با. گذاشت
  .کردند رها را شانا  شده

 تا رفت داماد و عروس جایگاه سمت بلند هاي گام با بار این بهامین
 دیدن با بهار. نشنود را شانا ته وسر بی هاي پچ پچ تیزش، هاي گوش
  .کرد خودش همراه هم را نیما و شد بلند ذوق با اش خاله پسر

 و خوشحال بهار. گفت تبریک و فشرد را نیما هاي دست بهامین
  :کرد او به رو خندان

 خوشحالمون نهایت بی. اومدي که مرسی... مرسی... بهامین وايـ 
  !کردي

 بود گونه این بچگی همان از که شلوغش خاله دختر به بهامین
 روزهاي یادآور ی،تلخ همه این ، میانبهار. انداخت طوالنی نگاهی



12  ª مبتال  

 داماد و عروس هدیه بدهد، طولش زیاد آنکه بی! بود اش کودکی خوب
 از دیگري تعداد آمدن با و کرد خوشبختی آرزوي برایشان و داد را

  .شد دور ها آن از گفتن، تبریک براي ها مهمان
 کند پیدا رامنیر  ماه شاید تا چرخاند چشم سالن داخل نامحسوس

  :شد پیدا بنیامین سروکله که
  برادر؟ نگري می کجا بهـ 

 سرخوش امشب حسابی کهانداخت  بنیامین به نگاهی زیرچشمی
  :بود
  نشسته؟ کجامنیر  ماهـ 

  :گفت خنده با و کرد مرتب را کتش یقه بنیامین
  .بخوریمت عسل من یه با بتونیم ات اخماتو اون کن وا امشب یهـ 
  !کنی می دل رو وقت اونـ 
 راست، به بچرخونی مبارکو کله اگه، داشدا نباش من نگرانـ 
  .کنه می رصد شمشادشو شاخ نوه داره که مادرجونو بینی می خودت
. اوست به خیره که دید رامنیر  ماه و چرخید سمت همان به بهامین
  :گفت سمت آن به رفتن از قبل
  !نخوري چشم ...شدي نمک خوشـ 

 را جوابش ات نماند بهامین ولی ،خندید حرفش به بلند بنیامین
  :رساند او به را خودش و افتاد راه سرش پشت بنیامین. بشنود

 عروسی شب یه ببینی نداري چشم ...بودي حسود بچگی ازـ 
  .گذره می خوش بهمون داره خواهرمون

  بگذره؟ بد تو به که هست ما وقتیـ 
 کل کل او با ها مدت از بعد بهامین که این از خوشحال بنیامین

 در را حرصش تا کرد می بیشتر را هایش حرف ابت و آب ،کند می
 بزرگ یکدیگر با کودکی از سال و سن هم ي پسرخاله دو این .بیاورد
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 و کرده انتخاب را رشته یک ،بودند رفته مدرسه یک به. بودند شده
 هم دست در دست و خورده زمین هم با. بودند گذاشته پا دانشگاه به
 حریم وارد توانست می که بود کسی تنها بنیامین .بودند شده بلند

  .شود بهامین شخصی
 به ،زد می حرف اش پسرخاله گوش کنار هنوز بنیامین که حالی در
 بلند خوشحالی بامنیر  ماه. بودند نشسته ها خانواده که رسیدند میزي
 آغوش در و شد خم بهامین. کرد باز بهامین براي را آغوشش و شد

اوي  کهدر دنیا  جایی تنها .بود دومش مادر کهرفت  فرو مادربزرگی
 موهایش رويمنیر  ماه. بود جا همین ،بگیرد آرام توانست میناآرام 
  :کرد بلند را سرش و بوسید را

  !برات شه می تنگ پیرزن این دل گی می؟ نمپسر کجاییـ 
  .منیر ماه تونم هسای زیرـ  
 ديارش نوه. کرد نگاه ارشدش نوه باالي و قد به لبخند بامنیر  ماه
 را اش کناري صندلیمنیر  ماه .خورد می را اش غصه همه از بیش که
  :کشید عقب
  .مادر بشینـ 

  :کرد مخالفت بهامین
  .ممنون ...رم می دارمـ 

 دقیقه چند براي ،بارید می رویش و سر از خستگی که بهنوش
 کهنشست  بنفشه خواهرش کنار و پیوست خانواده جمع به استراحت
  :تگف و دید را بهامین

  خاله؟ خوبیـ 
 سوق بودند نشسته هم کنار که اش خاله و مادر سمت را نگاهش

  .داد
  .گم می تبریک ،ممنونـ 
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 به .نکرد پیدایش وقتی. دوید شخواهر یافتن دنبال به چشمش
  :گفت مادرش

  کجاست؟ بارانـ 
 مثل درست. بود یشهوا سربه و شق کله ي ساله هفده خواهر باران
 ولی ،بود کمرنگ خانواده در حضورش. وسال سن همان در خودش
  .بود خواهرشنگران  دل دورادور

  .ما پیش بشین! بري خواي می زود چه ...بهار پیش رفتـ 
 و نداد گوش شانکدام هیچ خواهش و حرف به همیشه مثل بهامین
  .کرد رفتن قصد

. برگشتمنیر  ماه کنار داماد و عروس به گفتن تبریک از بعد آساره
 راحتی احساس هم باز بود پوشیده کامال که این اب لباس آن با

 شد می بقیه هاي نگاه شدن خیره باعث لباسش بودن متفاوت. نداشت
 متوجه آنکه بی اي با میز نداشت و فاصله. نداشت دوست هیچ او که
 کنار و کرد خواهیعذر. کند برخورد مردي بابود  نزدیک باشد
. رفت و گفت اي آهسته نمک می خواهش بهامین. برود مرد تا ایستاد
 محض به. شیندنب آساره تا کرد اشاره کنارش صندلی بهمنیر  ماه

 خواهرش و بهنوش خاله ومنیر  ماه چهره گرفتگی متوجه نشستن
  :پرسید ناراحتی با. شد
  افتاده؟ اتفاقیـ 
  ؟طور چه ،عزیزم نهـ 
  .بودین خوشحال خیلی رفتم می وقتی. شدین ناراحت کنم می حسـ 
  :گذاشت آساره جلوي را اي میوه نخورده دست دستی پیشمنیر  ماه

  .دختر گل خوبم منم ...نخوردي هیچی بخور، چیزي یهـ 
 پس ،بزنند باره این در حرفی خواهند مین که شد متوجه آساره
  .شد موزي گرفتن پوست مشغول و نگفت چیزي دیگر
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 از بعد. داشت ادامه ها جوان پایکوبی و بود شب نیمه نزدیک
 باالي طبقه که اشان  خانه به داماد و عروس رساندن و کشان عروس
پایکوبی  و بودند شده  جمعرفیع خانه باغ در همه ،بود اش پدري خانه
  .بودند مانده یک درجه افرادفقط  و شده تر خصوصی جمع. کردند می
 بودند نشسته تراس در رفیع خواهر و داماد مادربزرگ ومنیر  ماه
 به اي گوشه و کرد می غریبی آساره. کردند می نگاه را ها جوان و

 از دید را اش دوري و تنهایی وقتی بنیامین. بود ایستاده نظاره
  .رفت طرفش بهو  شد جدا ها جوان

  خانوم؟ آسا احوالـ 
  :گرفت ایوان بلند ستون از را اش تکیه آساره

  خوردي؟ منو اسم نصف تو بازـ 
 شونو ته رو اه اسم همه من دونن می همه ...دیگه بده عادت خودتوـ 
  .کنم می قیچی

  !دونستم نمیـ 
  بقیه؟ پیش آي نمی چرا ...دونی می پس زینـ 

  :داد ماساژ و گذاشت گردنش روي شال زیر از را دستش آساره
  .ترم راحت يطور اینـ 

 هواي. انداخت دستش ساعد روي و آورد در را کتش بنیامین
  .بود گرم ماه اردیبهشت

  راحتی؟ ادرجون م خونهـ 
  !مهربونن خیلی... آرهـ 
  .س پایه... دله اهل... صبوره... مهربونه مادرجون  ذاتـ 

  :خندید بارش شیطنت لحن به آساره
  !تو دست ازـ 
  ؟مونی می تهران کی تاـ 
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  :خورد جا اش مقدمه بی سؤال از آساره
  دستم؟ از شدین خسته چیه؟ـ 

  :پرید باال بنیامین ابروهاي
  !گفتم؟ واین منـ 
  :گزید را پایینش لب
  .نهـ 

  .ایستاد آساره مقابل بار این و برداشت جلو به یقدم بنیامین
  زدي؟ بود حرفی چه این پسـ 
  :داد تکان طرفین به را سرش 

  !خودیب حرفـ 
 آسا نرو در زیرش از ،بده ممن جواب... فهمیدي خودت که خوبهـ 
  !خانوم
  :گرفت خود به کردن فکر ژست آساره

 چه کسی ...اوووم... بیشتر شایدم. خدمتتون هستم بعدي بهار تاـ 
  .کمتر شایدم ،دونه می
 رو نزمستو یه و یزپای یه و نتابستو یه و بهار یه خواي می پسـ 
  .تکراریه  این شهرچیز همه اون بعد ...خوبه ...کنی سپري تهران توي
  :خندید بلند آساره بار این

  پسرکت؟ من و نیمایی تو االنـ 
  .هدف به زديـ 
  !دیوونهـ 

  :آورد در کردن تعظیم اداي و شد خم کمی بنیامین
  .مایی مهمون مثال بخندي، کم  هی بگیم چی یه گفتیم. مخلصیمـ 
  .شما لطف از سپاسـ 
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 کردیم زیارت رو شما بودن گفته رفیع آق، راستی... شما چاکرـ 
  .بوس دست محضرشون بري پا کتُ یه بگیم

. کرد تشکر و زد لبخند ،باشد شنیده را خبر رینبهت انگار آساره
 دوستانش و رفیع که رفت سمتی به وگرفت  دست با را لباسش دامن
  .بودند نشسته
 با. داد تشخیص دآم می سمت آن به که را آساره دور رفیع از
. برود آساره استقبال به تا شد جدا مهمانانش از و گفت اي اجازه
 پیشوازش به خودش که دید را عرفی آالچیق به نرسیده آساره
 را لباسش دامن آساره. رسیدند یکدیگر به اي نقطه در دو هر .دآم می
  .صاف ایستاد و کرد رها
  بهت؟ گذره می خوش عزیزم؟ خوبیـ 

 اش سینه در را بهاري و آزاد هواي و کشید عمیقی نفس آساره
  .کرد حبس

  .دارین کار باهام گفت بنیامین... جان عمو ممنونـ 
 دست یک هاي سبیل به دستی و کرد شلوارش جیب در دست رفیع
  :کشید سفیدش

  نگفت؟ بهت خودش مگهـ 
  ؟چیوـ 
 گفته بهت که کاريدیگه . کنم خبرت بود قرار که چیزیو همونـ 
 که مشکلی ...شرکت بري باید صبح فردا از فقط. شد جور بودم
  نداري؟
 جیدگن مین دخو پوست در خبر این شنیدن خوشحالی از که آساره

 ،بود شده سپري بیهوده که روز چندین از بعد. زد بزرگی بخندل
  :گفت سریع. کند استفاده خوبی به وقتش از توانست می باالخره
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 ازتون يطور چه دونم نمی ممنون، دنیا یک ؟مشکلی چه نه ...نهـ 
  !کنم تشکر
 محلی لباس آن در که  انداخترفیقش دختر به پدرانه نگاهی رفیع
  !بود شده ساعد تنگ دل قدر چه. بود شده گیر چشم اربسی
 بنیامین از داري سؤالی اگه. دخترم نیست تشکر به احتیاجیـ 
  .زدیم حرف ش هدربار قبال هر چند ده، می توضیح برات بپرس

  آدرس؟ فقط ...یادمه بلهـ 
 به ،تبرد می و دنبالت آد می خودش م هصبح فردا ...داره بنیامینـ 
  .دیکهنز کارش محل

  :کند جبران را مرد این الطاف باید يطور چه دانست نمی آساره
  !مرسی بازمـ 
 تنهات شرمنده نباش، تعارفی پدرت مثل قدر این... ساعد دختر بروـ 
  .منتظرن مهمونا ذارم، می

 لبخند. کرد هایش پدرانه و پدر تنگ دل را آساره ،ساعد دختر لفظ
  .شد دور رفیع از ،دوباره تشکر از بعد و زد محزونی

***  
 هایش چشم. بود شدن آماده مشغول هراسان و گیج آساره
 خواب شب، از پاسی تا بیداري نتیجه. بود کوفته تنش و پرخواب
 هم را آساره و گرفته تماس بنیامین. بود شده دویشان هر ماندن
  .آنجاست دیگر ربع یک بود گفته و کرده بیدار

 مانتوهاي میان از رنگی زرشکی ساده يمانتو عجله با آساره
 باالي را وپاگیرش دست و بلند موهاي. کشید بیرون شده آویزان
 شال پشت از تا کرد رد مو کش میان از بار چند و بست سرش
 و شد پشیمان که کند سر تا برداشت مشکی یشال .نریزد بیرون
 اش پسرخاله هاي گیري سخت از قدر آن بنیامین. برداشت را اش مقنعه



 ª  19فصل اول    

 هر ،بدهد دستش گزکی اول روز خواست نمی دلش هیچ که دبو گفته
 بهانه خیلی اولش روز نظمی بی براي خودش ماندن خواب این چند

  .خوبی بود
 از قبل. انداخت کیفش در و  از روي تخت برداشترا موبایلش
 پف هایش چشم. ایستاد نهیآی جلوي اي لحظه اتاق از شدن خارج
 خیلی اما ،بودمانده  صورتش روي دیروز آرایش مانده ته و داشتند
 به دادن سامان و سر وقت . به جا مانده بودرنگ کم یپای رد تنها. کم

 خیال بی که بودند برگشته دیر قدر آن دیشب. نداشت را اوضاعش
  .بود خوابیده با آرایش و شده هایش حساسیت تمام
 به آبی بنیامین رسیدن از قبل تا رفت بیرون اتاق از سریع خیلی
 و شده خواب بد هممنیر  ماه که گفت می خانه سکوت .بزند صورتش
 کمترین با .است مانده رختخواب در هنوز صبح روز هر برخالف
  .پیمود را حیاط بلند هاي گام با و رفت بیرون خانه از صدا و سر
. کرد ترمز پایش يوجل بنیامین  حیاط،در کردن باز محض به
 که بود نبسته را درهنوز  .گرفت جا کنارش سریع خیلی آساره
  :کرد حرکت ماشین

  .دارما من نداري دوست جونتو تو اگهـ 
 قبل... بدم دست از بود نزدیک مهمو جلسه یه ...آسا شده دیرمـ 
  . برسونمخودمو باید بشه دیرتر که این

  .ببندد را کمربندش ترس از آساره شد باعث ماشین باالي سرعت
  .شه مین دیرتر که هللاءاانشاـ 

 بر. مرتب کرد را ها آن هایش انگشت با و زد چنگ را موهایش
 جدي و عصبی حسابی امروز ،بود سرخوش بسیار که دیروز عکس

 هاي لب پشت تا را لبخند اش کالفه و عصبی حرکات. داد نشان می
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 چهرهالبته . نداشت را ریختنش بیرون جرات ولی ،کشاند آساره
  :ندنما دور بنیامین چشم از اش شده سرخ
 خندم می من موقع اون دنبالت بیام که عصر... بخند ،باش راحتـ 
  !تو به

 هایش چشم و ها لب روي هایش ترکش و شد منفجراش  خنده بمب
  :نشست

  ؟گی می چیا سرش پشت داره خبر ت هخال پسرـ 
  .بود خوبیاش گفتم من که اینایی... آگاهه کامالـ 

  :خندید بلندتر
  .لرزه می پام و دست گفتی یاشخوب وصف در که  قدر اونـ 

  :کرد هدایت خیابان کنار را ماشین و انداخت باال ابرو بنیامین
 لرزون لرزون بفرمایید هم حاال. مونده ت گریه که بخند بوخـ 
  .کارتون سر برین

 و انداخت مقابلش طبقه چند ساختمان و بیرون به نگاهی آساره
  :جا کرد جابه دوشش روي را کیفش

  .باشی موفق ...ممنونـ 
  ؟راستی هم، شماـ 

  :کرد نگاهش پنجره از و شد خم و بست را در آساره
  چی؟ـ 
  .خانوم آسا کنی گوش هام توصیه به که نفعته بهـ 
 کردن تلف بدون بنیامین. کرد خداحافظی و گفت »حتما« جوابش در
  .شد دور آنجا از اي ثانیه

 و نداختا نظري رویش پیش ساختمان به و کرد صاف کمر آساره
 این بود شده کنجکاو بدجور. زد زنگ گوشش در بنیامین هاي توصیه
 شنیده را هایش گیري سخت و تخم و اخم تعریف قدر آن که اي پسرخاله
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 ساختمان در پا و کرد زمزمه »اهللا بسم« لب زیر. ببیند نزدیک از بود
  .گذاشت
 داخل. رفت سوم طبقه به ساختمان نگهبان هاي راهنمایی با
 از .بود گیر چشم و شیک بسیار اش بیرونی نماي برخالف تمانساخ

 عمیقی نفس .گذاشت خلوت راهروي در قدم و شد پیاده آسانسور
 را زنگ. بود کارش محل بعدبه  این از کهرفت  دري سمت به و کشید
 اسم که چشم دوخت دیوار روي طالیی قاببه  و فشرد آهسته
 تر بزرگ فروش واحد .دبو شده حکاکی رویش زیبا خطی با شرکت
  . بودآن  پایین ریزتر کمی شرکت نام ونوشته شده  قاب وسط

  »عام سهامی سبحان، داروسازي شرکت«
 متعاقبش و رسید گوش به داخل از پا صداي که نکشید طول زیاد
 گفت و کرد سالم آساره. گرفت جا آن قاب در دختري و شد باز در
  .است آمده رفیع طرف از که

 بود، الغر اندامی و متوسط قدي با رو سبزه يخترد که منشی
 سرش پشت و کرد تشکر .شود وارد تا رفت کنار و زد زیبایی لبخند
. پیش چشمانش جان گرفت آرام و دنج یمحیط اول نگاه در. افتاد راه
 کاغذ با و بود شده پر رنگ شکالتی چرم هاي مبل با شکل، ال سالن
که  میزش سمتبه  منشی. تداشخوبی  هارمونی کرم هاي دیواري
  .نشست و بود ها مبل کنار

 آرامش احساس و گرفت آرام فضاي آن از مثبت انرژي از موجی
 آشوب دلش بود گفته اش پسرخاله از بنیامین وقتی از. کرد بیشتري
  :گفت و رسید منشی میز بههایی کوتاه   با قدم.بود شده
 ، داشتمانعص آقاي اب ساعت هشت که قراري به من انهتاسفمـ 

  .نرسیدم
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 روي بعد و آساره صورت روي اول و آمد باال جوان دختر نگاه
  .نشست دیواري ساعت

  .کردین دیر ساعت یک ،شده نه ساعتـ 
  :گزید لب
  .انهتاسفمـ 

 خودش با و کرد بازي ي آساره چهره روي نگاهش دوبارهمنشی 
 آن در ماندن خواب از ینشان و دارد پف هایش چشم که این با گفت
 سفیدش پوست با سیاهش خمار هاي چشم و زیباست هم باز ،هست
  . استکرده ایجاد زیبایی تضاد
  :کند دراز دست و بزند خجلی لبخند شد باعث آساره منتظر نگاه

  !خوشبختم ...صانع آقاي منشی، ابراهیمی مهگلـ 
  .بنشیند دستش در آساره دست شد باعث اش دوستانه لحن

  .ابراهیمی خانوم وشبختمخ ...شاه ملک آسارهـ 
  !شماییپس  جدید کارمند. کن صدام مهگل ...ممهگلـ 

  :گفت دانستنش و صمیمانه رفتار از متعجب آساره
  .جان مهگل بلهـ 
 میزش يرو روبه و او سر پشت که را مدیریت اتاق در مهگل نگاه
  :رفت نشانه ،بود
  !بودن تایم آن به حساسن خیلیـ 
 قاب کهرسید  چوبی در به و کرد حرکت وا نگاه پی در آساره نگاه
 دو دیو آن اقات بنیامین قول به یا مدیریت اتاق گفت می کنارش طالیی
  .اند خورده گره هم در خدا همیشه هایش اخم که است سري
 و گفته هایش اخم و بهامین از بود توانسته تا بنیامین گذشته شب
 را وتابش آب و زده قهقهه دل در ،بود دیده که را آساره متعجب نگاه
  .بود ترسانده  حسابیرا بیچاره دختر و کرده بیشتر
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 مهگل. چرخید قبلش جاي به سرش و داد فرو را دهانش آب آساره
  .شد میز روي کاغذهاي کردن رو و زیر مشغول و گفت »وایی«

  .کنی پر فرمو این ناومدی وقتی گفت صانع آقاي. کردم معطل وايـ 
 ی نشستمبل اولین روي  وگرفت را اغذک و داد تکان سر حرف بی
  .داشت فاصله مهگل با قدم چند که

  :گفت آهسته و چرخید طرفش به مهگل
  .نشه دیرتر تا کن پرش زوديـ 

 از را خودش خودکار. گذاشت عسلی روي را کاغذ و گفت اي باشه
 درگیر ذهنش ولی ،شد فرم کردن پر مشغول و آورد بیرون کیفش
 کرد نمی فکر وقت هیچ بود شده قبول دبیاتا که روزي. بود سؤالی
 این نوع هر چند. شود دارویی یشرکت بازاریاب و بیاید باید زمانی

 ؛داد می توضیح اوبه  باید هم را این و دانست نمی درست را بازاریابی
  .بود کوتاهی توضیح به محدود بازاریابی معانی او ذهن در اما

 تمام شدن دود و نآ به زیادش عالقه و اش رشته یادآوري
 را لبخندش بود کشیدهاش  و آینده تحصیل ادامه براي که هایی نقشه
 در که ناخوشایندي اتفاقات به فرم کردن پر با کرد سعی .کرد تلخ

  .نکند فکر نداشت نقشی افتادنش
 .بدهد منشی به تا شد بلند و کرد پر را فرم خوش خطی و دقت با
 گوید می االن کرد فکر. انداخت آن به کلی نگاهی و گرفت را فرم مهگل
 با را کردنش دیر صانع محترم آقاي و کنم صدایت تا بنشین
 دوباره را فرم لبخند با مهگل ولی ،کند جبران اتاق در پشت کاشتنش
  :داد دستش

  .عزیزم منتظرته صانع آقايـ 
اتاق  سمتبه  بلند شد و! کرد متعجبش که دیگر مورد یک هم این

 دختر. بود کرده خانه دلش در ترس ناخودآگاه. ترئیس قدم برداش
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 به بنیامین ولی ،نبود شهر این در حاال بود اگر که نبود ترسویی
  .بود رسیده بود دلش کردن خالی که هدفش

 لبخندش باعث آمیزي باش شیطنت خودت گفتن مواظب با مهگل 
 کوتاهی ضربه اهللا بسم گفتن با و گذاشت هم روي را هایش پلک. شد
 شنیده در سوي آن از که محکمی بفرمایید و کوتاه مکث .زد در به
  .کشاند در دستگیره سمتبه  را دستش ،شد

 یاتاق . پا گذاشتروشن هاي رنگ با یاتاق به تصورش برخالف
 سرتاسري پنجره به پشت که تر بزرگ یکنفرانس میز با بزرگ نسبتا
  .بود گرفته قرار اتاق

 را سفارشش رفیع عمو که بود شخصی منتظر صبح از که بهامین
 با .نشست آساره روي و آمد باال سرش در شدن باز با ،بود کرده
 چشمانش تأییدش با و گذراند نظر از را ظاهرش کوتاه ینگاه

  .بود خواندنش مشغول که مطلبی آخر هاي خط پی برگشت
 و نگاه یک همان .برداشت جلو به مطمئنی گام و بست را در آساره
 و داد سالم .بود هایش شنیده بر تأییدي اش شده گره يها اخم دیدن
 را کاغذها بهامین. کرد معرفی را خودش روز در بار دومین براي
 تکیه اش مشکی چرم صندلی پشتی به. گذاشت هم روي و کرد جمع
 فرم به  و در حالی کهکرد قفل درهم میز روي را هایش دست و داد

  :گفت مختصر کرد می اشاره
  .لطفا فرم... یربه خ روزـ 

 حین بهامین. گذاشت میزش روي را برگه و رفت جلوآساره 
  :گفت فرم برداشتن

  .بشینید تونید میـ 
 آساره نگاه شده ایجاد سکوت. بود آساره انتخاب صندلی سومین

 بود داده پوشش را مقابلش دیوار بزرگی کتابخانه .چرخاند اتاق در را
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 و زیبا گلدان .بود شده پر ديزیا هاي کاتالوگ و ها پرونده از که
  .کرد می تأمین را فضا اکسیژن ،کتابخانه و پنجره مابین هم بزرگی
 اختیار بی. بود او اطالعات خواندن مشغول دقت با صانع بهامین
 اما ،بود بنیامین شبیه اش چهره ته .گذاشت بین ذره زیر را اش چهره
 چهره او که بود این داشت وجود بینشان  کهفاحشی تفاوت
 اش شقیقه کنار سفید تارهاي .داشت بنیامین به نسبت تري شکسته
 نو ریش ته و گندمی پوست .کرد می ودنماییموهاي سیاهش خ بین
 و سیاه هاي چشم بان سایهبلندش  و پهن ابروهاي  وداشت اي رسته

به آن  اي توجه ولی دید را آساره نگاه که هایی چشم. بودند تیزبینش
 جذابیت و جدیت. داشت جذابی و مردانه چهره تهرف هم روي .نکرد
  .کرد می القا بیننده به که بود حسی اولین

 میز روي را هایش آرنج و برداشت صندلی از را اش تکیهصانع 
  :گذاشت

 با اي سررشته و آشنایی هیچ داشتن بدون و ادبیات ي لیسانسهـ 
 اطمینانو این من به و باشه هدفتون که دارین محکمی دلیل ؟کار این
  ؟خورید می ما کار درد به که بده

 شبیه جوابی تاکرد  سکوت کمی قاطع جمله این جواب در آساره
  .بدهد خودش حرف

 اینجا براي من محکم دلیل ،زمان ندادن دست از و مالی استقاللـ 
 صرف که سرشاري وقت نه دارم شهر این با آشنایی نه من. بودنمه
 .باشم داشته تحصیلیم رشته به ربوطم و عالقه مورد کار کردن پیدا

 و دلیل همون به توجه با هم کار این چاه و راه یادگرفتن وآشنایی 
  .کشه مین طول زیاد مطمئناً شما هاي کمک البته

  .بود جالب بهامین براي آساره جسارت
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 من پیش رو شما و رفت هدر امروز وقتتون از نیم و ساعت یکـ 
 دارین هدفتون و خودتون به که مادياعت به اتکا با ... کردبدقول
  .کنید توجیه هم رو امروزتون نظمی بی

 توجیه را هایش حرف او که این از و کلمات بازي از کالفه ،آساره
  .خورد حرص دانسته

 امروز بدقولی با رابطه در. نبودند توجیه کدوم هیچ من هاي حرفـ 
  ...دیشب طوالنی مراسم به خاطر ...هم

  :برید را حرفش بهامین
 تایم آن به گفت منشی که طور همون. نشه تکرار بعد به این ازـ 
  .حساسم بودن
 بگوید خواست می باز. دید را نیشخندش و آمد باال آساره نگاه
 مدیر این هاي سنح از دیگر یکی پس. نیست بیش اي بهانه حرفش
  .بود تیزش هاي گوش حساس
  :گفت و بیاورد کم نخواست بار این

  .گفت هم اي دیگه چیز منشیتونـ 
و قبل از  بزند خواست می که  کردحرفی چاشنی ش راپوزخند
  :آساره گفت

  .باشید خودتون مراقب و بگیرین جدي شو توصیهـ 
  .نداشت جوابی ، چونشد کوتاه آساره زبان بار این

 حاال. شد بلند جایش از و گذاشت دستش کنار را فرم بهامین
 جذب پیراهن .ببیند را نقصش بی لهیک و قد توانست می بهتر آساره
 گرفته قاب را اندامش تر تیره کمی رنگی با اي پارچه شلوار و آبی
  .بودهاي زیادي  تالش نتیجه که اندامی. بودند
 روي را همه و برداشت پرونده و مجله و کاتالوگ چند کتابخانه از
  .نشست میز سوي آن خودش و گذاشت آساره جلوي میز
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 خودکار و کاغذ برداشتن و ها کاتالوگ از یکی کردن باز حال در
  :گفت
 معنایی من براي کار در خانوادگی روابط بودن، منظم از بعدـ 
 قبول و تازه همکار به شدیدمون نیاز دلیل به هم شما قبول. نداره
 و کار پس از ، اگهدمونی می آزمایشی هفته یک. بود خان رفیع داشتن
 ،بودین مایل و براومدین متر تلخ کالم گاهی و تلخ اخالق همچنین
  .بندیم می قرارداد
 قبول را وتخمش اخم خودش. گزید لب ولی گرفت اش خنده آساره
 به کالمش ترکش کرد دعا. کرد می حجت اتمام داشت و کرده بود
  .شیندنن جانش
 شروع از قبل و گذاشت رضایتش پاي را سکوتش بهامین

  :گفت توضیحاتش
 من هاي صحبت به ونوحواست تمام و کنید خاموش گوشیتونوـ 
 که امیدوارم. ندارم شون دوباره تفهیم براي اضافه وقت من. بدید
  .باشید داشته خوبی گیرایی
 ».بیاوري در بازي خنگ اگر ،حالت به واي« بگوید خواست می علنا
  :نتوانست ولی نگوید چیزي کرد سعی آساره

 دلتون شما که چیزیهاز اون  باالتر من گیرایی صد در صدـ 
  .باشه خواد می

  :انداخت چشمش در چشم اي لحظه بهامین
 ملک خانوم نره یادتون اینو !باد بر دهد می سبز سر سرخ زبانـ 
  .شاه
 او از خواند آن از شد نمی چیز هیچ که را هایش چشم طمأنینه باو 
  .کرد صحبت به شروع قبل از تر جدي و گرفت
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 رساندند چهار عدد به را شانخود خیزان و افتان ساعت هاي عقربه
 و کشید اي خسته نفس .رسید پایان به اش کاري روز اولین باالخره و

 و ها کاتالوگ و مهم مثال توضیحات از بود شده پر که کاغذهایی
 مطالعه صانع بهامین دستور به باید که چیزهایی تمام و بروشورها

 نگاه و کشید عقب را صندلی .زد بغلش زیر و کرد جمع ،کرد می
  .نبود ریخته همبه  دیگر کهانداخت  کنفرانس میز به دیگري
 سینی داخل هم را مدیر جناب مخصوص قهوه ماگ و قهوه فنجان
 هم باز غلیظ قهوه خوردن وجود با .بدهد مهگل تحویل تا گذاشت
  .بود افتاده ناله و آه به تنش تمام و نپریده سرش از خواب

 پردود شهر به و بود یستادها پنجره کنار او به پشت بهامین
 آماده را او و چرخید عقب به دختر سرفه صداي با .نگریست می
 خواب مست هایش پلک و زد می موج اش چهره در خستگی. دید رفتن
 به بردن پناه و رفتن به جز که آساره. برداشت جلو به یقدم .بودند
  :داد کش کمی را هایش لب ،دیشیدنا نمی دیگري چیز به خواب
  ؟برم من نیست امري اگه... نباشید خسته ـ

  .نیست عرضی ...همچنینـ 
 باز را در که این از قبل. رفت در سمت و گفت يخیر بهعصر آساره
  . ایستادمقابلش بزرگ لبخندي با بنیامین و شد باز در کند،
  !اي زنده که بینم می ...خانوم آسا به بهـ 

 و کشید پوفی اش هجمل آخر تکه از شده گشاد هاي چشم با آساره
  :گفت وگذشت  کنارش از بنیامین. کرد سالم و رفت کنار در جلوي از

  .سالمـ 
 و گرفت جا اش صندلی روي قبل از تر پررنگ هایی اخم با بهامین
  .کرد سالم  دوخت وتاپ لپ صفحه به چشم

  .نداشت اصال را هاي بنیامین پرانی مزه گنجایش
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  ه؟طور چه ما اخموي پسرخاله حالـ 
 کرده دراز دست و شده نزدیکش که نثار بنیامین کرد اي غره چشم
  .بود
  !بهتري شما ده می نشون شواهدـ 
  ؟هاپویی ش همه چیه !تري خوشگل خنده با بنیامین مرگـ 

 جلوي که  نیفتدبنیامین به نگاهش کرد سعی و کشید نفسیعصبی 
  .کرد می پرانی مزه شاه ملک
  ؟هالهلی زهر که دهش غرق طرفی کدوم هات کشتی بازـ 
  :پرسید حوصله بی
  شده؟ کج وري این راهت که هچی کارتـ 

 صاف کمر و سراند جیبش در را هوایش در معلق دست بنیامین
  :کرد اشاره آساره به چشم با .کرد
  .شاهی ملک زلامادم رسوندنـ 
 راننده لقاي به رو مهندسی عطاي. باشه مبارك جدید شغل پسـ 
  ؟بخشیدي بودن
  :خندید بلند بلند نبنیامی

 بود طور چه حاال .بدتره مارم نیش از که زبونت این به لعنتـ 
  ؟آد می کارت به خان رفیع انتخاب امروز؟
 الهـسرخـپ هـب نهـسی هـب تـدس و دـش انیتورـم خیال یـبین ـهامـب

 کل کل گر نظاره و ایستاده در کنار هنوز آساره .کرد نگاه سرخوشش
  .بود دوآن 
 خوب منو هم خان رفیع !تو نه بابات انتخاب گی می داري خودتـ 
  .نیست نگرانی جاي پس ...ومکار هم شناسه می

 گیر سخت مدیر این نظر در که از این .دش آسوده آساره خیال کمی
  .است خوشحال بود نیامده خنگ
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  .کنی بست و چفت منو دهن داري چیزي یه تو بگم هر چی منـ 
  .نشاند لبش گوشه نیشخندي و انداخت باال ابروبهامین 

  .اللی که گه مین مکس  هیچ...نزنی حرفی تونی میـ 
 هاي چشم از نشست، بحث این از آساره هاي لب روي که لبخندي
  .نماند دور بهامین

  .شماست منتظر خانومـ 
  .باشی نترسونده رو ما آساي اخمات با که امیدوارمـ 

  :ریدغ لب زیر و کرد مشت پر حرص را دستش بهامین
  !بنیامین ببندـ 

 و بست را دهانش لبخندش حفظ با و انداخت باال شانه بنیامین
  .کشید هایش لب روي دهانش بستن معناي به فرضی خطی

  .بزن بیا ...تر باریک مو از ،ما گردن اینـ 
  :کرد نگاهش چپ چپبهامین 

  .منتظره خانوم ...بروـ 
  .آسا بریم. خدمتتون رسم می شبـ 

 ناپدید شانچشم جلوي از برق سرعت به که گفته هچ فهمید خودش
  .شد بسته در سهم  بهامینغضبناك هاي چشم و غره چشم و شد
 که گذشته ماه یک هاي شب تمام مثل بود کرده قصد هم باز
. شود خراب سرش بود خورده را مخش و کرده زهر را اش تنهایی
 و نزواا زدن همبه  که هدفش به تا و بود ناپذیر خستگی بشر این

  .افتاد نمی وتا تک از درسی مین ،بود بهامین تنهایی
***  

، انداخت می خط تنش زیر چیزي لرزش حس  بیداري و خواب بین
 زد غلتی .بود هوشیاري دار و درگیر روحش و خواب اسیر جسمش

 احساس با. گرفت قرار پهلویش زیر درست لرزان جسم بار این و
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 منبع دش متوجه تا برد زمان ثانیه چند .کرد باز را پلکش الي ،لکقلق
  .است تنش زیر جامانده موبایل ،لرزش
 مشغول که کاغذهایی. کرد نگاه اطرافش به گیج و شد خیز نیم

 گاه تکیه را راستش دست .ندبود افتاده تخت پایین بود خواندنشان
 روي نام دیدن با و برداشت را موبایل. کشید باال را تنش و کرد
  .گریخت چشمانش از خواب  ثانیه در کسري از صفحه

  !جانش آرام ...مهربانش. بود مادرش
 را گوشی و کشید سبز عالمت روي را تششس انگشت عجله با
  .بشنود جان گوش به را مادرش هاي نفس تا داد جا گوشش کنار
 بغض از لرزان صدایی با و نشست چشمانش در اشک اختیار بی

  :زد صدایش
  !مامانـ 
  )؟مامان جان( ؟مامان گیانـ 
 بوییدن و کشیدن آغوش در تنگ دل. بودند تنگ دل قدر چه که آخ
 روي گذاشتن مرهم براي را شانصدای فقط و فقط که حیف صد !هم
  . داشتنددوري درد این
 که ها وقت تمام مثل .چکید آساره اشک و شد بلند فاطمه فین فین

  .کرد می صحبت رديک شد می احساساتی
که گیرهـ  ربان نَ   )برم قربونت نکن گریه( !بوم تقُ
رم بان و دردت تنگمه دل خصه و پژاره دواي تنیا گیرهـ  س!  

  !سرم به دردت تنگمه دل درد دواي تنها گریه
 جان عمق تا رديک شیرین زبان با همراه ، مادرشمهربان لحن
  .کرد می نفوذ آساره

تکم چیونه حالتـ  رحتی؟ د را؟ و  ؟دخترکم هطور چه احوالت( اُ
  )آنجا؟ راحتی
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 .زد هفته یک این به گریزي فکرش و چرخید اتاق در آساره نگاه
 و راحت و باشد بهره بی مهربانش مادر و پدر حضور از شد می مگر
  .کرد می تر نگران را گرانشن دل مادر نباید ولی ...شد نمی ؟باشد خوش

کا عذیتم عیوه چول جی فقطـ    ).کنه می اذیتم شما خالی جاي فقط( .اَ
ه الي و تونیش جیـ  خالیه ما پیش هم تو جاي( .گیانکم چوله عیم 

  ).عزیزکم
 قدر چه جمعیتشان کم و کوچک خانه در رفتنش از بعد دانست می
 شانا آساره امیدشان تنها که مادرش و پدر و شده خالی جایش
 به التماس کلی از بعدخدا  را آساره .اند شده غمگین و تنها ،بوده
 مادرش ...صبر و صبر و صبر سال بیست از بعد. بود هبخشید ها آن
 عمیق عشق بعد سال بیست و شده پدرش عروس سالگی پانزده در
 لحظه هر تنشان ي پاره از دوري .بود داده میوه دارشان ریشه و

  .بود قبل لحظه از تر سخت
  .گرفت روسري پر با را هایش اشک فاطمه

  ).ها نخوري غصه( .ها نَخوي خوصهـ 
 با. کشید آغوش در را زانوهایش و کرد جفت را پاهایش رهآسا
  :پرسید ترس
وراـ  ه اُ شتی گ  و مو مه و س؟ چه گیان آخا باس و دنگ ؟خاصه چِ

  سلمان؟
 و عمو خان از خبر؟ چه جان آقا از ؟خوبه چی همه اونجا(

  )!سلمان؟
  .بود ترسناك برایشها هم   آن نام آوردن زبان به حتی

 به و بکن را زندگیت دختر؟ داري عموت خان و نتجا آقا کار چهـ 
  .نکن فکر اونا
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 از شانکدام هیچ را کسانی بحث شد باعث مادرش دستپاچه تشر
 را سراغش ،پدرش تنگ دل . را کش ندهدنداشتند خوشی دل ها آن

  .گرفت
 از زدم زنگ ،کرد را دخترم گل هواي دلم بودم تنها ...نیست خونهـ 
  .کردم بیدارش خواب

  .نبودم خواب ...نه نهـ 
 بذارم سرمو باید مو دانه تک حالت نفهمم... نگو دروغ مادرت بهـ  
  !که بمیرم و

  .نکنه خدا ...مامان عهـ 
  .آورد فاطمه لب به لبخند آساره اعتراض صداي

 و خواب و تو پیش دلم. باش خودت مواظب زیاد... جان دختر برمـ 
  .خوراکته

  .بابا و تو دختر ،ام آساره من. نباش من نگران قدر نایـ 
 ماهتو صورت تلفن پشت از. مادر برم من ...باشه تو حافظ خداـ 
  .بوسم می

 بوسید را صفحه محکم و طوالنی کرد می سبکی احساس که آساره
 که کم اش تنگی دل تماس هر بار از بعد .کرد قطع را تماس قرار بی و
  !شد می هم بیشتر برابر صد شد، نمی

***  
 نگاهش.  بودکرده خوش جا لبش کنج که سیگاري به زد یعمیق پک
 خودنمایی شب سیاه چادر روي که بود شهر روشن هاي چراغ به
 بازي سرسره اش برهنه سینه روي شب نیمه خنک هواي .دکردن می
 خط اعصابش روي دآم می داخل از که صدایی و سر .دکر می
 زده برهم را شساکت خانه خلوت و آمده بنیامین هم امشب. دیکش می
 جوالن او زندگی در حد این در داشت جرات که بود او فقط .بود
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 لبریز را صبرش کاسه و گذراند می حد از داشت دیگر هر چند. بدهد
  .ه بودکرد
 اش له تراس سنگی دورچین روي و زد سیگارش به را آخر پک
. سرفه امانش نداد. کرد پر تهران دودآلود هواي از را اش ریه .کرد
 نیمه سالن به. ندبار نفس عمیق کشید تا نفسش جا آمد و بهتر شدچ

 .بود سالن دورتادور هاي دیوارکوب فضا نور تنها .برگشت تاریک
 و کرد می بسته و باز را ها کابینت در یکی یکی آشپزخانه در بنیامین
  .شد کالفگی هر چه بیشتر بهامین می باعث
 اش عالقه مورد اپهکان روي و برداشت عسلی روي از را کنترل
  .داد لم تلویزیون يرو روبه
  ؟خواي می حاجت گردي؟ می چی دنبالـ 

  :کرد خم بیرون به پناُ از را سرش و کشید گردن بنیامین
  ؟شه می پیدا نمکم ت هلون توـ 
 او آرامش منبع به. گرداند آپارتمانش در چشم و انداخت باال ابرو
  !النه گفت می

  :کرد نثارش پوزخندي
  .انگار شده اضافه نقصات به هم ريکوـ 
  :گفت بلندتر بار این. نشنید بنیامین ولی

 رو و زیر منو خونه بیاي کردي امر اطاعت که کدومشونه دستورـ 
  !؟مامانم یامنیر  ماه ؟کنی

 را کنترل. آمد بیرون آشپزخانه از و شد خیال بی باالخره بنیامین
  .کرد روشن را یونتلویز و نشست کنارش و قاپید بهامین دست از

  !مادرجون  بگو درست چیه؟منیر  ماه ...داره دم کشمشمـ 
  ؟نداشتی نمک از تر قشنگ بهونهـ 
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 .زدم قیدشو نبود نمک ،کنم کوفت خیار مخواست می ...بابا خیال بیـ 
 بلده فقط که هاپویی کاراي تو بخوان دارن جرات کدومشون، مشعدب
  !دارن اونا ،ندارم دوست جونمو من بکشن؟ سرك بگیره گاز
 من اعصاب روو  پالسی اینجا هر شب نداري زندگی و کار توـ 

  ؟ري می یورتمه
  اینجا؟ از بهتر کجاـ 
  !بود لونه اینجا پیش یقهقد دو تاـ 

  :دکر می رد را ها کانال خیال بیبنیامین 
  ؟نپوسی وقت یه زنم می بهت سر آم می بدهـ 

  .نداشت را بشر این اب کل کل حوصله. کشید  تیر هایش شقیقه
  .یکه ساعت ...کن جمع پاشوـ 
  .زکی گفته... به اخالقتـ 
  :کشید تنش از را پیراهنش و شد بلند

  !ري مین رو از ...قزوین پاي سنگ به هم تو رويـ 
  :شد بلند هم بنیامین

 بکشمت ساختی خودت واسه که اي ماتمکده این از خوام می بدهـ 
  ؟کنی زندگی دمآ مثل بده ؟کنم آدمت و بیرون

  :زد نیشخندي
  .خاله پسر کن خبرم دیدي آدم ؟آدم !ههـ 
 هاي گام با بنیامین .گرفت پیش در را خواب اتاق راه و گفت را این
  .رفت سرش پشت بلند
 پنهون خونه این توي خودتو و برف زیر کردي کبک مثل سرتوـ 
 ...سرت پشت گن می چیا دونی نمی ،گوشات تو گذاشتی پنبه و کردي
  ؟بهامین چی که آخرش
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 در. نداشت را او با دعوا اعصاب. شد مچاله دستش در پیراهن
 ربط کس هیچ به یعنی ؛نداشت یربط بنیامین به چیزها این نظرش
  .نداشت
 بنیامین سینه به سینه و برداشت یقدم. بلعید را هوا خشم با

  .کرد می خراب را حالش که اي بسته در يرو روبه درست. ایستاد
  !؟سننه رو تو ...چی هر خرشآـ 

 زبانه ها آن از خشم کهدوخت  هایی چشم در چشم بنیامین
  :کشید می
 و چشاتو این کن باز ولی، سننه منو اصال ...کن باز چشماتو کم هیـ 
 رو تو ي غصه بشینن ش ههم باید که ببین تو هبیچار مادر ومنیر  ماه
 گناهی چه ااون ...بستن ریشت به اي که یدیونگ غصه و نربخو
  ! هااا؟؟کردن

  .خوشحالم من و منه زندگی این... نزن حرف دهنت از تر گندهـ 
  !پراندش جا از نشست کنارشان در روي که بنیامین مشت

  ؟در این به زدن زل ؟داره خوشحالی زندگی این کجايـ 
 به نباید بنیامین. داد می ادامه نباید اما ،نبود آرام دیگر بهامین
. بود همین قصدش. درسی می بود نقطه این به رسیدن که هدفش
 کرد حبس را نفسش. دهد تن اش خواسته به تا کند اش عصبی قدر آن
  :گفت و

  .کن خاموش رو چراغا رفتی! کم رتشَ ...بخوابم خوام میـ 
 بسته بلند صداي. رفت خواب اتاق به و زد را حرفش خونسردي با
  .کرد نثارش بلندي لعنتی و آورد خودش به را بنیامین  اتاق،در شدن
  !لعنت ...ت همسخر اخالق و تو به لعنتـ 

 را بهامین خوش حال دلش. بود او نگران خندان همیشه بنیامین
 خالی حرصش تا زد لگدي دیوار به .را زندگی این نه خواست می
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 و شد جمع درد از صورتش. کرد درد احساس بیشتر ولی ،شود
  .کرد بهامین نثار رکیکی فحش
 او. کرد می خام خیال کند می نشینی عقب او کرد می فکر بهامین اگر
 صفت که داد نمی نشان همه به و کشاند نمی جمع به را بهامین تا

  .کرد نمی یشرهااو،  نه است خودشان الیق دیوانه
***  

 باید که  رااجناسی لیست آخر بار براي و کرد خاموش را سیستم
 شدنش مشغول از هفته یک.  از نظر گذراندشدند می تحویل آماده
 جالب یسختدر عین  کار این با خودش کردن هماهنگ. گذشت می
 مرتب را میزش و گذاشت پوشه داخلو چک کرده را  لیست. بود
 برداشت پنجره کنار از بود جدیدش همراه کهرا  کوچکش گلدان. کرد
 کرده جذب امروز کرد می جذب باید که نوري .گذاشت میز روي و
  .رفت بیرون اتاق از و برداشت را شکیف. بود

  :زد را آشنایش لبخند دیدنش با مهگل
  .بریم کنم خاموش کن صبرـ 

  :نبود کس  هیچاز خبري و بود ساکت زیادي شرکت
  !اینجا ساکته  چهـ 

  :گفت کشید می جلو را شالش که حالی در و شد بلند مهگل
 آقا و تو و من موندیم ،رفتن هم بقیه ...رفتن زود که صانع آقايـ 
  .رحیم
 خداحافظی رحیم آقا از در جلوي و رفتند در طرف به هم پاي هم
  .کردند
 اخت و همکارها با آشنایی براي بود خوبی فرصت هفته یک این
 ،مورد تنها .مهربان مهگل با دوستی و شرکت محیط با اش شدن
  .بود بهامین جدیت و ها اخم
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 به .شد می جدا هشانرا آن بعد و بود همراهش مهگل راه نیمه تا
 خواست نمی دلش. دآم مین دنبالش بنیامین دیگر خودش خواست
  .بایستد خودش پاهاي روي که دوست داشت. باشد بقیه به متکی
 فاصله آهسته. گشود را باغ در بود داده او بهمنیر  ماه که کلیدي با
 خاك. کشید جان به را ها گل خوش عطر و کرد طی را خانه تا باغ
 ها درختقبل آمدنش آنجا بوده و به منیر  ماه که گفت می دهخور نم
  .است داده آب
 حیاط از قسمتی همبه  شبیهکامال  مشکی و سنگین موتور دو
 هاي پله از. ندکرد جلببه خود  را آساره توجه  وبودند شده پارك
 ابروهایش. دید در جلويیک شکل   کفش جفت دو گذشت که ایوان
  !استمنیر  ماه مهمان کسی هچ کرد فکر. پرید باال

 وارد. نگذاشتباقی  برایش زدن حدس و کردن فکر مجال خستگی
  .ببیند را ها مهمانزودتر  تا شد
 پسر دو دیدن با و کشاند پذیرایی به را او نفر چند صداي و سر
 اش خنده داشتند یکسان کامال تیپی که سالهبیست و سه چهار  حدودا
  .گرفت
  :کرد مسال دیدنش بامنیر  ماه

  .دخترم نباشی خستهـ 
 چند همین تا کهشد منیر  ماه جدید خانه هم جمع حواسشان پسرها
 نگاه. کردند سالم او به همزمان دو هر .بود خیرش ذکر قبل دقیقه
  :ندزد نمی مو هم با. نشست پسر دو چهره روي آساره متعجب

  ؟دوقلویید ...شما. سالم ....ـسـ 
 اش چهره در مهربانی که ها  از قل یکی! بله زنان گفتندلبخند دو هر
  :گفت زد، می موج
  .فرهادـ 
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  :گفت بارید می شیطنت هایش چشم از که یکی آن
  !فربدـ 

 بود، تر روشن یکی که هایشان چشم رنگ جزنداشتند  زیادي تفاوت
  .دیطلب می زیادي دقت که بود نامحسوس قدر آن هم همین اما
  :گفت خنده بامنیر  ماه

  .دخترمو نکنید گیجش ...ها اتیصلو پدرـ 
  :بود آورده شربت برایش کهچرخید منیر  ماه طرف به آساره

  ؟جونممنیر  ماه کشیدین زحمت چراـ 
  .دختر من واسه رحمتیـ 

  :گفتند همزمان باز فربد و فرهاد
  !مادرجون  ...عهـ 

  .گرفتمنیر  ماه از را شربت لیوان و نشست آساره
 که پسرم بهادر دوقلوهاي. دخترم تنهس مها  نوه پسرا گل اینـ 
  .هلنده
  .داشت پسرش دوري درد از حکایتمنیر  ماه کالم غم

***  
 با .پرید خواب از و ریخت دلش بلندي از سقوط احساس با
 تا برد زمان ثانیه چند. دوخت چشم سقف به زده وغ هاي چشم
 خواب چه هم آن ،است دیده خواب فهمید و شد مکان و زمان متوجه
 سه مادرش همیشگی عادت به و داد فرو را دهانش آب! اي تهآشف

  .کرد فوت و فرستاد صلوات
 که گذاشت قلبش روي را دستش. پراندش جا از بهار بلند خنده
  :نشستسر جایش  و کوبید می محکم
  :گفت  خنده میان بهار

  .بودي ترسیده ،بود جالب خیلی ت هقیاف دیدي؟ بد خواب وايـ 
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 گیر بدش خواب میان جایی ذهنش و سیدهتر بدجور که آساره
  :شد بلند و زد کنار را پتو حرص با ،بود کرده
  ؟داره خنده من ترسـ 
 هایش لب روي را بهار خنده ،آساره درهم چهره و جدي لحن
 تمام در نگرانی که حالی در  بیعص و حرصی آساره .خشکاند
 وير دوباره. کرد جمع را پریشانش موهاي کشید می پنجه وجودش
  .گشت کلیپسش دنبال به و نشست تخت
 سمت بود داده تکیه تخت مقابل توالت میز به آن لحظه تا که بهار
  .نشست کنارش و رفت او

  .عزیزم نبود کردنت مسخره قصدم ...ببخشیدـ 
 بهار حضور که داشت دلشوره قدر آن. داد تکان سر تند تند آساره
 گرفت را موهایش. دنشو سؤال برایش اتاق در اي جمعه صبحآن هم 

 تماس مادرش با و بردارد را تلفن کشید می پر دلش. کشید محکم و
  .بگیرد

 از تر عصبانی خوابش در جان آقا و سلمان. بود دیده را خوابشان
 قولی به لعنت. بپرسد حالی و بگیرد تماس شد می کاش .بودند همیشه
  !بزند وانستت نمی که تلفنی به لعنت ...بود داده مادرش و پدر به که

  :گفت دید که را بدش حال بهار
  افتاده؟ اتفاقی ؟شده چیزيـ 

 اسیر سینه حصار در را اش نگرانی و زد بندي نیم لبخند آساره
  :کرد
  .بود خواب یه فقط ...نهـ 
  ؟خوبی االنـ 

  :نکند کنجکاوش این از بیشتر کرد سعی
  ؟کنه می کار چه اینجا خانوم عروس ...خوبمـ 
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 خواهد نمی دلش آساره فهمید و بود ها حرف این از رتیزت که بهار
  :نداد کش را بحث ،کند صحبت باره این در

  .دیگه بود کرده دعوت مادرجون ـ 
  !خوب چه ...عهـ 
 قدر نای که برم قربونت. شدیم جمع هم دور همه دوباره ...آرهـ 
  !یقدم خوش

 و داد تکان سر فقط. نفهمید اش بوسه و قدم خوش از را منظورش
 روز تنها هرچند. برودمنیر  ماه کمک و بزند صورتش به آبی شد بلند

  .رفت نمی کاري هیچ به دلش و دست کابوس آن با و بود تعطیلش
***  

 دیوانه بود نزدیک بود نگرفته اي نتیجه و مانده انتظار چشم بس از
 تماس او با فرصت اولین در که بود داده پیام مادرش به. شود
  .بود نشده خبري هیچ و گذشته ساعت دو ولی ،بگیرد
 همسر نیما و بنیامین و دوقلوها جمع به و آمد بیرون آشپزخانه از
 بود نمی لعنتی نگرانی این خواست می دلش .زد اي خسته لبخند بهار
 را همه ارناه موقع کهکسی  جاي .پیوست می جمعشان به هم او تا

  .بود خالی بین بقیه بود آمده و کرده غافلگیر
 بعد آساره که بودند آشپزخانه در مادرهایشان همراه باران و بهار
 هواي تنفس و بسته هواي از فرار براي ها ظرف شستن شدن تمام از
 امانش بود کابوس آن حاصل که سردردي. بود کرده ترکشان آزاد
 به. نداشت را اش درباره بیشتر کنجکاوي حوصله. برید می داشت را

ی تاب سمت به همراهش تلفن به خیره. وردبخ هوایی تا رفت حیاط
  .قرار داشت گل از پر باغچه مقابل حیاط گوشه که رفت
 سر. برد درهم را هایش اخم پیچید مشامش در که سیگاري بوي
 جایی تنها. برچید لب .دید آنجا رامنیر  ماه فراري مهمان و کرد بلند
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 شده اشغال او توسط که بود جا همان کند آرامش توانست می االن که
 برگشتن براي .کرد می دود را سیگارش او به توجه بی بهامین. بود
  .بود دیده را او دیگر بهامین که چرا بود شده دیر هم

 ها گل به خیره و کرد خاموش تاب تن روي را سیگارش بهامین
  :کرد باز برایش جا و کشید تاب گوشه را خودش

  کنی؟ می استخارهـ 
  .نبود خبري هم باز. انداخت اش وشیگ به نگاهی کالفه آساره
  :داد تکان را تاب کمی بهامین

  .بشینی بتونی هم شما که هست جا ي قدر اونـ 
 دلش. کرد نگاه خالی فضاي به پیشنهادش از خوشحال آساره
 ها آن جمع در و برگردد که این ...نه گفت می عقلش و برو گفت می
بهامین . داشت احتیاج سکوت به فقط االن. بود توانش از خارج باشد
 بعد. نبود رفتن براي دلیلی پس بود کرده صحبت ادب نهایت با که هم
  .نشست و گذاشت کنار را خجالت کردن دل دل کلی از

  :انداخت سمتش گذرایی نگاه بهامین
  .ره نمی جوب یه تو آبم ها تعارفی با. نیستی تعارف اهل که خوبهـ 
 و باید از هفته یک مینه توي. نرسید ذهنش به چیزي ممنون جز

  .بود گفته زیاد نبایدهایش
  .کنم می اضافه مهم موارد بقیه به اینمـ 

 خاطر  به و یادداشت درش حرف به  اشاره که آساره جوابی حاضر
 تغییري صورتش اما ،آمد خوش مذاقش به ، بودمهم موارد سپردن
  .نکرد

 لعنتی درد این. فشرد را هایش شقیقه و بست را هایش چشم آساره
 یدست با. شد باز هایش چشم موبایلش لرزش با .بود کرده اش عصبی
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 جمله دو با ،بود مادرش طرف از پیام. برداشت را اش گوشی لرزان
  .ندارد گرفتن تماس موقعیت االن ولی است خوب حالشان که کوتاه
 که یپیام با اضطراب پر دل این. گرفت آرام دلش یکم فقط کمی،
  !شد نمی آرام که دبو ترس منبع خودش
 چیزي و دید می بود استرسش گویاي که را دخترك حال بهامین
 او به که مسائلی در  نبود، آن همکردن دخالت آدم اصوال. گفت نمی

. بود مشترك بینشان انگار داشت که سردردي ولیشد،  نمی مربوط
 در فقط او. بود نکرده آرامش امروز مهمانی .زد آتش دیگري سیگار
 حاال نبودمنیر  ماه اصرارهاي خاطر  به اگر. بود آرام ودشخ خلوت
 همه از عزیزتر  برایشکه اویی به توانست می کاش. بود بهتر حالش
 هاي دلسوزي این. است تر آرام ...است تر خوب يطور این بگوید بود
 و نگران هاي چشم در توانست نمی !شد نمی اما، کند می اذیتش خود بی

  . کندناامید را امیدش تنها وزل بزند  مهربانش
 را پاهایش. شد می قبل از بیشتر لحظه هر سرش در نهفته درد
 آساره کنار از حرف بی. برخاست تاب روي از و گذاشت زمین روي
 ماشین سمت است دردش دواي دانست می که قرصی پی و گذشت
  .رفت ها ماشین بقیه کنار اش شده پارك
 آمده کهرا  مسیري و رداشتب دداشبور از را ادویل قرص بسته
 شوقی او اما ،دآم می داخل از بقیه خنده صداي و سر. برگشت بود
 صداي بود  پیش سال هفت بهامین اگر. نداشت میانشان بودن براي
  .خاست به هوا برمی بلندتر همه از اش قهقهه
 دوست گشتند برنمی دیگر کهرا  دوري روزهاي به کردن فکر
  .بودند شده سنجاق ذهنش به خواهنا خواه هر چند. نداشت
 روغن به احتیاج کرد فکر و برد دیگر سمتی را ذهنش تاب قیژ قیژ
 شاه ملک شبیه بود نشسته آنجا که اي پریده رنگ دختر .دارد کاري
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 لرزش .بود گذاشته دفترش به  پااول روز که  نبودجسوري
 هب نیازش و خرابش حال از نشان فشردند می را سرش که هایی دست
  .بود ادویل یک

 فرو اش ورزشی شلوار جیب در را چپش دست  وایستاد ها گل کنار
 درهم بازوهاي که بود پوشیده رنگی مشکی جذب شرت تی. برد
  .کشید می رخ به را اش تنیده

 حس بی لبخند وباال آورد  سر. کرد حس را نگاهش سنگینی آساره
  .نشست بتا روي و رفت جلو ژست همان با بهامین .زد حالی و

  .خودت دادن زجر نه، طوالنی خواب یه و قرصه یه دردت چارهـ 
 کف به مقابلش سنگی مرد راز و رمز پر هاي چشم از آساره نگاه
  .شد کشیده رنگ روي آن سبز کپسول دو و دستش

 دهان به و برداشت را خودش سهم دید که را مرددش نگاهبهامین، 
  .داد فرو آب بدون و گذاشت

  .کنه می آروم دردتوسر ...مسکنهـ 
 و برد جلو را دستش بهامین! بود مانده متعجباز این همه دقتش 

  .انداخت دستش توي را کپسول
  .ده نمی شفات کنی نگاش صبحم فردا تا. کنه اثر تا بخوري بایدـ 

 اي نقره فندك و سیگار بسته بهامین. کرد مشت را دستش آساره
  .داد جا جیبش داخل و برداشت را رنگش

 .باشه میزم روي وقت اول فردا گذشته هفته گزارش ...خوش روزـ 
  .رفتم من که یدبگ ممنیر  ماه به
  :گفت شود دور خیلی که این از قبل و کرد تر  زبان با را هایش لب
 پیامتونو  وبراتون آرم می وقت اول فردا. مسکن بابت ممنونـ 
  .منیر ماه به رسونم می
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 و شود پیدا بنیامین کله و سر که این از قبل و داد تکان سر بهامین
  .شد ماشین سوار ،شود سیریش
 دارو سرخود وقت هیچ که این با. کرد باز را دستش آساره
  .داد فرو را کپسول و بست را چشمش بار این خورد نمی

***  
 با. نواخت در به کوتاهی ضربه و زد بغلش زیر را رنگ آبی پرونده
 پایین را دستگیره و کرد مهگل  نثارلبخندي ،بهامین بفرمایید شنیدن
 جالباسی روي را اش بهاره کت. بود رسیده تازه که بهامین .کشید
  .چرخید آساره سمت و انداخت اتاق گوشه
 با و دیگري وقت براي بگذارد را هایش نگرانی کرد سعی آساره
  :گفت انرژي

  .به خیر صبحتون سالمـ 
 پیراهن هاي ستینآ رفت می میزش سمتبه  که حالی در بهامین
  .زد می باال را اش اي قهوه
  .به خیر هم شما صبح. سالمـ 

 گذاشت آن روي را پرونده. شد نزدیک میزش به قدمی چند آساره
  :گفت بهامین مچی ساعت به نامحسوسی اشاره با و

 میزتون روي گذشته هفته گزارش وقت اول بودین کرده عرضـ 
  .باشه
 جا هشت روي که اي قربهع  وساعتش سمت بهامین هاي چشم
 درخشید، اما چشمانش در رضایت برق. شد  کشیدهبود کرده خوش
 را پرونده و زد تکیه چرمش صندلی به اش چهره در تغییري بدون
  .کرد باز
  !عالی بسیارـ 
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 مرتب و منسجم هاي گزارش. شد پرونده زدن ورق مشغول و
 گرفته کار به یادگیري در را مهارتش و دقت نهایت آساره که گفت می
  .است

  :داد تکان را سرش
  . بریمجلو روال همین با امیدوارم ،داشتید خوبی خیلی شروعـ 

 نگرانی دل میان. نشاند هایش لب روي لبخند کارش از صانع تعریف
 حواسش و کرد می ش را خوشدل کمی تمجید و رضایت این ،زیادش
  .شد  میپرت
  .طوره همین حتما ...ممنونـ 

 احتیاجی اصل در. گذاشت تاپش لپ کنار و بست را هپروند بهامین
 کار جریان در روز هر که چرا نداشت گذشته هفته گزارش مرور به
 نفسش تازه نیروي عملکرد سنجیدن براي فقط هم این. گرفت می قرار
 صورت روي و گرفت باال را سرش. کرد روشن را تاپ لپ. بود

. است پریشان وزهن دخترك که گذشت ذهنش از. کرد مکث آساره
... نگرانی طوفانی هاي موج از بود پر دختر مشکی و درشت هاي چشم
 با که بود کرده تا او با جوري زندگی اما ،بود نخوانده شناسی روان
  :بشناسد را روانشان حال اطرافیانش به نگاه یک
  .برسید کارتون به تونید میـ 

  :گفت رفتن قبل و پیچاند درهم انگشت آساره
  .کرد معجزه انگار ...ممنونم دادین بهم دیروز که قرصی بابتـ 

دخترك  شد منتظر و کرد بسنده کنمی می خواهش به بهامین
  .بگذارد تنهایش

***  
 و برداشت  رامیزش روي آب لیوان و گذاشت دستگاه روي را تلفن
  .کشید سر
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 .کند تازه گلویی داشت احتیاج و بود زده حرف وقفه بی ساعت نیم
  شدهایی سفارش نویس پاك مشغول و برداشت را نویس كرچ کاغذ
  .بگیرد موجودي انبار از فردا را داروها لیست تا بود گرفته که

 بازدر  ثانیه چنداز  بعد وشد  زده اتاقش در که بود کارش سرگرم
  .وارد شد خندان اي چهره با همیشه مثل مهگل. شد
  .سالمـ 

  :گفت رمق بی کارش پر روز از خسته آساره
  .کنی می سالم داري که باره دهمین صبح از مهگلـ 

گلدان را پیش . ایستاد شمیز کنار و شد نزدیک میزش به مهگل
 عریضش لبخند با و کرد نوازش را اي رسته نو سبز برگکشید و 
  :داد جواب

  .سالمتی دنبال در  هدرب ،دوست جون منم ...آره می سالمتی سالمـ 
  :گفت سرش آوردن باال بدون و انداخت باال ابرو

  .سالمت همیشه جونتـ 
 به چشم گوشه از آساره. گفت داري کش »تو فداي« مهگل
 در دلشوره بد حس. هیچ پیام و تماسی نداشت. کرد نگاه اش گوشی
براي  بال دو کاش. نشست گلویش در بغض و انداخت چنگ دلش
 خبريو رفت  می شهرشان و اشان خانه به وپرید  می تا داشت پرواز
  ..گرفت  میناآرامش دل رايب

  :زد بشکن صورتش جلوي مهگل
  ؟یهو رفتی کجاـ 

  :گرفت گوشی از چشم آساره
  .مجا همین ...جا هیچـ 
 را حضورش دلیل. کرد نگاهش وباال گرفت  را سرش بار این
  .بزند حدس توانست نمی
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  باهام؟ داشتی کاريـ 
  :شد سینه به دست مهگل

  !بپرسی مداو یادت عجب چه ...بعد سال سهـ 
  :پرسید و کرد رها ها برگه روي را خودکارآساره 

  ؟خبـ 
  .داره کارت صانع مستر برو پاشو ...خوشگلت جمال به خبـ 
  !؟کار چه ؟من باـ 
  !داره کار من با پسـ 
  :داد ادامه و انداخت باال ابرو

 رنجه قدم... خبره چه اخماش اون پشت بدونم ندارم غیب علمـ 
  !من هم داره تکار چه فهمی می تو هم ...برو فترشد تا قدم دو بفرما

  .کشید هوفی لب زیر مهگل زیاد زدن حرف از حوصله بی آساره
  .زنی می حرف داري سره یه صبح از ؟مهگل امروز خوردي چیـ 

  :خندید بلند مهگل
  .هرقد همین روزم هر سهم من وگرنه، اید حوصله بی صبح از شماـ 

. گوید می درست مهگل کرد فکر. شد بلند و داد تکان سري آساره
. رساند می عصر به را صبحش و جنبد می اندازه همین روز هر او فک
  .بود آورده کم امروز که بود خودش حوصله از مشکل پس

  :گفت جدي بار این دید که را آساره تعلل مهگل
 عصبانی تا برو ...هپروتی تو ش همه امروز !دختر باش زود دـ 
  .نشده

 سرش پشت را مهگل و کشید اش مقنعه به دستی. کرد عجله آساره
  .گذاشت جا
 در جا همان. نداشت زدن در به احتیاجی و بود باز بهامین اتاق در

 دز می حرف تلفن با هم که کرد نگاه بهامینی به و ایستاد چهارچوب
  .کرد  میبندي دسته را میزش روي کاغذهاي هم
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 با بود خط پشت نز هاي حرف به حواسش که طور همان بهامین
 کرد اشاره آساره دیدن با. کرد بلند سر نگاهی سنگینی احساس
 تا گذاشت اي پوشه داخل و گذاشت هم روي را کاغذها. بیاید جلوتر
 زن باالخره. کرد می چک باید را همه امشب .بگذارد کیف در تر راحت
 اجناس درباره شخود بی توضیح از حوصله بی بهامین و شد خسته
  .کرد خداحافظی تیخواسدر

 آساره. کشید عمیقی نفس و کوبید دستگاه روي محکم را گوشی
 و فندك. داد جا اش چرم کیف داخل را پوشه. کرد می نگاهش منتظر

 اي صندلی. کنفرانس میز تا زد دور را میزش و برداشت را سیگارش
 هم آساره تا گفت و داد فشار را هایش شقیقه. نشست و کشید عقب
 در پا که اولی روز مثل درست. نشست یشرو روبه سارهآ. بنشیند
 بود خونسرد بهامین روز آن که تفاوت این با. بود گذاشته اتاق این
  .آشفته کمیبار  این اما

  :پرسید آساره. داد جا لبش گوشه و زد آتش سیگاريبهامین 
  شده؟ چیزيـ 
 از کورتر هایش اخم گرهبود  ریخته هم به که اش برنامه یادآوري با
 در را نرسیده نیمه به سیگار و زد سیگار به محکمی پک. شد قبل

  .کرد خاموش جاسیگاري
 سفر این در باید شما که داریم شیراز به روزه دو کاري سفر یهـ 

  که؟ تونید می ...باشین داشته حضور
 ...روزه دو سفر. کرد فکر بود شنیده که اي جمله به متعجب آساره
 اصال !بود مقدمه بی خیلی فقطتوانست،  یم توانست؟ می ...شیراز
  بود؟ کی براي
  کی؟ برايـ 

  :گفت عصبی بهامین
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  .باشیم شیراز باید وقت اول صبح فرداـ 
 بودند؟ می شیراز باید چگونهصبح  فردا. بود بعدازظهر  سهساعت
  :گفت توضیح به عنوان بهامین

 هفته دو بود قرار سفر این. ریخت مه به شرکت هاي برنامه کم هیـ 
 بودند همکارها از تا چند. افتاده جلو انهتاسفم که االن نه باشه دیگه
 ولی زوده شدنتون همراه براي هرچند ...نداشتن اومدنشو شرایط که
  .نیست اي چاره فعال

  جلسهیک  در حضورش یعنی سفر این ...برایش بود زود واقعا
 واقعا نگارا ولی ،نداشت را اش آمادگی که مهم يقرارداد بستن براي
  .نبود اي چاره

  :پرسید دوباره بهامین
  بیاید؟ تونید میـ 
  ...فقط ،بله ....ـبـ 

  :گذاشت نصفه را حرفش و کشید راحتی نفس بهامین
  .ینآ برمی پسش از... هستم خودمـ 
  :گفت و برداشت را کتش و کیف. شد بلند

 قطار بلیت شب ده ساعت براي. کنم اوکی نتونستم هواپیما بلیتـ 
 کنید جمع وسایلتونو هم شما ،رم می دارم االنم. کردم هماهنگ

  .بدم توضیح چیزو همه مفصل راه تو ،برسونمتون
 را موبایلش و کیف تا رفت و شد بلند حرف بی. نزد حرفی آساره
 پیش در تلخ و سرد بهامین با همراه هم آن کاري يسفر. بردارد
 حدسی افتاد خواهد اتفاق آنچه درباره توانست نمی هم اصال ؛داشت
 ذکر لب زیر فرستاد می صلوات نگرانی موقع که همیشه مثل. بزند
  .بود گرفته امتحانش هاي شب شبیه استرسی. گفت

***  
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 آن به پهلو این از قدر چه هر. نیامد چشمش به خواب کرد کاري هر
 ثمر بی تالش ساعت یک از بعد نهایت در و نگرفت اي نتیجه شد پهلو
  .است شده شش ساعت بفهمد آنکه بی ،کند بتختخوا از دل

 داشتند رو پیش آنچه درباره هم کمی و رسانده را  اوبهامین
 نیم و هشتساعت  بود گفته هم رفتن قبل .بود داده توضیح برایش

  .آید می دنبالشبه 
 هایش نگرانی و خستگی تمام تا خواست می یگرم آب دوش دلش
 اتاقش داخل حمام به و اشتبرد را اش حوله پس. ببرد و دبشوی را
  .رفت

 اش جسم به دلپذیري حس ،پوستش با آب گرم قطرات برخورد
 آزاد و باز بودند سر گل اسیر که را بلندش موهاي. کرد می تزریق
 پوست انگشت نوك با و فرستاد موهایش میان را هایش انگشت. کرد
  .داد ماساژ را سرش
 بالی سبک و میزيت احساس و دوش زیر ماندن ساعت نیم از بعد
 موهاي. پوشید لباس و کشید را پرده و شد اتاقش وارد. بست را آب

 تخت روي عمیقی نفس همراه و بست کوچکی حوله با را بلندش
  .نشست
 به روزي داشت دوست همیشه. بودامشب  مسافرت درگیر ذهنش
 و مادر ،فاطمه و ساعد ...هایش عزیزترین همراه هم آن ،برود شیراز
 بود حالشان نگران نهایت بی که وقتی درست حاال ولی، بانشمهر پدر
 یارهاي بدون و تنها. رفت می شیراز به داشت ناگهانی خیلی

 روي بهشت شیراز که زمانی... بهار فصل در درست .اش همیشگی
  .شد می زمین
 دز چنگ را موبایلش. شد گم هوا در هایش نفس الي البه عمیقش آه
 .نشد عایدش جوابی هم باز ولی ،گرفت را مادرش شماره قرار بی و
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 افتاده اتفاقی که بود مطمئن دیگر حاال. شد تر پررنگ اش آشوبه دل
 و شد دندانش اسیر لبش پوست .زد حلقه هایش چشم در اشک .است
  .چکید اشکش قطره اولین

. کند پاك را اشکش سریع خیلی شد باعث خورد در به که اي ضربه
  .بدهد نشان عادي راحالش  کرد عیس و گفت ضعیفی بفرمایید
 با. شد اتاق وارد بود شده عزیزش خانه هم تنگ دل کهمنیر  ماه
 آساره کنار و رساند تخت به را خودش همراهش همیشه لبخند
  :گفت درد با و مالید را زانویش .نشست

  .تو پیش بیام من گفتم ...من پیش آي نمی که توـ 
  .پیچید انگشتش دور را آویزانش موي طره زده خجالت آساره

  .جونمنیر  ماه ببخشیدـ 
  :کرد شیرینی اخممنیر  ماه
 بغل که عزیزي قدر نای بدونی که گفتم. بشی شرمنده که نگفتمـ 

  .شم می تتنگ دل و گوشمی
 و زیر را دلش محبت همه این. شد سرخخجالت  از آساره هاي گونه
 نظیري بیش که هارمونی سفید پوست و سرخ هاي گونه .کرد می رو
 و اهللا فتبارك« لب زیرمنیر  ماه شد باعث  داشتشبش رنگ موهاي با

  .بگوید »الخالقین احسن
 هم کمتر نداشت دوست هایش نوه از بیشتراگر  را دختر این
. گرفت قاب را آساره صورت و کرد دراز را هایش دست. نداشت
  .بوسید را دارش نم موهاي روي و کرد خم جلو به را سرش

  .دخترم نخوري سرما کن خشک توموهاـ 
  .بوسید و گرفت رامنیر  ماه دست خجل آساره

  !چشم. شمام مهربونیاي شرمنده منـ 



 ª  53فصل اول    

 رو من از. مونی می هام نوه مثل هم تو. نباش شرمنده وقت هیچـ 
  .نگیر
  .دارین محبتشما به من ـ 
  .ببافمشون برات مبعد ،کنم خشک خودم بیار سشوارو برو اصالـ 

 زده ذوق و خوشحال. افتاد مادرش یاد حرف این شنیدن با آساره
  :گفت
  !شه می زحمتتونـ 
  :کرد اعتراضمنیر  ماه
 که بکن گفتم کهرو  کاري برو ...نزن حرف تتر بزرگ حرف روـ 
 قربونت نمونده وقتی بهامین اومدن تا .کنی جمع هاتو وسیله باید بعد
 باید. داشت زمان دیگر ساعت دو فقط. رفت ساعت پی نگاهش .برم
   .کرد می عجله
 دقیقه چند ...موبایل به دیگرش چشم و بود ساعت به چشمش یک
 روي آماده و حاضر. بود نمانده باقی نیم و هشت تا بیشتر
 بهامین تماس زنگ به گوش و نشسته ورودي در به مبل ینتر نزدیک
 هم کنار را قرآن و آب کاسه داشت و بود آشپزخانهدر منیر  ماه. بود
 و خیارشور همراه و بود پخته کتلت ها بچه شام براي. گذاشت یم

  .بود داده جا آساره دستی کیف در و گذاشته ظرفی داخل گوجه
 چهره. برگشت سالن به و گذاشت سینی داخل را قرآن و آب کاسه
 دیدن با. بود سفر این براي استرس از فراتر چیزي آساره نگران
  آشفتگی دیدن با  ودیروز از هکبپرسد   راسؤالی شد مصمم ،حالش
 و شد نزدیکش. شد می پایین و باال ذهنش در حیاط به بردنش پناه و

 آساره دست سرماي. گرفت دست در را دستش  ونشست کنارش
  :کرد متعجبش

  ؟ دخترسردي قدر نای چراـ 
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 درك هم خودش را نگرانی همه این دلیل. لرزید آساره هاي لب
  :نالید. کرد نمی
  !جونمنیر  ماه نگرانمـ 

  :لرزاند را پیرزن قلب دخترك صداي درماندگی و بغض
  ؟شده چیزيمگه ـ 
  .کنه می م هدیوون داره ندونستن همین ...دونم نمیـ 
  .بود درست حدسش پس. فشرد را دستش قبل از تر نگرانمنیر  ماه

  دخترم؟ دونی نمی چیوـ 
 که راپراتو نز صداي شنیدن و تماس آخرین از بعد که آساره 
 اول گریه با ،نداشت تحمل دیگر است خاموش مادرش خط گفت می
 حالمنیر  ماه. کرد تعریف را جوابش بی هاي تماس بعد و بدش خواب
 همه این داشت حق .کرد می درك را اش خانواده از دور دخترك
  .باشد قرار بی

 لرزان صدایی با ،شده پیدا دردي هم کرد می حس که حاال آساره
  :پرسید

  خوبه؟ حالشون یعنی ؟منیر  ماه کنم کار  یچـ 
  :فرستاد صلواتی لب زیرمنیر  ماه

  .نشده هیچی که هللاانشا ...قشنگم باشه خدا به امیدتـ 
 برم شد می کاش؟ ازشون بگیرم خبر جوري چه منآخه ـ 

 دوست به بزنم زنگ یا خونه بزنم زنگ تونستم می کاش ...پیششون
  .آشنا و

  .شه می حل باش مطمئن ...عزیزکم وکار  این نکن نهـ 
  :گفت گریه با آساره
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 غلطه رسم هر چی به لعنت! جونمنیر  ماه اجباره هر چی به لعنتـ 
 يطور این حالشون از يخبر به خاطر م هخانواد از دور من حاال که
  .بزنم پرپر
 آدم براي بود خبر بدترین خبري بی. کرد نگاهش غمگینمنیر  ماه
  !نگران

 ها بنده ما و آد می پیش ،خدا صالح یا سرنوشته ...حکمته ...قسمتهـ 
  . عزیزمباشی صبور باید فقط ...باالیی اون تصمیم برابر در عاجزیم
  .پوشاند دستش دو با را صورتش فقط و نگفت چیزي آساره
  :کرد فکر کمیمنیر  ماه

  .باشه داشته پدرت از خبري اون شاید ؟پرسیدي رفیع ازـ 
 نور هایش اشک میان. بود امیدي کورسوي رهآسا براي جمله این

  :تابید دلش در امید ضعیف
  باشه؟ داشته خبر ممکنه یعنی ...نهـ 
  .عزیزکم بزنه زنگ گم می هم باشه نداشتهـ 
 بهامین ،بزند زنگ رفیع به بخواهدمنیر  از ماه آساره که این از قبل
 را آساره ات شد می بلند که حالی درمنیر  ماه .رسید تأخیر ربع یک با

  .بگیرد خبر  برایشو بزند زنگ حتما که داد قول ،کند راهی
 به برو و کن پاك اشکاتو االنم. خدا به توکل ...نریز اشک دیگهـ 

  .آد مین خوشش انتظار از زیاد بهامین. سالمت



  


