
 

 

# ۱پارت  

 کرمی باز هم با اخم هایی درهم و لحن رئیس مابانه

 .همیشگی، صدایشان زد

 .خانم ها سریع تر لطفا-

کنان به سمت سالن آمفی تئاتر رفته و  پچ همگی پچ

 هر

 .کسی دلیلی برای این اجتماع حدس میزد

 طلوع در حالیکه شکالتش را در دهان میمکید،

 :گفت

وقتی گفته همــــه بیان، از اون مدیر داخلیش گرفته -

 تا

 !ماها، یعنی خیلی کارش مهمه البد

حکیمه خانم که درد پا امانش را بریده بود، خودش 

 را

 .روی صندلی انداخت

@ 



آره دخترم، به جز آخرای اسفند، که رسم داره به -

 همه

 .عیدی بده، تا حاال یادم نمیاد همه رو خواسته باشه

ع که شیطنت ذاتی اش اجازه نمیداد جایی بندطلو  

 .شود، مدام نگاهی به اطراف می انداخت

 پس کی میاد؟ دلم براش تنگ شده، خیلی جیگره به-

 !خدا

حکیمه خانم با ترس نگاهی به دور و برش انداخت 

 و

 .پر عتاب نگاهش کرد

 .هیس! این حرفا چیه میزنی؟ زشته دختر-

وی سینا فکور ثابتپوفی کشید و این بار نگاهش ر  

 .ماند

حسابدار هتل، که عالوه بر طلوع بین دیگر 

 کارمندان،

 !خصوصا خانمها محبوبیتی ویژه داشت

با سقلمهای که به پهلویش خورد، آخی گفت و به 

 اجبار



 .نگاهش را از او گرفت

 حکیمه جون، چرا میزنی قشنگم؟-

@ 

 دخترم، زشته اینقدر هیز بازی در نیار! صد رحمت-

هر چی پسره، یه جوری زل میزنی که کم موندهبه   

 !جوون مردمو با نگات بجویی

 پوست شکالت را در جیب یونیفرمش انداخت و

 .بیخیال خندید

 خب چه عیبی داره مگه؟ ببین چه پسره جذابه؟ خدا-

 اینقدر روش وقت گذاشته ساختتش، نباید به این همه

 زیبایی با کمی دقت نگاه کرد؟

هانی باز چند لحظهای خیرهاش شد حکیمه خانم با د

 و

 .بعد با افسوس سر تکان داد

 !هر کس باید لقمه اندازه دهنش برداره-

 بیهیچدردان#

# ۲پارت  

در عرض چند ثانیه، با ورود مرد کت و شلوار 



 پوش،

 .تمام سر و صداها خوابید

@ 

 الزم نبودحرفی بزند، حضورش به تنهایی هم باعث

 .می شد در مرکز توجه قرار بگیرد

 طلوع با جان و دل نگاهش کرد و کوچکترین

 .حرکاتش را نیز زیر نظر گرفت

 او بی شک اسطوره خوبی، مهربانی، فداکاری،

 .بخشش و مردانگی بود

احترامی را که از جانب دیگران کسب کرده بود نه 

 به

 خاطر پست و منصب باالیش، بلکه به خاطر همین

و انسانی اش بود رفتار خاص . 

 حین باال رفتن از پله ها با تکان دادن سر، جواب

 .کارمندانش را که به او سالم می کردند، داد

 پشت میکروفون که ایستاد سالم بلندباالیی خطاب به

 .همه کرد

 کلمات را شمرده و با لهجه مخصوص به خودش که



 به هیچ شهر خاصی تعلق نداشت، ادا میکرد و طلوع

ست بی اهمیت از خیر این مرد میانسال و درنمیتوان  

 .عین حال خوش چهره بگذرد

@ 

 .بی اراده ذهنش به سمت خیال و حدس زدن رفت

 یعنی در گذشته چند دختر با حسرت نگاهش می

 کردند؟ دل چند نفر را برده؟

 .بی شک تعدادشان بیشمار بود

 در دل آرزو کرد کاش روزی، مردی شبیه به او، بر

ار گیردسر راهش قر . 

 مردمکهای چشمانش بازیگوشانه، دوباره سینا فکور

 .را زیر نظر گرفت

 مثال او میتوانست مرد رویاهایش باشد؟

 خانم ها را میشناخت؟ ظاهرا به خلق و خویشان آشنا

بود که اکثر کارکنان خانم مجرد هتل به او چشم 

 داشتند

 !و او هم دست رد به هیچ کدام نزده بود

ن به تمام پرسنل هتل انداختاو نگاهی مهربا . 



 حاصل سالها دست رنجش، حاال بزرگتر از آنچه بود

 .که روزی آرزویش را داشت

 عزیزانم... اگه امروز از شما خواستم تا همگی در-

 این جا جمع بشید، دلیلش حرف مهمی بود که می

 .خواستم با شما در میان بذارم

@ 

وارم با همه شما کمابیش در ارتباط بودم و امید

 بدونید

 که تک تکتون چقدر برای من و هتل، مهم و کلیدی

 .هستید

 همیشه از شما خواستم در هر جایگاهی که هستید،

 .خودتون رو دست کم نگیرید

 حتی اگه به ظاهر نقش کوچکی داشته باشید، مطمئن

 باشید حضور شما مهم و تاثیرگذار بوده که در اینجا

 !مشغول به کار شدید

پس رسم ادب نمی دونستم که اگه فقط به یک یا دو 

 تا

از کارمندا خبر بدم و سایرین از زبون اون ها 



 بشنوند

 !که دیگه نمیتونم به مدیریت هتل ادامه بدم

 طلوع آنچنان سریع سرش را باال گرفت که گردنش

 .رگبه رگ شد و درد در بدنش جریان یافت

 شاید اشتباه شنیده بود؟ ممکن بود؟

میدی واهی و چشمانی لرزان نگاهش را بهبا ا  

 .اطرافش دوخت

 نه، اشتباه نشنیده! وگرنه چرا باید بین تمام پرسنل

 همهمه ایجاد شود؟ چرا همه باید نگران به همدیگر

@ 

 نگاه کنند؟ اگر اشتباه شنیده پس چرا همه در حال پچ

 پچ بودند؟

 سینا فکور هم دلواپس بود؟ سرش را سمت او

 .چرخاند

رش مانیا توحیدی نشسته بود و بی صدا در حالکنا  

 حرف زدن بودند، یعنی چه میگفتند؟ راجع به او

 حرف میزدند؟ یا مشغول الس زدن بودند؟

 .صدایش باعث شد همهمه افراد دوباره فروکش کند



 نمیدونم در جریان بیماری من و عملم در بیمارستان-

 بودید و چیزی شنیدید یا نه؟

وصیه دکتر که سرپا ایستادن وولی با توجه به ت  

 کارکردن برای ساعت های متوالی را برام قدغن

 .کرده، شرایط بسیار برام سخت شده

 نه صرفا به خاطر توصیه پزشک، که در خودم هم

توانایی الزم رو دیگه نمیبینم و حوصله و طاقتی 

 برام

 .نمونده

 بیهیچدردان#

# ۳پارت  

@ 

خ افتاده،حس میکرد که وسط یه وان پر از آب ی  

 .همانقدر لرز داشت و همانقدر شوکه شده بود

 میخواست برود؟

تمام این اتفاقات، باعث شد که من تصمیمی -

 ...بگیرم

 مکثی کرد و چهره تک به تک کارکنان را زیر نظر



 .گرفت

 از پسرم خواستم تا به ایران برگرده و مدیریت هتل-

 .رو به دست بگیره

 .چهره ای فاتحانه به خود گرفت

 ...بعد از اصرارهای زیاد من، باالخره راضی شد-

 !اون به زودی میاد

 عزیزانی که اینجا سابقه بیشتری داشتند، حتما میتونن

 .حضورش رو به خاطر بیارن

 به حد کافی در این امر تجربه داره و کارش رو به

 .خوبی بلده

@ 

 البته اخالق های خاصی داره و ممکنه سختگیر به

 نظر بیاد اما من به شما قول میدم، هر کس وظیفهش

 .رو به خوبی انجام بده، جای اما و اگری نمیمونه

 .این بار پچ پچ ها خوابید و سر و صدا کمتر شد

 .انگار خیال همه جز طلوع راحت شده بود

برایشان زیاد فرقی نداشت که چه کسی در راس 

 امور



ند، کافیباشد، همین که کارشان را از دست نمیداد  

 .بود

 .بعد از تشکری کوتاه از ِسن پایین آمد

همگی از جا بلند شده و برای او شروع به دست 

 زدن

 .کردند

 .طلوع اما نایی برای روی پا ایستادن نداشت

 .حکیمه خانم با پر روسری اش اشکانش را پاک کرد

 خدا خیرش بده، چه دستایی که نگرفت، چه کمکایی-

 .که نکرد

دما هیچ وقت پیر نمیشدن، اصال هتلکاش اینجور آ  

 ...بدون آقا که دیگه معنا نداره

@ 

 .طلوع بی حواس سری تکان داد و از جا بلند شد

 باید قبل از آنکه از هتل خارج میشد، با او صحبت

 .میکرد

 به قدم هایش سرعت بخشید و تقریبا مجبور شد به

 .دنبالش بدود



 ...آقای صدر... آقا-

د تا دخترک به او برسدصدر از حرکت ایستا . 

 طلوع در حالیکه نفس نفس میزد، توانست قبل از

 .اینکه او از در اتوماتیک رد شود، مقابلش بایستد

 در شیشه ای خود به خود باز شد. خودش را کنار

 .کشید

 این بار نالید و هر چه یاس و عجز بود در صدایش

 .ریخت

 ...آقای صدر-

ای سفیدش، نمایانمرد کوتاه خندید و ردیف دندان ه  

 .شد

@ 

 جانم؟ قرص اقای صدر خوردی؟-

شوخی کرده بود اما طلوع خنده ای به لب هایش 

 .نیامد

 دارید میرید؟-

صدایش پر از بغض بود و قطره اشکی لجوجانه 

 روی



 .صورتش جاری شد

 بیهیچدردان#

# ۴پارت  

 نگاهی به اطرافش انداخت، چندی از کارکنان زیر

 .چشمی نگاهشان میکردند

 .آروم باش طلوع جان، بیا دفترم-

این دختر صرفا برایش کارمندی معمولی نبود، با 

 بقیه

 .فرق داشت

@ 

وارد دفتر که شدند در را پشت سرش بست و به 

 جای

 اینکه پشت میزش بنشیند، روی مبل چرمی رو به

 .روی طلوع نشست

 خب؟-

 طلوع آب دهانش را بلعید تا شاید بغضی که در

 .گلویش چمبره زده بود، پایین رود

 واقعا میخواید برید؟-



 .دستی به موهای جوگندمیاش کشید

با وجود گذر سن، همچنان مردی جذاب به حساب 

 می

 .آمد

 ...نمیرم که بمیرم دخترجون-

 :طلوع بالفاصله میان حرفش پرید

 .دور از جون-

 .این بار لبخند زد

- یخوابه، به هر حال شتریه که دم در خونه همه م

 حاال

 !یکم دیر و زود داره، منتها سوخت و سوز نداره

@ 

منم قرار نیست غیب شم، میام سر میزنم گه 

 ...گداری

 مگه آدم میتونه حاصل زحمات سی سالشو ول کنه به

 امان خدا؟

 دل طلوع کمی آرام گرفت، همین که گاهی پیدایش

 .میشد، بد نبود



یدنش به هر حال گاهی دیدنش بهتر از هرگز ند

 ...بود

 .نفس راحتی کشید

 .خدا رو شکر-

 :بدون اینکه خجالت بکشد، گفت

 .زود زود بیاین، دلم تنگ میشه براتون-

 .هامون صدر، محجوبانه لبخند زد

 .رو چشمم-

 .حاال که آرام تر شده بود، باید میرفت سراغ کارش

 .حتما حکیمه خانم دست تنها مانده

نشده باشد تازه اگر، اقای کرمی متوجه غیبتش ! 

@ 

از جا بلند شد، برای بار آخر نگاهی کرد و با لب 

 های

 :لرزان زمزمه کرد

 ...دیگه برم-

 .حس کرد باید حرف دیگری هم اضافه کند

 .ببخشید وقتتونو گرفتم-



صدر هم برخاست، متواضع و با رویی گشاده 

 پاسخش

 :را داد

 اختیار داری طلوع جان، این چه حرفیه؟-

ملش، دوباره سمتش چرخید وقبل از خروج کا  

 :ناخوداگاه گفت

 .به امید دیدار-

منتظر عکس العملش نماند و آنقدر تند و سریع 

 بیرون

 ...رفت که انگار هیچ وقت آنجا نبوده

 بیهیچدردان#

# ۵پارت  

@ 

 آنقدر هیجان داشت که تصمیم گرفت تا طبقه سوم را

 به جای آسانسور از پله ها باال برود تا کمی از

 .التهابش کم شود

همین که پایش را در طبقه مورد نظرش گذاشت، 

 اسم



 .حکیمه جون" روی صفحه موبایلش نمایان شد"

 :تماس را جواب داد و سریع گفت

 اومدم، اومدم، شما کدوم اتاقید؟-

 .سیصد و چهار، بجنب-

 طلوع سمت راست چرخید و مستقیم به سمت اتاق

 .رفت

ه بود، آنجا رادو سال حضورش در هتل، باعث شد  

 .مثل کف دستش بشناسد

در اتاق باز مانده و حکیمه خانم تقریبا نیمی از 

 کارها

 .را انجام داده بود

 کجا غیبت زد آخه طلوع جان؟-

@ 

در حالیکه بشقاب و لیوان های کثیف را جمع 

 میکرد،

 :گفت

 ببخشید، یه حرفی با آقای صدر داشتم، یکم طول-

 .کشید



ا تعجب نگاهش کرددست از کار کشید و ب . 

 وا، تو چیکار رئیس داشتی؟-

 : شانه ای باال انداخت و رک گفت

 !ببخشیدا، جسارت نباشه ولی شخصیه-

حکیمه خانم چپ چپ نگاهش کرد و با طرز بامزه 

 ای

 .حرص خورد

 .آینه رو پاک کن، اینجارم جارو بکش-

 طلوع آهی کشید و از بین وسایل نظافت، دستمال و

ا برداشتشیشه پاک کن ر . 

اصال هر چه میکشید از همان زبان تند و تیزش 

 !بود

دست در جیب لباسش کرد و هندزفری گره خورده 

 را

 .بیرون آورد

@ 

 .عادت داشت حتما موقع کار، آهنگ گوش بدهد

 روی یکی از آهنگ هایی که به تازگی دانلود کرده



 .بود، پلی کرد

تمام لیست آهنگ هایش شاد بود و در حین کار 

رشس  

 .را با ریتم آهنگ، تکان تکان میداد

 .صدا را تا انتها زیاد کرد و مشغول تمیزکاری شد

در حال و هوای خودش سیر میکرد و همان 

 خواننده،

 .زمزمه میکرد

 .تکون بده... بدنو تکون بده... تکون بده-

 بیهیچدردان#

# ۶پارت  

 با دیدن شی پالستیک مانند افتاده زیر تخت، دسته

جارو برقی رو کنار گذاشت و خمشد تا آن را از 

 روی

 .زمین بردارد

@ 

 نزدیک تر که آمد، با تشخیص آنچه که دیده بود، عق

 .زد و فحش بدی نثار صاحب آن کرد



چقدر میتوانست یک فرد کثیف و بی مسئولیت باشد 

 تا

 .حتی آن را در سطل آشغال نندازد

بیشترآنقدر حالش بهم خورده بود که صدای آهنگ   

 .روی اعصابش بود

هندزفری را از گوشش در آورد و بغضش را پس 

 .زد

 دستکش های مخصوص کارش را به دست کرد و با

 .نوک انگشت، آن را در سطل آشغال انداخت

 تمام مدت سعی کرد به پر بودنش توجه نکند، اما در

 .نهایت نتوانست خودش را کنترل کند

ه خورده، حس کرد معده اش هر چه را که صبحان

 در

 .حال پس زدن است

 سریع از اتاق بیرون آمد و با قدم هایی شتاب زده

 خودش را به سرویس بهداشتی مخصوص هر طبقه

 .رساند

@ 



آنقدر عق زد و باال آورد که تمام انرژی اش ته 

 .کشید

 به زحمت خودش را نگه داشته بود تا کف سرویس

 .بهداشتی از حال نرود

ن بود که هنوز کارش تمامقسمت سخت تر ماجرا، ای  

 ...نشده و باید به همان اتاق نفرت انگیز برمیگشت

نگاهی به وسایلی که حکیمه خانم آورده بود، 

 .انداخت

 .دستگاه موکت شویی را بینشان پیدا نکرد

 آهی کشید و با غرولند آن از اتاق کارشان بیرون

 .آورد

 .زمین را با کثافت کاریشان به گند کشیده بودند

ر احتیاجی به این کار نداشت، لگدی محکم وسطاگ  

 .پای مردک بی فرهنگ صاحب اتاق میکرد

ربع ساعت بعد اتاق مثل روز اول، تمیز و مرتب 

 شده

 .بود

 با دیدن عقربه های ساعت وای زیر لب گفت و لباس



 .های کارش را با مانتو و شلوار جین عوض کرد

@ 

ون زدهموهای کوتاه پسرانه اش از زیر مقنعه بیر  

 .بود، سعی کرد آن را مخفی کند اما فایده ای نداشت

 .موهایش آنقدر لخت بودند که حالت نمیگرفتند

 رژ لب صورتی که یک درجه از لبان خودش روشن

 .تر بود را استفاده کرد

 از خیر خط چشم کشیدن گذشت و کوله به دست از

 .هتل خارج شد
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 آنقدر سالن دانشگاه را تند گام برداشت که وضعیتش

 .تقریبا با دویدن فرقی نداشت

 زمانی که مقابل در کالس ایستاد، به نفسنفس افتاده

 .بود

 آب دهانش را بلعید، ثانیه ای مکث کرد و ضربه

 .کوتاهی به در زد

@ 



 بدون اینکه منتظر پاسخی از جانب استاد باشد، وارد

از نگاهها به خودش مواجه شد و با خیل عظیمی 

 .شد

 به یکباره همه زیر خنده زدند. اخمهایش توی هم

 :رفت و بی توجه به حضور استاد، گفت

 چه مرگتونه؟-

صدای خنده بار دیگر بلند شد، چپ چپ نگاهشان 

 کرد

 .و وارد کالس شد

 نرگس کیفش از روی صندلی کنارش برداشت تا

 .طلوع روی آن بنشیند

برای او جا بگیرد، هر چه همعادت داشت همیشه   

 طلوع میگفت این کار بچگانهاست در گوشش

 .نمیرفت

 هر که دلش میخواست، میتوانست مسخره کند، او

 !طلوع را کنار خودش میخواست

 ...سالم-

@ 



 .تنها سری تکان داد و کنارش نشست

 !نیشتو ببند، چتونه شماها؟-

 استاد کمی روی صندلی جا به جا شد. سعی داشت ته

 .مایهی خنده را از صورتش دور کند

داشتم میگفتم خانم تابش ظاهرا بازم دیر کردن، -

 یکی

 از بچه ها گفت خیلی حالل زادهاین، هر بار که

 اسمتونو میآرن انگار موشو آتیش زدن، همون موقع

 پیداتون میشه... که همون وقت شما هم در رو باز

کردین و بچهها خندهشون گرفت... خب، بریم 

قتسرو  

 ...درس

استاد مردی چهل و چند ساله بود، با موهای کم 

 پشتی

 .که در دو طرف سر تا حدودی سفید شده بودند

 .قدی متوسط و اندام الغری داشت

 .از پشت میزش بلند شد و شروع به درس دادن کرد

 همگی مشغول نتبرداری شدند و طلوع سعی کرد به



 .حرفهای استاد توجه کند
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 از حسابداری صنعتی متنفر بود و به نظرش سر

 کالس زمان به طوالنی ترین حالت ممکن کش می

 .آمد

 زمانی که فهمید رشته حسابداری قبول شده، هیچ ایده

 .ای برای آن نداشت

 .فقط حس کرد نمیتواند رشتهی مورد عالقه اش باشد

به نظرش حساب و کتاب و حفظ کردن آن همه 

 فرمول

در دنیای امروزه که با وارد کردن چند عدد به 

 سیستم

 .بدست می آمد، کاری بیهوده ای بود

 تقصیر خودش بود، اگر به اصرارهای مادرش

اهمیتی نمیداد و در دبیرستان رشته ریاضی 

 نمیخواند،



 .شاید اوضاعش این نبود

 اگر به انتخاب خودش بود، ترجیح میداد انسانی

احت تر و قابل درک تربخواند، حفظیات برایش ر  

 .بودند

@ 

 البته طلوع همیشه شاگردی به شدت درسخوان بود و

 .همان معدل نزدیک بیستش، بالی جانش نیز شد

مادرش اصرار داشت رشته ریاضی یا تجربی 

 بخواند

 و خانم دکتر یا نهایتا و با کمی اغماض خانم مهندس

 !شود

ا ازچیزی که خودشان نتوانسته بودند به آن برسند ر  

 .طلوع طلب داشتند

 و از همان روزها تصمیم گرفت که به هر شکل که

 .شده از خانه و حتی از آن شهر فرار کند

 کنار دوستانش دور یک میز داخل سالن غذا خوری

 .نشسته بودند

 نگاه چندش آوری به ساندویچ سوسیسش که مقداری



 از آن سوخته بود، کرد و به زحمت سعی کرد

ولی قبل از اینکه گازی به آن بزند،نادیدهاش بگیرد   

 .نرگس مانعش شد

@ 

 نخوریا، بچه ها میگفتن همه ساندویچا رو تو روغن-

 .سوخته درست کرده

 !خب گشنمه-

 نرگس بالفاصله از کوله اش، پالستیک فریزری

 .بیرون اورد و یکی از لقمه ها را سمتش گرفت

 .بیا کتلت بخور-

امان نداد طلوع میخواست اعتراض کند که نرگس . 

 میدونم گفتی دوست نداری، ولی حداقلش سالم و-

 .تمیزه. آدم میدونه اگه ازش بخوره سرطان نمیگیره

 .خودم درستش کردم روغنشم کارخونه ای نیست
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 خودت چیَ پ؟-

 .نرگس لقمه دیگر را نشان داد



 .دارم خودمم، اینو واسه تو اوردم-

@ 

ش زد و با همان دهان پر گفتگاز بزرگی به لقمه ا : 

 !هوم، یادم نبود قد گنجیشک غذا میخوری-

 نازنین که رو به رویش نشسته بود، همزمان در حال

 .خوردن جزوه درسی اش را میخواند

 نمیتونی از همون هتل از ما بهترونتون خوردنی-

 بیاری؟ خدایی خیلی خنگی که از غذاهای با کیفیت

 اونجا میگذری اونوقت میای از بوفه دانشگاه

 ساندویچ

 !میگیری

شانه باال انداخت و با گاز بعدی کل لقمه را در 

 دهانش

 .جا داد

 نمیشه، من که تو آشپزخونه کار نمیکنم که به غذاها-

دسترسی داشته باشم، هر روز پاشم برم از اونجا 

 غذا

 !بردارم ِسه میشه



ن نشسته بود، گفتاین بار بهار که کنار نازنی : 

آقا من میخوام بیام از نزدیک ببینم اونجا رو، ندیده -

 هم

 !خودتونید

@ 

 هر چی الکچری و پولداره میرن تو همین کافی شاپ

 !و رستوران هتل شما

 .خودم عکس چندتا از شاخای اینستاگرامو دیدم

 به طلوع اشاره کرد و با ذوق و لحنی وسوسه کننده

 :رو به بقیه ادامه داد

 خدایی حیف نیست وقتی پارتی به این کلفتی داریم،-

 نریم یه سر بزنیم؟

 :طلوع اخم کرد و بدون تعارف گفت

 !نه، نمیشه-

 نازنین از پشت میزش بلند شد و خودش را به او

 :رساند. بازویش را بغل کرد و با لحن لوسی گفت

چرا آفتاب جونم؟ دلت میاد؟ اصال اینقدر دوست -

 دارم



میز پذیرش ببینم... اینجا از بس زمختیتو رو پشت   

 .نمیتونم تصور کنم با آرایش و ناز و ادا حرف بزنی

 سعی کرد نازنین را از خودش جدا کند. گره بین

 .ابروهایش باز نمیشد

@ 

بکش کنار! آفتابم عمته. دفعه دیگه باز اینجوری -

 صدا

 !بزنی، حالتو جا میارم

 حاال کی گفته من آرایش میکنم؟

با تعجب گفتبهار  : 

 خب معلومه! همه این هتالی لوکسا کارمنداشون این-

 ...شکلیان، مثل مهمونداری هواپیما

 به زحمت لبخند زد، اگر میفهمیدند دروغ گفته، اگر

 !میفهمیدند به جای پذیرش ، نظافت میکند چه...؟

 .آب معدنی نرگس را چنگ زد و چند قلوپ نوشید

- داریم. بذارید  حاال فعال نمیشه، شلوغه مراسم

 محرم و

 صفر که عروسی نیست و خلوت تره بیاید
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@ 

 اعصابش خرد شده بود، از این که به همه حتی

 نرگس، دروغ گفته بود، عذاب وجدان داشت اما

 نمیخواست واقعیت را بدانند، نمیخواست غرورش

 .بشکند

اگر مسخره اش میکردند چه؟ یک قانون کلی را 

 سعی

کرده بود از یاد نبرد و همیشه آن را رعایت کند، 

 اینکه

 !هیچ وقت به هیچ کس اعتماد نکند

حتی اگر امروز دوستانش بودند از کجا معلوم که 

 چند

 روز بعد، تبدیل به دشمنانش نمیشدند؟

 هر چند که نرگس در آن دو سال آنقدر خوب و

 مهربان رفتار کرده بود که، تمام معادالتش را به هم

یخته بودر . 



 سعی کرده بود همیشه فاصله اش را با همه رعایت

 کند تا مجبور نشود از زندگی شخصیاش به کسی

 توضیح دهد ولی بد شانسترین آدم روی زمین بود که

یکی از همکالسی هایش به طور اتفاقی او را در 

 هتل

 !دیده بود

@ 

همان طور که همگام با نرگس به سمت سرویس 

 های

اه میرفت، با خود فکر کرد که چقدرخط واحد دانشگ  

 عجیب بود که درست زمانی او را دیده بود که

 دخترک مسئول رسپشن خون دماغ شده و برای چند

دقیقه ای او را به جای خود نشاند تا اگر در این 

 مدت

زمان کوتاه هم کسی سوالی داشت، راهنمایی اش 

 .کند

 فردای آن روز بود که دیگر همه همکالسی هایش

دون استثنا میدانستند طلوع در هتل پنج ستاره ب



 "بهشت

 .هشتم" کار میکند

 با من کاری نداری؟-

 .نه، فقط یادت نره ها، فردا امتحان میان ترم داریم-

 :پوفی کشید و در حال دور شدن نالید

 .کی حال داره درس بخونه حاال... خدافظ-

@ 

 روی یکی از صندلی ها نشست و سرش را به شیشه

داد، باید چند دقیقه ای صبر میکرد تا همه تکیه 

 سوار

 .شوند

 نمیدانست چرا اما همیشه در فضای بسته ماشین و

 .اتوبوس حالت تهوع میگرفت

با کالفگی به ساعتش نگاه کرد، باید هر چه زودتر 

 به

 .هتل برمیگشت

 دلش میخواست شامش را بخورد و با خیال راحت تا

 .خود صبح بخوابد



ع به لرزیدن کرد، آن را از جیبشموبایلش که شرو  

 .بیرون آورد

 .با دیدن نام روی صفحه، اخم هایش توی هم رفت

 !...مادرش بود
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@ 

 .پوفی کشید و تماس را پاسخ داد

 الو؟-

 مادرش که انگار شک داشت واقعا طلوع جوابش را

 :داده، با ناباوری گفت

 .طلوع؟ خودتی؟ چه عجب جواب دادی دخترم-

 خوبی؟

 :سرد و بی حوصله جواب داد

 اوهوم، خودمم. هر وقت سر کالسم زنگ میزنی-

 .خب... نمیتونم جواب بدم

 سکوت مادرش را که دید، حدس زد باز توی ذوقش

 .خورده



با انگشت اشارهاش اشکال نامفهومی روی شیشه 

 کشید

 :و گفت

 تو چی؟ چطوری؟-

گل از گل مادرش شکفت که با هیجان بیشتر  ظاهرا

 از

 .قبل جوابش را داد

@ 

خوبم قربونت برم... چیکار میکنی؟ کجایی؟ -

 درسات

 خوب پیش میره؟

 خود مادرش هم میدانست که طلوع آدمی نبود که

 بخواهد جواب پس دهد، فقط اینسوال ها را کامال

 غریضی هر بار تکرار میکرد و همیشه هم

ن یک غاز تحویل میگرفتجوابهای صد م ... 

 !آره... بد نیست، میگذره-

 مادرش با اینکه فقط زمانی تماس میگرفت که

 همسرش در خانه نباشد، باز هم تن صدایش را پایین



 :آورد و پچ زد

 وضعت خوبه؟ هنوز همون هتلی؟ پول نمیخوای؟-

 گره ابروهای طلوع آنچنان توی هم فرو رفت که

 .پیشانی اش چین افتاد

تمام دانشجوهای مسافر نگاه کرد و آن ها را زیر به  

نظر گرفت که مبادا هیچ کدام از آن ها حرف 

 مادرش

 .را شنیده باشند

@ 

مشکلی ندارم! ، پوالی شوهرتم به رخ من نکشا، -

 من

 از گشنگی و بدبختی هم بمیرم هم ازش چیزی

 !نمیگیرم، خدافظ

 صبر کن مامان جان، قطع نکن، به خدا پول اون-

یست! مال خودمهن . 

 .طلوع پوزخند زد

 اونوقت چه پولی؟ مگه پولی مونده که ازت نگرفته-

 باشه؟



 مامان جان درسته که اخالق بد، کم نداره ولی-

 !اونجوری هم که تو خیال میکنی نیست دیگه

 مثال همین پول ارثی که بهم رسیده... درسته زیاد

 !نیست، ولی اصال حتی نپرسید چقدره

مرده پول در بیاره، کاری به پوالی منممیگه وظیفه   

 .نداره اصال

 !قبال که از این شعارا نمیداد-

@ 

 اون موقعها خودم خواستم کمکش کنم، داشت-

 ورشکست میشد، اگه اون بدبخت میشد ما

 !هممیشدیم فرقی نداشت که

 اگه میافتاد زندون و خونه و زندگیشو از چنگش در

 !میاوردن که خودمون بی سر پناه میشدیم
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طلوع پوزخندی زد و برای اینکه مادرش به تعریف 

 و

 :تمجید ادامه ندهد، گفت



 باشه، بیخیال... کاری با من نداری؟-

 .نه قربونت برم، مراقب خودت باش-

 .خدا نکنه ای زیر لب گفت و تماس را قطع کرد

یزد، تا مدت ها بعد هر بار که مادرش زنگ م

 سردرد

 .رهایش نمیکرد

@ 

بهادر، همسر مادرش، شخصی که او سعی میکرد 

 از

 ذهن و حافظه اش پاک کند، بدون استثناء هر بار

 نامش از میان صحبت های مادرش، تکرار میشد و

 همین موضوع باعث میشد که نخواهد ارتباط

 .صمیمانه ای با مادرش داشته باشد

کیه داد و سعی کرد تا رسیدن بهسرش را به شیشه ت  

 .مقصد فکر و خیال نکند

 مدتی بعد، خسته و بی حال، در حالیکه کوله اش را

 روی یک شانه به زحمت حمل میکرد و پاهایش را

روی زمین میکشید، از اتوبوس پیاده شد و سمت 



 هتل

 .رفت

 هتل را با وجود شلوغی همیشگی و اعصاب

حد مشتری و خردکنش و حتی زرق و برق بیش از  

 مسافران مثال لوکس و الکچریاش که او اعتقاد داشت

 .همگی تازه به دوران رسیده هستند، دوست داشت

@ 

 تنها مشکلش منصب و جایگاهش در آن جا بود،

 دوست نداشت کسی او را با لفظ کارگر، خدمتکار یا

 نظافت چی صدا بزند یا حتی او را در آن وضعیت

 .ببیند

ابش نیاز داشت و گرنه محال به حقوق و جای خو

 بود

 .که آنجا بماند

 روح سرکش و نفس زیاده خواهش را صدر بزرگ

 هم دیده بود که قرار شد هر وقت در بخش دیگری

نیاز به نیرو داشتند، او را به آنجا منتقل کند ولی 

 حاال



که خودش هم رفته بود حتما باید تا آمدن پسرش 

 صبر

اخالقی داشته باشد، میکرد و حتی معلوم نبود او چه  

 اگر مثل پدرش مهربان نباشد چه؟

 .پوفی کشید و به گام هایش سرعت بخشید

 به دربان سالم کرد و از در شیشه ای که به صورت

 .اتوماتیک برایش باز شده بود، عبور کرد

 راستی صدر کوچک کی می آمد؟ اصال اسمش چه

 بود؟ چند سال داشت؟

@ 
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 .وارد اتاق تک خوابه و کوچکش در طبقه اول شد

 .اتاقش مثل همیشه، همچو بازار شام بود

 هر کدام از وسایلش را گوشه ای انداخته و در عین

 .حال جای همه چیز را به خوبی میدانست

 کوله را گوشه ای انداخت و در همان وضعیت،

 .خودش را روی تخت پرت کرد



کرد و با لذت از موبایلش موزیک بی کالمی پخش  

چشمانش را بست اما صدای کوفتن به در، آرامش 

 نیم

 .بندش را از بین برد

اهی زیر لب گفت و روی تخت نیم خیز شد ََ . 

 کیه؟-

 !منم-

@ 

 پوفی کشید و از جا بلند شد، بی حوصله در را برای

 .سامیه باز کرد

 ها؟-

 زهرمار، چرا همیشه بداخالقی تو؟ پاشو بیا بریم تو-

یه چیزی نشونت بدم کافی شاپ . 

 .طلوع تنها برو بر نگاهش کرد

 بیا دیگه، چی میشه همیشه سگ نباشی و پاچه-

 نگیری دلبندم؟ واال دلم برات تنگ شده، چند روزه

 .درست حسابی نتونستیم باهم حرف بزنیم

خب میخوای حرف بزنی، بیا تو اتاقم، واسه چی -



 منو

 میکشونی این ور اون ور؟

وایسی گفتسامیه بدون رودر : 

 بابا این اتاق مزخرفتو، فقط خودت میتونی تحمل-

 کنی! آدم احساس خفگی بهش دست میده از بس همه

 !چی رو همه

 .و بعد چهره مظلومانهای به خود گرفت

@ 

 بیا دیگه، نمیای؟-

 .نچی گفت و به اتاق بازگشت

 !صبر کن لباسامو عوض کنم-

 .سامیه از پشت بغلش کرد

 .آخ جون-

# دانبیهیچدر  

# ۱۴پارت  

 هر چند که خسته بود و ترجیح میداد تا خود صبح،

بخوابد اما دلش هم نمی آمد روی سامیه را زمین 

 .بزند



 در هتل به آن بزرگی و با وجود تعداد باالی

 همکارانش، تنها کسی که میتوانست او را تحمل کند،

 .همین سامیه بود

@ 

بیخیال آسانسور شدند و آن یک طبقه را با پله ها 

 پایین

 .رفتند

 هودی که چند سایز برایش بزرگتر بود و تا باالی

 .زانویش میرسید و شلوار جین به تن کرده بود

 .موهایش را هم با همان کاله هودی اش پوشانده بود

 در ساعات کاری مجبور بود لباس فرم مخصوصی

د و در دانشگاه هم بعد ازکه از آن بیزار بود بپوش  

 آنکه مسئولین حراست به پر و پایش پیچیده بودند و

حتی مجبورش کردند تعهد دهد، دیگر چاره ای 

 برایش

 .نماند، جز پوشیدن لباس های ساده

طلوع از همه قانون هایی که باعث میشد محدود 

 شود،



 .بیزار بود

 دلش میخواست همچون پرنده ای کوچک بال بزند و

کند پرواز . 

 دوست داشت، با صدای بلند بخندد و آواز بخواند اما

 ...زندگی نچسب تر از این حرف ها بود

@ 

وارد کافی شاپ که شدند، یک سالم کلی، بدون این 

 که

شخص خاصی را خطاب کرده باشد گفت و گوشه 

 ای

 .ترینجای ممکن را پیدا کرد و نشست

 .فضای آنجا، لوکس و در عین حال تاریک بود

نظرش دلیلی نداشت کافی شاپ ها را آنقدر به 

 تاریک

 .بسازند

 :سامیه هم مقابلش نشست و با ذوق گفت

 ای ول، بهترین جا نشستی، دید کامل داریم به همه-

 !جا، ولی خودمون تو چشم نیستیم



با چشم به گوشه سمت راست اشاره کرد و ریز 

 .خندید

 !این پسر خارجیه رو نیگا-

 بیهیچدردان#

# ۱۵پارت  

@ 

نگاه طلوع نامحسوس به سمت، جایی که سامیه 

 اشاره

 .کرده بود، رفت

دو پسری که از چهره گرفته تا تیپشان داد میزد 

 ایرانی

 .نیستند، در حال حرف زدن و سیگار کشیدن بودند

 یکی از پسرها، جوان تر و البته جذاب تر به نظر

 .میرسید

 .کمی دقیق تر نگاهش کرد

ا رو به باال داده بود و موهای بلوند و کوتاهش ر

 معلوم

 .بود حسابی به مدل موهایش رسیده



 .پوست سفیدش حتی در تاریکی هم قابل انکار نبود

چشمان روشن و احتماال ابیش برق میزد و بینی 

 خوش

 .فرمی هم داشت

 پسرک خوب بود اما طلوع از این دست تیپ ها

 !خوشش نمی آمد

 به نظرش زیادی سوسول بود و آن حالت جذاب

 .مردانه را نداشت

@ 

 ادای عق زدن در اورد و با لحنی که نشان دهد، از

 :سلیقه سامیه چندشش شده گفت

 ناموسا چیه این آخه؟-

 سامیه که باورش نمیشد کسی از آن الهه زیبای

 .خارجی خوشش نیاید، بهت زده جواب داد

- ، نشد یه بار بگی ازکوفت، اصال تو بد سیلقه ای  

 !یکی خوشم اومده، رو همه یه عیبی، چیزی میذاری

 .طلوع بی خیال شانه باال انداخت

 نه عزیزم، من فقط اونی که باید رو، هنوز پیدا-



 .نکردم! از این سفید مفیدای شیر برنجی خوشم نمیاد

خو حاال منو کشوندی اینجا که اینو ببینیم؟ کم 

 خارجی

 دیدیم اینجا مگه؟

 اوال که حوصلم سر رفته بود، دوما میخواستم-

 ببینمت، سوما از این پسره به طرز عجیبی خوشم

اومده، کاش میشد مخشو بزنم... دوست پسر 

 ...فرنگی

@ 

 و خودش از تصور حرفش خنده اش گرفت و لپ

 .هایش گل انداخت

 بیهیچدردان#

# ۱۶پارت  

 طلوع چپ چپ نگاهش کرد

- ! تمام عمرت مجردخدایی دلت درد نگیره یه وقت  

 بودی حاال یه کاره، دوست پسر خارجکی هم

 میخوای؟ المصب اول وطنی رو امتحان میکردی

 !الاقل



 سامیه اما به جای اینکه جوابش را بدهد، با تعجب و

 چشمان گرد شده به همان سمتی که پسرها نشسته

 .بودند، نگاه کرد

 :طلوع با اخم پچ زد

- ی نگاه نکن بهشونچرا اینقدر تو ضایعی؟ اینجور  

 !نفله

@ 

 !آخه... پسره، پسره داره میاد سمتمون-

 زیر چشمی به همان جهت نگاهی انداخت و با دیدن

 پسری که هر لحظه به آن ها نزدیک تر میشد،

 :ناخودآگاه زیر لب گفت

 ...یا امامزاده بیژن-

 .طولی نکشید که پسرک بلوند مقابلشان ایستاده بود

ه انگلیسی حرفی زد که هیچدستش را دراز کرد و ب  

 .کدام کامال متوجه نشدند

سامیه هاج و واج به طلوع نگاه کرد و ملتمسانه از 

 او

 .میخواست کاری بکند



تک سرفه ای کرد تا صدایش صاف شود و بعد با 

 پسر

 دست داد. دوباره حرفی زد که هر دو کلمه ای هم

 .دستگیرشان نشد

 :طلوع به ناچار لبخند مضحکی زد و گفت

 ...نو انگلیش، جاست فارسی-

 :سامیه غر زد

@ 

 بابا اینجوری نگو، خب اینطوری که سوژه کال-

 !میپره

 عجب گیری افتادما، خب وقتی زبونشو نمیفهمی،-

 میخوای چیکار کنی دقیقا؟

 هنوز در حال کلنجکار با یکدیگر بودند که صدای

 .پسر شوکهشان کرد

- ن کم فارسی بلد هستمم ! 

 بیهیچدردان#

# ۱۷پارت  

طلوع با تعجب به پسر و بعد سامیه که نیشش باز 



 شده

 .بود، نگاه کرد

 :تک خنده ای زد و گفت

 ...چه خوب-

 !نیک هستم... نیکوالس-

@ 

 طلوع خودش و دوستش را معرفی کرد و همگی

 .روی صندلی نشستند

 سامیه که فرصت را غنیمت شمرده بود، سر حرف

 را

 .باز کرد

 حتما اولین بارتون نیست که به ایران میاید نه؟-

 .اه... نه بار سومه، من ایران دوست دارم-

 به دوستش که هنوز با فاصله سر جایش نشسته بود،

 .اشاره کرد

 ...با دوستم میایم، هر بار-

 آهان، چه خوب... به کدوم شهرا رفتین؟-

ا طلوع بی حوصله پلک زد. خسته بود و واقع



 حوصله

 .گپ و گفت را نداشت

 .خودش را سمت سامیه کشاند و دم گوشش پچ زد

 !من میرم بخوابم تو هم با این پسره حال کن-

 .فرصت اعتراض نداد و از جا بلند شد

 .خداحافظی کرد و به سمت اتاقش رفت

@ 

 !به نظرش سامیه جدا ابله بود

 او را به خوبی میشناخت، اهل دل دادن بود، اصال

ر بود یک خری پیدا شود تا به او دل ببنددمنتظ . 

 خیال میکرد هر پسری با او کمی بخندد البد صد دل

 .عاشقش شده

از حاال میتوانست ناله هایش را بعد از برگشت 

 پسرک

 .به کشورش تصور کند

 صبح روز بعد که با کوفتگی حاضر شد و به سر

 کارش رفت، چند ساعت دیگر امتحان داشت و تقریبا

خوانده بودهیچ ن . 



 با عذاب وجدان جزوه درسی را با خودش همراه

 آورده بود تا اگر فرصتی دست داد، کمی درس

 .بخواند

سیما در حالیکه با دستمال و اسپری پاک کننده به 

 جان

 :میز افتاده بود، گفت

تو نمیدونی صدر کوچیکه کی میاد؟ یه سری -

 شایعات

 .بود که انگار امروز پیداش میشه

@ 

طلوع نچی زیر لب گفت و مالفه را روی تخت 

 مرتب

 .کرد

 من از کجا بدونم آخه؟ میان قبلش با من هماهنگ-

 !کنن؟ یکم مغز نخودیتو به کار بنداز دختر

 بیهیچدردان#

# ۱۸پارت  

 .سیما بغ کرده نگاهش کرد



 خب باشه، چرا دعوام میکنی؟-

 !مزخرف نپرسی اینجوری جوابتو نمیدم. بیخیال-

برای ما داره؟ بچسبیم به کارمون میخوامچه فرقی   

 .زودتر تموم شه امتحان دارم خیر سرم

 !خیلی خب، بداخالق-

 .ربع ساعت بعد، اتاق کامال تمیز شده بود

 در راهرو ایستاده بودند و سیما چرخ بزرگ و آبی

 .وسایل را هدایت میکرد

یه نگاه بنداز ببین هیچ کدوم از اتاقا نظافت -

 !نمیخواد؟

@ 

وع وسط راهرو ایستاد تا بهتر ببیند روی هیچ طل

 کدام

 از دستگیره های در اتاق ها، کارت را سمت سبز و

 عالمت لطفا نظافت کنید هست یا نه؟

 خورد که به نظافت احتیاج304 چشمش به اتاق

 .داشت

سیما چرخ را سمت اتاق برد اما انگار به پاهای 



 طلوع

 .چسب زده باشند، سر جایش ایستاده بود

 .بیا دیگه، چرا اونجا وایسادی-

 .از حرصش گوشه ای از پوست لبش را کند

 !اه من نمیخوام این اتاق کوفتی رو تمیز کنم-

 .بیا غر نزن، دست تنها نمیتونم-

 با وجودی که روز قبل خودش اتاق را کامل تمیز

کرده بود، اما دوباره پر از آت و آشغال شده بود و 

 ته

ه جا دیده میشدسیگار های خاموش شده هم . 

@ 

 چقدر بی فرهنگن، اینا تو خونه هاشون اینجوری-

 نیستن ها، ولی وقتی میان تو هتل با خودشون میگن

 نظافت چی هست، وظیفهشه، تمیز میکنه! کال اتاقو

 !میکنن طویله

 !آخه حیوونم اینطوری زندگی نمیکنه

 سیما هم اسفناک به اطراف نگاهی کرد و به تایید

 .سری تکان داد



 تو برو حموم دستشویی رو بشور، منم این جاها-

 ...رو

 مدتی بعد هر دو خسته از آن همه کار و فعالیت،

 .کارشان تمام شده بود

 .سیما دستی روی صورت عرق کرده اش کشید

 وای من خیلی گشنمه، نا ندارم دیگه! شامپو و-

 صابون این چیزارو شارژ کردی براشون؟

- وز پر کردم، چه خبره؟نمیخواد. دیر  

@ 

خب آخه انگار باز رفتن حموم! برو شارژ کن -

 چرخم

 .لطفا بذار سرجاش من رفتم

 بیهیچدردان#
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 طلوع وسایل بهداشتی را تمدید کرد اما حین بیرون

 .آمدن از حمام، سینه به سینه مردی قد بلند شد

 در آن وضعیت، یقه باز لباس مرد و سینه پر مویش،

چیزی بود که به چشم میخورداولین  . 



خود را عقب کشید و نگاه گستاخ و هیزش را به 

 خود

 .حس کرد

 .ناخودآگاه اخم به صورتش نشست

 !تایم نظافت نباید داخل اتاق باشید-

 قاطع گفته بود و با صدای بلند تا مرد بفهمد مزاحم

 .شده

 .اما او تنها نیشخند زد

 .خستهم، میخوام استراحت کنم-

@ 

را فوت کرد، کم نبودند کسانی که براینفسش   

 .نظافتچی ها تره هم خرد نمیکردند

 !باشه پس من میرم-

قصد داشت او را دور بزند و از کنارش عبور کند 

 که

 .مرد سد راهش شد

 ...حاال چه عجلهایه-

 لحنش گستاخانه بود. به خوبی معلوم بود خواب و



دارد خیاالتی در سر . 

بشنود، هیچ گاه در این میتوانست افکار کثیفش را  

 .مورد اشتباه حدس نزده بود

 چشمانش درشت شده و قلبش تند میزد اما با این حال

 .سعی کرد در ظاهر نشان ندهد

 !آقا مزاحم نشو، برو رد کارت، بذار من رد شم-

 مزاحمت چیه؟ گفتم شاید دوست داشته باشی یکم-

 .خوش بگذرونیم

@ 

! با حرصاین مرد قطعا ذره ای شعور نداشت  

 دستانش را مشت و ناخن هایش را در گوشت دستش

 .فرو کرد

 میگم برو اونطرف! کاری نکن سر و صدا راه-

 !بندازم، آبرو برات نمونه

 آنقدر جدی گفته بود که جای هیچ شک و شبهه ای

 .نماند، واقعا خیال داشت همین کار را بکند

باشه بابا، حاال خیال میکنی کی هستی؟ از خداتم -

 باشه



 زیرم باشی، ولی لیاقت نداری! لیاقتت همینه توالت

 .پاک کنی

 .برای لحظه ای نفسش رفت، قلبش حتی نزد

 تنها ناباور نگاهش کرد، چطور جرئت کرده با او

 اینطور حرف بزند؟ دست روی نقطه ضعفش گذاشته

ه که سعی کردهبود، غرورش، شخصیتش، هر آنچ  

 .بود در ازای کار در خانه داری هتل داشته باشد

 فکرش کار نمیکرد. انگار کسی با چکش دنگ دنگ

 .به سرش میکوبید

@ 

 جلو رفت، سینه به سینه مرد شد و بدون تعلل به

 .صورتش چنگی محکم کشید

طولی نکشید که صدای داد و ناله ناشی از دردش 

 بلند

 .شد

دوپا داشت و چند پای دیگر طلوع منتظر نایستاد،  

 .قرض گرفت و از اتاق بیرون رفت

 تمام تنش از عصبانیت گر گرفته بود و نفس نفس



 .میزد

 هنوز آرام نشده بود و میتوانست همین حاال به اتاق

برگرد و با جارو آنقدر به سر مردک بکوبد که در 

 دم،

 .جان دهد

 بیهیچدردان#
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منتظر آسانسور بماند، با حالی پریشان بدون اینکه  

 .طبقه پایین رفت

@ 

دلش میخواست برای چند ساعت هم که شده از 

 فضای

 ...هتل دور بماند اما افسوس که نمیتوانست

 وارد خانه داری که شد، حکیمه خانم اولین نفری بود

 .که متوجه غیر عادی بودن شرایطش شد

 چی شده دخترم؟-

دسرش را باال و پایین کرد و نگاه دزدی . 

 ...هیچی-



 هیچی؟ مگه میشه؟ پس چرا رنگت شده عینهو گچ؟-

 بغض کم مانده بود خفهاش کند، آنقدر پشت هم آب

 .دهانش را بلعیده بود که گلویش به درد آمده بود

 .نمیخواست گریه کند، آن هم جلوی همکارانش

 از چیزی ترسیدی؟ خبر بدی شنیدی؟-

کرددست طلوع را گرفت و شیر آب را برایش باز  . 

 .بیا صورتتو خیس کن حالت جا بیاد-

@ 

 صدای بقیه همکارانش را میشنید که نگران نچ نچ

 .میکردند

 کف دستانش را پر از آب کرد و به صورتش پاشید،

 دوباره و دوباره تکرار کرد تا کمی از التهابش کم

 .شود

 بعد از چند دقیقه که آرام تر شده بود، کل ماجرا را

 .بدون کم و کاست برایشان تعریف کرد

 همه در عین حال که به او حق دادند اما در نگاهشان

 ...حرف دیگری نیز خوانده میشد

تجربه نشان داده بود، در اکثر مواقع همیشه حق را 



 به

 .مهمان ها میدادند

 خصوصا اگر طرف مقابل کارگر ساده بخش خانه

 !داری باشد

گذاشت و آرام  حکیمه خانم دست روی شانه اش

 فشار

 .داد

 .توکل به خدا، انشالل که چیزی نمیشه دخترم-

@ 

 مینا، که محال بود کوچک ترین خبری از نگاه تیز

 بینش، دور بماند و بدون استثناء سر از کار همه در

می آورد، زنی سی ساله و متاهل بود که به او لقب 

 بی

 .بی سی داده بودند

 :او هم کنار طلوع نشست و گفت

 من آمارشو دارم، با زنش اومده مرتیکه جلبک! یه-

جو آبرو داشته باشه روش نمیشه حرفی به کسی 

 !بزنه



 بیهیچدردان#

# ۲۱پارت  

 نتوانست به دلداری های همکارانش دل خوش کند،

چون هنوز دقایقی بیشتر نگذشته بود که سر و 

 صدای

 !مرد کل هتل را برداشت

ع خیره شدند همگی برای چند لحظه، نگران به طلو

 و

 به سمت پذیرش پا تند کردند تا سر از ماجرا در

 .بیاورند

@ 

 .طلوع اما انگار سرجایش میخکوب شده بود

اگر اخراج میشد چه؟ کجا میرفت؟ دلش نمیخواست 

 به

 .شهرستان برگردد

باالخره پاهایی که سنگین تر از همیشه بودند را 

 تکان

 .داد



ر کمی انصافاو فقط از خودش دفاع کرده بود! اگ  

 .داشتند حق را به طلوع میدادند

تعداد زیادی از کارکنان هتل، دور مرد عصبانی 

 جمع

شده بودند و سعی داشتند آرامش کنند اما مرد کوتاه 

 بیا

 .نبود و مدام عربده میزد

 حتی بعضی از مهمانان ها هم از سر کنجکاوی جمع

 .شده بودند تا سر از ماجرا در بیاورند

- خراب شده کیه؟ مسئول این  

آقای کرمی دست روی بازوی مرد گذاشت و با 

 لحنی

 :جدی گفت

@ 

 بفرمایید داخل دفتر تا صحبت کنیم و به مشکلتون-

رسیدگی بشه، شما نباید نظم و آرامش اینجا رو به 

 هم

 !بزنید



 مرد زیر دست کرمی زد و حتی ذره ای صدایش را

 .پایین نیاورد

 تو کی هستی که بخوای به من بگی چیکار کنم و-

 چیکار نکنم؟ فقط بلدین پول یامفت بگیرید از ملت؟

صاحاب نداره اینجا که اگه شکایت داشته باشیم 

 بتونیم

به گوشش برسونیم؟ یا هستش و از ترس خودشو 

 قایم

 کرده؟

 هر کس سعی داشت به نحوی این معرکه را تمام کند

وداما مرد کوتاه بیا نب . 

چشمش که به طلوع خورد، دوباره بل گرفت و جار 

 و

 .جنجالش بیشتر شد

 صدای مرد تنها وقتی قطع شد که دستی رو شانه اش

 .نشست و او را به سمت خود تکان داد

@ 

مرد با آن که هیکل درشتی داشت، صد و هشتاد 



 درجه

 .چرخید

 !اینجا چه خبره؟-

 بیهیچدردان#

# ۲۲پارت  

کی، که همه نگاه ها به سمت اونه تنها توجه فرد شا  

 .چرخید

او که حداقل یک سر و گردن باالتر از آن مردک 

 بود

 و تاثیر نگاهش باعث شده بود برای لحظاتی ساکت

 .شود

 .خودش را عقب کشید و تک سرفه ای زد

 .به تو ربطی نداره، میرم شکایت میکنم-

از بس بی در و پیکره اینجا که ظاهرا صاحاب 

 !نداره

گه داشت، به گوشش برسونید که شکایتمو تاولی ا  

 ...وقتی اون دختره گستاخ

@ 



و با دست جایی که طلوع با ترس و اضطراب 

 ایستاده

 .بود را نشان داد

 !تو این هتل بمونه، پس نمیگیرم -

 دوباره پچ پچ ها باال گرفت و همه به سمت طلوع

 .چرخیده بودند تا سر از ماجرا در بیاورند

جیب کت زمستانه اش مشت کرد، اما دستانش را در  

 .در ظاهر لبخند میزد

 لبخندی که هیچ کس جز خودش، نمیتوانست متوجه

 .مصنوعی بودنش شود

 آدم های احمق حوصله اش را سر میبردند و اینمرد

 .درست یکی از همان ها بود

 !صاحب اینجا منم-

 با این حرفش برای چند ثانیه صداها قطع و نگاه ها

 .خیره اش شد

 نه تنها مهمان شاکی که تمام پرسنل، از همکاران

 طلوع گرفته تا حسابداران و باریستا و آشپز با تعجب

 .نگاهش میکردند



@ 

 احتماال تنها کسی که او را از سال ها قبل هنوز به

 .خاطر داشت و شناخته بود، آقای کرمی بود

- به میتونی بیای دفترم تا ببینم مشکل چیه، اما اگر 

 داد

 و بیداد ادامه بدی، زنگ میزنم به پلیس، شاید اونا

 !زبونتو بهتر متوجه بشن

مرد که تنها قصدش این بود که حال طلوع را بگیرد 

 و

 بابت زخمی که به وضوح مشخص بود کار ناخن

 های بلند دختر است توجیحی برای همسرش داشته

باشد، این معرکه را به راه انداخته بود پس 

 نمیخواست

 .کار به پلیس بکشد و دردسر درست شود

 .در نتیجه پشت سرش به سمت دفتر راه افتاد

 بیهیچدردان#

# ۲۳پارت  

 طلوع سعی کرد از بین جمعیت خودش را جلو بکشد



تا متوجه گفتگو بین مرد تازه وارد با آن مردک 

 قالتاق

@ 

 شود اما آنقدر تعداد حاضرین و مشتاقان دعوا زیاد

رست چیزی متوجه شودبود، که نتوانست د . 

 یکی از کارکنان که کنجکاوی بر او غلبه کرده بود،

 :قبل از اینکه او دور شود پرسید

 ...ببخشید شما-

 به طرفش چرخید و با اعتماد به نفس ذاتیاش پاسخ

 :داد

 !من پوالد صدرم، پسر هامون صدر. مالک هتل-

 بدون توجه به همهمه ای که از سوی کارکنان ایجاد

د، وارد دفتر سابق پدرش، که دیگر از آن اوشده بو  

 بود، شد. اما پرسنل انگار هنوز نتوانسته بودند آنچه

 .که شنیده اند را، درک کنند

 :آقای کرمی با صدای بلند گفت

 خب دیگه، این قضیه هم ختم به خیر شد. چرا-

 وایسادین برو بر همدیگرو نگاه می کنین؟ کار



 ندارین؟

@ 

یک به یک متفرق شدند و بهبا این حرف جمعیت   

 .سراغ کارشان رفتند

طلوع هم همراه همکارانش قصد داشت به سمت 

 خانه

 .داری برود که آقای کرمی صدایش زد

 خانم تابش؟-

 .طلوع آهیکشید و از حرکت ایستاد

 بله؟-

 .شما فعال اینجا تشریف داشته باش-

 به جز سامیه، همه پی کار خودشان رفتند اما او دلش

 نمی آمد طلوع را تنها بگذارد

 خانم یزدانی فکر می کنم تو خشکشویی به شما نیاز-

 .دارن

 :سامیه کمی این پا و آن پا کرد طلوع گفت

 .تو برو -

 ...آخه-



 برو دیگه-

@ 

 بیهیچدردان#

# ۲۴پارت  

آقای کرمی با رضایت از رفتن سامیه، سری تکان 

 داد

ی کرد،و به طلوع که با استرس به در بسته نگاه م  

 :گفت

 .شما فعال اینجا بایست تا بهتون بگم-

 طلوع با تردید باشه ای گفت و بی خبر از اینکه در

 .اتاق چه میگذرد، گوشهای ایستاد

 چقدر بد شانس بود که دقیقا زمانی سر و کله جناب

 .رئیس پیدا شد که این ماجرا پیش آمد

نکند مرد مزاحم بتواند قانعش کند و خودش را بی 

 گناه

 جلوه دهد؟

اصال چرا اول از مرد خواسته بود تا به دفترش 

 برود؟



 بهتر نبود حضورشان هر دو همزمان میبود؟

@ 

 اگر حسابی مغز صدر کوچک را شستشو میداد،

 چطور میتوانست از خودش دفاع کند؟

 .نچی زیر لب گفت و لگدی به دیوار کناری اش زد

-  خدا جون، خودت هوامو داشته باش... من االن

 دستم

 .به هیچ جا بند نی... فقط خودتو دارم

داخل اتاق، پوالد بی حوصله پشت میز ریاست 

 نشسته

و دستانش را بهم گره زده بود. دلش نمیخواست 

 وقتش

 را برای چنین مسایل پیش پا افتاده ای هدر دهد و

 ظاهرا از این دست اتفاق ها قرار بود هر چند وقت

 .یکبار گریبانش را بگیرد

میقی کشید و نگاهی به اطالعات جلوی نفس ع

 رویش

 .انداخت



 نام مرد فرشید بیگی بود، سی و پنچ ساله و با

 همسرش چهار روزی بود که در هتلشان اقامت

 .داشتند

 .گره ابروانش از هم باز نمیشد

@ 

 از شلوغی، بی نظمی و هرج و مرج متنفر بود و در

داولین لحظه ورودش با تمام آن ها مواجه شده بو ! 

 کالفگی اش را پشت چهره خونسردش پنهان کرد و

 :رو به او گفت

 بفرمایید، میشنوم. مشکل چیه؟-

فرشید کمی روی مبل اداری جا به جا شد. 

 نمیخواست

 از موضعش کوتاه بیاید اما مرد مقابلش جوری

 .نگاهش میکرد که انگار واقعیت را کامال میدانست

 من شاکی ام آقا، اون دختره گستاخ یه چنگی کشید-

 .رو صورتم که کم مونده بود چشمام کور بشه

 .خودش را جلو کشید و صورتش را نشان داد

مالحضه کنید چجوری زخم شده، درست زیر -



 چشمم

 ورم کرده. من تو این شهر و هتل مهمانم، خدا تومن

تاردارم پول میدم اونوقت درسته اینجوری باهام رف  

 !شه؟

 بیهیچدردان#

# ۲۵پارت  

@ 

 طلوع با استرس پشت در رژه میرفت که صدای

 .پوالد، به گوش رسید

 .آقای کرمی-

 .کرمی بالفاصله وارد اتاق شد

 .جانم آقا-

 طلوع سعی کرد کمی سرک بکشد اما با بسته شدن

 .در، ناامید شد

 .پوفی کشید و با دندان به جان ناخن هایش افتاد

بود حتما به او حق میداد، اصالاگر صدر بزرگ   

 !میگفت خوب کاری کردی، دست مریزاد هم داری

 ولی نمیدانست پسرش ممکن بود چه واکنشی داشته



 .باشد

 .چند دقیقه بعد، کرمی و بیگی از اتاق بیرون آمدند

 .با استرس نگاهشان کرد و منتظر بود حرفی بزنند

@ 

ه ازاخم های مرد توی هم بود و به نظر نمیرسید ک  

 .نتیجه گفتمانش راضی باشد

 حاال رد ناخن هایش روی پوست صورت مرد،

 .واضح تر از قبل دیده میشد

 .آقای کرمی رو به طلوع کرد

 شما برو تو اتاق، میخوان خصوصی باهاتون-

 .صحبت کنن

 .باشه-

 آب دهانش را چند بار پشت هم بلعید، پاهایش سنگین

 .شده و کف دستانش عرق کرده بودند

ت در، چشمانش را بست و نفس عمیق کشید اماپش  

 .قلبش همچنان بی تاب به قفسه سینه اش میکوبید

تقه ای به در زد و وقتی صدای بفرمایید صدر 

 کوچک



زیر لب گفت و با سری پایین« بسم هللا»را شنید،   

 .افتاده، وارد شد

@ 

 حرف و صدایی که نشنید، با تردید سرش را باال

ید، متفاوت ترین صحنهای بود گرفت و آنچه که مید

 که

 .میشد از یک رئیس هتل، انتظار داشت

 پوالد روی میز خم شده، دست زیر چانه اش گذاشته

 !بود و به او نگاه میکرد

 بیهیچدردان#

# ۲۶پارت  

به جایی که قبل از آن، فرشید بیگی نشسته بود، 

 اشاره

 .کرد

 .بشین-

 طلوع سری تکان داد و در حالیکه دوباره یکی از

 .ناخن هایش را به دهان برده بود، نشست

 .زیر چشمی نگاهی به صدر انداخت



@ 

وضعیتش هیچ تغییری نکرده بود و همچنان خیره 

 اش

 بود. چه مرگش بود؟

 !ناخنتو نجو-

طلوع بالفاصله دستش را عقب کشید و با صدا 

 بزاقش

 .را بلعید

یدبا تعجب پرس : 

 بله؟-

 روی مخمه این حرکت! چند سالته؟-

 این که چند سالش بود چه ربطی به ماجرای دعوا

 داشت؟

 .بیست و یک-

 به وضوح اخم هایش توی هم رفت. دخترک برای

 .کار در آن هتل بزرگ، زیادی بچهسال بود

 چی میخونی؟-

@ 



متوجه منظورش نشد. شاید از اضطراب بیش از 

 حد،

ای کوتاه و البته نگاه خیره و شاید هم از سوالی ه

 روی

 !اعصابش

 بله؟-

 صدر انگار که با یک احمق طرف باشد، با دست

 .شکلی فرضی نشان داد

 درس، دانشگاه، چی میخونی؟-

 کف دست هایش رو روی مانتویش کشید. در دل

 .فحشی به خودش داد. نباید آنقدر واضح هول میکرد

 .آهان، حسابداری-

را باال داد، چیزی این میانپوالد یک تای ابرویش   

 .درست به نظر نمیرسید

 اونوقت ربط حسابداری با خونهداری چیه؟-

 .طلوع دستی در هوا تکان داد

 واال دیگه فکر نکنم جارو زدن و دستمال کشیدن،-

 !تخصص خاصی بخواد



@ 

 پوالد متحیر نگاهش کرد. طبق تجربه اش، باید

هر چند دختری مثل طلوع تمام مدت ساکت میماند و  

میگفت« چشم»لحظه یکبار، نهایتا  . 

 باید قول میداد که دیگر از این غلط ها نکند و تعهد

 بدهد که اگر بار دیگر دردسر درست کرد، خودش

 .داوطلبانه از آنجا میرود

 !آنوقت این دختر برای او زبان درازی میکرد

 بیهیچدردان#

# ۲۷پارت  

 تا جایی که میدانست، در هتلشان تا به حال سابقه

 .نداشته که نیروی دانشجو استخدام کنند

 به نظرش یک جای کار میلنگید. متفکر شقیقه اش را

 .خاراند

بعدا میتوانست راجع به این دختر تحقیق کند. فعال 

 باید

 .مشکل را رفع میکرد

 شما صورت اون آقا رو زخمی کردین؟-



@ 

ه جا شدطلوع کمی جا ب . 

 ...بله، خودم بودم. ولی خب دلیل داشتم-

 من نمیدونم چی گفته و چجوری ماجرا رو تعریف

 ...کرده

 .پوالد بی حوصله میان حرفش پرید

من اگه قرار بود فقط با حرف اون آقا، به نتیجه -

 برسم

 .که از شما نمیخواستم تنها باهاتون صحبت کنم

 ...خب اون-

حس انزجار وجودش رابا یاداوری حرف های مرد   

 .گرفت

برام مزاحمت ایجاد کرد. حرفای زشتی زد. من -

 فقط

 !از خودم دفاع کردم، همین

 مگه چی گفت؟ چجور مزاحمتی؟-

 ...خب-

 معذب بود، برایش سخت بود حرف های آن مرد را



 .برای پسری جوان تعریف کند

@ 

 .اگر هامون صدر بود، اوضاع فرق داشت

اشت و راحت تر او را جای پدرش دوست د

 میتوانست

 .صحبت کند

تایم نظافت سر و کلهش پیدا شد، من بهش گفتم -

 بیرون

 .صبر کنه اما گوش نداد

 .بعد خودم خواستم برم بیرون، باز سد راهم شد

حرفای بدی هم زد، اون چنگ کوچیکترین چیزی 

 بود

 !که لیاقتشو داشت

ظاهرا دخترک روحیه جنگده ای داشت. باز آن 

 سوال

تکرار کردرا  . 

 چی گفت؟-

 .طلوع ملتمس نگاهش کرد تا بلکه بیخیال شود



 میشه جزئیات از من نخواید؟ من واقعا نمیتونم اون-

 ...حرفا رو تکرار کنم

 .پوالد متوجه حالش شد و سری تکان داد

 .خیلی خب، شما میتونی بری-

@ 

 بیهیچدردان#

# ۲۸پارت  

 .مردد از جا بلند شد

 یعنی... میتونم به کارم ادامه بدم؟-

 صدر هم برخاست و دستانش را از پشت به هم گره

 .زد

 .شما کار اشتباهی نکردید، پس بفرمایید سر کارتون-

با دست، به سمت در اشاره کرد. و طلوع به این 

 فکر

 کرد که او در واقع محترمانه گفته؛ حرف زدن کافیه

 !دیگه برو بیرون

. اهل زبان بازی نبودقدردان نگاهش کرد . 

 :پس کوتاه گفت



 .ممنون-

 .گوشه لب صدر انحنا پیدا کرد و لبخند کوتاهی زد

@ 

 طلوع در حال خارج شدن از اتاق بود که صدای

 .صدر او را متوقف کرد

- 

 ...خان ِم

کرمی اسم وفامیلش را گفته بود، اما هر چه فکر 

 کرد

 .نتوانست به خاطر آورد

سوالی نگاهش کرد طلوع به سمتش چرخید و . 

 بله؟-

 فکر میکنم بهتر باشه لباس فرم سایز بزرگتر تنتون-

 !کنید

 در یک آن، حس کرد گوش هایش سوت کشید و

 .صورتش قرمز شد

 نه از سر خجالت که طلوع آدم خجالتی نبود، بلکه از

 !عصبانیت



توقع هر حرفی را داشت جز این جمله، حتی اگر 

 خبر

ر شوکه نمیشداخراجش را میداد هم آنقد . 

 اما برعکس خودش، چهره پوالد صدر آنقدر خنثی

 .بود که انگار عادی ترین خبر روز را بیان کرده

 .از نظر ظاهری شباهت زیادی با پدرش داشت

@ 

 در واقع ورژن کوچکتر هامون صدر بود، اما قطعا

 !اخالقشان قابل قیاس نبود

 منظورتون اینه که من چاقم؟-

- فتم، فقط این لباس زیادی بهخیر همچین چیزی نگ  

 !تنتون چسبیده

 خون خونش را میخورد و دوست داشت رک بگوید،

 .لباس فرم من به تو ربطی ندارد اما ربط داشت

ناسالمتی رئیس هتل بود، پس میتوانست در همه 

 چیز

 .دخالت کند

با اخم های توی هم رفته و صدایی که به زحمت 



 شنیده

 :میشد، گفت

 .باشه-

# دانبیهیچدر  

# ۲۹پارت  

@ 

 قصد داشت این بار هر چه زودتر خارج شود تا

 دوباره بهانه ای برای گیر دادن پیدا نکند اما ظاهرا

 .صدر قرار نبود به این زودی بیخیال شود

 !خانم-

 چشمانش را از حرص بست و چند بار نفس عمیق

 .کشید

 .باز هم سمتش چرخید

 بله؟-

 صدر با همان لبخند حرص دربیار و نگاه خنثایش

 :گفت

 من چند سالی هست که خارج از کشور زندگی-

 میکنم، اما تا جایی که یادم میاد وقتی رئیست ازت



 !چیزی میخواد، "باشه" نمیتونه کلمه مناسبی باشه

 در ابتدا متوجه منظورش نشد، مگر باشه چه عیبی

 داشت؟

ه خانم هم همیشه او به آقای کرمی و حتی حکیم

 همان

 .کلمه را تحویل میداد

@ 

کم کم که دوهزاری اش افتاد، ابروهایش از تعجب 

 باال

 .پرید

 .باورش نمیشد کسی بتواند آنقدر عقده ای باشد

از حرص تند نفس میکشید و پره های بینی اش 

 بزرگ

 .و کوچک میشد

دیگر واقعا نمیتوانست خودش را آرام کند. دستانش 

 را

تا روی فک خوش فرم صدر فرود  مشت کرد

 .نیاورد



 چشم-

 .منتظر نماند و از اتاق خارج شد

 آن مرد مزاحم را در همان نزدیکی دید، اما این بار

 .همسرش هم کنارش ایستاده بود

 !حاال وقت تالفی بود

 بیهیچدردان#

# ۳۰پارت  

@ 

باید جوری  آنقدر عصبی بود که هر طور شده

 خودش

ما یک بالیی سرش می را خالی میکرد وگرنه حت

 .آمد

 .پس سمت آن دو رفت

 .زن در حال جر و بحث با همسرش بود

من هنوز قانع نشدم. مگه دختره جنی شده که یهو -

 بیاد

 چنگ بکشه رو صورتت؟ البد یه کاری کردی تو

 فرشید! من که میشناسمت تا چشممو دور میبینی، از



 !یه مورچه ماده هم نمیگذری

حرفش را قطع و سوالینزدیکشان که شد، زن   

 .نگاهش کرد

 :لبخند حرص دربیاری زد و گفت

 میدونی چیه عزیزم؟ چنگ که کمش بود، باید یه-

 .جوری میزدم وسط پاش که از مردی ساقط بشه

 میخواست رو همون تخ ِت که چند شب پیش باهاش

 !خاطره داشتین، ترتیب منو بده

 چند ثانیه ای مکث کرد تا تاثیر جمله قبلی اش روی

 :زن بیشتر شود و در آخر اضافه کرد

 !من اگه جات بودم، طالق میگرفتم-

@ 

 زن را با دهان باز تنها گذاشت و به سراغ کارش

 .رفت

 مرد انقدر شوکه شده بود، که نتوانست همان لحظه

جوابی به طلوع بدهد و زمانی که به خودش آمد، 

 قصد

اشت سمتش برود و سرش داد بزند که همسرشد  



 .مانعش شد

 منتظر نماند تا حرف هایشان را بشنود. راهش را در

 .پیش گرفت

 .سامیه انگار منتظرش بود که به سرعت پیدایش شد

 .نگران شروع به سوال پرسیدن کرد

 چی شد؟ چی گفت؟ اخراجت کرد؟-

 با یادآوری دوباره رفتار صدر، اخم هایش درهم گره

 .خورد

 !نه-

 وای، راست میگی؟ پس چی گفت؟-

@ 

 حوصله سامیه را نداشت. حس میکرد غرورش

 .شکسته و احتیاج به تنهایی داشت

 هیچی، خر که نبود! معلوم بود حق با منه و یارو-

 .مزاحم شده گفت مشکلی نیست به کارم برسم

 !تو کار نداری؟ برو دیگه

 .سامیه دلخور نگاهش کرد

- ر بداخالقی؟ منو بگو تا وقتی از اتاقباشه چرا اینقد  



 .بیای بیرون چقدر صلوات فرستادم و دعا کردم

 .سامیه که با قهر دور شد، زیر لب نچی گفت

 .کم بدبختی داشت حاال باید منت کشی هم میکرد

 .سراغ مانیا، سمت پذیرش رفت

 میگم حکیمه خانم نمیدونی کدوم طبقهس؟-

و با هیجان گفتمانیا سوال طلوع را نادیده گرفت  : 

 .چه گرد و خاکی کردی دختر-

 بیهیچدردان#

@ 

# ۳۱پارت  

با وجود بی محلی هایش طلوع، حاال که منبع 

 شایعات

 را پیدا کرده بود، دوست نداشت به این سرعت او را

 .از دست بدهد

 خب تعریف کن چی شد؟ چرا یارو قشقرق راه-

 انداخته بود؟

 ول کن تو هم، حوصله ندارم! برم حکمیه رو پیدا-

 .کنم



 بابا صبر کن، هر کس یه چیزی میگه... خب چی-

 !میشه خودت تعریف کنی؟ الو

 .مانیا را با هزار سوال بی پاسخ ترک کرد

 .حوصله اخالق خاله زنکی این جماعت را نداشت

 .آماده بودند که دهانشان را باز کنند و مهمل ببافند

د برای پیدا کردن حکیمه، از چند نفر سوالمجبور ش  

 .کند

@ 

 آنقدر در آن هتل بزرگ چرخیده بود که خودش هم

 .حالت تهوع گرفته بود

 فشار عصبی زیادی تحمل میکرد و حس میکرد هر

 .لحظه ممکن است از درون منفجر شود

 در آخر او را در سالن غذا خوری مخصوص

 .کارکنان پیدا کرد

- ن؟ من که کل هتلو گشتم تا پیداتاینجایی حکیمه جو  

 !کنم

حکیمه تکه نانی که با دست جدا کرده بود، عقب 

 کشید



 :و گفت

 چی شد آخرش طلوع جان؟ به خیر گذشت؟-

 .آره-

 .مقابلش نشست و با دیدن غذا، اشتهایش باز شد

 یک تکه از گوشت را جدا کرد و با قاشق از سس

 .رویش ریخت

یبرد با همان دهان پر،در حالی که لقمه را به دهان م  

 :با خود گفت

@ 

 !پسره بیشعور میگه من چاقم-

 وا! کدوم پسره؟-

 :لقمه را جویده و نجویده جواب داد

همین صدر کوچیکه! مرتیکه عقده ای تازه به -

 دوران

 !رسیده

در حال گرفتن لقمه بعدی برای خودش بود که 

 احساس

 .سنگینی نگاه حکیمه باعث شد سرش را باال بگیرد



 .از تعجب با دهانی نیمه باز به طلوع نگاه میکرد

 هوم؟ همشو نمیخورم که دورت بگردم، از بس-

 اعصابمو این مرتیکه خرد کرد و حرص خوردم

 !گشنهم شد، میرم واست دوباره میکشم اصال

 تو به صاحب هتل میگی تازه به دوران رسیده؟-

 !نمیگی یکی میشنوه دختر؟

 بیهیچدردان#

# ۳۲پارت  

@ 

اتی بعد که در هتل، هر کدام از کارکنان سختساع  

 مشغول کار خود بودند، فرهاد؛ کارمند بخش

 .اطالعات موظف شده بود تا همه را خبر کند

 پشت میز نشسته و به مسئولین هر بخش تماس

 .میگرفت که خودشان را به سالن اجتماعات برسانند

 سیما و طلوع در حال تحویل دادن حوله ها به

 .خشکشویی بودند که صدای حکیمه خانم را شنیدند

بچه ها زود بیاین، فرهاد میگه آقا صدر کوچیک -

 گفته



 !همه همین االن، تو سالن باشن. کارمون داره

 :طلوع نچی گفت و زیر لب غرید

 دهنت سرویس مرتیکه، خدا میدونه چه خوابی-

 !برامون دیدی

@ 

نقطههمراه همکارانش راهی شد و گوشه ای ترین   

 .ممکن را انتخاب کرد

 دلش نمیخواست او را ببیند و حتی صدایش را بشنود

 !اما چه سود که چاره ای نداشت

 :سامیه که کنار طلوع نشسته بود، گفت

 .بچه ها میگن یه جور معارفهست-

 .طلوع نفسش را فوت کرد و شانه باال انداخت

 .بره به درک-

- اراحتوا چرا؟ راستی چی بهت گفت؟ حرفی زده ن  

 شدی؟

 .طلوع نگاه دزدید و با اخم جوابش را داد

 جرعت نداره کسی به من چرت بگه، حاال هر کی-

 !میخواد باشه



 بیهیچدردان#

# ۳۳پارت  

@ 

 :سامیه که قانع نشده بود، دوباره پرسید

خب یعنی همینجوری ازش بدت میاد؟ مگه میشه؟ -

 به

 نظر من که فقط خیلی جدیه، خوش قیافه هم هست

 !تازه

 .طلوع قیافهاش توی هم رفت

 ببین اصال قیافه مهم نیست، مهم ذات آدماست! کسی-

 که شعور و شخصیت داره خیلی بهتره تا کسی که

 ! قیافه داره ولی عقده ای و مغرور و مزخرفه

 با آدم خوش قیافه چقدر میشه سر کرد؟ یه روز، دو

 روز، تهش چند ماه! بعدش اگه هی ادا اصول اومد،

گه نمیتونی تحمل کنیاصال دی . 

 !خودت دمتو میذاری رو کولتو میری

یه آدم خوش چهرهی با اخالق، و با شخصیت به 

 همین



 .راحتی پیدا نمیشه

 .به نظرم تو هم اینقدر رویایی و فانتزی فکر نکن

این پسره صدر یا اون خارجکیه، صد سال سیاه 

 نمیان

 !طرف من و تو

@ 

ش میکنه، واسشاگه هم میبینی یکم باهات خوش و ب  

 !فقط جنبه سرگرمی داری! فان

 .چهار روز دیگه پا میشه برمیگرده کشورش

 سامیه بغ کرده نگاهش کرد، توقع نداشت دوستش او

 .را اینطور بکوبد

 حاال مگه من چی گفتم؟ یهو جوش میاری چرا؟-

 چون تو رو میشناسم! البد دیشب تا صبح خوابت-

 نبرده خیال کردی شازده سوار بر پورشه میاد

 !میگیرتت و ورمیداره تو رو میبره از ایران

 .نه عزیزم نرو تو خواب خرگوشی

 سامیه قصد داشت حرفی بزند، اما ورود پوالد صدر

 به سالن اجتماعات تمام سر و صدا ها را خاموش



 ...کرد

 .برخالف پدرش، در طی راه به کسی نگاه نکرد

خونسرد، مستقیم به جایگاهی که روزها  با چهرهای

 و

 .سالهای قبل هامون سخنرانی کرده بود، ایستاد

@ 

نه اخم داشت و نه لبخند! ازصورتش هیچ احساسی 

 را

 نمیشد تشخیص داد. بی شک در این کار استاد شده

 .بود

 هر چند که از آن فاصله ای که طلوع با او داشت،

 !چیز زیادی هم مشخص نبود

# انبیهیچدرد  

# ۳۴پارت  

 نمیدونم چند نفر اینجا منو میشناسن، چند نفر با من-

 قبال آشنا شدن یا امروز اولین باره که داریم همو

 !میبینیم

 نگاهی کلی به همه کارکنان انداخت و آن ها را زیر



 .نظر گرفت تا متوجه تاثیر کالمش روی آن ها شود

 .کاری ندارم قبال مدیریت چطور بوده-

بوده یا سختگیرپدرم مهربون  . 

@ 

میخوام بدونید که از االن به بعد، طرف حسابتون 

 !منم

 نمیخوام یه فضای خشک رئیس و مرئوس ایجاد بشه

 .اما اینو هم باید بدونید که من آدم قانون مندی هستم

 .به هیچ وجه با کارشکنی نمیتونم کنار بیام

 من مثل پدرم نیستم که دلم بسوزه، این یکی

ره، فالنی شوهرش طالقش داده احتیاجیتیمه گناه دا  

 .داره

 اون یکی داره خرج خواهر و بردار کوچیکشو میده،

 !به من مربوط نیست

 .درست کار کنید تا موندگار باشید

 حاال میتوانست ترسی که به جان همه انداخته بود را

 .به وضوح ببینید

 .لبخند جزئی و ناواضحی روی لبش نشست



از او حساب میبردندهمین را میخواست! باید  . 

 ازتون کاری بیشتر از توانتون نمیخوام، ولی تو-

همون چند ساعت کاری، پر انرژی، خستگی ناپذیر 

 و

 .با حوصله باشید

@ 

اونقدر خوب به وظایفتون عمل کنید که هر غریبه 

 ای

 که پاش رو تو تهران گذاشت، بدون تردید اینجا رو

 !انتخاب کنه

 !این قوانین شامل همه شما میشه

 این بار سرش را دقیقا سمت جایی که طلوع ایستاده

 :بود، چرخاند و میخ چشمانش ادامه داد

 وقتی میگم همه یعنی فرق نداره اینجا دقیقا چیکار-

 !میکنید

 برای من فرق نداره رئیس امور مالی باشید یا

 نظافتچی، ببینم کسی داره دردسر درست میکنه قول

میدم نگهش دارمن ! 



از این به بعد قراره هر روز منو ببینید، صبح 

 تاشب،

 !شب تا صبح فرقی نداره

 !یهو ممکنه دلم بخواد نصفه شب بیام سر بزنم

 اصال شاید برای یه مدت بخوام کال همین جا زندگی

 !کنم

 پس اونایی که شب کارن فکر نکنن میتونن از زیر

 !کار و مسئولیت شونه خالی کنن

@ 

 بیهیچدردان#

# ۳۵پارت  

 !میتونید برید سر کارتون-

 کارکنان هر یک بی سر و صدا و بی حاشیه پراکنده

 .شدند

 .آنقدر در بهت بودند که اکثرا حرفی نمی زند

 .به کرمی اشاره کرد تا نزدیکتر شود

 می خوام تمامی قسمت ها و تک تک اعضا رو-

بشناسم. اینجا حسابی از زمانی که من از ایران 



تم،رف  

 !تغییر کرده

سری به تایید تکان داد کرمی مطیعانه . 

 .چشم، پس بفرمایید از همون ابتدا شروع کنیم-

با دستش به در اتوماتیک ورودی و دربان اشاره 

 .کرد

@ 

 درست میگین، خیلی تغییر کرده و امکانات هتل-

زیادتر شده. به هر حال برای باال بردن تعداد ستاره 

 ها

 .الزم بود

- ، دقیقا چیا تغییر کرده؟درسته  

 خیلی چیزا قربان. از باال رفتن تعداد اتاق و سوئیت-

 ها گرفته، تا باال بردن کیفیت تختها! پدرتون تاکید

 .زیادی داشتند که باالترین امکانات تو هتل باشه

این آقا محموده، دربان هتل، البته دونفرن. یه آقا 

 رضا

باهاش دیگه هم هست که شیفت شب پیداش میشه و  



 .آشنا میشید

 پوالد سری تکان داد و بر خالف تصور کرمی جلو

 .رفت و با محمود خوش و بش کرد

 ابروهای باال پریده کرمی را که دید شانه باال انداخت

 :و گفت

 چیه؟-

 هیچی اقا، فقط فکر نمیکردم که با محمود گرم-

 .بگیرید

@ 

 .با تفریح نیشخند زد

 گوش کن. من هیوال نیستم، فقط گربه رو دم حجله-

 !کشتم

 .از کرمی متفکر جلو زد

 اینجا اتاق بازی بچههاست؟-

 .به خودش آمد و همگام رئیسش شد

 !صدر کوچک آدم عجیبی بود

 بیهیچدردان#
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 سرکشی به تمامی قسمت ها و آشنایی با کارکنان هر

 .بخش، زمان زیادی گرفت

هتل راضی بود، هر چند که تقریبا از اوضاع  

 .تغییراتی را هم الزم میدید

 .ترجیح میداد دکوراسین بعضی از نقاط عوض شود

@ 

 میتوانستند به جای آن همه وسایل تجمالتی، که انسان

 را ناخودآگاه معذب میکرد، از وسایلی شیک و در

 .عین حال خودمانی استفاده کنند

حساسدوست داشت هر که پا در هتل میگذارد، ا  

 .راحتی کند

 دیگه جایی مونده؟-

 بله فقط یکی، بخش خانه داری. البته اون زیاد مهم-

 .نیست اگه خسته شدین بعدا میتونید ببینیدشون

 .کال شما زیاد باهاشون سر و کار ندارین

از این که کاری را ناتمام رها کند بیزار بود. حاال 

 که

حتی چند ساعت وقت گذاشته بود، باید تمامش میکرد  



 .اگر پاهایش ُزق زق میکرد

 .کرمیضربه ای به در زد و یالل گفت

 تو این بخش همه خانمن؟-

 !بله آقا-

 .حکیمه خانم به استقبال آمد و در را باز کرد

 .به خوبی مشخص بود که کمی هول کرده

@ 

 .پوالد با دقت نگاهش کرد. زنی میانسال و محجبه

دبه چهره اش می آمد که آدم سختگیری باش . 

 .حکیمه خانم، قدیمی ترین کارمند این قسمت هستن-

 .یک تای ابرویش را به نشانه تعجب باال داد

اگر خیلی وقت وقت بود که در هتل پدرش کار 

 میکرد

 .پس قبل از رفتن از ایران هم همینجا مشغول بوده

 :رو به خود حکیمه پرسید

 چند ساله تو هتل ما مشغول به کار هستید؟-

- ی میشه اقاپونزده سال . 

 پانزده سال! پس چطور چهره اش حتی برایش آشنا



 نبود؟

 .بیخیال سری تکان داد

احتماال در آن ای ِ ام شیطنت ها و شور نوجووانی، 

 تنها

 چیزی که برایش اهمیت نداشت، شناخت نظافتچی ها

 .بوده

 بیهیچدردان#
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 باید مینشست، نه چند دقیقه دیگر، نه چند ثانیه دیگر

 !بلکه دقیقا همان لحظه

 .یکی از صندلی ها را عقب کشید و روی آن نشست

درد از پاهایش به کمرش رسیده و تیر میکشید اما 

 در

 !چهره اش نشانی از درد مشخص بود؟ ابدا

 پوالد یاد گرفته احساساتش را، پشت چهره ای سخت

 .پنهان کند

 !بشینید-



 .همگی که اطاعت کردند، نفس عمیقی کشید

ره به حکیمه نگاه کرد. چقدر از او میدانست؟دوبا  

 از اتفاقات گذشته خبری داشت؟

 بعید میدانست... با این حال اسم و چهره او را در

 .خاطر سپرد

 به بقیه نگاه کرد، هیچ کدام آشنا نبودند به جز همان

 .دخترک

اسمش چه بود؟ خورشید؟ آفتاب؟ یک همچین 

 ...چیزی

@ 

ردن و فامیل هایشان کرمی شروع کرد به معرفی ک

 را

 .پشت هم ردیف کردن تا به دخترک رسید

 .ایشون هم خانم طلوع تابش هستن-

آره! اسمش طلوع بود. چقدر زود فراموش کرد. 

 همین

 .چند ساعت پیش از کرمی پرسیده بود

 .به نظرش چنین اسم و فامیلیای مسخره بود



 همانقدر مضحک که اگر اسم خودش پوالد پوالدی یا

صدر بودصدرا  . 

برخالف بقیه در چشمانش ترسی را نمیدید و او این 

 را

 .نمیخواست

 به حد کافی برایش خط و نشان نکشیده بود؟

 حرف های کلیم رو قبال تو سالن زدم و خب شما هم-

 .قطعا شنیدین

اما عالوه بر اونها، نمیخوام کوچکترین حاشیه ای 

 هیچ

 .کدومتون به وجود بیارید

خوبی میدونید، پس حتی اگه اتفاق قوانین هتل رو به  

 .نامتعارفی افتاد، بهتره از راه درستش برخورد کنید

@ 

 اگر هر کدوم از مهمون ها، مانع کارتون میشه بهتره

 .به پذیرش خبر بدین

 توقع دارم همیشه آرامش تو این مکان برقرار باشه و

 ...کسی که بخواد کارشکنی کنه



 به طلوع نیم نگاه کوتاهی انداخت و بعد از چند ثانیه

 :مکث معنی دار ادامه داد

 !احتماال مجبور میشیم باهاش خدافظی کنیم-
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 .کلید را در قفل چرخاند و در را باز کرد

 .اولین نفری که به استقبالش آمد، فهیمه خانم بود

حتیباورش برای خودش هم سخت بود، اما دلش   

 برای خدمتکار تپلشان در طی این سال ها تنگ شده

 .بود

 .سالم آقا، خوش اومدی خسته نباشی-

 .زیر لب جوابش را داد و کتش را از تن بیرون آورد

@ 

 ...بدین به من-

 :بی حرف کت را به دستش داد و پرسید

 مهمون داریم آره؟-

 بله، همه هستن، خواهراتون وشوهراشون، حتی آقا-

 ...علی



نتظرتونن همگیم . 

 .سری تکان داد و به سمت اتاق خودش پا تند کرد

 حین باال رفتن از پله ها، پایش جوری تیر کشید که

 .مجبور شد از حرکت بایستد

 .به عقب چرخید فهمیه خانم همچنان نگاه میکرد

 .لب هایش را به نشانه لبخند به زحمت کش داد

 !میام، شما برو-

چند بار نفس عمیق فهیمه چشمی گفت و دور شد.  

 کشید و در حالیکه از درد صورتش به عرق نشسته

 .بود، به اتاقش رسید

 خودش را روی تخت انداخت و چند بار نفس عمیق

 .کشید

 .تقصیر خودش بود، زیادی روی پا ایستاده بود

@ 

 خودش که بهتر از هرکسی میدانست این پاها، زیادی

 .بدقلقی میکنند

کشید و چشمانش را روی تقه ای به در خورد، آهی  

 .همفشار داد



 کاش میشد دقیقا همان لحظه به آلمان پرواز کند و در

 .خانه ساکت و تاریکش تا خود صبح بخوابد

 .بدون این که الزم باشد کسی را ببیند و حرف بزند

 حوصله هیچ کس را نداشت، حتی اعضای خانواده

 !اش را

ر ازبا این حال دلش نیامد شخص پشت در را، بیشت  

 .این منتظر بگذارد

 بیا تو-

 .در تا نیمه باز شد و پونه با ذوق نگاهش کرد

 در چشمانش شک و نگرانی را در کنار ذوق از

 .خوشحالی دیدنش میتوانست تشخیص دهد

 از تخت که بلند شد و روی دو پا ایستاد، پونه به

 .سمتش دوید و در آغوشش گرفت

@ 

 بلند میخندید و گاهی گریه میکرد. چند بار پشت هم

 سر و صورت و حتی گردنش را بوسید و مرتب

 .تکرار میکرد

 !خدا رو شکر-
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 پونه بوی خوبی میداد. بوی گل های با طراوت

 .بهاری

 زیبا و خوشبو، هیچ وقت از او سیر نمیشدی، تنها

م کوچیکیعیبش حساس بودنش بود، کافی بود زخ  

 .ببیند تا از هم بشکند و ریشه اش از جا در بیاید

بو از نظر پوالد مسئله مهمی بود و هر شخصی 

 بوی

 .خاص خودش را داشت

 هر چند که احساساتش نسبت به آن شخص، در بد و

 !خوب بودن تشخیص بویش هم چندان بی تاثیر نبود

مثال پدرش بوی قهوه میداد، مادرش بوی باران و 

 پریا

م چیزی شبیه به شکالت تلخه ... 

@ 

 وای چقدر بی خبر اومدی! نمیدونی وقتی فهمیدم-

 ایرانی چجوری تا از شمال برگردیم تونستم تحمل



 .کنم! امید بیچاره رو هم دیوونه کردم

 این بار لبخندی واقعی، هر چند کوچک روی لبش

 .نشست

اون از اول دیوونه بود، وگرنه نمیومد تو رو -

 !بگیره

جیغ پونه بلند شد. خنده اش گرفته بود ولی صدای  

 نخندید. در این چند سال آنقدر نخندیده بود که حاال

 .برایش سخت بود

 خیلی خوشحالم که حالت خوبه، خدا رو شکر. خیلی-

 دعا کردم. دلم روشن بود اصال... میدونستم وضع

 .اونجوری نمیمونه

ااز ته دلش گفته بود و پوالد به خوبی احساساتش ر  

 .حس میکرد

 وقتی سرش را به سینه اش گذاشت و موهای پر

 .کالغی اش را نوازش کرد، بوی گل بیشتر شد

@ 

 دوست داشت بهش بگوید دل من هم برایت تنگ شده

 بود، برای انرژی مثبتت، برای صدای بلند روی



 اعصابت و حتی برای تمام خواهرانه و بردارانه

 .هایمان

 .اما کوتاه لب زد

 .ممنون-
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 تیشرت مشکی و شلوار اسپورت طوسی رنگ را

 جایگزین لباس های قبلی اش کرد و به سمت سمت

 .سالن پذیرایی راه افتاد

 با صدای بلند و بدون اینکه شخص خاصی مخاطبش

 .باشد، سالم کرد

 نگاه ها همگی به سمتش چرخید. همه این جمعیت

 برای دیدن او جمع شده بودند؟

 ...چه دل خوشی داشتند

@ 

 اولین نفر امید بود که از جا بلند شد. به سمت پوالد

 .رفت و مشتاقانه نگاهش کرد

مقابلش که رسید یکبار دیگر سر تا پایش را زیر 



 نظر

 .گرفت

 !بعد از هفت سال انگار کابوس تمام شده بود

 خودش هم گاهی هنوز باور نمیشد، پس به آن ها حق

 .میداد

آمد، در آغوش امید در حال له شدن  به خودش که

 .بود

 !آخه مرتیکه، بذار از راه برسی بعد پاشو برو هتل-

 !نترس اونجا فرار نمیکنه

 .نیشخندی زد و امید را به عقب هل داد

 .انگار هنوز دلش نمی امد از پوالد جدا شود

 !خوش اومدی رفیق-

 .پوالد دست روی شانه اش گذاشت و فشار داد

هم تنگ شده، برای دوست قدیمی و دلش برای او 

 چند

 سالهاش

 ...کچل شدی-

@ 



 .قیافه شوکه امید باعث خنده سایرین شد

 .از بهت که در آمد ضربه ای به بازوی پوالد زد

با صدای آرامی که از چشم پدر زن و مادر زنش 

 دور

 :بماند گفت

نه میبینم که مثل قبل همچنان بیشعوری! فکر کن -

 بعد

شته میگه کچل شدیاز هفت سال برگ ! 

 عمهت کچل شده! من فقط یکم جلوی موهامریخته،

 !تازه اونم یکم

پونه به دفاع از همسرش، با صدای جیغ مانندی 

 :گفت

 !...با شوشو من درست صحبت کن ها-

چهره اش در هم « شوشو»پوالد از شنیدن لفظ 

 .رفت

 .خدا را بابت اینکه مجرد بود، شکر کرد

آویز شود اما کسی او رامطمئنا حاضر بود حلق   

 !آنطور صدا نزند



 بیخیال شانه باال انداخت. امید بیچاره راست میگفت،

 شاید کمی موهایش کم پشت شده بود، اما قطعا کچل

 .نبود

@ 

 اینها باعث نمیشد از چزاندن دوست قدیمیاش

 .صرف نظر کند

 چهره اش وقتی از حرص همچون لبو قرمز میشد،

 .بامزه بود

 میتونی خودتو اینجوری دلداری بدی. اینو نگی چی-

 !بگی داداش
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 خوب بود که هنوز روی این مسئله حساس بود و

 ...میتوانست حرصش را در بیاورد

 دستش که به سمتی کشیده شد، با عمو علی چشم در

 .چشم شد

 اخرین بار دو سال پیش در آلمان همدیگر را دیده

ن روزهای پر درد، یکی از معدود بودند. در آ



 کسانی

 .که تنهایش نگذاشته بود، عمو علی بود

@ 

بر خالف تمام کسانی که به ظاهر دوست اما در 

 واقع

 مگسان دور شیرینی بودند، او مردانگی اش را ثابت

 .کرده بود

 برای پوالد آدم ها به دو دسته تقسیم میشدند؛ عده

شت شماری قابلزیادی غیرقابل اعتماد و تعداد انگ  

 !اعتماد

 هر کسی که خودش را ثابت نمیکرد، در جایگاه

 .غیرقابل اعتمادها قرار میگرفت

غیر قابل اعتماد مثل؛ تمام کسانی که به ظاهر 

 دوستش

 !...بودند اما در زمان نیاز همگی پا پس کشیده بودند

گذشته، گرچه تلخ اما درس های زیادی به او داده 

 .بود

در قابل اعتماد های زندگی اش رامثال همین که ق  



 .بداند

 .پس عمو را در آغوش گرفت

 خوش اومدی پسر، نمیدونستم اومدی وگرنه میومدم-

 استقبالت، چرا انقدر بی سر و صدا؟

@ 

ممنون عمو، خودم اینطور خواستم، ترجیح دادم -

 یکی

 دو روز استراحت کنم، خودمو با شرایط وقف بدم،

 ...بعدش بقیه رو ببینم

مو سری به تایید تکان دادع . 

حق داری بابا جان... باالخره هفت، هشت سالی -

 دور

 .بودی از اینجا

 تشکر کرد و با عذر خواهی کوتاهی از او فاصله

 .گرفت و با همه خوش و بش و احوال پرسی کرد

 در انتها و وقتی اوضاع به حالت قبل از ورود او

 .برگشت، کنار مادرش ایستاد
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 .موهای بلوند شده زیبایش را، نوازش کرد

 .لباس بلند سفید رنگش، به پوست روشنش می آمد

@ 

 آرایش ملیحی داشت اما بدون شک در میان جمع

 .میدرخشید

 .او حتی از پونه و پریا زیباتر بود

با تحسین نگاهش کرد. مادرش خوش سلیقه ترین 

 زنی

 .بود که در تمام عمرش میشناخت

 ماه بانو سرش را تکان داد و به تنها پسرش با مهر

 .نگاه کرد

 .پوالد خم شد و روی سر مادرش بوسه زد

 حال مامان من چطوره؟-

 من خوبم، ولی تو چی؟-

الزم نبود مادرش را نگران کند، در این چند سال 

 مگر

 کم برای او حرص خورده بود؟



 ...عالی-

 .بیا بشین کنارم، به پاهات فشا نیار-

ز ایده اش استقبال کرد. الزم نبود حرفی بزند ا

 مادرش

 .حتی با نگاه کردن به چشمانش حالش را میفهمید

 به نظرت اوضاع هتل چطور بود؟-

@ 

 .نفس عمیقی کشید و فکر کرد

 به نظرم وضعیت خوبی داریم، البته یه سری چیزا-

 .باید اصالح بشن

 مثال چی؟-

- ق و برقهخب.... دکور بعضی قسمتا زیادی پر زر ! 

چه خبره آخه؟ میتونیم یه فضای خیلی راحت تری 

 رو

 بسازیم و این که به خاطر این چند وقت اخیر و

 بیماری بابا چون نتونسته حضور منظم داشته باشه

 !انگار یکم کارکنا شل گرفتن

حس کردم باید یه نظمی بهشون داده باشه، یکم 



 حساب

ستببرن تا حالیشون بشه رو کاراشون نظارت ه . 

شاید مجبور بشم یه مدت شبا هم اونجا بمونم. از 

 نظر

 شما که اشکالی نداره؟

 .چشمان مادرش دو دو میزد

 چند سال نبودی، حاال هم میخوای بازم دور باشی؟-

 نمیخوام با کار خودتو خفه کنی؛ میخوام از زندگی

 .لذت ببری پوالد

 .من خوبم، باور کن-

@ 

هی کشید. چارهءپوالد را که آنطور مصمم دید، آ  

 .دیگری نداشت

اگه قول بدی مراقب خودت باشی باشه، فقط با -

 باباتم

 .هماهنگ کن

 .پوالد سرش را به نشانه تایید تکان داد

 .حله! من دیگه برم بخوایم-



 ...ولی اونا به خاطر تو جمع شدن-

 .نگاه خسته اش را به مادرش دوخت

 یه کاریش بکن، باشه؟-
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 دوباره نگاهی به اطرافش انداخت و از یک لحظه

 .غفلت مراقب استفاده کرد

برگه ای را که از قبل آماده کرده بود، باز کرد و 

 سعی

 .کرد خطوط و نوشته های ریز را بخواند

@ 

 شروع به نوشتن جواب ها کرد. هر چند لحظه نگاه

 میچرخاند و با هوشیاری مراقب بود که کسی متوجه

 .تقلبش نشود

در نهایت برگه کوچک را داخل جورابش فرستاد و 

 از

 .جا بلند شد

با رضایت برگه امتحانی را تحویل داد و سمت 



 نرگس

 که گوشه ای نشسته و در حال چک کردن درست یا

 .غلط بودن جواب هایش بود، رفت

 .باالی سرش ایستاد و دست روی شانه اش گذاشت

 !نترس خرخون جان، بیست میشی-

وجه نزدیک شدنش، نشده بود، لحظهاینرگس که مت  

 .از جا پرید

 به خدا مثل روح میمونی، چیکار کردی؟-

 .طلوع کنارش نشست و نیشخند زد

 !توپ-

 ...جدی میگی؟ تو که گفتی نخوندم-

@ 

 .شانه باال انداخت و به بوفه اشاره کرد

 اون که آره، بیا بریم یه چیزی بخوریم، میگم بهت-

 .چی شد

د شد اما با او همگام نشدنرگس از جا بلن . 

 .ها؟ بیا دیگه-

 :با تعجب پرسید



 باز تقلب کردی؟ موندم چجوری تقلب میکنی که-

 ...علییاری اصال متوجه نمیشه! به خدا خیلی تیزه

 !خب بابا! حاال میخوای یکم بلندتر بگو همه بفهمن-

 بریم گشنمه نمیدونم این درس و مشق چی داره، حتی

ثیر مخربشو روم میذارهوقتی نمیخونم هم تا . 

 نه، اول برو پیش استاد پیراسته. امتحان قبلی رو که-

 آخرشم نیومدی. من کلی باهاش حرف زدم که برات

 مشکل پیش اومده و میخواستی بیای ولی چون

 .کارمندی نتونستی مرخصی بگیری

 اولش اصال راضی نمیشد، ولی از بس اصرار کردم

نیگفت هر وقت اومدی باهاش صحبت ک . 

@ 

 .فکر کنم میخواد یه امتحان جدا ازت بگیره

 تو که قرار بود بیای، چی شد اخرش؟
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 با یادآوری مزاحمت های مرد و اتفاقات و دردسر

 .های بعد از آن، اخم هایش توی هم رفت



 چیزی نشد، سرم شلوغ بود. بهم مرخصی ندادن-

 همین دیگه. پس بریم اول با استاد حرف بزنم، بعدش

 .دیگه واقعا بریم بوفه

 .نرگس سر تکان داد

 .باشه -

 :طلوع هنوز توی فکر بود و بیمقدمه گفت

 یه سوال بپرسم، راستشو میگی؟-

 .آره، بگو -

 به نظرت من چاقم؟-

@ 

 .نرگس با تعجب خندید

 !چی؟ -

 میگم من چاقم یا نه؟ -

- نه، این چه سوالیه که میپرسی؟خب معلومه که  ! 

 یعنی خودت نمیدونی؟

به نظر خودم نیستم، ولی االن نظر تو رو میخوام -

 نه

 !مال خودمو



 خب... شاید یه کم تو پر به حساب بیای ولی قدت-

بلنده و کشیده ای، به خاطر همین اصال به چشم 

 .نمیاد

 !هیکلت خوبه بابا

ب گفت،ای زیر ل« باشه»با رضایت لبخند زد و   

 سمت اتاق استاد پا تند کرد. باید راضیاش میکرد تا

 .از او امتحان بگیرد

 نمیخواست ترم بعد مجبور شود دوباره پای درسی

 .تکراری بنشیند

 لعنتی به هر چه مرد هیز، خودخواه و عقده ای بود؛

 .فرستاد و ضربه کوتاهی به در زد

@ 

 بفرمایید؟-

خت، بیچارهای بهصدای استاد را که شنید، قیافه بدب  

 .خود گرفت

 .سالم، خسته نباشید استاد-

 استاد پیراسته که مردی میانسال با موهای جوگندمی

 بود که نه تنها اسمش، بلکه ظاهرش هم مرتب و



 .پیراسته بود، جوابش را داد

 .میخواستم راجع به غیبت ناخواستهم توضیح بدم-

 بدین ترتیب مدتی بعد، آنقدر زبان ریخته بود که

 استاد،

برای ساکت کردنش هم که شده در نهایت رضایت 

 داد

 .و تاریخی را برای امتحان جدا از او مشخص کرد

 با خوشحالی از اتاق استاد بیرون آمدند. حاال

 میتوانست با خیال راحتتری به خوردن یک دوبل

 .برگر پر پنیر با نوشابه فکر کند

 !پوالد صدر و نظراتش هم میتوانست برود به درک

 .از نرگس خداحافظی کرد و به سمت هتل بازگشت

@ 
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 .خودش را میتوانست ببیند، خو ِد کوچکش را

 طلوع ده، یازده ساله که با آسودگی چشمانش را بسته

 .و به خواب رفته بود



 طلوع بیست و یک ساله، گوشه ای از اتاق ایستاده و

 .با دلهره به بچگی هایش نگاه میکرد

 آن صحنه و اتفاقی که در شرف وقوع بود را

 .میتوانست حدس بزند

 برایش اشنا بود، بارها این خواب تکراری را دیده

 .بود

آب دهانش را بلعید و با نگرانی به دری که آهسته 

 باز

 .میشد، نگاه کرد

 .جلوتر رفت تا طلوع کوچک را بیدار کند

 .باید هوشیارش میکرد، باید از خودش دفاع میکرد

 اما نه صدایی از حنجره اش بیرون می آمد و نه

 .میتوانست کودکی هایش را لمس کند

 .مرد وارد اتاق شد و بی سر و صدا، در را بست

@ 

 .لبخند کریهی روی لب داشت

 .جلوتر آمد و کنار طلوع دراز کشید

 طلوع کوچک با ترس چشمانش را باز کرد اما به



د که فرشید بیگی بو جای چهرهی او، این بار

 نگاهش

 .میکرد

 .طلوع کوچک، از ترس خفهخون گرفته بود

 میدانست که در حال خواب دیدن است، این را حس

 .میکرد فقط نمیفهمید چطور هوشیار شود

 از شدت حرص پایش را روی زمین کوبید و با

 .بیشترین توانش جیغ زد

به خودش که آمد، تکان شدیدی خورد و از روی 

 تخت

 .به زمین افتاد

د بار سرفه کرد، ظاهرا جیغ ها را در واقعیت چن

 زده

 .بود که حاال گلویش میسوخت

 .تمام تنش عرق کرده و به نفس نفس افتاده بود

 .به زحمت از جا بلند شد. هنوز میلرزید

 خودش را به سمت روشویی رساند و چند بار پیاپی

دستانش را پر از آب کرده و صورتش را خیس 



 .کرد

@ 

ه نگاهی انداخت. رنگش بدجوریبه خودش در آین  

 .پریده بود

 نایی نداشت. به دیوار پشت سرش تکیه داد و سعی

 .کرد به هیچ چیز فکر نکند
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 قطره اشکی از چشمانش، عالرغم میل او، لجوجانه

 .روی گونه اش جاری شد

چند بار نفس عمیق کشید. از ضعیف بودن بیزار 

 .بود

ز دستشویی بیرون آمدسر پا ایستاد و ا . 

 آنقدر دلش گرفته بود که تحمل فضای کوچک اتاقش،

 .غیرممکن به نظر میرسید

سویشرت مشکی به تن کرد و کالهش را روی 

 سرش

 .کشید



 .در را باز کرد و از اتاق خارج شد

 .نگاهی به اطرافش انداخت. هیچکس پیدا نبود

@ 

 هر چند که ساعت دو نیمه شب، خلوت بودن هتل

 .کامال طبیعی بود

سکوت و آرامش هتل را دوست داشت، در طول 

 روز

 آنقدر رفت و آمد و هیاهو زیاد بود که اغلب به ستوه

 .می آمد

 از پله ها پایین رفت و با خود فکر کرد که این بود

 زندگی ایدهآلش؟

 .چه آرزوها و آرمان هایی که نداشت

 شاید روزهای اولی که به تهران آمد، تنها دنبال

 مستقل

 .شدن بود

 ولی حاال دیگر برایش کافی نبود. بیشتر میخواست،

 .جایگاهی باالتر

 از در اتوماتیک عبور کرد و سری برای آقا رضا



 تکان داد. گوشه ای دنج در فضای دلباز محوطه هتل

 .نشست

 هرچند که در آن تاریکی و سرما، درختان کاج

 .ترسناک به نظر میرسیدند

جمع کرد و آن ها را در آغوشپاهایش را در بغلش   

 .گرفت

@ 

 میتوانست دنبال کار دیگری برود، اما به خوبی

میدانست، پیدا کردن کاری مناسب و حقوقی کافی، 

 به

 .راحتی به دست نمی آمد

حقوق حال حاضرش، مبلغی قابل توجه بود که 

 احتماال

 بعد از سال ها کسب تجربه حسابداری میتوانست به

 .این پول برسد

وه برآن کار در هتل باعث شده بود، که هیچعال  

 مبلغی برای پرداخت اجاره خانه و حتی خورد و

 .خوراکش پرداخت نکند



از پرداخت قبض آب و برق و گاز هم که خبری 

 .نبود

 نچی گفت و بیخیال فکر کردن به کاری در حیطه

 .دیگر شد

 .فعال شرایطش را نداشت

یداد، اماباید در همین هتل جایگاهش را ترفیع م  

 چطور؟

 همیشه این موقع شب میاید بیرون؟-

@ 

 ترسیده از جا پرید. به عقب چرخید و پوالد صدر را

در حالیکه دستانش را در جیب اورکتش فرو برده 

 بود

 .و به او نگاه میکرد، دید
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 :با تعجب پرسید

 شما اینجایید؟-

 .پوالد پوزخند زد و جلوتر آمد



نه این که میبینی روحمه، خودم االن تو خونهم -

 .خوابم

 !طلوع در دل گفت؛ هر، هر خوشمزه

با این حال، از آنجایی که الزم بود کارش را حفظ 

 کند،

 .جمله دیگری را انتخاب کرد

 منظورم این بود که آقای صدر هیچ وقت شبا-

 نمیموندن اینجا. برای همین االن که شما رو دیدم یه

ب کردملحظه تعج . 

@ 

 .جایی کنار طلوع نشست

 !من که گفتم با بابام فرق دارم-

بی حرف دیگر هر کس به سمتی خیره شد و 

 بینشان،

 .سکوت حاکم شد

 پوالد از جیب داخل اورکتش، پاکت سیگار و فندکش

 .را بیرون اورد

 .سیگار را مابین لبانش گذاشت و روشنش کرد



 .ابروهای طلوع باال پرید

حظه بیشتر از قبل، شگفت زده اشاین مرد هر ل  

 .میکرد

نمیترسید کسی او را کنار نظافتچی هتل ببیند؟ 

 برایش

 افت نداشت؟

 اصال اگر میخواست تمام مدت سکوت کند، پس چرا

 کنارش نشسته بود؟

 .تا جایی که میدانست، هامون صدر اهل سیگار نبود

 اما پوالد صدر چطور؟

@ 

 همیشه میای اینجا؟-

ود سیگار، کمی گرفتهتر از قبل بودصدایش بابت د . 

 :لبش را تر کرد و کوتاه گفت

 .نه، گاهی-

 !مخفیگاه خوبیه-
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 طلوع از جا برخاست و سویشرتش را روی تنش

 .مرتب کرد

 وقتی شما اینجا رو تونستی پیدا کنی، پس همچینم-

 !مخیگاه نیست، با اجازه

صدای پوالد چند قدم بیشتر دور نشده بود که 

 متوقفش

 .کرد

 !خورشید خانم-

@ 

طلوع با تردید چرخید و نگاهش کرد. مخاطبش  َِ َِ
 او

 بود؟

 پوالد پکی به سیگارش زد و دودش را سمت طلوع

 .بیرون داد

 اگه من همه سوراخ سمبه های اینجا رو مثل کف-

 !دستم بلدم، شاید دلیلش اینه که همینجا بزرگ شدم

 حوصله کلکل با او را نداشت. او که در هر صورت

 .حرف خودش را میزد و ادای رئیسها را در میآورد



 !بله، یادم نبود اینجا ارث باباتونه-

 برای اولین بار در طی بیست و چهار ساعت گذشته،

 .لبخند روی لبش نشست

 .با خود فکر کرد، این دختر زیادی پررو است

 ...من برم دیگه-

سید میتوانم بروم یا نه؟ جمله اش خبریحتی نمیپر  

 .بود. میخواست برود

 .پوالد به تایید سری تکان داد و خودش هم بلند شد

 :سیگار را خاموش کرد و گفت

 ...فقط یه سوال-

@ 

 .طلوع کنجکاو منتظر ادامه صحبتش ماند

 :ته سیگار را در سطل آشغال انداخت و گفت

- ی، اتاقتو این هتل چند نفر از بخش خانهدار  

 مخصوص به خودشون رو دارن؟

 :منتظر جواب طلوع نماند و دوباره پرسید

اصال فقط خانهداری نه، کال از بین همه کارکنا -

 چی؟



 هیچ کس؟ بذار سوالمو جور دیگه ای بپرسم... چرا

 پدرم به تو و نه هیچ کس دیگهای، اون همه امکانات

 داده؟
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حت، یکه خوردطلوع از آن همه صرا . 

 مـ... منظورتون چیه؟-

 !واضح گفتم-

@ 

 از تصور فکر و خیال هایی که این مرد با خودش

 .کرده، ابروهایش به هم گره خورد

آقای صدر شرایط منو دیدن، خب... خب لطف -

 داشتن

 .و یکی از اتاق ها رو به من دادن

 غرورش اجازه نمیداد که بخواهد همه چیز را راحت

 .بیان کند

عی کرده بود طوری جواب بدهد که حالیاش کند س

 در



 .این مورد، کنکاش کردن بی مورد است

 پوالد پوزخندی زد و طوری به طلوع نگاه کرد که

 معلوم بود حتی ذرهای از حرف های او را باور

 .نکرده

 چه شرایطی؟-

 .طلوع با حرص لبش را گزید

 به نظرش رسید پوالد صدر، مردیست خودخواه، که

به خودش و ارضای حس کنجکاوی اش بهاتنها   

 میدهد و بی شک حتی ذرهای مالحضه دیکران را

 .نمیکند

@ 

 باید برای او همه چیز را تعریف میکرد؟ شاید هم

 مجبور نبود. وقتی که صدر بزرگ با رضایت

 خودش، یکی از صدها اتاق آنجا را در اختیارش

 .گذاشته، پسرش نمیتوانست او را بیرون کند

 !من هر توضیحی الزم بود، به پدرتون دادم-

 پوالد ابرویی باال انداخت و به طور نمایشی به

 .اطرافش نگاه کرد



 :کمی به راست رفت و با لحن تمسخر آمیزی گفت

 جناب صدر؟-

 این بار سمت دیگری رفت و مقابل چشمان دلخور

 .طلوع صدا زد

 ددی جون؟ نیستی پدر؟-

 .دوباره مقابل طلوع ایستاد

 !مثل اینکه نیستش و تو قراره به من توضیح بدی-

@ 

نگاهشان خیره یکدیگر بود و هیچیک چشم از 

 دیگری

 .بر نمیداشت

 سرمای هوا باعث میشد نفسشان به شکل بخاری در

 .اطراف صورتشان دیده شود

 طلوع با وجود دمای پایین محیطی که در آن حضور

 .داشت، احساس گرما میکرد

و تسلیم وارانه، دهان باز کرده  آب دهانش را بلعید

 بود

 .که موبایل پوالد شروع به زنگ خوردن کرد



در یک لحظه از یکدیگر چشم گرفتند و پوالد 

 موبایلش

 .را از جیب اورکتش بیرون کشید

 مردد بین پاسخ دادن یا رد تماس، خیره صفحه

 گوشیاش بود که طلوع از فرصت استفاده کرد و

ادفرار را به قرار ترجیح د . 

در دل اعتراف کرد که این مردک بدپیله و 

 خودخواه،

 .اولین کسی بود که باعث احساس ترسش شده بود

 شاید بهتر بود تا جای ممکن دیگر از اتاق و مامن

 ...امنش بیرون نیاید
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عبوس گوشه ای ایستاده بود تا بررسی امید از 

 فضای

 .هتل تمام شود

انش را گرفت و خمیازه کشیدبا دست جلوی ده . 



 .خوابش میآمد و چشمانش مدام روی هم میرفت

 .شب قبل، چند ساعت بیشتر نخوابیده بود

 .اما بابت این خستگی، احساس خوبی داشت

 .حسی مثل مفید و کارآمد بودن

 چند سال از عمرش را، ناخواسته، به بطالت گذرانده

و قدیم وبود و نهایت فعالیتش خواندن کتابهای جدید   

 .یا تماشای فیلم بود

 حاال از این که نایی برایش نمیماند، لبخند روی لبش

 .مینشست

 امید در حالیکه کاغذ و قلمی در دست داشت و نکاتی

 .را یادداشت میکرد، به سمتش آمد

 خودت چیز خاصی مد نظرته؟-

@ 

 .پوالد فکری، گوشه ابرویش را خاراند

 .نمیدونم، تو بیشتر سر در میاری-

 فقط دوست دارم از حالت موزه مانند در بیاد، یکم

 خودمونیتر به نظر برسه و مهمونا احساس راحتی

 کنن. نظر تو چیه؟



 اتفاقا درست میگی، یه زمانی همچین فضاهای-

 !کالسیکی حسابی مد بود؛ ولی االن دیگه نه

 .میتونیم یه فضای شادتر درست کنیم

ی را با دست نشان دادقسمت . 

 ببین مثال این قسمت، به جای این مبالی سلطنتی-

 .میتونیم از مبالی اسپورت استفاده کنیم

 رنگشم به جای سفید و طالیی از رنگ هایی مثل

 بنفش، یا سبز! چطوره؟

 اگه تو میگی خوبه، حتما خوبه دیگه! میسپارمش به-

 .خودت

 :امید سر تکان داد و با اطمینان گفت

@ 

 خیالت راحت، یه چند روز زمان میخوام تا طرح-

اولیهش رو آماده کنم، بعدش برات میفرستم که 

 خودتم

 .ببینی

دقایقی مشغول صحبت با امید بود با این حال رد 

 شدن



 .آن دخترک آفتاب و مهتاب را دید

 با شک چشمانش را ریز کرد. پیراهن بلند مردانهای

داشت به تن کرده که حتما حکم مانتو را . 

 شلوار کتان، کاله و شال گردن سیاه رنگش او را

 .بیشتر شبیه جوجه دزدها کرده بود

 اینوقت روز، در شلوغترین ساعات کاری کجا

 میرفت؟

 :میان صحبت امید پرید و گفت

 ...ببخشید، یه لحظه-

 .این بار صدایش را باالتر برد

 کجا افتاب خانم؟-

 .طلوع با تعجب به عقب چرخید

@ 

تی شده بود یا واقعا صدر صدایش کرده بود؟خیاال  

 .نگاهی در اطراف چرخاند ولی او را ندید

 .نفسش را محکم به بیرون فوت کرد

 نه مثل اینکه داشت توهم میزد... قصد داشت راهش

 را ادامه بدهد، که صدای بشکن باعث شد سرش را



 .باال بگیرد

بود، پوالد از طبقه باال، در حالیکه به نرده تکیه داده  

 .نگاهش میکرد

 .محبور شد سرش را باال بگیرد

 با منید؟-

 مگه اینجا چندتا آفتاب داریم؟ کجا میری این وقت-

 روز؟

با خود زمزمه کرد؛ خدایا یه صبری بهم بده، 

 سرتاپای

 ...این آدمو قهوهای نکنم

 اوال که من اسمم طلوعه، نه آفتاب یا خورشید یا هر-

 .چیز دیگه ای که به نور و روشنایی مربوطه

@ 

 اینجوری ادامه بدین میترسم چند روز دیگه بهم بگین

 !چراغ نفتی

 دوما مگه خودتون نگفتین لباسم تنگه و چسبیده به تنم

باید سایز بزرگ تر بپوشم؟ خب پارچه خریدم 

 میخوام



 !بدم خیاط دیگه، با اجازه

وابی طلوعتا لحظاتی بعد، پوالد مبهوت حاضر ج  

 .مانده بود که صدای امید او را به خود آورد

 از کی تا حاال تو به سایز کارمندا گیر میدی؟-
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پوالد ضربه نه چندان محکمی به پشت گردن امید 

 .زد

 !زهرمار-

 .امید با خنده خود را کنار کشید

 چیه خب؟ راست میگم دیگه، دختره خودش گفت به-

دادیسایزش گیر  . 

@ 

پوالد در حالیکه به او چشمغره میرفت، از پلهها 

 پایین

 .رفت

 !من خواستم فقط سربهسرش بذارم-

**** 



خیاط در حال اندازه گرفتن بود و طلوع در همان 

 حال

 .حرف میزد

 .این خانمه که میگم، بنده خدا خودش نتونست بیاد-

 یعنی میدونی چیه؟ این رئیس جدیده آدم مریض و

هسادیسمیای . 

اصال به این زن بدبخت مرخصی نمیده و عین یه 

 برده

 ازش کار میکشه، چند روزم هست که دیگه گیر داده

 !به لباسش و میگه تنگه

دیگه گفتم یه ثوابی بکنم، این شد که اومدم پیش شما 

 تا

 .لباسشو براش اماده کنم

- دیقه، خودش میومد اندازه۵ آخه عزیزم کاش  

همیگرفتم. اینجوری که نمیش . 

 .طلوع کوتاه نیامد

@ 

نه قربونت، همین اندازه منو بگیر، سه برابرش -



 کن،

 !میشه سایز همکارم

سیمین با چشمانی که از تعجب درشت شده بود، 

 :گفت

 !مطمئنی سه برابر؟ خیلی زیاد میشه ها-

 آره عزیزم خیالت راحت. بیچاره خیلی اضافه وزن-

 .داره

 .باشه گلم-

دستت درد نکنه فقط من یکم عجله دارم، کی -

 میتونی

 برسونی دستم؟

 :سیمین چند لحظه فکر کرد و در آخر جواب داد

 واال سرم شلوغه، ولی چون همچین رئیس بدجنسی-

 دارین سعی میکنم تا اخر هفته حتما براتون امادهش

 .کنم

 .طلوع لبخندی زد و مشغول جمع کردن وسایلش شد

- جبران میکنمدستت درد نکنه،  . 

@ 



در حال خداحافظی به این فکر کرد که قیافه پوالد 

 خان

 !...به زودی دیدنی میشد
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بعد از رفتن امید به سمت دفترش رفت و در را 

 پشت

 .سرش قفل کرد

دردش را همراه نفسش، محکم بیرون داد و دو 

 قرص

 .مسکن را از ورقش بیرون اورد

آب ریخت و بعد از خوردن برای خودش لیوانی 

 آنها،

 .روی مبل نه چندان راحت دراز کشید

 یعنی روزی میرسید که همان آدم هفت سال پیش

 میشد؟

چشمانش را به امید چند لحظه آرامش بست اما 

 صدای



 مهیب و تکراری برخورد دو ماشین، شکستن

 شیشهها، له شدن کاپوت و خرد شدن استخوان هایش

بریزد باعث میشد تمرکزش بهم . 

@ 

 خودش را کمی باال کشید. دستانش هنوز که هنوزه،

 کمی لرز میگرفت و بوی خون را میتوانست حس

 !کند. خون خودش

 لیوان آب دیگری برای خودش پر کرد و انگار که

 خودآزاری داشته باشد، بازهم صحنه تصادف را با

 .خود مرور کرد

 سرعت خودش زیاد بود. عجله داشت. تینا صد بار

اس گرفته و برایش خط و نشان کشیده بودتم . 

 بار آخر فقط گفته بود "پنج دیقه دیگه رسیدهم!" و

 .پایش را بیشتر از پیش روی پدال گاز فشار داده بود

 موبایل را روی صندلی کناریاش پرت کرد و دوباره

که به مقابلش نگاه انداخت، ماشینی که انگار 

 منحرف

د که نتوانست هیچشده بود، چنان با او برخورد کر  



 .چیز را کنترل کند

 حتی نتوانست جلوی برخورد را بگیرد و در عرض

 ...چند ثانیه همه چیز ویران شد

@ 

 .در این مدت بارها و بارها فکر کرده بود

 آن ماشین سنگین از کجا پیداش شد؟ چرا از میان آن

 همه ماشین باید با او برخورد میکرد؟

 اصال چرا آنطور منحرف شد؟ ترمز بریده بود؟

یا تعمدی در کار بود؟ چرا هیچ وقت، هیچ کس 

 جواب

 درست و حسابی برای سوال هایش نداشت؟

باید سر از ماجرا در می آورد. اگر نمیفهمید؛ مثل 

 تمام

 .این مدت خواب و خوراک حرامش میشد
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ر لب با خود لرزش موبایلش را که حس کرد، زی

 نچی



 .گفت و سعی کرد بی تفاوت باشد

 برای چند لحظه لرزش قطع شد اما طولی نکشید که

 .دوباره ماجرا از سر گرفته شد

 .گوشی را با اکراه برداشت و نگاهی انداخت

@ 

 .مادرش بود. مجبور بود جواب دهد

به اندازه کافی در این مدت، خانوادهاش نگرانش 

 شده

 .بودند

- ن؟جانم ماما  

 چرا جواب نمیدی پس؟-

 صدایش لرز داشت. شاید هرگز نمیتوانست این

 .نگرانی را از ذهنشان دور کند

 .آن ها جسم از مرگ برگشتهاش را دیده بودند

 برای هر کس هم اگر میخواست نقش انسانی کامل،

 قوی و آسیب ناپذیر را نمایش دهد، برای پدر و

 .مادرش غیرممکن بود

- ر بودم، فقط همینمن خوبم. درگیر کا . 



 .باشه-

 الزم نیست مدام بترسی، خب؟ قرار نیست آدما-

 .همیشه بد بیارن

 .میدونم-

 لبخندی زد و این بار با لحن مهربانتری که این

 :روزها از جانب او نادر شده بود، گفت

@ 

 کارم داشتی بانو؟-

آ... آره. بچه ها خیلی دلخورن! هم از تو هم -

 .هامون

پوالد از راه نرسیده، بابا اونو حقم دارن. میگن  

 مشغول کار کرده و حتی نتونستیم درست و حسابی

 .ببینیمش

 بابات نباید این همه کار رو مینداخت گردنتو

 .خودشو کنار میکشید

 .اشکالی نداره مامان. من اینجا رو دوست دارم-

 شبا بیا خونه-

 ...ولی من بهت گفتم و تو-



- ت تنگ میشه. نمیشهمیدونم، ولی اینجوری دلم برا  

 حرفمو پس بگیرم؟

 ...میام. یکم کارای اینجارو راه بندازم-

 !نه االن بیا، منتظریم-

 خواست مخالفتی کند که صدای بوق نشان از قطع

 .شدن تماس میداد

 !ظاهرا چاره دیگری نبود
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@ 

 .اورکتش را تن کرد و از اتاق کارش بیرون امد

 .به اطرافش نگاه چرخاند

همه مشغول کار بودند. ظاهرا خط و نشان 

 کشیدنهای

 روز اول کار خودش را کرده بود و حاال همه از او

 .حساب میبردند

 در همین حین چشمش به طلوع خورد که وارد هتل

 .میشد



 هدفون روی گوش هایش گذاشته بود و بی توجه به

 .کسی یا چیزی سمت راه پله ها میرفت

رش را تصحیح کردفک . 

 !همه از او حساب میبردند جز این دخترک نظافتچی

به بهانه تهیه لباس، معلوم نبود چند ساعت از زیر 

 کار

 .فرار کرده بود

 .پوفی کشید و از او نگاه گرفت

 .تصمیم گرفت به کرمی خبر رفتنش را بدهد

 .در میان راه چند نفری با او خوش و بش کردند

ن نشسته و آماده حرکت بودمدتی بعد، پشت فرما . 

 .با تردید به رو به رویش خیره بود

 .فشار دستانش دور فرمان بیشتر شد

@ 

 با صدای بوق ماشینی از سوی دیگر خیابان، کمی

 .تکان خورد و نفس عمیق کشید

 .ماشین را روشن کرد و به راه افتاد

 کمی که رانندگی کرد، اعتماد به نفس اولیهاش



مسلط شدبازگشت و به خودش  . 

 خنده دار بود اما با آن سن و سال و قد و هیکل، از

 .رانندگی آن هم در خیابان های تهران میترسید

هر بار که پایش را روی پدال گاز فشار میداد، 

 صحنه

 .های تصادف به ذهنش هجوم می آورد

 سرش را به چپ و راست تکان داد تا فکر بیهوده

 .نکند

پیش از او رسیده وزمانی که به خانه رسید، همه   

 .منتظرش بودند

 با وجود اینکه دوستشان داشت اما شلوغی و هیاهو

 .آزارش میداد

 .سالم بلندی به همه کرد که جوابش را دادند

 پدرش هر بار که او را نگاه میکرد، برق خوشحالی

 .را در چشمانش به راحتی میشد تشخیص داد

 .اومدی بابا؟ بیا بشین. به خودت فشار نیار-

@ 

 ماه بانو چشم غره ای به همسرش رفت و در حین



 :میوه پوست گرفتن گفت

تو اگه خیلی به فکر سالمتیش بودی، همون روز -

 اول

 !هر چی وظیفه هتله نمینداختی و رو دوشش آقا

 .هامون تنها سر تکان داد و چشمکی به پسرش زد

 شاید کارش کمی ظالمانه به نظر میرسید اما این یک

ری بودراز پدر و پس . 
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ماه بانو میوه های پوست گرفته را سمت پوالد 

 :گرفت

اول میوه بخور، بعد برو وسایل چند روزتو آماده -

 کن

 .عزیزم

 :حامد که کنار پریا نشسته بود گفت

@ 

خب اگه دوست نداره بیاد، میتونیم سفر رو بندازیم -

 یه



 .موقع دیگه

با اعتراض سایرینحرفش کامل تمام نشده بود که   

 .مواجه شد

 :دستش را به نشانه تسلیم باال گرفت و با اخم گفت

 باشه، نخوردین منو! مگه چی گفتم؟-

بیشتر به نظر میرسید حرف و خواستهی خودش را 

 به

 .بهانه پوالد بازگو کرده

 .رابطهاش با حامد هیچگاه همانند امید نبود

نمیجوشیدحامد از هر دو بزرگتر بود و با هیچ کدام  . 

 جالب بود که حتی بعد از گذر چند سال حاضر نبود

 کمی حفظ ظاهر کند و حداقل وانمود کند که دلتنگش

 .بوده

 .از جا بلند شد و سمت اتاقش رفت

 .خیلی خب... میرم آماده بشم-

@ 

همین جمله کافی بود که سالن پذیرایی روی هوا 

 برود



ن،و جوانها، خوشحال از جور شدن برنامه سفرشا  

 .کف و سوت بزنند

 در حال جمع کردن لباسهایش در چمدان، به این فکر

 کرد که در این جمع پر شور، چند نفر واقعا دوستش

 داشتند؟

 چند نفر تنها وانمود میکردند که دوستش دارند؟

 ممکن بود آن تصادفی به عمد اتفاق افتاده باشد؟

 ممکن بود کسی دنبال جان او باشد؟

و سویشرت طوسی رنگ را تا سرش را تکان داد 

 .زد

حتی نمیتوانست به طور قانونی دنبال این ماجرا 

 .باشد

 .چرا که دستش به هیچ جا بند نبود

 .فعال نباید به کسی راجع به افکارش چیزی میگفت

 نباید کسی متوجه میشد که شک دارد کسی قصد

 ...جانش را داشته

@ 
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 چمدان کوچکش را با خود کشید و از پله ها پایین

 .رفت

 همگی که از قبل آماده بودند، با دیدن او از جا بلند

 .شدند و عزم رفتن، کردند

 :هامون اشاره ای به ماشین ها کرد و گفت

 الزم نیست چهارتا ماشین ببریم، نه علی؟-

 .علی حرف دوستش را تایید کرد

- پاگیر میشه. من که چهارتا ماشین احتماال دست و  

 .تنهام ماشینم خالیه، چند نفر میتونن باهام بیان

 نه تو بیا با من و ماه بانو. این جوون ترا هم با هم-

 .باشن

 .پوالد هم همراه آن ها شد

@ 

 !منم با شما میام-

 اونوقت چطوری به ایننتیجه رسیدی که پیر شدی؟-

 :ماه بانو غر زد

 هامون! یعنیمن پیرم؟-



- من فقط خودمو علی رو گفتم نه حاجی؟ عزیزم،  

 .علی هم کوتاه خندید

 .صد در صد-

پوالد با تصور تحمل پونه در حالیکه آهنگ های 

 شش

 و هشتی را با صدای بلند پخش میکند و تمام مدت

 دست میزند و میرقصد یا چیپس و پفک میخورد،

 .چشمانش را روی هم گذاشت

 .اینجوری راحت ترم-

الد بود، جیغ زدپونه که منتظر پو : 

 .بیا دیگه داداش، قول میدم خوش بگذره-

 .گزینه های موجود را یکبار در ذهنش مرور کرد

@ 

 .همراهی با پدر و مادر و عمو علی

 احتماال تمام مدت باید به بحث های سیاسی یا

 اقتصادیشان گوش میکرد و خودش هم هرزگاهی

ش،نظری میداد. هر چند که این گزینه با مخافت پدر  

 .از قبل حذف شده بود



گزینه دیگر پونه و امید بودند که اگر از سردرد 

 ناشی

 از شنیدن ساعت ها آهنگ، آن هم با صدای بلند را

 .نادیده میگرفت؛ احتماال بهش خوش میگذشت

 .و گزینه آخر همراهی با پریا و حامد بود

 از همین حاال میتوانست حدس بزند که تمام مدت در

د شدسکوت سپری خواه . 

 او و حامد هیچ حرف مشترکی با یکدیگر نداشتند و

 پریا بی شک کم حرف ترین دختری بود که در تمام

 .عمرش دیده بود

 .به نظر گزینه سوم منطقی تر به نظر میرسید

 مسیرش را کج کرد و بدون توجه به چشمان متعجب

 :همگی، گفت

 .پس با حامد و پریا میرم-

@ 

 بیهیچدردان#

# ۵۷پارت  

 فقط کافی بود چیزی را پیشبینی کند، آسمان و زمین



 ...به هم میرسید تا معادالتش را از بین ببرد

 درست مثل همین حاال که پریا دلش همصحبتی با

 .برادر کوچکترش را میخواست

 .به عقب چرخیده و با محبت به پوالد نگاه کرد

 .هنوز انگار باورم نمیشه برگشتی-

ادلبخند بی ریختی تحویلش د . 

 ...اومدم دیگه-

 .ولی سخت گذشت، خصوصا به تو-

اخم هایش توی هم رفت. خوشش نمی آمد هربار، 

 پای

 .گذشته را وسط بکشند

 .تموم شد-

@ 

 آره، خدا روشکر. ولی همش دلتنگت بودم اما تو-

 .نمیخواستی کسی رو ببینی

 .این بار ابروهایش بیشتر از قبل، در هم گره خورد

را قرار بود امروز استثنا باشدپریای کم حرف، ظاه . 

 .خوشش نمی آمد جلوی حامد این بحث کش بیاید



 .تصویری حرف میزدیم-

 :آه کشید

 .ولی من میخواستم از نزدیک ببینمت-

 :برای اینکه بحث را تمام کند، کالفه گفت

 .االن نزدیکتم. گذشته رو ول کن-

 .پریا اینبار لبخند زد و خود را بیشتر عقب کشید

سرد پوالد را گرفت و کمی فشار داد دستان . 

 .خوشحالم که خوبی-

 .جلوی پوزخندی که تا نزدیک لبانش می آمد گرفت

 .واقعا خوب بود؟ از نظر جسمی کمابیش

@ 

 روحش چه؟ آرام و قرار نداشت. نه تا وقتی که

 .میفهمید دقیقا چه بالیی و چرا سرش آمد

 بیهیچدردان#

# ۵۸پارت  

رده و سر و وضعی سامیه با صورتی آرایش ک

 مرتب،

 .مقابل طلوع ایستاده بود



 .چرخی زد و به لباسش اشاره کرد

 .لباسم خوبه؟ نصف حقوقمو دادم پاش-

 طلوع به مانتو طرح سنتی و گلهای ریز رنگارنگ

 .سامیه نگاه انداخت

 بیشتر شبیه دختران زیبای روستایی شده بود نه کسی

های پنجکه در یکی از بزرگترین و مجهزترین هتل   

 ستاره تهران، کار میکند

 خب حاال چرا این مدلی خریدی؟-

 .آخه نیک عاشق فرهنگ و سنتهای اصیل ایرانیه-

@ 

دوست داشتم یه چیزی بپوشم که براش متفاوت باشه 

 و

 بیشتر توجهش جلب بشه وگرنه که تو کشور خودشم

 !دختر تاپ، شلوارکی زیاده

 االن جدی رفتی انقدر خرج کردی برای این پسره؟-

 ...مگه نگفتم که

 .سامیه میان حرفش پرید

 بله حرفهای جنابعالی یادم نرفته ولی طلوع باور-



 .کن اصال همچین آدمی نیست

 جدی جدی از من خوشش اومده. حتی من رک بهش

گفتم تو این هتل یه کارگر جزء بیشتر نیستم ولی 

 گفت

 !براش مهم نیست

 .تازه صبحم میگفت واقعا از چهره من خوشش اومده

 گفت عاشق چهره های شرقیه و اخالقمم حتی خیلی

 .دوست داره. میبینی؟ اون دوستم داره

 بیخیال شانه باال انداخت. او حرفش را زده بود و به

 نظرش این رابطه درست نمی آمد اما در جایگاهی

 .نبود که بخواهد دخالت کند

@ 

ف علف باید به دهن بزی شیرین می به قول معرو

 آمد

 که آمده! او دیگر چه میگفت؟

 شاید هم مثل فیلمها و رمانها، ناممکن، ممکن میشد و

 .این دو نفر به هم میرسیدند

 .باشه، خوش باشی-



 :سامیه نگاهی به ساعت انداخت و شتابزده گفت

 .اوه، اوه دیرم شد. من دیگه برم-

او دوباره در اتاقش  خداحافظی کردند و دقایقی بعد

 تنها

 .شده بود

 بیهیچدردان#

# ۵۹پارت  

 لرزیدن موبایلش باعث شد از روی تخت بلند شود و

 .آن را از روی میز عسلی کنار تخت بردارد

 با دیدن نامی که رو اسکرین گوشی نمایش داده شد،

 .مات ماند

@ 

 حتی با وجود اینکه جواب هم نداده بود؛ از همان

دلحظه هول شده بو . 

 نفس عمیقی کشید و با دستپاچگی تماس را برقرار

 .کرد

 !سالم-

به به، طلوع جان راستش رو بگو، نکنه اسم -



 واقعیت

 ستاره سهیله؟

 .طلوع خجالت زده خندید

 .نگید تو روخدا-

 حاال درسته من چند روزه هتل نیومدم ولی تو هم-

 .دیگه خبری نگرفتی باباجان

 .حس میکرد از خجالت سرخ شده

 هامون صدر از معدود کسانی بود که او احترام ویژه

 .ای برایش قائل بود و مقابلش محتاطانه رفتار میکرد

 .آخه نخواستم مزاحم استراحتتون بشم-

 ...از اون حرفا بود ها-

 .باز کوتاه خندید

@ 

 خب راستش فصل امتحاناتمم هست، درگیر اون هم-

 .شدم. کارهای هتل هم سنگینه. زود خسته میشم

ترجیح داد نگوید گرفتار درگیری با پسر عقدهای و 

 بد

اخالقت که معلوم نیست چرا با عالم و آدم جنگ 



 دارد،

 .نیز هستم

 امتحانات چطوره؟ قبول که میشی؟-

 .بله، همشونو! پشیمونتون نمیکنم-

 خوبه... خوبه... خب پس برو به درست برس-

 .دخترجان مزاحمت نمیشم

 .اختیار دارید، مراحمید-

 .هر وقت مشکلی داشتی بهم بگو-

 :با ذوق گفت

 چشم، همه چی خوبه خدا روشکر. ممنون که هوامو-

 .دارید

 دقیقهای بعد، تماس پایان یافته بود ولی او همچنان از

 .انرژی مثبتی که گرفته بود، لبخند روی لب داشت

@ 

 ناخودآگاه ذهنش به سمت روزی رفت که متوجه شد

 ...تهران قبول شده

# هیچدردانبی  

# ۶۰پارت  



 .از خوشحالی، روی پا بند نبود

 .انگار دنیا را به او داده بودند

 همین که از آن خانه منفور بیرون میرفت؛ کافی بود

 اما دیری نگذشت که متوجه شد؛ قرار نیست به این

 .راحتی، به رویایش برسد

هم مادرش و هم بهادر، سرسختانه مخالف دور 

 شدنش

 .بودند

راضی کردنشان بود اما فایدهای روزها درگیر  

 .نداشت

 .اما نمیخواست از رسیدن به خواستهاش کوتاه بیاید

 .یاد گرفته بود برای رسیدن به آنها سخت بجنگد

 ...خانه تبدیل به جهنم شد

@ 

 .هر روز جنگ و دعوا... و در آخر اعتصاب غذا

روزها جز کمی و آب و نهایتا تکهای نان به هیچ 

 چیز

 .لب نمیزد



ر مدت زمانی کوتاه ده کیلو وزن کم کرد و تبدیل د

 به

 .موجودی الغر اندام و بیچاره شده بود

 دیگر حتی نمیتوانست از جایش بلند شود و مدام از

 حال میرفت که باالخره رضایت دادند اما همان روز

 .بهادر با او اتمام حجت کرد

میخوای بری؛ برو! ولی اینم یاد باشه قرار نیست "

 یه

 .قرون بذارم کف دستت

دختره خیره سر، توهم برش داشته بره تهرون اونجا 

 با

 .سالم صلوات ازش استقبال میکنن

 نه جونم. وقتی دست از پا دراز تر برگشتی ور دل

 ".ننهت حالیت میشه

خودش عهد کرد، حتی اگر در حال از همان روز با  

 مرگ باشد و فقط بهادر بتواند نجاتش دهد؛ مرگ را

رد ولی از او کمک نخواهدبپذی . 

 .دالیل مخالفت مادرش با بهادر متفاوت بود



@ 

او نگران تک دخترش در تهران بود و میترسید در 

 آن

 .شهر بزرگ و پرجمعیت بالیی سرش بیاید

در انتها حرفش به کرسی نشسته و دو روز بعد 

 تهران

 .بود

 .اما شوک عظیمتر هنوز منتظرش بود

د باالخره راحت شده، بادرست وقتی که خیال میکر  

 خوابگاهی رو به رو شد که ظریفیتش تکمیل شده و

 !برای او جایی نداشت

 بیهیچدردان#

# ۶۱پارت  

 درست در همان زمان که هامون و طلوع مشغول

 حرف زدن بودند؛ پوالد خسته از ماندن در ویال،

 .بیرون رفت تا کمی هوای آزاد بخورد

 .هوا نسبت به تهران سردتر بود

جیح می داد در تابستان به شمال بیاید نه در اینتر  



 .سوز و سرما

@ 

کمی جلوتر رفت و به درختان عور و بدون برگ 

 نگاه

 .انداخت

 صدای آشنای پدرش را که شنید با تعجب به سمتش

 .چرخید

 پدرش عادت نداشت که برای حرف زدن حتما تنها

 .باشد. خصوصا در این سرما

ود، نزدیکتر شد وبه طوری که متوجه حضورش نش  

 .به پدرش نگاه کرد

 هامون در حالی که لبخند از روی لبش جدا نمیشد؛

 در حال حرف زدن بود. حتی توجهی هم بهاطرافش

 .نداشت

سعی کرد با دقت بیشتری گوش کند اما چیز 

 واضحی

 !"نتوانست بشنود، به جز یک اسم. "طلوع

 .سرش را به چپ و راست تکان داد



 چنین چیزی غیرممکن بود؛ مگر چند طلوع در

 اطرافشان وجود داشت به جز همان دخترک

 نظافتچی؟

 .اسمش هم چیزی نبود که به وفور یافت شود

@ 

 .با خود گفت، شاید اشتباه شنیده باشد

 یک بار دیگر خودش را جلو کشید و با دقت بیشتری

 .گوش داد

 .پدرش خندید و بار دیگر اسمش را تکرار کرد

این بار مطمئن بود درست شنیده و هیچ اشتباه در 

 کار

 .نیست

طولی نکشید که تماس پایان گرفت و او از 

 مخفیگاهش

 .بیرون آمد و مقابل پدرش قرار گرفت

 :هامون متعجب از حضور پسرش گفت

 تو اینجایی؟-

 .پوالد سری تکان داد



 آره، چطور؟-

 .هیچی فقط فکر نمی کردم تو این سرما بیای بیرون-

 .پوالد حوصله حاشیه رفتن را نداشت

 حاال که طلوع جواب درست و حسابی به او نمیداد،

 .شاید بهتر بود از پدرش حقیقت را متوجه شود

@ 

 داشتید با طلوع حرف میزدین؟-

 پدرش که انگار توقع این سوال را نداشت؛ جا خورد

 :ولی با این حال گفت

 بله، چطور؟-

 عجیبه-

 چی دقیقا عجیبه؟-

- مین که شما با نظافتچی هتل در ارتباطیده ! 

 بیهیچدردان#
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 هامون چند لحظه نگاهش کرد و هیچ نگفت و بعد با

 .صدای بلندی خندید

 دستانش را به هم کوفت و انگار که بامزهترین ُجک



 .سال را شنیده باشد، خندهاش را ادامه داد

پوالد ساکت و دست به جیب ایستاده و منتظر 

 نگاهش

کردمی . 

@ 

 اشکهایی که از زور خنده روی صورتش جاری

 .شده بود را پاک کرد و چند بار نفس عمیق کشید

 .دمت گرم پسر، خیلی خندیدم-

 :پوالد یک تای ابرویش را باال انداخت و گفت

 .ولی من اینو نگفتم که بخندین-

 کمکم خندهی هامون جمع شده و جای آن، اخم به

 .صورتش نشست

- ت بچهجون! میخوای به چی برسی؟تو زده به کله  

 به حقیقت! من یه سوال ساده پرسیدم، چرا میپیچونید-

 جای توضیح دادن؟

 :هامون حرصی جواب داد

 نکنه یادت رفته من کیام؟ شاید سنم باال رفته باشه،-

 ...شاید مریض شده باشم، ولی من هنوز پدرتم! و تو



 .با انگشت اشاره، تخت سینهاش کوبید

 !تو جایگاهی نیستی که از من توضیح بخوای-

@ 

قبل از اینکه پوالد بخواهد حرفی بزند، با تنهای به 

 او

 .به خانه بازگشته بود

 .پوفی کشید و لگدی به سنگ زیر پایش زد

 آدم های اطرافش همگی عجیب و غریب رفتار

 .میکردند

مگر چه گفته بود؟ چرا به جای اینکه شعله های 

 شک

الد تبدیل به خاکستر کند، آن را بیشتررا در دل پو  

 شعلهور کرد؟

 باید به چه کسی شک و به چه کسی اعتماد میکرد؟

 بیهیچدردان#

# ۶۳پارت  

 بی حوصله و فکری، روی تاب نشسته بود و بدون

 .اینکه تکانش دهد؛ سیگار میکشید



 دوست نداشت بدعنق و بداخالق به نظر برسد اما

 .دست خودش نبود

عا عصبیاش میکردسر و صدا واق . 

@ 

 .درست برعکس گذشته! چقدر سرخوش بود

 .صدای پا، باعث شد از فکر بیرون بیاید

حامد نزدیک شد و اشارهای به سیگار روی لبش 

 .کرد

 داری؟-

ناخودآگاه ابروهایش باال پریدند. مگر حامد هم 

 سیگار

 میکشید؟

 سری تکان داد و از پاکت داخل جیبش، یکنخ بیرون

 .کشید

کنارش نشست و معترفانه گفت حامد : 

 !پریا نمیذاره سیگار بکشم-

 در حالیکه نیشخند روی لبش نشسته بوو، سیگار را

 .برایش روشن کرد و به دستش داد



 !خوشحالم که زن ندارم-

 .لحنش جوری بود که حامد به خنده افتاد

 .عوض شدی-

 چطور؟-

@ 

 .نسبت به قبل آرومتر شدی و البته بدجنس تر-

سرخوشانه گفت این بار : 

 بدجنس؟-

 آره! اصال یه جوری میگی طرف تا ما تحتش-

 .بسوزه

 پوالد حرفی نزد و چند لحظهای میانشان تنها سکوت

 .بود، نمیدانست شاید واقعا کمی بدجنس هم شده بود

 .نگذاشته بودند مهربان و ساده بماند

 اگر االن تلخ همچو زهرمار بود؛ دسترنج روزگار و

آدم هایی شبیه به آفتاب پرست بود که هر لحظه 

 رنگ

 .عوض میکردند

 بیهیچدردان#



# ۶۴پارت  

 .ماه بانو از داخل ویال صدایش زد

 پوالد جان، نمیای ناهار مامان؟-

@ 

 سیگار را روی زمین انداخت و با کفش خاموشش

 .کرد

 .با قدم های آرام و بدون عجله، به سمت خانه رفت

و مشغول حرف زدن بودند همه دور میز جمع شده . 

 ظاهرا به خاطر او هنوز شروع به خوردن نکرده

 .بودند

 .دستامو بشورم، میام-

 وارد دستشویی شد و چند بار سر و صورتش را آب

 .زد تا کمی سرحال اید

 درد پاهایش دوباره به سراغش آمده بود اما با معده

 .خالی نمی توانست قرص بخورد

تچشمانش را از زور درد بس . 

چند بار نفس های کوتاه و منقطعش را بیرون داد و 

 به



 .جمع بازگشت

 پونه ظاهرا در حال حرف زدن از ماجرایی بود که

 دوست نداشت پوالد از آن خبردار شود؛ چون

 .صدایش آرام و پچ پچ گونه بود

 !جیگرم خنک شد فهمیدم طالق گرفته عفریته خانم-

@ 

 .هامون با اخم نگاهش کرد

 !پونه جان-

 ا بابا، خب راست میگم دیگه! وقتی یادم میاد چقدرِ -

 داداش از دستش غصه خورد، دوست دارم با دستای

 !خودم خفهش کنم. جواب کاراش بود

 بانو دست روی شانه اش گذاشت و با لحن مهربان و

 :در عین حال اخطارگونه گفت

عزیزم لطفا تمومش کن، ما راجع به این خانم -

 حرفی

 .نداریم بزنیم

 .پریا به تایید مادرش سر تکان داد

 .موافقم، پوالد بشنوه، ناراحت و عصبی میشه-



 .پوالد نزدیکتر که شد، همگی سکوت کردند

 صورتش سخت شده بود و با وجود این که کلمهای

 .حرف نزده بود، مشخص بود صدایشان را شنیده

 .پونه لب گزید و نگران نگاهش کرد

@ 

با لحن بی تفاوتی، برای خودش کمی غذا کشید و  

 :گفت

 نمیخواید شروع کنید؟-

با این حرف همگی به خود آمده و مشغول کشیدن 

 غذا

 .شدن

 هامون بابت جو سنگین به وجود آمده، چشم غرهای

 .نثار دختر کوچکترش کرد

 بیهیچدردان#
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 .همان زمان در هتل، طلوع نگران دوستش بود

 سامیه دیر کرده و همین موضوع باعث شده بود که

 .مهناز غرولند کند



من نمی فهمم این سامیه چرا یه مدته دل به کار -

 نمیده؟

 از سر و ته کارش میزنه. االن هم یه ساعته که دیر

 .کرده

@ 

 طلوع میترسید که مهناز به غر زدن اکتفا نکند و

 .اینموضوع را گزارش دهد

- را بدین به من؛ خودم تحویلمهناز جون لباس ها   

 .میدم

 .ممنون گل دختر. ولی حرف من چیز دیگهای بود-

 االن شیفت کاری تو نیست، باید استراحت کنی که

 .بعدش سرحال باشی واسه کار کردن

 نه که بیای جای دوستت زحمت بکشی، بعدم چند

 .ساعت شیفت خودت هالک میشی که اینجوری

لباس را با احتیاط از شانه باال انداخت و در حالیکه  

 :گیره فلزی آن میگرفت گفت

 اشکالی نداره، همیشه که اینطوری نمیشه. یه روزم-

 .ممکنه من کار واسم پیش بیاد و اون جامو پر کنه



 .مهناز سری از روی افسوس تکان داد

 ...آدم هر چی میکشه، از همین دوستیهاست-

 .شبیه مامانا شدین باز مهناز جون-

@ 

خنده افتادمهناز به  . 

چیکار کنم آخه دست خودم نیست، دخترای خودم -

 یکم

 .از تو و سامیه کوچیکترن

 .یکشون هیفده سالشه، یکی هم سیزده

 همش نگرانشونم. شماها هم جای دخترام. چه فرقی

 داره؟

 .طلوع جلو رفت و گونهاش را بوسید

چیزیمون نمیشه، بچه که نیستیم. االنم من هستم تا -

 چند

گهساعت دی . 

تعارف نکنید، هر چی خواستیم بگین در خدمت 

 .هستم

 .دستت درد نکنه، فعال همین لباسا رو تحویل بده-



 زیر لب "خواهش میکنم" گفت و از خشکشویی دور

 .شد

 در حالیکه زیر لب به سامیه فحش میداد، موبایلش را

از جیب یونیفرمش بیرون اورد تا باز هم شمارهاش 

 را

 .بگیرد

@ 

 معلوم نبود با آن مردک خارجی کدام گوری رفته که

 .هنوز پیدایش نبود

 .ته دلش کمی نگران هم بود

 نکند اتفاقی ناخوشایندی برایش افتاده؟

 .نکند آن مردک زردنبو بالیی سرش آورده باشد

 .لب زیرینش را گزید و شمارهاش را گرفت

 چند دقیقه منتظر ماند و به صدای بوق خوردن ها

اما جوابی نشنید گوش داد . 

 .کالفه لباس را تحویل صاحبش داد

 بیهیچدردان#
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 تصمیم گرفت این بار برای سامیه متنی تهدیدآمیز

بنویسد که اگر درصدی هم پیامش را دید، حساب 

 کار

 .دستش بیاید

@ 

 سخت مشغول نوشتن بد و بیراه ها بود که سیما

 .صدایش زد

اریاش در حالنگاهش را سمت او چرخاند. شیفت ک  

 اتمام و برای رفع خستگی مشغول نوشیدن چای شده

 .بود

مشخص بود که دنبال یک همراه و همصحبت 

 میگردد

 .اما طلوع حوصلهاش را نداشت

 بیا بشین کجا میری؟ دختر چقدر تو انرژی داری،-

 هی ورجه وورجه میکنی! برات چایی بریزم؟

سائلمطمئنا در کنار سیما غیبت کردن و راجع به م  

 کم اهمیت حرف زدن، آخرین چیزی بود که دلش

 .میخواست اما نتوانست از خیر فنجان چای بگذرد



 :پس آن را برداشت و سریع گفت

 !کار دارم، مرسی برای چایی-

 در حالیکه در یک دستش فنجان و در دست دیگرش

 موبایل را گرفته و دوباره از نو مشغول نوشتن بود،

@ 

ما با برخورد به جسمی به سمت آسانسور رفت ا

 سخت

 و سپس فریادی مردانه، از جا پرید و چند قدم عقب

 .رفت

 .با ناباوری به مقابلش نگاه کرد

 هنوز از شوک بیرون نیامده و نمیتوانست سینا

 فکوری که شلوارش خیس و صورت از درد جمع

 .شدهاش را به اتفاق افتاده ربط دهد

 چیکار کردی خانم تابش؟-

رد شلوار را کمی از پوستش فاصلهسینا سعی میک  

 دهد اما زیادی فیت تنش بود و معلوم بود بد جوری

 .سوخته

 خدا مرگم بده! وای... ببخشید من اصال نفهمیدم چی-



 ...شد

 .دوباره نگاهی به وضعیت فکور انداخت

 .چقدرم بد ریخته رو شلوارتون-

@ 

 :سینا آه کشید و مستاصل گفت

 بله، انگار تمام شب خودمو خیس کردم و با همون-

 !شلوار اومدم سرکار

 بیهیچدردان#
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 بیچاره سینا راست میگفت. شلوارش در بدترین

 .وضعیت ممکن بود

با این حال سعی کرد وخامت اوضاع را کمتر از 

 آنچه

 .که بود نشان دهد

 .دیگه اینجوری هم که شما خیال میکنید، نیست-

- م هستچرا خان ! 

 اخمهایش توی هم رفت. درست که چای داغ رویش

 .ریخته و پوستش را سوزانده بود



@ 

 درست که محل سوختگی بد جایی بود ولی همه چیز

 کامال اتفاقی پیش آمد و به او حق نمیداد طلبکار

 .صحبت کند

 .خب از عمد که نبود، شد دیگه... گفتم ببخشید-

نگاه کردسینا با تعجب به دختر پررو مقابلش  . 

 بقیه دخترها، به لطف چهره خوب و اندام روی

 فرمش، برایش سر و دست میشکستند و آنوقت این

 دختر حتی یک عذرخواهی درست و حسابی از او

 !نکرده بود

 در ذهنش ماند، هر گاه که فرصت مناسبی پیش آمد

 .تالفی کند

 ...عجب-

 سری تکان داد و دور شد

رج شد، مقاومتشطلوع وقتی، سینا از دیدرسشخا  

 .شکست و زیر خنده زد

حتی اگر نمیخواست هم باز دردسر با او همراه 

 .میشد



 .عجب بالیی سرش آورده بود

@ 

 خنده دارتر این جا بود که از تمام قسمتهای بدنش،

 .دقیقا چایی روی حساسترین جا ریخته بود

 با خود فکر کرد نکند سوختگی باعث عقیم شدن هم

 بشود؟

باره نزد مهناز برگردد که سامیه راقصد داشت دو  

 .دید

 آنقدر دستپاچه و با عجله راه میرفت که حتی متوجه

 .طلوعی که از کنارش عبور کرد، نبود

 .پس مادمازل تشریف فرما شدن-

 .سامیه از ترس هین بلندی گفت و از جا پرید

 وای اینجایی؟-

 :طلوع چپ چپ نگاهش کرد و گفت

- اتاقم بگو چی شد برو گمشو سر کارت، شب بیا ... 

 بیهیچدردان#
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@ 



 نزدیک دریا روی ماسه های شنی در حال قدم زدن

 .بود

 هوا سوز بدی داشت که با وجود پوشیدن پالتو و شال

 گردن از آن در امان نبود، با این حال به راه رفتنش

 ادامه میداد که صدای قدم های شخص دیگری باعث

 .شد حرکتش کند و سپس متوقف شود

 .منتظر ماند که هر که هست به او برسد

 چند لحظه بعد امید کنارش ایستاد و او هم مثل پوالد

 .دست هایش را در جیب پالتویش فرو برد

 هنوز این عادتتو فراموش نکردی؟-

 .نفهمیده سرش را به معنای "چی" تکان داد

 .همین عادت راه رفتنت، موقع فکر کردن-

 .اینطوری بهتر میتونم فکر کنم-

 حاال چی ذهنتو مشغول کرده؟-

 .شقیقهاش را خاراند و نفسش را محکم بیرون داد

 .امید دوست دوران کودکیاش بود

@ 

 سالها همکالسی بودند و همین رفت و آمدها باعث



 .آشنایی او و پونه و سپس ازدواجشان شد

 .قبل و بعد از ماجرای تصادف کنارش بود

ه حضورش را حس میکرد حتی اگر یک قارههمیش  

 .فاصلهشان بود

 .پس میشد او را در دسته قابل اعتمادها جای داد

 !به همه چی و هیچی-

 .امید خنده بیهدفی کرد

 .منظور پوالد را متوجه نشده بود

 یعنی چی؟-

 یعنی دارم به همه چی فکر میکنم و به هیچ نتیجهای-

 !نمیرسم

 خب مثال چی؟-

را به دهان برد و آن را تر کردلب زیرینش  . 

لب هایش به طرز مسخرهای حساس بودند و در 

 فصل

 .زمستان با وزش باد سرد، خشک میشدند

 !مثال اینکه اون تصادف، به نظرم تصادفی نبود-

@ 



 .امید جا خورده و سرجایش ایستاد

 .پوالد که چند قدم جلو افتاده بود، به عقب چرخید

 نظرت چیه؟-

ی فکر رفته. تک خنده ای زد و گفتمعلوم بود تو : 

 نمیدونم... اصال هیچ وقت به همچین چیزی فکر هم-

 نکرده بودم... چطور به این نتیجه رسیدی؟

 .خودش را به پوالد رساند تا همقدم شوند

 !گفتم که نرسیدم، ولی یه حدسه-

 خب آخه... چرا باید کسی از عمد بهت بزنه؟-

 پوالد زمزمه وار، جواب سوالی را که بارها از

 .خودش پرسیده بود را، داد

 ...که زنده نمونم! یکی این وسط جونمو میخواد-

 بیهیچدردان#
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@ 

 .حاال امید هم توی فکر رفته بود

میدونی این حدس تو، اگه یه درصد هم درست -

 باشه،



 همه چیز رو خیلی پیچیده میکنه؟

تایید تکان داد پوالد سرش را به . 

 ...میدونم-

 .از حرکت ایستادند و خیره به دریای خروشان شدند

 موج ها با سرعت و شدت زیادی خودشان را به

 ساحل میکوبیدند و صدای برخوردشان تمام اطراف

 .را در برگرفته بود

 خب برای فهمیدن این جریان باید چیکار کرد؟-

 !کشف انگیزه-

یزی سر در نمیآورد،امید که از حرفهای پوالد چ  

 :پرسید

 چی؟-

 باید بفهمم چه انگیزه محکمی وجود داشته که کسی-

 .نخواد من زنده بمونم

@ 

 خب این درست، ولی اولش نباید بفهمیم کار کی-

 بوده؟ اگه اون آدم رو بشناسی، انگیزهش رو هم

 ...میتونی بفهمی دیگه



 .پوالد سرش را به تایید تکان داد

- ین در صورتی امکان داره کهدرست میگی، ولی ا  

 بشه اون شخص رو پیدا کرد، ولی وقتی هیچ

 مضنونی نیست، اینطوری امکان نداره به جواب

 .برسم

 پس چی تو سرته؟-

 پوالد که به تمام سواالت امید از قبل فکر کرده بود،

 .حاال برای پاسخ دادن الزم نبود زیاد فکر کند

پیدا کنم بعدش باید دنبال یه علت باشم، علت رو که -  

 .باید بگردم ببینم کی همچین انگیزهای داره

 خب... یعنی اول باید ببینیم چرا میخواستن بمیری؟-

 !آره-

@ 

امید که انگار وسط یک فیلم اکشن افتاده بود، با 

 هیجان

 :گفت

 تو خودت به کسی شک نداری؟ پسر خیلی باحال-

 !شده



 .پوالد نفس عمیقی کشید و نگاهش را دریا گرفت

تو این هفت سال، اونقدر بهش فکر کردم که کم -

 مونده

 .عقلمو از دست بدم

 ...هر کسی ممکنه بوده باشه، واقعا نمیدونم

 چرا به پلیس نمیگی؟ به هر حال اونا حرفهایترن تو-

 !اینچیزا. اصال کارشون همینه

چون فعال مدرکی ندارم که حرفمو ثابت کنم، دستم -

 به

 !هیچ جا بند نیست. باید خودم دست به کار شم
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@ 

 از همان فاصله هم میتوانستند ماشین شاسی بلند سفید

رنگی را که دم ویالی آنها در حال پارک بود، 

 .ببینند

 :امید با تعجب پرسید

 اینا کیان دیگه؟ چرا دارن دقیقا دم ویالی ما پیاده -



 میشن؟

ت کمی از امید نداشت، به معنیپوالد که خودش دس  

 .ندانستن، شانه باال انداخت

 .نمیدونم، بریم ببینیم چه خبره -

جلوتر که رفتند؛ امید نگاهی به ماشین انداخت و 

 :گفت

 .به نظرم خیلی آشنا میاد... فکر کنم یه جا دیدم-

 !فقط یادم نمیاد مال کیه

 وارد ویال شدند و و از سر و صدای مهمانهای

رد، امید اینبار مطمئن گفتتازهوا : 

 !آهان یادم اومد. آقا پرویز و خونوادهش -

@ 

 این اسم برایش آشنا بود، اما نه آنقدر که سریع به

 .خاطر آورد

 پرویز؟ -

 الزم نبود زیاد فکرش را درگیر کند، با دیدن مردی

 فربه، که در آستانه پنجاه سالگی، همچنان تیپ و فرم

کرده بود، او را به خاطرسیبیلها ِی خاصش را حفظ   



 .آورد

 .پرویز، پسر خاله پدرش بود

 .دست جلو برد و مشغول احوالپرسی شد

 در همان حال نگاهی به خانوادهاش انداخت و به

 .تکتکشان چشمغره رفت

 آنها که میدانستند چقدر از شلوغی بدش میآمد،

 آنوقت مهمان هم دعوت میکردند؟

ر فکر میکردانگار باید به زندگی در هتل جدیت . 

 چطوری پوالد جان؟-

 :قبل از اینکه جواب دهد، هما همسر پرویز گفت

@ 

ماشالل... هزار اللهاکبر... ماهبانو جان برای -

 پسرت

 .اسپند دود کن

 خداروشکر، چه خوب شدی، آخرین بار قبل اینکه

 برین آلمان، با پرویز اومدیم دیدنت. نمیدونم یادت

خاطدم نمیره، یه پوست هست یا نه.... منتها من از 

 و



 .استخون شده بودی

 .دلم ریش شده بود برات خداشاهده

 .حرفا میزنیا خانم، خب عمل کرده خوب شده-

 توقع داشتی مثل هفت، هشت سال پیش مونده باشه؟
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 موضوع این بود که حتی اگر میخواست هم، دیگران

 .نمیگذاشتند به روزهای نحس گذشته فکر نکند

 اصال برای همین بود که دلش نمیخواست کسی را

 .ببیند

 .کاش خانوادهاش این را درک میکردند

@ 

با صدای سالم دختری که بین پونه و پریا ایستاده 

 بود،

 .از فکر بیرون آمد

 با دختری که نشناخته بود دست داد و اشارهی

ردغیرمستقیمی به پونه ک . 

 !وا داداش، نگو روشا رو نشناختی-



 .با تعجب دوباره به دخترک نگاه کرد

منظورش همان روشا دختر پرویز بود؟ همان 

 دختر ِک

 سبزه و لوسی که به خاطر داشت؟

 مگر ممکن بود یک نفر آنقدر تغییر کند؟

 زمانی که ایران را ترک میکرد، یک بچهمدرسهای

یگرفت، حاالریزه میزه بود که هیچکس جدیاش نم  

 اما حتی قدبلندتر از خواهرانش شده و زیبایی

 .چشمگیری داشت

 :پریا با لبخند گفت

حق داره نشناسه، ماشاهللا روشا جون خیلی ناز -

 .شده

 .روشا تشکری کرد و به نگاه خیره پوالد لبخند زد

@ 

 همان لبخند باعث شد پوالد به خودش بیاید و از او

 .چشم بگیرد

دور هم نشسته بودندمدتی بعد همگی  . 

 پرویز تن صدای بلندی داشت و پوالد به این فکر



 میکرد که کاش میشد برای صدای آدمها هم کنترل

 .همراه داشت و ولوم آن را به دلخواه کم و زیاد کرد

موضوع بدتر این بود که خیال میکرد آدم 

 بامزهایست

 .و دست از شوخی های مسخرهاش برنمیداشت

انواده به جز پرویز، تغییر کردهتمام اعضای این خ  

 .بودند

مثال همین هماخانم که مقابلش نشسته، انگار 

 همهجایش

 .را کوبیده و از نو ساخته بود

 یا مثال دخترش که معلوم نبود چطور آنقدر زیبا

 ...شده

 یعنی او هم مثل مادرش، خودش را به دست تیغ

 جراحان سپرده؟

@ 

ش همان حالتنگاهی به فرم صورتش انداخت. بینیا  

 نوجوانیاش را داشت ولی دیگر از آن پفی که انگار

 سایز بینیاش را سه برابر کرده، خبری نبود. شاید



 ...طبیعی عمل کرده

 در گذشته، صورتش پر از جوش بود و حاال کامال

 ...یکدست

 چشمانش هم که لنز نبود، رنگی مابین عسلی و سبز

 .که به او میآمد

 نفسش را محکم به بیرون فوت کرد، شده بود شبیه

 .پسرکان هیز

 دختر مردم را دید میزد! بیخیال سایزهای مختلف

 .روشا شد و به حرفهای پدرش گوش داد

 این هامونم عجب آدمیه... به زور زیر زبونشو-

کشیدم تا فهمیدم اومده اینجا... وگرنه نمیخواست نم 

 پس

 !بده

چارهاش نبود و پرویز،پس تقصیر پدر و مادر بی  

 .خودش مهمان ناخوانده شده

@ 

 دیگه همین که فهمیدم اینجایین، به خانمم گفتم جمع-

 !کن بریم دیدنشون



 .هما لبخند خجالت زدهای زد

 ببخشید توروخدا، هر چی بهش گفتم زشته-

 .اینطوری، گوش نداد به حرفم

 :ماه بانو گفت

- نتوناختیار دارید، خیلی خوشحال شدیم از دید ! 

 اره خالصه... گفتم بریم دیدن پسره، شنیدم باالخره-

خوب شده و میتونه رو جفت پاهاش وایسه! خب 

 یعنی

 نمیخوان یه شیرینی به ما بدن؟

 :و رو به هامون گفت

 !تو که خسیس نبودی مرتیکه-

 بیهیچدردان#

# ۷۲پارت  

@ 

 .هامون، لبخند نهچندان عمیقی زد

میدانست اگرحساسیتهای پوالد را میشناخت و   

 پرویز به حرف زدن راجع به گذشته ادامه دهد، هر

 .لحظه ممکن بود از کوره در برود



 .نقل این حرفا نیست پرویز، تو که منو میشناسی-

 من اتفاقا عاشق شلوغیام و مهمون هم که حبیب

 خداست، فقط چون پوالد تازه اومده گفتم یه چند روز

 .بگذره تا به شرایط جدید عادت کنه

پوالد حس کرد باید حرفی بزند، توپ را در میدان 

 او

 .انداخته بودند

 .بی ادبی بود اگر چیزی نمیگفت

 .من خوبم، مشکلی ندارم-

 خودتونو معذب نکنید، اتفاقا چه خوب شد اومدین،

 .خیلی وقت بود همو ندیده بودیم

 انگار همین حرف پوالد مجوزی بود تا شور و نشاط

جو سنگین بیرون آید به جمع اضافه شده و از . 

 .ساعتی میان شوخی و خندهها گذشت

@ 

 جوانها سمتی دیگر نشسته و از پدر و مادرانشان

 .فاصله گرفته بودند

 هر چند لحظه، صدای خندهشان باال میگرفت و تنها



 .پوالد بود که نمیتوانست به شوخیهای امید بخندد

 بریم والیبال بزنیم؟-

 .این پیشنهاد را امید داده بود. با لبخندی پت و پهن

 به نظرش اینکه بتوانی همیشه شاد، بذلهگو و

 خوشاخالق باشی خیلی سخت بود و هر چه فکر کرد

 .نتوانست بداخالقی امید را بهخاطر آورد

 .هنگام کار جدی میشد

 یا زمانی که باالی سرش در بیمارستان میماند،

شده بود که باحوصله سعیدلسوز، صبور و مهربان   

 داشت به پوالد روحیه دهد اما بداخالق و پرخاشگر،

 .نه! به یاد نیاورد

 حتی به عقبتر فلش بک زد، نوجوانیشان... چیزی

 .به خاطر نیاورد

 :حامد نیمنگاهی به بیرون انداخت و گفت

 ...ابریه هوا، سردهها-

@ 

 بیهیچدردان#

# ۷۳پارت  



د که حوصلهاش سرروشا از جا بلند شد، مشخص بو  

 .رفته

 از اینجا نشستن که بهتره، مشغول بشیم خود به خود-

 ...گرم میشیم دیگه

 هرکس نظری میداد؛ چند نفر موافق بودند و چند نفر

 .هم مخالف

در نهایت تعداد موافق ها بیشتر شده و قرار بر این 

 شد

 .که بازی کنند

 :پونه دست روی شانه پوالد گذاشت و گفت

- ا دیگه، همه دارن میرن تو حیاطداداش بی . 

 .پوالد با ابروهای باال پریده نگاهش کرد

 .شما چی کار من دارین؟ خودتون برید بازی کنید -

@ 

 .پونه نچی زیر لب گفت

 نمیشه که، من امید با حامد و پریا و روشا میشیم-

 .پنج نفر

 .باید تعدادمون زوج باشه تا هر تیم سه تا باشن



مخالفت کند اما نگاه مشتاق مادرشدهان باز کرد تا   

 .را که دید، نتوانست مخالفت کند

 او به خوبی درک میکرد که چرا از بازی خودداری

 .می کند

 والیبال بازی مورد عالقهی او بود که سالها آن را به

 .صورت حرفهای دنبال میکرد

حتی در ردههای شهرستانی و استانی نیز به 

 صورت

مختلفی گرفته بود تیمی و انفرادی مقامهای . 

همیشه در پستش بهترین بود اما تصادف باعث شد 

 که

 .برای سالها، حتی توپ را لمس نکند

 حاال و بعد از هفت سال والیبال بازی کردن برایش

 .چیزی غریب و دور از انتظار به نظر میرسید

@ 

 انگار از همان ازل هیچ وقت توپ را لمس نکرده و

 .از قوانین بازی سر در نمیآورد

 با این حال، نمیتوانست مادرش را ناامید کند. سری



 :تکان داد و گفت

 .باشه، بریم-

 پونه "آخجون" بلندی گفت و سمت همسرش که وسط

 .حیاط ایستاده بود، دوید

 :باهیجان داد زد

 !راضیش کردم، راضیش کردم -

ر ازروشا هنوز به آنها ملحق نشده و چند قدم جلوت  

 پوالد سرجایش ایستاده بود، انگار منتظر مانده بود تا

 .پوالد به او برسد

 .حدس زد که حرفی برای گفتن داشته باشد

 .وقتی که نزدیک شد، حدسش به یقین مبدل گشت

 بدون اینکه به پوالد نگاه کند، شروع به حرف زدن

 .کرد

@ 

قبل از اینکه از ایران برین، من کوچیک بودم ولی -

 یه

یزهایی یادمه... یادمه اونقدر اوضاعتون خراب چ

 بود



 !که همه میگفتن محاله دیگه بتونید روی پا بایستید

 بیهیچدردان#
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 صورت پوالد ناخودآگاه سخت شد و میانشان تنها

 .سکوت بود

ترجیح داد حرفی نزند و تنها سرعت قدمهایش را 

 باال

 .برد

- تلختون منظورم از این حرفها، یادآوری روزای  

 .نبود

 فقط خواستم بگم که خوشحالم حاال عالوه بر اینکه

 .میتونید راه برید، حتی میتونید والیبال بازی کنید

من راه رفتن شما رو نگاه کردم، خداروشکر حتی 

 یکم

 .لنگ هم نمی زنید

به نظرم خوب شدنتون مثل یک معجزه بود. 

 همونقدر

 ...عجیب و غریب



@ 

 .پوالد تک خندهای زد

 معجزه؟-

باور کنید غلو نمیکنم. خواهرتون عکسای ماشین -

 رو

تو روز تصادف بهم نشون داد، خیلی داغون شده 

 بود،

 .خصوصا سمتی که شما نشسته بودین

 .روشا نگاههای خیره پوالد را فهمیده بود

 در کل دختر باهوشی به حساب میآمد و حواسش به

 .اتفاقات اطرافش بود

را تیزهوشانه به سمت خودلبخند مالیمی زد و بحث   

 .کشاند

 بگذریم، من هم فکر کنم خیلی تغییر کردم نه؟ انگار-

 ...اصال نشناختین منو

پوالد توپ را که پریا به باال پرتاب کرده بود، در 

 هوا

 :قاپید و گفت



 تو رو زیاد یادم نمیآد، ممکنه از حافظه نه چندان-

 خوبم باشه و شایدم چون بچه بودی، برام مهم نبود

@ 

 !ولی چیزی که تو خاطرمه؛ اینه که پرحرف نبودی

 ...پس حتما تغییر کردی دیگه

 بدون توجه به روشا، کنار پریا و حامد و رو به تور

 .والیبال ایستاد

آن دو پشت سرش قرار گرفتند و بدین ترتیب روشا 

 به

 .گروه پونه و امید ملحق شدم

 .امید ناراضی از این وضعیت غر زد

 آخه نامردیه بابا، منو انداختین با دوتا دختر الجون،-

 .خب معلومه لوله میشیم

 .پونه با اعتراض ضربهای پشت گردن امید زد

 مگه ما چمونه؟ واقعا که خوبه زنتم باز نمیخواد تو-

 .یه گروه باهام باشه

 .امید پشت گردنش را مالید

- در محکم میزنیآخ... چرا اینق ... 



 بیهیچدردان#
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# ۷۵پارت  

 !بابا خب تو اونطرفو نگاه کن-

 پوالد خودش تنهایی جای سه نفره، قدش اندازه تیر

 .چراغ برقه، حامدم که ماشالل دست کمی نداره

 حتی خواهرتم بلنده، تو به کی رفتی ریزه میزه شدی

 عیال جانم؟

 :پونه با دلخوری گفت

- کوچولو بودنمی... حاالتو که گفتی عاشق همین   

 میزنی تو سرم؟

 ...من غلط بکنم، بحث من اینه که-

 پوالد که حوصلهاش سر رفته بود، با صدای بلندی

 :گفت

 اگه قهر و آشتیاتون قرار نیست تموم شه، من پاشم-

 .برم

@ 

 این حرف کافی بود تا همه، بازی را جدی بگیرند و



دحامد اولین سرویس را به سمت تیم حریف بزن . 

از آن سوی زمین، امید توپ را دریافت کرد و به 

 پونه

 .پاس داد

پونه توپ را دقیقا جایی پرت کرد که پریا ایستاده 

 .بود

توپ مدام در حال گردش بود و ذهن پوالد نیز، 

 بدون

 .اینکه عملی خودخواسته باشد، به گذشته گریز میزد

 سر و صدا و جیغ بچهها، تصویری از هفتسال پیش،

 .جلوی چشمانش میآورد

 دست زدنها و کل کشیدنها، خنده های از ته دل

 ...جمع، عروس قشنگم گفتنهای مادرش

 ...به آغوشی که بدون خساست برای او باز کرده بود

 حتی به همین مسافرت شمال و پچپچها و چشم

 ...دزدیدنهای پونه سر میز غذا

 ...توپ سمتش آمد، حامد صدایش زد، بلند

لو کشید، ضربه محکمی به آن زد وخودش را ج  



 .هیچکس آن سوی زمین نتوانست آن را بگیرد

 .پریا با خوشحالی باال و پایین پرید

@ 

 پونه چه گفته بود؟ طالق گرفته؟ اگر منظورش کس

 دیگری بود چه؟ اگر اشتباه گرفته بود؟

 پس چرا ماهبانو و هامون میخواستند ساکتش کنند؟

 چرا بهش چشمغره رفتند؟

یا پشت خط ایستاد و آماده سرویس زدن، شدپر . 

 روز اولی که بعد از تصادف چشمهایش را باز کرد،

 آنقدر درد داشت که برای اولینبار در تمام

 .بزرگسالیاش گریه کرد

 زیر لب، ناخودآگاه گفته بود "مامان" و مادرش با

 .صورتی از اشک، پاسخش را داد

 بیهیچدردان#
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ا بود و با نگاهی کوتاه، متوجهتوپ در دستان روش  

 .حواسپرتی پوالد شد

@ 



 به آنها نگاه میکرد ولی هوش و حواسش معلوم نبود

 .کجاست

توپ را دقیقا سمت پوالد انداخت و قبل از اینکه 

 بتواند

 جوابی بدهد، توپ به بازو و سپس زمین برخورد

 .کرده بود

 :روشا خندید و حامد غر زد

 ...نیستیا-

و فریاد زدامید از آن س : 

 .ایول، ترشی نخوری یه چیزی میشی، روشاجون-

 پوالد خط قرمزهای مشخصی برای خودش داشت و

 این دختر خیال میکرد کیست که به خودش اجازه

 میداد سر به سرش بگذارد؟

نه با او شوخی داشت و نه هیچ عالقهای که بخواهد 

 با

 .دختری جز خواهرانش احساس نزدیکی کند

نوع نگاه کردنش به گونهای بود کهرفتار و حتی   

 پوالد به وضوح حس کرد که اگر کمی به رو بدهد،



@ 

 دیگر برای دور نگه داشتن او از زندگیاش باید

 .مصیبت بکشد

 در حال حاضر، ورود دختر به زندگیاش، آخرین

 چیزی بود که دلش میخواست خصوصا اگر توهم

 !زرنگ بودن داشت

 این بار که توپ به سمت آنها آمد با حواِ سجمع، نگاه

 .کرد

 ابتدا پریا آن را دریافت و سپس حامد آن را به سمت

 .باال پرتاب کرد

خود را عقب کشید و با جهشی بلند به هوا پرید. با 

 کف

دست ضربه محکمی به توپ زد که باعث شد توپ، 

 با

سمت سرعت باال از زمین آنها عبور کرده و دقیقا به  

 .روشا برود

 .ثانیهای بعد، صدای جیغش باال رفت

توپ به صورت بی رحمانه ای، با صورتش 



 برخورد

 کرده بود و حتی باالفاصله رد قرمزی به جا گذاشته

 !بود

@ 

 بیهیچدردان#
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این اتفاق باعث شد که همگی دست از بازی بکشند 

 و

 .به سمت او هجوم ببرند

 .هرکس چیزی میگفت

- مت که نخورد؟به چش  

 دستتو بردار، ببینم چی شده روشا؟-

 :حامد با لحن آرامتری گفت

 دورشو خلوت کنید، بذارید دست و صورتش رو-

 ...بشوره. چیزی نشده

 امید نیز سعی کرد

جو َِ  

 بههم ریخته را کمی متعادل



 .کند

 آقا از قدیم گفتن بازی اشکنک داره، سرشکستنک-

ا بشین، چیزی داره... بیا صورتتو آب بزن اینج

 .نشده

@ 

 :به زنش هم چشمغره رفت و زیر لب زمزمه کرد

 .بزرگش نکن-

 روشا صورتش از درد جمع شده بود، با قدمهای آرام

 و نامتعادلی به سمت روشویی رفت و صورتش را

 .شست

 پونه کمکش کرد بشیند و صورتش را با دستمال پاک

 :کرد

 .خوبم، ممنون-

ویال با لیوانی پر از چند لحظه بعد، پریا از داخل  

 .شربت گالب برگشت

 .بیا عزیزم، بخوری حالت جا میاد-

 .خوب شدم پریا جون، الزم نبود زحمت بکشی-

 :خنده مصلحتی کرد و ادامه داد



 .یه توپه دیگه، تیر که نخوردم-

@ 

 رنگ صورتش کمی پریده بود، به نظر میرسید که

 بیشتر شوکه شده و ترسیده تا اینکه مشکل دیگری

 .داشته باشد

 باشه عزیزم، حاال تو اینو کمکم بخور خیال منم-

 .راحت شه

 .چشم-

 دقایقی بعد، حال روشا کامال بهتر شده بود و همگی

 .فرصت کردند به عامل این اتفاق نگاه کنند

 پوالد از کارش پشیمان نبود و مطمئن بود که اگر

عقب برگردد، بازهم اینکار را تکرار زمان به 

 خواهد

 .کرد

 احتماال هیچکدام دلیل کارش را نفهمیده بودند، اما

روشا به خوبی درک کرد که این تنها یک خط و 

 نشان

 .کوچک بود، از اینرو اصال به پوالد نگاه نمیکرد



 .متاسفم، هوا سرده، میرم داخل-

ه، پوالداین جمله، تنها حرفی بود که بعد از آن همهم  

 .به زبان آورد

@ 

 بیهیچدردان#
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 پوالد در حال جمع کردن لباسهایش بود که تقهای به

 .در خورد و بعد پونه وارد شد

 :با دیدن آن وضعیت، پرسید

 داداش چیکار میکنی؟-

 .لباس را کالفه در چمدان انداخت

 .من زودتر میرم-

 یعنی چی؟ چرا؟-

الح میکرددستی به ته ریشش کشید، باید اص . 

 واقعا حوصله این مسخرهبازیا و مهمونبازیا رو-

 .ندارم پونه، اصال اعصابم نمیکشه

@ 

 هرجا میرم، سر و صداست، خصوصا این پرویز و



خانوادهش که دیگه نوبرن، همین االن صداش تا 

 اینجا

 .هم میاد

 .حتی بلد نیست آروم حرف بزنه

 :پونه با لحن مالیم و مهربان گفت

- ربونت برم، ولی آخه نمیشه که...، جلویمیدونم ق  

 عموعلی و اقا پرویز و خانوادهش زشته؛ بگیم کجا

 رفتی؟

 .دستش را در هوا تکان داد

 چمیدونم، یه بهونه بیارید. بگو کار واجب پیش اومد-

 .اصال

 پونه بازویش را گرفت و اشاره کرد کنارش روی

 .تخت بشیند

- بال کهداداش تو چرا اینقدر بیحوصله شدی؟ ق  

 ...اینجوری نبودی

@ 

 نگاهش را در صورت مهربان پونه چرخاند؛

 چهرهاش پختهتر از قبل شده بود اما مهربانیاش هیچ



 .تغییری نکرده بود

 :بی توجه به سوالش گفت

 تینا طالق گرفته؟-

 بیهیچدردان#

# ۷۹پارت  

 .پونه، شوکه شده بود. توقع این سوال را نداشت

 هر چند که حدس میزد صدایش را زمانی که

 .دربارهی تینا حرف میزد، شنیده باشد

 ...داداش من-

 فقط دروغ نگو، خب؟-

 میترسید حرفی بزند که باعث بد شدن حال برادرش

 .شود. نمیخواست او را به هم بریزد

@ 

 .من... من برم به مامان بگم داری میری-

ار کند اما از جا بلند شد و قصد داشت از اتاق فر

 پوالد

 .مجالش نداد

دستانش را دو طرف شانه او گذاشت و به سمت 



 خود،

 .چرخاند

 !پونه-

 با ترس چشم دزدید، در رفتار پوالد نوعی جذبه و

 تحکم وجود داشت که ناخودآگاه اجازه سرپیچی را

 .میگرفت

 :به ناچار لب زد

 ...گرفته-

 از اتاق بیرون رفت و تازه آنوقت بود که توانست

 .نفسش را بیرون دهد

 .با ناامیدی سر تکان داد. احتماال گند زده بود

 لعنتی به دهانی که بدموقع باز شده بود، فرستاد و به

 .دنبال امید رفت

@ 

پوالد با وجود سردرد بدی که داشت، بقیه وسایلش 

 را

 .نیز جمع کرد

 .در نبود او، زندگی به سادگی در جریان بوده



بودند خواهرانش ازدواج کرده . 

 .پدرش کارش را توسعه داده

 حتی تینا هم ازدواج کرده و بعد از چند سال طالق

 گرفته... اما او چه؟

 هفت سال تمام، از این بیمارستان به آن بیمارستان را

 .گز کرده بود

 بوی الکل و مواد ضدعفونی کنندهی بیمارستان را،

 .هنوز میتوانست حس کند

ش را معجزهیاد حرف روشا افتاد، خوب شدن  

 .میدانست

 او چه میدانست که برای این که بتواند روی پا تنها

 بایستد، چند روز و چند سال فیزیوتراپی کرده بود؟

 زیپ چمدان گیر کرده بود و بسته نمیشد، با خشونت

 .آن را کشید و بلندش کرد

@ 

 ترجیح میداد بی سر و صدا و حتی خداحافظی از

 آنجا برود ولی نمیخواست حرفها را پشت خودش

 بیشتر کند



نفس عمیقی کشید و به سمت سر و صدای جمع 

 .رفت

 به خودش دلداری داد و زیر لب با خود گفت

 دیگه چیزی نمونده پسر، تا چند ساعت دیگه

 برمیگردی هتل و اونقدر سرت شلوغ میشه که

 .یادت میره فکر و خیال بیخود کنی

که این، تنها فکر و خیالی بیهوده اما خبر نداشت  

 ...است

 بیهیچدردان#

# ۸۰پارت  

 تمام لباس ها و وسایلی که الزم بود با خود داشته

 .باشد، از خانه برداشته و به سمت هتل رفت

@ 

 احتیاج به زمان داشت تا دوباره به همان پوالد سابق

 برگردد؛ کسی چه میدانست شاید هیچگاه هم به

قبل، برنمیگشتشادابی و سرزندگی  . 

 از مسئول پذیرش خواست یک اتاق درست و حسابی

 .برایش جدا کند



 .مانیا با تعجب به رئیس جوانش نگاه میکرد

 آنچه که شنیده بود را یک بار دیگر در ذهنش مرور

 .کرد

 حاضر کردن یکی از بهترین اتاق های هتل برای

 !سکونت موقت و شاید چند هفتهای صدر کوچک

آمده بود که هامون خان، به خاطر چند باری پیش  

 رسیدگی به امور هتل یک شب مهمان آنجا باشد اما

 آنطور که از لحن پوالد صدر شنیده بود به نظر

 .نمیرسید که حاالحاالها خیال رفتن داشته باشد

 .کارشان زار شده بود

@ 

کار کردن در حالی که همیشه رئیس باالی سر 

 کارمند

اقعا مصیبت بودباشد، حتی سه نیمه شب، و . 

 کرمی را، با وجود تمام سخت گیریهایش، میشد

 .پیچاند

 .اما صدر جوان، به نظر بعید میرسید

 ناخودآگاه آهی کشید و کارت ورود بهترین سوئیت



 .طبقه پنج را به سمت پوالد گرفت

 .بفرمایید-

 پوالد سری به عنوان تشکر تکان داد و به سمت

 .آسانسور رفت

پوالد را چمدان به دست دید،یکی از پرسنل که   

 :سمتش آمد و بعد از سالم گفت

 بدین به من آقا پوالد، چرا شما گرفتین؟-

 .پوالد مخالفت کرد

 .سنگین نیستن، خودم میبرم-

 مدتی بعد، به سوئیت، که در واقع خانه موقتش شده

 .بود، نگاهی انداخت و با رضایت سر تکان داد

@ 

 تمامی وسایل از بهترین مارک و کیفیت سفارش داده

 .شده بودند

 به راستی که پدرش برای این هتل سنگ تمام گذاشته

 بود

 بیهیچدردان#

# ۸۱پارت  



 زیبایی هتل بهشت هشتم با خیلی از هتلهای با کیفیت

 اروپایی برابری میکرد و به خاطر همین موضوع،

تاق، درخیلی از افراد توانایی مالی رزرو کردن ا  

 .آنجا را نداشتند

 آنجا بیشتر مناسب توریست هایی که برای گردش به

 تهران میآمدند و یا ایرانیهایی با توانمندی مالی باال

 .بود

 تخت دو نفره با روتختی طوسی اولین چیزی بود که

 .به سمتش رفت

 .چمدانها را گوشه تخت رها کرد

@ 

درفعال حوصله نداشت لباس هایش را تا بزند و   

 جالباسی بگذارد اما از طرفی کت و شلوارش اگر تا

 صبح در چمدان میماند چروک می افتاد و برای

 .جلسه فردا صبح شلخته به نظر میرسید

 کالفه نچی زیر لب گفت و از تلفن داخلی شماره

 .پذیرش را گرفت

 بفرمایید؟-



 .صدر هستم؛ یکی از خدمه رو بفرستید اتاقم-

 .بله، چشم-

انداخت و چشمانش را بستپا روی پا  . 

 حتی نور المپ باالی سرش نیز روی اعصابش خط

 .میاندخت

 .ساعدش را روی چشمانش گذاشت و به خواب رفت

 کمتر از پنج دقیقه بعد، صدای زنگ باعث شد

 .پلکهای سنگین شده اش را از هم باز کند

 با گامهایی کرخت، به سمت در رفت و آنرا باز کرد

چرخ آبی نظافت، بدون اینکه هیچاما با دیدن تنها   

@ 

شخصی اطراف آن باشد، نگاه دیگری به دور و 

 برش

 .انداخت تا کسی را پیدا کند اما هیچکس آنجا نبود

 با تردید قصد داشت در را ببند که طلوع از پشت

 چرخ بیرون آمد. لحظهای هر دو طرف که انتظار

 .دیدن همدیگر را نداشتند، جا خوردند

- د بند کفشم باز شد، داشتم میبستمشسالم، ببخشی . 



پوالد با ابروهای باال رفته، جواب سالمت را زیر 

 لب

 .داد

 .در را بیشتر باز کرد تا وارد شود

 .بیا تو-

 .طلوع بدون حرف داخل شد

 بیهیچدردان#

# ۸۲پارت  

@ 

 با خود فکر کرد چرا باید پوالد صدر این وقت شب،

 .در یکی از سوئیتهای هتل باشد

 شاید با پدر و مادرش قهر کرده... اصال از کی اینجا

 آمده؟

 چرا مانیا به اون نگفت که قرار است اتاق رئیس را

 نظافت کند؟

 حتما

 با خود خیال میکرد دختری دست و پا چلفتی

 .است



به خود قول داد به خوبی به وظایفش عمل کند تا 

 بهانه

 .دست او ندهد

 .همهجا را زیر نظر گرفت

بل های کرم رنگ و نه روی زمین، هیچنه روی م  

 .چیز ریخته نشده بود

 ظرف کثیفی در ظرفشویی نبود و همه جا از تمیزی

 .برق میزد

 پوالد که یکراست به سمت اتاق خواب رفت، بی

 ...اراده سرعتش کم و کمتر شد و قدم هایش نامطمئن

@ 

 .آب دهانش را بلعید و پشت سرش وارد شد

ش روشن کرد و با لذت پوالد سیگاری برای خود

 دود

 .آن را به ریه هایش کشید

 :طلوع که از انتظار خسته شده بود، گفت

ببخشید، همه جا که تمیزه... پس من برای چی -

 اومدم؟



 .پوالد نیمنگاهی به طلوع انداخت

 ظاهرا دخترک برخالف تمام ادعاهایش، ترسو

 !تشریف داشت

دبه چمدانی که روی تخت قرار داشت، اشاره کر . 

 !برای این-

 طلوع که به درستی متوجه منظور پوالد نشده بود با

 :ترس گفت

 بله؟-

 از این که سر به سرش بگذار خوشش میآمد اما

 .ترجیح میداد زودتر بخوابد

@ 

 .لباسهام رو از تو چمدون بچین توی کمد-

 کت و شلوارا رو به چوب لباسی آویزون کن که

 .چروک نشن

دا، لباسخونگیا هم جداکفشا رو جدا، کمربندا ج . 

 خاکستر سیگار را در جا سیگاری خالی کرد و ادامه

 :داد

 !لباس زیر را هم جدا-



 بیهیچدردان#

# ۸۳پارت  

 طلوع انگار که از درک حرفهای رئیسش عاجز

 .باشد، چند لحظه تنها به او نگاه کرد

 در تمام مدتی که در هتل کار کرده بود، هرگز چنین

 .درخواستی از او نشده بود

 تا زدن لباس و مرتبکردن آن در کمد را هر جور که

 .حساب میکرد، جزء حیطه کاریش حساب نمیشد

@ 

 !او مسئول نظافت اتاقها بود نه خدمتکار شخصی

چرا وایسادی و ِبرو ِبر من رو نگاه می کنی،  _

 دختر

 جون؟

 به خودش آمد و تک سرفهای زد تا صدایش صاف

 .شود

 .ببخشید، ولی به من ربطی نداره _

 پوالد با چهرهی خونسردی که باعث میشد ترس

 بیشتری وجود طلوع را فرا بگیرد، سیگار را در



 .جاسیگاری خاموش کرد

 .قدمی جلوتر آمد و نزدیک شد

 چی؟ _

 .چندبار آب دهانش را پشت هم بلعید

آروم باش، دختر، هیچ غلطی»در دل با خود گفت  

 «!نمیتونه بکنه

 ...خب درسته که شما رئیسید و منم مرئوس ولی _

@ 

 تصمیم گرفت مسیر نگاهش را عوض کند و به هر

 جای دیگری جز او خیره شود تا راحت بتواند حرف

 بزند زیرا نگاه پوالد زیادی سنگین بود و نمیتوانست

 .آن را انکار کند

 من وظایف مشخصی دارم که چیدن لباسهای شما _

 .شاملش نمیشه

میکنم برای اینکار بهتره خدمتکار شخصیفکر   

 .استخدام کنید

 .پوالد جلوتر رفته و یک قدمی طلوع ایستاد

 پس نمیخوای کاری که ازت خواستم رو انجام _



 بدی، درسته؟

 بهنظر میرسید این جمله نوعی التیماتوم به حساب

 .میآید

داری گور خودت رو میکنی،»انگار که بگوید  

 «.دخترجون

اد، دستانش کمی میلرزیداز استرس زی . 

@ 

 آنها را در جیب لباسش فرو برد تا صدر متوجه آن

 .نشود

 درهرصورت نباید کسی من رو مجبور به این کار _

 ...کنه. از نظر اخالقی این کار درستی نیست

 :پوالد با همان صدای بم و آرام زمزمه کرد

 حتی اگه من بگم؟ _

 بیهیچدردان#

# ۸۴پارت  

 طلوع دستهایش را در جیب لباسش مشت کرد. از

 .دست صدر جوان حرصش گرفته بود

 .بهطور کامال مشخصی تهدید کرده بود



 .مستقیم نگفت ولی منظورش واضح بود

 .اگر سرپیچی میکرد، توبیخ و یا حتی اخراج میشد

 بدون اینکه دقیقا بداند چرا و بیشتر از روی استرس

ضحک شده بودخندید که احتماال قیافهاش م . 

 .حس میکرد پشت لبش خیس عرق شده

@ 

 خب در اون صورت میشه راجع بهش بیشتر فکر _

 .کرد

 پوالد از روی رضایت سر تکان داد و قدمی عقب

 .رفت

 .صدای نفس آسودهای که طلوع بیرون داد را شنید

 جالب بود که ازش حساب میبرد اما راضی نمیشد

دکه زبان دراز و سرکشش را کنترل کن . 

 !خوبه، پنج ثانیه زمان داری که فکر کنی _

 .چشمان طلوع از تعجب درشت شدند

 حقیقت این بود که پوالد صدر یک دیکتاتور به تمام

 .معنا بود

 فقط پنج ثانیه؟ مگر چاره دیگری جز اطاعت برایش



 میماند؟

 .سمت چمدان رفت و زیپ آن را باز کرد

ره به پوالد بدون توجه به او رو به پنجره و خی

 دورنما

 .شده بود

@ 

مشخص بود توی فکر فرو رفته و ظاهرا مطمئن 

 بوده

 که طلوع هر آنچه که او خواسته، انجام میدهد چون

 .در تمام مدت حتی نیمنگاه کوچکی هم خرجش نکرد

 زیر لب مشغول ناسزا گفتن به صدر شد و

 درهمانحال کت و شلوار مشکی شیکی را با احتیاط

 .بیرون آورد

این نوع کت را در تبلیغات خارجی دیده بودمارک  . 

 باتردید دوباره به صدر نگاه کرد و وقتی مطمئن شد

 .حواسش به او نیست، زیپ کاور را باز کرد

 :ناخودآگاه با خود گفت

 عجب چیزیه... با پول همین کت و شلوار میشه _



شیش تا زندانی آزاد کرد، خدایی حیف نیست یکی 

 مثل

ل، همچین لباسی بپوشه؟این مجسمه ابوالهو  

موندم آخه به چیش مینازه، آقازاده از دماغ فیل 

 افتاده،

 ...مرفهبیدرد، مغرور بداخالق

 بیهیچدردان#

# ۸۵پارت  

@ 

 هنوز درحال بد و بیراه گفتن بود که صدر حرفش را

 .قطع کرد

 خود درگیری داری؟ _

 .لب پایینش را به دندان گرفت

 بله؟ _

 کارت رو بکن، چرا با خودت حرف میزنی؟ _

کت و شلوار را جوری گرفت که باز بودن زیپ 

 کاور

 مشخص نباشد



 .باشه _

 .پوالد سیگار دیگری روشن کرد

 .دوباره نگاهش را از او گرفت

 طلوع از بوی سیگار متنفر بود، اصال فرقی نمیکرد

 که چه مارکی باشد، درهرصورت تحمل آن بوی

خت بودلعنتی برایش س . 

@ 

 اگر زورش میرسید، حتما جلو میرفت و سیگار را

 .از دستان پوالد میگرفت

 حاال که کاری از دستش برنمیآمد، ترجیح داد سرش

 .به کارش گرم باشد تا دوباره بهانه دست صدر ندهد

بهسرعت از کمد فاصله گرفت و سمت چمدان رفت 

 تا

یش هر چه زودتر کارش را تمام کند اما میان راه پا

 به

 گوشه تخت برخورد کرد و از زور درد ناخودآگاه

 .جیغ خفیفی زد

 .بالفاصله نگاهی به پوالد انداخت



 ...او داشت با افسوس سرش را تکان میداد

 حضور دختری که مدام با خودش غر میزد و هر

 چند لحظه پایش به جایی گیر میکرد و آخ و اوخش

بودبلند میشد، مانع درست فکرکردن پوالد شده  . 

انگارنهانگار از روز اول برایش خطونشان کشیده 

 بود

 که مؤدب باشد و در جواب خواستههایش، تنها

پاسخگو باشد« چشم»با . 

@ 

 تو همیشه همینقدر دست و پاچلفتی و _

 دردسرسازی، خورشید خانم؟

 بیهیچدردان#

# ۸۶پارت  

 .طلوع چپچپ نگاهش کرد

 !انگار این مرد حافظهاش مشکل داشت

ن بود مدام اسمش را گوشزد کند و تأکید مگر ممک

 کند

 که نامش خورشید نیست و او هر بار همان اشتباه را



 تکرار کند؟

 .بهطور حتم قصد داشت حرصش را دربیاورد

سراغ کت بعدی رفت و آن را بااحتیاط کنار کت 

 قبلی

 :چید و درهمانحال گفت

آخه نه که من این طبقه زیاد نمیام، واسه همین  _

 تسلط

دارم بهجای وسیلههان . 

پوالد سرش را چندبار تکان داد و در لحنش 

 رگههایی

 .از تمسخر دیده میشد

@ 

 آهان، پس یعنی هیچ ربطی به حواسپرتی شما _

 !نداره

 طلوع قیافه حقبهجانبی به خود گرفت و کامال خودش

 .را به کوچهعلیچپ زد

 .انگار که اصال نمیدانست پوالد از چه حرف میزند

 من؟ نه واال... حواسم به کارم جمعه، البته اگه بقیه _



 !بذارن

 پوالد بحث بیش از این را جایز ندید، منتظر بود کار

 این دخترک خرابکار هر چه زودتر تمام شود تا

 بخوابد اما برخالف او، طلوع ظاهرا هیچ عالقهای

 .برای سرعت بخشیدن به کارش نداشت

ان بخرددر واقع قصد داشت برای خودش زم . 

 خودش هم مانده بود چه کند اما مطمئن بود

 جمعوجورکردن لباسزیرهای جناب رئیس آخرین

 .کاری بود که ممکن است انجام دهد

 .حاال تمام کتها درجای مناسب چیده شده بود

 با کندترین حالت ممکن سراغ پیراهنها رفت و آب

 .دهانش را بلعید

@ 

از اول بههم مدام هر پیراهن را ده بار تا میزد و  

 .میریخت و غر میزد

 ...نه اینجوری خوب نیست، شاید باز چروک بشه _

چشمان پوالد سنگین شده و به زحمت بیدار مانده 

 .بود



 :کالفه رو به طلوع غرید

 داری چیکار میکنی؟ واسه چی لفتش میدی؟ _

 !میخواستی لباس بدوزی هم اینقدر طول نمیکشید

م تو کار کنیپاشو برو بیرون، اصال نخواست . 

 طلوع قیافه بدبخت و بیچارهای به خود گرفت اما در

 واقع از خوشحالی دلش میخواست در جایی خلوت

 .زومبا برقصد

 خب آخه چیکار کنم، آقای صدر؟ ماشاهللا... این _

لباسای شما، خب همهش گرونه و جنسشون 

 ...حساس

،باید بااحتیاط تا بزنم دیگه، بعد نه که کنارم ایستادین  

 .استرس گرفتم نمیتونم رو کارم تمرکز کنم

 اگه برید یه جای دیگه، احتماال سرعتم بیشتر

 ...میشه

@ 

 پوالد چشمانش را که از خستگی کمکم قرمز

 .میشدند، مالید

 صدای این دختر همچون متهای مغزش را



 .میخراشید

 !نمیخواد، پاشو برو فقط _

 بیهیچدردان#

# ۸۷پارت  

 جلسه ساعتُ نه، شروع میشد و این یعنی کمتر از

 .یکساعت دیگر و او هنوز کسل و خوابآلود بود

خمیازهای کشید و مشغول بستن دکمه سرآستینش 

 .شد

 استرسی نداشت، از خودش مطمئن بود و میدانست

 .از عهده کارها، به خوبی برمیآید

 البته اگر همه چیز مطابق برنامه ریزی او پیش

 !میرفت

وهایش را کمی باال دادم . 

@ 

 این مدل مو، هم به او بیشتر میآمد و هم چهرهاش را

 .قابل اعتمادتر نشان میداد

 .در آینه لبخندی روی لب نشاند

انگار صورتش از بس نخندیده بود، فرم شادی و 



 خنده

 .را نمیپذیرفت

 کافی بود کسی دقت کند تا به خوبی متوجه لبخندهای

 .جعلیاش بشود

نداد وکفش های سیاه ورنیاش را به پا کرداهمیتی  . 

به سمت سالن کنفرانس رفت و به آن نگاه انداخت، 

 به

 .جز مواردی کوچک تقریبا همه چیز آماده بود

 آقای کرمی بعد سالم و صبح بخیر گفتن، دستی روی

 :شانه پوالد گذاشت و با خاطرجمعی گفت

خیالتون راحت آقا، میوه و شیرینی درجه یک -

 گرفته

 .شده، همون طور که گفتین

 خودم بهشون گفتم صبح زود نچینن روی میز که از

 .تازگی شیرینیها کم نشه

@ 

 دست در جیب شلوارش فرو برد و باشه ای زیر لب

 :گفت



 چایی چی؟-

 اونو هم وقتی جلسه رو به اتمام بود و از حالت-

 رسمی در اومد میگم یکی از خدمه بیاره برای

ول کار بیاریم سرد میشه آقاپذیرایی میل کنن، ا . 

 در همان زمان، طلوع در حالیکه کتاب اندیشه

اسالمی را در دست گرفته بود و دلش نمیآمد چشم 

 از

 .صفحات آن بردارد، دنبال سامیه میگشت

 !فردا امتحان داشت و هیچ، نخوانده بود

 .هر چه چشم چرخاند، دوستش را پیدا نکرد

بگیرد قصد داشت با موبایل سامیه تماس . 

 .زیر لب با خودش غر زد

 عین فرفره میمونه، یه جا بند نمیشه که آدم بتونه-

 ...پیداش کنه

 بیهیچدردان#

# ۸۸پارت  

@ 

 درهمانحال، چشمش به چندی از همکارانش افتاد که



 درحال بردن میوه و شیرینی بهسمت جایی مشخص

 .بودند

 .از سر کنجکاوی دنبالشان رفت

به تابلوی بزرگی که نشان میداد سالن کنفرانس 

 است،

 .نگاه کرد

 تابهحال پا داخل آنجا نذاشته بود

 .کمی جلوتر رفت و همراه بقیه وارد سالن شد

 صدر جوان و کرمی در فاصلهای دورتر درحال

 .صحبت بودند و متوجه او نشدند

 لعنتی به شانسش فرستاد. اگر میدانست صدر

داخل سالن بگذارد آنجاست محال بود پا . 

 تصمیم گرفت هر چه زودتر مسیر آمده را برگردد،

 .درهمانحین صدای صحبت آن دو را شنید

@ 

 :صدر رو به کرمی پرسید

 به کی میگی؟ _

 نمیدونم، آقا. مگه فرقی داره؟ _



 کتاب را باالتر گرفت تا او را نبینند. آهستهآهسته

 .درحال دورشدن بود

گفتصدر شانه باال انداخت و  : 

 نمیدونم، از این دخترای ترگل ورگل باشن بهتر _

 .نیست؟ از نظر کالس کاری میگم

 :زیر لب باخودش گفت

 سواستفاده ابزاری از زن! واقعا براش متاسفم، مثال»

 «!خارج هم رفته، دریغ از ذرهای شعور

 پوالد قصد داشت بگوید کرمی خودش کسی را

خورد که باانتخاب کند اما یکباره چشمش به دختری   

 کتاب سعی داشت صورتش را استتار کند و همزمان

 .درحال عقبعقب رفتن بود

 .با دهان نیمهباز چند ثانیه به او نگاه کرد

@ 

 زرنگی زیادی نمیخواست که تشخیص دهد، این

 .دختر کیست

 .بگو اون دختره، خورشید، چاییها رو بیاره _

د وهمان حرف کافی بود تا کتاب آرامآرام پایین آی  



 !جای آن را چشمهای از حدقه بیرونزده طلوع بگیرد

 بیهیچدردان#

# ۸۹پارت  

 باحرص به چرخ مخصوص پذیرایی که حاوی

 .فنجانهای چایی بود نگاه کرد

 هر چه فکر میکرد، نمیتوانست خودش را متقاعد

کند تا به آن سالن رفته و خرامان راه برود، نگاهها 

 را

ابق خواستههایبهسمت خود جلب کند و همهچیز مط  

 .صدر جلو رود

 !این کار را نمیکرد حتی اگر اخراج هم میشد

@ 

 صدر، گفته بود یک دختر ترگل و ورگل، کجای

 چهره او شبیه چنین دخترانی بود؟

 طلوع با آن تیپ راحت و بیقیدوبند، چهرهای که یا

آرایش نداشت و یا اگر هم داشت بسیار مختصر بود 

 و

 حتی آن موهای کوتاهش، چطور میتوانست لوندی



 کند؟

 .یک باره فکری خبیثانه به ذهنش رسید

 .باسرعت بهسمت اتاقش دوید

 :حکیمه خانم غر زد

 !بسماهلل! دختر، یهکم آرومتر. سکتهم دادی _

 توجهی نکرد و درحالیکه همچنان باعجله دور

 :میشد، با صدای بلند گفت

 .ببخشید، عجله دارم _

اقش که رسید، کمد لباسش را باز کرده و بعد ازبه ات  

 کمی جابهجایی لباسها، آنچه که میخواست را پیدا

 .کرد

@ 

 با خوشحالی لباس فرمش را عوض کرده و قصد

 داشت اتاق را ترک کند، که چشمش به رژ آلبالویی

 .روی میز آرایشش افتاد

 .رژ را برداشت و با بیدقتی آن را روی لبش مالید

بعد، چرخ به دست پشت در اتاق کنفرانس چند لحظه  

 .ایستاده بود



 .ضربهای به در بسته زد تا اجازه ورود پیدا کند

 از شدت استرس قلبش کم مانده بود از قفسه سینهاش

 .بیرون بزند

 .به خود دلداری داد

 اشکال نداره، تهش مگه چیه؟ اخراج! که اونم اگه»

 .چایی هم نمیبردم باز اخراجم میکرد حتما

 کال این آدم با من لجه، اگه یه کار دیگه پیدا کنم با

 حقوق کمتر، خیلی بهتر از اینه که خفت بکشم و این

شازده تازهبهدوران رسیده به خودش اجازه بده 

 تحقیرم

 کنه و فکر کنه چون نظافتچی هتلشم پس میتونه عین

 !برده باهام رفتار کنه

 «!کورخوندی، آقای صدر

@ 

 .بفرمایید _

# چدردانبیهی  

# ۹۰پارت  

صدای پوالد را که شنید با لبخندی روی لب وارد 



 .شد

 جلسه تقریبا تمام شده حساب میشد و بعد از پذیرایی،

 .همگی قصد داشتند هتل را ترک کنند

 پوالد از اینکه همهچیز خوب پیش رفته، راضی بود

 و خوشاخالقتر از هر وقت دیگری به حساب

 .میآمد

روز شانس اوست و قراربا خود فکر کرد امروز،   

 .است اتفاقات خوبی برایش بیفتد

اما هنوز ثانیهای از فکرش نگذشته بود که طلوع 

 خط

 !بطالنی روی آن کشید

@ 

 چند لحظه طول کشید تا متوجه شود زنی که پا به

 سالن گذاشته نه تنها موجودی عجیبالخلقه نیست،

بلکه همان طلوع مارموزیست که شیطان را هم 

 درس

 !میدهد

 مقنعهای روی سر داشت که تا روی بینیاش جلو آمده



 و از تمام صورتش تنها نوک بینی و لبهای سرخی

که اطراف آن نیز با سخاوت رنگی شده بود، 

 مشخص

 .میشد

 عمال هیچ دیدی به اطرافش نداشت و درهمانحال

 !چرخ را دست گرفته و کجومعوج جلو میآمد

ود که مشخصا برایاز همه اینها بدتر، لباس فرمی ب  

 !حداقل چند سایز بزرگتر از او دوخته شده بود

 .چشمانش را بست و سعی کرد آرام باشد

 !داشت سکته میکرد

 .همه باتعجب مشغول تماشای این ماجرا بودند

 طلوع از عمد، چرخ را با یکی از صندلیها کوبید و

 .با این کار کمی از چایی داخل فنجانها بیرون ریخت

@ 

بخشیدآخ، ب _ ! 

 جهت چرخ را عوض کرد و اینبار آن را به میز

 .کوبید

 .مهمانان آنقدر شوکه شده بودند که هیچ نمیگفتند



 .پوالد به خودش آمد و از جا بلند شد

 .شرمنده تو روخدا، من کمبینا هستم _

 !حالل کنید آقایون

 .اآلن واستون چایی میذارم

اوپوالد خودش را به طلوع رساند و فنجان را از   

 .گرفت

 بعید بهنظر نمیرسید که آن را روی یکی از مهمانان

 !خالی کند

 در حالیکه هنگام خشم و عصبانیت، ترسناکتر از

 هر زمان دیگری بهنظر میرسید، با صدایی آرام که

 :فقط طلوع آن را بشنود، لب زد

@ 

 همین اآلن میری بیرون، من بعدا به حساب شما _

 !میرسم

 بیهیچدردان#

# ۹۱پارت  

باید خودش را آرام میکرد. با چشمانی بسته، چند 

 نفس



 .عمیق کشید

 چیزی نشده پسر، میتونی این :زیر لب با خود گفت

 .بدبیاری رو جمعش کنی

 مگر چاره دیگری هم داشت؟

شروع به زبان بازی کرد و آنقدر دلیل و برهان 

 آورد

 .تا اوضاع را عادی جلوه دهد

بود، ناباور دوکرمی که لحظه خروج طلوع را دیده   

نفر از کارکنان تدارکات را به سالن فرستاد و 

 پذیرایی

 .اینبار به صورت ابرومندانه، صورت گرفت

@ 

 رفتهرفته، مهمانان نیز طلوع را از خاطر برده و در

 حال خوردن میوه و شیرینی با یکدیگر گپ و گفت

 .میکردند

 مدتی بعد، همگی هتل را ترک کردند و حاال پوالد

 .میتوانست سراغ عامل این خرابکاری تاریخی برود

 آنقدر خشمگین بود که اگر خودش را آرام نمیکرد،



 .راهی بیمارستان میشد

 .این دختر دیگر شورش را در آورده بود

 خیال کرده بود کیست که با آبروی پوالد صدر بازی

 میکرد؟

 .تمام رگهای بدنش، بیرون زده بودند

بیرون رفت از سالن با قدمهای سریع . 

 کرمی منتظر ایستاده و خودش را برای ترکشهای

 .رئیس جوان آماده کرده بود

فقط بهم بگو وقتی این دختره روانی، تصمیم گرفت -

 با

اون سر و وضع بیاد تو سالن کنفرانس، تو کجا 

 بودی؟

@ 

 جوابی نداد، اصال فرقی هم نمیکرد چه بگوید، در

 .هر صورت توبیخ میشد

صدر در وضعیتی نبود که برایش در حال حاضر،  

توضیح دهد که او تنها یک نفر است و هر لحظه 

 کسی



 .با او کار دارد

 ...من متاسفم آقا-

 !فعال بگو کجاست-

 کرمی از آنجایی که شناخت نسبتا خوبی به پوالد

 داشت، قبل از اتمام جلسه طلوع را به اتاقش فرستاده

 .بود تا شاید کمی بتواند آرامش کند

- ا دختر بچهست، میدونم کار بدی کرده ولی باورآق  

 ...کنید تو دلش چیزی نیست

کم مانده بود دود از سر پوالد بلند شود، این دیگر 

 چه

 :توجیهی بود؟ با لحن تمسخرآمیزی گفت

 !دختر بچهست؟ منو نخندون کرمی-

 اگه بچهست و عاقلش نارس... پس غلط کردین

 !استخدامش کردین

@ 

فتکرمی با تردید گ : 

 ...پدرتون استخدامشون کردن آقا-

 بیهیچدردان#



# ۹۲پارت  

 پوالد چشمانش را بست و نفسش را به بیرون فوت

 .کرد

 خیلی خب... باشه! پدرم یه اشتباهی کرد و این-

 بیخاصیت رو استخدام کرد، حاال منم میرم سراغش

 و حالیش میکنم که باید جل و پالسشو جمع کنه و از

 اینجا بره، مفهومه؟

 حاال بگو این دختره دقیقا کدوم گوریه؟

 کرمی که چارهی دیگری نداشت، مجبور شد پناهگاه

 .طلوع را افشا کند

@ 

هنوز کلمات به طور کامل از دهانش خارج نشده 

 بود،

 که پوالد از طریق پلهها، راهی طبقه اول و اتاق

 .شخصی طلوع شد

 .در کمتر از یک دقیقه، به دمدر اتاقش رسیده بود

 .دستش را مشت کرد و محکم و پیاپی به آن کوفت

 چندلحظه بعد، طلوع مقابلش ایستاده و با چشمانی



 گستاخ نگاهش میکرد

 :با آنکه ترسیده بود، گفت

 بله؟ با من کاری دارید؟ چرا اینجوری در میزنید؟-

 کر که نیستم! یه بارم درو بزنید، میشنوم و بازش

 .میکنم

و درندشت که تا شکمش دیگر نه از آن مقنعه کزایی  

 !میرسید خبری بود و نه لباس فرم گشاد و بدقواره

 .حتی رژ لبش را پاک کرده بود

@ 

 کرمی خودش را به آندو رسانده و قصد داشت حرفی

 بزند اما پوالد برای اینکه از شرش راحت شود،

 .داخل اتاق شده و در را بست

 .طلوع چشمانش به اندازه گردو درشت و متحیر شد

 چیکار میکنید؟-

 پوالد قدمی جلو رفت اما یکباره پایش به شیای

 .برخورد کرده و تعادلش را از دست داد

 .طلوع ناخودآگاه جیغ خفیفی زد

 وای چی شد؟-



 بیهیچدردان#

# ۹۳پارت  

پوالد گیج و پر درد سعی کرد خودش را از زمین 

 جدا

 کند اما تنها نفسهای سنگینش بود که در اتاق

 .میپیچید

@ 

ر و پاهایش انگار توان سرپا شدن، نداشتند وکم  

 .تمام انرژیشان را از دست داده بودند

 ستون فقراتش، برخالف خواست او سرکشی و

 .نافرمانی میکرد

 به کولهای که سر راهش روی زمین مانده و باعث

 افتادنش شده بود، نگاه کرد و آن را سمت دیگر پرت

 .کرد

 .دوباره پلکهایش روی هم افتاد

 آقاصدر خوبید؟ چی شد؟ دردتون اومد؟-

 ...محکم که نیوفتادین... پس چرا پا نمیشین

از آنجایی که پوالد چشمانش را بسته بود تا به 



 خودش

 مسلط شود و صدای نالهاش را این دخترک منحوس

 .نشنود، هیچ توجهی به حرفهای او نداشت

 طلوع در واقع با خودش حرف میزد و در آن

 .شرایط، توقع پاسخی هم از جانب صدر نداشت

 .دستپاچه شده بود و نمیدانست چه کار کند

@ 

 اتاقش به هم ریخته بود، درست... ولی حواس صدر

 کجا بود که کوله پشتی به آن بزرگی را ندید؟

 از این گذشته، مگر زخم شمشیر خورده بود که

 .اینطور، روی زمین افتاده و بلند نمیشد

برده؟ نکند خوابش  

 .با حفظ فاصله ایمنی، کنار پوالد نشست

 آب دهانش را با تردید و پر صدا بلعید و پچگونه

 .صدایش زد

 ...آقا؟ آقاصدر-

 :نچی زیر لب گفت و باترس با خود گفت

 ...نکنه راستی راستی مرده-



 نه، نمرده بود. مگر مردن به این مسخرگیهم میشد؟

او جواب مثال بپرسند مرحوم چطور فوت کردن؟ و  

 !دهد؛ پاش خورد به کوله پشتی و کلهپا شد

 هنوز در ذهنش درگیر بود که پوالد چشمانش را باز

 .کرد

@ 

 .ناخودآگاه خودش را کمی عقب کشید

 .چشمان به رنگ شب پوالد، او را میترساند

اکثر چشمانی تیرهای که دیده بود، قهوهای سوخته 

 به

اه بود یاحساب میآمدند اما این یکی یا واقعا سی  

 .قهوهایش، جزغاله شده بود

 بیهیچدردان#

# ۹۴پارت  

 سرش را به چپ و راست تکان داد تا دست از این

 .افکار درهم و برهم بردارد

 ...خداروشکر... داشتین میترسوندید منو-

 .ببخشید اتاق من یکم بهم ریختهس



 ...البته من خودم مشکلی ندارم، ولی بقیه انگار

الد ناتمام ماندحرفش با نگاه به پو . 

 جوری با عصبانیت نگاهش میکرد که در لحظه،

 .ماستش را کیسه کرد

@ 

 .برو یه لیوان آب برام بیار-

 .صدایش خش داشت و به زحمت شنیده میشد

 .طلوع به سرعت از جا بلند شد

اهل مبارزه ناجوانمردانه نبود. حاال که حریف 

 مصدوم

 .شده، باید ابتدا او را سرپا میکرد

- شه، االن میارمبا . 

 .پوالد زیرلب غرولند کرد

 آخرش میمیرم ولی نمیتونم به این موجود عجیب-

 ...الخلقه یاد بدم بگه چشم

 از جیب کتش، قرصهایی که دردش را کم میکرد،

 .برداشت و آنها را از ورق جدا کرد

 .لحظاتی بعد، لیوان آب مقابل دهانش قرار داشت



 قرصها را به دهان برد و خواست لیوان را بگیرد که

 .طلوع مانع شد

 .بخور فعال جون نداری-

 .به او چشمغره رفت و لیوان را از دستش قاپید

@ 

 چه زود پسرخاله میشد و افعال جمالتش را از جمع

 !به مفرد تغییر میداد

 :چند دقیقه در سکوت سپری شد. طلوع پرسید

 بهترین؟-

ی کشید و سرش را باال و پایین کردپوالد نفس عمیق . 

 :تک سرفهای زد و گفت

 !آره-

 .دستش را روی میز آرایش تکیه داد و از جا بلند شد

 کتش را روی تنش مرتب کرد و دستانش را از پشت

 .به هم گره داد

قصد داشت همان لحظه، حکم اخراج طلوع را داده 

 و

 .او را ازآنجا بیرون کند



داشتواقعا دیگر تحملش را ن . 

 ...خانم محترم-

 .با صدای ضربه به در، حرفش نیمه تمام ماند

 .طلوع از خدا خواسته، با شتاب سمت در رفت

@ 

 ...برم ببینم کیه-

 پوالد لحظهای بعد، آنچه که دیده بود، باعث شد از

 .شدت تعجب حیران بماند

 ...توقع هر کسی را داشت، جز پدرش

 !او اینجا چه میکرد؟

 بیهیچدردان#

# ۹۵پارت  

 ظاهرا طلوع هم همانقدر شوکه شده بود و توقع

 .حضور هامون را نداشت

 :پوالد با ابروهایی که در هم گره خورده بود، پرسید

 بابا شما اینجا چیکار میکنی؟-

 هامون جواب پوالد را نداد و در عوض رو به طلوع

 .کرد



 میتونم بیام داخل؟-

@ 

 :هول و دستپاچه گفت

- شید من یادم رفت تعارف کنمبله بفرمایید، ببخ . 

 .با دست به صندلی اشاره کرد

 .بفرمایید بشینید-

 هامون صدر، مالک هتل پنجستارهای که او تنها

 نظافتچی سادهای در آن بود، پا به اتاقش گذاشته و

 .برای مدتی هر چند کوتاه، قصد صحبت داشت

 مگر چنین اتفاقی، کم بود؟

ه چیزیسمت یخچال کوچکش رفت تا ببیند، چ  

 میتواند برای پذیرایی فراهم کند اما هامون اجازه

 .نداد

 .بشین دخترم-

 ...آخه اینجوری که نمیشه-

 چرا نشه؟ من به خاطر قلبم باید هر روز قرص-

 .مصرف کنم، واسه همین، حتما صبحونه میخورم

 .االنم سیرم، مطمئن باش تعارف نمیکنم



@ 

پوالد از این که به کل، نادیده گرفته شده، کم مانده 

 بود

 .دود از سرش بلند شود

 !فکر کنم سوال پرسیدم-

 .هامون با آرامش به صندلی نزدیکش اشاره کرد

 بیا بشین باباجان، چرا انقدر عصبانی هستی؟-

 .تکانی به خودش داد و چند گام به سمت پدرش رفت

طعنهای نزندنتوانست جلوی خودش را بگیرد تا  . 

 به نظر نمیرسه شما همچین بی اطالع باشید از دلیل-

 !حال من، وگرنه االن که اینجا نبودین

 .اگه راستشو بخوای آره، یه چیزایی میدونم-

 بیهیچدردان#

# ۹۶پارت  

@ 

 معلوم نبود زیر گوشش چه اتفاقاتی که نمیافتاد؛

 .هرچند که پدرش را میشناخت

اینکه همه امور را به او آدم زرنگی بود و باوجود  



دست پوالد سپرد، از دور نظارهگر بود و همهچیز 

 را

 .کنترل میکرد

 برای پوالد مهم نبود، بههرحال درک میکرد که

 پدرش حتی با وجود بیماری، از هتلی که سرمایه،

عمر و انرژی زیادی که در آن خرج کرده بود، 

 نتواند

 .به همین راحتیها فاصله بگیرد

رچینی بودمشکلش با خب . 

 اینکه کوچکترین کارها و تصمیماتش قرار باشد

زیر ذرهبین پدرش قرار بگیرد، چیزی نبود که 

 بتواند

 .با آن کنار بیاید

 خصوصا اگر پدرش بخواهد این تصمیمات را زیر

 !سوال ببرد، که ظاهرا همین قصد را نیز داشت

 جالبه، اونوقت کی به شما خبر داده؟ همین دختره-

 خورشید؟

@ 



 چیزی که برایش مشخص بود این بود که، طلوع با

 دیگر کارکنان هتل، برای پدرش فرق داشت که اگر

 .نبود، حاال پدرش دخالت نمیکرد

 .اما چه فرقی؟ مگر او که بود؟ هنوز نمیدانست

 از آنها سوال پرسیده بود و هردو به نحوی طفره

 !رفته بودند

لحظه درامیدوار بود واقعیت آنچیزی نباشد که هر   

 ...ذهنش پررنگ تر میشد

 .نتوانست ساکت بماند، با حرص رو به طلوع کرد

 آخه عجب رویی داری تو! هر غلطی دلت میخواد-

 میکنی، اونوقت به پدرمم خبر میدی؟

 :طلوع ناباورانه گفت

 !من چیزی نگفتم-

 .پوالد شلوغش نکن، طلوع حرفی به من نزده-

 درسته که رفتم، ولی هنوزم آدمای خاص خودمو

 .اینجا دارم

@ 

 .پوزخند زد



 دست شما درد نکنه، عمال داری میگی واسم بپا-

 گذاشتی! مهم نیست... در هر صورت این خانم، از

 !نظر من اخراجه

 بیهیچدردان#

# ۹۷پارت  

طلوع ترسیده و نگران، به هامون نگاه کرد تا بلکه 

 او

از اخراجش شود وساطتی بکند و مانع . 

باوجود اینکه تا قبل از آمدن صدر بزرگ، پی 

 اخراج

 را به تنش مالیده بود، اما حاال که آنجا بود،

 .میتوانست مانع از بیکاریاش شود

 .به هر حال، حرف اول و آخر را او میزد

 .هامون سعی داشت جو را آرام کند

 .پوالدجان، پسرم، عجوالنه تصمیم نگیر-

@ 

ن همه مدارا پدرش در حیرت مانده بودپوالد از ای . 

 هامون همیشه آدم خوشبرخوردی بود اما هیچگاه از



 .کارشکنیها هم به آسانی عبور نمیکرد

چه ربطی داره؟ نه فقط این خانم، هر کس دیگهای -

 هم

 .اگر این کارو کرده بود، من باز اخراجش میکردم

 بازی با اعتبار و آبروی خانواده صدر، برای شما

قدر کماهمیت شده؟ان ! 

 .طلوع قصد بردن آبروی کسی را نداشت

 مشکلش با صدر جوان این بود که به او احترام

 .نمیگذاشت

 عقیده داشت مهم نیست انسان در چه جایگاهیست،

 باالخره همه غرور و شخصیت داشتند و اگر صدر

 در جایگاه ریاست ایستاده نباید کارمندانش را خرد

 .کند

ن مدت، حرف یا کار ناشایستی از هر چند که در ای

 او

 .با دیگران ندیده بود

 با همه جدی و سختگیرانه رفتار میکرد ولی با او

 !بیرحمانه



@ 

 نه که زجرش داده باشد، اما حتی آن نگاه سرشار از

 تحقیر و از باال به پایین تمام روانش را به هم

 .میریخت

 نمیتوانست تحمل کند کسی او را همچون موجودی

 .ناچیز و بیمصرف بداند

 قرار بود هر وقت درسش تمام شد، حسابدار هتل

 شود، در کارش پیشرفت کند، اما با جایگزین شدن

 صدر جوان به جای هامونخان، همهچیز را از دست

 .رفته و امیدش را ناامید میدید

 بیهیچدردان#

# ۹۸پارت  

 با اینحال، کمی شرمنده شد. خواسته بود طعم

پوالد بچشاند اما شاید عجوالنهکوچکشدن را به   

 .برخورد کرده بود

 احتماال بهتر بود نقشهی دیگری میکشید، نقشهای که

 در آن فقط خودش و صدر حضور داشته باشند بدون

 .شاهد بودن هیچ فرد دیگری



@ 

 ...باور کنید قصد من این نبود-

 قصدت هرچی که بود، باعث شدی به ریش من-

 !بخندن

فضای اینجا، برای کار کردناز همون اول گفتم   

 .دخترای کمسن و سال مناسب نیست

 .دوباره هامون دخالت کرد

پیش از این مسئله، خودش را از تمام امور مربوط 

 به

 .هتل، کنار کشیده و به پوالد سپرده بود

 تا همین حاال و با حضور و دخالتش، باعث دلخوری

 .پسرش شده بود

د، اما اخراجنباید تصمیماتش را زیر سوال میبر  

 .طلوع هم خط قرمزش بود

 طلوع قول میده دیگه کارش رو به درستی انجام-

 بده، مگه نه؟

@ 

 سرش را پایین انداخت و با صدایی که به زحمت



 :شنیده میشد، گفت

 ...باشه-

پوالد سرش را با تاسف تکان داده و در حالیکه، 

 کمی

 .لنگ میزد، اتاق را ترک کرد

رو به طلوع گفتقبل از بسته شده در،  : 

 دارم اتمام حجت میکنم، قسم میخورم که اگه فقط یه-

 بار دیگه، بخوای سرکشی کنی، کسی به گوشم

 برسونه کارتو درست انجام نمیدی، یا هر بهونه

 دیگهای که دستم بدی، حتی اگه پدرم بخواد ضامنت

 !بشه، فایدهای نداره

 .گفت و در را محکم پشت سرش بست

 بیهیچدردان#

# ۹۹رتپا  

@ 

 هامون نفس عمیقی کشید و به طلوع اشاره کرد

 مقابلش بنشیند اما او سرش همچنان در یقهاش فرو

 .رفته و حرفی نمیزد



این چه کاری بود دختر جان؟ وقتی کرمی خبرم _

 کرد

 .چیکار کردی، نمیدونستم بخندم یا عصبی شم

 طلوع در برابر نگاه مالمتگر صدر کمی دستپاچه

 .شد

 من براتون توضیح میدم. به خدا انقدرم بچه نیستم_

 .که فقط به خاطر لجبازی، بخوام همچین کاری بکنم

 ولی این مدت که شما رفتید، اصال همهچی عوض

 .شد، مخصوصا برای من

 اونموقع کلی انگیزه داشتم، گفتم درسم تموم بشه

حسابدار میشم، پیشرفت میکنم ولی آقا پوالد کال با 

 من

یکنهحال نم ! 

 نگاه متعجب هامون را که دید، سریع جملهاش را

 .تصحیح کرد

@ 

 نه منظورم اینه که از من خوشش نمییاد، اصال_

 نمیدونم چرا با من مشکل داره! خب معلومه بعدا هم،



 .مثال یکی دو سال دیگه، جایگاه منو عوض نمیکنه

 فقط هم این نیست، خب من درسته اینجا نظافتچیام

دارم، آدمم، دوست ندارم یکی ولی بازم غرور  

 !کوچیکم کنه

 از بین اینهمه آدم، گیر دادن به من که لباست تنگه،

 آخه کجاش تنگه؟

 ینی من سایز خودمم نمیدونم؟

؟ «چشم»یا « باشه»یا مثال چه فرقی میکنه بگم 

 حتی

به آقای کرمی گفتن بگو یه دختر ترگل و ورگل 

 چای

، خب منبیاره برامون، بعدشم اسممنو آوردن  

 نمیتونم همچین چیزی رو قبول کنم. عروسک

 !ویترینی که نیستم نگاه بقیه رو به خودم بکشم

 هتل خودش چندین و چندتا کارمند مخصوص

 تدارکات و پذیرایی داره، وقتی از میون اونهمه آدم،

 میگن من اینکارو بکنم، معلومه میخوان منو اذیت

 .کنن



 بیهیچدردان#

@ 

# ۱۰۰پارت  

خیلی راحتم! همه جوره راضیام من اینجا  

 !نه الزمه پول برق و آب و اینچیزا رو بدم نه اجاره

 نه نگران باشم که تنهام و نصفه شب دزد یا مزاحمی

 .پیداش بشه

 حتی الزم نیست وقت بذارم برای پخت و پز، از

 .دانشگاه که میام، غذام حاضره

مادرمم خیالش راحته اینجا امنیت دارم اما با همه 

نا،ای  

 .من عزت نفسمو ترجیح میدم

 گفتم فوقش اخراج میشم، اما با پولی که اینمدت پس

 انداز کردم، یه جوری سر میکنم. یکی از دوستام،

 خونه دانشجویی داره و شاید جا داشته باشه یهمدت

 .پیشش بمونم تا بعدش که یه کار جدید پیدا کنم

 طلوع آنقدر سریع و پشتهم حرف زد، که در آخر

 .نفسش بند آمد



@ 

 هامون حاال رنگ نگاهش مهربان شده و لبخند روی

 .لبش نشسته بود

 .در دل طلوع را تحسین کرد

 مطمئن بود در آینده نه چندان دور، طلوع میتواند

 پیشرفت کرده و به جایگاه حقیقیاش برسد، اعتماد به

 .نفس و غرور خاص این دختر او را به وجد میآورد

_ ه یادت رفته؟ من همون روز همطلوع جان.... نکن  

 که از همه خداحافظی کردم، بهت گفتم میرم ولی

 .هرچندوقت یکبار، پیدام میشه

 از همه کارای هتل مطلعم، از هیچ اتفاقی بیخبر

 .نمیمونم

من حواسم بهت هست دختر خوب.... ولی تو هم 

 حتی

 .شده، کجدار ومریز تحمل کن وباهاش راه بیا

ن میده آدم خشک و بدخلقیپوالد اونقدر که نشو  

 ....نیست

 سختی زیاد کشیده و بی اعتماده... االنم به اینکه من



 هواتو دارم شک کرده و میخواد بفهمه ماجرا چیه

 ولی من تا وقتی نخوای، هیچ حرفی نمیزنم؛ خیالت

 .راحت باشه

@ 

 اگر بری، اونوقت دیگه ذهن من آروم نیست. مدام

. یه مقدار کوتاه بیا وباید نگرانت باشم که کجایی..  

 سیاست داشته باش... من پسرمو خوب میشناسم؛

 .چیزی دستگیرش نشه، بیخیالت میشه
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 شماره را گرفت و موبایل را نزدیک گوشش نگه

 داشت. هنوز به بوق دوم نرسیده بود که تماس پاسخ

 .داده شد

 !به، چاکر پاکر آقا پوالدَ _

_ مزه بپرونی، قطع کنم اگه میخوای باز ! 

داداش چرا یهو قاطی میکنی مگه چی گفتم؟ _

 چاکرتم

 !نمیخوای باشم؟ خیله خب نمیشم



 پوالد تنها سکوت کرده بود و منتظر بود نطق

 پسرعمه پرحرفش تمام شود. بعد از اینکه دقایقی

 راجع به سختیهای کارش و مشتریهای بدخلق و

@ 

ع به مادرشرویاعصاب گله کرد، تصمیم داشت راج  

که اینروزها زیادی به اون پیله کرده بود تا برایش 

 به

 خواستگاری برود، تعریف کند که پوالد نه تنها

 :استقبال نکرد، بلکه کالفه گفت

 میذاری بگم چیکار دارم یانه؟_

 مگه زنگ نزدی حالمو بپرسی؟ منو باش گفتم دلت_

 .برام تنگ شده! جونم داداش بگو

 مگه تو میذاری آدم دلش برات تنگ شه؟ اونموقع_

 هم که آلمان بودم یه روز در میون زنگ میزدی دو

 !ساعت حرف میزدی

 بده نمیخواستم تو مملکت بیگانه، احساس غریبی_

کنی؟ یه چند روز ولت کردم تازه از فرنگ اومدی 

 با



 خانوادت بگذرونی به این زودی فراموش شدم؟ دیگه

 منو نمیخوای؟

الد سیگار را بین لبش گذاشت و میان حرفش پو

 .پرید

 !پسرعمهجان، کاش چند دقیقه خفه بشی_

@ 

 آریا که اخالق پوالد را میشناخت و میدانست که

صبرش سرآمده و اگر به حرف زدن ادامه دهد، 

 تماس

 :قطع خواهد شد، گفت

 !چشم آقا پوالد، امر بفرما_

 .سیگار را روشن کرد و از آن دمی گرفت

_ خونه میخوام برام جور کنی، مهم نیست زیاد یه  

 بزرگ باشه یا نه، فقط تو یه محلهی آروم میخوام،

 .سر و صدا نباشه

 خونه برای چی؟_

 میتونی یا یه ساعت میخوای سوالپیچم کنی؟_

 .باشه بابا، تو هم چقدر سریع ترش میکنی_



 چرا نتونم؟ ناسالمتی کارم همینه! فقط خیلی عجله

تا چقدر باشه اوکیای؟ داری؟ هزینهاش  

عجله که ندارم ولی طول هم نکشه بهتره، قیمتش _

 هم

 .مهم نیست فقط راضیم کن

 !حله_

@ 

 تماس را قطع کرد و دود را از بینی و دهانش بیرون

 .داد
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 آخرین امتحانش نیز باالخره تمام شد و خوشحال از

رد، بااینکه تمام واحدهای این ترم را پاس میک  

 .دوستانش در حال گپ و گفت بود

بهار ناامیدانه به لیوان شیرموز میان دستش نگاه 

 .کرد

 !اسمش شیر موزه ولی اصال مزه موز نمیده_

 نازنین درحالی که زیپ سوییشرتش را باال میکشید،



 :گفت

 اگر از بوفه دانشگاه، بعد از دو، سه سال توقع_

 !بیشتری داری مشکل از خودته

_ بختی، مزه شیرم نمیدهآخه بد ! 

@ 

 لیوان شیرموز را روی میز گذاشت و از خوردن آن

 .گذشت

 بچهها حاال که امتحانا تموم شده و تا شروع ترم بعد-

 هم بیکاریم، بریم یه روز هتل طلوع اینا، یه چیز

 درستحسابی و باکالس بخوریم؟

 .تازه میتونیم بریم قسمت رستوران سنتیش

 شنیدم موسیقی زنده هم دارن، نه طلوع؟ خیلی هم

 باکالسه، جون میده برای عکس گرفتن و پست

 !گذاشتن برای اینستا

 نازنین که از خدا خواسته بود پیشنهاد بهار را، روی

 .هوا زد

 آره آره، موافقم.... میای بریم نرگس؟_

 :نرگس با لبخند گفت



_ ب برسهفکر کنم بتونم بیام، اگه مامانم تا آخر ش  

 خونه میام، ولی اگه نیاد مجبورم علی رو نگه دارم

 ....نمیشه با بچه کوچیک

 !خدایی موندم تو کار ننه بابای تو_

@ 

 بعد بیست سال بچه دار شدنشون چی بود اخه؟

 بیست سال نه و هیجده سال، بعدم من بهشون حق_

 .میدم

 خواهر و برادر بزرگترم که ازدواج کردن رفتن سر

ی خودشون، منم اگه موندم، واسه اصرارخونه زندگ  

 خودمه وگرنه ما تو فامیل رسم نداریم دختر تا بیشتر

 .از بیست سالگی مجرد بمونه

 دیگه اونام دیدن دارن تنها میشن، گفتن یه همدم تو

 .روزای پیری برای خودشون داشته باشن

 نازنین با تاسف سرش را تکان داد و رو به طلوع

 :گفت

_ د نمیشه انقدر منطقیه؟خدایی حالت ب  

 طلوع که با پیشنهاد بهار توی فکر رفته بود و دنبال



 راهی میگشت تا آنها رو منصرف کند، حتی یک

 .کلمه از مکالمه آنها هم متوجه نشد

@ 

 اگر به هتل میآمدند و متوجه میشدند که او فقط یک

 .مستخدم ساده است، آبرو برایش نمیماند

به آنها گفته بود وشغلش از یکطرف و دروغی که   

 !دو سال و نیم هم ادامهاش داده بود، از طرف دیگر

بعد از آن نمیتوانست در چشمان نرگس نگاه کند. 

 باید

 :چه کار میکرد؟!بیهیچدردان | سامان شکیبا
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 به آدرسی که آریا برایش فرستاده بود، یکبار دیگر

 .نگاه کرد

ا جلب کرده بوددر نگاه اول که رضایتش ر . 

 .به نظر میرسید که نوساز و شیک باشد

 از ماشین پیاده شد و پایش را در محوطه ورودی

 .مجتمع گذاشت



 چند باغچه کوچک و بزرگ دور تا دور آن به چشم

 میخورد که به خاطر سرمای هوا، خبری از گل و

@ 

 گیاه خاصی نبود و فقط چند درخت کاج، سبز باقی

 .مانده بودند

 از همانجا که ایستاده بود نیز، میتوانست کیوسک

 .مخصوص نگهبانی را ببیند

 اینکه هرکسی نمیتوانست بدون اجازه او مزاحمش

 شود، نکته مثبت دیگر بود. ظاهرا آریا با سلیقه او

 .کامال آشنا بود

 .به در شیشهای فشار وارد کرد و داخل شد

کینگهبان، که مردی حدودا چهل ساله با موهای مش  

 :کمپشت بود، رو به پوالد پرسید

 بفرمایید، باکی کار دارین؟_

 قبل از اینکه حرفی بزند، در آسانسور باز شد و آریا

 .از آن بیرون آمد

ایشون با من هستن، اومدن واحد شماره ده رو _

 .ببینن



 :و رو به پوالد ادامه داد

 .بیا داداش_

 .سری تکان داد و پشت سر آریا حرکت کرد

@ 

_ نی چقدر تمیزه؟ اینجا هرروز یه نظافتچی میادمیبی  

 .تمیز میکنه

با حرف آریا، یاد طلوع افتاد و اخمهایش در هم 

 .رفت

 آسانسور که در طبقه دهم متوقف شد، هردو از آن

 .بیرون آمدند

 توی این طبقه، فقط یه همسایه داری که اونم تحقیق_

 کردم خانم مسنیه، خانوادهش هم خارج از کشورن و

ها زندگی میکنه. خیالت راحت؛ آرومه آرومه همهتن  

 !چی

 .در را برای پوالد باز کرد و خودش عقب کشید

 .سه خوابهس، اشپزخونهشم خیلی مدرن ساخته شده_
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 خودت بیا گاز شیشهایش رو ببین، سینکش رو نگاه

 !کن، کابینتها چقدر قشنگن

@ 

ست مالیدپوالد کالفه چشمانش را با پشت د . 

 آریا، خودم دارم میبینم. چند دقیقه حرف نزن، اگه_

 سوالی داشتم ازت میپرسم؛ اوکی؟

 باشه.... پس حداقل برو اتاقا رو هم یه نگاه بنداز،_

 .تراسشم بزرگه؛ ویوی خیلی خوبی هم داره

 :پوالد درحالی که به سمت اتاقها میرفت، داد زد

 !آریا_

_ صالخب بابا، من دیگه خفه میشم ا ! 

 دست روی دهانش گذاشت و به شکل نمایشی آنرا

 .روی لبش کشید

 !آ.... دیگه تموم، زیپ دهنمو بستم_

زیر لب گفت و یکی از اتاقها« خداروشکر»پوالد   

 .را باز کرد

@ 

در شیشهای بزرگی که باعث شده بود نور خورشید 



 از

آن عبور کرده و اتاق را روشن کند، توجه پوالد را 

 به

 .خود جلب کرد

دستگیره در را کشید و مقابلش تراسی بزرگ و 

 دلباز

 که جان میداد باربیکیو در آن گذاشته و کباب درست

 .کرد، قرار داشت

جلوتر رفت و ازمنظرهی پیش رویش لبخند زد، 

 انگار

 .تهران زیرپایش بود

آدمی نبود که بتواند پیش پدر و مادرش زندگی کرده 

 و

روجش توضیح دهد،برای هربار ورود و خ  

 مخصوصا که مادرشروی او، بعد از تصادف

 .وسواس پیدا کرده و مدام نگرانش میشد

 خیال میکرد اگر در هتل بماند، وضع بهتری خواهد

داشت اما اشتباه میکرد. هرروز یک دردسر به 



 وجود

 .میآمد و اعصابش را بهم میریخت

@ 

 احتیاج به جایی داشت که در آن با خیال راحت چشم

 روی هم بگذارد. با صدای پای آریا از فکر بیرون

 .آمد

 چیه؟ کشتی هات غرق شدن؟_
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 .نچی زیر لب گفت

 اینکه من پرحرفم قبول، ولی تو هم دیگه زیادی_

 ساکت شدی! کو اون پوالد قدیم؟

 پوزخند تلخی زد. این سوال خودش نیز بود. زیرلب

 .زمزمه کرد

_ زش نموندهفکر کنم هیچی ا . 

 .خیال میکردم بیای ایران، روحیهت بهتر میشه_

 من نیومدم اینجا که شاد و شنگول شم، فقط دنبال_

 .حقیقتم



@ 

 باشه قبول ولی با بدخلقی چیزی درست میشه؟ پدر_

 و مادرت چه گناهی کردن؟

 :پوالد با طعنه تکرار کرد

 ....پدر_

 هوم؟ چرا اینجوری میگی؟_

بزند یا نه، اما او شک داشت به آریا حرفی  

 قابالعتمادترین فردی بود که در تمام عمرش

 .میشناخت

 بهش مشکوکم، حس میکنم یه سری چیزا رو داره_

 .مخفی میکنه

 مثال چی؟_

 لب زیرین خشکشدهاش را به دهان برد و آن را با

 .زبان تر کرد

 !یه دختره هست، نظافتچیه بدجوری هواشو داره_

فتآریا متفکر و با تردید گ : 

 خب؟_

@ 



 .حدس میزنم معشوقهش باشه_

بدون توجه به چشمان گرد شده از تعجب آریا، با 

 خود

 :گفت

 ممکنه صیغهش کرده باشه؟_

 !نه بابا، آخه آقات همچین آدمی نیست_

 منم همین خیالو میکردم ولی باید بودی و میدیدی_

 چطوری خودشو رسوند هتل، تا نذاره من دختره رو

 !اخراج کنم

 خب اخه... اینهمه دختر، چرا با یه نظافتچی؟_

 ....شاید شگردشه_

 !یعنی چی؟_

 نمیدونم.... مثال از عمد یکی رو انتخاب کرده که_

 !هیچکس بهش شک نکنه
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@ 

 چند روز از زمانی که با آریا برای دیدن خانه همراه



 شد، گذشته اما هیچکدام از فرضیهها و حدسهایش

به رابطهی احتمالی پدرش و طلوع رنگ  راجع

 نباخته

 .بود

 .امیدوار بود به قول آریا تنها یک بدبینی ساده باشد

 دست خودش نبود که نمیتوانست به چیزی

 .خوشبینانه نگاه کند

 .گذشته، درسهای بدی را در ذهنش حک کرد

 درسهایی که نمیتوانست هیچگاه آنها را نادیده

 .بگیرد

- عزیزم، بعد چند روزم که اومدی، یکم باقلوا بخور 

 نه

 .چیزی میخوری، نه درست حرف میزنی

 خوردم، ممنون. خودت که میدونی، کال میونهی-

 .خوبی با شیرینیجات ندارم

 مگه نگفتی وقت آرایشگاه داری؟ نمیری؟

@ 

 .ماهبانو باتردید نگاهش کرد



 چرا، ولی تو تازه اومدی. میتونم بندازمش یه وقت-

 .دیگه

- ل مامان، برو به کارت برس. قول میدم فردابیخیا  

 .بازم بیام

 باوجود حرف پوالد، انگار باز هم مادرش

 .نمیتوانست دل بکند

 برو حاضر شو، منم میرم تو اتاقم یکم استراحت-

 .کنم

 از جا بلند شد و به ظاهر، مسیر اتاقش را در پیش

 گرفت اما همین که مادرش از دیدرس خارج شد،

ده و به سمت اتاق کار پدرش رفتراهش را کج کر . 

 .فرضیهای سنگین، ذهنش را آشفته کرده بود

 اگر کار از صیغه گذشته بود، چه؟ همسر عقدی

 هامون صدر بودن را، کدام دختری رد میکرد؟

@ 

 پدرش بیشک آنقدر پول داشت که حتی نمیدانست با

 .آنها چه کند

 دختری مثل طلوع، چرا باید از چنین موقعیتی



 میگذشت؟

 احتمال داشت حتی آن دخترک خوشخط و خال،

 !پدرش را اغوا کرده باشد

 باوجود اینکه از او خوشش نمیآمد، نمیتوانست

 .منکر زیباییاش شود

 .بی سر و صدا وارد اتاق شده و در را آهسته بست

 میز چوبی تقریبا بزرگی که سمت راست اتاق قرار

دداشت، اولین چیزی بود که به چشم میخور . 

سمت دیگر کتابخانهای بزرگ و چندطبقه قرار 

 داشت

 که آن هم از جنس چوب بود و شاید بیش از صدها

 .کتاب مربوط به تجارت و اقتصاد در آن قرار داشت

 .هامون، بیشک آدم با سواد و اهل مطالعهای بود

به سمت میز رفت و چند برگهای را که روی آن 

 قرار

 .داشت، جابهجا کرد

@ 

نشست و کمی کامپیوتر را زیر و رو روی صندلی  



 .کرد اما هیچچیز به درد بخوری نیافت
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کشوها را یک به یک بیرون آورد و کیف دستی 

 چرم

 قدیمی را که مخصوص نگه داشتن مدارک پدرش

 .بود، باالخره یافت

 از اینکه هامون، این عادت را ترک نکرده و

ذاشته بود، خوشحالشناسامهاش را جای دیگری نگ  

 .شد

 .صفحه اول را رد کرد و نگاهش قفل نام همسر ماند

 .جز ماهبانو، نام هیچکس دیگری نوشته نشده بود

 .نفسش را باخیال نسبتا آسودهای، بیرون داد

 اما بیشک پیدا کردن صیغهنامه در این مکان، کم از

 .یافتن سوزن در انباه کاه نداشت

@ 

ود که چنین چیز مهمی رااصال مگر هامون دیوانه ب  

 .جلوی چشم بگذراد



 .سرش را عقب برده و به صندلی تکیه داد

چشمانش را روی هم بست و زیر لب با خودش 

 :گفت

 همه مثل هم نیستن، همه خیانت نمیکنن، بس کن-

 .پسر... اون پدرته

 یه مرد زیادی مهربون، که دلش به حال همه

 .میسوزه، همین

یش برگردانده و از اتاقشناسنامهی پدرش را سرجا  

 .بیرون رفت

 :اورکتش را تن کرد و باصدای نسبتا بلندی گفت

 .من دارم میرم مامان-

 .ماهبانو با تعجب از اتاقش بیرون آمد

 کجا؟ مگه نگفتی میمونی استراحت کنی؟-

 .نه دیگه، بهتره برم کارای هتل هم مونده-

@ 

مادرش با نارضایتی جلو رفت و بوسهای به 

 گونهاش

 .زد



 .باشه، مراقب باش پاهات یخ نکنن-

 .چشم زیر لب گفت و از خانه خارج شد

 مقصدش هتل بود، جایی که درست در همان لحظه،

 طلوع استرس رسیدن همکالسیهایش را میکشید و

 !درمانده گوشهی ناخنش را میجوید
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 حیران مانده و اضطراب زیاد، راه نفسش را گرفته

 .بود

 هزار بهانه به ذهنش خطور کرده بود اما بعد از چند

 .لحظه، خطشان میزد

 وای خدا چیکار کنم... عجب غلطی کردم راستشو-

 .نگفتم

@ 

 .حکیمهخانم باز هم صدایش زد

 .طلوع جان-

 .آهی کشید و کالفه به سمت او رفت

 جانم؟-



 اتاق صد و هشت نظافت میخواست، رسیدگی-

 کردی؟

- کردیم، خیالتون راحت باشهبله با مینا تمیز  . 

 پس از طبقه اول چک کن ببین هیچکدوم از اتاقا-

 .نظافت می خواد یا نه

 اتاق دویست و چهار هم فکر کنم همشون رفتن

 .بیرون؛ اگر الزمه مرتبش کنیم

 .باشه-

 مشکل اصلیاش این بود که دوستانش دقیقا زمانی

 میخواستند سر بزنند که شیفت کاری او محسوب

و هرچه فکر می کرد، نمیتوانست راهی پیدامیشد   

 .کند که از این مخمصه رها شود

@ 

 حتی وقت نداشت لباسش را عوض کرده و به جای

 یونیفرمی که به طور واضح، شغلش را مشخص

 .میکرد، لباس دیگری تن کند

 پوالد ماشین را در پارکینگ پارک کرده بود و قصد

د دختر ورود به هتل را داشت که توجهاش به چن



 جوان

 .جلب شد

 دو دختر با لباسهای نسبتا باز، که در حال شوخی و

 خنده بودند و دختر دیگری که کنارشان ایستاده بود و

 .هرچندوقت، یکبار در جواب آنها لبخند میزد

 خوش به حال طلوع، هم برای خودش مستقله و-

 دستش تو جیب خودشه، هم پدر و مادرش پیشش

 نیستند که مدام بخوان بازخواستش کنن. خدایی هتل

 نیست که، مثل اسمش واقعا بهشته. صبح تا شب

 میشینه روی صندلی و با عشوه به هر کی اومد

 داخل، میگی بفرمایید... بعد فالن اتاقی که خالیه،

 کلیدشو تحویل میدی. چند میلیون هم آخر ماه حقوق

 .میگیری

@ 

تم، هیچ کار بهدرداونوقت من کل تهران رو گش  

 بخوری پیدا نکردم. همهشون میخوان حمالی کنی

 .براشون

 !ساعت کاری زیاد، در عوض حقوق کم



 ...چی میشد منم میتونستم اینجا کار پیدا کنم
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 .نرگس نگاه چپی به دوستش کرد

 .ای بابا، قضاوت الکی نکن نازنین -

ستیمما که به سختی کار طلوع آشنا نی . 

 من شنیدم جاهای معروف، سختگیری رو

 .کارمنداشون، به مراتب بیشتره

 !در واقع به جای حقوقی که میدن، پوستتو میکنن

 .نازنین شانه باال انداخت

 من حاضرم پوستم کنده بشه، ولی همچین جایی کار-

 .کنم

@ 

 :بهار در دفاع از نازنین گفت

- همه راست میگه، فکر کن مامان و بابای من، به  

سپردن که اگه یه کار مناسب با رشتهم پیدا شد، 

 بهمون

 خبر بدن ولی بعد از سه ماه، عباسآقا، سوپری سر



 کوچه مون اومده میگه بهار خانم حسابدار من

 نمیشه؟ آخه مردک اصال کسی از تو خرید میکنه که

 حسابدار هم بخوای؟

 !بچهها، ساکت دیگه-

اینجا خیلیزشته یکم خوددار باشید. به هر حال   

 .شلوغه

ممکنه همکاراش ما رو ببینن، نگن چه دوستای خل 

 و

 !چلی داره

 پوالد از حرکت ایستاده و سه دختر از کنارش عبور

 .کردند

 یکی از دخترها زیر چشمی او را دید میزد و با

 :صدایی که خیال میکرد به گوش او نمیرسد گفت

@ 

- بزاوف، هنوز هیچی نشده خوشتیپا دارن جلومون س  

 !میشن، خدایی این کجا، پسرای دانشگاه ما کجا

 .نرگس کالفه بار دیگر تشر زد

 !هیس؛ زشته-



 .پوالد با ابروهای باال پریده، شاهد دور شدنشان بود

 .دوستان طلوع بودند؟ بعید به نظر نمیرسید

 .مثل خودش حداقل یک تختهشان کم بود

 اما نکته جالبتر این بود که، ظاهرا خیال میکردند که

 طلوع نه نظافتچی، بلکه رسپشن هتل پنج ستارهی

 !بهشت هشتم است

 :پوزخندی زد و زیر لب گفت

شاید نتونستم اخراجت کنم، ولی به روشهای -

 دیگهای

 میشه تالفی کرد، مگه نه خورشید خانم؟
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@ 

مخفی کرده و در همان حال،خود را پشت دیوار   

 .یواشکی به دوستانش نگاه میکرد

 .صدایشان را میتوانست بشنود

 ا، پس طلوع کجاست؟ این دختره کیه جاش نشسته؟ِ -

نرگس نگاهی به اطرافش انداخت تا شاید طلوع را 



 پیدا

 .کند

 خودش را بیشتر از قبل، پشت دیوار مخفی کرد. کم

 .مانده بود گریه کند

- االن شیفتش نیست و تو اتاقشهخب حتما  . 

 ...بذار از این نگهبانه بپرسم

 :سمت محمود رفت و گفت

 ببخشید آقا، شیفت کارمندای اینجا تازه عوض شده؟-

آقا محمود پرسشی نگاهش کرد و با تعجب جواب 

 .داد

 هنوز تموم نشده ولی آخراشه، چطور؟-

@ 

 آهان، ما دوستای خانم تابش هستیم، نتونستیم پیداش-

 .کنیم

 اتفاقا تا همین چند دیقه پیش، بودش، نمیدونم االن-

 .کجاست

 میخواید از حکیمه خانم سوال کنم؟ اون میدونه

 .حتما



 نازنین، نگاه به دختری که جای طلوع روی صندلی

 .پذیرش نشسته بود، انداخت

 حدس میزد که احتماال خسته بوده و ساعت آخر

 .کاریاش را پیچانده باشد

اعث دردسرش شوندنمیخواست ب . 

 نه آقا، خیلی ممنون. کار مهمی باهاش نداریم فقط-

 .خواستیم یه سالمعلیکی بکنیم، که اونم مهم نیست

 ...مزاحم کارش نشیم بهتره

 .باشه هرطور راحتید-

 .تشکر کوتاهی کردند و از آن قسمت فاصله گرفتند

 بهار، شماره طلوع را گرفته و منتظر ماند اما آنقدر

د که تماس خود به خود قطع شدزنگ خور . 

@ 

 ای بابا... جواب نمیده، حتی نمیدونیم اتاقش-

 .کجاست

 :نرگس با تردید گفت

 .خب از همین دختره بپرسیم شماره اتاقشو بگه-

 .نازنین سرش را تکان داد



 حتما طفلی تازه شیفتش تموم شده، به نظرم اول یه-

 گشتی بزنیم، بعدش بریم دنبالش، نظرتون چیه؟

 :بهار با آنکه به نظر میرسید وسوسه شده باشد، گفت

 ناراحت نشه بدون خودش داریم میگردیم؟-

 وا، چرا ناراحت بشه؟ دیگه هتلی که صبح تا شب-

 توش زندگی میکنه واسه اون عادی شده، براش

 .جذابیت نداره

 .هم اون استراحت میکنه، هم ما بیکار نمیمونیم
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@ 

ه سمت کافیشاپ حرکت کردندهرسه ب . 

 طلوع نفسش را آسوده بیرون داد اما ذهنش کامال

 .درگیر بود

 نمیدانست باید چه کند. دنبال بهانهای منطقی و قابل

 .باور میگشت

 خورشید؟-

 .طلوع باترس، از جا پرید و هین بلندی گفت



 وقتی پوالد رو درست پشت سرش دید، ناخودآگاه

 :گفت

 ...وای آقا پوالد-

پوالد با ابروان باالپریده نگاهش کرد و دست به 

 سینه

 .خیرهاش ماند

 !به نظر میرسه از کسی قایم شدی-

 :طلوع باوجود اینکه عمال رنگش پریده بود، گفت

 !کی؟ من؟ نه بابا-

@ 

 .با حالت تمسخرآمیزی، کوتاه خندید

جدا؟ پس چرا چند دقیقهس که چسبیدی گوشه -

 دیوار و

اون دخترا رو دید میزنی؟ هر چند لحظه یکبار،  

 طلوع لحظهای نفسش بند آمد. یعنی حرکاتش آنقدر

 ...تابلو بود؟ یا پوالد صدر زیادی حواسجمع

 کدوم دخترا؟ واال اگه من بدونم از چی حرف-

 .میزنید



 که اینطور... آخه مثالینکه داشتن میگفتن دوستاتن،-

 !بذار صداشون کنم شاید اشتباهی شده

حرکت کرد که طلوع سراسیمه به سمت کافیشاپ  

 .خودش را به او رساند

 دست و پایش شل شده و حس میکرد تعادل درستی

 .روی اندامهایش ندارد

 .اگر دوستانش میفهمیدند، بیچاره میشد

 غرورش میشکست و از آن مهمتر، یک دردغگو

 .جلوه میکرد

@ 

اگر هم قرار بود واقعیت را بدانند، حاال زمان 

 مناسبی

 .نبود

 نمیخواست وقتی اقرار کند که به نظر برسد چارهی

 ...دیگری ندارد

 نفس عمیقی کشید و رو به پوالد با صدای گرفتهای

 :گفت

 نرید تو روخدا... باشه...باشه... دوستامن،-



 ...میشناسمشون

 به نظر پوالد رسید، این اولین باریست که خورشید،

 ...قلدر و پرادعا به نظر نمیرسد
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 چرا بهشون دروغ گفتی؟-

@ 

 طلوع نگاهش را دزدید. برایش حرف زدن راجع به

 .این موضوع آسان نبود

 .خب... موضوع پیچیدهس-

 من قصدم این نبود که به دوستام دروغ بگم، یعنی

 .اصال قرار نبود اونا دوستم باشن

 گفتم آسه میرم و آسه میآم تا کسی سر از زندگیم

م چرا اینجوری شددرنیاره، نمیدون ... 

اتفاقی یکی از همکالسیام منو جای خانم توحیدی 

 .دید

 خیال کرد همون قسمت کار میکنم... دیگه به خودم

 .که اومدم، دیدم بین بچهها اینجوری جا افتاده



 دیگه منم چیزی نگفتم، یعنی نه تایید کردم و نه

 .تکذیب

 پوالد به گوشهای خیره شده و مشخص بود که به

ای طلوع فکر میکردحرفه . 

 بعد از چند لحظه، به دیوار پشت سرش تکیه داد و

 .شانه باال انداخت

 .قانع نشدم-

 .طلوع چشمانش را بست و آهی کشید

@ 

 مشکل صدر این بود که احتماال هیچگاه نمیتوانست

 .درکش کند و بفهمد او چه حسی دارد

 چشمانش را باز کرد و نگاهش را به اطراف

 .چرخاند

ید دوستانش سر برسندمیترس . 

 .با اینحال صدر منتظر جواب بود

نظافتچی بودن، چیزی نیست که دخترا دلشون -

 .بخواد

 خب زندگی همینه دیگه، یه موقعهایی تو رو مجبور-



 .به انجام کارایی میکنه که بهشون عالقه نداری

زمانی که پوالد این حرف را به زبان آورد، بیشتر 

 یاد

 .خودش افتاده بود

لوع بدون طعنه بودن جمله را حس کردط . 

اولین باری بود که بدون بحث کردن، بایکدیگر 

 حرف

 .میزدند

 پوالد دست در جیب شلوارش برد چشمانش رنگ

 .شیطنت گرفت

@ 

خودش را جلوتر کشید تا جایی که فاصلهی بینشان 

 به

 .حداقل رسید

 طلوع غافلگیر شده بود و فقط چشمانش گرد و نفسش

 .حبس شد

 اگه قول بدی دختر خوبی باشی و البته وقتی ازت-

 چیزی میخوام بگی چشم، اون موقع شاید از خیر لو



 دادنت بگذرم... هوم؟ چی میگی؟

 طلوع در شرایطی نبود که بتواند با تمرکز فکر کند

 .اما پیشنهاد بدی به نظر نمیرسید

 :ناخودآگاه گفت

 .باشه-

ه سرش راپوالد لحظهای مات ماند و سپس در حالیک  

 :با افسوس تکان میداد گفت

 .ما رو باش داریم رو دیوار کی یادگاری مینویسم-

 پاشو برو لباستو عوض کن و پیش دوستات وقت

 بگذرون، به کرمی میسپارم کسی تو این چند ساعت

 .به پر و پات نپیچه

@ 
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 .طلوع با ناباوری نگاهش کرد

د که با او راه بیایدحتی یک درصد هم حدس نمیز . 

 ...من... خیلی ممنونم-

پوالد سعی کرد طرحی از لبخند را روی لبانش 



 بنشاند

 .اما چندان موفق نبود

 .چند قدم دور شده بود که صدایش زد

 .طلوع ازحرکت ایستاد و پرسشی نگاهش کرد

 من اگه جای تو بودم، بابت چیزی که هستم خجالت-

 .نمیکشیدم

و اون نیست و برای رسیدن به کسی که وابسته این  

 خواستههاش، به جای تنپروری، ساعتها کار

 .میکنه، نباید از خودش خجالت بکشه

 طلوع تعجب میکرد که این حرفها را از زبان صدر

 .میشنود

@ 

تا قبل از این، خیال میکرد که صدر جوان فقط 

 تحقیر

 و توهین را بلد بود و حاال برخالف همیشه، انگار

و تعریف میکردداشت از ا ! 

 یعنی شما میگید بهشون راستشو بگم؟-

 نه، تصمیم با خودته که چیکار کنی. من فقط-



منظورم اینه که... ببین بذار جور دیگهای برات 

 .بگم

 خواهر بزرگهم، دوران دبیرستانش یه دوستی داشت

 .که گاهی خونه ما هم میاومد

 دختر خوشگلی بود و اونجوری که پریا میگفت،

 .وضع مالی بدی داشتن

بعد از دبیرستان از هم جدا شدن و چند سال بعد 

 اتفاقی

 .همدیگه رو دیدن

خواهر منم دعوتش کرده بود خونهی ما، وقتی 

 دیدمش

با وجود اینکه خیلی تغییر کرده بود، سریع 

 .شناختمش

 !از این رو به او رو شده بود

 آیفون آخرین مدل و لباسای مارک و گرون قیمت و

ی ماشینحت ! 

 میدونی چطوری پولدار شده بود؟

@ 



 .طلوع سرش را به نشانهی نه، باال و پایین کرد

 با پسرای پولدار دوست میشد و در ازای چند ماه-

 دوستی با اونا، تا میتونست به بهونههای مخالف

 !ازشون میچاپید

برای پول در آوردن راههای کثیفی هست ولی اگه 

 تو

تنفسشو حفظ کنه، آدماین اوضاع کسی تونست عز  

 .قابل احترامیه

 !پس فکر نکن از کسی کمتری

 بیهیچدردان#

# ۱۱۴پارت  

طلوع در اتاقش مشغول بیرون کشیدن چند دست 

 لباس

 از کمد بود اما ذهنش در راهرو بین طبقات و جایی

 .پشت دیوارها، مانده بود

 شاید هامون راست میگفت و پوالد صدر دقیقا آن

ت نشان دهد، نیستچیزی که تمایل داش . 

@ 



 موهای کوتاهش را شانه زد و لباس فرمش را با

 .پیراهن مردانه نسبتا بلندی عوض کرد

 شلوار کتان مشکی و کاله مدل فرانسوی برای

 پوشاندن موهایش تکمیل کننده تیپ عجیب و غریبش

 .بود

 از هیچ مد خاصی پیروی نمیکرد و تنها دلیلش برای

سبیاش به بازیگران پیکیخرید آن کاله، شبیه شدن ن  

 .بالیندرز بود

 با خود فکر کرد که اگر یک سیگار هم در دست

 .داشت دیگر شباهتش دوچندان میشد

 .موبایلش را چنگ زد و از اتاق بیرون رفت

 .باید دنبال دوستانش میگشت

 سوی دیگر، پوالد در دفتر کارش نشسته بود که بعد

 .از ضربهای، در باز شد

زمانی که روشا را دید، ناخودآگاه باالابروهای پوالد   

 .رفت

 !او اینجا چه میکرد؟

@ 



 .سالم، امیدوارم مزاحم نشده باشم-

 زیر لب جواب سالمش را ناواضح داد و سوالی

 .نگاهش کرد

 روشا اما با وجود اینکه پوالد تعارفی به او نکرده

 .بود، جلو رفت و لبخندی روی لب زد

 خیلی وقت بود نیومده بودم، چهقدر اینجا شیکتر-

 !شده

 .سر تکان داد و باالخره ناچار به تعارف شد

 .دستش را سمت مبل اداری گرفت

 .بشین، راحت باش-

 .آره خیلی تغییر کرده

 .باز هم حسابی به خودش رسیده بود

 از دخترانی که ساعتها وقت خود را صرف آرایش

آنقدر طبیعی و زیبا اینکنند، بدش میآمد ولی روشا   

 .کار را میکرد که گاهی نظرش تغییر میکرد

 ...امیدوارم سرت شلوغ نبوده باشه-

@ 

 نه، مشکلی نیست. چیزی شده که اومدی اینجا؟-



 :روشا پا روی پا انداخت و متعجب گفت

 !مگه آقاهامون بهت نگفته؟-

 نگاهش را چکمههای روشا گرفت و خیره صورتش

 :پرسید

 چی رو؟-

 ...اینکه من قراره یه مدت اینجا کار کنم دیگه-

 بیهیچدردان#

# ۱۱۵پارت  

 .باورش نمیشد درست شنیده باشد

 :تکسرفهای زد و متعجب گفت

 ببخشید؟ تو اینجا چی کار کنی؟-

@ 

روشا متوجه شد که واقعا پوالد از چیزی خبر 

 .نداشت

 .اوه، فکر میکنم آقاهامون یادش رفته بهت خبر بده-

شون حرف زدبابا باها . 

 .خب میدونی من دارم جهانگردی میخونم

 .به زبان انگلیسی و فرانسه هم کامال مسلطم



 .خیلی دوست دارم گاهی تو محیطای مرتبط کار کنم

قراره وقتی درسمون تموم شد، من و چندتا از 

 دوستام

 .خودمون یه تور گردشگری بزنیم

 هم برای داخل ایران هم خارج از اون... ولی دوست

 دارم تا درسم تموم میشه، یه مقدار تجربه کار هم پیدا

 .کنم

 .آقاهامون گفتن ایرادی نداره اگه من گاهی بیام اینجا

پارسال هم یه ماه تابستون تجربه کافهچی بودن 

 !داشتم

 .اگه اشکال نداره، برم یه دوری بزنم و هتل رو ببینم

 .حسابی مجهز و لوکس شده

چنین اجازهای دهدپوالد به هیچوجه نمیتوانست  . 

 .از جا بلند شد و میز را دور زد

 :مقابلش که ایستاد، گفت

@ 

 میتونی هرچهقدر که خواستی اینجا بگردی اما-

 راجع به کار کردنت، باید بگم متاسفانه نمیتونم قبول



 .کنم

 روشا هم از جا بلند شد. به نظر میرسید از شنیدن

 .حرف پوالد کمی دستپاچه شده

 خصوصا که لحنش به هیچ وجه شوخی به نظر

 .نمیرسید

 ...مثل اینکه درست متوجه نشدی، خود آقاهامون-

 .پوالد میان حرفش پرید

 پدرم خیلی وقته که ریاست هتل رو به من سپرده و-

 منم از اونجایی که نیرو الزم نداریم، دلیلی نمیبینم

 !که بخوام استخدامت کنم

- م نمیخوامولی پوالد، من حتی حقوق ه . 

 .اصال مسئله خیلی جدی نیست

 .از جیب کتش سیگاری و فندک را بیرون آورد

@ 

 دیگه بدتر، اینجا مگه برای خالهبازیه که هروقت-

 دلت خواست بیای و هر موقع حال نداشتی، نیای؟

 من معذرت میخوام، فکر میکردم موضوع حل-

 .شدهست، حتی فکرشم نمیکردم که خبر نداشته باشی



را روی لبهایش گذاشت سیگار . 

 امیدوارم تو همون توری که گفتی مشغول به کار-

 .بشی

 روشا که دیگر دلیلی برای ماندنش نمیدید، با قدمهای

 .سست و نامطمئن راه افتاد

 ...پس دیگه برم-

خداحافظی سرسری با او کرد و منتظر بود دور 

 شود

 .تا با پدرش صحبتی مفصل داشته باشد

 بیهیچدردان#

# ۱۱۶تپار  

@ 

 نازنین لبهایش را غنچه کرده و به اصطالح ژست

 .گرفته بود

 مدام از قسمتی به قسمت دیگر میرفتند و

 .خستگیناپذیر عکس میگرفتند

 طلوع آهی کشید و سرش را روی شانهی نرگس

 .گذاشت



 آنقدر از صبح کار کرده بود که تمام تنش درد

 .میکرد

- در میآرن تو رو خدا اینا رو... از بس ندیده بازی  

 آدم روش نمیشه به کسی معرفیشون کنه بگه

 .دوستامن

 .نرگس نخودی خندید

 ندیدن دیگه بیچارهها. وای من دلم خیلی ضعف-

 میره، بریم رستوران؟

 طلوع میترسید با آنها همراه شود و یکی از کارکنان

 .رستوران ناخواسته حرفی بزند که او را لو بدهد

@ 

 .کمی من من کرد

 آخه میدونی، یکم خستهم چطوره بیاین اتاقمو بهتون-

 نشون بدم، هم این که سفارش بدیم برامون اونجا غذا

 رو بیارن؟

 برای نرگس فرقی نداشت. نگاهی به دو دوست

 .دیگرش انداخت

 من مشکلی ندارم، ولی فکر نکنم نازی و بهار-



 .راضی بشن

 :از جا بلند شد و گفت

- ی نشدن من و تو بریمبذار بهشون بگم، اگه راض  

 .اتاقت، اونا برن رستوران

 لحظاتی بعد، متوجه شد که حدسش درست بوده و

 آنها قصد داشتند چند عکس مختلف هم در رستوران

 .بگیرند

 همراه طلوع شد و در همان حین چشمانش به مرد

 .جوانی خورد که قبل از ورود به هتل او را دیده بود

@ 

با دیدن پوالد گفت طلوع که رد نگاهش را گرفت، : 

 حال میکنی چه رئیس خوشتیپی داریم؟-

 :نرگس با چشمان گرد شده پرسید

 رئیس؟ ولی تو که قبال گفتی صاحب اینجا یه مرد-

 .میانساله

 طلوع آهی کشید. چقدر دوران ریاست هامون صدر

 .دور به نظر میرسید

 .آره، این پسرشه. خودش قلبشو عمل کرده-



اد کار کنهدکترا گفتن نباید زی . 

 .خیلی خوب بود، همه عاشقش بودن

 .از راهپله بریم، این طرف

 بیهیچدردان#

# ۱۱۷پارت  

@ 

 ا؟ با آسانسور نمیریم؟ِ -

 .نه، نمیخواد اتاقم طبقه اوله-

 باشه، این یکی چطوره؟ مثل باباش خوبه؟-

 اگر نرگس این سوال را تا دیروز از او میپرسید،

پوالد میکرد اما با هرچه از دهانش در میآمد، نثار  

 .اتفاق امروز، گیج شده بود

 ...نمیدونم واال، یه جورایی آدم قاطیایه-

 :نرگس گیج پرسید

 یعنی چی؟-

 .طلوع با دست به در اتاقش اشاره کرد

 .اینجاست-

 یعنی معلوم نیست با خودش چند چنده ولی در کل



 .خیلی آدم خشک و جدیایه

کرد با دود هر دو دیقه هم سیگار میکشه. خفهمون  

 .سیگارش

@ 

 به فکر سالمتی خودت نیستی به درک، ریهی ما چه

 گناهی کرده؟

 .نرگس وارد شد و کفشش را درآورد

 از معدود دفعاتی بود که طلوع تقریبا اتاق را مرتب

 .کرده بود

 :با خنده گفت

 !چه دلت هم ازش پره-

 !بشین راحت باش، پس چی که پره-

 .ببین از بس اخم کرده، پیشونیش کال خط افتاده

 دیگه اینجوری هم نیست، بیچاره چین و چروک-

 .نداشت صورتش

طلوع به سمت تلفن رفت و در همان حال چهره 

 پوالد

 .را در ذهنش تداعی کرد



 چند تار موی سفید کنار شقیقهاش دیده بود اما چین و

 .چروک را قبول داشت که غلو کرده

کوتاه نیامد با این حال . 

@ 

 چه فرقی داره؟ اول و آخرش همونجوری میشه که-

 .گفتم

 حاال چی میخوری؟ قیمه بادمجون سفارش بدم؟

 آشپزش این یه غذا رو محشر درست میکنه، ولی

 .بقیهی غذاهاشم خوبن

 بیهیچدردان#

# ۱۱۸پارت  

 .عطر برنج در فضای اتاق کوچک طلوع پیچیده بود

برد و با همان دهان پرتکهای از گوشت را به دهان   

 :گفت

 ...میگم نرگس-

 .سرش را به معنای چیه تکان داد

 .طلوع بدون اینکه نگاهش کند، سوالش را پرسید

 .میترسید از چشمانش، حقیقت را بخواند



@ 

 اگه بفهمی یکی که باهاش تقریبا خیلی صمیمی-

هستی، بهت دروغ گفته... دروغ که نه، مثال 

 راستشو

ی نشون میدی؟نگفته، چه واکنش  

 نرگس چنگالش را در ظرف ساالد فصل فرو برد و

 .در ذهنش مشغول فکر کردن شد

 خب آخه بستگی داره... مثال اینکه دلیلش از-

 مخفیکاری چی بوده... دقیقا نسبتش و مقدار

 ...صمیمیتش با من چقدر بوده

 یعنی ممکنه که ببخشیش؟-

 :نرگس با تردید گفت

- صادقی هستم، سعی کردمخب من خودم معموال آدم   

 همیشه اینجوری باشم، پس ترجیح میدم با کسایی

دوست باشم که مثل خودم باشن ولی بازم تا دقیق 

 ندونم

 .جریان چیه، نمیتونم نظر قطعی بدم

 .چشمانش را ریز کرد و با دقت به طلوع نگاه کرد



 نکنه منظورت خودتی؟ چیزی میخوای بگی؟-

@ 

 .نگاه نرگس سنگین بود و باعث میشد هول کند

 شیشه دلستر را چنگ زد و تا جایی که معدهاش جا

 .داشت، یک نفس آن را سر کشید

 بعد از چند دقیقه، در حالیکه دور دهانش را پاک

 :میکرد، گفت

 ...خب میدونی من-

 .حرفش با صدای ضربهای که به در خورد، قطع شد

رهایی مخمصهای که از جا بلند شد و خوشحال از 

 در

 :آن گیر افتاده بود، گفت

 .ببینم کیه-

 بیهیچدردان#

# ۱۱۹پارت  

 .پوالد شماره پدرش را گرفت و منتظر ماند

با آنکه بالفاصله تماس نگرفته و صبر کرده بود تا 

 از



 .عصبانیتش کم شود، با اینحال آرام نشده بود

@ 

 سالم. جانم؟-

 .نفس عمیقی کشید

نید، گفتهامون که جوابی نش : 

 الو؟-

 بابا من بهت چی بگم؟-

 .هامون کوتاه خندید

 ابروهای پوالد درهم گره خورد. مگر داشت جک

 میگفت؟

 حرف خندهداری زدم؟-

 آخه پسرجون، یه جوری آدمو توبیخ میکنی انگار-

 .برعکسه و تو بابای منی

 .پوالد تکسرفهای زد و به لحنش فکر کرد

همیشهفقط کمی جدی حرف زده بود، مثل  . 

 نه من جسارت نکردم، ولی خواهش میکنم دست از-

 این همه مهربونی بیاندازه و ترحم به این و اون

 !بردار



@ 

 حاال مگه چیشده؟-

 دیگه میخواستی چی بشه؟ یه دختربچه، با وقاحت-

 صاف زل زده تو چشمای من و میگه مگه نمیدونی

 !که قراره تو هتلتون کار کنم

رص پسرش نخنددسعی کرد به لحن پراز ح . 

 روشا رو میگی؟-

 !نگو که به کس دیگهای هم قول دادی-

 .دیگر نتوانست جلوی خودش را بگیرد و باز خندید

 !نه همین یکی بود، باور کن-

 آخه چرا بهش گفتی بیاد؟ مگه ما نیرو الزم داریم؟-

 نه ولی به هر حال تو هتل به اون بزرگی، یه کاری-

ند کنی؟نبود دست دختره رو باهاش ب  

@ 

 پدر من! این یکی مثل طلوع نیست که باوجود اینکه-

 .هیچ تخصصی نداشت استخدامش کردی

 .باز اون غریبه بود، اشکالی نداشت

 !این یکی فامیله، یکی رو استخدام کنی، دیگه تمومه



 !همه ازت متوقع میشن

 بیهیچدردان#

# ۱۲۰پارت  

 .کالفه روی صندلی نشست و چشمانش را بست

 باید با کرمی صحبت میکرد و به او میسپرد که

 نظارت بیشتری روی سالن آمفیتئاتر، خصوصا

 .زمان اجرا داشته باشند

 بار قبل که به آنجا سر زد، برای لحظاتی میخکوب

 .ماند

 دختر وپسرهای جوان و نوجوان آنچنان در هم

 میلولیدند که اگر گشت یا بازرسی ناگهانی صورت

ان به پلمپ یا حداقل اخطار ومیگرفت، حتما کارش  

 .تعهد کتبی میرسید

@ 

 موبایلش که زنگ خورد، بهزحمت یکی از چشمانش

 .را باز کرد و تماس را پاسخ داد

 !فقط اگه خبر خوبی داری، میتونی حرف بزنی-

 .آریا خندهاش گرفت



 تو واقعا رو اعصابی پسر، چجوری تو اون هتل-

هکوفتی تحملت میکنن؟ ولی خب خبرم خوب ! 

 .خواستم بگم کارای خونه ردیف شده

 ولی این خانمه که برای طراحی اومده، میگه میخواد

 .باهات حرف بزنه و با سلیقهت آشنا بشه

 گفت ازت بپرسم میتونی االن بری اونجا؟

 :نگاهی به ساعتش انداخت و گفت

 .حله، میرم-

 .نتوانست جلوی کنجکاویاش را بگیرد

لی از اوقات پوالد وبااین که تالش میکرد اما خی  

 .کارهایش را درک نمیکرد

 ....فقط یه سوال-

@ 

 چی؟-

 امید اینا مگه کارشون همین نیست؟ تا جایی که-

 میدونم طراحی خونه و جاهای اداری هم انجام

 میدن، پس چرا میخوای بسپری به یه غریبه؟

پوالد از جا بلند شد و موبایل را مابین گوش و 



 شانهاش

واند اورکتش را تن کندنگه داشت تا بت . 

 .ترجیح میدم فعال از خانوادهم کسی نفهمه-

 امید بدونه، احتمال اینکه پونه هم در جریان قرار

 .بگیره زیاده و این یعنی مامان، بابامم میفهمن

 ..پس میخوای تو عمل انجام شده، قرارشون بدی-

 یه همچین چیزی. فقط نمیخوام به پر و پام بپیچن،-

 .همین

# چدردانبیهی  

# ۱۲۱پارت  

@ 

 بعد از اینکه تماس را قطع کرد، از هتل بیرون رفت

 .و سوار ماشینش شد

 خرید خانه، احتماال تنها کار مثبت از زمان برگشتش

 .به ایران به حساب میآمد

برای نیت دیگری برگشته بود اما چهکار کرده بود 

 جز

کمی نظم بخشیدن به هتل و سر و کله زدن با 



 کارکنان

 آن؟

 مسیر ماشین را ناخودآگاه عوض کرد و بی اینکه

بداند چرا، پدال گاز را برای رسیدن به جایی که 

 هفت

 .سال پیش زندگیاش را دگوگون کرد، فشرد

 !انگار با خودش لج کرده بود

 خانه و طراحی را که منتظرش بود، بهکل فراموش

 .کرد

 هرچه نزدیکتر میشد، دستانش روی فرمان فشار

میکردند تا جلوی لرزشش را بگیرد بیشتری وارد . 

@ 

 نزدیکتر شد و چندبار نفس عمیق کشید تا آرامتر

 .شود

 .بعد از چند لحظه از ماشین پیاده شد

 .حاال همهچیز واضحتر جلوی چشمانش نقش میبست

 .باز به آن روز فکر کرد

 به ماشینش که چپه شده بود... به خودش که سر و ته



میغلتید در آن گیر افتاده و در خون ... 

 .پایش تیر کشید ولی به آن توجه نکرد

به اطراف نگاهی انداخت، چند مغازه مختلف به 

 چشم

 میخورد که نمیدانست هفت سال پیش نیز آنجا بودند

 .یا نه

 .به سمتشان پا تند کرد تا سر و گوشی آب دهد

سوپر مارکت، ساندویچفروشی و تعمیرات موبایل 

 در

 .یک امتداد قرار داشتند

 .به سوپر مارکت رسیده بود که از حرکت ایستاد

@ 

 پشت دخل، تنها پسر نوجوانی به چشم میخورد که

 .قطعا هفت سال پیش آنجا نبوده

 با خود گفت داری چه کار میکنی؟ ابلهانه نیست که

 بروی سراغ کسانی که به خاطر شغلشان روزانه

 صدها نفر را میبینند و از تصادف سالها پیش

 صحبت کنی؟



صال شاهدی هم در کار بود؟ اگر بود چند نفر ا

 بودند؟

 زن هستند یا مرد؟

 بیهیچدردان#

# ۱۲۲پارت  

 .خود را به خانهی جدیدش رساند

 زنی که به سفارش آریا، قرار بود دیزاین خانه را به

 .عهده بگیرد نیز همان موقع رسید

زنی حدودا چهل ساله و شیک پوش، که ظاهری 

 جدی

 .داشت

@ 

 سالم علیک کوتاهی با یکدیگر کردند و وارد خانه

 .شدند

 زن که خود را خانم نوری معرفی کرده بود، دور تا

 دور خانه گشت زد تا بهتر با نوع ساخت آنجا آشنا

 .شود

 :بعد از دقایقی، رو به پوالد گفت



 شما فاکتور خاصی مدنظرتونه؟-

 .پوالد با تهریشش کمی بازی کرد

- قرمز، نارنجی، زرد، صورتی یافقط نمیخوام خونه   

 .از این دست رنگها بشه

 .چشممو اذیت میکنه. رنگای خنثی بهتره

 .یه جوری هم باشه که هی نور نیاد تو خونه

 .تاریکتر باشه بیشتر دوست دارم

 به در و دیوارم تابلوهای تزئینی و نقاشی نباشه، هر

 .چی سادهتر بهتر

پوالدخانم نوری ضمن یادداشت کردن صحبتهای   

 :گفت

@ 

 .میترسم خونه یکم دلگیر بشه-

 .پوالد بدون تردید جواب داد

 !من اینجوری حال میکنم-

زن به اجبار سری تکان داد و مدتی بعد خانه را 

 ترک

 .کرد



 .حال و حوصلهی برگشت به هتل را نداشت

چند روزنامه را که روی کانتر بودند برداشت و 

 روی

یدزمین پهن کرد و روی آن دراز کش . 

 فکر کرد اگر روزی آسانسور خراب شود چه؟

چهطور باوجود پاهای حساسش ده طبقه را باال 

 .برود

 .پاچهی شلوارش را باال کشید

 هرچند که دکترها با ظرافت و وسواس زیادی او را

 عمل کرده بودند، با اینحال با کمی دقت میشد رد

 .بخیه ها را روی پاهایش دید

از این موضوع مصون نه تنها پا، که کمرش نیز  

 .نمانده بود

@ 

 .صدای زنگ در را که شنید، با تعجب از جا بلند شد

از چشمی در، آریا را که دید، سری تکان داد و آن 

 را

 .باز کرد



 بدون تعارف گفت؛

 .کاش تو هم آدرس خونهمو نداشتی-

آریا تنهای به او زد و نایلون حاوی ساندویچ و 

 نوشابه

 .را دست پوالد داد

# یهیچدردانب  

# ۱۲۳پارت  

 از جیب کتش روسری بلندی را روی زمین پهن کرد

 و یکی از روزنامهها را برای خودش برداشت تا

 .روی آن بتواند بشیند

 .بیچشم و رویی دیگه.. چیکارت کنم-

@ 

 بیار ساندویچا رو بخوریم، گشنمه. خانم نوری رفت

 نه؟

 .پوالد مقابلش نشست و به روسری نگاه کرد

 این االن مثال سفرهس؟-

امکانات کمه حاجی، تازه وقتی رسیدم دم مجتمع -

 یادم



 .افتاد هیچی نداریم زیرش بذاریم

 .اینم تو ماشینم بود، دیگه همینو برش داشتم

 حاال مال کی هست؟-

آریا نگاه دیگری به روسری انداخت ولی هر چه 

 فکر

 .کرد به نتیجهای نرسید

- خترامه، ولی نمیدونمفکر کنم مال یکی از دوست د  

 ...کدومشون

 فکر کردم آدم شدی، هنوز تند تند دوست دختر-

 عوض میکنی؟

@ 

 .آریا بیخیال گازی به ساندویچش زد

 .خب درستشم همینه، من که گولشون نمیزنم-

 .خودشون میدونن فقط دوستیه

پوالد کنارش نشست و کاغذ دور ساندویچ را کنار 

 .زد

، تنها نگاهش میکردبدون اینکه به آن لب بزند . 

 :آریا با دهن پر گفت



 !سرد شد، ِد بخور دیگه-

 از صبح در بنگاه درگیر کار شده و حاال گرسنهاش

بود. فکر کرد کاش برای خودش دو ساندویچ 

 سفارش

 داده بود اما با سوالی که پوالد از او پرسید، غذا در

 .گلویش پرید و به سرفه افتاد

 تینا کجاست آریا؟-

# ردانبیهیچد  

# ۱۲۴پارت  

@ 

 .نگاه از پوالد گرفت و شیشه نوشابه را سر کشید

 .ساندویچ را کنار گذاشت و دور دهانش را پاک کرد

 .در واقع داشت زمان میخرید تا کمی فکر کند

 .پوالد همچنان سوالی نگاهش میکرد

 .چارهای نداشت، باید جواب میداد

 :جیب شلوارش را بیرون کشید و گفت

- ای بابا... تو این جیبم که نیست وایسا ببینم، . 

 ...شاید تو اون یکی باشه



 !آریا-

 تن صدایش باالتر از حالت عادی و نگاهش کامال

 .جدی بود

 .آریا نفسش را محکم بیرون داد

 .از این که در مخمصهی پوالد بیوفتد، بیزار بود

 .چون مطمئن بود که راه فراری نخواهد داشت

 آخه من از کجا بدونم داداش، یه جوری میگی انگار-

 .تا روزی سه بار نبینمش خوابم نمیبره

@ 

 .پونه میگفت طالق گرفته-

 :متعجب پرسید

 پونه به تو گفت؟-

 .اتفاقی شنیدم-

 .منم همینو شنیدم-

 .نگاه خیره پوالد که رویش سنگینی کرد، اضافه کرد

 .دیگه باهاشون در ارتباط نیستیم-

وقتهخیلی  ! 

 :پوالد نوشابهی خودش را باز کرد و خونسرد پرسید



 یعنی اگه ازت شمارهش، یا آدرسشو بخوام، نداری؟-

 .برای چند لحظه، تنها سکوت میانشان حاکم بود

 !چرا میخوای ببینیش؟ پوالد اون یه آدم عوضیه-

 .پوالد جوابی نداد

@ 

 حرف کشیدن از او، یکی از سختترین کارهای دنیا

 .بود

ط چیزی را میگفت که خودش میخواستفق . 

 .به ناچار لب جنباند

 !دارم-

 بیهیچدردان#

# ۱۲۵پارت  

 دوستانش که باالخره هتل را ترک کردند، توانست

 .نفس راحتی بکشد

 .از استرس هزاربار جان داده بود

 مدام میترسید یکی از کارکنان هتل ناخواسته باعث

رنددردسرش شود و یا دوستانش به حقیقت پی بب . 

 به سمت اتاقش در حال برگشت بود که فکر کرد باید



 .در اولین فرصت حداقل به نرگس واقعیت را بگوید

@ 

 امروز قصد همین کار را نیز داشت ولی با سر

 .رسیدن دوستانش، نتوانست حرفش را کامل کند

 آمادگی این را نداشت که یکباره برای هر سه نفر،

 .ماجرا را تعریف کند

طقیترینشان، یعنی نرگس شروع میکردباید از من . 

سامیه با عجله در حالیکه چند کاور لباس دستش 

 بود،

 .در حال عبور بود که صدایش زد

 .سامی کارت تموم شد بیا اتاقم-

 .سامیه پشت چشمی برایش نازک کرد

 باز خدا رو شکر دوستای دانشگاهت رفتن، منو-

 .یادت اومد

دوستات زیادن دورت شلوغه طلوع خانم... اینقدر 

 که

 !من توشون گمم اصال

 .به حسادت بیخود سامیه خندید



آخه نفله... من تو این هتل به این بزرگی، با کی -

 جز

 تو دوستم؟

@ 

 خب تو هتل فقط منم، جاهای دیگه چی؟-

 جای دیگه یعنی کجا؟ فقط دانشگاهه، دیگه توقع-

 نداری که بعد سه سال با هیچکس دوست نشده باشم

 ...که

 سامیه شانه باال انداخت و باشه زیر لب گفت ولی

 .مشخص بود قانع نشده

 .من کار دارم االن، بعد میآم-

 بیهیچدردان#

# ۱۲۶پارت  

داخل اتاق که شد، کاله را از سر برداشت و مقابل 

 آینه

 .به خود نگاه کرد

 .جلوتر رفت و پشت لبش را خوب بررسی کرد

 :با خود غر زد



- این پشم و پیل رو باز در  ای بابا، هر چی میزنم

 .میاد

@ 

 فکر کرد بهتر بود از نازنین ادرس و شماره تلفن

متخصص پوستی که پیش او لیزر کرده بود را 

 .بگیرد

 حاال که اخراج نشده بود، میتوانست کمی ولخرجی

 .کند و صفایی به سر و صورتش دهد

 .نگاهش را به سایر نقاط صورتش دوخت

می گود افتاده بوداز کمخوابی زیر چشمانش ک . 

 مدام یا در حال درس خواندن بود و یا کار کردن

 اگر هم وقت اضافه میآورد، به خوش و بش با

 .همکارانش میپرداخت

 .از تنهایی متنفر بود

 باعث میشد مدام فکر کند و به خوبی میدانست

 .نهایت فکر کردنش به تخریب خودش منتها میشد

رفت که سریعشبها آنقدر خسته به سمت تختش می  

 .خوابش ببرد



 بهار برای طراوت پوستش، صدها ماسک خانگی

 .فرستاده بود

@ 

 آدرس چند پیج آرایشی را نیز داده بود اما طلوع از

 .هیچ کدام استفاده نمیکرد

هیچ ذوق و شوقی نداشت و خودش را پیرزنی 

 فرتوت

 .در غالب جوانی بیست و یک ساله میدید

ن فقط یک عددطلوع مصداق بارز اصطالح "س  

 .است" بود

 باوجود این که در اوج جوانی به سر میبرد، کم پیش

 .میآمد از تهدل بخندد، خوش بگذراند و تفریح کند

 بیهیچدردان#

# ۱۲۷پارت  

 .صدای زنگ موبایلش او را از فکر بیرون آورد

 .نگاهی به صفحه آن انداخت

 !مادرش بود

 .تماس را پاسخ داد و گوشی را به گوشش چسباند



@ 

 الو؟-

 !چه عجب جواب دادی-

 .لحظهای نفسش بند آمد

 با دستی که به وضوح میلرزید موبایل را مقابل

 .صورتش گرفت تا مطمئن شود اشتباه ندیده

 .واقعا شماره مادرش بود

 با شماره مادرم زنگ زدی که چی؟-

 .صدایش گرفته و خش دار بود

- گوشی خودم زنگ میزدم جواب میدادی؟با   

 .لحن همراه با تمسخرش برایش نفرت انگیز بود

 !حتما خوشم نمیآد صداتو بشنوم-

 مگه همه چی به خواست تو قراره پیش بره؟-

 .دستانش را مشت کرد و چشمانش را بست

 .باید به خودش مسلط میشد

@ 

معدهاش به غلیان افتاده و به همین زودی حالت 

 تهوع



ته بودگرف . 

 چی میخوای بهادر؟-

 !خوشم نمیاد اینجوری باهام حرف بزنی-

 :با خشم گفت

 .برام مهم نیست از چی خوشت میاد-

 برخالف او، بهادر کامال خونسرد بود. مثل همیشه

 .موضع طلبکارانهاش را حفظ کرده بود

 !رفتی تهرون خوب زبوت درآوردی-

 .ولی فراموش نکن همه اینا موقته

ه برمیگردی خونهیه سال دیگ ! 

 بیهیچدردان#

# ۱۲۸پارت  

@ 

 حاضر بود بمیرد ولی به جایی که بهادر آن را خانه

 .مینامید، برنگردد

 آرزوهای زیادی در سر داشت و کسی نمیتوانست

 جلویش را برای رسیدن به آنها بگیرد حتی کسی که

 !سالها به او زور گفته بود



ل بعد باجوابی نداد. نمیخواست از حاال برای یک سا  

 .او دعوا کند

 چرا نمیای به مادرت سر بزنی؟ یه جو عاطفه تو-

 وجود تو نیست؟

 !البد تو وجود تو هست-

 !من ادعایی ندارم، از روز اول گفتم اینجوریم-

 .ولی تو خودتو از ما سوا کردی

 !هی منم منم کردی

 رفتی تهرون خودتو گم کردی آره؟

 .پاهایش را به صورت عصبی به زمین میزد

@ 

 چی میگی واسه خودت؟ نمیخوام جایی پامو بذارم-

 .که تو توش نفس میکشی

صدای بلند بهادر، باعث شد موبایل را گوشش 

 فاصله

 .دهد

 .اون روی سگمو باال نیار دختر جون-

یه کاری نکن پاشم بیام اون خراب شدهای که هستی 



 و

گردونم اهواز برت . 

وع بیش از این نتوانست تحمل کند و تماس را طل

 قطع

 .کرد

 نفس نفس میزد. دوست داشت از شدت حرص بلند

 .جیغ بزند اما صدای ضربه به در امانش نداد

 .بیا درو باز کن، دلم نیومد باهات قهر بمونم-

 .نباید سامیه او را در چنین وضعی میدید

بهاهی زیر لب گفت و در را باز کرد اما به سرعت   

 سمت دستشویی رفت تا کمی به خودش سر و سامان

 .دهد

@ 

 بیهیچدردان#

# ۱۲۹پارت  

 : از داخل دستشویی گفت

 .بیا تو، من یه آبی به دست و صورتم بزنم-

 باشه، میگم تو شام خوردی؟ من معدهم داره سوراخ-



 .میشه

 .آره، با نرگس اینا خوردیم-

 ...ا، من برات اوردم کهِ -

- ار باشه گشنهم شد میخورماشکال نداره، بذ . 

 طلوع باالخره بیرون آمد. مستقیم به سامیه نگاه

 .نمیکرد

 .از موهای کوتاهش آب میچکید

@ 

مشخص بود کل سرش را زیر شیر آب گرفته و 

 حتی

 .کمی رنگش پریده بود

 با این حال حوله را روی مو و صورتش کشید و

 .عادی رفتار میکرد

 :سامیه حیران گفت

 چی شده؟-

- یچی، حاال غذا چی آوردی؟ه  

 .مشخص بود حرف طلوع را باور نکرده

دروغ نگی مرگ سامی... اگه چیزیته بگو خب -



 .بهم

 .طلوع کوتاه خندید

 .از چه میگفت؟ بعضی دردها که گفتن نداشت

 اصال یادآوریشان تنها زخمی که به زحمت دلمه بسته

 .بود، دوباره به خونریزی میانداخت

@ 

 مشکلش با بهادر، چیزی نبود که بتواند راحت راجع

 .به آن درد دل کند

 .هیچی بابا، این رفیقای من نمیدونن کارم چیه اینجا-

 .یه غلطی کردم نگفتم راستشو

 .دروغم نگفتما... ولی خب سوتفاهم شد کال

 .تا اینا از هتل برن صد دفعه جون دادم

 .فکر کنم فشارم باال پایین شده

تو چه خبر؟ منو ول کن  

 بیهیچدردان#

# ۱۳۰پارت  

 وا... خب چرا نمیگی بهشون؟ تازه اصال به اونا-

 .ربطی نداره



 منم به همه میگم تو هتل کار میکنم دیگه به کسی چه

 مربوط که کدوم بخشش؟

 طلوع به نشانه ندانستن شانه باال انداخت و موضوع

 .بحث را عوض کرد

- ؟اون پسره چی شد؟ اسمش چی بود... نیک  

@ 

 .سامیه با ذوق دستانش را به هم زد

 آره! اگه بدونی چقدر ماهه... ببین برخالف مردای-

 .ایرانی، خیلی اهل ابراز احساساته

 .میگه آدم باید عشق رو فریاد بزنه

 !همش بهم میگه که دوسم داره

 .ابروهای طلوع از تعجب باال پرید

 یعنی در اینمدت کوتاه، پسرک آنقدر عاشق سامیه

بود که میخواست احساساتش را فریاد بزند؟ شده  

 سعی کرد مثبت فکر کند. به هر حال نیک خارجی

 بود و فرهنگشان زمین تا آسمان با ایرانیها فرق

 .داشت

 .هیچچیز غیرممکن نبود



 فقط یهچیزی دو دلم کرده؟-

 :از فکر بیرون آمد و پرسید

 چی؟-

@ 

 .سامیه کمی جابه جا شد و دستانش را به هم فشرد

 نمیدانست چطور حرفش را بزند که طلوع نسبت به

 .نیک بدبین نشود

 !بگو دیگه-

 ..خب... میدونی؟ اونم یه جورایی حق داره-

 آخه من سرجمع دوبار رفتم تو اتاقش، سریع اومدم

 .بیرون

 .اصال نذاشتم کاری کنه

 طلوع که از این همه حاشیه رفتنهای سامیه خسته

فتشده بود، میان حرفش پرید و گ : 

 یعنی ازت میخواد باهم رابطه جنسی داشته باشید؟-

 مردمکهای لرزان چشمان دوستش مهر تاییدی رو

 .حدسش بود

 بیهیچدردان#



# ۱۳۱پارت  

@ 

 .سرش را با تاسف تکان داد

 سامی دیوونه شدی؟ درسته تهران زندگی میکنیم-

 ولی خودت میدونی چقدر پدر و مادرت آدمای

سنتیان... اگه بفهمن هیچ فکر کردی واکنششون 

 چیه؟

 میدونم ولی اونم همینطوری نمیاد با من ازدواج-

 !کنه

 .خب نکنه! یه چیزی خورده تو سرتها-

 ببین طلوع من خسته شدم، اگه به کار کردن خودم-

باشه، تا آخر عمرمم نمیتونم یه زندگی درست 

 حسابی

 .داشته باشم

ه و نمیتونه کار کنهبابام سالهاست که مریض . 

 خودت دیگه دیدیش، باهزارتا قرص و آمپول

 .زندهست

مادرمم سواد درست حسابی نداره و حرفه خاصی 



 بلد

 .نیست

 .منو با کلفتی بزرگ کرده

@ 

 اصال اولین خاطرات من میدونی چیه؟ یادمه مامانم

 .تو یه خونه بزرگ کار میکرد

مرده سهامدار کارخونه بود و زنه پزشک ََ . 

چهشون تو خونه تنها بود و مامانم یه جورایی همب  

 .حکم خدمتکار داشت اونجا هم پرستار

پسره هم سن خودم بود ولی براش کسرشان بود 

 باهام

 .بازی کنه

 !بهم میگفت بچه گدا

 .موهامو میکشید، بهم لگد میزد، روم تف مینداخت

 نه زورم میرسید از خودم دفاع کنم، نه مامانم جرات

چیزی بگهداشت بهش  . 

بابام که اوضاعش بدتر شد دیگه منم درسو ول 

 .کردم



 پولی که مامانم درمیورد کفاف داروهای بابامو

 .نمیداد

 تازه من شانس آوردم تو همچین محیطی دارم کار

 ...میکنم ولی خودمونیم تعارف که نداریم

 من همون کارای مامانمو دارم میکنم منتها ورژن

 !امروزیترش

رجا بزنم طلوع، خسته شدم دیگهمن نمیخوام د . 

@ 

 نیک از من خوشش میآد، اگه کامال شیفتهم بشه منو

 .با خودش میبره

 پول اونجا خیلی باارزشه، بعدش برای مامانم دالر

 .میفرستم تا بابامو معالجه کنه

 .حتی شاید بتونم کاری کنم اونا هم بیان پیش خودم

 بیهیچدردان#

# ۱۳۲پارت  

 .سکوت کرد

 .اصال حرفی نمانده بود که بزند

 سامیه در خواب خوش فرو رفته بود



 غرق سرابی وسوسه انگیز بود و او کاری از دستش

 .برنمیآمد

 دعا کرد اشتباه از خودش و دید منفیاش باشد وگرنه

 .که سامیه آدم بیدار شدن نبود

@ 

 دستش را گرفت و انگار میتوانست از طریق همان

ش را به او منتقل کند ،فشارارتباط کوچک، احساسات  

 .داد

 .برات میترسم-

 .سامیه گونهاش را بوسید

 .تنها امیدمه، دارم بهش چنگ میزنم-

 ...درک کن منو

نمی تونم، مثل اینکه بخوام یکی رو درک کنم که -

 شنا

 .بلد نیست ولی با کله میره تو یه استخر عمیق

 .لبخند تلخی زد

- بمونه، آب تابرای اونی که اگه ثابت سرجاش هم   

 خرخرهش باال میآد و نفسشو بند میآره چه فرقی



 داره؟

 دلم خوشه اگه پریدم، اونی که ادعای دوست داشتنمو

 .داره، میگیرتم

@ 

 طلوع خسته از انرژی که کل روز تلف کرده بود،

 دست سامیه را رها کرد و خودش را روی تخت

 .انداخت

 .حس سستی و کرختی داشت

روی مغزش خط انداخته بود از همه بیشتر بهادر . 

 در دل آرزو کرد که کاش میشد بعضی آدمها را به

 .طور کل از زندگی حذف کرد

 .چشمانش رفته رفته سنگین میشد

 :با لحنی زمزمهدار گفت

 من دلمو خوش کردم که تهش همه چی خوب-

 ...میشه... تو هم همین کارو بکن سامی

 بیهیچدردان#

# ۱۳۳پارت  

شماره و آدرس دوباره نگاهبه اس ام اس حاوی   



 .انداخت

@ 

 آریا به قولش عمل کرده و باالخره برایش فرستاده

 .بود

 .همه سعی داشتن او را از تینا دور کنند

 .پوزخندی با تمامشان زد

مگر کودکی نوپا بود که بخواهند بد و خوب را 

 نشانش

 دهند؟

 .از منطقهای که در آن سکونت داشت، جا نخورد

به راحتی میتوانست پنت هوس شیکش را در یکی 

 از

 .ساختمانهای غوآلسا وشیک آن محله تصور کند

 .تینا از همان اول همینطور بود

 از این که نگاهها را سمت خود بکشاند خوشش میآمد

 .و الحق که دیدنی بود

به لطف دورگه بودن و مادر اروپاییش، پوستی 

 کامال



نی رنگی داشتسفید با موهایی بلوند و چشما . 

@ 

 قد بلندش را نیز از پدرش به ارث برده بود و تا

 آخرین باری که او را در ایران دیده بود، هیکل

 .بینظیری نیز داشت

 به یاد کافهگردیهایشان افتاد. حتی در اوج

 خوشیهایشان باز هم حاضر نبود جز منوی رژیمی،

 .به غذاهای دیگر نگاهی بندازد

ه بود که اگر مراقب اندامشپوالد را هم تهدید کرد  

 .نباشد، مجبور میکند صبح به صبح آبکرفس بخورد

 .از یادآوریاش لبخند تلخی روی لبش نشست

 .چقدر بیخیال بودند

 .انگار هیجچیز در این دنیا برایشان مهم نبود

 .تینا فقط روی تناسب اندام خودش حساس نبود

 این وسواس شامل پوالد نیز میشد و حتما حداقل

ار روز در هفته باید به بدنسازی میرفت وگرنهچه  

 .بهطور کامال جدی با او قهر میکرد

 .دستش را روی شماره کشید و تماس را برقرار کرد



@ 

 .بوق اول که خورد یاد گریههای روز آخر تینا افتاد

 .تمام صورتش خیس از اشک بود و تنش میلرزید

 دوباره زنگ خورد، دوباره صدایش را برای

ن بار در ذهنش تداعی کردهزارمی . 

ببخش پوالد، نمیخواستم آخرش اینجوری»گفته بود   

 «.بشه

 .بوق سوم و بازهم یادآوری

 .آخ که چقدر از این ذهن لجوج خسته بود

 بیهیچدردان#

# ۱۳۴پارت  

قول بده هیچوقت از من بیزار نشی »بوق سوم و 

 های

 »تینا

 به بوق چهارم که رسید، قصد داشت تماس را قطع

د که صدای الو گفتنش را شنیدکن . 

@ 

 .زمان برای لحظهای ایستاد



 .مدتها بود صدایش را نشنیده بود

 ...سالها

 :تینا دوباره گفت

 الو؟-

 زنگ زده بود که چه بگوید؟ دروغ بود اگر میگفت

 .تردید ندارد

 دروغ محض بود اگر میگفت مطمئن است که پایش

 .نمیلغزد

 .سالم-

با صدایی آهسته حرف زد اما همان هم کافی بود 

 برای

 .اینکه از آن طرف خط تینا صدایش را تشخیص دهد

 .برای لحظاتی تنها سکوت بینشان رد و بدل شد

درآخر تینا که انگار باالخره به خودش آمده بود، 

 :گفت

 پوالد؟ خودتی؟-

@ 

 .تنها جوابش نفس عمیقی بود که پوالد کشید



 اومدی ایران؟-

 .چند وقتی میشه-

 .مشخص بود دستپاچه شده

 .صدایش میلرزید

 .انگار خوابم، باورم نمیشه دارم صداتو میشنوم-

 .هیچکس بهم خبر نداد برگشتی ایران

 !شاید چون الیقش نبودی-

 صدایش بغضآلود بود یا پوالد اینطور خیال میکرد؟

 ...حق داری هر چی بگی-

 !آره حق دارم-

را نادیده گرفتلحن تند و تیز پوالد  . 

 .شنیدم خوب شدی-

@ 

پوالد نیشخندی به تالش تینا برای باز کردن بحث 

 .زد

 !شدم-

 ...دکترا میگفتن نمیشی-

 گفتن ریسکش باالئه، به حرفاشون گوش نکردی-



 اصال یا ترجیح دادی اینطوری خودتو آروم کنی؟

 بعد از لحظاتی سکوت، صدای توام با گریهی تینا را

 .شنید

- ی گذشته متاسفممن برا ... 

 بیهیچدردان#

# ۱۳۵پارت  

 پوالد چیزی نگفت و تینا به آرام گریه کردنهایش

 .ادامه داد

 میشه... میشه همو ببینیم؟-

@ 

 توقع نداشت آنقدر زود خودش چنین تقاضایی کرده و

 .کارش را راحتتر کند

 .ظاهرا این دختر بدجوری عجله داشت

 برای چی؟-

- حسابی حتی تمومشنمیدونم، هیچوقت درست و   

 .نکردیم

 :با آرامش و بدون هیچ حسی پرسید

 دوست داری تمومش کنیم؟-



 مگه... مگه گزینه دیگهای هم هست؟ من خرابش-

 .کردم... خودم میدونم

 .از استیصال موجود در صدای تینا لذت میبرد

 .شاید سادیسم داشت و خودش نمیدانست

 ...نه، نیست-

@ 

 نمیگم چی شد زنگ زدی، چون دلیلت هر چی که-

 ...بود، االن خوشحالم که صدات رو شنیدم پوالد

 :دوباره پرسید

 میشه همو ببینیم؟-

 !برای خدافظی و تموم کردن انگار عجله داری-

 .صدایش آرامتر و توام با خجالت بود

 ...حاال شایدم تموم نشد-

 !باشه-

مخفی کندخوشحالیاش را نمیتوانست در صدایش  . 

 ممنون، خب قرارمون کجا باشه؟ خونهی من؟-

 .از کلمهی قرار خندهاش گرفت. خندهای تلخ

چه روزهایی که هر دو، خانوادههایشان را برای 



 دیدن

 .یکدیگر دور نزده بودند

@ 

 !حاال حرف از قرار میزد

 انگار نه انگار که هر چه بینشان بوده و نبوده را

دخودش هفت سال پیش نابود کر . 

 خونهی تو؟-

 باشه، متوجه شدم اونجا نمیای... گالری چی؟-

 .سرش از این مکالمه درد گرفته بود

 .از جا بلند شد تا برای خودش چایی بریزد

 با خود فکر کرد شاید بهتر بود اصال به او زنگ

 .نمیزد

 گالری داری؟-

 .آره، گالری نقاشی-

 .پا به آشپزخانه گذاشت

فته بود و از سکوتشبه سرعت به خانهاش خو گر  

 .لذت میبرد

 .کابینت را باز کرد و فنجانی از آن بیرون کشید



@ 

 .خوبه، میام-

 فردا ساعت پنج؟-

 :پوالد در حالی که تماس را قطع میکرد، گفت

 !منتظرم باش-

 بیهیچدردان#

# ۱۳۶پارت  

 صبح زود که از خواب بیدار شد، به خودش قول داد

قبل بههم نگذارد چیزی اعصابش را مثل روز 

 .بریزد

 خودش را خوب میشناخت و میدانست که اگر به

 ذهنش اجازه پیشروی دهد او را تا مرز افسردگی

 .خواهد برد

سه سال با خود جنگیده بود تا روحیهاش را بازیابد 

 پس

 .نباید تمام تالشش را از بین میبرد

@ 

 با انگشتش روی صفحهی موبایل ضربه زد و بدون



 اینکه توجه خاصی داشته باشد، استوریهای مختلف

 .را چک کرد

 .یکباره چشمش به استوری جدید هامون صدر افتاد

 در واقع هامون اجازه دسترسی هیچیک از کارکنان

 هتل را، به صفحه شخصیاش نداده و برای طلوع

 .کامال استثناء قائل شده بود

الراجع به گرانی و اوضاع نابهسامان اقتصادی و با  

رفتن قیمت دالر متنی نوشته و اظهار تاسف کرده 

 .بود

 .روی پروفایل هامون ضربه زد

گاهی آنقدر سرش شلوغ میشد که بهجز دقایقی 

 کوتاه،

 آن هم آخر شب وقت اضافه دیگری پیدا نمیکرد و

 .صفحه هامون را نیز مدتها چک نکرده بود

 .آخرین پستش را نگاه کرد

@ 

دو دخترش او را در عکسی از خودش، در حالیکه  

 .آغوش گرفته بودند، گذاشته بود



 :پایین عکس نوشته بود

 داشتن دوتا دختر دوست داشتنی یکی از بزرگترین»

 «و بهترین نعمت هایی بود که در تمام عمرم داشتم

 .روی عکس زوم کرد

 !چقدر این آدم خوش قیافه بود

 از پشت موبایل، بدون خجالت میتوانست به او نگاه

 .کند

 .به حال دخترانش غبطه خورد

 .داشتن چنین پدری یک موهبت بزرگ بود

 بیهیچدردان#

# ۱۳۷پارت  

 فردی با شعور، منطقی، مهربان، خوش اخالق و

 .فهمیده

 دیگر چه میخواستند؟

@ 

 آنوقت خودش چه؟

 !پدری که حتی خبر نداشت زنده بود یا مرده

 .حتی هیچ خاطرهای از او به خاطر نمیآورد



تمام سوالهای بیجوابش، مادرش تنها گفتهدر برابر   

 :بود

 .بابات اهل زندگی متاهلی و زن و بچه نبود»

 یه روز ول کرد، رفت و هیچکس نفهمید کجاست،

 حتی مادر و پدرش

 .چند سال بعد؛ شنیدم رفته بلژیک

 «.دیگه راست و دروغش رو نمیدونم

 .آه کشید و اینبار نگاهش را به دخترها دوخت

بال از نزدیک در همین هتل دیده بودجفتشان را ق . 

 باوجود اینکه زیبا بودند، به جذابیت پدرشان

 .نمیرسیدند

پریا از چهرهاش آرامش، وقار و اصالت منعکس 

 می

 .شد و پونه به نظر پر جنب و جوش و پرانرژی بود

@ 

 احتماال روحیهاش به پونه بیشتر میخورد اما زیاد هم

 فرقی نداشت، چون قرار نبود او هیچگاه با آنها

 .دوست شود



 دختران رئیس کجا و یک نظافتچی ساده کجا؟

 .کامنتها را که چک کرد

 کامنت دختران صدر را دید که هر کدام به لحن

 .خودشان از او تشکر کرده بودند

 :کسی به نام علی عامل نوشته بود

« هایجان؛ خدا دخترای قشنگتو برات نگه دار .» 

 .پونه روی کامنت او ریپالی کرده بود

 « ممنونم عموعلی جونم»

 .همراه با چند ایموجی بوس و قلب قرمز

 کامنت دیگری توجهاش را جلب کرد؛ زیرا هامون با

 .چند شکلک خنده پاسخش را داده بود

@ 

 !از همون اولش دختر دوست بودی هامونخان »

ب جوب پیدااشکالی نداره... به بقیه هم بگو منو از ل  

 «کردی

 .ابروهایش از تعجب باال رفت

 .به اسم اکانت دقت کرد

 حروف انگلیسی پی و خط تیره صدر میتوانست



 .مخفف پوالد صدر باشد

 اصال در باورش نمیگنجید این شخص بتواند شوخی

 .هم بکند

 همانطور که توقع نداشت روزی در راهرو با او

 .آنطور با مالیمت حرف بزند

# نبیهیچدردا  

# ۱۳۸پارت  

@ 

مدتی بعد همراه مینا در حال تمیز کردن اتاق ها 

 بودند

 .و گذر زمان را حس نمیکرد

 مینا از هر دری صحبت میکرد و طلوع ترجیح

 .میداد به هیچ کدام از حرفهایش دقت نکند

در حال مرتب کردن روتختی بود که اسم سامیه را 

 از

 .زبان همکارش شنید

  گرفت و به او گوشتوجهش جلب شد. سرش را باال

 .داد



 خالصه من فکر کنم این دختره سر و گوشش-

 !میجنبه

 چهطور؟-

 وا... انقدر حرف زدم، تازه میگی چهطور؟-

 شانه باال انداخت و برای اینکه خودش را مشتاق

 .نشان ندهد، به ادامه مرتب کردن روتختی پرداخت

@ 

 حواسم به کارم بود، مگه سامیه چشه؟-

 بابا این دختره قبال اصال اینطوری نبود، ندیدی -

 جدیدا چهقدر به خودش میرسه؟

 نه خب، من اهل فضولی نیستم، یعنی فقط چون به-

 خودش میرسه به این نتیجه رسیدی که سر و گوشش

 میجنبه؟

 بابت متلکی که راجع به فضول بودنش به او نسبت

 .داده بود، چشمغره رفت

- یری، متوجه منظورماگه درست زیر نظرش بگ  

 !میشی

 تو که دوستشی، یعنی حرفی بهت نزده؟



 حتی نامزدم نکرده؟

 نامزد؟-

 ...آره، خیلی بیشتر از قبل آرایش میکنه آخه-

@ 

 من چیزی نمیدونم ولی مینا جان درست نیست وقتی-

 مطمئن نیستی از چیزی، کسی رو قضاوت کنی و با

 !آبروش بازی کنی

تم؟کدوم قضاوت؟ مگه چی گف -  

 همین که میگی سرو گوشش میجنبه، ولی هیچ چیز-

 خاصی ازش ندیدی، خودش باعث میشه حرف

 .بپیچه

 .هتل باالخره تعداد کارمنداش محدوده

 .زود حرفها به همه میرسه

 .اگه دید بقیه نسبت بهش بد بشه، تو هم مدیون میشی

 !خصوصا اگه حرفت ناحق باشه

 میشه اونور رو تختی رو بگیری؟

# چدردانبیهی  

# ۱۳۹پارت  



@ 

 .با این حرف، در واقع جلوی ادامه بحث را گرفت

 و تا پایان کارشان یکدیگر را به جز مواقع لزوم،

 .خطاب نکردند

 .باالخره از اتاق بیرون آمده و دنبال سامیه رفت

 احتمال میداد مثل اکثر مواقع در بخش خشکشویی

 .باشد

مطمئن با این حال ابتدا با او تماس گرفت و وقتی 

 شد،

 .سمت آسانسور رفت

 نفس عمیقی کشید تا کمی خودش را آرام کند و طبقه

 .منفی یک را فشار داد

 دقایقی بعد وارد خشکشویی شد و به چند تن از

 .همکارانش سالم داد

 .سامیه مشغول اتو کردن لباسها بود

 .همین که او را دید، ناخودآگاه اخم کرد

 .از دستش عصبانی بود

@ 



سادگیاشبه خاطر  ... 

 به خاطر تمام رفتارهایی که از نظر طلوع ضایع و

 ...تابلو بازی به حساب می آمد

 آنقدر از همهچیز غافل بود که حتی نزدیک شدن

 .طلوع را نفهمید

 طبیعی بود که دیگران هم تغییر رفتارهای سامیه را

 .متوجه شوند

 سرش را با تاسف تکان داد و دست روی شانهاش

 .گذاشت

 :با صدای نسبتا بلندی گفت

 .سالم-

 سامیه خودش را عقب کشید و دست روی قلبش

 گذاشت

 وای ترسیدم... چرا یهو میای؟-

 من یهو اومدم، یا تو معلوم نیست کجا سیر میکنی؟-

@ 

 بیهیچدردان#

# ۱۴۰پارت  



 سامیه اتوی اتوماتیک را خاموش کرد و لباس را

 .بیرون آورد

ایت سر تکان دادبه آن خوب نگاه کرد و با رض . 

 .کامال صاف بود

 !با توام -

 ...بذار اینو بذارم تو رگال. مال کدوم اتاق بود -

 ...آهان

 خب چیه؟ چی میگی؟

 طلوع روی صندلی نشست و دست به جیبش برد

 چه خبر؟-

 :خودش را به آن راه زد و پرسید

 چی چه خبر؟-

@ 

 قراره چیکار کنی؟-

 چی رو؟-

ستپوفی کشید و چشمانش را ب . 

 .ای خدا... دارم همین جریان پسره رو میگم دیگه-

 !اتاق خواب و این داستانا



 سامیه انگشت اشارهاش را روی بینیاش گذاشت و با

 :نگاهی به اطراف گفت

 هیس، میخوای آبرومو ببری؟-

 عزیزم، تو همینجوری آبروت رفته! همهی بچهها،-

 .خصوصا بچههای نظافت پشت سرت حرف میزنن

سر و گوشت میجنبههی میگن  ! 

 .رنگ از رخش پرید و با ترس آب دهانش را بلعید

@ 

 چی؟ راست میگی طلوع؟-

 میخوای منو بترسونی، آره؟

 چرا باید دروغ بگم؟ کم مونده بود بزنم مینا رو خفه-

 .کنم از بس چرت و پرت گفت

 !حواستو جمع کن تو هم

 .اه، اصال ولش کن-

 .به درک. هر چی میخوان بگن

 !من کار خودمو میکنم

 :طلوع خیره نگاهش کرد و بعد از دقایقی پرسید

 !یعنی میخوای بری پیش پسره؟-



 بیهیچدردان#

# ۱۴۱پارت  

 .سامیه خودش را مشغول کارش نشان داد

@ 

 .آره؟ سامی با توام ها-

 .آره، میرم-

 .تو هم سعی نکن مخمو بزنی

 .آخه تو اهل این چیزا نبودی-

ه نبردت چی؟به این فکر کن که اگ  

 یه دختری که باکره نیست و همچین چیزی تو

 خانوادش یه تابو باشه، چی میشه؟

 ببین اگه پدر و مادرت براشون مهم نبود، من کاری

 نداشتم ولی من میدونم مامانت اگر بفهمه سکته

 .میکنه

 .بابات بفهمه واقعا به همه چی گند میخوره

ه آدماییاون مریضه ولی اگه سالم بود، از اون دست  

 بود که به هیچ وجه همچین چیزی را قبول نمیکرد و

 .حاال اگر بفهمه، میریزه تو خودش



 اگر خدایی نکرده چیزیش بشه، تو میتونی خودت

 رو ببخشی؟

 نمیفهمن، مگه قراره برم بهشون بگم؟-

@ 

 :با کالفگی از جا بلند شد و رو به همکارش گفت

- ت تحویلهاله جان؛ این رگال پر شده، میشه زحم  

 دادنشون رو بکشی؟

 .حداقل به حرفام فکر کن-

 .این یارو اگه باهاش حرف بزنی، حتما درک میکنه

 .بابا طرف خارجیه، آدم تو کفی نیست

 به نظرم رک بگو تو خانوادهی شما، همچین چیزی

 .قابل قبول نیست

 با کسی رابطه جنسی داشته باشی در حالی که طرف

رههیچ نسبت قانونی باهات ندا ... 

 .طلوع مخمو خوردی، بذار کارمو بکنم-

 .کاش میشد کله سامیه را از جا بکند

 .زیر لب هرچه فحش به ذهنش رسید، نثارش کرد

 !منو بگو دارم حرص کی رو میخورم-



@ 

 بیهیچدردان#

# ۱۴۲پارت  

 .با اعصابی ضعیف از خشکشویی بیرون آمد

 میخواست خودش را آرام کند ولی نمیتوانست. از

بهادر عصبانیاش کرده و از طرفی کارهایطرفی   

 .سامیه حرصش را در می آورد

 به گام هایش سرعت بخشید و در دل آرزو کرد که

 کاش یک کیسه بوکس جلویش میگذاشتند و تا جایی

 .که میتوانست به آن مشت میزد تا آرام شود

 هنوز زیر لب داشت با خودش غرولند میکرد که

 .سینه به سینه پوالد صدر شد

 .هین بلندی گفت و خودش را عقب کشید

@ 

 اگر یک ثانیه دیرتر به خودش میآمد، حاال با او

 .برخورد کرده و احتماال پخش زمین شده بود

 .سگرمه هایش بیشتر در هم فرو رفت

 نگاه سنگین صدر را که روی خودش دید، چشمانش



 .را به او دوخت

 احتماال منتظر معذرت خواهی بود که آنطور طلبکار

 .و دست به جیب خیره اش بود

 گلویش را صاف کرد و ببخشید آرام و ناواضحی

 .گفت که احتماال جز خودش کس دیگری نشنید

 چته؟-

 .منظورش را متوجه نشد

 !بله؟-

 چرا گیج میزنی؟ چیزی شده؟ مشکلی داری؟-

@ 

 .سرش را به سمت دیگری تکان داد

 چه میگفت؟

افتاده و احتماال مشکالت او از نظر صدر پیش پا  

 .مسخره بودند

 ...چیزی نیست-

 :پوالد یک تای ابرویش را باال داد و شرورانه پرسید

 یعنی کامال خوبی؟-

 :چند ثانیه مکث کرد و به ناچار گفت



 .بله-

 بیهیچدردان#

# ۱۴۳پارت  

 پوالد مطمئن بود این دختر با چنین سراسیمگی و

 .پریشانی، یک مشکلی داشت که به او نمیگفت

@ 

نگاهش کرد و در همان حین نزدیک لبش را متفکر  

 .خاراند

 .این عادتی بود که هنگام فکر کردن داشت

 .ناخودآگاه چشمان طلوع به سوی لبهای پوالد رفت

 .لبهای مردانهای که متوسط به حساب میآمد

 .نه خیلی گوشتی و نه خیلی کوچک

 لب پایینش کمی روشنتر به نظر میرسید و لب

بود باالیی مات و کدرتر . 

 .با تک سرفهی پوالد مسیر نگاهش را عوض کرد

 لعنتی به خودش و هیزبازی بیموقعاش فرستاد

 !پس حاال که مشکلی نداری زود بیا اتاقم-

 پوالد قبل از اینکه وارد اتاق شود، با دیدن کرمی یاد



 .مطلبی افتاد و او را صدا زد

 جانم آقا؟-

@ 

 .من رفتم سر زدم به استخر-

 !نظارت درست و حسابی به قسمت کودکان نمیشد

 چندتا بچه بدون اینکه تیوپ یا کمربند بادی داشته

 .باشن، شنا میکردن

 .آقا اینا شنا بلدن دیگه-

 !من کاری ندارم بلدن یا نه، خطرناکه-

 این بچههایی که پدراشون بیخیال تو آب ولشون

 !کردن، اگه غرق بشن، میان یقهی ما رو میگیرن

ناجی هم که عین ماست یه گوشه نشسته، بهشاون   

 !اخطار بده

 .بگو حواسش جمع باشه

 ما خودمون، یه قسمت مخصوص زیر هشت سال

 .ساختیم

 .حق ندارن بیان تو قسمت بزرگسال

 .باشه، چشم -



 امر دیگهای ندارین؟

@ 

 :دستی روی شانه اش زد و گفت

 .عرضی نیست، ممنون-

 بیهیچدردان#

# ۱۴۴پارت  

رداشت که اتاق را باز کند اما قبل از آنکارت را ب  

صدای طلوع را شنید که مشغول حرف زدن با 

 موبایل

 .بود

 مامان برای چی گوشی رو میدی دست اون-

 شوهرت که به من زنگ بزنه؟

 وا مادر... خب چرا عصبانی میشی؟-

اون جای باباته. گفت دلش برای تو تنگ شده و 

 هرچی

 .بهش زنگ میزنم، جواب نمیده

@ 

 میدونم ازش خوشت نمیاد، ولی این مرد هم بزرگت



 .کرده

 !وظیفهش نبوده، ولی برات یه عمر پدری کرد

 من نمیدونم چه هیزم تری بهت فروخته که اینقدر

 !باهاش بد رفتار میکنی

 طلوع از شدت حرص، فشار انگشتانش روی موبایل

 .بیشتر شد

- ؟وای مامان... مامان... اون پدر من نیست! میفهمی  

 .پدر من نیست

 در راهرو با سرعت باالیی راه میرفت و به هیچچیز

 .و هیچکس توجهی نداشت

 دستش را هنگام حرف زدن، به حالت تهدیدوار باال

 .آورد

 !کاری نکن با توهم قطع ارتباط کنم-

 !ازش بدم میآد، دالیل خودمو هم دارم

 .نمیخوام ببینمش

@ 

 .نمیخوام باهاش حرف بزنم

 دفعه بعد که شمارهی تو رو جواب میدم، اگه اون



 پشت خط باشه، دیگه این آخرین باری میشه که

 !صدای منو میشنوی

 تماس را قطع کرد و به مادرش اجازه حرف زدن

 .نداد

 از او فقط یکچیز میخواست اما مادرش هیچوقت با

 .او همکاری نمیکرد

 یعنی درکش آنقدر سخت بود؟

 بیهیچدردان#

# ۱۴۵پارت  

 .گفته بود نمیخواهد با بهادر حرف بزند

 .نمیخواهد صدایش را بشنود یا او را از نزدیک ببیند

 .گفته بود حتی نمیخواهد اسمش را به زبان آورد

@ 

 . مادرش اما توجهی نمی کرد

 بهادر حتی شوهر خوبی به حساب نمی آمد و

 نمیتوانست بفهمد چرا مادرش اصرار داشت با او

 .زندگی کند

قع مادرش، خود را مدیون بهادر میدانستدر وا . 



 به خاطر اینکه وقتی ازدواج کردند، او زنی مطلقه،

 !همراه با دختری کوچک بود و او پسری مجرد

 زیرا او قبول کرده بود طلوع را به خانه و زندگیاش

 راه دهد ولی بهادر دراصل یک آدم آبزیرکاه بود که

نشده بعد از اینهمهسال، دستش برای همسرش رو  

 !بود

فقط طلوع بود که میدانست او چه آدم مرموزی 

 .است

 اگه بحث و دعواهای خانوادگیت تموم شد، درو باز-

 .میذارم؛ بیا

@ 

 شوکه به پوالد که با ابروهای باال پریده و بیخیال به

 .دیوار تکیه داده بود، نگاه کرد

 بعد از چند لحظه، وقتی به خودش آمد که پوالد به

بوداتاق رفته  . 

 .ضربهای به پیشانیاش زد

 ...خدایا آخه من چهقدر بدشانسم -

 چی از جونم میخواد حاال این مرتیکهی رو مخ؟



 داشتم زندگیمو میکردم ها... چرا آخه رفتی آقاصدر

 بزرگه؟

 !حاال رفتی، کاش اینقدر پسرت یبس نبود

 .به سایهی خودشم میگه پشت سرم نیا، بو میدی

گیر داده به مناز بین اینهمه آدم هم  ! 

 .هرچی سنگه، مال پای لنگه

 ...هعی خدا

 اینها را زمانی که به داخل اتاق پوالد پا میگذاشت،

 .با خود گفت

 بیهیچدردان#

@ 

# ۱۴۶پارت  

 .با قدم های آهسته ای وارد اتاق شد

صدر جوان را کنار همان پنجرهای دید که بار قبل 

 به

 .آن تکیه داده و سیگار میکشید

 با وجود هوای سرد، پنجره را باز کرده بود تا دود

 .سیگار بیرون رفته و فضای اتاق را پر نکند



 .نگاهی به اطراف انداخت

 احتماال برای نظافت از او خواسته بود که به آنجا

 .برود

 سرش سنگین بود. در این چند روز، مدام استرس

 کشیده بود و حاال نمیدانست دقیقا چه مشکلی دارد

حس میکرد یک چیزی در بدنش درست نیستولی  . 

 انگار پاهایش توان ایستادن و نگه داشتنش را نداشتند

 و گاهی اشیاء را به جای ثابت بودن در حال دوران

 .میدید

@ 

 .دستش را به دیوار تکیه داد تا تعادلش از بین نرود

چند لحظهای باز هم منتظر ماند تا دستوری بگیرد 

 اما

نشنید هیچ حرفی از پوالد . 

آستین لباسهایش را کمی تا زد تا راحت تر بتواند 

 کار

 .کند

 .سراغ فنجانهای کثیف چای و قهوه رفت



 تو میدونی حکیمه چشه؟-

 فنجانها را روی سینک گذاشت و به سمت او

 .برگشت

 :سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت

 .متوجه نمیشم-

 مثل این که ناراضی بود، مشکلی داره؟-

رسیدم جواب درست حسابی ندادازش پ . 

@ 

او را به اتاقش کشانده بود پس ازش سوال داشت که . 

 ...آهان... راستش-

 :پکی به سیگارش زد و گفت

بگو می خوام ببینم اگر مشکلی هست بهش  -

 رسیدگی

 .بشه

 .قرار نیست تو دردسر بیفتی

 .بعضی از دخترا کالفهش کردن-

ت ودرست کار نمی کنن. خودشم سنش باالس  

 .زانوهاش درد میکنه



 .ترسید بهتون بگه، اخراجش کنید

 مگه خودش هم کار میکنه با این سن؟-

 .خیال کردم فقط روی شما نظارت داره

 به ظاهر پستش اینطوریه ولی خب وقتی بچهها -

 نظافت یه اتاق رو خیلی طولش میدن و اتاقهای

 دیگه مونده، مجبور میشه خودش هم دست به کار

 .بشه

@ 

 .باشه من به این موضوع نظارت میکنم -

 .ممنون که گفتی

 خواهش میکنم زیر لبی گفت و تا زمانی که تمام

 .ظرفها را که زیاد هم نبودند، شست حرفی نزدند

 آب را بست و کنار کشید. دستهای خیسش را با

 پیشبند مخصوصی که جزئی از لباس فرمش بود،

 .خشک کرد

 بیهیچدردان#

# ۱۴۷پارت  

گین شده بودو زمین زیر پاهایش انگار مینفسش سن  



 .لرزید

 .بهادر همیشه حالش را بد میکرد

 شبها باعث کابوسهایش بود و روزها مسبب

 ...سردردهایش

@ 

 فکر کردن به او تمام بدنش را به هم میریخت و

 .سیستم عصبیاش را دچار اختالل میکرد

 صدای پوالد را در نزدیکیاش شنید ولی نتوانست

دتمرکز کن . 

 .چیزی شبیه به خوبی؟ از او پرسیده بود

 .سعی کرد بگوید خوب است

 نباید کسی او را ضعیف میدید. اما به یکباره انگار

 .که زمین زیر پاهایش خالی شده بود، فرود آمد

 پوالد که حال و احواالت عجیب مستخدم زباندرازش

 را دیده بود، سیگار را خاموش کرد و با تعجب جلو

 .رفت

منگ به نظر میرسید و کلمات ناواضحی بهگیج و   

 .زبان میآورد



 لحظهی آخر قبل از افتادنش روی زمین، به خودش

 .آمد و او را گرفت

@ 

 .در واقع به لباسش چنگ زد و سپس او را باال کشید

 !غش کرده بود

 او را به زحمت روی مبل رساند و ضربهای به

 .گونهلش زد

 هی دختر؟ چت شد آخه؟-

گرفت تا کمی آب بیاورد از او فاصله . 

لیوانی پر کرد و در عرض چند ثانیه به جای قبل 

 باز

 .گشت

 !دختره خل و چل که بود، غشی هم از آب دراومد-

 کمی از آب را روی صورتش پاشید و باز آرام به

 .گونهاش ضربه زد

 خورشید؟ آفتاب؟ چی بود اسمت؟-

 !ای بابا پاشو دیگه

@ 



 طلوع صدای پوالد را میشنید ولی انگار که به

 پلکهایش وزنههای چند صد تنی وصل کرده باشند،

 ...همانقدر سنگین بودند و باز کردنشان دشوار

 بیهیچدردان#

# ۱۴۸پارت  

 زیر لب هذیان میگفت و اسم بهادر را چند بار به

 .زبان آورد

 .تا چشم باز کند، پوالد جانش به لبش رسید

بوالنس را خبر کندقصد داشت آم . 

همین کم بود که یکی از خدمههای هتل برایش 

 مشکلی

 .پیش بیاید

 مگر دیگر میشد حرف و حدیث را جمع کرد؟

 از فردا میگفتند در هتل بهشت هشتم آنقدر از

 .کارکنانش کار می کشد تا به چنین روزی در آیند

@ 

 :طلوع نگاهی گیجی به اطرافش انداخت و گفت

 چی شده؟-



 .عاصی و محکم بیرون دادl رنفسش 

 جلوی خودش را گرفت تا فحشهای رکیکی که تا پس

 .زبانش میآمد را بلند نگوید

 پس چرا وقتی میگم چته، جواب میدی هیچی؟-

 گشنهای؟ خستهای؟ چرا از حال رفتی؟

 نکنه صرع داری؟

 سواالتش را با سگرمههای در هم میپرسید و حتی

 .امان جواب دادن هم نمیداد

طلوع هنوز جا نیامده و رنگش پریده بودحال  . 

 .لبهایش خشک و نگاهش مات و منگ بود

 .پوالد که حاالتش را دید، از جوش و خروش افتاد

 .حتی با کمی دقت توانست لرزش دستانش را ببیند

@ 

 با خود فکر کرد یک وقت این دختر نمیرد و باعث

 ...دردسر شود

 .تصمیم گرفت مهربانتر برخورد کند

چارهی دیگری هم نداشت فعال . 

 .به سمت اشپزخانه رفت و برایش آبقند درست کرد



در واقع آب خنک و یک مشت قند را در هم آمیخته 

 و

 .تند و تند هم میزد

 انگار مشکالت خودش کم بود، که حاال طلوع هم در

 !اتاقش غش و ضعف میکرد

 .بخور-

 :طلوع به زحمت پلک از هم گشود و تنها گفت

 .نمیخوام ممنون-

 مگه پیشنهاد دادم که رد میکنی؟-

 !بگیر بخور حالت جا بیاد. ناز میکنه برای من

@ 

 بیهیچدردان#

# ۱۴۹پارت  

 طلوع، جان جواب دادن نداشت و مجبور شد لیوان

 آبقندی را که به زور به دهانش چسبیده بود تا قطره

 .آخر بخورد

افتاد،اگر از ضعف و افت فشار هم اتفاقی برایش نمی  

 حضور در اتاق پوالد صدر خود به اندازهی کافی



 .خطرناک بود

 .کم مانده بود خفهاش کند

 مرگ با آب قند آخرین علتی بود که برای مرگش

 .میخواست

 .پوالد باز هم کنارش نشست

 .آفرین، خوبه-

@ 

 اگر حالش بهتر بود، حتما بهش چشمغره میرفت اما

یره کندفعال احتیاج داشت تا انرژیاش را ذخ . 

 میخوای به کسی زنگ بزنم؟ خانوادهت شهرستانن-

 نه؟ دوستی، چیزی داری خبرش کنم مراقبت باشه

 امروز؟

 ...خانواده داشت و نداشت

 دوست هایی که هیچگاه اجازه نداده بود از حدی

 مشخص پا فرا بگذارند و قطعا نمیتوانست روی آنها

 .حساب باز کند

و دلگیر بود کهحتی از دست سامیه آنقدر حرصی   

 .نمیخواست مراقبش باشد



 .اصال به کسی احتیاج نداشت

 .خودش از پس خودش برمیآمد

 .احتیاجی نیست، ممنون-

@ 

 چشمانش داشت دوباره روی هم میرفت که با سوال

 .پوالد، تا آخرین حد گشاد شد

 بهادر کیه؟-

 بیهیچدردان#

# ۱۵۰پارت  

 .طلوع جوابی نداد

نمیدانست چطور صدر ایندر واقع شوکه شده بود و   

 .اسم را به زبان آورده

 دوست پسرته؟-

 .تنها نگاهش کرد

 از لفظ پدر ناتنی خوشش نمیآمد و از طرفی به

 .هیچوجه نمیخواست او را پدر واقعیاش معرفی کند

@ 

 پوالد مشخص بود تا جواب نگیرد، بیخیال سوالش



 .نمیشود

 :پس جواب داد

 ...فقط یه آدم مزخرفه-

 اذیتت میکنه؟-

 ...غلط کرده-

 اذیتت میکرده؟-

 آبدهانش را بلعید و چشمانش را از سیاهی

 .مردمکهای پوالد گرفت

 ...من دیگه برم-

 .مشخص بود هیچ تمایلی به پاسخ دادن نداشت

 .ترجیح داد کنجکاوی بیشتری نکند

 اصال چرا سوالهای شخصی میپرسید؟

 .از خودش تعجب کرد

@ 

- نیومده، فعال صبر کن اگه هنوز حالت جا . 

 .طلوع تکانی به خودش داد

 .نسبت به دقایق قبل بهتر بود

 ممنون، فکر کنم برم چند ساعتی تو اتاقم استراحت-



 .کنم، خوب میشم

 پوالد سرش را به نشانهی مثبت تکان داد و اصرار

 .بیشتری نکرد

 طلوع قبل از رفتن، لحظهای متوقف شد و سمتش

 .چرخید

 آقای صدر؟-

- ه؟بل  

 .من صرع ندارم-

@ 

 لب پایینش کمی انحنا پیدا کرد و فرم صورتش حالتی

 .شبیه به لبخندی خفیف گرفت

لبخندی که به راحتی قابل رویت نبود ولی طلوع آن 

 را

 .شکار کرد

 آقای صدر؟-

 .این بار به جای جواب یک تای ابرویش باال رفت

 .من دوست پسر ندارم-

بود حاال لبخندش به وضوح قابل دیدن . 



 .با اجازه زیر لب گفت و در را باز کرد

 طلوع؟-

 .دستش روی دستگیره ماند

 بله؟-

 .یه بار مثل بچه آدم بیا اتاقمو تمیز کن-

@ 

 .بیرون رفت تا لبخندش را صدر نبیند

 !این اولینبار بود که اسمش را درست میگفت

 بیهیچدردان#

# ۱۵۱پارت  

آدرس گالری واقع در یکی از برجهای تجاری 

وکسل  

 .تهران بود

 ماشین را در پارکینگ مخصوص پارک کرده و

 .سوار آسانسور شیشهای شد

 .به پایین نگاه نکرد تا سرگیجه نگیرد

 .ناخودآگاه پوزخند زد

 .تینا به هر چیزی که میخواست، رسیده بود



 .گالری را سالها پیش آرزو داشت

 .زمانی که یک جوجهدانشجو بیشتر به حساب نمیآمد

@ 

 آسانسور از حرکت ایستاد و بعد از لحظاتی درب به

 .صورت اتوماتیک باز شد

در چوبی کنده کاری شدهی گالری باز بود، پس 

 وارد

 شد و فکر کرد که انگار فقط خودش در هفت سال

 !پیش گیر کرده

 بقیه حتی نزدیکترین افراد، به زندگیشان ادامه داده

 بودند، چه توقعی از تینا میرفت؟

رفیق نیمه راه بودنش را خیلی زود ثابت کسی که  

 !کرده بود

 مقابلش یک سالن بزرگ دو طبقه وجود داشت که

تابلوهای نقاشی با فاصلههای مشخصی از یکدیگر 

 در

 .سرتاسر آن به چشم میخورد

 .نگاهی به تابلوهایی که در نزدیکیاش بود، انداخت



 هیچ اطالع خاصی از نقاشی نداشت و اصال از

سر در نمی آورد به همین خاطر به سبکهای آن  

 .نظرش تابلوها نامفهوم بودند

@ 

 قیمت تابلوها آنقدر زیاد بود که ناخودآگاه ابروهایش

 .باال رفت

 پوالد؟-

 به طرف صدا چرخید و بالخره او را دید. بعد از

 !هفت سال

 .برای لحظاتی نتوانست از او نگاه بگیرد

یباترتینا همان موقع هم زیبا بود و حاال ز ... 

 بیشک بیشتر از تمام تابلوهای نقاشی میدرخشید و

 .میتوانست نگاهها را مجذوب خود کند

 صا

 .خصو با آن تیپ هنری خاصش

 .حق داشت اگر زمانی عاشقش بود

 .به سمتش که نزدیک شد، از فکر بیرون آمد

 .تینا کمی هیجان زده و شاید دستپاچه به نظر میرسید



سنگین پوالد روی دستشدستش را جلو آورد. نگاه   

 .ماند اما در نهایت بعد از لحظاتی به او دست داد

@ 

 بیهیچدردان#

# ۱۵۲پارت  

 سالم، خوش اومدی. خیلی خوشحالم که دوباره-

 .اینطوری میبینمت

 چهطوری؟-

 .لبخند تینا روی لبش ماسید

 .همین که روی پاهات ایستادی... بیا بشین-

سری تکان داد و روی صندلی کوچک نشست. 

 بیشتر

به یک صندلی تزئینی و هنری شباهت داشت و 

 پوالد

 .با آن هیکل رویش زیاد راحت نبود

مناسب کسی مثل خود تینا بود نه او، با این حال 

 حرفی

 .نزد



 اینجا چرا اینطوریه؟-

@ 

 :تینا که متوجه منظورش نشده بود، پرسید

 !چی؟-

- خلوته؟همیشه همینقدر   

آهان، خب راستش گالری فقط بعضی روزا بازه، -

 که

 .امروز شاملش نبود به خاطر همین کسی نیومده

 چه خبر؟ چیکار کردی توی این مدت؟

 پوالد که جوابی نداد برای کش نیامدن سکوت بینشان

 .خود شروع به حرف زدن کرد

 من این مدت ادامه تحصیل دادم، فوق لیسانسمو سه-

مسال پیش گرفت . 

 .نقاشی هم ادامه دادم در کنارش

 .در واقع گالری شغل اصلیم نیست

 بیشتر عشق و عالقمه... نگفتی، تو چی؟

 .پوالد ناخواسته پوزخند زد

@ 



 .گاهی خودداری سخت بود

 !من؟ بیمارستان-

 از اتاق عمل به ریکاوری، از ریکاوری به بخش از

 ...بخش هم به فیزیوتراپی و دوباره اتاق عمل

ه چند سال اخر که تونستم رو پام وایسم بیشترالبت  

 .درگیر فیزیوتراپی بودم

 تینا سرش را پایین انداخت. از سوالش پشیمان شده

 .بود

 فقط قصد داشت سرحرف را باز کند و نمیدانست

 .پوالد را با این سوال میرنجاند

 .متاسفم-

 :لبخند تلخی زد و زمزمه کرد

 ...نباش-

 بیهیچدردان#

# ۱۵۳پارت  

@ 

 :از جایش بلند شد و گفت

 میشه تابلو هارو ببینم؟_



 .البته_

 همه این نقاشی هارو خودت کشیدی؟_

 .اوه، نه. گالری رو اجاره میدم به هنرمندا و نقاشا_

 .البته یه سری از نقاشیهای خودمم هست

 .که اینطور_

 تینا دستی به موهای خوشرنگش کشید و آنها را زیر

 .شال فرستاد

 .مشتری زیاد نیست اکثرا میان نگاه میکنن و میرن_

 نقاشی بیشتر عشقه، وگرنه پول آنچنانی نداره. مگه

 اینکه کالس آموزشی برگزار کنی و چندتا شاگرد

 قبول کنی. یا مثال اگه شانس بیاری تابلوهات فروش

 .بره ولی خب من دوسش دارم بیخیال اینجا نشدم

@ 

چیزی را دوست پوالد با خود فکر کرد او چه 

 داشت؟

 او چه هدفی را دنبال میکرد؟ چه عشقی در

 زندگیاش میدرخشید؟ در چه چیزی پیشرفت

 میکرد؟



 !هفت سال برایش زمان ایستاده و فقط درجا زده بود

 کم کم داشت عصبی میشد... نفس عمیقی کشید تا

 .خودش را ارام کند

 کنار تینا و طراوتش خودش را افسرده که نه، مرده

یدمید . 

 انگار یک سنگ کوچک بی ارزش یا یک تکه چوب

 !پوسیده یا یک اهن قراضه بود

 چیشد برگشتی ایران؟ من هیچ وقت زیاد سفر_

 .خارج از کشور رو طولش نمیدم

 همش میترسم دیگه نتونم برگردم. میترسم وسوسه

 بشم. واسه همین نهایتا یکی دوماه میمونم اما هفت

 ....سال واقعا زیاده

_ نداشتم که اونجا بمونم دلیلی . 

@ 

 اینجا داری؟_

داشت. دلیل داشت که دل از تنهاییش کند و باالخره 

 دل

 .از آنجا کند



 !دلیلش پیدا کردن حقیقت بود

 بیهیچدردان#

# ۱۵۴پارت  

 .میخوام باهات مفصل حرف بزنم پوالد_

 چیزی هم داری بگی؟_

معلومه، اندازه هفت سال حرف دارم. باید بهم _

 گوش

یفهمی؟ میدونم دلتو شکوندم واسه همون بایدبدی م  

 .باهات حرف بزنم شاید یکم سبک شم

 .خالصه بگو، حوصله پرحرفی ندارم_

@ 

من.... من اشتباه کردم پوالد ولی خودم تو برزخ _

 گیر

 کرده بودم. تو خودت فکر کن! یه دختر جوون بیست

و دو ساله بودم یهو زندگی برام تیره و تار شد. یهو 

 تو

ادف کردی. ما نامزد بودیمتص . 

 حتی عقد نبود. خانوادم مدام بهم فشار میآوردن و



 .میخواستن همه چی رو خراب کنن

 تو اون دو سه ماهی که کما بودی، مدام زیر گوشم

 ....وسوسهم میکردن

 میگفتن حتی اگه به هوش هم بیای، اونقدر تصادف و

 حتی بعدش کمای طوالنی عوارض داره که سالم

 نمیمونی و دیگه نمیشه به عنوان مرد زندگی حسابی

 روش باز کرد ولی من اجازه ندادم تا تو باالخره به

 .هوش اومدی

 وقتی دکترا معاینهت کردن و گفتن آسیب مهره هات

 احتماال هیچوقت خوب نمیشه و تا آخر عمرت باید

 .روی ویلچر بشینی، فشار از همه طرف هم زیاد شد

مخالفت نکنهدیگه کسی نبود که  . 

@ 

 .تمام مدتی که حرف میزد، صدایش هم میلرزید

 حرف زدن از آن روزها و یادآوریشان هربار او را

 .به هم میریخت

 خب منم آدمم... تو خودت رو بذار جای من... یه_

 دختر کم سن و سال و بی تجربه که همهی خانواده و



 دوست و اشنا برای ازدواجش مخالفت میکردن و

تیشو میدادننوید بدبخ ... 

 :پوالد بعد از دقایقی تنها پرسید

 واسه چی گذشته رو شخم میزنی؟_

 بیهیچدردان#
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 .اشک آرام ارام روی صورتش میچکید

 آخه نمیخوام از من پیش خودت یه دیو دو سر_

 .بسازی

@ 

اون روزا حتی توام خودت رو از من دریغ 

 .میکردی

 .همیشه پرخاشگر بودی

وضع داغون میاومدم عیادتت یکم فکر کن من با  

حالم خوش شه، یکم انرژی بگیرم، توان پیدا کنم 

 برای

 .جنگیدن... ولی توام پشتم نبودی

 !چهقدر خوش خیال بود این دختر



 از او حال خوش میخواست؟ از کسی که به صفر

 رسیده بود؟

 از پوالدی که در اوج جوانی او را فلج میدانستند؟

مهچیزش را از دست داده،کسی که خیال میکرد ه  

 !خود مرهم میخواست

 .بیخیال دیگه گذشته_

 .سرش را چپ و راست تکان داد

 .میدونم، یعنی مطمئنم که واسه جفتمون نگذشته_

 .عالوه بر خوش خیالی، ظاهرا رویاپرداز نیز بود

 چهطور اینقدر مطمئن از جانب من حرف میزنی؟_

@ 

_ گذشته بوداگه گذشته بود بهم زنگ نمیزدی، اگه   

 !االن اینجا نبودی

 !اگه میدونستم خیاالت برت میداره اصال نمیاومدم_

 :از جا بلند شد و ادامه داد

 .شاید بهتر باشه دیگه برم_

 :پشیمان از اینکه تند رفته گفت

 چی؟ کجا؟ توکه تازه اومدی؟_



 !کار دارم_

 از نگاه پوالد چنان جدیتی دید که دیگر اصرار به

 .ماندنش نکرد

 .چارهای نداشت جز پذیرفتن خواستهی او

 ....باشه فقط_

@ 

 .دست پوالد را گرفت و با تردید گفت

 این آخرین دیدارمون که نیست؟_

 .پوالد دستش را عقب کشید و سرد گفت

 ....نیست_

 تینا را با روزنهای از امید تنها گذاشت درحالیکه در

 .دل به او پوزخند میزد
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با رضایت موهایش را در ایینه نگاه کرد طلوع . 

 کاش میذاشتی موهات بلند شه، اکثرا موهاشون_

 خیلی فر و وزه یا خیلی لخت که حالت نمیگیره. اما

 تو خوراک انواع مدالیی



@ 

لحظهای خودش را با موهای بلند تصور کرد اما 

 خیلی

 .زود آن را پس زد

های سال ها بود که موهایش تکان نخورده بود. مو

 بلند

 .عصبیاش میکرد

 .مرسی ولی من این مدلی بیشتر حال میکنم_

 این بار کاله بافت مشکی روی سرش گذاشت و شال

 ....را ساده دور گردنش پیچید

 ترم جدید شروع شده و هنوز کتابی که استاد معرفی

 .کرده، نخریده بود

باید به خیابان انقالب میرفت تا کتاب مورد نظرش 

 را

 ...پیدا کند

 کیفش را باز کرد تا ببیند پول نقد به اندازه کافی دارد

 .یانه که جز اسکناس پنج تومانی هیچ نیافت

« زیر لب با خود گفت و به اطراف نگاه« ای بابا  



 چرخاند تا عابر بانکی را پیدا کند که صدای بوق

 .باعث تغییر مسیر نگاهش شد

@ 

پرادوی سفید رنگی مقابلش ایستاده و مردی که 

نکعی  

 .افتابی بزرگی روی چشم داشت مقابلش قرار گرفت

 خانم تابش جایی میرید؟_

 با دقت بیشتری که نگاهش کرد، متوجه شد او سینا

 .فکور است

 .سالم. بله میخوام برم انقالب_

 .پس سوار شید میرسونمتون_

 آخرین بار برخورد خوبی با او نداشت. در واقع اگر

فتارش کمیمیخواست با خودش رک باشد حتی ر  

 .توهینآمیز نیز بود. همراه با کمی خجالت گفت

 .نه ممنون. خودم میرم_

 تعارف میکنید؟ خب سوار شید من در هر صورت_

 ..باید از انقالب رد شم تا برسم خونه

@ 



کمی این پا و آن پا کرد و در نهایت در را باز و 

 روی

 .صندلی کنار راننده نشست

 این اولین باری بود که سوار ماشین فکور میشد و

 .معذب و جمع و جور نشسته بود

برخوردشان با یکدیگر عجیب و خیلی اتفاقی هم 

 .نبود

 به هر حال طلوع نزدیکترین آرایشگاه به هتل را

 برای کوتاهی موهایش انتخاب کرده و در واقع در

 .همان محله بود
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نزدیکی هتل میگذشتند، ماشین پوالد زمانی که از  

 صدر که تازه به آنجا رسیده و در حال پارک کردن

 .بود را دیدند

 فکور بوقی زد و سری تکان داد. پوالد که اصال

 متوجه ماشین آنها نبود، با صدای بوق نگاهش را به

 .آن دو دوخت



@ 

 مکث و سنگینی نگاهش روی طلوع بیشتر بود و بعد

نکه عکس العمل خاصی از خودبی توجه بدون ای  

 .نشان دهد ماشین را به سمت پارکینگ هدایت کرد

 فکور که از این واکنش شاکی شده و خود را کوچک

 .شده میدید گفت

 .اَه، این یارو خیلی غده _

 .طلوع حواسش به حرفهای فکور نبود

 با خود فکر میکرد که حاال صدر چه فکری راجع به

 .او میکند

ه او مشکوک بود و دید بدی بههمین طوری هم ب  

طلوع داشت وای به حالی که او را در ماشین یکی 

 از

 .کارکنان هم ببیند

 این طور نیست؟_

 :حواسپرت گفت

@ 

 بله؟_



 .صدر رو میگم، پسره_

 اهان،خب چشه؟_

 .واال چشم نیست گوشه! خیلی بد اخالق و مغروره_

 طلوع به صدر فکر کرد و به زورگوییها و بداخالقی

بدون انعطاف بودنشو  . 

 یک چیز را خوب میدانست صدر مردی قانونمند

 .بود و اهمال و کم کاری را قبول نمیکرد

 بادقت به همهچیز و همهکس نظارت داشت و

 کوچکترین مسائل نیز از زیر نگاه تیزبینش جا

 .نمیماند

 در عین حال بعضی ویژگی های اخالقیاش را

 .میپسندید

@ 

 با وجود اینکه مردی جوان و خوش پوش با

 موقعیتهای بسیار مناسب به حساب میآمد و کافی

بود اشارهای کوچک کند تا هرکدام از دخترها 

 برایش

 سر و دست بشکنند با هیچکدام ارتباط بیشتر از



محدودهی کاری برقرار نمیکرد و با هیچکدام از 

 مرد

ار درها آنقدر صمیمی نمیشد که بتواند از زیر ک  

 .برود

 رابطهای جدی همراه با قانونمندی و احترام را برای

 همه رعایت میکرد و برایش فرقی نمیکرد طرف

 !حسابش کسی مثل کرمی باشد و یا حتی طلوع

 البته برای خودش میتوانست کمی استثنا قائل شود

 چون پوالد به خاطر حمایت هامون از همان ابتدا

ابکاریهایی که خودنسبت به او بدبین بود و با خر  

 طلوع باعثشان بود، این بدبینی دو چندان نیز شده

 .بود

 فکور که از شنیدن جواب ناامید شده بود حواسش را

 .به مقابلش داده و رانندگیاش را میکرد

@ 

 ....به نظرم بیشتر جدی و سختگیر هستن تا مغرور_

کسی که به او توصیه کرد خودش باشد و از هرچه 

 که



نکشد نمیتوانست آنقدرها مغرور باشدهست خجالت  . 

چشم های نگران و در عین حال طلبکار پوالد 

 زمانی

که از حال رفته بود بیشتر از قبل مطمئنش میکرد 

 که

 .دربارهی او اشتباه نمیکند

 ....چی بگم واال_

 دیگر تا رسیدن به مقصد حرفی نزدند و مدتی بعد،

افکور تعارف کرد منتظرش میماند تا خریدش ر  

 .انجام دهد ولی طلوع قبول نکرد

 عالوه بر این که ممکن بود برای پیدا کردن کتاب

 زمان زیادی معطل شود ترجیح میداد زمانی را

 خارج از فضای هتل بماند و بین کتابها چرخ

 .بخورد

@ 

 تشکر کرد و از ماشین پیاده شد. سراغ اولین مغازه

 !کتاب فروشی رفت و تماس سامیه را پاسخ نداد

 موبایلش را روی سایلنت گذاشت و آن را ته کیفش



 .انداخت

 آنقدر ازش دلگیر بود که ترجیح میداد اصال با او

 .حرف نزند
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 خسته و کوفته کتابهایی را که خریده بود، روی میز

 .مطالعه گذاشت که صدای در را شنید

اخمی کرد و در حالی که با خود غر می زد در را 

 باز

 .کرد

چه-سامیه دست به سینه و طلبکار نگاهش میکرد.   

 !عجب، می خواستی در رو هم باز نکنی

@ 

 طلوع از کنار در فاصله گرفت و با لحن بیخیالی

 :گفت

 اگه آبروریزی راه نمیانداختی، احتماال همین کارو-

 .میکردم

 دستت درد نکنه، این اداها چیه در میآری؟-



ری؟چرا با برای من قیافه میگی  

 عزیزم واضح نیست؟-

 :سامیه سوالی نگاهش کرد و سر تکان داد

 چی؟-

 !این که نمیخوام این دوستی رو ادامه بدم-

 با بهت نگاهش کرد. اصال متوجه نبود که چه

 .میشنود

 چی میگی؟-

@ 

 :طلوع سفت و سخت گفت

 دوباره تکرار کنم؟-

 آخه این چرت و پرتا چیه میگی طلوع؟ -

ی دوستیمون رو ادامه بدی؟یعنی چی که نمیخوا  

 - .چشمانش را مالید کنار سامیه فاصله گرفت

 .اخالقامون با هم جور نیست

 .من اصال نمی تونم درکت کنم

 !همش باید حرص بخورم

 خب کی گفته حرص بخوری؟ من یه تصمیمی-



 گرفتم، چرا بهش احترام نمیذاری؟ نظرتو دادی،

یم منم شنیدم ولی اول و آخرش خودم باید تصم

 .بگیرم

 نمیدانست سامیه خودش را به گیجی میزد یا واقعا

 .نمیفهمید او از چه حرف میزند

 !نه دیگه درست ملتفت نشدی انگار-

 ...مشکل من تصمیمات نیست، مشکل من

@ 

 .با دست روی سرش ضربه زد

 !مشکل من اینجاته-
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 .سامیه گیج نگاهش کرد

- ل دارممن با طرز فکر تو مشک . 

 از اینکه خودت رو یه موجود ضعیف میدونی، که

 برای خوشبختی توقع داری دیگران بیان کمکت

 ...کنن

 من با این مشکل دارم که برای خودت ارزش قائل



 !نیستی

 فکر میکنی فقط اگر یک شاهزاده سوار بر اسب بیاد

 !میتونه زندگیتو عوض کنه

 تو به عنوان یک زن بالغ، خودت رو دست کم

 !میگیری

@ 

 .فکر میکنی به هیچ دردی نمیخوری

 حاضری هرکی، هرچی که ازت میخواد انجام بدی

 .تا رضایتشون را جلب کنی

 !حاال نیک نشد، یکی دیگه

 وگرنه اگه من میدونستم تو عاشق سینه چاک یارویی

 و از روی عشق و عالقه میخوای همچین کاری

و پلهکنی، اصال دخالت نمیکردم ولی تو این پسره ر  

 .کردی تا به آرزوهای خودت برسی

 حتی درک نمیکنی که این پسره، خارجیه فرهنگش

 .زمین تا آسمون با ما ایرانیا فرق داره

 اونجا یه عمر با هم زندگی میکنن دو سه تا بچه هم

 دارن تازه بعد از ده سال شاید عروسی کنن، شاید هم



 .نه

 اونوقت تو بعد از یکی دو ماه به چه نتیجهای

 رسیدی

 که فکر میکنی باهات ازدواج میکنه؟

 .من دیگه دخالت نمیکنم

 این آخرین حرفم دربارهی این بحث بود ولی هنوزم

 میگم ترجیح میدم با کسی که به عنوان یک زن

 ارزشی برای خودش قائل نیست و به جای اینکه

@ 

 خودش تالش کنه تا پیشرفت کنه، آویزون مردا میشه

 !دوستی نکنم

مچنان ساکت بودسامیه ه . 

 حاال هم میخوام استراحت کنم، چند ساعت تو-

 !خیابونا داشتم راه میرفتم پاهام درد گرفته

 :با صدای گرفتهای پرسید

 !داری میندازیم بیرون؟ -

 .طلوع حرفی نزد

 .تنها روی تختش دراز کشید و چشمانش را بست



 !این به معنای تایید حرف سامیه بود
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@ 

 زمانی که صدای باز و بسته شدن در را شنید،

 .چشمانش را باز کرد

 با سامیه تند حرف زده بود، این را میدانست... ولی

 .امیدوار بود به خودش بیاید

 اگر هم میخواست کار خودش را بکند، دیگر به او

 ارتباطی نداشت ولی به حرفهایش مطمئن بود و

اطی نداشتهترجیح میداد در اینصورت با او ارتب  

 .باشد

 نمیخواست چنین طرز فکری روی خودش هم تاثیر

 !بگذارد و روحیه مبارزهجویانهاش را از بین ببرد

 چشمانش رفته رفته سنگین شد و در نهایت پلکهایش

 .روی هم افتاد و به خوابی سنگین فرو رفت

**** 

با سر و صدای آریا نگاهش را از مدارک باال 



 .گرفت

 صابخونه؟ کجایی؟-

@ 

 با اکراه از جا بلند شد و در را برای آریا باز کرد تا

 .بیش از این آبروریزی راه نیندازد

 آرومتر، چه خبره؟ -

 .ادامه غرولندش با دیدن وضعیت آریا ناتمام ماند

 !این چیه آوردی؟-

 .سوالش را با تعجب پرسیده بود

آریا جعبه را کنار کشید تا چهرهاش معلوم شود. 

 لبخند

مایی روی لب داشتدندان ن . 

 .معلوم نیست؟ برو کنار. سنگینه داداش-

 .پوالد ناخودآگاه عقب رفت

 آریا در حالیکه به خاطر حمل جعبه نفسش سنگین

 :شده بود، پرسید

@ 

 کجا بذارمش؟-



 :به گوشهای از نشیمن اشاره کرد و گفت

 اونجا خوبه، نه؟-
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هد، آن را روی زمینقبل از این که پوالد پاسخی بد  

 .گذاشت

جنسش درجه یکه پوالد، بیا خودت دست بزن. -

 کیفیت

 !چوب رو ببین توروخدا

تازه هم روی زمین میتونی بذاری، هم پایه داره. 

 بذار

 .پایههاشو نصب کنم

 .باال باشه بهتره

 !فوتبال دستی؟-

@ 

با چنان حال غریبی پرسید که انگار یک نارنجک 

 در

صب باشدخانهاش در حال ن . 



 آریا اما این مدت به کمحوصلگی و حتی اخمهای

 .الینفک پوالد عادت و با آن کنار آمده بود

 :بیخیال گفت

 .خب آره -

 !به چه درد میخوره؟-

از اون جایی که جنابعالی اخالقت سگی شده و با  -

 یه

 من عسل هم نمیشه قورتت داد وکال اعتقادت به

فتم چیکار کنممعاشرت و حرف زدن از بین رفته، گ  

 وقتی که اینجام حوصلم سر نره؟

 :به فوتبال دستی اشاره کرد و ادامه داد

 !دیدم چیز خوبیه-

@ 

 من شبیه آدماییم که وقت بیکاری فوتبال دستی بازی-

 میکنم؟

 .آریا نگاهی به پسر داییاش انداخت

 نه عزیزم، تو نهایت بیکار بشی میشینی با سگ -

 سیاه افسردگی اختالط میکنی ولی از اونجایی که



 مجبوری منو تحمل کنی، پس ایضا مجبور هم هستی

 !که باهام فوتبال دستی بازی کنی

 پوالد انگار بخواهد مگسی مزاحم را از خود دور

 .کند، دستی در هوا تکان داد

 !برو بابا، چه دلش خوشه -

معلومه که دلم خوشه، پس چی؟ مثل تو فقط سق -

 سیاه

 !باشم خوبه البد

الزم نکرده مثل من باشی، فقط به من گیر ندی، -

 عالی

 .میشه

@ 
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از اونجایی که این بازی رو تنهایی نمیشه انجام -

 داد،

 .شرمنده اخالق ورزشیت، مجبوری همراهیم کنی

 !آریا-



 لحن پوالد کوبنده و اخطارآمیز بود اما همه اینها

وی آریا تاثیر بگذاردنمیتوانست ر . 

 .با خودش عهد کرده بود که بیخیال نشود

 چرا دست از سرم بر نمیداری؟-

 .سوالش را با استیصال پرسیده بود

 .آریا پایه ها را رها کرد و مقابل نشست

 چرا بردارم؟ پوالد تو چته؟ اصال به حال و روزت-

 نگاه کردی؟ دیدی وضع زندگیتو؟

@ 

 !حال روحیتو؟ داغونی

غون واسه یه لحظهشه فقطدا . 

 .از هیچی لذت نمیبری

 .نمیخندی... اخمو تخم میکنی

 .همش نگاه بدبینانه داری

 فقط کار می کنی و خیلی بخوای به خودت حال بدی،

 !غذا بخوری و بخوابی

آهان یادم نبود جدیدا یاد گرفتی که گند بزنی به 

 ریهت



 !و سیگار دود کنی

 این مثال زندگیه؟

سنت کم بود باشه میدونم . 

 خیر سرت عاشق بودی. قبل مراسم عقدت یه از خدا

 بیخبر بهت زد و خودتو ماشینتو ترکوند، از اون

طرفم اون دختر تیتیش مامانی تا دید رو ویلچری، 

 رم

 کرد ولی خب که چی؟

 یعنی فقط تویی که سختی کشیدی؟

 فقط تویی که تصادف کردی؟

 !پوالد به خودت بیا

میدونی؟چرا قدر زندگیتو ن  

@ 

چرا به این فکر نمیکنی که ممکن بود هیچوقت 

 نتونی

 !از روی ویلچر بلند شی

خدا، کارما، هر چیزی که بهش اعتقاد داری، بهت 

 یه



 .شانس دوباره داده

 چرا ازش استفاده نمی کنی؟

 تو قبال اینجوری بودی؟ از هر لحظه زندگیت استفاده

 .میکردی

 .ما فقط بچه فامیل نبودیم

 !رفیق بودیم، داداش بودیم

 بیهیچدردان#
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حاال هرچهقدرم که بخوای انکار کنی، هنوز _

 .داداشیم

تو بزن زیرش ولی من هنوز قبولت دارم. یه تکون 

 به

 .زندگیت بده جون آریا

 با همین امید چقدر برو بیا داشتی! االن یه جوری

 ارتباط با خانوادهت رو کم کردی یارو زنگ زده به

ن که راضیت کنم بری تولد آبجیتم ! 

@ 

 تولد پونهست بعد تو نشستی تو تاریکی و تنهایی که



 چی بشه؟ مگه این همون خواهرت نبود که جونت

 براش در میرفت؟

 میدانست که قرار نیست حرف هایش به سرعت

روی پوالد تاثیر بگذارد اما او هم دست بردار نبود. 

 تا

یمیاش نمیکرد او راپوالد را تبدیل به همان رفیق قد  

 .تنها نمیگذاشت

 واکنش پوالد به حرف های او تنها روشن کردن

 سیگار و برگشتن سراغ مدارکی بود که مطالعه آنها

 .چند ساعتی وقتش را گرفته بود

 .آریا با تاسف سرش را تکان داد

 با سنگم حرف میزدم واکنش بهتری میگرفتم. حاال_

 چی هستن این برگه های کوفتی؟

د پس از لحظاتی نگاه از آنها گرفت و کوتاهپوال  

 :جواب داد

 !کپی پرونده تصادف من_

@ 

 آریا با چشمانی گرد شده کنارش نشست و چند برگه



 .را از پرونده جدا کرد

 :درحالیکه به آنها نگاه میکرد گفت

 چی؟ نه بابا.... پشمام آخه یعنی چی؟ چهطوری؟_

 .پوالد نیشخندی زد و به مبل تکیه داد

 !به هر حال منم رابطهای خودمو دارم_

اخه من درست متوجه نشدم خداوکیلی اینا _

 چهطوری

 به دستت رسید؟

 .مدارک را زیر و رو کرد

 اینا کپی هستن اره؟ اصلش کجاست؟_

 بیهیچدردان#
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@ 

 !خب معلومه پیش پلیس_

 پس اینا چهجوری پیش توئه االن؟ فکر نمیکنم پلیسا_

 !کل اطالعاتشون رو در اختیار کسی بذارن

 .پوالد از جا برخاست و به سمت اتاقش رفت

 .گفتم که منم رابطهای خاص خودمو دارم_



 .کجا داری میری؟ مثل آدم وایسا تعریف کن خب_

 در را نیمه باز گذاشت و دکمه های لباسش را باز

 .کرد

 مگه نگفتی برم تولد پونه؟_

_ یست که منو بذاری توای بر پدرت! ولی قرار ن  

 خماری! این اطالعات رو خریدی اره؟

 .سکوت پوالد را مبنی بر پاسخ مثبت گذاشت

@ 

 خب حاال این کارآگاه گجت بازیات نتیجه هم داره؟_

 به چیزی رسیدی؟

 کت اسپورت ابی رنگ، پیراهن سفید و شلوار جینش

 .را بیرون اورد

 ....ای.... همچین بگی نگی_

 !بنال دیگه_

هاش گرفته بود.... اخالق آریا انگار هیچگاه خند

 عوض

 .نمیشد. مثل قبل همچنان کم صبر بود

 میگی یا بیام تو؟_



 :پوالد با لحن تمسخرآمیزی گفت

 عزیزم من لختم، اگه میخوای فضا رو اروتیک_

 !کنی میتونی بیای تو اتاق

@ 

 .فحشهای رکیک آریا باعث شد با صدای بلند بخندد

پوشید، در را کامل باز کردلباس هایش را که  . 

 چیزی که ذهن منو مشغول کرده حرفای شاهدای_

 !تصادفه

 بیهیچدردان#
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 .آریا در چهارچوب در قرار گرفت

 مگه چی گفتن؟_

 پوالد انگار که نوشته شاهدان را در ذهنش مرور

 :میکرد، به آریا جواب نداد و در عوض پرسید

_ ی تصادف کردمبه نظر تو عجیب نیست که من جای  

 که هیچ دوربینی نتونسته درست صحنه تصادف رو

 ثبت کنه؟

@ 



 مملکت ما چیش درسته که این یکی باشه؟ خیلی_

جاها هنوز که هنوزه دوربین ندارن، چه برسه به 

 هفت

 !هشت سال پیش

 ولی دقیقا تو یه ساعتی که خلوتترین ساعت ممکن_

 !بوده و تعداد شاهدا کامال محدود

تصادف از اسمش مشخصه، اگه قراره ساعت _

 دقیقی

 !داشته باشه که دیگه هیچوقت کسی تصادف نمیکنه

 :چشم غره پوالد باعث شد با خنده بگوید

 خب چیه؟ فقط دارم میگم داداش من، این عینک_

 بدبینانه رو از چشمات بردار تو تصادف کردی،

هرکس دیگهای هم ممکن بوده این اتفاق براش 

 !بیوفته

 این حرف ها روی پوالد تاثیر نداشت، به سمت

 .مدارک رفت و با چند عکس برگشت

@ 

 اینو نگاه کن. این عکسا از تنها دوربینی گرفته شده_



 .که اون اطراف بوده

دوربین بی کیفیت و نیم سوزی بوده ولی چیز 

 عجیبی

 !حس نمیکنی؟

 آریا مشغول بررسی عکسها شد و هرکدام را بعد از

میگذاشت و دنبال بعدی میرفت لحظاتی کنار ... 

 .اینا که هیچکدوم از صحنه تصادف نیست_

 .نه نیست_

 !پس چی رو نگاه کنم؟ فقط عکس یه سری آدمه_

 بیهیچدردان#
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 .پوالد به گوشهای از عکس ها با انگشت اشاره کرد

@ 

 .اینجا رو ببین! این آدم توی همه عکسا هست_

_ وایساده دیگهخب باشه مگه چیه؟ یه گوشه  . 

ببین این عکسا تو بازهی زمانی قبل و بعد _

 تصادفن،

 به نظرت مشکوک نمیاد؟ تو متن گزارش شاهدا هم



 !یکی دونفرشون اشاره کردن بهش

آریا گیج و فکری دوباره به عکس نگاه انداخت. 

 تقریبا

 .هیچ جزئیات خاصی از چهرهاش معلوم نبود

 اخه این کجاش مشکوکه؟_

_ بل تصادف تو محل حادثه ایستاده، تمامیکی دقیقا ق  

 مدت اونجا بوده درست بعد از تصادف ول میکنه

 میره! من مطمئن نیستم ولی خب.... یه جوریه به

 .نظرم

@ 

آریا دستی به شانه پوالد زد و با لحنی که سعی 

 میکرد

 :ناامید کننده نباشد گفت

 ببین من بهت حق میدم پی قضیه رو بگیری ولی_

زایی که تو میگی احتمال درست آخه این چی

 بودنشون

 .شاید فقط یک درصد باشه

 به این فکر کن که یکی اتفاقی یه گوشه وایساده،



 تصادف که میشه از سر کنجکاوی که ممکنه برای

 هرکسی پیش بیاد اونجا میمونه و بعدش راهش رو

 !میکشه و میره

 !به همین سادگی

 .پوالد به تمام اینها قبال فکر کرده بود

 .چشمانش رو با خستگی به هم مالید

 اگر هیچ وقت واقعیت را نمیفهمید چه؟ حس میکرد

در گردابی افتاده و هرچه دست و پا میزند بیشتر 

 فرو

 .میرود

@ 

 بعد از اینهمه دوندگی تنها چند عکس بی کیفیت و

 .گزارشاتی نصفه و نیمه داشت

 از نظر پلیس هیچچیز مشکوکی وجود نداشته و فقط

 یک تصادف معمولی بوده. پس پرونده مختومه اعالم

 .شد

 !حاال هیچ نداشت. هیچ به معنای واقعی

 بیهیچدردان#
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 .خیله خب حاال، نگفتم که کشتیات غرق بشه_

 سرش را تکان داد و جلوی آینه رفت تا موهایش را

 .شانه بزند

 .اینا رو خودمم میدونم_

@ 

و کمی ژل به آنها موهایش را به سمت باال مدل داد  

 .زد تا در همان حال بمانند

 نگاه آریا که رویش سنگینی کرد، سمت او چرخید و

تکان داد« چیه»سرش را به معنای  . 

 .جووون، بخورمت_

 .پوالد با خنده شانه را سمتش پرت کرد

 .خفهشو توهم باهام میایها_

 :با تعجب پرسید

 کجا؟_

 !خونه پسر شجاع! تولد دیگه_

ضوح تکان خوردآریا به و . 

 من!؟_



@ 

 شیشه ادکلن را برداشت و از آن روی گردن و مچ

 .دستانش زد

 من پاشم برم تولد تو اینجا تنها باشی؟_

 .دیوونهای؟ کجا پاشم بیام اخه؟ جمع خانوادگیه_

 .فوقش حوصلهم سر رفت میرم خونه ننه، آقام

 :ساعت را به دستش زد و با لحن معنا داری گفت

_ ینه؟ اگه اینه که خیلی هم خودمونی مشکلت فقط هم

 و

 .کوچیک نیست

 عمو علی و دوستای پونه و امید و چند نفر دیگه هم

 .هستن

 خودت داری میگی دوستای پونه و امید، من چی_

 .بابا

 توهم پسر عمهشی، کجاش بده؟_

 وقتی دعوت نشدم کجا بیام؟_

@ 

 .پوالد ادم کوتاه آمدن نبود



_ اصال؟ بعدم بعید مگه راه ارتباطی هم گذاشتی  

 میدونم امید زنگ زده باشه بهت که منو ببری تولد

ولی حتی تعارف نکرده باشه که تو هم همراهم 

 !بیای

 .اونی که فکر میکنی، خودتی داداش

 .این بار آریا جوابی نداشت بدهد

 .کالفه دستی به موهایش کشید

 .اینطوری بهتره_

جو سنگین و ساکت شده بود. پوالد سوییچ را 

 برداشت

 :و گفت

 تو هنوز پونه رو دوست داری؟_
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@ 

 آریا با عصبانیت تنهای به پوالد زد که باعث شد چند

 .قدم عقب برود

 :با حرص گفت



 هنوز اونقدر بیهمهچیز نشدم که چشم به زن_

 !شوهردار داشته باشم

و درحالی که آریا را با خود به پوالد پوزخند زد 

 سمت

 :بیرون میکشید، زمزمه کرد

 !منظور من چیز دیگهای بود، خودتم اینو میدونی_

 .و از عکس العملت هم مشخصه حدسم اشتباه نبوده

 این تصادفی که کردی بیشتر از اینکه پاهاتو ناقص_

 !کرده باشه مغزتو معیوب کرده

 .بریم حاال، بعدا حرف میزنیم_

@ 

تی بعد با وجود مقاومتهای آریا او را با خود بهمد  

 .خانهی امید و پونه کشانده بود

 پوالد برای بار دوم زنگ در را زد اما سر و صدا

 .آنقدر زیاد بود که بعید میدانست کسی شنیده باشد

 بابا قسمت نیست من بیام، باور کن من برم درو_

 .برات باز میکنن

 آریا؟_



 ها؟_

نیمهکاره ماندن بحثشان شدباز شدن در باعث  . 

 سرها تغییر مسیر داد و نگاهشان معطوف به امیدی

 .شد که با خوشحالی به پوالد نگاه میکرد

 .دمت گرم_

 .پوالد دست جلو برد و سالم آرامی گفت

@ 

 .امید دستش را گرفت و به سمت خود کشید

 .وقتی به خودش امد که در آغوش او بود

_ ادی ناامید شده بودمممنون که اومدی. جوابمو ند  

 .دیگه
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 .برای لحظهای از خود خجالت کشید

 مگر چهقدر بد بود که برای آمدن به تولد خواهرش

 .اینطور متعجب و خوشحال میشدند

 حقیقت این بود که علیرغم تمام تالش هایش عاطفه

 !داشت



 خانوادهاش برایش مهم بودند و نمیخواست آنها را از

 .دست دهد

@ 

 شاید آریا دربارهی او اشتباه میکرد، وگرنه چطور

 تولد خواهرش را از قبل به خاطر داشت و حتی

 !برایش کادو خریده بود؟

 .خود را از آغوش امید بیرون کشید

 قبل از اینکه زن تو باشه خواهر من بود محض_

 !اطالع

 همانطور که حدس میزد مهمانی چندان کم جمعیتی

د نفری را نمیشناخت که احتمال میدادنبود حتی چن  

 .آنها از دوستان پونه یا امید باشند

 پونه در راس سالن با صدای بلند و بی غل و غش

میخندید. نوع خندهاش به گونهای بود که ناخودآگاه 

 به

 .طرف مقابل انرژی مثبت انتقال میداد

 .به طرفش رفت و موهای شنیون شدهاش را کشید

قب چرخید و زمانی که برادرش پونه با تعجب به ع



 را

دید اخمهایش باز شد. دوباره بلند خندید و او را 

 محکم

 .بغل کرد

@ 

 ....وای داداش_

 :پوالد هم خندید و نزدیک گوشش گفت

 .تولدت مبارک کوتوله_

 صدای جیغ مانند پونه باعث شد کمی فاصله بگیرد تا

 .گوش هایش آسیب نبیند

_ ی من کوتولهس؟من؟ به من میگی کوتوله؟ کجا  

 خیلی هم قدم بلنده، آخه من چه گناهی کردم که تو یه

 خانواده دراز به دنیا اومدم؟

 .نیشخندی زد و خواهرش را به خود فشرد

 دراز نه و خوش قد و باال! غصه نخور عزیزم در_

 .عوض تو زبون داری اونم سه متر

 بیهیچدردان#

# ۱۷۰پارت  



@ 

روحیهاش حضور در جمعی شاد، پرانرژی و جوان  

 .را تا حدودی بهتر کرده بود

صدای بلند و ریتم موزیک همه را به رقص وا 

 داشته

 .بود

نگاه به وسط جمع که انداخت توانست آریا را همراه 

 با

 .دختری که نمیشناخت پیدا کند

فاصلهشان تقریبا صفر بود و آریا جوری خودش را 

 به

دخترک چسبانده بود که امکان داشت هر لحظه او 

ار  

 .ببلعد

 سرش را با تاسف تکان داد. شاید اشتباه کرده بود و

 .دیگر آریا به پونه عالقهای نداشت

 در آن لحظه شبیه هرکسی میتوانست باشد جز

 !عاشقی دلخسته



 .تنها نشستی_

 سرش را به سمت صدا چرخاند و وقتی عمو علی را

 .دید از جا بلند شد

@ 

 علی دست روی شانهاش گذاشت و با لبخندی روی

 :لب گفت

 بشین پسرجان. چهطوری؟ کار و بار خوب پیش_

 .میره؟ شنیدم مستقل شدی

 ....کار که.... مثل همیشه_

 .دستی به موهایش کشید و ادامه داد

 .بله ترجیح دادم جدا شم وگرنه دیوونه میشدم_

 خوب کردی، فقط موندم چطوری هامون و مادرت_

اضی شدنر . 

 استقبال که نکردن ولی خب بچه که نیستم به زور_

 .بخوان نگهم دارن

 .منم بهشون هفتهای چندبار سر میزنم

@ 

درستش هم همینه، جوونای کشورای دیگه از _



 هیجده

 .سال به بعد دیگه مستقل میشن

 اینجا هرچهقدرم بچهها بزرگ بشن برای خانواده

جوری که فرقی نداره و وابسته بارشون میارن،  

 میبینی دختر یا پسره سی سالشون شده ولی از پس

 !هیچ کاری بر نمیان

-نگاه خیرهی پوالد باعث شد حرفش را قطع کند. 

 چرا

 .اینجوری نگام میکنی تو پسرجون

 اگه بچه داشتید بابای خیلی خوبی میشدید. چرا_

 هیچوقت ازدواج نکردی عمو؟

 بیهیچدردان#

# ۱۷۱پارت  

د و این را پوالد به خوبی حسآهی پر از درد کشی  

 .کرد

@ 

 دیگر راحت میتوانست انسان های درد کشیده را

 .بشناسد



 آدم هایی که سختی کشیده بودند انگار نوعی ویژگی

مشترک داشتند که میتوانستند به وسیله آن همدیگر 

 را

 .بشناسند

 .قسمت نبود بابا جان_

 شما به قسمت اعتقاد داری؟_

 .علی لبخند تلخی زد

در این حد که وقتی تمام مدت برای رسیدن به _

 چیزی

 یا کسی تالش میکنم، ولی بازم نمیشه، یه دستآویز

 .داشته باشم که نشدنها رو بندازم گردنش

 .پوالد نیز آن لبخند را روی لب تکرار کرد

 پس با این حساب دختری رو میخواستین ولی بهش_

 نرسیدین، آره؟

@ 

 .اینبار علی خندید

 !خوشم میاد بچهی زرنگی هستی_

 .پوالد نگاه چرخاند و مات منطقهای ناواضح شد



 لحظاتی بدون حرف گذشت و تنها صدای موزیک

 .باعث میشد سکوت بینشان قرار نگیرد

 .عمو خوش به حالت_

 حداقل به یه چیزی اعتقاد داری که خودت رو باهاش

 .آروم کنی

تر کرددهان خشکش را با آبمیوه روی میز مقابلش  . 

 .حس میکنم افتادم تو برزخ-

 بعد از هفت سال برگشتم و انگار حتی خانوادهم برام

 .اون خانوادهی قبلی نیستن

 ....ناآرومم، مدام دلشوره دارم

 شما تا حاال اینطوری بودین مگه نه؟

 چیکار کردین برای بهتر شدنتون؟

 .حس میکنم هیچکس درک نمیکنه من چی میگم

@ 

رسه شروع میکنه نصیحت کردنهر کس از راه می . 

 علی از جایش بلند شد. سن و سالش اجازهی تحمل

 .چنین صدا و همهمههای بلندی را نمیداد

مطمئن بود فردا با سردرد بدی از خواب بیدار 



 خواهد

 .شد با این حال قبل از رفتن به شانه پوالد ضربه زد

 !آرامشت رو پیدا کن_

چگونه؟ مگر این تمام توصیه او بود اما چهطور؟  

 آرامشی هم برایش مانده بود؟

 نگاهش خیره ماند به علی که در حال خداحافظی و

 ...ترک خانه بود

 بیهیچدردان#

# ۱۷۲پارت  

@ 

 سامیه داخل تاکسی با فاصلهی یک کوچه تا هتل،

 .نشسته و به بیرون نگاه میکرد

 منتظر نیک بود تا از آنجا بیرون آید. و او سوار

 .ماشین شود

- تا کی باید صبر کنیم؟ خانم  

 .االن میاد آقا-

 دوباره که به هتل نگاه انداخت، چشمانش به پسر

 خوشپوشی افتاد که این روزها نقشش در زندگی او



 .پررنگ شده بود

 نیک کسی بود که پای او قمار کرده و از

 صمیمیترین دوستش نیز حرف شنیده و تحقیر شده

 .بود

نشستدر عقب را باز کرد و کنار سامیه  . 

 :با لبخندی روی لب گفت

@ 

 .متاسفم که دیر شد. من همیشه آن تایم هستم-

 ...فقط این بار

 .اشکالی نداره پیش میاد-

 راننده تاکسی نگاهی به عقب انداخت و از سامیه

 :پرسید

 .خانم راه بیوفتم-

 .بله، ممنون-

 .با صدای نیک، دوباره توجهش به او جلب شد

 !ما چرا این کارو میکنیم؟-

 :با این که متوجه منظورش شده بود، پرسید

 چیکار؟-



@ 

 مثال دوست نداشتی من و تو رو کسی ببینه. آخه-

 چرا؟

 فارسی را با لهجهی شیرین و دوستداشتنی ادا

 .میکرد

 .سرش را به چپ و راست تکان داد

 برایش سخت بود راجع به غیبت کردنها، صفحه

مردم که چهقدر میتوانست مخرب گذاشتنها و حرف  

 .باشد، توضیح دهد

 ...من خیلی هم دوست دارم کنارت باشم اما-

 پس مشکل چی هست؟-

 بیهیچدردان#

# ۱۷۳پارت  

 نگاهی به راننده انداخت. مشغول رانندگی بود و

 .توجهی به آنها نداشت

@ 

 .خب... میدونی.... فرهنگ ما با هم فرق داره_

_ کی از مهمانان هتل در درسته. اگه بفهمن با ی



 رابطه

 هستی قبول نمیکنن، نه؟

 :لبش را با زبان تر کرد و با تعلل ادامه داد

 .آره_

 .نیک سرش را به تایید تکان داد

 درک میکنم. این اصال حرفهای نیست. متاسفم اگر_

 .با این کار شغلت رو به خطر انداختم

 .سامیه لبخند نصفه و نیمهای زد

با یکی از مهمانان خارجی هتلاینکه ریسک کرده و   

رابطه عاطفی برقرار کرده بود، تنها یکی از 

 مواردی

 بود که برای آن ذهنش هرروز درگیر میشد. اگر

 صدر میفهمید تقریبا مطمئن بود که او را اخراج

 .میکرد

@ 

 جدا از آن اگر کسی او را با پسری میدید، ادامهی

رحرف و حدیث ها پشت سرش با شدت چندین براب  

 .پیش میرفت



 به جز طلوع، بقیه همکارانش همه خالهزنک بودند و

 .از غیبت کردن لذت میبردند

 نباید بهانه به دستشان میداد و این را نمیدانست

 .چطور به نیکالس بفهماند

 .مدتی بعد از ماشین پیاده شدند

نیک قصد داشت برای خانوادهاش کمی هدیه بخرد 

 و

 .این یعنی فرصت کمی برای سامیه باقی مانده بود

 غرورش اجازه نمیداد بپرسد

باید« اگه تو میخوای بری، پس من چی میشم؟! »  

 .خود نیک از او میخواست

 حرف های طلوع از ذهنش پاک نمیشد و شک و

 .تردید هم به جانش افتاده بود

 .نیک دستان سامیه را بیشتر مابین دستش فشرد

@ 

نظورش این بود که متوجه شده سامیهاحتماال م  

 .حواسش به او نیست

 بیهیچدردان#



# ۱۷۴پارت  

 چهطور باید به کسی مثل او میفهماند که حتی

 میترسد کسی از آشنایان یا دوستان او را دست در

 .دست پسری جوان ببیند

 .مطمئنا نمیتوانست درک کند

 :سرش را تکان داد و پرسید

_ ی خواهرت بخری؟گفتی لباس سنتی میخوای برا  

 .یه مغازهای میشناسم لباسای شمالی میفروشه

 البته تنوعش مثل خود شهرای شمال نیست ولی بازم

 .لباساش قشنگه

 .بیا بریم.... فکر کنم خوشت بیاد

@ 

 .من خودم خیلی دوست دارم. لباساشون پر از رنگه

 .ادم ناخوداگاه انرژی مثبت میگیره

م کم فکرهایساعت ها در بازار راه رفتند. ک  

 آزاردهنده از ذهنش کنار میرفت و از کنار او بودن

 .لذت میبرد

نیک اولین فردی بود که به او به گونهای خاص 



 توجه

 .و مهربانی میکرد

 برای سامیه احترام قائل بود و وقتی کنارش راه

 میرفت، دیگر یادش نمیآمد که به هیج چیزی که

 .میخواست نرسیده

ها هم نفرتانگیز به نظرحتی دیگر شغلش آنقدر   

 .نمیرسید

 طلوع گفته بود قصد دارد از نیک پله بسازد برای

 .رسیدن به ارزو هایش

 نمیدانست این حرف چقدر درست بود یا نه، اما در

 .عوض میدانست که قصدش صرفا فقط این نیست

@ 

 نمیتوانست از خلسهی دوست داشتنی و حس خوبی

و برای این که از کنار او بودن داشت، دل بکند  

حاضر بود تمام تالشش را بکند، حتی اگر الزم بود 

 از

 .خودش بگذرد

 حقیقت این بود که نیکوالس را دوست داشت و



 !نمیخواست او را از دست بدهد

 بیهیچدردان#

# ۱۷۵پارت  

 بعد از خرید هدیه هایی که برای خانوادهاش در نظر

 داشت، به هتل بازگشتند و همین باعث شد در دل

 .سامیه ولولهای به پا بیوفتد

 چند ساعتی مشغول کار بود اما نهایت شیفت کاریاش

 .تمام شده و نیکوالس منتظرش بود

@ 

 اینبار حواسش بود که آرایشش غلیظ نباشد تا کمتر

 .جلب توجه کند

 به خودش عطر زد و روسری سفید زیبایی که به

 .تازگی خریده بود، روی سرش گذاشت

تاق نیک برسد اطراف را میپایید کهتا زمانی که به ا  

 .کسی متوجه او نشود

 حس میکرد آب دهانش کامال خشک شده و ضربان

 .قلبش باال و باالتر میرفت

با تردید ضربهای به در زد. انگار که زیر پایش 



 شیء

 .تیزی باشد مدام جا به جا میشد

 .نیکوالس با رویی گشاده در را به رویش باز کرد

 .خوش اومدی_

ری زیر لب کرد و گوشهای ایستادتشک . 

 .اگر خواستی روسریتو میتونی در بیاری_

@ 

 لب گزید و با مکث روسری خود را دست او داد تا

 .روی در آویزان کند

 معذب روی مبل نشست. تا به حال جلوی هیچ پسر

 .نامحرمی بی حجاب نشده بود

نیک کنارش نشست و با تحسین به موهای 

 خوشحالت

ردسامیه نگاه ک . 

 !چه موهای قشنگی داری_

 .سامیه با خجالت سرش را پایین انداخت

 ...خیلی عجیبه_

 چی؟_



 نیک در حالی که بلند میشد تا از سامیه پذیرایی کند

 :گفت

 !اینکه موهاتونو میپوشونید_

@ 

 بیهیچدردان#

# ۱۷۶پارت  

 .آهان، خب آخه دین و فرهنگمون فرق داره-

 .به خاطر همین برات عجیبه

س بیرون آمد و دو فنجان قهوه را مقابل نیکوال

 خودش

 .و سامیه گذاشت

 .بفرما کافی-

 :جایی کنار سامیه نشست و ادامه داد

 .درسته، فرهنگمون خیلی متفاوت هست-

 سامیه فنجان قهوه را برداشت و نزدیک بینیاش

 .گرفت

@ 

 از بوی آن خوشش میآمد اما طعم تلخش را زیاد



 .دوست نداشت

 تو بدت میآد؟-

 .نگاه پرسشی نیک را که دید، حرفش را کامل کرد

 .از فرهنگمون-

 .اوه، معلومه که نه-

 .من اینجا رو دوست دارم. البته به خاطر تو

 معموال زیاد جایی نمیمونم جون دپرس میشم ولی

 .برای تو موندم

 امید سامیه بیشتر شد. یعنی ممکن بود او را با خود

 ببرد؟

ویش خارج میشد،با صدایی که به زحمت از گل  

 :پرسید

@ 

 تا کی میخوای ایران بمونی؟-

 انگار این سوال را نیک بارها قبال از خود پرسیده

 .بود

 :به انگلیسی کلماتی را زمزمه کرد و سپس گفت

 .واقعا نمیدونم، بیا بهش فکر نکنیم فعال-



 .امشب یه شب خاص هست برای هر دو

 .سامیه لبخند کوتاهی زد و سرش را تکان داد

 اگه مشروب داشتیم خیلی بهتر بود، اما اینجا راحت-

 نمیشه خرید. دوست داشتم شب رمانتیکی داشته

 .باشیم

 برای سامیه که قلب به دهانش رسیده بود، شاید

 .خوردن مشروب، استرسش را کم میکرد

 .با اینحال هیچوقت آن را امتحان نکرده بود

 .اشکالی نداره-

@ 

سامیه را گرفت نیک فاصله را کم کرد و دست . 

 ...ممنون که سخت نمیگیری هانی-

 بیهیچدردان#

# ۱۷۷پارت  

 استرس سامیه با هر لمسی از طرف نیک بیشتر

 .میشد

 سعی میکرد خوددار باشد تا نیک متوجه حال بدش

 .نشود



 دستش که روی پهلویش نشست و روی گردنش بوسه

 .زد به کل نفسش بند امد

 همه چی رو به راهه؟_

با تعجب و نگاه موشکافانه پرسید این را نیک . 

@ 

 .آ.... آره_

 :دست زیر چانهاش گذاشت و خیره چشمانش گفت

 میدونم چون بار اولته استرس داری، درک میکنم_

 ولی ازت میخوام ریلکس باشی، خودت رو بسپار به

 .من بیبی،مطمئن باش اذیتت نمیکنم

 .فقط قراره خوشی کنیم

 چشمانش را بست و سعی کرد جلوی گریهاش را

 .بگیرد

 چیزی که نیک آنرا فقط یک خوشی میدید برای

 .سامیه یک قمار بود

چهره پدر و مادرش وحتی طلوع جلوی چشمانش 

 .امد

 مطمئنی که خوبی؟ _



 .آب دهانش رادبه سختی بلعید و لب زد

 ....من_

@ 

 نمیتوانست درست درک کند که سامیه چه مشکلی

ت ولی حس میکرد یک جای کار میلنگدداش . 

 حال عجیب سامیه را پای استرسش میگذاشت. به هر

 .حال میدانست که این اولین تجربه اوست

 دوست داشت تجربه به یاد ماندنی و فوقالعادهای نیز

برایش باشد اما سامیه چنان بدنش را منقبض کرده 

 بود

 و با ترس نگاهش میکرد که تمام حس و حالش را

پراندمی . 

 .وقتی که اشکش راه افتاد، دیگر کامال شوکه بود

 بیهیچدردان#

# ۱۷۸پارت  

 :با بهت پرسید

چی شده سامی؟ چرا گریه میکنی؟! من اذیتت -

 کردم؟



@ 

 سامیه به هق هق افتاد و با دست صورت ملتهبش را

 .پوشاند

 .از اینکه گریه میکرد، خجالت میکشید

شکهایش رابا این وجود نمیتوانست جلوی ریزش ا  

 .بگیرد

 .نیک دستپاچه چنگی به موهایش زد

 میشه جواب بدی؟ گریه چرا؟-

بعد از دقایقی که توانست خودش را کمی آرامتر 

 کند،

 :با صدای آهستهای گفت

 ...من متاسفم، ببخشید نیک-

 .چند دستمال به دستش داد تا صورتش را پاک کند

- یاوه، متاسف نباش. من فقط میخوام تو اوکی باش . 

 حاال نمیدونم مشکل چی هست... با من حرف بزن

 پلیز. از چی ناراحتی؟

 .سامیه لب خشک شدهاش را با زبان تر کرد

@ 



 .صدایش همچنان از شدت بغض واضح نبود

 .من فقط... فکر میکنم که آماده نیستم-

 .نیکوالس با تعجب کمی خودش را عقب کشید

 یعنی فقط برای همین؟-

 .سامیه سرش را پایین انداخت و جوابی نداد

 آخه من که نمیخواستم حتما به زور... نمیفهمم-

 ...مشکل چی بود؟ از من خوشت نمیآد یا

 سامیه میان حرفش پرید. نمیخواست برای نیک

 .سوءتفاهم ایجاد شود

نه، نه... این موضوع دلیلش چیز دیگهایه وگرنه -

 من

 .خیلی دوست دارم

م؟ خواهش میکنممیشه االن بر ... 

 .البته. متاسفم اگه باعث شدم به هم بریزی-

@ 

 .باوجود دلداریهای نیک هنوز پریشان بود

 .از جا بلند شد و نگاه پرسشیاش را پاسخ نداد

 جواب دادن به او احتیاج به زمان و حالی مناسب



 .داشت که برایش در آن لحظه امکان پذیر نبود

 بیهیچدردان#

# ۱۷۹پارت  

ترک کرد و آنقدر پریشان بود که حتی دیگر اتاق را  

 .برایش مهم نبود کسی او را در چنینوضعیتی ببیند

 بدون اینکه متوجه باشد مسیر اتاق طلوع را در پیش

 .گرفت

 دقایقی بعد درست مقابل در اتاق قرار گرفته بود و

 .پشت هم مشتش را به آن میکوبید

ز جاطلوع که در حال درس خواندن بود، با تعجب ا  

 .بلند شد

 چهخبره؟_

@ 

 .در را که باز کرد، از دیدن سامیه جا خورد

 آنها دوستیشان را تمام کرده بودند پس اینجا چه

 !میکرد؟

 اما فرصت فکر کردن نداشت. سامیه اوضاع عجیب

 و غریبی داشت و طلوع با تمام صحبتها و اتمام



 حجتهایش نمیتوانست کمک خود را از او دریغ

 .کند

_ سامی؟چیشده  ! 

 .من.... من بهش گفتم نمیشه_

 دست های لرزان سامیه را گرفت و با خود به سمت

 .تخت برد

 چی نمیشه؟ اصال فعال ولش کن. بذار حالت بهتر_

 .شه بعد تعریف کن

 .همهچی رو خراب کردم_

@ 

 .آرام حرف میزد و با خودش اینها را تکرار میکرد

 .طلوع نچی زیر لب گفت

_ سامی. مگه چیشده؟ کار خودتخب اروم باش توام   

 رو کردی االن پشیمون شدی؟

نه من گند زدم. اومدم از اتاقش بیرون. طلوع _

 هیچی

 ....نشد

 با وجود اینکه از کار سامیه خوشحال شده بود آنرا



 .بروز نداد

 خب پس چته؟ چرا انقدر ناراحتی؟_

 .باز به گریه افتاد

 .فکر کنم ناراحت شد_

 .اگه دیگه منو نخواد چی؟ نمیتونم از دستش بدم

 بیهیچدردان#

# ۱۸۰پارت  

@ 

 .باور کن اشتباه میکنی طلوع من دوسش دارم

 اخه عزیز من چرا بی منطق میشی؟ فقط به خاطر_

 اینکه رابطه نداشتی باهاش ولت کنه بره؟ خب اگه به

 !خاطر یه همچین چیزی میخواد ولت کنه، چه بهتر

یچی نشده، بشناسیش اما من فکربذار هنوز که ه  

 میکنم تو اشتباه میکنی. این پسره ندید پدید نیست که

 .واسه یه همچین چیزی ترکت کنه

 بهترین کار اینه که شرایط خانوادگی و فرهنگیت رو

 .براش توضیح بدی، ببینی چه تصمیمی میگیره

 سامیه هر چند ثانیه یکبار اشک را از صورتش پاک



ن تکرار میکردکرده و زمزمه کنا . 

 ....من نمیتونم.... ولم میکنه_

 .آه خدایا چهقدر خودتو دست کم میگیری_

 .فعال استراحت کن

@ 

از جا بلند شد و از کشو آرامشبخش بیرون اورد. 

 یک

 .قرص را با لیوانی آب مقابلش گرفت

 .بیا بخور آروم بشی_

 درحالی که قرص را به سامیه میخوراند با تاسف

دادسرش را تکان  . 

 .ظاهرا کمی استراحت به او نیامده بود

سامیه ضعیف تر از آن بود که مسئله را به تنهایی 

 حل

 .کند

 باید خودش دست به کار میشد و سعی میکرد برای

 .دوستش کاری کند

 .کم کم سامیه ارام گرفت و به خواب رفت



با خود فکر کرد که باید در این مدت نیک را ببیند و 

 با

 !او حرف بزند

 .مثال فردا میتوانست زمان مناسبی باشد

@ 

 بعد از کالس و دانشگاه، قبل از شروع شیفت

 .کاریاش

 بیهیچدردان#

# ۱۸۱پارت  

 استاد دانشجوها را به چند دسته تقسیم کرده و

 توضیحات الزم را راجع برای پروژههایی که به هر

 .کدام محول کرده بود، میداد

 بعد از اتمام حرفهایش، در آخر اضافه کرد که تا بعد

 .از عید زمان داشتند تا پروژهها را تحویل دهند

 از آنجایی که این استاد به سختگیری معروف بود،

 .باید از همین هفته دست به کار میشدند

 مثل همیشه طلوع در کنار دوستاتش در یک گروه

نرگس بود. نازنین و بهار باهم صحبت میکردند و  



 .کنار او نشسته بود

@ 

 استاد که شروع به جمع کردن وسایلش کرد و "خسته

 .نباشید" گفت، همهمه بین دانشجویان باال گرفت

 .نرگس بیا بریم کارت دارم_

 چیکار؟_

 جزوهاش را در کیف انداخت و با صدای نسبتا

 آهستهای که از گوشهای بهار و نازنین دور بماند،

 :گفت

_ یگم. اینجا نمیشهحاال بعد بهت م . 

 .نرگس اینبار با دقت بیشتری به طلوع نگاه کرد

 باوجود اینکه هنوز نمیدانست ماجرا از چه قرار

 بود، متوجه بود که دوستش حرفهای جدی با او

 .داشت

 :سری به نشانه مثبت تکان داد و زیر لب گفت

@ 

 .باشه-

 از دوستانشان خداحافظی کردند و از کالس بیرون



 .آمدند

لحظه دلهره طلوع بیشتر میشدهر . 

 از واکنش نرگس واهمه داشت. اگر درکش نمیکرد

 چه؟ اگر او را متهم به دروغگویی میدانست؟

 اگر دیگر دوستیشان صمیمی و گرم نمیشد؟

 .هر لحظه بیشتر پشیمان میشد

 سوار سرویس خط واحد شدند و تالش نرگس برای

 .حرف کشیدن از طلوع فایده نداشت

ه شد و به او پشت کرد. خودش را با در آخر خست

 دید

 زدن خیابان و آدم ها مشغول کرد و جواب طلوع را

 .که میپرسید "پایهای سمبوسه بخوریم؟" را نداد

 .ضربهای به شانهاش زد و گفت

 ...باتوام، نرگس جونم_

@ 

 ...ولم کن_

 قهر نکن دیگه. خب بابا میگم بهت ولی همینجوری_

 .که نمیشه



خیال راحت باهات حرف بزنم بذار برسیم با . 

 بیهیچدردان#

# ۱۸۲پارت  

 خب چرا تو همون دانشگاه نگفتی؟_

 کم خودش استرس داشت، نرگس هم با سواالت

 .مختلف آن را بیشتر میکرد

 .نمیشد. چون بهار و نازنین هم میچسبیدن بهمون_

 این حرفم خصوصیه. نمیخواستم اونا بدونن. االن تو

 !اتوبوس هم نمیشه. میخوام فیس تو فیس باشیم

@ 

 مدتی بعد، در یک مغازه فستفودی نشسته و طلوع

 .بااضطراب به سمبوسهها نگاه میکرد

برای اولین بار در عمرش حس کرد که اشتهایی 

 برای

 خوردن آن نداشت، حتی با وجود اینکه یکی از

 غذاهای مورد عالقهی خانوادهشان بود و جنوبیها

مادرش، آن را خوشمزه درست میکردند خصوصا . 

 فالفل، سمبوسه، قلیه ماهی، خورشت بامیه و چند



 دست غذای دیگر را هیچکجا به خوشمزگی و کیفیت

 خوزستان نمیتوانستند، بپزند حتی در شهری به

 .بزرگی تهران

 گاهی آرزو میکرد کاش حرف مادرش را پشت

 .گوش نمیانداخت و آشپزی یاد میگرفت

شی و منتظر نرگس که روی صورتش، نگاه پرس

 بیش

 :از حد سنگینی کرد، از فکر بیرون آمد و گفت

 .بخور_

 .من اصال گشنهم نیست_

@ 

 :بی قرار تر پرسید

 ...بگو دیگه_

« زیر لب گفت و برای خودش در لیوان« باشه  

 .یکبار مصرف آبمعدنی ریخت

 .نرگس از اینهمه زمان تلف کردن کالفه شده بود

_ ول میخوام قول بدی که حرفام بینخب راستش ا  

 .خودمون بمونه



 مگه به من شک داری ؟_

 نه ولی حرفم خصوصیه و میخوام از همین اول_

 بدونی همه چیزایی که میخوام بهت بگمو، نباید کس

 .دیگه ای خبردار بشه

 .ابروهای نرگس از تعجب باال رفته بود

 اگه انقدر راز حساب میشه، خب میخوای اصال_

 !نگو

@ 

 :طلوع با تردید گفت

 .نه آخه عذاب وجدان دارم_

 .باشه پس منتظرم_

 .نفس عمیقی کشید و آب دهانش را پرصدا بلعید

 .بدون این که نگاهش کند، حرف زد

 .راستش تو یه چیزایی راجع به من نمیدونی_

 چی مثال؟_

 .لبهی میز را با وجود تیز بودنش گرفت

چیزی تکیهانگار در آن لحظه احتیاج داشت تا به   

 ...دهد، حتی باوجود آزاردهنده بودنش



 .مربوط به کارمه_

 مگه تو هتل کار نمیکنی؟_

 !چرا فقط همون که چیکار میکنم رو نمیدونی_

@ 

 بیهیچدردان#

# ۱۸۳پارت  

 :نرگس که حاال کامال کنجکاو شده بود، پرسید

 یعنی چی؟ مگه تو پذیرش کار نمیکنی؟_

 طلوع سرش را پایین انداخت. نمیدانست چهطور

 .توضیح دهد

 :بعد از لحظاتی که به کندی پیش میرفت، گفت

 ...نه_

 .نگاه نرگس به رویش سنگینی میکرد

 بهم دروغ گفتی؟_

@ 

 نه! یعنی من اصال هیچوقت نگفتم توی هتل چیکار_

 .میکنم. بقیه گفتن، من فقط تکذیب نکردم. همین

_ فرقی با دروغ داره؟ اینهمه وقت،خب این دقیقا چه   



 تمام این دو سه سال راستش رو چرا نگفتی؟

 هر سوال نرگس، همجو ترکشی به جانش مینشست

 .خب... من... نرگس خودت رو بذار جای من_

 اون اوایل که اصال زیاد باهم صمیمی نبودیم، ازت

 .خجالت میکشیدم

 چرا خجالت؟ اصال مگه تو دقیقا چیکار میکنی_

ا؟اونج  

 چشمانش را بست. نمیخواست از کلمه نظافتچی

 استفاده کند اما حاال که تا آنجا پیش رفته بود، نباید پا

 .پس میکشید

 .ناخودآگاه حرفهای پوالد صدر یادش آمد

 .گفته بود خجالت نکشد

@ 

 او داشت زحمت میکشید. کار میکرد و در ازای آن

 .پول دریافت میکرد

دانهکاری شرافتمندانه و آبرومن . 

 :نفسش را بیرون داد و گفت

 .نظافت_



 :نرگس که درست متوجه نشده بود پرسید

 چی؟_

 !نظافت میکنم_

 بیهیچدردان#

# ۱۸۴پارت  

 .نرگس شوکه سر تا پای طلوع را بررسی کرد

 آن تیپ لش و پسرانه او را شبیه هر چیزی میکرد

 !جز یک نظافتچی

@ 

 :گازی به سمبوسهاش زد و گفت

 هرهر خندیدم. واقعا این چه شوخیهای بیمزهایه که_

 میکنی؟

 !شوخی نکردم_

 لحن طلوع حرفش را تایید میکرد. دوباره به دوستش

 نگاه کرد. هرچه فکر میکرد نمیتوانست به خودش

 .بقبوالند که حرف طلوع را باور کند

 اخر کدام نظافتچی این شکلی بود؟

 ...یعنی تو واقعا_



انه مثبت تکان دادطلوع سرش را به نش . 

 .نرگس خنده عصبی کرد

 آخه پس چرا راستش رو نگفتی؟_

 حاال مگه میدونستیم چی میشد؟

@ 

 من شبیه آدماییم که اهل مسخره کردن یا کوچیک

 کردن دیگرانن؟

 نه گوش کن! من نگفتم تو همچین آدمی هستی. ولی_

 .من خودم خجالت میکشیدم

ی بدونهواسم افت داشت. دوست نداشتم کسی چیز . 

 :نرگس با دلخوری گفت

 .یعنی من هرکسیام؟ فکر کردم برات فرق دارم_

 اولش که اصال باهم صمیمی نبودیم. گفتم چه کاریه_

 ...برای یه سری همکالسی بخوام همه چیو بگم

 .بعدشم کم کم هرچی گذشت، گفتنش سخت تر شد

 حدس میزدم مثل همین االن ناراحت شی؛ از طرفی

شدن رئیس هتل، قرار بود پستم توتا قبل از عوض   

 هتل تغییر کنه و حسابدار اونجا بشم ولی اقای صدر



 .مریض شد و عمل کرد

 دکترا گفتن دیگه نباید سر پا بایسته. بعدشم که پسرش

اومد. االن اصال معلوم نیست آینده کاریم چی بشه، 

 به

@ 

 خاطر همین نخواستم بیشتر از این پنهان کاری کنم

 .ازت

رم درکم کنی نرگسامیدوا ... 

 بیهیچدردان#

# ۱۸۵پارت  

 .نرگس به هم ریخته و عصبی کولهاش را برداشت

 .باشه، مرسی که گفتی_

 .من فعال برم. امتحان داریم میخوام درس بخونم

 .مامانم هم دست تنهاست

 نرگس ناراحتی از دستم نه؟_

 .لحظهای مکث کرد و به طلوع خیره شد

_ ال میکردم چون باهاتشاید توقع زیادی داشتم. خی  

 صاف و صادقم توام باید همینجوری باشی ولی خب



 .همه مثل من ساده نیستن

@ 

 حتی وقتی اومدیم هتل هم نقش بازی کردی و چیزی

 ....نگفتی. در واقع داشتی به ریش من میخندیدی

 اینطور که تو خیال میکنی نیست، حتی من همون_

 روز خواستم بهت بگم اگه یادت باشه ولی نازی و

 .بهار رسیدن. مهلت پیدا نکردم که تنها گیرت بیارم

نرگس سر تکان داد. از حالت چهرهاش مشخص 

 بود

زیر لب گفت و طلوع را« خداحافظ»که دلخور شده   

 .تنها گذاشت

 .با اینحال حس بهتری نسبت به قبل داشت

کرد، دیگر وجودآن چیزی که روی قلبش سنگینی می  

 نداشت؛ شاید عذاب وجدان بود. درست نمیدانست

 .ولی به هر حال از دست آن رها شده بود

 .کرخت و بیجان از جا بلند شد

 حس میکرد تمام افراد او را زیر نظر دارند و

 .میدانند چه کرده



@ 

سرش را پایین انداخت و بعد از اینکه پول 

 سمبوسهها

بیرون آمد را پرداخت کرد، از غذاخوری . 

 .مدتی بعد به هتل رسیده بود

 !جایی که مادرش با ساکی در دست منتظر او بود

 از حرکت ایستاد و سرش را به چپ و راست تکان

 .داد

 .فکر کرد شاید اشتباهی رخ داده باشد

 شاید توهم زده بود... اما زمانی که مادرش نیز او را

 دید و به سمتش آمد، مطمئن شد اشتباهی در کار

 ...نیست

 بیهیچدردان#

# ۱۸۶پارت  

 .از بهت بیرون امد و به گام هایش سرعت بخشید

 !مامان تو اینجا چیکار میکنی؟_

@ 

 مادرش چادر را روی سرش جا به جا کرد و دلخور



 :گفت

 جای سالم علیکته؟_

 چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید تا به خودش

همسلط شود. فقط همین را کم داشت! آمدن مادرش ب  

 !تهران

 انگار خدا با او لج کرده بود و قرار بود مدام بالها

 .پشت سر هم به سمتش نازل شود

 ببخشید سالم. حاال بگو اینجا چیکار میکنی؟_

 مجبور شدم بیام مادر. نمیخوام طناز تلف بشه جلو_

 .چشمام

 دکترای اهواز که کاری نتونستن براش بکنن این چند

ا نشونش بدم شایدوقت. میخوام به دکترای اینج  

 .فرجی شد

@ 

 مامان مگه قبال نیاوردیش تهران؟ آخه چه فرقی_

 کرده مگه شرایطش؟

 حالش بدتر شده خب. همش درد داره، میگی دست_

 رو دست بذارم هیچکاری نکنم؟



« گفت و پرسید« ای بابا : 

 االن کجاست؟_

 .مادرش به داخل هتل اشاره کرد

 رفت داخل، قیمت اجارهی یه شب از اتاقای اینجا-

 چقدر زیاده طلوع جان. ازشون که پرسیدم،

 .همینجور حیرون موندم

 یعنی پیدا میشن کسایی که برای یک شب خوابیدن

 انقدر پول بدن؟

@ 

_ مان؟ انقدر پول چرا نشن؟ خیال کردی همه مثل  

 !دارن که نمیدونن باهاش چیکار کنن حتی

خوای پیش من بمونی؟حاال یعنی می  

 .جملهی آخرش را با تردید پرسیده بود

 بیهیچدردان#
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 .مادرش سرخ و سفید شد

 اگه نمیتونیم پیشت بمونیم، میرم مهمونسرا یا_

 شایدم برم پیش عمه فخری. فقط نمیدونم آدرسش



 .کجاست. باید پرس و جو کنم

 .طلوع نچی زیر لب گفت

_ هست؟ نمیخواد. صبر کن ببینم راهی  

@ 

 بدبختی من خودم هم نباید اینجا باشم چه برسه به

 .اینکه مهمون هم دعوت کنم

 تنها راه چارهای که به ذهنش رسید تماس با هامون

 بود. با صدر جوان آنقدر راحت نبود که بتواند از

 مشکلش حرفی به او بزند. ولی عامل مهم تر این بود

و  که مطمئن بود پوالد به دلرحمی پدرش نیست

 بدون

 .انعطاف به او جواب رد خواهد داد

 موبایلش را از جیب لباسش بیرون اورد و شمارهی

 .هامون را گرفت

گفتنش « الو»دو بوق بیشتر نخورده بود که صدای 

 را

 .شنید

 سالم. خوبید؟_



 به به طلوع جان، چه خبرا دخترم؟_

 .شرمنده اگه مزاحم شدم_

@ 

_ انم چیزی اختیار داری، شما همیشه مراحمی. ج

 شده؟

 ممنون لطف دارید. خب راستش یه چیزی_

 .میخواستم بگم.... یعنی یه درخواستی داشتم

 !اگه از دستم بر بیاد دریغ نمیکنم_

 :لب گزید و باخجالت گفت

من مامانم از شهرستان اومده.... واسه مداوای _

 .آبجیم

 .قبال بهتون ازش گفته بودم اگه یادتون باشه

ره کلیه هاشمادرزادی مشکل دا ... 

 آهان، یادم اومد. خب؟ مشکلی هست؟ هزینه درمان_

 الزم داری؟

 نه، نه.... فقط میخواستم بدونم امکانش هست که_

 ...چند روزی پیشم باشن؟ زیاد تهران نمیمونن

 بیهیچدردان#
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@ 

 .آخه این چه حرفیه دخترم؟ معلومه که میتونن_

 .هرچهقدرم که خواستن پیشت باشن

 :لبخندی زد و از ته دل گفت

 خداخیرتون بده آقاهامون. خدا از بزرگی کمتون_

 .نکنه

 .همین که منو دعا میکنی، کافیه_

 .من االن هماهنگ میکنم با پوالد

 چند دقیقه دیگه دست مادر و خواهرتو بگیر ببر تو

 .اتاقت. خیالت جمع

 .چشم، دستتون درد نکنه_

سمت مادرش تماس را قطع کرد و با خوشحالی به  

 .چرخید

جور شد مامان. فعال میتونید پیشم بمونید. آقا _

 هامون

 .راضی شد

@ 



 مادرش مشغول دعای خیر کردن برای صدر بزرگ

 بود که تصمیم گرفت به داخل هتل برود تا خواهرش

 .را پیدا کرده و به سمت اتاق خودش راهنمایی کند

 من برم ببینم طناز کجاست، بعد میام چمدونتو_

برم باالمی . 

 .خودت بلند نکنی یه وقت با اون کمر دردت

 چرا االن نریم؟_

 خب یکم طول میکشه، داره با پسرش حرف_

 .میزنه

 .باشه مادر. برو ببین کجا رفته این دختره_

 جلوتر رفت. و در همان بدو ورود با خواهر بیش از

حد الغر اندامش مواجه شد که در حال بگو مگو با 

 اقا

ل بودرضا دربان هت . 

@ 

 با وجود بیماری همیشه انرژی کلکل کردن را داشت

 .و میتوانست کفر همه را باال بیاورد

 شما به من بگو بزرگترت کجاست؟ برو پیشش،_



 .اعصاب واسه من نذاشتی دختر جون

 من خودم بزرگم، چرا همش میگی بزرگترت؟ سن_

 !فقط یه عدده

ندازهمن خودم ظاهرا دوزاده سالم بیشتر نیست ولی ا  

 !یه زن سی ساله درکم باالست
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 طلوع جلوتر که رفت، طناز چشمغره خواهرش را

 .دید و خودش را جمع و جور کرد

بدون اینکه اخم هایش را از هم باز کند به بیرون 

 هتل

 .اشاره کرد

@ 

 :طناز تک سرفهای کرد و گفت

 خب عموجون، با اجازه من برم. مثل اینکه کارم_

 .دارن

با دست عالمت بای بای کردن درآورد و زمانی که 

 از



 :کنار طلوع عبور میکرد، زمزمه کرد

 چهطوری آبجی؟_

 طلوع پفی کرد و سرش را با تاسف تکان داد. اخالق

 .خواهرش هیچ تغییری نکرده بود

پوالد در سمت دیگر هتل در دفترش نشسته و در 

 حال

یلش زنگبررسی حساب کتابهای هتل بود که موبا  

 .خورد

 .چشم از لپ تاپ گرفت و تماس را پاسخ داد

 .بله بابا_

 .سالم، خسته نباشی_

@ 

 سالمت باشی، جانم؟_

 راستش ازت یه چیزی میخوام. قول بده بدون اما و_

 .اگر و اخم و تخم انجامش بدی

 :پوالد با تعجب پرسید

خب این چه کاریه که احتمال میدید با اخم و تخم _

 من



شه؟همراه با  

 : هامون بعد از چند دقیقه مکث گفت

 مادر و خواهر طلوع اومدن. بنده خدا برای درمان_

 .اومده تهران

 خدا رو خوش نمیآد کمکشون نکنیم. خودشون

 .همینجوری غریب هستن

 وضع مالیشون بدنیست ولی خب معلوم نیست چهقدر

 .طول بکشه درمان دخترش

 .یه اتاق براشون مهیا کن بابا جان

# یچدردانبیه  

@ 

# ۱۹۰پارت  

 پوالد قصد داشت جوابی دندانشکن دهد اما تماس

 .قطع شده بود

 با حرص موبایلش را پرت کرد و نفسش را آه گونه

 .بیرون داد

 دوست داشت سرش را محکم به جایی بکوبد تا شاید

 .کمی حرصش خالی شود



 واقعا پدرش با این روش مدیریت داشت به هتل گند

 .میزد

تاق بیرون آمد و برای شعلهور شدن اتشبااکراه از ا  

 .حرصش، دیدن طلوع کافی بود

 دندانقروچهای کرد و با گام هایی سریع به سمتش

 رفت

. 

@ 

 طلوع با ترس آب دهانش را بلعید و پاهایش را به

 زمین فشار داد تا عقب نرود و صدر جوان متوجه

 .ترسش نشود

 با این حال، پس از لحظاتی که فاصله بسیار کم شده

 :بود، قدمی به عقب رفت و ناخوداگاه گفت

 .سالم_

 .پوالد دستانش را مشت کرده بود

 قصد داشت یکبار برای همیشه جوری با این دختر

 .رفتار کند که به نظرش الیقش بود

 به درک که پدرش ناراحت میشد. باید این دختر را



و از شرش راحت میشد سرجایش مینشاند . 

عقل پدرش که به کل زائل شده بود و کافی بود 

 طلوع

 لب تر کند تا از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را به پایش

 !بریزد ولی او مثل پدرش ساده نبود

@ 

 دهان باز کرد تا هرچه در ذهنش بود به زبان نیز

 بیاورد اما چسبیدن دخترکی الغر اندام و رنگ پریده

لوع باعث شد ساکت بماندبه پاهای ط . 

 آبجی... چیشده؟_

ظاهرا دختربچه متوجه امری نامعمول شده که 

 سریعا

 .خودش را به خواهرش رسانده بود

نیاز به دقت زیادی نداشت تا از ظاهرش متوجه 

 بیمار

 .بودنش نیز بشود
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نگاهی به دو دختر مقابلش انداخت. حتی طلوع با 

 تمام

یش مشخص بود که مثل خواهرش ترسیدهادعاها . 

 چشمانش را بست و چند نفس عمیق کشید. به یکباره

 .تمام خشمش به خاکستر تبدیل شده بود

@ 

 :باصدای گرفتهای گفت

 بی سر و صدا دست مادر و خواهرت رو بگیر ببر_

 .اتاقت. فعال کسی نفهمه

 طلوع که توقع هر حرف و تهدید و دشنامی را داشت

آن حرف، بدنش از انقباض اولیه بیرونبا شنیدن   

 :اومده و زیر لب گفت

 ...باشه، مرسی_

 پوالد تنها سری تکان داد و شاهد دور شدن طلوع و

خواهرش بود. مدتی بعد زن رنجوری همراهش 

 وارد

 .هتل شد

 متوجه شد که طلوع از آنها فاصله گرفته و شماره و



 .طبقه اتاقش را برایشان گفت

ار پوالد ایستاده بودچند لحظه بعد کن . 

@ 

 با پدرتون صحبت کردم و وقتی که قبول کردن،_

 .بهشون گفتم که چهقدر ازشون ممنونم

 .با این حال از شما هم تشکر میکنم

 متوجه هستم که ترجیح میدادید خانواده من اینجا

 .نباشن ولی مطمئن باشید زیاد نمیمونن

 هزینهی این مدتم من میدم. حاال یا توی چند قسط از

 حقوقم کم کنید یا اگه یکجا حتما باید پرداخت کنم، یه

 مدت به من مهلت بدین ولی مطمئن باشید قرار نیست

 .مفتی اینجا بمونن

 !امیدوارم این موضوع از شدت دلخوریتون کم کنه

 ...با اجازه من برم پیششون دیگه

برای این دختر بیادب و پرمدعا پوالد از اینکه دلش  

 .سوخت، پشیمان بود

 قصد داشت هزینهای از او بابت اینجا ماندن

 خانوادهاش نگیرد ولی حاال که اینطور میگفت، حتی



 .از یک ریا هم نمیگذشت

@ 

نه که به چندرغاز پول طلوع احتیاجی داشته باشد 

 اما

 .برای کم کردن رویش حاضر نبود کوتاه بیاید

که به سمت اتاقش در حرکت بود زیر لبدر حالی   

 :گفت

 منت حقوقشو میذاره، حقوقت که هیچ، کلیه هاتم_

 بفروشی نمیتونی پول رزرو یک هفته اینجا رو

 !پرداخت کنی
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 چند دقیقه بعد از اینکه مادر و خواهرش به اتاقش

 رفتند، نگاهی به اطراف انداخت و بعد از اینکه

هیچکدام از همکارانش در آن اطراف مطمئن شد  

 .نیستند، تند و تند شروع به در زدن کرد

@ 

 کارت اتاق را به طناز داده و حاال مجبور بود تا



 .زمانی که در را برایش باز میکنند، منتظر بماند

 لحظهای بعد، طناز در را باز کرد و او خودش را به

 .داخل انداخت

_ یهکمچرا انقدر در میزنی؟ خب صبر کن  . 

 .نمیشد، فعال بهتره کسی بویی نبره شما اینجایین_

 مادرش در حالیکه در حال باز کردن چمدان بود،

 :پرسید

 چرا مادر؟_

 خب اخه زشته. خیال میکنن پارتی بازی شده و_

 .شروع میکنن حرف در اوردن

 هرچند که من اهمیت نمیدم و در هر صورت کار

رهخودمو میکنم ولی گزک ندم دستشون بهت . 

@ 

بعدم این آقاپوالد.....آقای صدر رو میگم، یهکم 

 زیادی

 .سختگیره

 .نمیخوام بهونه داشته باشه برای توبیخ کردن من

 گفتم هزینه چند شبی که اینجایین رو هم پرداخت



 .میکنم

 :انیس با تعجب پرسید

 چی؟ ولی چهطور؟ از کجا میخوای بیاری؟_

نگران نباش، چون جدا اتاق نگرفتی و تو اتاق _

 منی،

 .کمتر باید حساب کنن

 بعدشم یه چند روز اینجا بمونید، اگه کارای معالجه

 طناز به این زودیا تموم نمیشه، زنگ بزن به همین

 .عمه خانمی که گفتی

اخه چه کاریه؟ چرا از همین فردا نریم اونجا؟ _

 الکی

 ...خرج بندازیم رو دستت

 . من راضی نیستم بخوای چند میلیون پول بدیواال

@ 

 اصال بعید میدونم داشته باشی انقدرم. بهادر هم بهم

پول دادهها، نه که نداده باشه، ولی اگه بخوام خرج 

 کنم

 .برای جای خواب برای خرجای دیگه پول کم میآرم
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 .االن اگه بری، بهم میخنده که کم آوردم-

چند روز بگذره بذار یه . 

 .از فردا طناز رو ببر دکتر، ببین چی میشه

 .اگه دیدی زیاد طول کشید، یه فکری براش میکنیم

اگه الزم شد بری خونه عمه، بعد چهار پنج روز 

 .برو

 این جوری منم میگم کارت تموم شده و برگشتی

 .اهواز

انیس که سر از کار طلوع در نیاورده بود، حین 

 منتقل

به داخل کمد، به عربی گفت کردن چمدان : 

 شنو ماتریدین سویی ) هر کاری دوست داری بکن(-

@ 

 :و به فارسی ادامه داد

 تو هم به چه چیزایی اهمیت میدی. کم اوردن دیگه-

 .چیه



 ...خب هتلشون گرونه

 .طلوع به غرولندهای مادرش اهمیت نداد

 .ول کن اینا رو مادر من-

ه راه اومدی،واقعا واجبه خسته وکوفته، این هم  

 میخوای لباس بچینی؟

 .بعدا من و طناز جمع و جور میکنیم

 .فعال استراحت کنید جفتتون

 آبجی من رو تخت بخوابم؟-

 .بخواب دورت بگردم-

 .انیس اخمی به طناز کرد

 .رو زمین بخواب -

 .این دختر صبح تا شب کار میکنه

@ 

 .شبا هم روی زمین بخوابه که کمر درد میگیره

- مامان جان، بچهستولش کن  . 

 .منم مشکلی برام پیش نمیآد، خیالت جمع

 مدتی بعد، هر دو مهمانش به خاطر خستگی راه به

 .خواب رفته بودند



 .کنار خواهرش نشست و گونهاش را نوازش کرد

 .دلش برای او تنگ شده بود اما چارهای نداشت

این که او دیگر محال بود به اهواز برگردد، مربوط 

 به

 .انیس و طناز نمیشد

 آنها حتی نمیتوانستند درک کنند که چه حسی به

 .بهادر داشت

*** 

یه توضیح راجع به عربی صحبت کردن انیس بدم 

 که

 لهجهش مال خوزستانه و با عربی کشورای عربی

 .کمی متفاوت هست

 بیهیچدردان#
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 .طناز جانش را هم برای بهادر میداد

ش بود. به او محبت میکردبه هر حال پدر واقعیا . 

 حتی بارها، هر چه پسانداز داشت را صرف درمان



 طناز کرده بود اما حتی حاضر نمیشد هزینهی

 .شهریهی طلوع را پرداخت کند

 هر چند که او چنین توقعی از بهادر نداشت و حاضر

 نبود از او پولی بگیرد اما آنچه عیان بود، این بود

زند واقعی و فرزندکه، بهادر فرق زیادی بین فر  

 .خواندهاش میگذاشت

 امیدوار بود که حداقل اینبار درمان خواهرش نتیجه

 دهد و دیگر الزم نباشد روزانه قرص و داروهای

 .زیادی مصرف کند

 .از جا بلند شد و بی سر و صدا از اتاق بیرون رفت

 باید هر طور که شده، نیک را میدید و با او حرف

 .میزد

@ 

ناامید شده بود وبعید میدانست بتوانداز سامیه دیگر   

 .به تنهایی مشکلش را حل کند

 چرخ مخصوص نظافت را برداشت تا به بهانهی آن

 .بتواند با نیک صحبت کند

 .مدتی بعد، مقابل اتاقش ایستاده وضربهای به در زد



 در حال مرور حرفهایی که قصد داشت به او بزند

گرفتدر ذهنش بود که، نیکوالس مقابلش قرار  . 

 .سالم برای نظافت اومدم-

 :نیک با تعجب نگاهی به طلوع انداخت وگفت

سالم، تشکر میکنم اما اتاق من نیاز به نظافت -

 .نداره

 طلوع به زحمت لبخند مصنوعیاش را حفظ کرد و

 .خودش را به داخل اتاق انداخت

@ 

 مطمئنم اگه خوب چک کنم، یه جایی برای نظافت-

 !پیدا میشه

 ...اما صبح همکارتون همه جا رو تمیز کرد-

 .طلوع اشاره کرد تا در را ببندد

 .نیک گیج به رفتار طلوع نگاه میکرد

 بله؟-

 !ببند دیگه-

 !ببخشید ولی چیرو؟-

 طلوع چشمانش را بست وکالفه از خنگبازیهای



 :پسرک خارجی گفت

 !زیپت رو-

 بیهیچدردان#

@ 

# ۱۹۵پارت  

به سمت شلوارش سر نیکوالس با حرکتی سریع 

 پایین

 رفت اما متوجه شد زیپ لباسش بسته بوده و هیچ

 .ایرادی ندارد

 ...این درسته_

 طلوع نفسش را آه گونه بیرون داد. با خود فکر کرد

 ...که گیر چه آدمهایی افتاده

 .بابا تو دیگه چهقدر اسکلی! در رو میگم ببند_

 .آهان، اوکی_

 :حین بستن در پرسید

- ی؟با من کار دار  

 ...آره_

@ 



 :به سمت طلوع چرخید و با کنجکاوی گفت

 .بگو_

 .مانده بود از کجا شروع کند

 منو میشناسی؟-

 نیک با همان لهجهی مخصوص به خودش هنگام

 :فارسی حرف زدن، جواب داد

 .البته، شما دوست سامی هستید_

 درست میگم؟

 .آره، درسته_

 .بله، قبال شما رو دیدم چند بار_

ر تو کافی شاپحتی اولین با ... 

 ببخشید اسکل یعنی چی؟

 .سعی کرد جلوی خندهاش را بگیرد

@ 

یه جور تعریفه، مثال وقتی با یکی خیلی حال _

 میکنی

 !بهش میگی اسکل

 حاال اینو ولش کن. شرمنده اینجوری اومدم تو



 اتاقت. خوبیت نداشت جای دیگه حرف بزنیم جلوی

 .چشم بقیه

د چرا طلوع بهنیک هنوز گیج بود و درک نمیکر  

 .اتاقش امده

 خب مگه هتل دوربین نداره؟_

 ...بازم معلومه که اومدی

اون که اره ولی اینجوری بهونه دارم که واسه _

 کارم

اومدم. برم سر اصل مطلب؟ اخه زیاد بلد نیستم 

 حاشیه

 .سازی کنم اولش

 بعضی از کلمات واصطالحاتی را که طلوع استفاده

 .میکرد، متوجه نمیشد

@ 

 مطلب؟-

 .درباره سامی میخوام حرف بزنم_

 اوه، براش مشکلی پیش اومده؟ حالش چهطوره؟_

 بیهیچدردان#



# ۱۹۶پارت  

 ...خوبه، نگران نباش. فارسیت خیلی بهتر شده ها_

 .بله، خیلی تمرین میکنم هر روز_

 پس سامیه چی شده؟

 شاید سامیه از این که با نیک حرف بزند، ناراحت

ا اتاقش آمده بود، نمیتوانست پامیشد ولی حاال که ت  

 .پس بکشد

 میخواست تمام تالشش را برای خوشبختی و آرامش

 .دوستش انجام دهد

@ 

حتما برات سوال شده که چی شد دیشب یهو حالش _

 بد

 شد، نه؟

 .نیک از موضوع صحبت استقبال کرد

 از شب قبل سوالهای زیادی در ذهنش شکل گرفته

 .بود

_ س گرفتم ولی درست جواببله من خیلی باهاش تما  

 .من رو نداد



 .آخه ازت خجالت میکشه_

بذار اول بهت بگم که من تو این چند سالی که دارم 

 تو

 این هتل کار میکنم، سامیه یکی از معدود کساییه که

 باهاش صمیمی شدم؛ پس اگه میبینی االن اینجام،

 دلیلش اینه که برام مهمه و دوست ندارم حال بد و

ببینمپریشونیش رو  . 

 .این روزا تمام ذهنش درگیر توئه

 درگیر من؟_

@ 

 آره، یعنی اینکه همش بهت فکر میکنه. نمیدونه_

 عاقبت این دوستی چی میشه. چون اون عاشقت شده

 .و میترسه ولش کنی بری

 .میترسه برات مهم نباشه

 .من سامیه رو دوست دارم_

 اگه یه سوال ازت بپرسم راستش رو میگی؟_

_ اید دروغ بگم؟اصال چرا ب  

 :طلوع نیشخندی زد و گفت



 نه، خوشم اومد. برنامهت چیه؟ کی میخوای از_

 ایران بری؟ تنها میری؟ یا سامیه رو میخوای ببری؟

 با سواالت متعدد طلوع ابروهای نیکوالس بیشتر در

 .هر گره خورد

 .جوابشان رو خودش هم نمیدانست

@ 

 این سواال برای چیه؟_

 بیهیچدردان#

# ۱۹۷پارت  

 گفتم که، سامیه برام عزیزه. نمیخوام یهو ببینم تو_

 .برگشتی کشورت و اون از غم دوریت مریض شده

یعنی سامیه این چنین شیفتهاش شده بود که از نبود 

 او

 بیمار شود؟

 پس چرا وقتی کنارش بود، ابراز عالقهی شدیدی از

 او نمیدید؟

ک،معموال آرام و کم حرف بود و به شوخیهای نی  

 کوتاه و بی صدا میخندید



 یعنی این سوال های سامیه هست؟_

 ...همچین بگی نگی_

@ 

 پس چرا خودش ازم نمیپرسه؟_

 به یک پسرک خارجی با آن اخالق رک و راستش،

 .چهطور میفهماند که سامیه خجالت میکشید

 اصال او با خودش هم تعارف داشت چه برسد به

 !نیک

_ و شرایط سختیهتو فکر کن من زبونشم! سامیه ت . 

 ...چرا براش سخته؟ من درک نمیکنم_

 .دیگر داشت کفرش از دست نیک در میآمد

 !چون نمیدونه عاقبت دوستی با تو چیه و کجاست_

 اما قرار بود از لحظه لذت ببریم. در کنار هم شاد_

 ...باشیم

در دل فحشی به سامیه داد و خجالت را کنار 

 .گذاشت

@ 

_ به تهش فکر نکنه. نمیتونه یکی مثل سامیه نمیتونه  



 خیلی راحت و بیخیال رابطه داشته باشه با دوست

 !پسرش

 نیکوالس از اینکه طلوع تا این حد از جزئیات

دوستیشان خبر داشت تعجب کرد. با این حال 

 دختران

 زیادی رو میشناخت که تمام مسائل خصوصی

 .زندگیشان را با دوستانشان به اشتراک میگذارند

_ ی رو پیچیده میکنی طلوع جان؟ ارتباطچرا همه چ  

 جنسی یک بخشی از رابطهی دوستی بین همه دختر

 .پسر هاست

 به جز نیاز عاطفی، نیاز جنسی همدیگه رو برطرف

 میکنن. من متوجه نشدم که چرا سامیه دیشب خیلی

عصبی و ناراحت بود. حتی حدس زدم شاید به 

 مردها

 !گرایش نداره

 بیهیچدردان#

# ۱۹۸پارت  

@ 



 :طلوع با چشمان گرد شده گفت

 نخیر! یعنی چی این حرف؟_

 اخه انگار خوشش نیومد اصال. گفتم شاید آسکشوال_

 ...باشه و نتونه به من بگه

بسه! اصال هم اینطوری نیست. به رفیق من _

 بیماری

 ...نسبت نده ها

 .نیک آرام خندید

 اوه، آسکشوال بودن که بیماری نیست. یعنی کسایی_

ایش جنسی به هیچکس ندارن ولیکه اصال گر  

 .میتونن عاشق کسی بشن

 ...یعنی فقط نیاز عاطفی... جنسی هیچی

گفت و ادامه داد« هوم»طلوع  : 

 نه، مشکل سامیه این نیست. ببین اون خانواده خیلی_

 .سنتی داره

@ 

 اینجا، یعنی تو ایران خیلی از دخترا برای خانوادهی

باکره  پسر و حتی خود دختر مهم هست که اون



 .باشه

 یعنی باکره بودن رو نشون دهندهی پاکی اون دختر

 میدونن. حاال همه هم اینطوری نیستن خیلی ها

 روابط آزادانه دارن ولی خب یه بخشی از جامعه

 اینجوری فکر میکنن و روی این مسئله خیلی

حساسن، مخصوصا که توی دینمون هم ارتباط 

 جنسی

میه هم مذهبیان قبل از ازدواج حرامه. خانواده سا

 پس

 اگه اون با تو رابطه داشته باشه و بعد خانوادهش

 !بفهمن خیلی خیلی ناراحت میشن از دستش

نیک چهرهاش درحالتی بود که انگار داستانی 

 عجیب

 .و غریب برایش تعریف کرده باشند

 باورم نمیشه تو این عصر جدید دیگه باکرگی مهم_

 ...باشه برای کسی

_ اش، چی فکر کردی واسه خودتاینجا ایرانه داد ... 

@ 



ولی آخه سامیه سنش از هجده سال بیشتره، در _

 واقع

 !از سن قانونی رد کرده

 !چرا اینقدر نظر خانوادهش مهم هست؟

 بیهیچدردان#

# ۱۹۹پارت  

 .از نظر من نباید به حرف دیگران اهمیت بده

 طلوع پوزخندی زد. از بس حرف زده بود دهانش

 .خشک شده بود

_ به سن قانونی برسی کشکم بهت نمیدن اینجا  

 .بسابی، خوش خیالی ها

 نیک که از اصطالح به کار برده، هیچ نفهمیده بود،

 :گفت

 کشک یعنی چی؟_

@ 

کفرش در آمده بود. هرلحظه امکان داشت کنترلش 

 را

 از دست داده و مشت یا لگدی نثار پسرک خارجی



 .مقابلش کند

 نمیخوای یه چیکه آب بیاری، بذاری جلوم؟ دهنم_

 !شده صحرای کربال

 .نیک از جایش بلند شد

 خب چرا از همون اول نگفتی، تشنهای؟_

 حاال من نگم، تو نباید پذیرایی کنی؟ یه تعارفی_

 ...چیزی

 .من متاسفم.... ناگهانی اومدی تو اتاقم، شوکه شدم_

لیوانیاز یخچال آب خنک را بیرون آورده و در   

 .برای طلوع ریخت و مقابلش گذاشت

@ 

 طلوع یک نفس آن را سر کشید و دهانش را با دست

 .پاک کرد

 خب، نمیخوای چیزی بگی؟_

 راستش چرا ... درباره صحرای کربال هم سوال_

 ...دارم

 .طلوع نگذاشت ادامه دهد

 گیر عجیب آدمی افتادم ها.... اصل مطلب رو_



 .بچسب

به نشانه تسلیم باال اوردنیک خندید و دستش را  . 

 اوکی، عصبی نشو. داشتم فقط شوخی میکردم_

 .دختر

 .درباره سامی جان فکر نمیکردم ماجرا این باشه

دوست داشتم خودش بهم بگه... اما خب ممنونم که 

 بهم

 .گفتی تا دلیل رفتارش رو بدونم

@ 

 بیهیچدردان#

# ۲۰۰پارت  

ممن فقط میخواستم بهمون خوش بگذره نمیدونست  

 .اینجوری میشه

 اوکی پس من دیگه ازش هیچ رابطهای نمیخوام چون

 .دوست ندارم اذیت بشه

 .طلوع سری تکان داد و از جا بلند شد

نپرسید اقدامی برای جدی شدن رابطهشان خواهد 

 کرد



 .یانه

 .دیگر به خودشان مربوط بود

 نمیشد دست پسرک را گرفت و به زور سر سفره

 .عقد نشاند

م میخواستباید خودش ه . 

 مگر ازدواج کم مسئله مهمی بود؟

@ 

 .حق میداد که طفره رود

 همین که مسخره نمیکرد و ادا اطوار نمیآمد هم از

 .شعور باالیش بود

 .ممنون میشم صحبتها بین خودمون بمونه_

 .البته_

 .اتاق را ترک کرد و چرخ را با خود کشید

 چشمش به یکی از اتاقها با در نیمهباز خورد که

روی درگاهش آویزان« لطفا اتاق تمیز شود»کارت   

 .شده بود

 باید با یکی از همکارانش در خانهداری تماس می

 .گرفت تا به کمکش آید



 چرخ را مقابل در متوقف کرد و کارتی را که به

 .همراه داشت، از جیب لباسش بیرون کشید

@ 

 این بخش از هتل وی ای پی محسوب میشد و اکثرا

تاق ها را رزرو میکردند یا افراد مهمانانی که ا

 خاص

 .و توریست بودند یا تاجران و پولداران ایرانی

 شاید هم سامیه حق داشت که برای رسیدن به نیک

 خودش را به آب و اتش بزند وگرنه امثال آنها کی

 میتوانست حتی برای یک شب چنین سوییت بزرگ

 ...و با امکاناتی را رزرو کنند

قصد داشت محض احتیاط ابتدابا حسرت آه کشید و   

 .در بزند که صدای گفتگوی شخصی را شنید

 با تاسف سرش را تکان داد. نظافت باید زمانی

 صورت میگرفت که اتاق خالی از مهمانان باشد اما

 .خیلی از آنها این موضوع را نمیدانستند

@ 

 vip: بیهیچدردان



 بیهیچدردان#

# ۲۰۱پارت  

غول به کار به همین منظور؛ اکثرا زمانی مش

 میشدند،

 .که مهمانان از هتل خارج شده باشند

 .اره، از همه سوراخ، سمبههای هتل فیلم گرفتم_

 .خصوصا سالن اجتماعات و سوئیت

 .کل این طبقه وی ای پیه. انگار همه اتاقاش مثل همه

 مکالمهی مرد، باعث شده بود توجهاش جلب شده و

 .درجا میخکوب شود

د؟آن حرفها چه معنی میدا  

 .به نظرش کامل مشکوک بود

 تا کی وقت داریم؟_

 ضربان قلبش، آنلحظه آنقدر بال رفته بود که

 نمیتوانست درست نفس بکشد. حس میکرد هر لحظه

 ممکن بود قلبش، قفسه سینهاش را شکافته و از آن

 .بیرون جهد

 اوکی، من تا اونموقع اطلعات رو کامل میکنم که_



 !کارمون بینقص پیش بره

لب گزید و با ترس از اتاق فاصله گرفتطلوع  . 

 .تمام مدت، حواسش بود که سر و صدا نکند

 .چشمانش را بست و چند نفس عمیق کشید

 .چندتقه به در زد و منتظر ماند

 لحظاتی بعد در باز شد و مردی درشتهیکل مقابلش

 .قرار گرفت

 .ناخودآگاه قدمی عقب رفت و آبدهانش را بلعید

 .مرد، زیادی قد بلند بود

 سلم. اتاقتون نظافت میخواد؟_

 .سلم، بله_

 .باشه، پس لطفا بیرون باشید_

 چرا؟_

 .زمان نظافت نمیشه تو اتاق باشید جناب_

 :مرد ابرویی بال انداخت و گفت

 .باشه، پس چند دقیقه صبر کنید_

 مدتیبعد، از چهارچوب در خارج شد و با لحنی

 :خشک گفت



_ میدوارم تا بیست دقیقه دیگه کارتون بفرمایید، ا

 تموم

 !شده باشه

 بیهیچدردان#

# ۲۰۲پارت  

 مرد که دور شد نفس راحتی کشید و از خیر کمک

 .خواستن گذشت

 آنقدر کنجکاو شده بود که ترجیح میداد هیچ مزاحمی

در اطرافش نباشد تا بتواند با خیال راحت کنکاش 

 .کند

ایی به جایبه سالن نگاه چرخاند و سراسیمه از ج  

 .دیگر میرفت

 حتی دقیقا نمیدانست باید چهکار کند و دنبال چه

 .چیزی باشد

چرا باید کسی از تمام نقاط هتل با وسواس فیلم 

 بگیرد

 وبرای شخص دیگری بفرستد؟

 اصل چهطور توانسته چنین کاری را بدون اینکه



 هیچکس متوجه و یا مشکوک شود انجام دهد؟

ه خاطر آورد اما زمانی سعی کرد مکالمه مرد را ب

 که

 فالگوش ایستاده بود آنقدر اضطراب داشت که نصف

 .بیشتر حرفها را متوجه نشده بود

 همزمان با نظافت، بادقت همهجا را نگاه میانداخت تا

 وسیله و یا سرنخی پیدا کند اما هرچه که میگذشت

 .ناامیدتر میشد

 تمام وسایل مرد عادی و مطابق به نیاز هر انسان

گری بوددی . 

 ....نه اسلحهای پیدا کرد و نه چاقو یا دوربین

 .مدتی بعد خسته و کلفه قامت راست کرد

 .هیچ چیز خاصی دستگیرش نشده بود

 دستکشهای یکبار مصرف را از دستش بیرون

 .آورد و با افسوس نگاه آخر را به سوییت انداخت

 به سمت در چرخید و با دیدن هیکل درشت مرد که

ش بود، از جا پرید و جیغ خفهای زددقیقا مقابل . 

 دست روی قلبش گذاشت و قدمی عقب رفت تا از



 .مرد فاصله بگیرد

 وای چرا اینجوری میآید داخل؟_

 مرد بیتوجه به ترس طلوع نگاهی به اطراف انداخت

 .و بارضایت سری تکان داد

 !آفرین، کارتو خوب بلدی_

 بیهیچدردان#

# ۲۰۳پارت  

 تقریبا خودش را بیرون انداخت و تازه آنجا بود که

 .توانست به خودش مسلط شود

 چرخ را در بخش خانهداری گذاشت و از آن بیرون

 .آمد

 شیفت کاریاش تمام شده و فرصت مناسبی بود که

 بتواند کمی راجع به آنچه که دیده و شنیده بود بهتر

 .فکر کرده و آنرا تجزیه و تحلیل کند

شد و بعد از تعویض لباس، تن کوفتهاش وارد اتاقش  

 .را روی تخت انداخت

 .مادر و خواهرش همچنان خواب بودند

 مشخص بود راه طولنی سفر آن هم با اتوبوس،



 .حسابی آنها را خسته کرده

 .دوباره مشغول فکر کردن شد

 .این احتمال نیز وجود داشت که او اشتباه کرده باشد

ل را به کسی داشتهشاید آن مرد قصد نشان دادن هت . 

 .شروع به حدس وگمان کرد

مثل یکی از اقوام درجه یکش که ساکن تهران 

 نیست،

 قصد رزرو تالر هتل را برای مراسم عروسیاش

داشته و یا یک جلسه مهم با چند فرد خارجی در 

 سالن

 ...اجتماعات آنجا

 دومی منطقی تر به نظر میرسید. حتما قصد داشتند

مین هتل ساکن کنند که از مهمانانشان را در ه

 سوئیت

 !نیز فیلم گرفت...آره... حتما همین بود

 .الکی خیالبافی احمقانه میکرد

 حتی به خاطر آورد که مرد پرسیده بود چهقدر وقت

 داریم؟



حتما منظورش زمان باقی مانده تا رسیدن 

 مهمانانشان

 .بوده

 .ملفه را روی خودش انداخت و سعی کرد بخوابد

به او مجال نمیداددلشوره اما  . 

ناخنش را میان دندانش گرفت و گوشهی آن را 

 شروع

 .به جویدن کرد

 .هرچه گذشت فایدهای نداشت و دلش آرام نگرفت

 بهتر بود راجع به این موضوع با کسی مشورت

 میکرد. اما به چه کسی میگفت؟ پولد؟

 احتمال حتی حرفش را باور نمیکرد! حتی اگر باور

را جدی نمیگرفتمیکرد، باز هم او  . 

« زیر لب گفت« نچی . 

 نه، پولد به درد این کار نمیخورد اما پدرش

 چهطور؟

 !هامون حتما به حرفهای او حداقل، فکر میکرد

از حالت درازکش، بیرون آمد و دنبال موبایلش 



 .گشت

 .باید با صدر بزرگ صحبت میکرد

 بیهیچدردان#

# ۲۰۴پارت  

قصد داشت برای اینکه مادر و خواهرش را از 

 خواب

 بیدار نکند، بیرون از اتاق صحبت کند اما هنوز چند

 .قدم بیشتر طی نکرده بود که مادرش صدایش زد

 کجا مادر؟_

 .به سمت او چرخید و لبخند کوتاهی زد

 ا، بیدار شدی؟ِ _

 انیس دستی به چشمانش کشید وکش و قوسی به تنش

 .داد

_ ام عوض شده درست خوابم نمیبرهآره چون ج . 

 .همینم از خستگی زیاد خوابم برد

 .اگه کار واجب نداری بیا پیشم بشین

مردد به مادرش نگاه کرد و موبایلش را میان 

 دستانش



 .فشرد

 .او هم دلتنگ مادرش بود

 بعدا هم میتوانست با هامون صدر تماس بگیرد اما

درآغوش مادرش اگر به اهواز بر میگشت، دیگر   

 .دسترس نبود

 اینبار لبخند واقعی روی لب نشاند. موبایلش را

 .گوشهای رها کرده و کنار انیس نشست

 سرت رو بذار رو پام. دلم تنگ شده برای بازی_

 .کردن با موهات

 سرش را تکان داد و کاری که مادرش از او خواسته

 .بود انجام داد

 ناخوداگاه چشمانش را بست و افکار بیهوده را از

 .ذهنش بیرون ریخت

 سعی کرد از نوازش و حرکت دست مادرش روی

 موهایش لذت ببرد و دیگر نه اهمیتی به نیک بدهد و

 ...نه صدر بزرگ و کوچک

 چرا نمیذاری موهات بلند شه طلوع؟_

 !....از بس کوتاهه کسی نشناسه خیال میکنه پسری



 نگاهش را به سقف دوخت. دوست نداشت با مادرش

ود و دروغ بگویدچشم در چشم ش . 

 !اینجوری بیشتر دوست دارم، بهم میآد_

 بیهیچدردان#

# ۲۰۵پارت  

 !ولی با موهای بلند خیلی قشنگ تری_

 شانه بال انداخت و نفس عمیق کشید. بوی خوبی به

 مشامش رسید. عطری آشنایی بود که مادرش همیشه

 .به خود میزد

 علوه بر آن بوی مطبوع دیگری با عطر ادغام شده

 .بود

 با خود فکر کرد که مادرها از خود نوعی بوی

 اختصاصی ساطع میکنند که باعث ارامش

 فرزندانشان میشود وگرنه دلیلی نداشت که او در

 .عرض چند لحظه چنین خمار و مدهوش شود

 اینجا راحتی؟_

 : زمزمه وار گفت

 اینجا؟_



 منظورم تهرانه، سختت نیست؟ دوست داشتم انتقالی_

 .بگیری بیای پیشم

 :بیحوصله از بحث تکراری گفت

 .ما راجع به این موضوع قبل حرف زدیم_

 .میدونم ولی دلم آروم نیست_

 وقتی ازم دوری، همش میترسم یه بلیی سرت بیاد

 .خدایی نکرده

پوزخند زد. گاهی حتی در خانهات هم امنیت 

 ...نداری

 من دیگه برنمیگردم مامان! اینجا خوش نمیگذره_

لی دارم زندگی میکنمو . 

 گاهی از خود میپرسید چرا سرنوشت با او این گونه

 تا کرده؟ چرا آنقدر با او سختگیر و بدون انعطاف

 بود؟

نه کودکی و نه نوجوانی و حتی جوانی جذابی 

 نداشت

 به هر بخش از زندگیاش که نگاه میکرد، فقط یک

 چیز به صورت کامل برجستهای جلوی چشمانش



 "میآمد "سختی

 مشکلت چیه آخه با اونجا؟_

 ...مشکلم که خود شهر نیست! با آدماشه_

 منظورت بهادره؟_

 اینبار سریعا جواب نداد، خودش را بیشتر به سمت

 ...مادرش کشاند و در آغوشش مچاله شد

 من خیلی خستهم مامان. بیا حرف نزنیم، فقط با_

موهام بازی کن تا جفتمون لذت ببریم از کنار هم 

 بودن

د از مدت هابع .... 

 بیهیچدردان#
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 زمانی که بیدار شد، اولین چیزی که چشمش به آن

 .خورد، عقربه های ساعت روی دیوار بود

 .حتی متوجه نشده بود که چطور به خواب رفته

کمی تکان خورد و در اتاق نگاه چرخاند اما خبری 

 از

 .انیس و طناز نبود



د، خیال میکرداگر چمدان و وسایلشان را ندیده بو  

 !حضورشان توهمی بیش نبوده

 .موبایلش را برداشت و شماره هامون را گرفت

 شاید هم او زیادی نگران و بدبین بود اما در هر

 صورت تصمیم داشت هرچه دیده را با هامون به

 .اشتراک بگذارد

 دیگر اینکه چه تصمیمی میگرفت به او ربطی

 .نداشت

ای هتل و کارکنانشاگر خدایی ناکرده اتفاق بدی بر  

 .میافتاد نمیتوانست خودش را ببخشد

 سلم طلوع جان_

 ...چقدر انرژی مثبت داشت این مرد

 .سلم آقای صدر، خوبید؟ خسته نباشید_

 .سلمت باشی دخترم، تو هم همینطور_

 مامان و آبجیت خوبن؟ مشکل که ندارن؟

 .نه، دستتون درد نکنه، به لطف شما همه چی خوبه_

 ...شکر_

 ...راستش... یه موضوعی هست_



 نمیدونم چهجوری بگم. اصل شاید من اشتباه

 ...میکنم... نمیدونم

 !مگه چیشده؟ حرفت رو بزن_

 آب دهانش را بلعید و شروع به تعریف کردن آنچه

 .دیده بود کرد

 هامون به فکر رفته بود. اگر حدس و گمان طلوع

 !اشتباه نبود، یعنی دردسری بزرگ در راه بود

# یهیچدردانب  

# ۲۰۷پارت  

 :با این حال به طلوع گفت

 نگران نباش دخترم، من خودم رو میرسونم هتل،_

ببینم جریان چیه... ممنون که منو در جریان 

 .گذاشتی

 .خواهش میکنم، پس من دیگه مزاحم نمیشم_

تماس را قطع « مراحمی دختر خوب...»با گفتن 

 .کرد

وه کت وبه سمت کمد لباسهایش رفت و از میان انب  

 شلوار ها با رنگ و مدل های متفاوت، ست آبی



 .کاربنی را انتخاب کرد

هامون کم سن و سال نبود اما چهرهاش بسیار 

 جوانتر

 .نشان میداد

 پوشیدن لباسهای مناسب که از بهترین جنس و

 مارکها بودند نیز به او در این راستا کمک میکرد

 .که حداقل پانزده سال جوان تر به نظر برسد

چین و چروک کمی روی صورتش بود. تنها چند 

 خط

 نه چندان عمیق اطراف چشمانش داشت و موهای

 .جوگندمی که به او میآمد

 ماه بانو دست به سینه به چهارچوب در تکیه داده و

 .همسرش را نگاه میکرد

 کجا جناب؟ چه خوشتیپ هم کرده! میخوای چشمای_

 دخترا رو در بیاری؟

مه پیراهنش را میبست خندیدهامون در حالی که دک . 

 ای بابا، تا وقتی این پولد پدر سوخته هست کی به_

 من پیرمرد نگاه میکنه؟



 تو کجا به پیرمردا شبیهی؟ عین قالی کرمون_

 میمونی. من بیچاره سه بار زایمان داغون کرد هیکل

 !و پوستمو

 به سمت ماه بانو رفت و همسرش را در اغوش

 .گرفت

ه جذابیت او نمیرسیداز نظرش هیچ زنی ب ! 

 .تو عالی هستی، روی خودت عیب و ایراد نذار_

 حتی پونه و پریا هم نصف خوشگلی تو رو ندارن

 !خانومم

 بیهیچدردان#
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 ماه بانو دست روی گونهی هامون گذاشت و

 .انگشتانش را نوازش وار حرکت داد

 خیلی خوشحالم که جفتشون شوهرای خوبی دارن و_

 .خوشبختن

 .خداروشکر_

 :با لحن غمگینی زمزمه کرد

 ...فقط کاش پولدم_



 .اجازه نداد دوباره شروع به غصه خوردن کند

 ماهی؟ ببین منو؟ پولد هم خوشبخت میشه. مگه_

 چند سالشه؟ ناامید نباش. اگه تو اینجوری باشی

 چهجوری کمکش کنیم تا بهتر شه؟

 :کمی در آغوش هامون جا به جا شد و با تردید گفت

 یه حالیه پولد، دیدی روحیهش رو؟ کمحرف،_

 .افسرده، غمگین

 هربار اینجوری میبینمش دلم میخواد بمیرم

 ...هامون

 .خدانکنه عزیزم، آخه این چه حرفیه؟ خوب میشه_

 .همین النشم نسبت به سال اول تصادفش بهتر شده

 یادت نمیآد چقدر داغون شده بود؟ هم پاهاش رو از

نست راه بره و هم نامزدشدست داده بود و نمیتو  

 .ولش کرد

 الن فقط گوشهگیره، که مطمئنم درست میشه. همین

 .الن هم چند بار دیدم با امید و آریا رفت و آمد داره

 !این خودش پیشرفته

 من میخوام فقط خوب بشه، دیگه هیچی نمیخوام،_



 حتی نمیگم ازدواج کنه. چشمم ترسیده. میترسم دختر

زنه و اون وقت دیگهدیگهای هم بهش ضربه ب  

 ...هیچوقت

 دستش را به نشانهی سکوت بال برد و میان حرفش

 .پرید

 خدانکنه. انشاالل یه دختر خوب و مناسب پیدا_

میشه. ناامید نباش عزیزم. دلت روشن باشه 

 ...خانومم

 .لبخندی به دلگرمیهای همسرش زد

 ...هامون اگه تورو نداشتم، چیکار میکردم_

بوسیدگونه ماهبانو را  . 

 حال که داری! انقدر هندونه نذار زیر بغلم. سنگین_

 ...میشه کلهپا میشما

 بیهیچدردان#

# ۲۰۹پارت  

 :ماه بانو خندید و پرسید

 هتل برای چی میری راستی؟_

 ترجیح میداد حال که هنوز چیزی مشخص نیست،



 .بیخود ماه بانو را نگران نکند

_ خبره، کار و باره دیگه... یه سری بزنم ببینم چه 

 از

 .همون اولشم قرار نبود دیگه کل پا نذارم تو هتل

 نمیخوام پولد خیال کنه کل شونه خالی کردم از زیر

 .بار مسئولیت

 .باشه عزیزم_

 .خداحافظی کرد و راهی هتل شد

 .جایی که طلوع با حرص به خواهرش نگاه میکرد

 ولش کن چیکارش داری بچه رو؟_

آخه بزرگ شده. کجاش بچهست؟ بعدم مثل قرار _

 بود

 .کسی نفهمه! از وقتی بیدار شده هی آویزون منه

 خب حوصلهش سر میره تنهایی تو یه اتاق_

 ...کوچیک. چه توقعی داری ها

 بعدم مطمئن باش تا الن همه فهمیدن مادرت و

 .خواهرت اومدن پیشت

ندطناز با عجله به سمتشان دوید و طلوع باز غرول  



 کرد

 ...این مریض بود مثل-

 وقتی به نزدیکیشان رسید، در حالی که نفس نفس

 :میزد گفت

 آبجی چقدر اینجا همه چی قشنگه. کاش همیشه_

 .اینجا زندگی کنیم. تازه هواشم گرم نیست

 .سامیه گونهاش را کشید

 اخی، اهواز لبد همش گرمه، آره؟_

 تو زمستون و اوایل بهار خوبه...اصل عید چون_

 هواش خوبه مسافر زیاد میآد خیلی شلوغ میشه ولی

 بعدش خیلی گرما زیاده. بچه جنوب نباشی نمیتونی

 !تحمل کنی

 دوباره به اطراف نگاه چرخاند و چشمش به ورودی

 .رستوران خورد

 آبجی منو میبری اینجا شام بخورم؟_

 بیهیچدردان#
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 :طلوع با اخم و چهرهای جدی گفت



 !معلومه که نه_

 .آخه چرا؟ پس من چی بخورم؟ گشنمه_

 چونکه پول هر پرس غذای اینجا، میشه حقوق ده،_

 !دوازده روز من

 .برات ساندویچ کالباس میگیرم

 وا... بچه خودش مریضه بعد میخوای آت و آشغال_

 بدی به خوردش؟

 میگی چیکار کنم؟ غذای اینجا که میدونی چقدر_

 .گرونه

اونم حداقل دوساعت خودم یه پرس بیشتر نمیدن به  

 .دیگه، بالخره باید یه جور ساکتش کنم دیگه

 نه فکر کنم اگه غذا حاضر باشه بهمون غذا زودتر_

 بدن، میخوای بریم بپرسیم؟

 طلوع قصد داشت با سامیه و طناز همراه شود که

چشمش به هامون خورد که تازه پا به هتل گذاشته 

 .بود

 تو برو اگه تونستی غذای منو بگیر، من یهکم کار_

 .دارم



 :با کنجکاوی پرسید

 چیکار؟_

 .حال بعد میگم، برو فعل_

 سامیه رد نگاه طلوع را گرفت و به صدر بزرگ

 .رسید

 !ا، آقای صدر اومده. نکنه با اون کار داری؟ِ _

 طلوع جوابش را نداد و با چشم و ابرو به رستوران

 .اشاره کرد

_ بابا تو هم... ولی بعدش باید بگی چیکار باشه  

 ...صاحب اینجا داشتیا

 .همراه طناز که دور شدند به سمت هامون پا تند کرد

 سلم، خداروشکر اومدید. من دارم میمیرم از_

 .استرس

 .سلم طلوع جان، خدانکنه. بیا بشینیم اول_

 .به لبی اشاره کرد

_ یم اونجاپولد تو دفتره، نه؟ اگه خالی بود میگفتم بر  

 .ولی فعل بریم تو لبی

 بیهیچدردان#
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 .بله، فکر میکنم آقا پولد تو دفترشون باشن_

همان جا روی مبل جاگیر شدند، باریستا که هامون 

 را

 .دیده بود، به سمتش رفت

 سلم آقا، چیزی میل دارین براتون بیارم؟_

آره دستت درد نکنه، یه فنجون چایی برای من _

 ....و

میخوری دخترم؟ تو چی  

از اینکه جلوی آن همه چشم، مقابل هامون نشسته 

 بود

 .معذب بود

 ...من؟ هیچی_

 :هامون رو به پسر جوان گفت

 .یه چایی دیگه و کیک کاراملی هم اضافه کن_

 چشم، امر دیگهای نیست؟_

 .نه، ممنون_

پسر به سمت کافی شاپ رفت و هر دو تا دور 



 شدنش

 .سکوت کردند

_ ای جز اونایی که پشت تلفن گفتیخب چیز دیگه  

 هست که مثل یادت رفته باشه؟

 .طلوع به آنچه دیده بود دوباره فکر کرد

 ...نمیدونم.... فکر کنم همه چی رو گفتم_

 با انگشتان دستش بازی کرد تا هامون متوجه

 .اضطرابش نشود

 ...اصل آقا چهطوری بگم... یارو یه جوری بود_

کردیعنی حس منفی بهم منتقل می . 

 خب اون چیزی که تو دیدی به نظر من هم اصل_

طبیعی نیست و به احتمال زیاد این ادم یه کاسهای 

 زیر

 !نیم کاسشه

 .طلوع آب دهانش را پرسرو صدا بلعید

 خب حال چیکار کنیم آقا؟ به پلیس نمیخواید خبر_

 بدید؟

 خبر که حتما میدم، نمیخوام سر همچین مسئلهای-



ریسک کنم، نباید زحمت و آبروی سی سالهای که 

 پای

 این هتل کشیدم از بین بره... منتها میخوام اول

 !مطمئن شم

 بیهیچدردان#

# ۲۱۲پارت  

 طلوع سرش را به نشانه تایید تکان داد. کنار هامون

 احساس قدرت بیشتری میکرد و از شدت اضطرابش

 .به طرز واضحی کم شده بود

_ اید چیکار کرد تا مطمئنخب، شما به نظرتون ب  

 بشیم این مرده برای چی اومده اینجا؟

 چهطور میشه مطمئن شد که یه مهمان عادیه یا نقشه

 داره؟

 قبل از اینکه هامون جوابش را بدهد، کافهچی همراه

 .سفارشها به آنها نزدیک شد و هردو ساکت ماندند

 مقابل هردو فنجان چایی قرار داد و کیک را در

گذاشت نزدیکی طلوع . 

 چیز دیگهای نیاز ندارید آقا؟_



 .نه، ممنون_

 این بار به طلوع نگاه وهمان سوال را تکرار کرد که

 .جواب منفی شنید

 بعد از دور شدنش هامون فنجان چایی را برداشت و

 .آنرا بو کشید

 چایی را همانگونه که او دوست داشت آماده کرده

 .بودند

 .با ترکیبی از هل و گلب

_ کمک کنی، میتونیم مطمئن بشیم اگه بتونی ! 

 طلوع با تعجب به اطرافش نگاه کرد ولی در آن

 .نزدیکی کسی نبود

 :با تعجب پرسید

 !من؟_

 !آره، تو_

 دست هایی که از شدت استرس عرق کرده بود را با

 .دستمال پاک کرد

 آخه چهطوری؟ اگه از این خلفکارهای حرفهای_

 باشه چی؟



_ کمی نزدیک بشی وازت میخوام که به این آدم   

 ...ببینی میتونی بفهمی که ماجراش چیه یا نه

 .اینبار دستمال را پشت لبش کشید

 ...من فکر نکنم از پسش بر بیام آقا هامون_

 بیهیچدردان#

# ۲۱۳پارت  

 .اول یهکم کیک بخور فشارت نیوفته_

 .از بس استرس داری رنگت به کل پریده

 .طلوع با چنگال قسمتی را جدا کرد و به دهان برد

 .با وجود اینکه لذیذ بود هیچ از طعمش نفهمید

 .تو دختر با جنمی هستی_

 من میدونم از عهدهش بر میآی که بهت میخوام

 .همچین مسئولیتی رو بسپارم

 ...من آخه_

 اصل قرار نیست کار خطرناکی انجام بدی، فقط در_

چیزی از این آدم فهمید یانه این حد که ببینیم میشه . 

 اگر ببینم ممکنه تو دردسر بیوفتی، خودم نمیذارم

 .دیگه ادامه بدی



 حال چی میگی؟

 در آن لحظه آنچنان تحت فشار بود که احساس

 .میکرد قوه تفکرش را به کل از دست داده

 نمیتوانست درست روی حرف های هامون تمرکز

 .کند تا تصمیم مناسب بگیرد

دستمال به جان دست هایش افتاد دوباره با . 

 بعد از لحظاتی که برای او به کندی پیش میرفت لب

 .باز کرد

 !دقیقا باید چیکار کنم؟_

 .هامون لبخند پر مفهومی زد و کمی چایی نوشید

 .بهت میگم، فقط فعل پولد چیزی نفهمه_

 به خاطر شرایط خاصی که داشته، تا قبل از اطمینان

جرا نمیخوام ذهنش درگیراز صحت یا سقم این ما  

 .شه

که هامون از« شرایط خاصی»با آن که نمیدانست   

 :آن حرف زده چیست، گفت

 .آهان، باشه_

 مدتی بعد هامون در حالی لبی را ترک میکرد که



 تمام توصیه ها و توضیحات لزم را به طلوع داده

 .بود

 :در حین بلند شدن از جای خود، گفت

_ ه قبول نمیکنممراقب خودت باش، به هیچ وج  

 .خودت رو تو دردسر بندازی

 .چشم_

 بیهیچدردان#

# ۲۱۴پارت  

 .حواست به پولد هم باشه_

 تک سرفهای زد و انگار که به گوشهای خودش

 :اطمینان نداشته باشد، پرسید

 کی؟ من؟_

 .هامون از واکنش شتابزده و هولشدهی طلوع خندید

 آره، تو. عجیبه؟_

_ یلی بزرگتر وراستش بله! ایشون ماشاءالل خ  

 قویتر از منه، چهطوری بخوام ازشون مراقبت کنم؟

 یکی از پرسنل با دیدن هامون مسیرش را عوض

 .کرده و قصد خوش و بش با او را داشت



 .راهش رو پیدا کن دختر! من بهت ایمان دارم_

 ادامهی حرفش را انگار که مخاطب صحبتش خودش

 :باشد، با صدای آرامتری گفت

 به من چیزی نگفته ولی میدونم که به تصادفش_

 مشکوکه. به نظرم که اشتباه میکنه و صرفا یه

 تصادف بوده اما اگه فقط یه درصد هم فرضیه پولد

 ...درست باشه

 طلوع اینبار با ترسی که شدت گرفته بود زمزمه

 .کرد

 ماجرا چیه؟_

 هامونسرش را تکان داد و بدون این که جواب طلوع

گفترا بدهد،  : 

 نباید بذاریم اتفاقی بیوفته، به خاطر همین تا مطمئن_

 نشدم نمیخوام پولد بفهمه چون اگه حدسم اشتباه

 ...باشه، فقط اون رو بیشتر بهم میریزم

 .سلم آقای هامون صدر، خوش اومدید_

 .با ملحق شدن مرد به جمعشان، بحث نیمه تمام ماند

گر کسیاز نظر طلوع باید به پولد خبر میدادند. ا  



 قصد آسیب به او را داشت، بیاطلع بودنش منطقی

 .نبود

 هامون همراه مرد از او دور شد و نمیدانست با

 ...حرف هایش چه به روز طلوع آورده

 ...خدایا چرا از زمین و آسمون بل داره سرم میباره_

**** 

 بیهیچدردان#

# ۲۱۵پارت  

در کمال ناباوری مجبور شده بود به حرف آریا 

 گوش

ه و با خواهرانش تماس بگیرد تا آنها در یک بعدداد  

 .از ظهر زمستانی به خانهی جدیدش دعوت کند

 حیف که شرط را باخته بود وگرنه محال بود چنین

 .کاری کند

 .از طرفی آدمی نبود که زیر قول و قرارش بزند

 ...هنوزم فکر میکنم ایده خوبی نبود_

_ نجا؟ نهچی؟ اینکه خواهرا و داماد هاتون بیان ای  

 .عزیزم خیلی هم ایده خوبیه



 تمام مردم دنیا البته به جز مردم گریزهاش،

 !خانوادهشون رو به خونه جدیدشون دعوت میکنن

 پولد به کابینت تکیه داده و رو به آریا که در حال

 :پخت و پز بود، ادامه داد

 .میدونم، ولی ترجیح میدادم یه جورایی مخفی باشه_

شم نمیآداز مهمون ناخونده خو . 

 کی جرات داره سر زده بیاد خونهت آخه؟_

 !تو_

 آریا نیشخندی زد و کمی روغن زیتون به مواد داخل

 .ماهیتابه اضافه کرد

 .عزیزم من فرق دارم_

 حال داری چی میپزی؟ کجاییه این غذا؟_

 !چینی_

 تو ایرانی بلد نیستی بپزی، چینی از کجا یاد گرفتی_

 دقیقا؟

 .لبخند آریا روی صورتش عریض شد

 ...یه دوست دختر چینی داشتم، یادش بخیر_

 .پولد کمی جلو رفت و کنارش ایستاد



 ...کمک میخوای؟ دسری، پیش غذایی چیزی_

 بیهیچدردان#

# ۲۱۶پارت  

 .باریکل. نمیدونستم آشپزی بلدی_

 چی میتونی درست کنی اون وقت؟

به کمی سرش را خاراند و هرچه فکر کرد چیزی  

 .ذهنش نرسید

 .در حد سالد شیرازی میتونم کمک کنم -

 .خسته نباشی! بشین تا بیان. کمک نخواستیم_

 پولد شانه بال انداخت و خودش را از کانتر بال کشید

 .و روی آن نشست

 کارای هتل خوب پیش میره؟_

 کمی فکر کرد، به جز حضور اضافی خانوادهی

 .طلوع مشکل دیگری وجود نداشت

حال ترجیح میداد راجع به او با آریا حرفبا این   

 .نزند

خوبه بدنیست. اوایل که بابا بیمار شده بود و یه _

 مدت



 سر نمیزد، یاد گرفته بودن از زیر کار در برن، ولی

 ...الن همه چی اوکی شده و

 آریا بادقت به حرف های پولد گوش میداد و هر چند

 .لحظه یکبار سری به نشانه تأیید تکان میداد

 در واقع اصل مسائل هتل برایش اهمیتی نداشت اما

 همین که میتوانست روحیهی پولد را عوض کند و

 ...او را به حرف بیاورد، کافی بود

مجبورش کرد برای برد یا باخت تیم محبوبشان 

 شرط

 بندی کنند و نود دقیقه سر به سرش گذاشت و با او

 .شوخی کرد

گاهی کلفهگاهی پولد متقابل جوابش را میداد و   

 .میشد و به جانش میافتاد

 صدای خندهشان در کل خانه میپیچید و این تمام

 چیزی بود که آریا میخواست. بهتر شدن روحیهی

 !پولد

 .صدای زنگ در باعث شد پولد حرفش قطع شود

او « در رو باز کن دیگه» نگاهی به آریا انداخت و 



 را

 .که شنید با اکراه از کانتر پایین پرید

یفون تصویری نگاهی به خواهرانش کرد و در آ

 هنگام

 زدن دکمه باز شدن در گوشی را برداشت و کوتاه

 :گفت

 ...سلم، بیایین تو_

 بیهیچدردان#

# ۲۱۷پارت  

 پونه و پریا با کنجکاوی خانه را بررسی میکردند و

 .امید و آریا در حال خوش و بش با یکدیگر بودند

 .حامد هم گوشهای نشسته و به بقیه نگاه میانداخت

 امید ضربهای به شانه پولد زد و با لحن دلخور

 :ساختگی گفت

 .چه عجب بالخره ما رو دعوت کردی خونهت_

 .دیگه داشتیم نا امید میشدیم ازت

قبل از اینکه جواب امید را بدهد، چشمش به آریا 

 افتاد



یدکه چشم و ابرو میآمد. منظورش را فهم . 

خب راستش به مقدار تا دکور خونه کامل بشه _

 طول

 .کشید

 احتمال زشت بود اگر میگفت نمیخواستم که هیج

 جنبندهای غیر از خودم اینجا پیدایش شود، حال که

 !آریا میآید، شما هم روی آن

 تازه بماند که شرط را هم باخته بودم و آریا که خیال

شما را میکند من یک مردم گریزم مجبورم کرد تا  

 !دعوت کنم

 :امید سر تکان داد و گفت

 .مبارکه،خیلی خونه شیکیه_

 .هم داخلش هم بیرونش. از نظر امنیتی هم مطمئنه

 .دوربین و نگهبان و... منطقهش هم شلوغ نیست

 .آرومه اینجا تقریبا

 .آره، خوبه راضیم_

 .آریا وسط جمع ایستاد و دستانش را به هم کوفت

_ شه بیایید بازی، ولی شرطیآقا تا غذا آماده می ! 



 :حامد بالخره به حرف آمد و با تعجب پرسید

 چه بازی؟_

 !فوتبال دستی_

 بیهیچدردان#

# ۲۱۸پارت  

 .پولد شانه بال انداخت

 .دور من یکی رو خط بکش داداش_

 .بیخود! اصل کاری تویی_

 .اصل من و تو یه تیمیم

 .این باجناقا هم یه تیم

بی، هر تیمی باخت ما تیم سرخ پوشان، شما هم آ

 ظرفا

 !رو میشوره

 .پریا از شرط آریا خندهاش گرفت

 امیدوارم حامد ببازه، یه بار هم که شده ظرف_

 .بشوره

 !دستت درد نکنه پریا خانم_

مدتی بعد خانه پر از شور و نشاط جوانی شده بود. 



 با

 .صدای بلند میخندیدند و با یکدیگر شوخی میکردند

از سر و صدا کم میشد امادر اوج هیجان بازی کمی   

 کافی بود که یکی از دو تیم گل بزند تا خانه دوباره

 .روی هوا برود

 .آریا و امید بدجور برای یکدیگر کری میخواندند

 نتیجه دو_دو برابر بود که صدای زنگ موبایل پولد

 .باعث شد دست از بازی بردارد

 .یه لحظه باید جواب بدم_

 اعتراض بال گرفت اما پولد بی توجه به غرولند

 .پسرها، پونه را جای خود گذاشت

 نفسهای عصبی آریا را شنید ولی بی حرف از

 .کنارش گذشت

 هرچهقدر هم که سعی میکرد نقش بازی کند، اصل

 هر که را که میتوانست گول بزند اهمیتی نداشت،

 .پولد مطمئن بود که او هنوز دل در گرو پونه داشت

 تا به تراس رود، تماس قطع شده بود. اهمیتی هم

 نداشت. کسی مثل تینا باید میفهمید که آنقدر هم در



 اولویت او نیست که به محض تماس گرفتن، پاسخش

 !را بدهد

 در تراس را بست و سیگاری برای خودش روشن

 .کرد

 .مطمئن بود که تینا دوباره تماس خواهد گرفت

ود را از دهان و پک عمیقی به سیگارش زد و د

 بینی

 .خارج کرد

 .همان لحظه موبایلش شروع به زنگ خوردن کرد

 بیهیچدردان#

# ۲۱۹پارت  

 .نیشخندی زد و آیکون سبز رنگ را لمس کرد

 الو؟_

 سلم، خوبی؟_

 .مرسی_

برای تینا نقشه ها داشت اما دل شکسته و رنجورش 

 را

 نمیتوانست متقاعد کند تا آرام باشد و اجازه دهد با



ترک پشت خط گرم بگیرددخ ... 

 چهخبر؟ چیکار میکنی؟ مزاحم که نشدم؟_

 واقعا توقع داشت پولد فراموش کند چه بینشان گذشته

 و بی خیال از اتفاقات و روزمرگیهایش تعریف کند؟

 .نه، مزاحم نیستی_

 مهمون داری؟_

 .این سوال را با تردید پرسیده بود

 .حتما صدای بچه ها را شنیده بود

هنش درگیر شده بود که سیگار میان دستانشآنقدر ذ  

 .را به کل فراموش کرده بود

 با انگشت ضربهای روی آن زد و خاکستر آنرا روی

 .زمین انداخت

 دوباره سیگار را میان لب هایش گذاشت و در همین

 :حین پاسخ داد

 .غریبه نیستن، خواهرام و شوهر خواهرامن_

 .آریا را هم که کل فاکتور گرفت

_ ت شلوغهپس سر . 

همچین بگی نگی... کاری باهام داشتی زنگ _



 زدی؟

 ...کار که_

بعد از لحظاتی مکث با صدای آهستهتری ادامه _

 :داد

 ...راستش دلم برات تنگ. شده بود_

 خواستم بیام و بهت سر بزنم ولی حال که مهمون

 ...داری

 .پولد میان حرفش پرید

 اشکالی نداره، اگه خواستی بعد از اینکه رفتن میآم_

 .پیشت

 بیهیچدردان#
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 .نباید فرصت را از دست میداد

 چه بهتر از وقتی که خودش سمت او میآمد؟

 مگر دیوانه بود که پسش بزند؟

 تینا اما انگار که انتظار چنین پیشنهادی را نداشت و

 .شوکه شده بود

_ یم به وقت دیگه فوقشاگر هم نمیخوای، میذار ... 



 :بالخره به خودش آمد و گفت

 نه، نه... خیلی هم خوبه. یعنی... پس امشب میآی_

 اینجا ؟

 .پک آخر را به سیگار زد و آنرا به نرده فشار داد

 !منتظرم باش_

 .میان جمع که برگشت آریا کنجکاو نگاهش کرد

 .متوجه شده بود که پولد به فکر رفته

د. او را خوب میشناخت. سرشلزم نبود حرفی بزن  

تکان داد اما جواب پولد،« چیشده؟»را به نشانه   

 .تنها شانه بال انداختن بود

 :فحشی زیر لب داد و گفت

 داداش چندتا گل دیگه بخورید، روتونو کم میکنید؟_

 !من کار دارم

 .امید نیشخندی زد

 !بگو کم آوردم دیگه_

_ روش اختیار داری، اونی که شیش تا گل خورده،  

 !زیاده

 :حامد بی توجه به کل کل آندو رو به پولد گفت



 .میآی جای من بازی؟ خسته شدم_

 .نه، حسش پرید_

 آریا هم از امید فاصله گرفت و به سراغ آشپزخانه

 .رفت تا به غذاهایش سر بزند

 چند نوع غذای راحت ایرانی و خارجی پخته بود و

 !البته هیچکس به دستپختش اطمینان نداشت

# یهیچدردانب  

# ۲۲۱پارت  

 .بعد از صرف غذا کم کم همگی عزم رفتن کردند

 .ابتدا حامد و پریا و سپس امید و پونه

 پولد در حال صحبت و خداحافظی با پریا بود که

 .امید، آریا را صدا زده و او را به گوشهای کشاند

 آریا با تردید از جا بلند شد و تا زمانی که امید دهان

ر و خیال به ذهنش خطور کرد. باز کند، هزار فک

 نکند

حرفی زده.... نکند کاری کرده.... نکند نگاهش 

 سمت

 ...پونه لغزیده... نکند امید به چیزی شک کرده



 دست امید که روی شانهاش نشست، بیخیال حدس و

 .گمانهای خودش شد

 !دمت گرم، خیلی مردی_

 آمادگی شنیدن هر حرفی را داشت جز آنکه شنیده

 .بود

 نکند گوش هایش عیب و ایراد پیدا کرده؟ اصل شاید

 ...به او طعنه میزند

 چی؟_

 داری کار بزرگی در حق این خانواده، مخصوصا_

 !پولد میکنی

 کمی خودش را جمع و جور کرد. ظاهرا اوضاع به

 ...وخامتی که خیال میکرد نیست

 ...متوجه نمیشم_

_ عدحتما میدونی، من و پولد یه عمر رفیق بودیم. ب  

 .از جریان تصادفش یهباره همه چی از هم پاشید

 .از همه بدتر پولد... انگار هیچی ازش نموند

 سعی کردم کمکش کنم ولی میشناسیش که، لعنتی

 .خیلی غده! فقط حرف، حرف خودش بود



 اینمدت هم راستش توی کار یه مقدار به مشکل

خوردم و سرم شدیدا گرمه، نتونستم کاری براش 

 بکنم

روز که دیدمش، تعجب کردمولی ام . 

روحیهش بهتر شده. نه خیلی زیاد، ولی بازم بهتر 

 شده

 .و این بخش زیادیش به کمک توئه

 ممنون که هواشو داری و بد قلقیهاشو تحمل

 .میکنی

 !نفس راحتی کشید. اوضاع کامل سفید بود

 بیهیچدردان#

# ۲۲۲پارت  

 بذار خیالت رو جمع کنم داش امید، پولد اگه برای_

و رفیق و برادر زنه برای من همه چیهت ! 

به سمت « آقایی...»امید لبخندی زد و حین گفتن 

 پونه

 .رفت

 بریم؟_



 آره بریم. آرایشم پاک شده؟_

 .سرش را با تاسف تکان داد

 بیخیال، داریم میریم خونه، حال مثل پاک شده باشه_

 چی میشه؟

 .پونه در حال چپ نگاه کردن، از کنارش عبور کرد

_ .. خدافظ داداش، آریا جان خدافظایش. . 

 !خیلی خوش گذشت. بازم دعوتمون کنیا

 .دقایقی بعد تنها پولد و آریا در خانه بودند

منم کم کم دیگه برم.... اون خانمه رو میفرستم، _

 بیاد

 .خونه رو تمیز کنه. تو دست نزن کمرت درد نگیره

 کجا میری؟_

_ ابامیهکم کار دارم بعدش میرم خونه، مامان و ب  

 .خونه نیستن

 .آیلین هم شبا تنها باشه، میترسه

 :سر تکان داد و کوتاه گفت

 .باشه_

 .اتفاقا رفتن آریا، دقیقا خواستهی خودش نیز بود



 .نمیخواست او را در جریان قرارش با تینا بگذارد

 با من کاری نداری؟_

 ...نه فقط_

 .آریا رو برگرداند و سوالی نگاهش کرد

 آیلین هنوز خوب نشده؟_

 :بی رمق و با چشمانی کم فروغ گفت

 .شیش ساله که تغییر نکرده... خدافظ_

 در عرض چندثانیه، به کل از خانه محو شد و به

 یادآورد جایی خوانده بود آدمهای شوخ غمهایشان را

 ...پشت خندههایشان مخفی میکنند

 بیهیچدردان#

# ۲۲۳پارت  

به خانهی تینا! قبل بارها واقعا به خانهاش آمده بود! 

 با

کرده بودند هم خلوت . 

 مخفیانه و دور از چشم بزرگترها عشق داده و عشق

 .گرفتند

 !بارها با شیطنت عشق بازی کرده بودند



 حال انگار از آن روزها نه که هفت سال، بلکه قرنها

 .گذشته بود

حتما امیال مردانهاش هم تبدیل به سنگ شده بودند 

 که

هیکل خوش تراش و بینقصش، ذرهایتینا با آن   

 .روی او تاثیر نگذاشته بود

 .تینا سمت بار کوچک سالن پذیرایی رفت

 فکر میکنم یه کم الکل یخمونو بتونه بعد از اینهمه_

 !وقت آب کنه

 چی میخوری؟

 پولد نگاه کوتاهی به مشروب ها انداخت و پوزخند

 .زد

_ زیاین چیزایی که تو داری بیشتر به درد خاله با  

 !میخوره، سر منو گرم نمیکنه

 عجب ادم بدجنسی هستی! خب من نمیتونم ودکا و_

 .ویسکی بخورم

 مگه آبجو یا شراب قرمز چه عیبی داره؟ تازه امشب

 دارم استثنا قائل میشم که میخوام لب بزنم، میدونی



 !نوشیدنی الکلی چقدر برای سلمتی مضره

 .یک تای ابروی پولد بال رفت

_ اری داری مشروب ببندی بهخب پس چه اصر  

 حلقمون؟

 خب اخه... تو خیلی جدی هستی... میخوام یکم_

 .ریلکس باشیم

 دو جام شراب قرمز را تا نصفه پرکرد و یکی را به

 .سمت پولد گرفت

 بفرما. بخور شاید یکم از این حالت ترسناک در_

 .بیای

 .تشکر زیر لب کرد و جام را نزدیک لبش برد

 !ترسناک؟_

 !آره، با نگاهت انگار میخوای آدمو بجوی_

 :بیتوجه به بحث قبلی، یکباره پرسید

 چرا طلق گرفتی؟_

 بیهیچدردان#

# ۲۲۴پارت  

 .از سوال بی مقدمهای که پولد پرسیده بود، شوکه شد



 .به زحمت و سست روی مبل نشست

 چهطور؟_

 پولد به نشانهی بی خیالی و کماهمیت بودن موضوع

 .شانه بال انداخت

 ...همین طوری... اگه دوست داشتی بگو_

 ....آخه_

 کمی از مشروب را نوشید و به اتفاقات اخیر

 .زندگیاش فکر کرد

 ...توضیح دادنش راحت نیست_

 ...میدونی

 اسمش چی بود؟_

 ...نیما_

 کجا آشنا شدین؟_

 .یه جا کار میکردیم_

 از کی همدیگه رو دیدید؟_

میرسید تینا از رگبار آنهمه سوال گیج به نظر . 

 .متوجه نمیشم_

 دقیقا از کی آشنا شدین؟ وقتی من تصادف کردم_



 میشناختیش نه؟ تو به خاطر کار آموزیت، خیلی زود

 !کار رو شروع کردی

 آب دهانش را پرصدا بلعید و به گوشهی لباسش را

 .چنگ زد

 آره ولی چه ربطی داره؟_

چشمانش را بست و رفته رفته لب هایش شکل 

 پوزخند

گرفت به خود . 

 .یه پیک دیگه بریز_

 جلو رفت و دستش را دراز کرد تا جام را از دستش

 .بگیرد، که پولد یکباره چشم باز کرد

 با ترس هین بلندی گفت و قبل از اینکه فرصت کند

 .خود را عقب بکشد، پولد دستش را گرفت

 تو بهم خیانت کردی؟_

 بیهیچدردان#

# ۲۲۵پارت  

. چشمانش از تینا با ترس خودش را عقب کشید

 تعجب



 .از این گردتر نمیشد

 .کارهای پولد او را به وحشت می انداخت

 دیوونه شدی؟_

 .اونموقع من فقط میشناختمش

 بعد از اینکه فهمید از نامزدم جدا شدم، پیشنهاد

 !ازدواج داد

 !تو هم قبول کردی_

 ...فکر میکردم پسر خوبیه_

 .پولد بهنظر آرامتر میرسید

 نبود؟_

 نفسش را بیرون داد و برای خودش هم دوباره

 .مشروب ریخت

 مشکل از اون نبود. بیشتر تقصیر خودم بود که جدا_

 .شدیم

 چرا؟_

 .با انگشت، موهای بلندش را به بازی گرفت

 شرایطی را که در آن گرفتار شده بود، به هیچوجه

 .دوست نداشت



 .تصورش از تنها شدن با پولد این نبود

شبی خاطرهانگیز خواهند داشت، خیال میکرد که  

 حتی بدترین تصورش این بود که پولد با دلش راه

 نیاید یا اعتمادش جلب نشود، اما آنچه که در حال

 وقوع بود، تنها در یک کلمه قابل وصف بود؛

 !افتضاح

 .بله اوضاع افتضاح پیش میرفت

 پولد عمل هیچیک از حرفهایش را باور نکرده و

نگاهش میکرد، که از ادامهبه گونهای با تمسخر   

 .دادن منصرف میشد

مدام مقایسه میکردم تو و اون رو و همیشه به _

 نظرم

 .تو بهتر میاومدی

 عذاب وجدان داشتم از اینکه متاهلم ولی فکرم با کس

 .دیگهست

 .خودم درخواست طلق دادم

 بلند شد و اینبار کنار پولد نشست. سرش کمی گرم

حساس میکردشده و کرختی خوشایندی را ا . 



 ...هرچی جنگیدم نتونستم دوستت نداشته باشم پولد_

 پولد در همان حالتی که به مبل تکیه داده دستش را

 .دراز کرد و موهای تینا را نوازش کرد

 واسه همین تو تمام مدت پیدات نشد؟_

 نه پولد، تو خیلی چیزا هست که راجع به من_

ه رویی؟نمیدونی... من دوستت داشتم، ولی آخه با چ  

 باور کن خیلی پشیمون بودم از کارای خودم و

 ...خانوادهم

 بیهیچدردان#

# ۲۲۶پارت  

 .اونا خیلی منو تحت فشار گذاشتن تا ترکت کنم

 مدام میگفتن خوشبخت نمیشم با تو و منو هل دادن

 .سمت یه مسیر اشتباه

 .هنوز نتونستم ببخشمشون

 امشب دعوتت کردم که باهات حرف بزنم. رک

م پیشنهاد بدم دوباره به هم فرصت بدیممیخوا ... 

 :نگاه مات و بی احساس پولد را که دید، اضافه کرد

 ...البته...اگه خودت هم بخوای و_



 عدم پاسخگویی پولد را بنابر رضایتش گذاشت و

 .صورتش را نزدیکتر برد

 .آب دهانش را بلعید و دستش روی گونه پولد نشست

 من خیلی عوض شدم پولد... دیگه اون تینای سابق_

 .نیستم که تحت تاثیر بقیه باشه

 ازت میخوام بهم فرصت این رو بدی که تینای جدید

 ...رو نشونت بدم

 هوم؟ نظرت چیه؟

 سوال آخرش را در حالی پرسید، که لب روی لبهای

 .پولد گذاشت

 .پولد همچنان بیحرکت مانده بود

که پولد همراهیاش نمیکندبرای تینا مهم نبود  . 

 بهش حق میداد. اصل همین که او را پس نزد هم

 جای امید بود. این یعنی آنقدرها هم که خیال میکرد،

 !پولد از او متنفر نشده

بعد از لحظاتی، خود را کنار کشید و با تردید پولد 

 را

 .نگاه کرد



 او در حالی خیرهاش مانده بود که انگار اصل اتفاقی

 .نیوفتاده

نفسش را بیرون داد و از روی میز دستمال کاغذی 

 را

 .برداشت

 :لبهای رنگی شدهاش را پاک کرد و گفت

 یه چیزایی هست که فقط یکبار امکان داشتنشون_

 .رو داری

 .مکث کرد تا خوب تینا به حرفش فکر کند

 :بعد از لحظاتی ادامه داد

 مثل اعتماد یک مرد! تو گند زدی به همه چی و الن-

ظار داری ببخشمت؟انت  

 اصل تعریفت از عشق چیه دختر خوب؟

 .از جا بلند شد. انگار که نفس کم آورده بود

 ادعای عاشقیت گوش فلک رو کر کرده بود و_

 اونوقت توی اولین مشکل جا زدی و رفتی؟

 هر لحظه صدایش بلند میشد و نمیتوانست آنرا

 ...کنترل کند



 بیهیچدردان#

# ۲۲۷پارت  

مهچی خوب و خوش بود و باهامتا قبل تصادف ه  

 بودی، ولی بعدش چی؟ چهقدر دووم آوردی؟ یک

 ماه؟ دوماه؟ چند ماه، ها؟

 د بنال دیگه! همه که بلدن تو روزای خوش باشن. تو

 سختی کدوم قبرستونی بودی تو؟ کجا بودی وقتی من

 درد داشتم؟ کجا بودی وقتی از پس یه لیوان آب

بذار بهت بگم خوردن هم، تنهایی بر نمیاومدم؟ ! 

 !تو جا زدی

 :دستمال کاغذی را بال گرفت و ادامه داد

 عین همین منو انداختی دور، با خودت گفتی لق_

 !عشق و عاشقی اصل

 .نذاشتی یک سال هم بگذره، رفتی عروسی کردی

 حال میگی به خاطر منه که جدا شدی؟

 نه عزیزم، بذار خیالتو راحت کنم... به خاطر خودت

 !و عذاب وجدانته

 :تینا در حالی که هق هق میکرد بریده بریده گفت



 ...من.... من اون موقع سنم کم بود_

مگه من چند سالم بود؟ وقتی خبر عروس شدنت _

 رو

 بهم دادن یه پسر بیست و چهار ساله بودم روی تخت

 !بیمارستان. فرداش عمل داشتم

 ...من... معذرت میخوام_

مان پولد روی گونهاشقطره اشکی از گوشه چش  

 .ریخت

 صدایش دیگر گرفته بود. شاید از آنهمه فریاد، شاید

 هم از غم زیادی که روی دلش نشسته بود و شاید هم

 !به خاطر بغضی که سعی داشت آنرا کنترل کند

 من واسه تو جونمم میدادم تینا... ولی تو حتی صبر_

هنکردی ببینی من واقعا فلج شدم یانه! الن که دوبار  

 حالم خوبه، دوباره سرپام، میگی برگردیم باهم؟

 :تینا بینیاش را بال کشید و گفت

 توکه انقدر دلت ازم پره چرا پس چرا زنگ زدی_

 بهم؟

 چون پولد صدر آدمی نیست که پس زده شه! آدمی_



 نیست که غرورشو بشکونن وکارشونو بی جواب

 بذاره. میخواستم آخرین خاطره بینمون این جمله من

شهبا ! 

 بیهیچدردان#

# ۲۲۸پارت  

 :چند لحظه مکث کرد و گفت

 نمیخوامت تینا! دیگه هیچوقت دور و برم آفتابی_

 !نشو

 همیشه این یادت باشه اونی که عین سگ پاسوخته

 !افتاد دنبالم تو بودی و اونی که نخواست من

 مکث نکرد. با قدمهایی مطمئن و بااعتماد به نفس از

در بهت و ناباوری رها خانه بیرون رفت و تینا را  

 .کرد

 تنها کمی احساس رضایت میکرد و گوشهای از

 .زخمهایی که خورده بود انگار التیام یافته بود

 .غرور شکستهاش در حال درمان بود

 .سوار ماشین که شد کم کم تمام انرژیاش تحلیل رفت

 سرگیجه داشت و رانندگی در آن حالت برایش آسان



 .نبود

نداخت و بدون آنکه مقصد ماشین را به راه ا

 مشخصی

 .داشته باشد، پایش را روی پدال گاز فشار داد

 نمیخواست به خانهاش برود. آنجا تا صبح تنها دوام

 .نمیآورد

 حتما آنقدر فکر و خیال میکرد که خودش را نابود

 .کند

 ....نه خوشحال بود و نه ناراحت

 یک جایی از وجودش برای اینکه آنطور تینا را در

 هم شکسته بود، ناراحت بود و از سویی دیگر

 .همزمان جگرش حال میآمد

 در نهایت هیچکدام نتوانسته بود بر حس دیگری غلبه

 کند و نتیجهاش شده بود همان پولدی که با سرگیجه

 تنها در خیابانهای تهران میراند و چشمانش را از

 مقابلش لحظهای نمیگرفت که مبادا فکری درگیرش

 .نکند

برای نزدیکی دوباره به تینا را دروغ گفته  دلیلش



 .بود

نیامده بود که چهارتا لغز بار دخترک بیمعرفت کند 

 و

 .برود

 ...هدفش بزرگتر بود. قصدش اطمینان بود

 .اطمینان از اینکه به چه علت ترکش کرد

 حال مطمئن بود که او دخل و تصرفی در تصادف

 .نداشته

ینا بگذارد، همچنانتا قبل از آنکه پایش را در خانه ت  

 به او مشکوک بود اما حرفهایش را که شنید، متوجه

 .شد کار هرکس باشد، کار تینا نیست
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 چشمانش نوعی صداقت داشتند که نمیتوانست به

 .شک خود راجع به او ادامه دهد

 او نه قاتل بود و نه حتی همکار قاتل... تینا تنها یک

 .رفیق نیمهراه بود

زمانی که به او نیاز داشت، جا زده و شانه خالی 



 کرده

 ...بود

 .آنقدر در خیابانها راند که تا نیمهشب به هتل رسید

 چند ساعت دیگر هوا روشن میشد و باید به کارهای

هتل رسیدگی میکرد، پس ترجیح داد به جای رفتن 

 به

 .خانهاش یکراست به هتل رود

به تمامحال با گذشت چندساعت، سردرد بدی   

 .حسهای آن شبش اضافه شده بود

 فقط همین را کم داشت! ناخودآگاه ابروهایش در هم

 گره خورده بودند و چهرهاش را سختتر از همیشه

 .نشان میداد

 در حالی وارد هتل شد، که با دست پیشانیاش را

 .میمالید

 آنوقت شب مسکن از کجا مییافت؟ حتم داشت که در

 .اتاقش پیدا نخواهد کرد

سوی دیگر، طلوع که از دست طناز لحظهای 

 آرامش



 نداشت، از اتاق فرار کرده و به لبی که کامل خلوت

 .به نظر میرسید، پناه برده بود

جزوه را میان دستانش گرفته، اما ذهنش جای 

 دیگری

 .بود

 .نرگس هنوز با او آشتی نکرده بود

 .در واقع، تمام ارتباطش را با طلوع قطع کرده بود

 میتوانست به بهانهی اتمام کارهای پژوهش فردا با

 .او در دانشگاه حرف بزند

 .از جا بلند شد تا به اتاق برگردد

 در آن ساعت از نیمهشب، ذهنش یاری نمیکرد تا

 .درس بخواند

 .بهتر بود چند ساعتی بخوابد

 هنوز چند قدم بیشتر حرکت نکرده بود، که با دیدن

 .پولد صدر متوقف شد

بعد، ابروهایش از تعجب بال پریدند چندلحظه . 

 چرا اینگونه راه میرفت؟ حالش بد بود؟ شانه بال

 :انداخت و با خود گفت



 ....به من چه آخه_

 اما بدون اینکه بنداند چرا، به جای رفتن به اتاق،

 !....گامهایش را به سوی پولد تغییر جهت داد
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اما پولد آنقدر در حال با فاصلهی کمی کنارش ایستاد  

 .خودش بود که متوجه حضورش نشد

 لعنتی به خودش و دخالت بیجایش فرستاد و خیره به

 :چشمهای قرمز صدر جوان گفت

 کمک میخواین؟_

 پولد گیج چرخید و سرش را به نشانهی نفی تکان داد

 .اما باز هم طلوع از جایش تکان نخورد

 ...آخه انگار حالتون خوب نیست_

بی حوصله غریدپولد  : 

 !دست از سرم بردار! برو پی کارت_

 در همان حال دکمهی آسانسور را فشار داد و با

 .چشمان خمار به در بستهی آن نگاه کرد

 .طلوع با حرص، بهدرکی زیر لب گفت



 خلیق هرچه لیق، ارزش احترام و توجه نداره»

 «....پسرهی بیشعور

انسورپولد از صفحهی دیجیتال، که نشان میداد آس  

 هنوز در طبقهی چهار مانده، نگاه گرفت و سرش را

 .ناگزیر به دیوار تکیه داد

 .میگرنش باز عود کرده بود

 حس میکرد آنچنان فشاری در سر، پیشانی، چشم و

 شقیقهاش حس میکند، که کم مانده مردمک چشم

 .هایش از حدقه بیرون آیند

زیرلب گفت« آخ»ناخوداگاه   

نشده بود، صدایش را شنید طلوع که هنوز زیاد دور . 

 .با حرص لب گزید

 آخه به منچه، این یارو از دماغ فیل افتاده وقتی»

 «کمک نمیخواد، چرا الکی خودمو کوچیک کنم؟

 از طرف دیگر انسانیت و دلسوزی ذاتیاش اجازه

 نمیداد او را به حال خود رها کند، اما از همه مهمتر

 !قولی بود که به هامون داده بود

 خودم نمیرم جلو، اینهمه آدم اینجاست، میتونن»



 «...کمکش کنن

همان لحظه، درب آسانسور باز شده و پولد با 

 قدمهای

 .سست و نامتعادلی وارد اتاقک آن شد

 اگر تا به کسی خبر میداد، صدر از حال میرفت

 چه؟
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 خودش را داخل اتاقک آسانسور انداخت و اینبار

فی نزدپولد حر . 

 انگار مطمئن شده بود که به تنهایی نمیتواند خود را

 .به اتاق برساند

 .لحظاتی بعد، آسانسور متوقف شد و در آن باز شد

 دستش را دور شانهی پولد پیچید و در جواب چشم

 :غرهی او، گفت

 .چیه؟ الن شما مریضی، منم حکم دکتر رو دارم_

 !دکترم که میدونید که... به بیمارش حلله

 ...بعدم از روی پالتو گرفتم، چیزی نشده که



 :پولد نفسش را فوت کرد و با اخم گفت

 !خودم میتونم، لزم نیست آویزونم بشی_

 نفسش را محکم به بیرون فوت کرد و سعی کرد

 .جلوی عصبانیتش را بگیرد

 حیف.... حیف حس انسان دوستی و همدردیم_

 !نمیذاره به حال خودتون رهاتون کنم

رت اتاق را زد و با تنهای خودش را از دستپولد کا  

 .طلوع رها کرد

 .به جای حرف زدن برو یه مسکن بیار_

 وارد اتاق شده و روی تخت ولو شد. چشمانش را

 .ناخودآگاه بست

 .هر لحظه هوشیاری، انگار به سردردش میافزود

 .باشه،پس نخواب تا من میام_

_ رابه نظرت اصل با این سردرد میتونم بخوابم؟ چ  

 !زل زدی به من؟ برو دیگه! زودبیا

 طلوع به خودش آمد و نگاه از پولد که درحال باز

 .کردن دکمههای لباسش بود، گرفت

 به سرعت از اتاق خارج شد و سعی کرد به بالتنهی



 .برهنهای که از او دیده بود، فکر نکند

 خاک تو سرم، من چرا انقدر هیز شدم؟ خوبه فقط»

مل در نیورده بوددکمههاشو باز کرد، کا !» 

 .قید رفتن به اتاقش را زد

 آنجا مادرش منتظرش بود و حتما حسابی سوال

 !پیچش میکرد
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 سراغ بخش خانهداری رفت و از داخل کابینت،

 .توانست مسکنی پیدا کند

 .به سرعت به اتاق صدر بازگشت

 پولد دستش را روی پیشانی گذاشته بود و چشمانش

 .را بسته بود

 گرهی ابروهایش آنچنان عمیق بود که طلوع جرات

 .نکرد بیدارش کند

 یعنی به همین سرعت خوابیده بود؟

 از اتاق بیرون رفت و لیوان آبی پر کرد، شاید اگر

 .کمی میگذشت خودش دوباره از درد بیدار میشد



 .بلتکلیف دوباره به اتاقش برگشت و خیرهاش ماند

رد مقابلش، بدون تعارف جذابحقیقت این بود که م  

 .بود

 موهای خوش حالت مشکی رنگی داشت که اکثر

 .مواقع، آنها را رو به بال شانه میزد

 ابروهای پر و منظمش انگار به درهم فرو رفتن،

 .عادت داشتند

 مژه هایی تقریبا بلند داشت که زیبایی چشمانش را

 .بیشتر میکرد

آنقدر کمی از آب خنک را شروع به خوردن کرد.  

 سریع دنبال قرص پیدا کردن رفته و برگشته بود که

 .تشنهاش شد

 با باز شدن ناگهانی چشمان پولد، آب در گلوی طلوع

 .پرید و به سرفه افتاد

 :روی تخت خودش را بال کشید و گفت

 پیدا کردی؟_

 بله؟_

 :دستش را دراز کرد و گفت_



 .بده_

 :طلوع گیج پرسید

 ببخشید چی رو؟_

انداخت وگفتابرویی بال   : 

 !توقع داری چی بدی؟ قرص رو بده دیگه_

 طلوع تکانی به خودش داد و قرص را به دست پولد

 .داد

 .آهان، ببخشید یکم گیج شدم_

 !آب_

 .این؟ دهنیه آخه! وایسا برم دوباره پر کنم_
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بی توجه به مقاومت طلوع، لیوان را از دستش 

 .گرفت

_ ا چیه دیگهاین سوسول بازی ! 

 .دوباره عقب رفت و به تاج تخت تکیه داد

 سنگینی نگاه طلوع را با وجود چشمان بستهاش حس

 .میکرد



 .نچی زیرلب گفت

این دختر چه مرگش بود؟ چرا گورش را گم 

 نمیکرد؟

 چرا نمیگذاشت راحت بخوابد؟

 چته؟_

 ها؟_

 چرا نمیری؟ چیزی میخوای؟ دید زدنت تموم نشد؟_

 یا واقعا میخوای چیزای دیگهای هم برای دادن ارائه

 بدی؟

 .برای لحظهای حتی یادش رفت چهطور نفس بکشد

 !چهقدر این مرد وقیح بود

 بد میشد اگر خرخرهاش را می جوید؟

 نه خوشتیپ تر از شما زیاده! داشتم نگاه میکردم_

 !احیانا نمرده باشید، واسم دردسر شه

مسخر تکان دادپولد پوزخند زد و سری به ت . 

 .آره تو که راست میگی_

 خب حال که دیدی زندهام، چیزیم نیست. میتونی

 !بری! مگه اینکه بخوای با رئیست لس بزنی



 .محکم پلک زد و دوبار نفسش را بیرون داد

 !شما داری منو عصبی میکنی_

 مگه حرفی، غیر از واقعیت دارم میزنم؟ وگرنه تو_

 اتاق خواب من چیکار می کنی؟

 ....من_

 میان حرفش پرید و با همان لحن حرصدرار ادامه

 .داد

 !یه چند سالی با بابام لس زدی! حال نوبت منه لبد_

نه دختر جون، من گول این ادا اطوارا و عشوهها 

 رو

 .نمیخورم. انقدر هم دیدم که چشم و دل سیرم

 !برو رد کارت! شیرفهمه؟
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هینها را تحمل کنددیگر نمیتوانست آن تو . 

 مگر چهکار کرده بود که آنقدر به او تهمت و افترا

 میزد؟

 چرا راجع به او اینطور صحبت میکرد؟



 .تن صدایش ،بی آنکه متوجه شده باشد بال رفت

شما حتی اگر کارفرمای من باشید، حق ندارید با _

 من

 اینطوری صحبت کنید! حق ندارید منو قضاوت

 .کنید

وت بی انصافانهایاون هم چنین قضا ! 

 از من هیچی، از پدرتون خجالت نمیکشید که

 اینطوری حرف میزنید؟! ایشون جای پدر منن،

 .پدری که هیچوقت نداشتم

 نگاه من به ایشون، هیچوقت حالتی جز احترام و

 !تشکر نداشته

 دست هایش را مشت کرده بود و با هر جملهای،

فسش از بینبیشتر از قبل آنرا میفشرد تا اعتماد به ن  

نیاید نرود و اشکش در . 

 پولد با آنکه حرفی نمیزد و فقط به او نگاه میکرد،

همان کافی بود تا سنگینی زیادی از جانبش تحمل 

 .کند

 آخه من نمیفهمم شما چرا انقدر با من لجید؟ مگه_



 چیکار کردم؟

 من فقط میخواستم کمکتون کنم، اونوقت جوابم چی

 بود؟ تهمت ناروا؟

 !بی عفت و بی ابرو دونستن من

 چرا اینطوری با من حرف میزنید؟

 مشتش را باز کرد و خیره دو گوی مشکی پولد، بعد

 :از اینکه آب دهانش را بلعید گفت

 من دیگه برم، امید دارم نه تنها سرتون، که_

افکارتون هم بهتر بشه و این همه سیاهی رو از 

 قلبتون

 .پاک کنید

را آرام زمزمه« شب خوش»قدمی به عقب رفت و   

 .کرد

 !صبرکن_

 .از حرکت ایستاد و با مکث به سمت پولد برگشت

 !ببخشید_
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 طلوع زمانی که به عقب میچرخید، توقع هر اتفاقی

 ...را داشت. حتی سیلی خوردن

 اما عذر خواهی کردن چیزی فرای توقع و انتظارش

 .بود

انهحتی شک داشت که درست شنیده ی ... 

 ...یه وقتایی عوضی میشم، خودم میدونم_

 اگر رویش میشد جمله پولد را تصحیح میکرد و

 :میگفت

 یه وقتایی که چه عرض کنم، نود درصد اوقات»

اما حرفی نزد« عوضی هستی . 

 توهم همش تو موقعیتای بدی پیدات میشه، وقتی_

 !حالم خوب نیست و عصبیام

گو همون موقعتوکی عصبی نیستی، ب»اگر میپرسید   

زشت بود؟« بیام  

 .در هر صورت امیدوارم به دل نگیری، متاسفم_

 شاید مسخره بود که آنهمه توهین بشنود اما با یک

 عذرخواهی کوتاه، فراموشش کند اما اتفاقی که افتاد،

 !واقعا کم مسئلهای نبود



 پولد صدر با آنهمه ادعا، به چشمانش زل زده و

 !عذرخواهی کرده بود

ز او فاصله گرفت و به سمت پنجره رفتپولد ا . 

 نگاهی به اطراف انداخت، ظاهرا دنبال چیزی

 .میگشت

 ...از جیب پالتوم سیگار بده.... لطفا_

 .دیگر اصرار نداشت طلوع از اتاق برود

از حالت امری« لطفا»خواستهاش را هم با همان   

 .بیرون اورده بود

 پالتو را از روی تخت برداشت و دست در جیبش

 .کرد. عطر خنک و سردی در بینیاش پیچید

پاکت سیگار را که لمس کرد، پالتو را روی تخت 

 رها

 .کرد و به سمت پولد رفت

 : پاکت سیگار را به سمتش گرفت و همزمان شنید

 سردردای بدی میگیرم گاهی، همچین وقتایی_

 .هیچکس نمیآد سمتم

 ...تحمل آدما برام سخت میشه، توهم بهتره بری
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دست دراز کرد تا پاکت را از طلوع بگیرد، اما 

 طلوع

 .عقب کشید و اجازه نداد

 یادم نمیآد جایی خونده باشم، سیگار برای سردرد_

 !خوبه

 حکم عادت داره بیشتر خورشید خانم! حال رد کن_

 ..بیاد

 طلوع تنها نگاهش کرد. در سکوتشان انگار ناگفته

 .های زیادی بود

ختری نبود که کم بیاورد. اگر یکی میشنید،د  

 .چهاربرابرش را بار طرف میکرد

 خجالتی نبود و کاری که حس میکرد درست باشد،

 .انجام میداد

 مثل همین حال که دلش نمیخواست پاکت سیگار را

 .به پولد بدهد

 !شما خیلی سیگار میکشید_



 خب؟_

 .اینجوری خودتونو مریض میکنید_

ه از اتاق بیرون میگذاشت، تااحتمال پایش را ک  

 .روزها خودش را ملمت میکرد

 اصل به او چه ربطی داشت که زیاد سیگار میکشد

 !یانه

 به هامون قول داده بود که حواسش به پولد باشد و

 !اگر چیز مشکوکی دید، خبرش کند همین

 راه دیگهای میشناسی برای بهتر شدن؟_

و طلوع کمی فکر کرد. مادرش هم میگرن داشت  

 گاهی سردردهای عصبی میگرفت البته نه به شدت

 .پولد

 .الن میآم_

 : پولد بلفاصله پرسید

 کجا؟_

 .طلوع جوابش را نداد. از اتاق بیرون رفت

 .پوفی کشید و سعی کرد بخوابد

 .به درک، تعادل روحی نداره_



کجا پاشد رفت... همین دیگه، به یه دختربچه رو 

 بدی،

 !بهتر از این نمیشه

غرولند هایش تمام نشده بود، که طلوع هنوز 

 .بازگشت

 این چیه تو دستت؟_

 .ریحان_

 :باتعجب، باز پرسید

 چی؟_

 بیهیچدردان#

# ۲۳۷پارت  

 .به سمت کتری برقی رفت و دکمهی آنرا فشار داد

 .برگ ریحون_

 خب به چه درد میخوره؟_

 میخوام دمنوش درست کنم. معذرت میخوام که_

 دارم میرم سروقت یخچالتون، اینجا عسل دارین

 .دیگه؟ آها پیدا کردم

 .من از این چرت و پرتا نمیخورم، پاشو برو بابا_



 .جملهاش را با لحنی نه چندان محکم گفته بود

انگار خودش هم شک داشت که واقعا میخواهد 

 طلوع

 .را از اتاق بیرون کند یانه

سردرد  اگر واقعا راهکاری برای بهتر شدن آن

 لعنتی

 .وجود داشت، میتوانست تحملش کند

نفسش را محکم بیرون داد و تصمیم گرفت همین 

 یک

 .امشب را به او اعتماد کند

آب که جوش امد، در لیوان چند برگ ریحان ریخت 

 و

 .به آن، آب جوش را اضافه کرد

 چند دقیقه بعد برگها را بیرون آورد و قاشقی عسل،

 .اضافه کرد

طرف پولد گرفت لیوان را به . 

 .تا داغه بخورید_

 .پولد با تردید دست جلو برد و دمنوش را بو کشید



 .عطر ریحان تازه در بینیاش پیچید

 !فکر نکنم این چیزا روی من تاثیر بذاره_

 :طلوع شانه بال انداخت و گفت

 حال امتحانش که ضرر نداره. وقتی اهواز بودم،_

میکردم وهمیشه برای مامانم این دمنوشو درست   

 .سرشو ماساژ میدادم، بهتر میشد

 پولد جرعهی آخر دمنوش را سر کشید و لب هایش

 .را پاک کرد

 پس میخوای ماساژ هم بدی، هوم؟_

طلوع با چشمانی که از شدت تعجب درشت شده 

 بود،

 :گفت

 !ها؟ نه_

 بیهیچدردان#

# ۲۳۸پارت  

 !تو این کار رو میکنی_

 !عمرا_

ن بیخیال و آرامیروی خودش پتو کشید و با لح  



 :گفت

 !حیف شد، فکر کردم به کارت احتیاج داری_

 چند بار دهانش را باز و بسته کرد. میخواست حرفی

 در خور و لیق او بزند اما در آن لحظه، چیزی به

 .ذهنش نرسید

 :در آخر، پایش را روی زمین کوبید وگفت

 این اصل حرفهای نیست که برای خواستههای_

هدید میکنیدشخصیتون، من رو ت ! 

 حال حرفهای یا غیر حرفهای... زورم میرسه،_

 میکنم. سرمم درد میکنه، امیدوارم متوجه باشی که

 !حوصله و توانای کل کل کردن باهات رو ندارم

 چشمانش را بست و چندبار نفس عمیق کشید. به

 .خودش دلداری داد

هوف... چیزی نیست.... فقط یه ماساژ سادهست، »

 ده

 «دقیقه دیگه تو اتاقتی. اروم باش طلوع

 با وجود تمام دلداریهایش، باز هم حرص در تک

 .تک حرکاتش مشخص بود



 برای چی لمپو خاموش میکنی؟-

 چون برای تسکین سردرد بهتره نور کم باشه،_

 !نترسید قرار نیست باهاتون کاری کنم

 لبخند کوتاه پولد را که سعی داشت آنرا مخفی کند را

گفت دید و : 

 هوم؟_

 ...بچه پررویی دیگه_

 .بالی سر پولد نشست و او هم لبخند زد

 مامانم یه روغن مخصوص داره برای ماساژ سر،_

 ولی چون الن همراهم نیست، باید از اون صرفنظر

 .کرد

 احتمال اگر مادرش او را در اتاقی تنها، در حال

 !ماساژ دادن سر پسری جوان میدید، عاقش میکرد

# انبیهیچدرد  

# ۲۳۹پارت  

 باتردید، دستش را روی پیشانی پولد گذاشت. حس

 .عجیبی داشت

 صدر جوان، اولین مردی بود که برایش این کار را



 .میکرد

 درواقع، اولین مردی بود که بهطور متفاوتی، لمسش

 .میکرد

 طلوع، در تمام چندسالی که تنها در تهران زندگی

ردکرده بود، پای مردی را به زندگیاش باز نک . 

 فرصتش را داشت و کسی نبود که بخواهد کنترلش

 کند، اما خودش نمیخواست رابطهی احساسی و یا

 .جنسی را، با هیچ مردی امتحان کند

 .هرچند که گاهی شیطنتهایی انجام میداد

 با همکلسیهایش، فارغ از جنسیت آنها، میگفت و

 میخندید و سر به سر پسرهایی که در هتل، همکارش

ند، میگذاشت؛ با اینحال از یکمحسوب میشد  

 محدودهی مشخص، فراتر نرفته و با احدی ارتباط

 .برقرار نمیکرد

تنها شخصی که در هتل با او صمیمیت داشت، 

 سامیه

 بود و حال به لطف قول نسنجیدهای که داده بود، باید

 !مدام صدر را میپایید



 با خود فکر کرد

« ارم و بگماگه بزنم زیر قولم بد میشه؟ یه بهونه بی  

 «...من دیگه نیستم

 نه! نمیتوانست. به هامون مدیون بود و این اولین

 .باری بود که از او چیزی میخواست

 .نباید بیعرضه و دست و پاچلفتی به نظر میرسید

 شاید بهتر بود، در جایی که با پولد تنها میشد، قرار

 .نگیرد چرا که معادلتش را به هم زده بود

 :قبل بارها به خودش گفته بود

 همهی مردا مثل همن. همهشون فکر رفع نیاز»

 جنسیشونن و دیگه هیچی براشون مهم نیست! اگه

 حرف عاشقونه هم میزنن، فقط برای اینه که اون

 دختر بیچاره رو با وعده وعید ازدواج زودتر خام

 کنن تا وا بده اما وقتی خرشون از پل گذشت، دیگه

ن! عمرا بذارم کسی با من این کاروآدمو میپیچون  

 !بکنه

بهترین راه اینه که تا آخر عمرم مجرد بمونم و 

 خودمو



 «درگیر هیچ مردی نکنم

 اما نکتهی جالب برای خودش هم همین بود. او از

 .کنار صدر بودن، اصل معذب نمیشد

 .پولد، به گونهای رفتار نمیکرد که اذیت شود

بود. کامل نوع نگاهش، متفاوت با همنوعانش  

 بیاحساس، حتی عاری از شهوت مردانه! و همین

 موضوع باعث میشد تنها بودن با او ناراحت کننده

 .نباشد

 بیهیچدردان#

# ۲۴۰پارت  

 این افکار باعث شد با خیال راحتتری ماساژ را ادامه

 .دهد

 بعد از دقایقی، بالخره قرص مسکن، دمنوش، نور کم

گذاشت و نه تنها از اتاق و البته ماساژ تاثیر خود را  

 .سردرد پولد خبری نبود که حتی به خواب هم رفت

گذشتهی پولد برای طلوع تبدیل به یک معما شده 

 .بود

دوست داشت بداند در گذشته چه اتفاقی برای او 



 .افتاده

رفتار هامون، آن روز که ماجرای آن مرد مرموز 

 را

 .تعریف کرده بود، مشکوک بود

ی را از او مخفی میکند وکامل مشخص بود که چیز  

 .هرچه که بود، مربوط به گذشتهی پولد میشد

 از فردا باید دست به کار میشد و سر از کار آن مرد

 .در میآورد

 .آهی کشید و با کرختی از تخت کنار رفت

 سکوت، آرامش و بوی خوشایند و خنکی که به لطف

 عطر پولد پیچیده بود، باعث میشد ترک کردن اتاق

 .سخت شود

با اینحال، دقایقی بعد، هیچ اثری از طلوع نبود. 

 انگار

 .که از همان اول هم پا به آنجا نگذاشته بود

 .دیروقت بود و مستقیم راه اتاقش را در پیش گرفت

با قدم های آهسته وارد اتاقش شد و کورمال کور 

 مال



 .به سمت تختش رفت

 !کجا بودی تا این وقت شب؟_

 بیهیچدردان#

# ۲۴۱پارت  

 .دست روی قلبش گذاشت و جیغش را خفه کرد

 !وای مامان_

 چرا شبیه دزدا اومدی تو؟ کاری کردی؟_

 :چشم درشت کرد و با تعجب گفت

_ 

ا. مامان؟ این چه حرفیه؟ َِ  

 .روی تخت دراز کشید و اضافه کرد

 .کار داشتم_

 انیس قانع نشده بود و به نظرش دستپاچگی طلوع

 .عجیب به نظر میرسید

_ ین وقت شب؟چیکار؟ ا  

 .پتو را روی خودش مرتب کرد

 قربونت برم. کار که دیگه وقت نمیشناسه،_

مخصوصا تو این هتل خراب شده! برو بخواب تو 



 .هم

 فردا مگه نوبت نگرفتی برای طناز؟

 و برای اینکه مادرش این بحث را ادامه ندهد، اینبار

 .با پتو حتی صورتش را پوشاند

 .شب بخیر_

نداد و چشم هایش را بست. کم کممهلت سوال بیشتر   

 .به خواب رفت و از شر افکار در هم بر هم رها شد

 .صبح زود با سر و صدای طناز از خواب بیدار شد

 آبجی، آبجی پاشو دیگه خوابالو... بیا بریم صبحونه_

 .بخوریم

 .امروز از اون املت خارجیا بخورم با آب پرتقال

ه خوردم،سوسیس هم میخوام ولی به مامان نگو ک  

 .چون اگه بفهمه همش میخواد دعوام کنه

 آبجی پاشو دیگه! مگه نباید کار کنی؟

 بالشت را به سر طناز کوبید و با بدبختی چشم باز

 .کرد

 بیهیچدردان#

# ۲۴۲پارت  



 سرمو خوردی، چی میگی آخه؟_

 ای خدا... این چه موجود رو اعصابی بود انداختیش

 تو دامن من؟

ه خود گرفت و تظاهر بهطناز قیافهی مظلومی ب  

 .ناراحتی کرد

 ا، خب آجی، دارم با مامان میرم دکتر. کارمونمِ _

 !کلی طول میکشه

بدنم احتیاج به یه صبحونه پر و پیمون داره! بعدشم 

 تو

 خونهی خودمون هیچوقت برای صبحونه آب پرتقال

 !طبیعی نداریم

چیزی لزم»هیچکسم نمیآد هرچند دقیقه یهبار، بگه   

؟ندارید » 

اگه واقعا هم لزم داشته باشم، باید خو ِد بدبختم، بلند 

 شم

 .و بیارم

 طلوع ضربهای به پیشانیاش زد و با اکراه از تخت

 .جدا شد



 .طناز، توروخدا ساکت باش! اصل من غلط کردم_

 .بیا بریم

 صبحانه را همراه مادرش و طناز خورد و آنها را تا

 .بیرون از هتل راهنمایی کرد

 .سپس سراغ کار خود رفت

 حکیمهخانم، باز هم مینا را با همراه او برای نظافت

 .فرستاده بود

ترجیحش هر شخص دیگری جز مینای پر حرف 

 .بود

 اگر قصد داشت دوباره پشت سر سامیه حرف بزند،

 !حقیقتا با او دعوای بدی میکرد

 .در را باز کردند و نگاه اجمالی به اتاق انداختند

_ زیاد هم بد نیستخداروشکر  ! 

 .طلوع به تأیید سرش را تکان داد

 آره، تازه بچه کوچیک هم دارن ولی اتاقشون خیلی_

 .به هم ریخته نیست

 به سمت چند بشقاب و چنگال روی میز رفت و ته

 .ماندهی میوه ها را در سطل آشغال خالی کرد



 !کل بعضیا ذاتن آدمای تمیزیان. همین آقای صدر_

فرستادن، اتاقشو تمیز کنم. موندهچند روز پیش منو   

 بودم کجا رو تمیز کنم آخه؟ همهچی خودش مرتب

 بود! فقط تو سطل آشغال اتاق خوابش یه سری کاغذ

 .انداخته بود

 .حمام رو هم شستم، که یه کاری کرده باشم القل

 بیهیچدردان#

# ۲۴۳پارت  

باور کن یه استرسی گرفته بودم... گفتم اگه زود _

 بیام

یگن حتی اتاق مدیر رو هم درست تمیزبیرون، م  

 نکرده یا از کارش میزنه! دو دور هم زمین رو

 .جارو زدم و دستمال کشیدم رو همه چی

 طلوع به ظاهر حرفی نمیزد و مشغول کارش بود اما

 او هم با مینا موافق بود. هربار که پایش را در اتاق

 .پولد گذاشته بود، آنجا را کامل تمیز یافته بود

اط و قانونمندی را نه تنها در کار، بلکه درانضب  

 .زندگی شخصیاش نیز رعایت میکرد



 :مینا زیر چشمی نگاهی به طلوع انداخت و گفت

 به سلمتی مامانت و آبجی کوچیکت اومدن؟_

 از قبل مطمئن بود که مینا سر حرف را راجع به این

 .موضوع باز میکند

 .واقعا حوصله فضولیهای اون را نداشت

جواب داد کوتاه : 

 .ممنون، زیاد نمیمونن_

 همه از تعجب داشتن شاخ در میآوردن وقتی_

 فهمیدن خانوادت اومدن پیشت! آخه این خلف قوانین

 .هتله، اصل حرفهای نیست

آقا هامون با همه مهربون بود ولی روی این یه 

 مورد

 با کسی شوخی نداشت. پسرش که دیگه بدتر،

 .آمادهست آدمو بخوره

 به سمت تخت رفت تا مرتبش کند و در همان حال

 .ادامه داد

 جریان چیه کلک؟ چرا انقدر هواتو دارن؟_

 .نفسش را محکم بیرون داد



 کاش حواستو بدی به کارت مینا جان، کلی اتاق_

هستن که نظافت میخوان به موقع باید کارمو تموم 

 کنم

 !که بعدش برم دانشگاه

 یعنی جواب سوالمو نمیدی؟_

# هیچدردانبی  

# ۲۴۴پارت  

 چندلحظه، هردو به هم خیره شدند و هیچکدام حرفی

 .نزدند

 .درواقع، طلوع نمیدانست باید چه توجیهی بیاورد

در همانحال، موبایلش شروع به زنگ زدن کرد و 

 او

را هرچند به صورت موقت، اما از مهلکه نجات 

 .داد

 :از خدا خواسته، آنرا از جیب بیرون آورد و گفت

_ ماس دارم، باید جواب بدم، زودی میآمیه ت . 

از اتاق بیرون رفت و در راهرو ایستاد. هامون 

 پشت



 .خط بود

 .سلم آقا_

 علیک سلم دختر جان، حالت چهطوره؟_

 :آهی کشید و گفت

 .ممنون، خوبم_

 انگار هامون هم لحن سرد و پرتردید طلوع را

 :نتوانست باور کند که پرسید

_ اومده؟همهچی خوبه؟ دردسری پیش   

 .نه خوبه، مشکلی نیست_

 از اون یارو چهخبر؟ تونستی اطلعاتی به دست_

 بیاری؟

 .ناخنش را میان دندان برد و در همانحال جواب داد

 ...فعل نه، ولی همین امروز اقدام میکنم حتما_

 .باشه دخترم، ممنون_

 مجبور نیستی حتما انجامش بدی، میدونی که؟

فتلبخند زد و اینبار مطمئنتر گ : 

 میدونم... نگرانم نباشید. من سرم درد میکنه واسه_

 !دردسر



 .دقیقهای بعد، با خنده تماس را قطع کرده بود

 به سرعت به اتاق برگشت. فعل باید کار میکرد تا

 .حرف بیشتری پشتش نباشد

 همین کم مانده بود بگویند طلوع حتی کار هم نمیکند

 .و حقوق الکی میگیرد

برای نظافت ملحق شد، دیگر خبریاینبار که به مینا   

 .از بحث قبلی نبود

 بیهیچدردان#

# ۲۴۵پارت  

هنوز نیمساعتی وقت اضافه داشت و بعد از آن باید 

 به

 .دانشگاه میرفت

 .سوار آسانسور شد تا به طبقهی وی ای پی برسد

چندبار پشت سر هم آب دهانش را بلعید و نفس 

 عمیق

 .کشید

 استرس داشت اما درهرصورت، میتوانست سر و

 .گوشی آب بدهد



 .آسانسور که از حرکت ایستاد و درب آن باز شد

 از اتاقک بیرون آمد و مضطرب به اطرافش نگاه

 .کرد

 نمیدانست اصل باید از کجا شروع کند. خیره مانده

بود به در اتاق آن مرد که حال به لطف هامون اسم 

 و

 .فامیلش را میدانست

« نامش را چند بار زیر لب زمزمه کرد« طاهر زند . 

 در همان زمان، صدای باز شدن در، باعث شد به

 .سرعت خودش را قایم کند

 .بادقت همهچیز را زیر نظر داشت

درحالی که مرد بیرون آمد، ضربان قلبش اوج 

 .گرفت

 .مرد در را بست و به سمت آسانسور گام برداشت

آمد و به آسانسوری  آرام آرام از مخفیگاهش بیرون

 که

 .به طبقه همکف میرفت، نگاه کرد

 .سراغ پلهها رفت و خودش را به آنجا رساند



 .زمانی که به طبقهی همکف رسید، نفس نفس میزد

 به دیوار تکیه داد تا کمی آرام شود و از همان فاصله

 .دید که مرد به سمت رستوران میرود

یش او هم همان مسیر را بافاصله از مرد در پ

 .گرفت

 .باید هرطور شده، خودش را به او نزدیک میکرد

 کمی منتظر ایستاد تا مرد، روی صندلی نشست و

 .گارسون منو را برایش برد

 جلو رفت و میز نزدیک به او را جوری که کامل در

 .دسترس نگاه مستقیم مرد باشد، انتخاب کرد

 :رو به گارسون گفت

_ مآقا حسن، امروز من اینجا غذا میخور . 

 حسن که هیچ، از نقشههای طلوع خبر نداشت، با

 .تعجب سرش را به تأیید تکان داد
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 .طاهر، حال کامل خیرهاش بود

 بااسترس، لبخند زد و سرش را به نشانهی سلم، تکان



 .داد

 مرد هم حرکت کوچکی به سرش داد و از او نگاه

 .گرفت

ا غذایش آمادهخودش را سرگرم موبایلش نشان داد ت  

 .شود

 نباید به او مشکوک میشد، وگرنه اوضاع به هم

 .میریخت

 در تماممدت، با پایش روی زمین ضرب میزد و به

 .جان پوست لبش افتاده بود

با رسیدن گارسون، که چرخ مخصوص حاوی غذا 

 را

 .حمل میکرد، یکباره، فکری به ذهنش رسید

 ...رستوران، تقریبا شلوغ بود و بیشتر میزها، پر

 .میتوانست از همین حربه استفاده کند

 قاشق را کمی در ظرف سوپ، تکان داد و این بار،

 سنگینی نگاه طاهر را که حس کرد، لبخند پت و

 پهنی، به رویش پاشید که با بال پریدن ابروی او

 همراه بود



 «...حتما خیال میکنه خل و چلم»

س ام اس، برای سامیه فرستاد و از او یک ا

 خواست،

 .به شمارهاش تماس بگیرد

 خود را مشغول خوردن سوپ، نشان داد و لحظاتی

 بعد، صدای زنگ موبایلش، نگاه طاهر را، دوباره

 .سمت خود کشید

 .الو_

 سلم، کاری داشتی باهام؟_

 .دستش را روی گوشی دیگرش گذاشت و اخم کرد

_ رم یه جای خلوت، صداتالو؟ چی شده؟ وایسا ب  

 .نمیآد

 چی میگی بابا؟ خودت زنگ زدی وگرنه چیزی_

 .نشده که

باشتاب، از جا بلند شد و طوری به ظرف سوپ 

 ظربه

 .زد که اتفاقی به نظر برسد

« بلندی گفت و با ُشکی ساختگی، خیرهی « وای



 میزی

 ...که کامل با سوپ کثیف شده بود، ماند
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، خودش را به میز رساند و شروع به تمیزحسنآقا  

 .کردن، کرد

 چیکار میکنی، دختر؟ حواست کجاست؟_

 .وای ببخشید توروخدا، نمیدونم چرا اینجوری شد_

 اومدم از جا بلند شم، یهکم عجله داشتم، متوجه نشدم

 .اصل

 ...اشکالی نداره، فعل فاصله بگیر_

 .نه خیلی بد لک افتاده

باید جمعش کنم، بدم کاری نمیشه کرد، حتما  

 .خشکشویی

 از اینکه برایشان کار درست کرده بود، عذابوجدان

 داشت اما در هرصورت، حسش، مهمتر از هدفش

 .نبود

پس من برم یه میز دیگه، تو دست و پای شما _



 .نباشم

 .به اطراف نگاهی چرخاند و روی طاهر مکث کرد

 شما منتظر کسی هستید؟_

گاه انداخت و گفتطاهر سر تا پای طلوع را ن : 

 !نه_

 میشه... میشه اینجا غذا بخورم؟_

 با لبخند ملیحی که روی لب داشت، چندبار پشت هم،

 .پلک زد

 واقعا نمیتوانست عشوه بریزد و تمام توانش در همان

 .حد بود

 !بفرما_

« در دل گفت وظرف غذایش را روی میز« آخیش  

 .گذاشت

 !مراقب باش این میزو هم به هم نریزی_

 بهزحمت، جلوی خودش را گرفت تا به او دهنکجی

 !نکند. مردک پررو

 در عوض، با صدایی که نازکتر از همیشه بود،

 :پرسید



چشم، شما کل همراه ندارید؟ معمول آقایون _

 خوشتیپ

 !همیشه دورشون شلوغه
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 .طاهر تک خندهای زد و اشارهای به طلوع کرد

_ ورم خلوت نیستهمین حال هم، خیلی د ! 

 علوه بر پررو بودن، اعتماد به نفس کاذب نیز،

 !داشت

 احتمال خیال میکرد طلوع نظافتچی است که به دنبال

 فرصت میگردد تا به مردی پولدار آویزان شود که

خب اگر چنین تصوری از او داشت، خیلی هم بد 

 .نبود

 .شروع به زبان ریختن کرد

_ د بیشتر... راستیاختیار دارید. توفیق اجباری بو  

 چهقدر چهرهتون آشناست. شمارو کجا دیدم؟

 !اومدی اتاقمو تمیز کردی_

 اوه، درسته! داره یادم میآد. چه جالب، شما هم_



 .جوجه دوست دارید؟ منم غذام جوجهست

 .بله غذای مورد علقمه_

 آهان... البته ما از ناچاری باید بخوریم. هرروز یه_

یگه اوجش جوجه وظرف سوپ میدن و تهچین یا د  

کوبیده. به کارمنداشون میگو و ماهیچه و این چیزا 

 که

 !نمیدن خسیسا

 .مرد باز خندید

 .طلوع از نظرش دختر بانمک و وراجی بود

 غذا را با پرحرفی های طلوع خوردند. طاهر، اکثرا

 حرف نمیزد و تنها گاهی کلمات کوتاه استفاده میکرد

در انتها چیزو بیشتر شنونده بود؛ به طوری که   

 خاصی از او، دستگیر طلوع نشده بود و فقط توانسته

 .بود سر حرف را با او باز کند

 غذا را که تمام کرد از جایش بلند شد. اگر زیاد هم

 .دور و ورش میپلکید، باعث شک میشد

 ببخشید اگر زیاد حرف زدم و سرتون رو درد_

 .اوردم. وقت بخیر



 !وایسا_
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 .باترس، پاهایش روی زمین قفل شد

 ...نکند به چیزی شک کرده باشد

 .اسمتو نگفتی_

 .نفس راحتی کشید و خندید

 .طلوع هستم_

 .اسم قشنگیه_

 ...ممنون لطف دارید_

 نمیدانست دیگر چه بگوید اما طاهر منتظر نگاهش

 .میکرد

 .بالخره خودش به حرف آمد

 نمیخوای بپرسی اسم من چیه؟_

مد که باید وانمود میکرد، اسم او راتازه یادش آ  

 .نمیدانست

 خواستن که میخوام... فقط میدونید؟ گفتم شاید فکر_

 ...کنید دختر پرروییام



 !هستی، منتها من مشکلی با دخترای پررو ندارم_

 تک سرفهای زد و بالحن جدیتری نسبت به قبل،

 .خداحافظی کرد

 .اگر میماند حتما دعوا میشد

دانشگاه، ترک و در همان حال هتل را به مقصد 

 فکر

 کرد که کارش به عنوان اولین اقدام برای نزدیک

 .شدن، بد هم نبوده

 !در واقع طلوع نخ داده و طاهر دو دستی گرفته بود

 !حال باید مشکل دیگرش را حل میکرد، نرگس

 .دوستانش را در پاتوق همیشگیاشان پیدا کرد

اب میآمدسمتی از محوطهی دانشگاه، که دنج به حس . 

درخت های بلند و تنومندی دور تا دور را پوشانده 

 بود

 و شعلههای افتاب مصرانه، از میان شاخ و برگ

 .سرک کشیده و رخ نشان میدادند

 .سلم کرد و منتظر ماند

 از آنجایی که گرم جوابش را داده بودند، مطمئن شد



 .که نرگس، حرفی نزده

تنها گیر بیاورد،دقایقی بعد، برای اینکه بتواند او را   

 .بهانهای به ذهنش رسید

 راستی نرگس، خانم یاری گفت برای کتابخونه،_

 کتاب جدید رسیده. میآی سر بزنیم؟
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 :نرگس متوجه منظورش شد و با تردید گفت

 باشه، بریم. شما هم میآید، بچه ها؟_

 هردو مخالفت کردند و بدین گونه، طلوع و نرگس

ابخانه شدندراهی کت . 

 :کمی که گذشت، طلوع با من من کردن، گفت

 چه خبر؟_

 .جوابش تنها چشمغره بود

 .آهی کشید و دوباره تلش کرد

 یعنی تا اخر میخوای همینجوری باشی؟_

 چه جوری اون وقت؟_

 از پلهها بال رفتند. جمعیت زیاد بود و طلوع برای



 اینکه صدایش شنیده شود، مجبور شد بلند تر حرف

 .بزند

همش باهام سر سنگینی، حتی بهار و نازی هم _

 شک

 !کردن که حتما یه چیزی شده

 دیگه ببخشید که بعد از دروغایی که ازت شنیدم،_

 !نمیتونم مثل سابق باهات رفتار کنم

 :نگاهی به تابلوی کتابخانه انداخت و ملتمس گفت

 نرگس... نرگس جونم.... ببین من خودم میدونم_

زشت بود. ولی واقعا این مسئله برام کارم بد بود! 

 تابو

 بود. خیال میکردم کسی بفهمه، غرورم شکسته

 .میشه

 همین حالشم اگه بقیه بفهمن بعید نیست تا باهاشون

بحثم میشه، شغلمو مسخره نکنن! همه که به خوبی 

 تو

 .نیستن

 منم باخودم اینجوری حلش کردم که اصل به کسی



 .نمیگم تا گندش در نیاد

تونستم با وجدانم کنار بیام که باهات پنهون بعد ن

 کاری

 ...داشته باشم، این شد که بهت گفتم

آقا من خودم قبول دارم کارم بد بود! از وقتی هم 

 بهت

 گفتم، که تو دیگه چهار کلمه درست حسابی باهام

 .حرف نزدی بیشتر حالم گرفته شد و غصه خوردم

د خبخب بسه دیگه... باور کن تنبیه شدم. ببخشی .... 

 باشه؟
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 نرگس بی حرکت، خیرهاش مانده بود و به نظر

 .میرسید در حال فکر کردن به حرفهای طلوع باشد

 دستانش را به حالت التماس زیرگردنش گرفت و

 .چندبار تکان داد

 ...آشتی باش دیگه_

 حال واقعا کتاب جدید داریم یا فقط خواستی منو_



یگه؟بکشونی یه جای د  

 .طلوع سمتش پرید و گونهاش را ماچ کرد

 قربونت برم که انقدر مهربونی! نه به خدا، واقعا_

 .جدیدم هست

چندتا کتاب کار و نمونه امتحانی دیدم. فکر کنم به 

 درد

 .بخورن

 .نرگس به زور خودش را عقب کشید

 نکن بچه، زشته! تو چرا اصل ظرفیت نداری؟ تف_

 .مالی شدم

_ کنمبیا برات پاکش  . 

 !نمیخواد، فقط بریم_

 .لبخند دندان نمایی زد و اشاره کرد تا اول وارد شود

 !چاکریم_

چندکتاب، انتخاب کردند اما نرگس هنوز میان 

 قفسهی

 .کتابها گشت میزد

 وای اینجارو! رمان عاشقونه هم داره! من چرا تا_



 .الن ندیده بودم

 .طلوع پفی کشید

 برخلف نرگس، او از رمانهای عاشقانه بدش

 میآمد، در عوض عاشق کتابهایی با موضوعات

 .جنایی بود

 هرچهقدر هم، بیذوق میخواندش و وسوسهاش

 میکرد تا رمان عاشقانه هم امتحان کند، در او اثری

 .نداشت

ناموسا چیه آخه؟ مال عهد بوقن کتاباش. من _

 منظورم

 !کتاب درسی بود

_ نگاه بندازم، راست میگی جلداشونمحال بذار یه   

 .پاره، پورهست

 .مال حداقل ده سال پیشن فکر کنم

 .من برم یه زنگی به مامانم بزنم_

بیرون رفت و موبایلش را بیرون آورد. شمارهی 

 انیس

 .را گرفت



 .بعد از چند بوق جوابش را داد

 هله بنتی؟ )سلم دخترم(_

 سلم مامان. خوبی؟ رفتی دکتر؟_

_ تازه کارمون تموم شد آره مادر. . 

 خب چی شد؟ دکترش چی گفت؟_

 بیهیچدردان#

# ۲۵۲پارت  

 بهجای جواب، صدای نفسنفس زدنهای مادرش

 .میآمد

 .انگار که دنبال کسی یا چیزی میرفت

 طناز! الهی خدا بگم چیکارت نکنه دختر! کجا_

 !داری میری تو؟ مگه بچهای؟ بیا ببینم

_ هوس ایس پکمامان! به خدا نمیدونی چقدر دلم   

 !کرده... ببین اون بستنی فروشی رو

 .مامان بهش بگو هتل که کافی شاپ داره_

 همینجا سفارش بده خب... یا میگم براش بیارن تو

 .اتاق

 انیس، حرف های طلوع را تکرار کرد اما طناز



 .راضی نشد

 .نمیخوام. از کافی شاپ هتل، صدتا عکس دارم_

رم. اینستا،دیگه تکراری شده. میخوام پست بذا  

 !لوکیشن جدید لزم دارم

 و قبل از اینکه انیس بتواند کاری بکند، از او فاصله

 .گرفت

 ....ای خدا...من چیکار کنم از دست این دختر_

 بیخیال مامان، بچهست، واسه چی حرص_

 .میخوری؟ اینارو ول کن

 دکترش چی گفت؟

 وال دکتر گفت اگر عمل بکنه احتمال خوب شدنش_

 زیاده، منتها عمل خیلی سنگینیه! طنازم بدنش

 ...ضعیفه

 یعنی چی؟_

 :انیس آهی کشید و با غم گفت

 ...یعنی ممکنه زیرعمل بدنش دووم نیاره_

 .طلوع ناخودآگاه به میلهای که کنارش بود چنگ زد

 اگه... اگه عملش نکنیم چی میشه؟_



بعد از لحظاتی که برای طلوع به اندازهی چند 

 ساعت

شید، گفتطول ک : 

 تا دو سه سال دیگه، همین یه کلیهش هم از کار_

 !میافته
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 .قلبش فشرده شد

 .طناز برایش فقط یک خواهر ناتنی نبود

 .دلیل حال خوب روزهای نوجوانیاش بود

 باوجود اینکه بدخواب بود و شب تا صبح گریه

 میکرد، حتی زمانی که کتابهایش را پاره کرده و یا

 روی آنها بال میآورد، باز هم بیشتر از جانش او را

 .دوست داشت

 به طناز برای اینکه پدری داشت که مراقبش بود،

 .حسادت میکرد

 بهادر، هرچقدر هم که بد بود، اما چیزی برای طناز

 کم نمیگذاشت، اما پدر او چه؟



 ...حتی نمیدانست زنده بود یا مرده

ی او با مهربه او حسادت میکرد چون انیس، برا  

 ...مادری کرده بود، با اشتیاق

 اما سهم مادری که طلوع برای خود دریافت کرده

 .بود، اشک و آه وافسردگی بود

 مادرش تا سالها بعد از رفتن پدرش، نتوانسته بود

روحیهش را بازسازی کند و بعد از تولد طناز بود 

 که

 .بالخره، لبخند روی لبش نشست

سرتها، دیوانهوار خواهرشاما علی رغم تمام این ح  

 را دوست داشت! هربار که درد داشت، او هم عذاب

 .میکشید

 الو؟ قطع شد؟_

 به خودش آمد و نفس عمیقی کشید. نمیخواست گریه

 .کند

 .بغضش را پس زد

 .نه میشنوم، مامان من کارامو میکنم، زود میام هتل_

 .باید درست بشینیم حرف بزنیم



_ راره اینجا مدت طولنیباشه دخترم، فقط حال که ق  

 .بمونیم، باید بیوفتم دنبال آدرس عمهفخری

 : آهی کشید و گفت

 باشه پس خبرم کن. من دیگه قطع میکنم. کاری_

 نداری؟

 .نه مادر... مراقب خودت باش_

 .چشم، شما هم همینطور_

 تماس را قطع کرد و با ذهنی آشفته و پریشان داخل

 .کتابخانه بازگشت

 نرگس چند کتاب را جدا کرده و میان دستانش گرفته

 .بود

 چیشده؟ مامانت خوب بود؟_

آره، چیزی نیست. نرگس، اگه انتخاب کردی، _

 .بریم

 .کلس شروع میشه الن
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« گفت و سراغ بهار و نازنین رفتند. سرکلس،« باشه  



 حواسش به همهچیز و همهکس بود، جز حرفهای

 !استاد

دف روی کاغذ، خط و خطوط نامفهومیبیه  

 .میکشید

 .ذهنش بهشدت درگیر بود

 چرا خواهر کوچکش باید آنقدر زجر میکشید؟

 مگر چه گناهی کرده بود که باید اینطور تاوان

 میداد؟

 اگر از پس عمل برنمیآمد چه؟

 طناز دختر کم طاقت و ضعیفی بود، چطور

 میتوانست تیغ جراحی را دوام بیاورد؟

چگونه به طاهر نزدیک میکرد؟ اگر واقعاخود را   

 یک خلفکار حرفهای بود، در دردسری بزرگ

 .خواهد افتاد

 .دست نرگس، روی دستش نشست

 .گیج سرش را بال گرفت و به او نگاه کرد

 .کجایی؟ گوش کن. درسش سختهها. بعدا نمیفهمی_

 ...باشه_



 .بعد از کلس خود را با سرعت به هتل رساند

میخواست هرچه زودتر خواهرش دلش آشوب بود و  

 .را ببیند

 سلمی به دربان کرد و از لبی گذشت. سعی کرد

 .نگاهش به سمت اتاق مدیریت نرود

 اصل هم به او ربطی نداشت که پولد دیگر سردرد

 !داشت یانه

 .حتی مهم هم نبود که شب قبل چرا پریشان بود

آنقدر خودش بدبختی داشت که دیگر نباید ذهنش را 

 با

ار بیهوده، از این پرتر میکردافک . 

 .سلم_

 به سمت صدا چرخید و سامیه را با یونیفرم

 .مخصوص به کارش دید

 سلم، خوبی؟_

 کجایی که نمیتونم گیرت بیارم؟ باهات کلی حرف_

 !دارم
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هزارتا کار ریخته سرم. اتفاقا همش تو فکرت _

 .بودم

 چه خبره مگه؟ کی وقت داری حرف بزنیم؟_

 الن میرم اتاقم، کیف و وسایل رو میذارم، یه کم_

 .هم با مادرم حرف دارم، بعدش بهت زنگ میزنم بیا

 .باشه، پس منتظرم_

 .حله، فعل_

 .پلهها را بال رفت و در اتاقش را باز کرد

 طناز، روبروی تلویزیون نشسته و مشغول تماشای

 .فیلم بود

وتاهی کرد و دوباره به صفحه تلویزیون خیرهسلم ک  

 .شد

 علیک سلم، مامان کو؟_

 حمومه، آبجی فیلمه که تموم شد، یادم باشه برات_

 ...تعریف کنم امروز چیشد...دکترم چهقدر خفن بود

 !اوف! روش کراش زدم ناموسا

 .اخم کرد و کولهاش را کنار تخت رها کرد



_ ه کراشچه طرز حرف زدنه نکبت؟ چند سالته ک  

 بزنی؟

 !دیگه نبینم از این چرت وپرتا بگیا

 ...عه... طلوع جونم_

 !بیخود_

 چه خبرتونه؟_

به مادرش که با حولهای موهایش را پوشانده بود 

 نگاه

 .کرد

 .سلم. عافیت باشه. چیزی نیست_

سلم مادر. از بس تو این دود و دم و ترافیک _

 موندم،

مش حستموم تنم کوفته شد. وقتی رسیدم هتل، ه  

 .میکردم بوی دود گرفتم

 .گفتم برم حموم یکم حالم جا بیاد

 .خوب کردی ، کم کم عادت میکنی_
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 .خدا نیاره به این شلوغی عادت کنم_

 طلوع به صندلی اشاره کرد و با صدای آرامتری

 :گفت

 .بیا بشین مامان. حرف بزنیم یهکم_

 .انیس آهی کشید و سری تکان داد

 قرار شد چیکار کنی؟_

 دیگه مگه چارهای هم هست؟ از همون سال که به_

 دنیا اومد، اذیت بود این بچه. عملش میکنیم توکل به

 .خدا. هرچی اون بخواد. به بهادرم زنگ زدم

 چی گفت؟_

 چی بگه مادر؟ گفت باشه. پول عملشم خیلی زیاده،_

 .مجبوره قرض کنه

_ اونا نباشید. یه منم یه مقدار پس انداز دارم. نگران  

 .جوری جمعش میکنیم

 مادرش با همان چهره گرفته، زیر لب ذکر میگفت و

 .به نقطهای خیره مانده بود

حال غصه نخور فعل مامان.... مثبت نگاه کن به _

 این



 ماجرا. منم دلم روشنه، واسه همیشه خوب میشه،

 .قربونت برم

انشاءالل. باید بگردم دنبال شمارهای، آدرسی _

 چیزی

 .از عمه فخری

 .دیگه نمیشه اینجا بمونیم، واسه توهم دردسر میشه

 باهم میگردیم، غصه نخور. تاحال نرفتی خونه این_

 فخری خانم؟

 نه وال، ما همش اهواز بودیم. اون با شوهر و بچه_

 .هاش هرسال میاومد

 اما از وقتی شوهرش فوت کرد، دیگه کمتر سر

 .میزد

ع کرد و ماهم ازش بیبعد اونم که کل ارتباط رو قط  

 .خبر موندیم

 :طلوع سری تکان داد و فکری پرسید

 مامان، زشت نیست اینطوری؟ یهو بعد این_

 همهسال، آوار شیم سرشون؟

 میگی چیکار کنم؟_



 .فامیل واسه همین وقتاست دیگه

تو سختیا دست همو باید بگیریم. خودشم زن تنهاییه. 

 تا

 .جایی که خبر دارم، پسراش رفتن خارج

 .خوشحال میشه بریم پیشش

 .خیلی خونگرم و مهمون نوازه
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 الن زنگ میزنم به خالهت بپرسم ازش. آخه یادمه

 .چندسال پیش، بهش سر زده بود

 .باشه، پس من میرم پایین. سامیه منتظرمه_

 .از اتاق بیرون رفت و دنبال سامیه گشت

 .او را در خشکشویی پیدا کرد

_ باشیخسته ن . 

 سامیه ملحفههای کثیف را در ماشین لباسشویی

 صنعتی بزرگی انداخت و سپس به سمت طلوع

 .بازگشت

 ممنون، وایسا کارم تموم شه. بریم بعدش بیرون_



 .حرف بزنیم. اینجا نمیشه. خیلی سر و صدا هست

 با سامیه موافق بود. سر و صدای ماشینهای خشک

فت و آمدشویی و لباسشویی و از طرفی هیاهوی ر  

 .کارکنان، باعث میشد که راحت نتوانند صحبت کنند

مدتی بعد، کار سامیه تمام شده بود. همراه با طلوع 

 از

 هتل بیرون رفتند و با یکدیگر در پیادهرو، مشغول

 .صحبت شدند

 حال کجا داریم میریم؟_

 همینجوری یهکم راه بریم فعل، از بس تو خشک_

زاد دوست دارمشویی موندم دلم میگیره، هوای آ . 

 !چه قدرم که هوای پاکیزهای داریم_

 .هرچی هم باشه، باز بهتر از هوای خشکشوییه_

 !همش بوی شوینده تو دماغته

 ...اینارو ولش کن، بذار بگم نیک چی شد

 .اسم نیک باعث شد توجه طلوع جلب شود

 دوست داشت بداند که صحبتهایش با او، نتیجهای

 .داشته یانه



 !خب.... بگو_
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عوض شده طلوع! اصل از این رو به اون رو _

 شده،

 همش ازم راجع به فرهنگ و دینمون میپرسه. کل یه

 !جوری شده که پشمام ریخته

 خب این یعنی خوبه یا بد؟_

 .سامیه چند لحظه سکوت کرد

 به نظرم خوبه... دیگه اصل نمیخواد رابطه داشته_

 .باشیم

خواد خودمو بهتر بشناسهیه جورایی انگار می . 

 خوبه دیگه، مگه نه؟

 موضعش تغییر کرده. حس میکنم داره منو جدی تر

 .از قبل میبینه

 .قبل انگار فقط براش سرگرمی بودم

 .یه جورایی الن رفتارش بهتر شده

 .حس میکنم ارزش بیشتری برام قائله



 .خوشحال بود که صحبتش با نیکولس، نتیجه داشته

ورد عملی ریسکی بود که برایدخالتش در این م  

 .دوستش بد نشده بود

 !خداروشکر، پس باید خوشحال باشی دیگه_

 .سامیه آهی کشید و نگاه ناامیدی به دوستش انداخت

 .مگه مامان بابای منو نمیشناسی؟ خیلی گیر میدن_

 .اینمدت، سعی کردم یهکم باهاشون حرف بزنم

خوب،همین دیشب مثل، همش میگم اگه یه آدم خیلی   

 بیاد خواستگاریم، ولی مسلمون نباشه چی؟

 نمیدونی مامانم چه قشقرقی درست کرد... مشکلتم

 !یکی دوتا نیست که

 اصل نیک بیاد خواستگاری یا نه، یه مسئلهست،

 !اینکه مامان و بابام راضی بشن هم، یه مسئله دیگه

 !که حتی اگر مورد اول جور بشه، دومی محاله

دلداری دهد. حیران ماندهطلوع نمیدانست چهطور   

 بود و فکر میکرد واقعا همهی آدمها مشکلت دارند

 یا فقط برای قشر آنها بدبختی میبارید؟

 حرص نخور، هیچی زوری نمیشه. تلشتو بکن،_



 اگه قرار باشه جور شه، میشه. خدا رو چه دیدی،

 .اصل شاید مسلمون بشه به خاطرت
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حرف طلوع بیشتر شبیه یک  سامیه پوزخند زد.

 جوک

 .میمانست

 بابا بیخیال، خودت خندهت نمیگیره؟ مگه من کیام_

که هم، بهم پیشنهاد ازدواج بده و هم دینش رو 

 عوض

 کنه؟ بیا برگردیم هتل. وسایلم رو جمع کردم برم

 .خونه. دیر کنم نگرانم میشن

 از اینکه کاری از دستش برای بهتر شدن شرایط

 دوستش، برنمیآمد، ناراحت بود اما او تمام تلشش را

 .کرده بود

 .باشه، برگردیم_

با قدم های آرام و حالی ناامید، به سمت هتل 

 مسیرشان



 .را عوض کردند

*** 

 از هتل که بیرون آمد، چشمش به طلوع و یکی دیگر

 .از کارکنان خورد

 نمیتوانست درست تمرکز کند، اما حدس میزد که

ی، کارگر بخش خشکشویی باشدسامیه رضای . 

چند باری آنها را با هم دیده بود و حدس اینکه 

 دوست

 .باشند، زیاد سخت نبود

 صبح که از خواب بیدار شد، هیچ خبری از سردرد

 .نبود و حالش خوب شده بود

 قصد داشت از طلوع تشکر کند اما آن روز اصل

 .نتوانسته بود او را پیدا کند

سرعتش را کم کرد و موبایلش که زنگ خورد،  

 .نگاهی به صفحه انداخت

 .تماس آریا را جواب نداد و آهنگی پلی کرد

 .صدای غمگین خواننده در فضای ماشین پیچید

 دیوونه من معلومه کجایی؟ قرار نبود اخه اینهمه_



 .جدایی

 قرار نبود اخه تنهاییا، بیا بیا بیا

 بلد نبودی این آدم مغرورو ... نبودی جاش یهو

زتت دوروبندا ... 

 باتعجب، نگاهی به پخش انداخت و سگرمههایش در

 .هم فرو رفت

 این دیگر چه آهنگی بود؟

 .موزیک را رد کرد و پوفی کشید
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 ...کجا باید برم، یه دنیا خاطرهت تو رو یادم نیاره

 کجا باید برم، که یک شب فکر تو، منو راحت

 ...بذاره

مرگ و زندگیم، برام فرقی چه کردم با خودم که  

 ...نداره

 .اینبار، چشمانش نیز گرد شد

 .مطمئن بود خودش چنین آهنگهایی در فلش نریخته

 .نگاهی به آن انداخت تا مطمئن شود



 رنگ و شکل و مارک فلش که نشان میداد، مال

 !خودش بود، پس این آهنگها، از کجا آمده بودند؟

ر چراغ قرمز،باتردید، چند آهنگ، جلو زد و بهخاط  

 .ماشین را از حرکت، متوقف کرد

 ...دوباره میشکنه سکوت، با بغضم

 ...دوباره آدما حالتو میپرسن

 ...دوباره مثل قدیم، تو قلبمو بشکن

 ...دوباره گریه، کبودی چشمم

 غیر تو، کل شهر از حالم خبر داره

 منو برگردون به زندگیم فقط با یه

 نگاه سادهت، یه لبخند عادیت

 تو میگفتی زخمایی که بهم زدی، حاد نیست

 !پس چرا گریه کردم؟

پخش را بهکل، خاموش کرد و قید آهنگ گوشدادن 

 را

 .بهطور اساسی زد

 اینبار، که اسم آریا روی صفحهی موبایلش نمایان

 .شد، تماس را پاسخ داد



 بگو اونی که گند زده به فلش آهنگام، تو نبودی_

 !وگرنه بد حالتو میگیرم

# هیچدردانبی  

# ۲۶۱پارت  

 .نی ِش باز آریا را، ندیده میتوانست تصور کند

 ...عزیزم_

 !من تو رو میکشم_

 بابا چرا ترش میکنی آخه؟_

 بده آهنگایی که متناسب با روحیهته، برات با حوصله

 جدا کردم ریختم رو فلشت؟

 من به گور هفتجدم خندیده باشم که از این آهنگای_

 .چرت و پرت گوش بدم

_ ته، گوش نمیدی، ولی چون همینقدر افسرده ودرس  

 !ناامیدی، میتونی با این آهنگا همزادپنداری کنی

 !آریا_

 جونم؟_

 !من تو رو میکشم_

 ...ای جان، هرچه از دوست رسد نیکوست_



 فحشی زیر لب نثارش کرد، که آریا نه تنها ناراحت

 .نشد، بلکه با صدای بلندی خندید

 .حرصش داشت در میآمد

_ ار تا کار دارم، قطع کن دیگهمن هز . 

 چیکار داری؟ میخوام بیام خونهت اتفاقا، دلم برات_

 .تنگ شده

 تو که هرروز خونهمی، دیگه دلتنگ چی؟_

 میگی چیکارش کنم دیگه؟ دله، خودش تنگ_

 میشه... ولی توجه کردی چهقدر با من، همهجوره

 خشن برخورد میکنی؟

 :به قول شاعر

نه، هم با دیگرونه، هم هم نامهربونه، هم آفت جو

 قدرم

 ...ندونه ندونه ندونه

 .ضربهای به سرش زد

 .با وجود آریا، عقلش را از دست نمیداد، خیلی بود

 !خدافظ_
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 مدتیبعد، به آدرس موردنظرش رسید. مقابل خانهای

 .ویلیی، در مرکز شهر توقف کرده بود

 از ماشین پیاده شد و نگاهی اجمالی به اطراف

 .انداخت

 کوچهای بن بست، که بیشتر آن را آپارتمان پر کرده

 .بود اما دو خانهی ویلیی نیز، به چشم میخورد

 به سمت در سفید رنگ رفت و دستش را روی زنگ

 .فشرد

 .لحظاتی بعد، صدای زنی به گوش رسید

 کیه؟_

_ مصدر هستم، صبح تماس گرفته بود . 

 .آهان، بله خوش اومدید، بفرمایید داخل_

 .همان لحظه، در برایش باز شد

 .تشکر کوتاهی کرد و نفس عمیقی کشید

 وارد شد و دعا کرد. آنچه مد نظر داشت، به دست

 .بیاورد

 .دختر جوان، مقابلش قرار گرفت



 .محجبه بود و لبخند کوچکی روی لب داشت

 .سلم_

فشرد و او هم سلم چادر سفید را، پایین گردنش کمی  

 .کرد

 .خوش اومدید_

 .کفشهایش را در آورد و سرش را پایین انداخت

 .از این طرف، بابا منتظرتونه_

 .تشکر، مزاحم شدم_

 اختیار دارید، چه مزاحمتی؟_

 .وارد اتاقی حدود پانزده متری شد

 گوشهای از آن، تخت سادهای قرار داشت که مرد

 .مسنی روی آن، دراز کشیده بود
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 .با دیدن پولد خودش را کمی بال کشید

 :سلم کرد و گفت

 .راحت باشید. معذب نکنید خودتون رو_

 سلم بابا جان. نه اینطوری راحتم. بهتر میتونم_



 .ببینمت. باید ببخشی، نمیتونم بیام پایین

هیچ مشکلی نیست. من اومدم فقط چندتا سوال _

 کوتاه

 .بپرسم و برم

یستم اذیت بشیدراضی ن . 

 هر سوالی داری بپرس باباجان. از خدامه کمکت_

 .کنم

 پولد، قصد داشت سوالتش را شروع کند اما با ورود

 .دختری که به استقبالش آمده بود، ساکت ماند

 :سینی چای را پایین گرفت و آرام گفت

 .بفرمایید_

 برای خودش، استکان حاوی چای خوش رنگ و بو

 .را به همراه نعلبکی برداشت

 پولکی نمیخورین؟_

 فضای ساده و سنتی اتاق، تزئینات و دکور و حتی

 .آدمهایش، باعث میشد حس خوبی از آنجا بگیرد

 .ممنون، تلخ میخورم_

 .دختر سمت پدرش خم شد و برای او هم چای ریخت



 .دستت درد نکنه دخترم_

 .خواهش میکنم_

 :دختر که دور شد، مرد مسن گفت

 .خب حال بگو_

 آنقدر تعداد سوالهایش زیاد بود که نمیدانست اول از

 .کدام شروع کند

 شما از روز تصادف من، چیزی یادتون میآد؟_

 بیهیچدردان#

# ۲۶۴پارت  

 :جملهاش را کامل کرد و ادامه داد

 منظورم هفت سال پیش هست. انگار شما زمان_

 تصادف اونجا بودید و یه سری توضیحات به پلیس

اده بودیدد . 

 موبایلش را از جیب پالتویش بیرون اورده و

 .نزدیکتر رفت

این تنها فیلمیه که از اون موقع باقی مونده، _

 کییفیتش

 .پایینه ولی شاید اگر نگاه کنید، بهتر به خاطر بیارید



 .ویدئو را پلی کرد و منتظر به مرد نگاه کرد

 .امیدوار بود چیزی در خاطرش مانده باشد

، حتی اسم خیابان و مدل ماشینها را نیزبرای کمک  

 گفت و چند عکس از وضعیت ماشینش را بعد از

 .تصادف، نشانش داد

 آره بابا جان. یه چیزایی یادمه ولی دقیق تو خاطرم_

نیستا.... فقط یادمه همه گفتن اگر ماشینت مدل بال 

 نبود

 محال بود زنده بمونی، اونی که تصادف کرد، خودت

 بودی دیگه؟

_ له، خودمم. شما قبل تصادف کجا بودید؟ یعنی ب

 جلوی

 چشم شما پیش اومد؟

 من اون وقتا مغازه داشتم. بعدش فروختمش. حال_

 نمیدونم چی شده... گمونم موبایل فروشی کرده

 .باشنش

 .از سر و صدای برخورد ماشینا به هم اومدم بیرون

 .کم کم جمعیت بیشتر شد



_ مشکوک بوده خب... چیزی ندیدین که به نظرتون  

 ...باشه؟مثل هرچیزی

 .مرد برای لحظاتی در فکر فرو رفت

 درست یادم نیست بابا جان. خیلی گذشته از اون_

 ....وقتا

 .ناامیدانه، لب پایینش را با زبان، تر کرد

 .انگار خدا تمام راهها را بسته بود

 ...ظاهرا قرار نبود به جوابی برسد

 حتما روزگار با او بدجوری چپ افتاده بود... وگرنه

 ....چه توجیهی داشت این همه بدبیاری

حتی اون َمرده، که تو فیلم از قبل تصادف وایساده _

 و

 به خیابون نگاه میکنه، مشکوک نبود؟

 بیهیچدردان#

# ۲۶۵پارت  

 .مرد، متفکر، دستی به ریشهای سفیدش کشید

 .وال... چه عرض کنم_

یزایی یادم میآدداره یه چ ... 



 .آره، من این مرد رو از چند دقیقه قبل دیدم

 همینجوری، اون قسمت راه میرفت و انگار منتظر

 بود؛ نفهمیدم منتظر کی یا چی؟

 با موبایلش حرف میزد، به خیابون نگاه میکرد، بعد

 .از تصادف رفت

 ...دیگه انگار منتظر چیزی نبود

 .با تردید ادامه داد

_ رم اشتباه میکنم، چی بگم والشایدم من دا ... 

 پولد با یادآوری روز تصادف، حالش دگرگون شده

 .بود و عرق سردی روی پیشانیاش نشست

 از اون مرد.... چیزی خاطرتون هست؟ مثل_

 میتونید بگید چه شکلی بود؟

 جزئیات یادم نیست پسرم. اما.... اگر درست یادم_

اهباشه جای یه زخم روی صورتش بود و موقع ر  

 .رفتن کمی میلنگید

 .چشمان پولد، از سر دقت ریزتر شده بود

 زخم؟ چه زخمی؟ زخ ِم چاقو؟_

 :با تردید جواب داد



 نه.... انگار بیمار بود، نمیدونم.... پوستش ملتهب_

بود زخمش انگار عفونتی بود. بعید نیست تا الن 

 مرده

 !باشه

 چون چهرهاش عجیب بود، یادم مونده... وگرنه من

هی خیلی قوی ندارمحافظ . 

 .در سرش هزاران فکر، همزمان هجوم آورده بودند

 .سرش در حال له شدن بود

 مردی بیمار، با صورتی زخمی که هنگام راه رفتن

میلنگید؟ کمی  

 .هیچکس را با این مشخصات نمیشناخت

 منطقی بود دنبال این آدم بگردد؟

 یک فرد بیمار، چرا باید جان او را بخواهد؟

_ نونم که کمکم کردین. اگه نکتهی دیگهایخیلی مم  

 یادتون اومد، امیدوارم منو درجریان بذارید،

 ...مزاحمتون نمیشم دیگه

 بیهیچدردان#

# ۲۶۶پارت  



کرخت و بی جان، از مرد و دخترش خداحافظی 

 .کرد

 .سرش نبض میزد و نفسش تنگ شده بود

 .از تمام حرف.های مرد، به یک نتیجه رسید

 !شک و تردیدش، پر، بیراه نبود

 ...انگار واقعا یک جای کار میلنگید

 سوار ماشین شد و خیرهی مقابلش ماند. حتی درست

 نمیدانست باید چهکار کند. چهطور ماشین را روشن

 .کند و پایش را روی پدال گاز فشار دهد

 حتی برایش، فرمان هم شیءای عجیبی به نظر

 .میرسید

ا زخمی روی صورت وچهطور باید رد مردی ب  

پاهای لنگان را میگرفت، وقتی که هیج از چهرهی 

 او

 نمیدانست؟

 نفسش را به بیرون فوت کرد و بالخره ماشین را به

 .راه انداخت

 .مدتی بعد، به خانهاش رسیده بود



 .تنها جایی که میتوانست در آن آرامش داشته باشد

 خانهاش جایی بود که دیگر لزم نمیشد به همه

نگاه کند و تکتک حرکاتشان را زیرنظر مشکوک  

 .بگیرد

 کلید را در قفل چرخاند و وارد خانه شد. سوئیچ را

 .روی کانتر انداخت و پالتو را از تنش بیرون آورد

پا به اتاق خوابش گذاشت و دکمه پیراهنش را نیز 

 باز

 .و از تن خارج کرد

کشوی لباس هایش را بیرون کشید تا تیشرت و 

 شلوار

به تن کندراحتی  . 

 دستش به سمت شلوارش رفته بود که یکباره با

 .شنیدن صدایی از جا جهید

 تو از کی اینقدر بی حیا شدی پسر؟_

 رفتی خارج رو فرهنگت تاثیر گذاشت؟ پالتو رو در

 آوردی، هیچی نگفتم. پیرهنتو هم در آوردی، گفتم

اشکال نداره... ولی دیگه همینجوری ولت کنم، 



 هیچی

ری کهباقی نمیذا ! 

 در همانحال که دستش را روی قلبش گذاشته بود،

 :نالید

 ....آریا، اخه من از دست تو چیکار کنم_

 بیهیچدردان#

# ۲۶۷پارت  

 .لبخند عریضی زد و دستانش را باز کرد

 .پولد را محکم در آغوش گرفت

 !قربون بچه قشنِگ سگاخل ِق فامیلمون برم من_

تراحت باش، عادت کردم به پاچه گرفتنا ... 

 :پولد غرید

 !سگ خودتی_

 .باشه بابا، اصل هرچی سگ و خر و خومه خودمم_

 !وا بده

 .نفسش را با آه بیرون داد

 حریف زبان آریا نمیشد، پس بهتر بود اصل با او کل

 !کل نکند



 از ِکی اینجایی؟_

 .یکی دوساعتی میشه _

 تیشرت را تنش کرد و بدون توجه به آریا، شلوار

 .بیرونیاش را با یک شلوار راحتی تعویض کرد

 چرا بهم نگفتی که زودتر بیام؟ اصل چرا قبلش_

 نگفتی داری میآی که بدونی هستم یا تنها میمونی؟

 :نیشخندی زد و با سرخوشی گفت

 .میخواستم مچتو بگیرم، ببینم دختر میآری یا نه_

 .کم چرت بگو_

راه  به سمت آشپزخانه رفت و آریا هم دنبالش به

 .افتاد

 چایی درست کنم؟_

 .نه_

 آبمیوه؟_

 .نه_

 نسکافه؟_

 .نه_

 بیهیچدردان#



# ۲۶۸پارت  

 .سرش را به سمت آریا چرخاند و ابرو بال انداخت

 کوفت چی؟ اونو نمیخوری؟_

 .اینبار آریا خندید

 اون بیشتر به درد خودت میخوره! ولی چهقدر_

 ذهنت مثبته ها! توجه کردی؟

مشروبهمه چی رو گفتی، جز  ! 

 .چون ندارم_

 !ارواح عمهت_

 !عمه من، میشه مامان خودت_

 :آریا، به فکر فرو رفت و بعد از چندلحظه، گفت

 ...راست میگیا_

 .پولد، سرش را با تاسف تکان داد

 .تصمیم گرفت همان چایی را آماده کند

 چی شده؟_

 چی، چی شده؟_

 :چایی ساز را روشن کرد و گفت

_ ! چته؟خودت رو نزن به اون راه  



 اینبار، آریا شوخی و مسخره بازی را کنار گذاشت و

 :کوتاه گفت

 چیز خاصی نیست، فقط خواستم از فضای خونه_

 .دور بشم. داشتم خفه میشدم

 باز با بابات دعوا کردی؟_

 به سمت نشیمن رفت و خود را روی یکی از مبلهای

 .راحتی انداخت

 !خودش میپیچه به پر و پام_

 بیهیچدردان#

# ۲۶۹تپار  

دو فنجان چای آماده کرد و با یک سینی به نشیمن 

 .برد

 تا کی؟_

 !تا وقتی آیلین هست و ذره ذره همهمونو آب میکنه_

 نمیخواست با حرفهایش ناراحتترش کند ولی

 .واقعیت را هم نمیشد انکار کرد

 آخه اصل منطقی نیست. اون، خب شاید هیچوقت_

 ...خوب نشه



 دیگر خبری از شوخی و خندههای آریا نبود. جا

ی َِ  

 آن،

 گرد غم و بغض روی چهرهی مردانه و گیرایش

 .نشسته بود

 .کلفه به موهایش چنگ زد

 .باید یه فکری بکنید. تقصیر شماها نبود_

 !بابا، منو مقصر حال آیلین میدونه_

 به تو ربطی نداشت. ممکن بود هر جور دیگهای _

 .پیش بیاد

ین بحث را نداشت. کلفه گفتحوصلهی ا : 

 !تو کتش نمیره پولد_

 .صدایش خش افتاده و صورتش سخت شده بود

 بیخیال. بدبختی های من تازگی نداره که! در_

 عوض مال تو عین فیلم سینمایی میمونه. هر روز یه

 اتفاق جدید! بگو ببینم چیکار کردی؟

 .بحث را به یکباره، عوض کرد. همیشه همین بود

دی جدی نمیماند و اگر کسی او را خوبمدت زیا  



 نمیشناخت، خیال میکرد آریا پسری سر خوش و

 بیخیال است اما پولد به خوبی با اخلق و روحیاتش

 آشنایی داشت و با نگاه به چشمانش متوجه شده بود

 .بود که یک اتفاقی برای او افتاده

 ...فعل هیچی_

 یعنی چی؟_

 !کمتر بدونی برات بهتره_

# انبیهیچدرد  

# ۲۷۰پارت  

 .لحظهای، مات نگاهش کرد و یکباره سمتش پرید

 .پولد، که ابدا آمادگیاش را نداشت، نقِ ش زمین شد

 !چیکار میکنی، دیوانه؟_

 همسن و سال بودند اما پولد به خاطر عوارض

 تصادفش، به تر و فرزی آریا نبود و نمیتوانست او

 .را درست مهار کند

_ تر بدونم بهتره؟تو گه خوردی! یعنی چی که کم  

 .واسه من شاخ نشو ها... شاختو میشکونم

 ...عجب آدمی هستی، بیشعور_



 .پاشو از روم، کمرم شکست

باز دست و پا زد اما آریا روی کمرش جا خوش 

 کرده

 .بود

به نفس نفس افتاد و در عین حال خندهاش گرفته 

 .بود

 باشه بهت میگم، فقط بذار پاشم مرتیکه، ناقصم_

 .کردی

 آریا، باتردید کمی از او فاصله گرفت و منتظر

 .نگاهش کرد

پولد، سریع خود را از محاصره، بیرون کشید و 

 نفس

 .آسودهاش را بیرون داد

 !بنال دیگه_

 .چپ چپ نگاهش کرد و روی مبل نشست

 .لباسش کج و معوج شده بود

 .با یکی از شاهدای تصادف حرف زدم_

 :آریا، کنجکاوتر از قبل پرسید



_ ؟ چیگفت؟خب  

جزئیات که یادش نبود... در واقع من فقط به یه _

 چیز

 .امید دارم

 همون یارو که گفتی مشکوکه؟_

آره، با توجه به حرفایی که پیرمرد امروز بهم _

 گفت،

 َشکم رو بیشتر کرد. احتمالش هست که اگر بتونم

 !گیرش بیارم، به جواب سوالی زیادی برسم

 بیهیچدردان#

# ۲۷۱پارت  

_ میخوای پیداش کنی؟چهطوری   

 .به این موضوع، بارها فکر کرده بود

 .باید برم سراغ شاهدای بعدی_

 باید اول حرفاشونو بشنوم، شاید اونا نکتهای یادشونه

 .که بتونه کمکم کنه

 باشه، میدونم آدم غدی هستی، ولی هیچ عیبی نداره_

 بخوای از کسی کمک بگیری، متوجهی؟



 ...حداقلش از من

و چشمانش را روی هم گذاشتسر تکان داد  . 

 .میخوام بیام خونهتون_

 :آریا، باتعجب پرسید

 خونهی ما؟_

 آره، چون پدر با تو پدر من زیاد میونهشون خوب_

 نیست، رفت و آمدمون کمه... ولی مشکل بین

 ...باباهاست، به ما که ربطی نداره

 .شانه بال انداخت و ادامه داد

 .دوست دارم عمه و آیلین رو ببینم_

 ...باشه، فقط_

 :لبش را با زبان تر کرد و کلفه و تلخ گفت

 ...آیلین متوجه نمیشه_

 .دست روی بازوی آریا گذاشت

 .اشکالی نداره. مهم اینه که ببینمش_

 میخوای اصل الن بریم؟

 :آریا سریع ترش کرد و اخم و تخم گفت

 همین الن که من باهاشون دعوام شده؟_



_ یخیال بحثشون با توخب دیگه، درگیر من میشن، ب  

 میشن... هوم؟

 :آریا باتردید لب زد

 ...نه، نمیخواد_

 بیهیچدردان#

# ۲۷۲پارت  

 .دست آریا را گرفت و محکم کشید

 .ناز نکن. بیا بریم دیگه_

 .مدتیبعد، مقابل خانهی عمهاش ایستاده بود

 آریا کلید را در قفل چرخاند و کنار ایستاد تا پولد

 .وارد شود

 .لیدیز، ِفرست_

 !زهرمار_

 .نیشخندی زد و جلو رفت

 .دوباره روحیهی شاد و بذلهگویش برگشته بود

 .پر سر و صدا شروع به حرف زدن کرد

 آهای اهالی خونه، کی هست؟ کی نیست؟ بیینید کی_

 !رو با خودم آوردم



 مادرش، بعد از لحظاتی با دستمالی که روی سر

تعجب به آریا نگاهداشت، خود را به آن دو رساند، با  

 : کرد و گفت

 چه خبرته؟ باز معرکه راه انداختی؟_

 .هنوز متوجه پولد نشده بود

سر و صدا راه ننداز بچه. سرم درد میکنه از بس _

 تو

 .و بابات دعوا کردید

 .من که کاریش ندارم، خودش میپره بهم_

 میپره چیه؟ مگه دور از جونش حیوونه؟ زشته_

 .اینطوری حرف میزنیا

 اکی! جملهم رو تصحیح میکنم. خودش یهو دو_

 .قطبی میشه و قاطی میکنه

 .آریا... هیس، میشنوه_

 ...یعنی بازم جملهم رو عوض کنم؟ خیلی خب_

 پولد که سر پا گوشهای ایستاده بود، جلوتر امد و

 .سلم کرد

 اخم عمهاش که تا لحظاتی قبل روی صورتش نشسته



ندبود، از هم باز شد و مبهوت پولد ما . 

 بیهیچدردان#

# ۲۷۳پارت  

 آریا را کنار زد و مقابل پولد قرار گرفت و بامحبت،

 نگاهی دوباره و این بار بادقت بیشتر به قد و بالی او

 .انداخت

بود در تمام هفت سال، آنقدر درگیر مشکلتش شده  

که عمهاش را به کل فراموش کرده بود و فقط 

 زمانی

ت پاهایشکه با او تماس میگرفت و پیگیر وضعی  

 میشد، یاد او میافتاد که آن هم بیشتر از ماهی یک

 .بار تماس، نمیشد

 چهطوری عمه؟_

 .پولد را در آغوش گرفت و صورتش را بوسید

 بعد از آمدن پولد به ایران، فقط یکبار او را دیده بود

 .و توقع دیدنش را نداشت

 اگه این پسره بذاره، خوبم! چه خوب کردی اومدی،_

 ...دلم پوسید تو خونه به خدا



 پولد، لبخند زد و چندبار با دست شانه و کمرش را

 .مالید

 .بیا بشین، ببخشید سر پا نگهت داشتم، شوکه شدم_

 .اشکالی نداره_

 : به آریا چشم غره رفت و گفت

 .چرا چسبیدی به دیوار؟ پاشو بیا دیگه تو هم_

_ تباز جای امیدواری هست. گفتم کل دیگه منو یاد  

 .رفت بچه برادرت رو دیدی

 مگه میشه عذاب جونمو یادم بره؟_

پولد خندهاش گرفته بود. از وقتی به خاطر داشت، 

 در

 .خانه عمهاش همین جو برقرار بود

 من عذاب جونتم؟_

 بله، عامل پیری زودرسمم هستی. تموم موهام از_

 .دستت سفید شده

آریا خواست حرفی بزند اما مادرش اجازه نداد. 

تشدس  

 .را بال گرفت



 ساکت! با من بحث نکن. بذار یهکم با برادرزادهم_

 .اختلط کنم

 .رو به پولد ادامه داد

 دوست داشتم زودتر ببینمت ولی میدونی که_

 خودت...حوصلهی سیروس رو ندارم، هردفعه کلی

 .غر میزنه
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 متوجهم. برای همین خودم اومدم، ناراحت نباش_

 .عمه

_ ربونت برمق . 

 :نگاهی به اطراف انداخت و وقتی آریا را ندید گفت

 یه کم با این بچه حرف بزن، نصیحتش کن. نمیدونم_

 کی میخواد عاقل شه. به حرفای من اصل توجه

 .نمیکنه

 ...چی بگم آخه_

 .همه چی رو با شوخی و خنده میخواد تموم کنه_

 ...هیچی رو جدی نمیگیره، خسته شدم به خدا



_ رکس یه اخلقی دارهآخه ه . 

 .یکی جدیه، یکی شوخ

 چه اشکالی داره لبخند، روی لب بقیه میآره؟

 .خسته و کلفه، آه کشید و نگاه از پولد گرفت

 تو در جریان نیستی دورت بگردم. از بس سر به_

 .سر باباش میذاره، میگم النه که سکته کنه

 با خودش نمیگه طرف بابامه، بزرگترمه، صلحم

. هر کار دوست داره انجام میدهرو میخواد.. . 

آریا پسر زرنگیه. خودش خوب میتونه تشخیص _

 بده

 چی براش خوبه و چی نه... فکر میکنم بهتره بهش

 .اعتماد کنید

 اون آدمی نیست که یه گوشه بایسته تا بقیه بهش بگن

 !چیکار کنه

 انگار عمهاش فهمیده بود که برای تغییر دادن رفتار

 .پسرش، نمیتوانست روی پولد حساب باز کند

 .چی بگم وال... جوونای این دوره عوض شدن_

 نمیخواست در مسائل خانوادگیشان دخالت کند. به او



 .مربوط نبود. اما موضوع بحثشان آریا بود

 هربار که او را پریشان میدید، تمام انرژی او هم

 .گرفته میشد

قیم میگذاشتحال و هوای آریا، روی او تاثیر مست . 

 نمیدانست چرا، شاید این هم یکی از خاصیتهای

 .دوستی و دوست داشتن بود
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 :لبش را تر کرد و گفت

مهم اینه که شما باور داشته باشید تقصیر اون _

 .نبوده

 خودش به اندازه کافی، وقتی آیلین رو میبینه، عذاب

 .میکشه

یا یادآوری کنهلزم نیست کسی بهش سرکوفت بزنه   

 .که چی شده

 .عمهاش شتاب زده میان حرفش پرید

 آخه کدوم آدمی راضیه که بچهش، پاره تنش اذیت_

بشه، آزار ببینه؟ من مادرم، آریا جونمه، جگر 



 .گوشمه

درسته بزرگ شده، قد و هیکلش از اون وقتایی که 

 باید

 بلندش میکردم یا از روی تاب هلش میدادم، خیلی

م بهش که هنوز همونهگذشته ولی حس . 

 .دخترم که از دست رفت، واسه پسرم نگرانم

 :آهی کشید و غمگین گفت

 ببخشید عزیزم، بعد عمری پاتو گذاشتی اینجا_

 .اونوقت سرتو با این حرفا به درد آوردم

 گوش دادن به درد و دل آدمها، چیزی نبود که از آن

 .لذت ببرد اما عمهاش فرق داشت

بود. نمیخواست بی توجه باشدمادر آریا و آیلین  . 

 .مشکلی نیست. اتفاقا بگید_

 .اگر بتونم به آریا کمک کنم ، اینکارو میکنم

 .جملهاش را تصحیح کرد

 ...به شما هم _

 از جا بلند شد و نگاه سوالی عمهاش را که دید کوتاه

 .توضیح داد



 .اگه مشکلی نیست، آیلین رو ببینم_

_ سا ببینم خوابه یانه عمه، عیب که نداره، فقط وای  

 ...نه
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 .خودم چک میکنم، اگه خواب بود، بیدارش نمیکنم_

 .باشه عزیزم_

 .پلهها را بال رفت. حدودا پانزده الی بیست پله

 مقابلش چندین اتاق قرار داشت. مدتها از زمانی که

 پایش را در این خانه گذاشته بود، میگذشتد اما به

 .خوبی یادش میآمد که کدام اتاق آریاست و کدام آیلین

 .جلو رفت و اولین اتاق سمت راست را باز کرد

 .ابتدا چشمش به آریا خورد

 !آریا با چشمانی قرمز

 .آریای مغموم و در خود فرو رفته

صدای باز شدن در را که شنید، سرش را بال 

 .گرفت

 دلش گرفت. آریا گریه کرده بود؟



از خودش پرسید همین سوال را . 

نه»با صدای گرفتهای، لب زد  » 

 .داشت دروغ میگفت

 .آریا رو مثل کف دستش میشناخت

 ...نه فقط آریا را، تمام خانواده اش را

 پونه و پریا، پدر و مادرش و حتی امید! فقط آریا را

 .کمی بیشتر از بقیه

 نگاهش را به سمت تخت سفید و بی روح آیلین

 .چرخاند

شش ساله! کدام را باید باور میکرد آیلین بیست و . 

 دخترعمهی مقابلش که حتی توانای کنتر ِل تکانهای

بی وقفهی مردمک چشمانش را نداشت و هیچ درک 

 و

حواسی برایش باقی نمانده بود، یا آیلینی که به او 

 مدام

 زنگ میزد و سر به سرش میگذاشت؟

 !مثل برادرش شوخ بود

یچی نمیشه،بد اخلق خان؛ ه»به پولد میگفت   



 «دوباره راه میری

 «زود برگرد ایران»

 «دلم واست تنگ شده داداشی »

 آنچه راه نفسش را بسته بود، چه نام داشت؟ بغض؟

 .داشت خفه میشد

 ...کاش لباس نازکتری تن کرده بود
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 .کنارش که نشست، سر آیلین به سمتش چرخید

 :آریا با صدای گرفتهای گفت

میبینی کی اومده؟ پولده ها، یادته چهقدر آجی _  

 منتظرش بودی تا بیاد؟

 آریا هم بغض داشت؟ حتما داشت که تند و تند آب

 .دهانش را میبلعید

 .آیلین، به پولد خیره شد

 امیدوار بود بشناسدش اما همچون یک غریبه نگاهش

 میکرد

 .برای لحظهای، یادش رفت نفس بکشد



هرگونه حسی بود نگا ِه آیلین، مات و تهی از . 

 :آرام زمزمه کرد

 ...آیلین_

 به جای جواب، خندید. آریا آه کشید. انگار با خودش

 .حرف میزد

 چرا اینطوری شد؟_

 .نمیدانست چه جوابی بدهد

 چشممون زدن، مگه نه؟_

 چندبار دهان باز کرد تا حرفی بزند، اما هیچ چیز به

 .ذهنش نرسید

 .کاش من جاش اینطوری شده بودم_

 .دستش را روی شانهی آریا گذاشت و کمی فشار داد

 :به سمتش چرخید و گفت

 .همش تقصیر منه_

 ...نیست_

 .چشمانش میدرخشیدند

 .م ِن بی غیرت، این بل رو سر خواهرم آوردم_

 .دستش را کشید و در آغوشش گرفت



 .اشک بود که روی گونهاش پخش میشد

 ...جگرش کباب شد. سوخت

_ ب؟به تو ربطی نداشت، خ  

 ...اگه پاشو به این خونه باز نمیکردم_

 توکه خبر نداشتی....چه میدونستی قراره اینطوری_

 بشه. گو ِشت با منه؟

 آریا رو عقب کشید و دستانش را دو طرف صورتش

 .گذاشت
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 .ببین منو... به حرفام توجه کن_

 من پای اون عوضی رو به زندگی آیلین باز کردم،_

دوس ِت من بود، پولدمن!  ! 

 آخه تو از کجا میدونستی اینجوری میشه؟ از کجا_

 میدونستی با هم دوست میشن؟

 دستش را روی سرش گذاشت و هذیانوار، کلماتی را

 .زمزمه میکرد

 .نمیخواست آیلین را بترساند



 .به زحمت هیکل تنومند آریا را بیرون برد

یگفتبهتر که گوش داد، متوجه شد که مدام زیرلب م  

 «من کردم... تقصیر منه... مگه نه؟»

 سرش نبض میزد. اعصابش بهم ریخته بود و از غ ِم

 .آریا، قلبش درد داشت

 چرا وقتی فهمیدم دوستن، نزدم تو دهن اون_

 بیشرف؟ چرا جلوی آیلین رو نگرفتم؟

آریا تو وقتی فهمیدی که زما ِن زیادی از _

 رابطهشون

 .گذشته بود

ی رابطهشون رو قطع کنی. بعدمبه زور که نمیتونست  

 مگه آیلین بچه بود؟

 ....بود... بود_

 .موهایش را چنگ زد. پوست سرش کشیده میشد

 من داداش بزرگش بودم. باید ازش مراقبت_

 ..میکردم

 چرا خودخوری میکنی؟ تو هرکاری میتونستی_

 !برای بهتر شدنش کردی



 !ولی خوب نشد_

 .مثل جنینی در شکم مادر، در خودش جمع شده بود

 اصل چرا با بابات بحث میکنی؟_

 مگه اخلقشو نمیشناسی؟

 وقتی حرفاش اینقدر بهمت میریزه، نباید بهش گوش

 !بدی. آریا؟ بیا بریم خونهی من

 .اصل انگار هیچ نشنیده بود

 :باز تکرار کرد

 .تقصیر من بود_

نبود دلداری دهدچشمانش را بست. بهتر از این بلد  . 

 اینبار، خشونت را قاطی رفتارش کرد و به بازوی

 .آریا چنگ زد

 .او را از زمین بلند کرد و به خارج از خانه برد
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 .باید از آنجا دورش میکرد، وگرنه تلف میشد

 ...وگرنه از آریای شوخ و شنگ، هیچ باقی نمیماند

 :او را در ماشین نشاند و گفت



 چیزی نیست... شوک عصبیه،_

 .خوب میشی

 !مطمئن نبود، ولی باید خوب میشد

 مگر دست خودش بود؟

 .بهسرعت، از آنجا دور شد

 .هوای آن خانه، مسموم بود. آدم را خفه میکرد

 همین حرکت هم ظاهرا مؤثر واقع شد، چرا که ریتم

 .نفس کشیدنهای آریا منظمتر شد

هی پیدا کندنگاهی به اطراف انداخت تا فروشگا . 

بعد، گوشهای پارک کرد و با این که آریا لحظاتی  

 :سوال نپرسیده بود، توضیح داد

 .الن میآم_

 چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که با کیسهی خرید،

 .بازگشت

 .از آن، آبمیوه را بیرون آورد و به سمت آریا گرفت

 .بخور، شیرینه، فشارت افتاده_

_ رو گلوم نشستهنمیره پایین. انگار یه چیزی  . 

 چه کسی باور میکرد این صدای همان آریای بذلهگو



 باشد؟

 !زوری هم که شده، بخور_

کیسه خریدش را دوباره چک کرد و اینبار آب 

 معدنی

 .بیرون کشید

 در پلستیکی آن را باز و کف دستش را پر از آب

 .کرد

 .به درک که ماشین خیس میشد

 قبل از اینکه آریا بپرسد، چه میکنی، آن را روی

 .صورتش ریخت

 از شو ِک سردی آب، صدای هین مانندی، از گلویش

 .خارج شد

 داغ کردی... ببرمت دکتر؟_

 چرا آبمیوه نمیخوری؟

 .با اکراه، آبمیوه را نگاه کرد

 ...چشمانش میسوخت. گلویش هم

 !حتی قلبش هم همینطور
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_ رتقالی گرفتی، خودت بخوریش؟ من کی این پ

 طعمی

 خوردم؟

 پولد سمتش چرخید. این جملهی غرولندکنان، چقدر

 .برایش خوشایند بود

 :خندید و گفت

 ...دیوونه_

 سرعتش را بیشتر کرد و برای آخرینبار، تکرار

 :کرد

 !تقصیر تو نبود_

 آریا سرش را به شیشه چسباند تا سردی آن به بدنش

کمی از گرمای تنش کم شودنفوذ کند و  . 

 :بعد از چند دقیقه زمزمه کرد

 ...ترسوندمت_

 :پولد با لحنی آرام، مثل خودش جواب داد

 !مهم نیست.... فقط خوب باش_

 چیکار کنم پولد.... چیکار کنم... هرروز که چشمم_



 .به آیلین میخوره، میخوام بمیرم

 میتونی درک کنی چی میگم؟

 !نه، هیچی نگو

رو بذار جای مناول خودت  ... 

 فکر کن مثل امید یا حامد، خدایی نکرده اینکار رو با

 یکی از خواهرات میکردن. چه حالی میشدی؟

 .آبمیوه را باز کرد

طعم پرتقال را دوست نداشت ولی بهتر از این بود 

 که

 .پولد متوجه بغ ِض دوبارهاش شود

 .چند قلپ پشت هم نوشید

_ تن بیجون و فکر کن خودت اولین کسی باشی که  

پر از خو ِن خواهرت رو پیدا کنی... تو وان 

 حموم... با

 یه تی

غ َِ  

 تیز افتاده به جون تموم رگای دستش.... مگه یه

 آدم چقدر خون داره پولد؟ وقتی در حمومو شکوندم،



 ...وان قرمز بود

 .پولد، هیچ نگفت

اولین بار بود که بعد از چند سال از آن اتفاق، آریا 

 به

 ...حرف آمده و درد دل میکرد
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 آریا به حرف آمده و درد و دل میکرد. مثل خودش

 .کمحرف نبود

 پولد، اساسا با هیچکس حرف نمیزد، مگر در مواقع

 .لزوم

 اما آریا جوری رفتار میکرد که انگار خوشی، تمام

 .زندگیاش را در بر گرفته

یک اشاره تاجایی که ظرفیت داشت، به مشکلتش  

 .کوچک هم نمیکرد

 .پس اجازه داد کامل حرف بزند و خالی شود

 ...انقدر شوکه بودم، انگار تو کما بودم... هممون_

 .من، بابا، مامان



 باورمون نمیشد خودکشی کرده باشه... به هیچکس،

 .هیچی نگفته بود

 میدیدم یه چند هفتهایه که پریشونه، ولی هرچی

رف بکشم، فایده نداشتمیخواستم از زیر زبونش ح . 

 ....به خدا پولد سعیمو کردم

 !نم پس نداد

 قسمش دادم. گفتم بگو آبجی کوچیکه، چیشده آخه؟

 نگفت که نگفت... تو بودی چیکار میکردی؟

 .سخت بود که سمت آریا بر نگردد

 .در عوض دستانش را سفتتر دور فرمان حلقه کرد

د خالیباید اجازه میداد هرچه در دلش سنگینی میکر  

 .کند

 درد اینکه یه بیناموس، خواهرم رو بیعفت کرده_

 بود یه طرف، درد اینکه هر لحظه ممکن بود از

 دستمون بره و تموم کنه، طرف دیگه داشت دیوونم

 میکرد. میدونی کجاش بیشتر درد داره؟ اینکه اون

 !عوضی مثل رفیقم بود

 چهطور روش شد؟



 ...با من نون و نمک خورده بود

ودیم... مگه دوستی حرمت نداره پولد؟ چرادوست ب  

 حرمت نگه نداشت؟

به جای مسیر خانه، جهت فرمان را عوض کرد و 

 به

 .سمت دیگری رفت اما آریا اصل متوجه نبود

 .باید بیشتر مراقبش میبودم. میدونستم آیلین حساسه_

 .میدونستم زود میشکنه

 یه عمر سوگلی و چشم و چراغ خونهمون بود. کسی

آب تو دلش تکون بخوره... توکه خودت  نذاشت

 دیدی،

 !شاهدی که لی پر قو بزرگ شد
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 کاش حداقل ایران بود تا گیرش میآوردم... کاش_

 میتونستم دق و دلیمو سرش خالی کنم... کاش میشد

 !دهنشو سرویس کنم

 وقتی فکر میکنم که آیلین، همه چیش رو از دست



 داده، عقلش، روحش، جسمش، آبروش ولی اون

 بیهمهچیز، داره راست راست میگرده، میخوام

 ...بمیرم از این همه بی عدالتی

 به نظرت اصل خدا حواسش هست؟میبینه بندههاش

 چه بلیی سر هم میآرن؟ اگه میبینه، پس چرا

 هیچکاری نمیکنه؟

 .این سوالی بود که خودش هم بارها پرسیده بود

ش هست در زمین چه میگذرد؟خدا حواس  

 واقعا آنها را میدید؟

 پس چهطور میتوانست تحمل کند و به سکوتش ادامه

 دهد؟

 دیدی مثل سرت یا معدهت درد میگیره؟ میری_

 همچین وقتایی دوتا مسکن بال میندازی و یکم بعدش

 ...آروم میشی

 من نمیدونستم که غیرت هم مثل بقیهی بدن، دردش

 !میگیره

اومده... چیکار کنم پولد؟غیرتم درد   

 .ماشین را بالخره نگه داشت و به آریا نگاه کرد



 .پیاده شیم_

 :گیج و منگ پرسید

 اینجا کجاست؟_

 :همزمان با خروجش از ماشین، کوتاه گفت

 ...یه جا که تا صبح خفه نشی_

 .با اکراه کاپشنش را تنش کرد

 زمستان بود و هوای سرد و آنها در این ارتفاع چه

دند؟میکر  

 .جایی که پرنده هم پر نمیزد

 هردو، به کاپوت ماشین تکیه دادند و به تاریکی

 .مقابلشان خیره شدند
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 .بعد از دقایقی، پولد به حرف آمد

 هفت سال پیش خیال میکردم خوشبختتر از من_

 .وجود نداره

 یه دختری تو زندگیم وجود داشت که ادعا میکرد

ل و لوند بود، بلد بود دل ببره.... عاشقمه، خوشگ



 ولی

 ...بچه بود. بچه بودم

 الن که نگاه میکنم به اون روزا، میگم عشق کیلو

 چنده اصل؟

 !تصادف که کردم تازه فهمیدم با اطرافیانم چند چندم

به جز یه سری از افرا ِد خیلی محدود، هیچکس 

 دورم

 نموند. حتی کسی که میگفت نفساش به وجود من

.. افسرده بودم، داغون.... غرورم همهجورهبنده.  

 .شکست

 اونقدر درد داشتم که اون بین، رفتن تینا، کمترین

 .مشکلم بود

 بدنم ضعیف بود و تنهایی حتی نمیتونستم خودمو با

 !ویلچر برسونم به دستشویی

بحث سر این بود که برام پرستار بگیرن و اون 

 زیرم

 !لگن بذاره یا برن پوشک بزرگسال بخرن برام

 ...آب شده بودم از خجالت



انگار یهو دستام جون گرفتن.... بابدبختی و نفس 

 نفس

 زدن کارامو میکردم ولی نمیذاشتم بقیه بهم کمک

 .کنن

 منی که برای ادامه تحصیل، داشتم برنامه ریزی

میکردم که کارای بورسیهمو بکنم، بزرگترین 

 معضلم

شده بود که بتونم کارای خیلی ساده و شخصیمواین   

 ...خودم تنهایی انجام بدم! یه شبه بزرگ شدم آریا

 دیدم چه چیزا داشتم و قدرش رو نمیدونستم! از همه

 بریدم تا بتونم خودم رو جمع و جور کنم. نمیخواستم

 ...کسی منو با اون وضعیت ببینه

سابق میخواستم فقط وقتی بیام ایران که بتونم مثل 

 راه

 !برم

 هفت سال، تمام دغدغهم دوتا چیز بود،خوب شدنم و

 ...پیدا کردن کسی که این بل رو سرم آورده

حرفش را قطع کرد و از جیبش سیگاری بیرون 



 .کشید

 میکشی؟_
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 .جوا ِب آریا، تکان دادن سرش به چپ و راست بود

آنراسیگار را میان لب هایش گذاشت و با فندک   

 .روشن کرد

 .مامان گفته بود آیلین مریض شده_

 همه چی رو گفته بود... ولی بازم شوکه شدم وقتی

 دیدمش... هیچکدومتون مقصر نیستین. نه بابات، نه

 !مامانت، نه تو

 اصل خودخوری و دعوا کردن هم، هیچ کمکی به

 .بهتر شدن حالتون نمیکنه

م صمیمیبا بابات اصل ارتباط ندارم، حتی با عمه ه  

نیستم که بخوام این حرفا رو بهش بزنم، تو آریا... 

 تو

 خوب باش، نمیدونم چهطوری.... ولی سعی کن

 ...خودتو عذاب ندی



آریا پوزخندی زد و روی کاپوت دراز کشید. هوا 

 سرد

 بود اما نه آنقدر که وادارشان کند به داخل ماشین

 .برگردند

اینذهن و روحشان درگیرتر از آن بود که به   

 .سرعت، آرام گیرد

 به ماه کامل مقابلش خیره شد. همراه با هر بازدمی،

 .نفسش به شکل بخار دیده میشد

 تو خودت چهطوری آروم شدی؟_

 پولد دست های سرمازدهاش را داخل جیب کاپشنش

 .فرو برد

 من... هیچوقت آروم نشدم. همیشه حس میکنم یه_

 . غمی، یه دردی نشسته بیخ گلوم

 .خیلی وقتا حتی نفسمو میگیره

 .قبل اینطوری نبودم

 خیال میکنی نمیفهمم چه موجود غیر قابل تحملیم؟

 همش دوست دارم تنها باشم، هیچکس دورم نباشه،

 ...کسی باهام حرف نزنه. دخالت نکنه



 حتی وقتی میخندم، یهو انگار حالم گرفته میشه،

 انگار یکی بهم میگه که چی؟

ئل میشهتمام حال خوشم، زا . 

 به هیچکس اعتماد ندارم.... به نزدیکترین آدمای

 !اطرافم مشکوکم

 !به تینا، به بابام، به مامانم، خواهرام

 گاهی از خودم خجالت میکشم... وقتی مادرم با

 چشمای نگران از درد پاها و کمرم میپرسه، از فکر

 ...و خیالتم شرمنده میشم
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یزنه و باهاش نمیتونم گرم بگیرم،وقتی امید زنگ م  

از خودم بدم میآد! همه رو از خودم فراری دادم، 

 ولی

 !تو مثل من نباش آریا

 ...آدم داغون میشه

 دقایقی در سکوت سپری شد. در نهایت، آریا بود که

 .به حرف آمد



 .برگردیم.... یه کم دیگه اینجا بمونیم، منجمد میشیم_

ستو پشت فرمان نش سری تکان داد . 

 باورش نمیشد چه اتفاقی افتاده. بعد از سال های

 !برای کسی درد و دل کرده بود

 !و نکتهی عجیب این بود که آرام تر شده بود

 .بخاری را روشن کرد و نیم نگاهی به آریا انداخت

 دیگر از تشنج و برهم ریختگی، هیج چیزی به چشم

 .نمیخورد

 چته؟ خوشتیپ ندیدی؟_

 : خندید و پرسید

_ دت که نیست؟سر  

 ...نه، آهنگ بذارم_

با یادآوری فل ِش بیچاره که به لطف آریا از آهنگ 

 های

 :غمگین پر شده بود گفت

 .نمیخواد، یه مشت آهنگ دپ چپوندی تو فلش_

 خب به حال و هوامون میخوره دیگه! تو چرا_

 نیشت باز شده حال؟



 فکر کنم داشتی از بدبختیات میگفتی، فاز و نولت

 .قاطی کرد

نه. فقط امشب یه تلنگر بود برام... قبل فکر _

 میکردم

 چون هیچکس درد منو نکشیده، پس نمیفهمه و درک

 ...نمیکنه منو، ولی الن... فقط میدونم درد، درده

 هیچ کس نیست که بیهیچ دردی زندگی کنه. همه به

 !اندازه سهمشون از این دنیا، درد هم میکشن
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 طلوع، باتردید به خانهی مقابلشان نگاه کرد و رو به

 :مادرش پرسید

 اینجاست؟ مطمئنی؟_

 انیس، خودش هم بار اولی بود که به آنجا پا

 .میگذاشت، با این حال سرش را تکان داد

 .آره، زنگ بزن_

 !به خدا روم نمیشه... زشته_

 انیس، خسته از بحثی که از اول صبح با طلوع کرده



گونه جواب دادبود، پرخاش : 

 !دیوونم کردی تو، این زنگو بزن ببینم_

 .طلوع، چارهی دیگری نداشت

 .آهی کشید و دکمهی زنگ را فشرد

 .مدتی منتظر ماندند اما کسی جواب نداد

 .خب دیگه، نیستش بریم_

 !یه بار دیگه زنگ بزن_

 .دوباره منتظر شدند

 :طناز که از سر پا ایستادن، خسته شده بود، گفت

_ کنم واقعا کسی اینجا نیست فکر . 

 !حق با آبجی طلوعه

 کیه؟_

 صدای زن مسنی که از آیفون به گوش رسید، انیس

 :خودش را جلو کشید و باتردید جواب داد

 سلم. عمهفخری، خودتی؟ _

 شما؟_

 .انیس، شک نداشت که آدرس را درست آمده

 .صدای عمهاش را همان لحظهی اول شناخته بود



_ زانیسم، دختر فریبر ! 

 چندلحظه، هیچ صدایی به گوش نرسید. ظاهرا عمه

 .هم، شوکه شده بود

 .صدایش پر از بهت بود

 انیس؟_

 مهمون نمیخوای عمه؟_

 !بیا تو، زود بیا_

 در که باز شد، هر سه نگاهی به همدیگر انداخت و

 .بامکث، وارد شدند

حیاِ ط بزرگی، مقابلشان قرار داشت که به لطف 

 هوای

ن، هیچ درخت سبزی، جز چندسرد و فصل زمستا  

 .کاج به چشم نمیخورد
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 .طرف دیگر استخر خالی به چشم میخورد

 .طناز با تعجب به اطراف نگاه میکرد

 اینجا جون میده برای عکس گرفتن... چهقدر_



 باحاله طلوع. میشه اگه دوستام پرسیدن کجاست، بگم

 خونهی جدید خودمونه؟

 نخیر! چرا باید دروغ بگی؟_

 لب و لوچهی طناز، آویزان شد

 .خب دوست دارم فکر کنن پولداریم_

 .از اینکه با او تندی کرده بود، پشیمان شد

 .دستی به سرش کشید

 روسری کوتاهی به سر داشت که بود و نبودش زیاد

 .فرق نمیکرد

موهای بلندی که تا کمرش میرسید، از عقب و 

 چتری

زه نشانش میداد، از جلو معلوم میشدهایی که بام . 

 روسری را که کج شده بود، برایش صاف کرد و

 :بامهربانی گفت

 قربونت برم... درسته که ما خیلی آدمای پولداری_

نیستیم... ولی نباید به هر قیمتی که شده بخوای 

 تظاهر

 !کنی آدم دیگهای هستی



 چون اول و اخرش اون دروغ، لو میره و رو

ی خود آدم میمونهسیاهیش برا ... 

 آخه اونا از کجا میخوان بفهمن دروغ گفتم؟_

 .یاد پنهان کاری خودش از نرگس افتاد

 بالخره یه جوری میفهمن، بعدم اون خوشحالی و_

 حس و حال خوبی که با گول زدن بقیه بخواد بدست

 !بیاد، دووم نمیآره

 .صدای آهستهی انیس، بحثشان را قطع کرد

_ یر شدهایناهاش، چهقدر پ ! 

 نگاهش، به سمت مقابلش معطوف شد. پیرزنی کنا ِر

 .در، عصا به دست، ایستاده بود

 .انیس جلوتر رفت و یکدیگر را در آغوش گرفتند

 عمه فخری، پیرزنی حدودا هفتاد ساله با پوستی

 .روشن و موهایی یکدست سفید بود

 صورتش آنقدر چروک داشت که نمیشد تشخیص

زیبا بوده یا نه داد که حداقل در جوانی ! 
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 مدتی بعد ، مقابل یکدیگر روی مبل نشسته بودند و

 .انیس هرچه را لزم بود، گفت

 :عمه فخری، چندبار آرام روی پایش زد و گفت

 ...هعی روزگار_

 .فارسی را همراه با تهلهجهی خوزستانی ادا میکرد

_ ، این همه وقت، ندیدمت انیس، حال هم که اومدی

 برا

 درمون درد و بلی بچته؟

 .جات رو جفت تخم چشامه

 .همان جمله کافی بود تا هرسه نفس راحتی بکشند

 حتی طناز، با تمام کم سن و سالیاش حاد بود ِن

 .اوضاع را درک کرده بود

 عمهفخری، خوش برخوردتر از پیش بین

ی َِ  

 .طلوع بود

 خداراشکر که حداقل خیالش از جای خواب مادر و

 .خواهرش هم راحت شده بود

عمه فخری برای استراحت به اتاق خودش رفت و 



 از

 .آنها خواست برای خودشان اتاقی انتخاب کنند

 آبجی میشه اتاق من جدا باشه؟_

 !نه_

 چرا آخه؟_

 نمیشه طناز، اگه خدای نکرده حالت بد بشه، چی؟_

 ...حالم بد نمیشه، خوبم به خدا_

لحن مهربانی گفتدست روی شانهاش گذاشت و با  : 

 ببین عزیزم، تو دوست داری که مامان همش_

 نگرانت باشه؟ با اون زانو دردش مدام بلند شه بیاد

 اتاق تورو چک کنه؟

 :طناز، بغکرده جواب داد

 ...نه_

 خب پس بهتره پیشش باشی تا اونم خیالش راحت_

 .باشه
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 :بااکراه زیر لب گفت



 ...باشه_

طناز را باید بعدا از هتل میآوردوسایل  . 

چمدانشان را با خود نیاورده بودند، چرا که از 

 حضور

 .عمه فخری مطمئن نبودند

 .صدای مادرش باعث شد که به عقب بچرخد

 عمه نمیذاره برگردم هتل، هرچی میگم وسایلم_

 !اونجا مونده، گوشش بدهکار نیست

 .حدسش را خودش میزد

_ بعد از شیفتم همه رو جمعاشکالی نداره، من خودم   

 .میکنم میآرم. حرص نخور

 باشه مادر، فقط خیلی دیروقت نمیشه؟_

 .کم کم باید آنجا را ترک میکرد

 .اشکالی نداره، با تاکسی میرم و میآم_

 .فقط واست دردسر نشه_

 ابروانش در هم گره خورد. دوست نداشت مادرش

 .شرمنده باشد

_ ناز باشهاین حرفا چیه؟ تو فقط حواست به ط . 



 .نمیخواد برای منم نگران باشی

خیالش راحت شده بود. در هتل و اتاق نسبتا 

 کوچکش،

 جای کافی برای سه نفرشان وجود نداشت، از طرفی

 هم هر روز که بیشتر آنجا میماندند، عذاب وجدان

 .میگرفت

 نمیخواست برای هامون مشکلی پیش آید یا کسی

جع به اوپشت سرش حرف بزند و خیالت واهی را  

 .کند

 !هیچکس، حتی پسرش پولد
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 خودش را با

کار َِ  

 نظافت مشغول کرد تا از فکر کردن

 .راحت شود

 .باید به پولد خبر رفتنشان را میداد

 کاش آنقدر پول داشت که بتواند خانهی مستقلی برای



 خودش بخرد اما حقیقتا باید این آرزو را به گور

 .میبرد

 قیمت خانه هرروز بیشتر از قبل گران میشد و هرچه

 .پول پس انداز میکرد باز هم فایده ای نداشت

 کاش حداقل میتوانست خانهای اجاره کند. اما توان

 اینکار را هم نداشت. مجبور میشد تمام حقوقش را

 خرج اجاره و خورد و خوراک و رفت و آمدش به

 .هتل کند

یچوجه حاضر نبود از مادرش و بهادر هم که به ه

 پول

 .قرض کند

 حرص و بغضش را در تی خالی کرد و روی زمین

 .کشید

 به خودش که آمد، چند ساعتی گذشته و نایی برایش

 .نمانده بود

با قدمهای آرامی گام بر میداشت و در آن لحظه، 

 دلش

 .نمیخواست به اتاقش برود



 .با رفتن انیس و طناز، احساس تنهایی میکرد

ه سمت همان قسم ِت خلو ِت هتل که هرآه کشید و ب  

 وقت میخواست شلوغی فرار کند، به آنجا پناه

 .میبرد، رفت اما با دیدن پولد از حرکت ایستاد

 .این دومین باری بود که او را آنجا میدید

 .آهی کشید و تصمیم گرفت راهش را کج کند

 با خود فکر کرد چقدر بدبخت بود که جایی برای

 .خلوت کردن نداشت

 اصل چرا خودش به جای دیگری میرفت؟ بهتر نبود

 پولد برود؟ او که راحت میتوانست در دفترش را

 قفل کند و اجازه ندهد هیچکس مزاحمش شود. حتما

خانهای هم برای خود داشت، دیگر از خلوتگا ِه او 

 چه

 میخواست؟

 !بیا_

 طلوع با تعجب به عقب چرخید. پولد در حال سیگار

او نگاه هم نمیکردکشیدن بود و به  . 

 چهقدر سیگار میکشید! خفه نمیشد؟



 :با تردید پرسید

 با منید؟_

 .جواب پولد تنها تکان دادن سریع سرش بود

 .کمی این پا و آن پا کرد و در نهایت جلوتر رفت

 !بشین دیگه_

 .باز هم آهی کشید و روی نیمکت نشست

 .ساکت ماند و سرش را پایین انداخت
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 !مرسی_

 با تعجب سرش را بال گرفت و نگاهی به اطراف

 .انداخت

 .جز خودشان کس دیگری آنجا نبود

 بله؟_

 .پولد، نیمنگاهی به طلوع انداخت

 لباس فرم مخصوص کار تنش بود و خستگی از تمام

 .وجناتش مشخص بود

 به نظرش میرسید نظافتچی بودن، اصل به او



 .نمیآمد

_ اژ و.... این داستانابابت دمنوش و ماس ! 

 .آهان_

 .مشغول بازی با انگشتان دستش شد

 .خواهش میکنم، کاری نکردم_

 .امشب طلوع عجیب غریب به نظر میرسید

 نه جیغ و داد راه میانداخت و نه با تخسبازی،

 .خیرهی چشمانش میشد و زبان درازی میکرد

 چه شده بود که اینطور، در خود فرو رفته بود؟

شده بود سیگارش تمام . 

سطل آشغال خاموشش کرد و قصد داشت آنرا در  

 .بیاندازد ولی سطلی پیدا نکرد

 .برای انداختن ته سیگارش روی زمین، تردید داشت

 .بدین به من. یه کم جلوتر سطل آشغال هست_

 .میاندازم اونجا

 سوالی نگاهش کرد و طلوع با همان لحن غمگینش

 :گفت

_ قتی میاندازیم جای آشغال، توی سطل آشغاله. و



 جای

 .دیگه، یکی دیگه مجبوره خم شه و جمعش کنه

 تازه آقامحرم، اونی که به محوطهی سرسبز هتل

 .رسیدگی میکنه، کمرش درد میکنه

 گناه داره، کسی چیزی نمیگه تا براش دردسر نشه

 ...ولی من خودم فهمیدم چون مامانمم همینطوریه

، ازتوجهی به دست دراز شدهی طلوع نکرد و خود  

 .جا بلند شد

 !دروغ چرا؟ از خود خجالت کشیده بود
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 !خودم میندازم_

 .طلوع، بلتکلیف سر پا ایستاده بود

 چه مرگش شده بود این دختر؟

 زیر چشمانش گود افتاده بود و حتی حال که با دقت

 .نگاهش میکرد، لغرتر از قبل به نظر میرسید

 :ناخودآگاه پرسید

_ کو؟لپات   



طلوع، گیج نگاهی کرد و بعد از چند لحظه، 

 مظلومانه

 :گفت

 ...آب شدن_

 به سختی نگاهش را از طلوع و دستپاچگیاش گرفت

 .و دنبال پاکت سیگارش گشت

 .لحظهای از خودش و افکارش ترسید

 .نه، به او ربطی نداشت که چه شده

 نباید سوال میپرسید و بهتر بود جای دیگری را برای

 .سیگار کشیدن انتخاب کند

 اگه به خاطر من نمیشینی، راحت باش. باید زودتر_

 .برم

 بیتوجه به آنچه شنیده بود، باز آه کشید. یک بلیی

 .سرش آمده بود، شاید هم سرش آورده بودند

 :باتردید پرسید

 مادر و خواهرت خوبن؟_

 لبهایش لرزید. چند بار پشت هم پلک زد و با صدایی

 :گرفته گفت



 .خوبن، رفتن دیگه_

 بغض کرده بود؟ اگر حالشان خوب بود، پس چرا

چشمانش تر بودند و به زحمت جلوی خودش را 

 گرفته

 بود تا اشک نریزد؟

 کجا رفتن؟ِ کی میآن؟_

 کاش پولد دیگر سوال نمیپرسید. نمیتوانست

 .همزمان، هم بغضش را کنترل کند و هم حرف بزند

 ...نمیآن که، رفتن کل_
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 رفتن شهرشون؟_

قرار بود جلوی صدر جوان قوی باشد. قرار بود 

 حتی

 اگر مداوای طناز طول کشید، به روی خودش نیاورد

که از پس هزینهی نگه داشتن آنها در هتل 

 ...برنیامده

 همه اینها را به خاطر داشت، اما در آن لحظه، آنقدر



 .خسته بود که نمیتوانست دروغ بگوید

نهانکاری و دروغ گفتن، احتیاج به انرژیبرای پ  

 .زیادی داشت

 .نه، رفتن خونهی عمهفخری_

 برای پولد جالب بود که حتی با وجود اینکه حال و

 .روز خوبی نداشت، او را بیجواب نمیگذاشت

 دوست داشت حواسش را پرت کند اما همزمان

 .کنجکاو نیز شده بود

 آهان، خونهی عمهت تهرانه؟_

را به هم زده بودپولد، خلوتش  . 

قصدش از آمدن به قسمت خلوتگاه، تنها ماندن و 

 حتی

 غصه خوردن بود اما صدر آنقدر سوال میپرسید که

 .کلفعهاش میکرد

 عمهی خودم نیست، عمهی مامانمه. میشه برم؟_

سوالش را باتردید و آهسته پرسیده بود. از جایش 

 بلند

 شده و آمادهی خداخافظی کردن بود اما با جواب



 .پولد، به ناچار سر جایش ایستاد

 !نمیشه_

 ابروهایش چون گرهای کور، در هم فرو رفتند و

 .لبهایش آویزان شدند

 حتما اگه گوش ندم، تهدیدم میکنید به اخراج! شما_

 واقعا آدم زورگویی هستید. کاش روی برخوردتون با

یکردیدکارمندا تجدید نظر م ! 

جلوی لب هایش را گرفت تا کش نیایند. این یک 

 مورد

 .را به خوبی بلد بود

 برخلف

قع َِ  

 تو طلوع، عصبی نشده بود. حتی در

 صورتش بیخیال

ی َِ  

 !حرصدراری، نیز داشت

 !تو چرا از من نمیترسی؟_
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 مگه باید بترسم؟_

 نباید بترسی؟_

ش غصهحواسش کامل از موضوعی که برای  

 .میخورد، پرت شده بود

 اگه از من میشنوید میگم نه! مثل همین آقاهامون،_

 !پدر خودتون

 همه به وظایفشون به درستی عمل میکردن، احترام

 خیلی زیادی هم براشون قائل بودن و دوستشون

 !داشتن

 انگار حتی پولد هم دیگر علقهای به تنها سیگار

 .کشیدن نداشت

رسیدابرویی بال انداخت و پ : 

 منظورت اینه که بابام از من محبوبتره؟_

 :طلوع سر تکان داد و بدون رو دروایسی گفت

 .صددرصد! شما خیلی خشن رفتار میکنید_

نگاه اجمالی به طلوع انداخت. برایش بحث جالب 

 شده



 .بود

 یعنی کسی از من خوشش نمیآد؟_

 خب... اینجا دوتا جواب داریم! یکی جواب واقعی_

اخراج میشم، یکی هم جواب دل خوش که اگه بگم،  

 کنی برای شما، کدومو بگم؟

 !اولی رو ترجیح میدم_

 .سکوت طلوع که ادامه پیدا کرد، افزود

 !اخراجت هم نمیکنم_

 :اینبار طلوع با نیشخند گفت

 راستش به جز آقای کرمی، من ندیدم کسی از شما_

 !خوشش بیاد

قیچند لحظه مات چشمان طلوع که حال برخلف دقای  

 .قبل، رنگ شیطنت گرفته بود، شد

 .در آخر سری تکان داد و از جایش بلند شد

 تو بچه پررو ترین نظافتچی هستی که تو کل عمرم_

 !دیدم
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 .صبح، با حال بهتری از خواب بیدار شد

 .با یادآوری حرفایی که به پولد گفته بود، ریز خندید

 .قیافهی صدر واقعا دیدنی شده بود

 !احتمال عادت کرده بود همه از او تعریف کنند

لباس فرمش را تنش کرد و باتردید به بخش 

 خانهداری

 .رفت

 .واقعا هم بعید نبود بیکار شده باشد

 همکارانش مشغول خوردن صبحانه بودند و از او

 .خواستند به جمعشان ملحق شود

با خود گفتنفس راحتی کشید و زیر لب  : 

 ...پس حداقل بیجنبه نیستی جناب صدر_

 بعد از خوردن صبحانه، مشغول کارش شد و بالخره

 .زمان آزاد پیدا کرد

 .ده دقیقهای میشد که پشت در اتاق طاهر ایستاده بود

 .هرچه گوشش را به در میچسباند، هیچ نمیشنید

 .نچی زیر لب گفت. این طور فایده نداشت

اق میشد و چارهی دیگری نداشتحتما باید وارد ات . 



 با دستمال، عرق ناشی از استرس، که کل صورتش

 .را خیس کرده بود، پاک کرد و ضربهای به در زد

 پاسخی که نگرفت، بعد از دقایقی، دوباره کارش را

تکرار کرد. یعنی در اتاقش نبود؟ پس کجا رفته؟ 

 چرا

 .متوجه نشد؟ او که کل حواسش را جمع کرده بود

ر مشوش، آنقدر به ذهنش هجوم آوردند کهافکا  

 .متوجه باز شدن در نشد

 بشکنی که جلوی صورتش زده شد، باعث شد از جا

 .بپرد

 !بفرما_

 سلم. خوبید؟_

 .طاهر، دست به سینه نگاهش میکرد

 ممنون، کاری داشتی؟_

 خیره شدنش باعث میشد طلوع نتواند نقشش را به

 .خوبی اجرا کند

_ ری که نبود، راستی اتاقتونمن؟ آره... یعنی کا  

 نظافت نمیخواد؟



 : با تفریح، سرتاپای طلوع را بررسی کرد و گفت

 خیر، فقط برای تمیز کردن اتاقم اومدی اینجا؟_

 طلوع سعی کرد به داخل اتاق سرک بکشد اما هیکل

 .درشت طاهر مانع بزرگی بود

کمی خودش را جا به جا کرد و سرش را تکان داد 

 اما

اشت، خصوصا حال که لمپ را همفایدهای ند  

 .خاموش کرده بود

 :با تردید پرسید

 حیف شد... راستی خواب بودید؟_
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 .چی حیف شد؟ نه خواب نبودم_

 برای آخرین بار تلش کرد راهی به داخل اتاق پیدا

 .کند

 آهان، پس مطمئن باشم که اتاقتون نظافت نمیخواد؟_

 خمیر دندون دارید؟ حولهی اضافی؟ ظرف کثیف؟

 :با همان حالتقبلی گفت



 .نه، احتیاج به هیچی ندارم_

 اینبار، بدون اینکه بتواند واکنشش را کنترل کند، آه

 .پر افسوسی کشید

 .اگه بخوای، میتونی باهام بیای تا نهار بخوریم_

 از نظر طاهر، طلوع دختر بامزهای بود که سعی

ه کندداشت جلب توج . 

 ظاهرا از او خوشش آمده بود که وقت و بیوقت

 .پیدایش میشد و خب، گاهی داشتن سرگرمی بد نبود

 ...ممنون، ولی نمیشه_

 چرا اون وقت ؟_

 بالخره منم آبرو دارم، یه بار همکارام منو با شما_

 ...دیدن،دوبا ه ببینن برام بد میشه

 طاهر، چند لحظه مکث کرد تا برای حرفی که

ست بزند، ابتدا خودش مطمئن شودمیخوا . 

خیلی خب، تا بری پایین لباساتو عوض کنی، من _

 هم

 .آماده میشم

 با وجود اینکه از ابتدا هدف طلوع، نزدیک شدن به



 طاهر بود و این پیشنهاد میتوانست کمک شایانی به

 این مسئله کند، اصول اخلقی خاصی که همیشه

شنهاد طاهررعایت میکرد، مانع از این میشد که پی  

 .را قبول کند

 :تکسرفهای زد و گفت

 یعنی شما الن دارید منو به صرف ناهار دعوت_

 میکنید؟

 .طاهر نیشخندی زد

 !خیلی خودتو تحویل میگیریا خانم کوچولو_

 :طلوع، لبخند پت و پهنی زد و گفت

 جواب ندادید؟_

 اکی... طلوع خانم، میآی بریم ناهار بخوریم؟_

کوتاهی کرد اینبار، طلوع خندهی . 

امیدوار بود بتواند طاهر را تحت تاثیر دلبریهای 

 خود

 ...قرار دهد، هر چند که کامل ناشی بود
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 در رستوران گردان شیکی، مقابل یکدیگر نشسته

 .بودند

 طلوع به منو نگاهی انداخت و با دیدن قیمتها، سعی

 .کرد جلوی درشت شدن چشمانش را بگیرد

 !اینجا، حتی از هتل خودشان گرانتر بود

 چی میخوری؟_

 گارسون، با لباس مخصوص سیاه و سفیدی که به تن

 داشت، کنارشان ایستاده بود و منتظر ثبت شفارششان

 .بود

 ...وال... کوبیده_

 طاهر هم سفارش جوجهی بااستخوان داد و بعد از

 :رفتن گارسون گفت

 !احساس میکنم معذبی_

 !نه، خوبم_

د لحظه در سکوت سپری شد. با خود مرور کردچن  

که برای چه کاری به طاهر نزدیک شده و با او پا 

 به

 .رستوران گذاشته



 .باید خود را به او نزدیک و تخلیه اطلعاتی میکرد

 شما خودتون کجایی هستید؟_

 طاهر، نگاه موشکافانهای به او انداخت. چهرهی بی

هت خیالش را حفظ کرد تا فکر کند صرفا ج

 کنجکاوی

 .سوال میکند

 چهطور؟_

 همینطوری، آخه به نظر میرسه به تهران آشنا_

 .باشید

 نه! فقط یه سری مکانهای معروف رو بلدم. به هر_

 حال اکثر کسایی که برای گردش به تهران میآن، این

 جاها رو میشناسن! نسبت به من کنجکاوی؟

 .نمیدانست چه جوابی بدهد که اوضاع را خراب نکند

ا خندهی پراسترسی گفتب : 

 !خب... راستش آره_
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 چرا؟_



 :اینبار راستش را گفت

 ...یه جورایی مرموزید_

 !که اینطور... پس بیا یه کاری کنیم_

 چیکار؟_

 تا وقتی گارسون غذاها رو میآره، میتونیم حداکثر_

 ده تا سوال از همدیگه بپرسیم. چهطوره؟

م که بهتر بشناسمتچون من هم کنجکاو شد ! 

 سریع شروع به آنالیز کردن پیشنهاد طاهر کرد. به

 نظر خوب میآمد. میتوانست به جواب سوالهایش

 برسد اما طاهر چه میخواست از او بپرسد؟

 نظرت چیه؟_

 :با مکث و تردید گفت

 ...باشه_

 .اول من میپرسم چون تو سوال پرسیدی از قبل_

 چند ساله تو هتل کار میکنی؟

باید چنین سوالی میپرسید؟ نکند ندانسته باعث چرا  

 کمک به رسیدن اهداف شوم او شود؟

 حدود سه سال. حال من! شغلتون چیه؟_



 آزاد. چرا همیشه تو هتل هستی؟_

 بیست و چهار ساعته اونجا کار میکنی؟

 آزاد؟ این جواب زیادی کلی بود! دزدی هم شغل آزاد

 به حساب میآمد؟ لبد میآمد دیگر... مثل قاتل بودن

 ...هم به نوعی کار آزاد بود. حتی قاچاقچی بودن

 .من اونجا زندگی میکنم_

 چی شد که هتل ما رو برای اقامت انتخاب کردین؟

چشمان طاهر از جوابی که شنیده بود، برق زد و 

 این

 .از نگاه تیزبین طلوع، دور نماند

_ ت کاریم، هتل شما جای مناسب برای انجام ماموری

 و

 .نزدیکی بود
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 حضور گارسون، مانع از ادامه سوالت شد و هردو

 .مشغول خوردن غذایشان شدند

 در طول آن مدت، طلوع فکر کرد بهتر بود جو را



 .کمی خودمانیتر کند

سوال ِت پرسیده شده، ممکن بود باعث ایجاد ُشبه 

 .شود

در ذهنش مرور کرد. سوالت کلی و یکبار آنها را  

معمولی بودند که ممکن بود هر کس دیگری هم 

 بپرسد

 فقط سوال آخرش شاید طاهر را مشکوک کند پس

 برای پرت کردن حواسش هم که شده، شروع به

 .تعریف کردن از طعم بینظیر غذا کرد

 .واقعا خوشمزهست، تاحال نیومده بودم اینجا_

خودش در لیوان نوشابهطاهر سر تکان داد و برای   

 .ریخت

 .آره، کیفیت غذاهاش خیلی خوبه_

 زیادی میآین این جا؟_

 راستش نه، قیمتش تقریبا نجومیه، فقط در مواقع_

 !خاص میآم. وقتی که مهمونم هم خاص باشه

 طلوع، لبخند زد. جملهی طاهر میتوانست نشانهی

 .خوبی باشد



 من خاصم؟_

_ هستی و به چرا که نه؟ دختر شاد و سرزندهای  

 طرف مقابلت انرژی مثبت میدی، این خودش کم

 .چیزی نیست

مدتی بعد از صرف غذا، از رستوران بیرون آمدند 

 و

 .سوار تاکسی شدند

 نزدیک به هتل که رسیدند، طلوع به سمت طاهر

 .بازگشت

 .ناهار خیلی خوشمزهای بود_

 .ممنونم از دعوتتون

 :طاهر، باتواضع سر تکان داد و گفت

_ من هم خوش گذشت. امیدوارم آخرین دیدارمونبه   

 !نباشه

طلوع، از خدا خواسته، لبخند کوتاهی زد و پاسخ 

 :داد

 !به من هم همینطور _

 vip: بیهیچدردان
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 .بعد از رسیدن به هتل، از یکدیگر جدا شدند

 طلوع تصمیم گرفت به هامون گزارش هر آنچه را

 .که پیش آمده بود، بدهد

 خودش را روی تخت انداخت و شمارهی هامون را

 .گرفت

 .بعد از چند بوق، هامون جوابش را داد

 .سلم دخترم_

 عاشق دخترم گفتن های هامون بود. چه میشد اگر

 واقعا پدرش بود؟

 سلم آقای صدر، خوبید؟ میخواستم بدونم الن وقت_

بزنیم ؟دارید راجع به موضوع مهمان هتل حرف   

 وقتم نداشته باشم، برات خالی میکنم. جانم؟ چیزی_

 متوجه شدی؟

طلوع نفسی گرفت و تمام اتفاقات را با جزئیات 

 برای

 .هامون شرح داد



حدود بیست دقیقهای طول کشید تا همه چیز را 

 تعریف

 .کند

 اخرشم که دیگه رفت اتاق خودش و منم گفتم بیام_

 .برای شما تعریف کنم چیشده

ن متفکر گفتهامو : 

 .کار خوبی کردی عزیزم_

 :طلوع که تردید هامون را دید، سریع پرسید

 چیزی شده؟ کار بدی کردم؟_

 فکر میکنی این آدم، زود باهات گرم نگرفت؟ اگه_

 هدف خاصی داره، نباید تمرکزش فقط رو همون

 مسئله باشه؟

 خب... یعنی نمیشه کنارش یه کم خوش گذرونی_

 کرد؟

_ ای نیست. مگه این که از نزدیکاین کار حرفه  

 !شدنش به تو، هدف خاصی داشته باشه

 .طلوع، باحیرت به نقطهای خیره ماند

چه هدفی؟ چرا بخواد به من نزدیک بشه؟ منکه _



 فقط

 !یه نظافتچی سادهام
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 نه دخترم، اشتباه نکن. تو فقط یه نظافتچی ساده_

کامل دارینیستی، به همه جای هتل اشراف  . 

 .همون جا هم زندگی میکنی

 تمام کارمندا و تعدادشون رو میدونی! اطلعات

 خوبی داری که اگر کسی بخواد سواستفاده کنه، تو

 !براش میتونی نقش مفید و مهمی داشته باشی

 ترس به جانش افتاده بود. ماجرا هرلحظه، جدیتر

 ...میشد

 وای حال من چیکار کنم؟_

 فعل هیچی. من به پلیس خبر میدم. تا اون موقع تو_

 .نزدیک اون پسره نرو

چشم. آقا چرا کل به یه بهونهای نمیندازینش _

 بیرون؟

 ...چه کاریه اصل



 .هامون از لحن کلفه و پیشنهاد طلوع به خنده افتاد

 این جوری که فقط صورت مسئله رو داریم پاک_

ری زهرش میکنیم! اگر بیرونش کنیم، بازم یه جو

 رو

 .میریزه

 .هرچند که من اصل این آدم رو نمیشناسم

 .احتمل از طرف کسی به هتل اومده

باید بفهمم کی پشت پردهی این اتفاقاته و مشکلش با 

 من

 چیه؟

ظاهرا چارهی دیگری نبود و پیشنهاد هامون 

 منطقیتر

 .از واکنش شتابزدهی او بود

_ رباشه، پس بیزحمت هر چی شد به منم بگید، د  

 .جریان باشم

 .خیالت راحت. نگران نباش_

درست چهطور پیش میره؟ مشکلی نداری؟ ََ  

 میدانست این سوال را برای این که حواسش از



 .موضوع طاهر دور شود، پرسیده

 .نه همهچیز خوبه. خیالتون راحت_

 بعد از کمی تعارف تکه پاره کردن، تماس را قطع

 .کرد و وا رفت

دس میزد اگربرخلف تصور هامون، طلوع ح  

 !نقشهای هم باشد، برای صدر جوان است نه بزرگ

 وگرنه دیگر همه میدانند که هامون بازنشسته شده و

 !فعالیتی در هتل ندارد

از فکر صحیح بودن حدسش، ضربان قلبش بال 

 رفت

 .و استرس تمام وجودش را گرفت

 میخواستند چه بلیی سر پولد بیاورند؟
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صدای آقای حکیمی بود که در هتل و بین باز هم  

 .کارکنان میپیچید

 لطفا سریع.تر. آقای صدر منتظرن که کارمندا جمع_

 .شن تا شروع کنن. معطل نکنید



 با خود فکر کرد از آخرین باری که به سالن

 ...اجتماعات رفتند، دو ماه گذشته بود

بار قبل، هنوز هامون ریاست هتل را به عهده داشت 

 و

آمدن پسرش را دادخبر  . 

 اینبار، چه شده که دوباره قرار بود همگی دور هم

 جمع شوند؟

 برخلف بار قبل، جلو نشست و با کنجکاوی به پولد

 که مشغول صحبت کردن با یکی از کارکنان واحد

 .تعمیرات بود، نگاه کرد

چهارشانه بود و خوش قد و بال که کت شلوار 

 طوسی

 رنگ او را مثل همیشه جذاب نشان میداد، اما از

 همهی اینها گذشته، چیزی در وجودش داشت که به

 .او هیبت میبخشید

شاید به خاطر نگاه نافذش بود شاید هم به خاطر 

 اعتماد

 .به نفس و محکم ادا کردن کلمتش



 درست نمیدانست اما مطمئن بود که اگر او را با

د، باز هم خیره کنندهلباسهای راحتی خانگی هم ببین  

 .خواهد بود

 سامیه میگفت چهره پولد صدر، جان میدهد برای

 .پرتره کشیدن

 ...همچین بیراه هم نمیگفت انگار

 .سرش را تکان داد تا از این دست فکرها نکند

 خوشقیافه بود، که باشد! خوش به حال صاحبش، به

 !او چه ربطی داشت؟

خوش بر و رو اصل به قول مامانانیس، مرد که نباید  

 .باشد

 صد تا دختر میافتن دنبالش، همیشه باید دلنگرون»

 «!باشی که نکنه کسی قاپشو بدزده

صدای آقای کرمی، او را از فکر و خیال بیرون 

 .آورد

 .پاک دیوانه شده بود

سعی کرد حواسش را جمع کند و چشمانش به 

 جاهایی



 .که نباید، سرک نکشد

_ سکوت رو رعایتخانما، لطفا سریعتر بشینید.   

 .فرمایید

 چند لحظه بعد، همگی جاگیر شده و گوشهای نشسته

 .بودند، صدای پچ پچها هم حتی قطع شده بود
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 .سلم به همگی، خسته نباشید_

 زیاد وقتتون رو نمیگیرم اما لزمه که همهی کارکنان

 در جریان رویداد مهمی که برای اولین بار در هتل

تفاق بیوفته، قرار بگیرنقراره ا . 

 .چند لحظه سکوت کرد

 همگی بادقت در حال گوش دادن به صحبتهای او

 .بودند

نمیدونم در جریان هستید یانه، ولی قراره به _

 زودی،

برای بستن یه قرارداد سیاسی_بین المللی، چند نفر 

 از



 سران دولتهای کشورهای همسایه، به تهران بیان و

ل ماستمیزبان این وزراء، هت ! 

 .به یکباره ، سر و صدا بال گرفت

 .همه تعجب کرده بودند و با یکدیگر حرف میزدند

 پولد، چندبار دستش را روی میز کوبید تا جو را

 .دوباره آرام کند

 نه لزمه کسی هول کنه و نه قراره بترسه. ما در_

 کارمون بهترین هستیم! اصل به همین خاطره که

 .سراغ ما اومدن تا از افراد مهم دولتی میزبانی کنیم

 تنها کاری که ازتون انتظار دارم، اینه که وظایفتون

رو با دقت بیشتر انجام بدید. به احتمال خیلی زیاد، 

 سر

 .و کلهی خبرنگارها هم پیدا میشه

 این حرف من، فقط مخاطبش یک نفر نیست! همه به

ته تا کارمندایخودشون بگیرن. از مدیر داخلی گرف  

 بخش حسابداری و پذیرش و سرآشپز و حتی

 تعمیرکاری و نظافت... همه باید بهتری

ن َِ  



 خودشون

 !باشن

 .غذا باید با کیفیت باشه

 .همه جا از تمیزی برق بزنه

حساب و کتاب نباید هیچ شک و شبههای داشته باشه 

 و

 ...رسیدگی به مهمانان باید توی اولویت قراره بگیره

؟ قراره رومون زوم کننمتوجهید . 

 برای مدتی زیر ذرهبین قرار میگیریم و حتی رقبا

 دنبال سوتی ازمون میگردن و من نمیخوام به هیچ

 احدالناسی آتو بدم! پس حواستون رو جمع کنید و اگر

 توی واحدتون کم و کسری یا مشکلی هست، با آقای

 کرمی صحبت کنید تا قبل از اومدن وزرا، حل شده

 .باشه

ف دیگهای نیست، روز خوشحر ! 
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 هرکس، حرفی میزد و حتی طلوع هم در فکر فرو



 .رفت

 کارشان زار بود. پولد، در حالت عادی سختگیر

 .بود، فقط همین مهمانان خارجی را کم داشتند

 .احتمال نفسشان را میگرفت

کمکم، جمعیت پراکنده شدند و طلوع هم قصد داشت 

 به

برود که موبایلش زنگ خورد سراغ کارش . 

 به شمارهی ذخیره نشده، نگاهی انداخت و با تردید،

 .تماس را پاسخ داد

 بله؟_

 !تو دفترم منتظرتونم خانم تابش_

 سرجایش میخکوب شده و با تعلل، موبایل را از

 .گوشش فاصله داد

 دقیقا چه اتفاقی افتاد؟ صدای پولد بود دیگر؟ او را به

و طلوع هرچه به علتش فکردفترش خوانده بود   

 !میکرد، هیچ، نمییافت

 نفسش را بیرون داد و موبایل را به جیب لباسش

 .برگرداند



 مسیر اتاق مدیر عامل را در پیش گرفت و با خود

 فکر کرد که دفعات قبل پولد او را به اسم صدا زده

 .بود و این بار به فامیلش

 .حتی لحنش انگار کمی عصبی به نظر میرسید

« بفرمایید»چند ضربه به در زد و بعد از شنیدن 

 وارد

 .شد

 .پولد، دست بهسینه، منتظرش بود

 شبیه پدرهایی میمانست که به نظر میرسید شاهد

 خبط و خطایی از جانب فرزندشان بوده و حال از او

 .شاکیاند

 به تمام کارهای کرده و نکردهاش فکر کرد تا بداند

اما به نتیجهای کدامشان او را عصبی کرده بود،  

 .نرسید

 :آبدهانش را قورت داد و آرام گفت

 سلم، امری داشتید؟_

 !بله، بشین_

 .استرس گرفته بود و قلبش یکی در میان میزد



 چرا آنقدر خشک و خشن حرف میزد؟

 چیزی شده؟_
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 !خودت بگو_

 :باتعجب گفت

 من؟ من چی بگم آخه؟_

_ زی هست که لزم بودهحرفی، نکتهای، مطلبی، چی  

 باشه من بدونم و بهم نگفتی؟

 .متوجه منظور پولد نمیشد

 .باتردید، سرش را به نشانه نفی تکان داد

 :پولد که صبرش به سر آمد، غرید

 بارها گفتم، از پرسنل اینجا توقع رفتار حرفهای_

 .دارم

 اون وقت شما، با یکی از مهمانان هتل قرار میذارید

ه خونهی خالهست؟و بیرون میرید؟ مگ  

او که تمام حواسش را جمع کرده بود کسی آن دو را 

 با



 یکدیگر نبیند، پس پولد از کجا متوجه شده بود؟

 به او که هیچ از ماجرا نمیدانست، حق میداد که

 .چنین فکری کند

 ...من_

 .پولد، میان حرفش پرید

 .ناخواسته از دست این دختر عصبی بود

_ ز کارمندا سوار ماشینشما چی؟ یه روز با یکی ا  

 میشی، یه روزم با مهمونا! این رفتارت چه دلیلی

 داره؟

 اجازه بدید! شما ظاهرا همیشه عادت دارید که منو_

 .راه و بیراه قضاوت کنید

با آقای فکور، خارج از هتل اتفاقی برخورد داشتم 

 که

 .خواستن منو تا یه جایی برسونن

 !خب این کار نه بده، نه عیب

ر َِ  

 سوا ماشی

ن َِ  



 همکارم شدم، یه ربع بعدش هم پیاده

 شدم، مگه چیکار کردم؟

 در مقابل رفتار خشک پولد، صدای تقریبا بلند و

 محکم و لحن تهدید آمیز و خشنش، طلوع به طرز

عجیبی کوتاه نیامده و این چندمین باری بود که 

 شگفت

 .زده میشد

ادیواقعا او به اندازه کافی جذبه نداشت یا طلوع زی  

 سر و زبان داشت؟

 اجازه بده! چقدرم ماشاءالل تند میری! اون کارت،_

به تنهایی عیبی نداره وبرام مهم نیست خارج از هتل 

 با

 کی میگردی، اما اگر قرار باشه هر چند وقت

 یکبار، تو رو با یکی ببینن، برای من و هتلم اصل

 .وجههی خوبی نداره

جا نگهروابط عاطفی و شخصیت رو خارج از این  

 .دار

 !تمام حرف من اینه. حال میتونی بری
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 طلوع، پوزخندی زد و تلش نکرد تصور پولد را

 .تصحیح کند

 از نظرش او مشکل داشت و دچار بدبینی و پارانویا

 !بود

 راهش را گرفت و از اتاق بیرون رفت اما با دیدن

 شخصی که مقابلش بود، لحظهای از نفس افتاد و

 !چشمانش درشت شد

 طاهر اینجا چه میکرد؟

 !سلم_

 سلم، چیزی شده؟_

 :هول و دستپاچه گفت

 نه! چی شده باشه مثل؟_

 .طاهر، شانه بال انداخت و همچنان خیرهاش ماند

 !نمیدونم، انگار جن دیدی_

 .بدنش کمی از انقباض اولیه بیرون آمد

 .آهان، نه که یهو دیدمتون، ترسیدم_



ان داد اما هنوز ترس طلوع طاهر تنها سری تک

 برایش

 .منطقی به نظر نمیرسید

 نمیری کنار؟_

 من؟ برم کنار؟ چرا؟_

 پولد صدر هرچقدر هم که مزخرف بود باز هم اجازه

 نمیداد به قتل برسد. نکند همین الن در جیب طاهر

 چاقوی ضامندار بود؟ نکند هفتتیر داشت؟

 .ابروان طاهر بال پریده بودند

_ اینجا رو ببینممیخوام مالک  ! 

 بیهیچدردان#

# ۳۰۷پارت  

 .از ترس ناخودآگاه به سکسکه افتاد

 ...نمیشه که_

 چرا؟_

 .آب دهانش را قورت داد. نمیدانست چه بگوید

 آخه... میدونید... اینجا نیست. پنج دقیقه پیش حدودا_

 !از اینجا رفت



 طاهر، باتردید به در بستهی اتاق ریاست نگاهی

 .انداخت

 مگه تو الن از اونجا بیرون نیومدی؟_

 من؟ خب آره! رفتم چک کنم نظافت میخواد یانه،_

 !که دیدم تمیزه

طاهر، چندلحظه نگاهش را مابین طلوع و در 

 چرخاند

 .و در نهایت یه سمت آسانسور به راه افتاد

 !اکی، پس من میرم اتاقم_

همین که کمی فاصله گرفت، طلوع نفس راحتی 

 .کشید

ود حتی رنگش پریدهمطمئن ب . 

 .یادش رفت ابتدا ضربهای به در زده و اجازه بگیرد

 .دستگیره را پایین کشید و وارد اتاق شد

 پولد، سرش را از اسناد مقابلش جدا کرد و طلوع را

 :که دید، باتعجب گفت

 چیزی شده؟_

 .طلوع، حرفی نزد. در واقع نمیدانست چه بگوید



ین ماجرا را با از طرفی به هامون قول داده بود ا

 پولد

 .در میان نگذارد و از طرفی نگرانش بود

 درست که بداخلق و بیانصاف بود ولی حیف نبود

 زیر خاک برود؟

 هنوز چهارتا متلک، بیخ گلوت مونده میخوای نثارم_

 کنی؟

 نفسش را محکم بیرون داد. شاید هم باید تجدید نظر

 !میکرد و میگذاشت طاهر کارش را بکند

_ هست که شما باید بدونیدمسئلهای  ! 

 بیهیچدردان#

# ۳۰۸پارت  

 :پولد، به صندلی تکیه داد و با حوا ِس جمعتری گفت

 !بشین_

نه، یعنی... من چیزی نمیگم! قول دادم که نگم، _

 ولی

 .خودتون از باباتون بپرسید

 از حرفهای بی سر و ته طلوع، چیزی نفهمید و تنها



 .گیجتر شد

 دقیقا از چی حرف میزنی؟_

لوع آهی کشید. توضیح دادنش سخت بود، ط

 خصوصا

 که نمیخواست قول و قرارش را با هامون به هم

 .بزند

 .ببینید، یه مسئلهای هست راجع به یکی از مسافرا_

 .آقا هامون در جریانن؛ از خودشون بپرسید

 ...من نمیتونم چیزی بگم! با اجازه

 مانع رفتنش نشد. ابتدا باید سراغ پدرش میرفت و از

 او حرف میکشید، اگر نم پس نداد، میتوانست بعد به

 .این دختر فشار بیاورد

 .سری تکان داد و از جا برخاست

 .از هتل خارج و سوار ماشینش شد

 یکراست، مسیر خانهی پدری را در پیش گرفت و

 .در سرش هزار فکر و خیال چرخ میخورد

 هرچه فکر میکرد به نتیجهای نمیرسید. یعنی چه

 شده بود؟



 .پوفی کشید و تصمیم گرفت بیخیال حدس زدن شود

 .به زودی خودش میفهمید

 مدتی بعد، ماشین را در پارکینگ، پارک کرد و با

 .دیدن ماشین حامد، با مکث، از اتومبیلش پیاده شد

 ترجیحش این بود که هیچکس، جز پدرش در خانه

 ...نباشد ولی حال

الش در خانه را که باز کرد، فهیمهخانم به استقب

 .رفت

 .خوش اومدی پسرم، چهقدر دیر به دیر اینجا میآی_

 :لبخندی زد و کوتاه گفت

 گرفتارم. بابا کجاست؟_

 بیهیچدردان#

# ۳۰۹پارت  

 .همه تو نشیمن نشستن_

 .سری تکان داد و قدم، تند کرد

 .باشه، ممنون_

 از همان فاصله هم، صدای ویدئوی آشنایی شنیده

 .میشد



ش را سفت گرفته بودخودش بود که دستان مادر . 

 کودکی تخس، که با یک من عسل هم نمیشد قورتش

 .داد

 دست به سینه ایستاده بود و اخم کرده بود. ناخودآگاه

 .لبخند زد

 .روز اول مدرسه را به خاطر آورد

 .در فیلم یکبار دیگر پایش را به زمین کوبید

 من نمیخوام هرروز هفت صبح پاشم. تازه پریا_

ل باید هرروز اینکارو بکنممیگه دوازده سا ... 

 لحنش بچهگانه و بامزه بود و مشخص بود با آنهمه

 جیغ و داد قصد دارد بغضش را مخفی کند. همه به

 .جیغ و داد پولد هفت ساله، خندیدند

 مادرش در فیلم جوانتر بود و بسیار زیبا. هرچند که

 .هنوز هم از زیبایی چیزی کم نداشت

_ پیدا میکنی. با هم دیگهعزیزم، اونجا کلی دوست   

 .بازی میکنید. خانم معلم بهتون سواد یاد میده

 من خودم سواد دارم. بلدم بنویسم؛ بابا یادم داده! با_

 !هیچ کس هم نمیخوام دوست بشم



 هامون یکباره پولد را بلند کرد و بدون توجه به

 لگدهایی که در هوا میپراند، او را به سمت ماشینش

 .برد

غ میزدپولد هنوز جی . 

 ولم کن. من دیگه پسرت نیستم. میرم پسر مردم_

 !میشم

 بیهیچدردان#

# ۳۱۰پارت  

 :حامد باتعجب گفت

 ...عجب بچهی شیطونی بوده... الن که حیلی آرومه_

 .بهش نمیاومد

 .هامون خندید

 شیطون برای یه لحظشه. دیوار راستو بال_

 .میرفت

 .پولد کامل وارد اتاق شد تا او را ببینند

 .کم پشتم صفحه بذارید خواهشا_

 .همه با تعجب به سمتش برگشتند

 داداش کی اومدی؟_



 چند دقیقهای میشه. این فیلما چیه میذارید و با شوق_

 نگاه میکنید؟

 .مادرش از جا بلند شد و گونهاش را بوسید

حامد تا حال ندیده بود خب! تازه اینکه خوبه، _

 شانس

براشةوردی فیلم دوسال قبلشو نذاشتم  ! 

 .با ناباوری، سمت پدرش چرخید

 منکه خودم فیلم ختنه رو سوزوندم، مگه بازم ازش_

 فیلم هست؟

 .صدای خندهی جمع بلند شد

 :هامون، نیشخندی زد و گفت

 اونی که تو سوزوندی، نسخهی کپی بود وگرنه از_

دم بیمارستان تا جایی که دامن پات کردیم و پریا 

 داره

 !دورت میرقصه، هنوز هست

 !بابا_

 پریا برخلف همیشه که آرام بود، با یادآوری گذشته،

 .بلند خندید



 .وای یادش بخیر_

 .رو به حامد با آب و تاب توضیح داد

 با هم دعوامون شده بود، سر عروسکمو کند. منم_

بهش گفتم چون پسر بدی هستی، قراره همشو بکنن 

 و

 !بندازن جلو سگ

رشبعد فکر کن، پولد گریه میکرد، من دو  

 !میرقصیدم

 بیهیچدردان#

# ۳۱۱پارت  

 دامن منم که پاش بود، مطمئن شدم حدسم درسته و

 .دخترش کردن

 .ناسزا گویان، به سمت فیلمها رفت

 آن زمان، خبری از سی دی و دی وی دی که بعدا

 مرسوم شد، نبود و فیلمها در غالب ویدئو، آماده

 .میشدند

مهایهامون هم سالهای بعد، برای خراب نشدن فیل  

 قدیمی، از همهی آنها بکاپی روی دی وی دی



 .گرفته بود

حتم داشت که نسخهی دیگ ِر فیلمها را میتوانست 

 در

 .لپ تاپ پدرش هم ببیند

 دستش که به آنها نمیرسید، ولی حداقل میتوانست

 .هرچه میدید، بردارد

 !کجا جمعشون میکنی؟ حداقل سی دیها رو ول کن_

نخیر. همین کم مونده این فیلمو نشون امید هم _

 بدید. تا

 آخر عمر منو سوژه میکنه! در ضمن من با شما کار

 !دارم پدر جان

 :هامون، از ما برخاست و به شوخی گفت

 .خب دیگه، احضار شدم_

 .ماهبانو، غرولند کرد

 نمیتونن چندساعت بیخیال کار بشن. انگار نه_

 .انگار دور هم جمع شدیم

مون، در حالی که به سمت دفتر کارش میرفت،ها  

 :گفت



 .به من ربطی نداره، ُغرش رو به پسرت بزن خانم_

 !قول میدم حرفام طولنی نشه_

 .ماهبانو، به ناچار سری تکان داد

 خیلی خب. پریا بیا بلل کباب کنیم. دیروز که_

 خریدم، میخواستم زنگ بزنم همتون بیایید، گفتی کار

بیخیال شدم. امروز که تو و حامد برات پیش اومده و  

 میتونستید بیایید، پونه نمیتونست! کل من حسرت به

 .دلم میمونه یه موقع همه بتونیم جمع بشیم

 بیهیچدردان#

# ۳۱۲پارت  

 .مابقی صحبتهای مادرش را با بستن در اتاق، نشنید

 چی شده؟_

 :مقابل پدرش نشست و گفت

_ هم بگیخبرا دست توئه! شاید بهتر باشه خودت ب  

 !چی شده بابا

 لقمه رو دور سرت نچرخون، رک حرفتو بزن_

 .پسر

 نفسی گرفت و خیرهی چهره خونسرد پدرش، شروع



 .به صحبت کرد

 امروز طلوع میخواست یه حرفی بزنه ولی گفت به_

 .خاطر قولش به تو، هیچی نمیتونه بگه

 گفت بیام از خودت بپرسم ماجرا چیه! داری چی رو

بابا؟ تو اون هتل کوفتی چه خبره؟ ازم پنهون میکنی  

 هامون توقع این حرف را از طلوع نداشت. چرا به

 پولد لو داده بود؟

 حتما احساس خطر کرده بود وگرنه به قرص بودن

 .دهانش، ایمان داشت

 بحث پنهونکاری نیست. فقط نمیخواستم تا زمانی_

 .که چیزی قطعی نشده، تو رو نگران کنم

ت مشغول هستمیدونم به حدکافی ذهن . 

 !توجی ِه قابل قبولی نبود

 یعنی چی که شما میری با کارمند هتل مشورت_

 میکنی، ولی به من هیچ خبری نمیدی؟

 وایسا بچه، تو چرا اینقدر عصبانی هستی؟ چندماه_

 پیش رو یادته؟ گفتی دیگه وقتش رسیده که برگردم

 .ایران. میدونستم به تصادفت مشکوکی



 باهام حرف نمیزدی ولی این رو حس میکردم که

 .میخوای بیوفتی دنبال جریان تصادفت

 به بهونهی ریاست هتل، دلیل موجه برات آوردم که

 برگشتت طبیعی به نظر برسه و راحتتر دنبال این

 جریان بیوفتی. تو این شرایط، فقط میخواستم ذهنت

 از چیزی که هست، درگیرتر نشه ولی باشه، حال که

لوع حرف زده، حتما چیزی شدهط ! 

 .اما میخوام بدونی من باهاش مشورت نکردم

 اصل خود طلوع بود که متوجه شد و باهام تماس

 !گرفت

 بیهیچدردان#

# ۳۱۳پارت  

 .از سر دقت، ابروانش به هم پیچید

 نمیفهمم، متوجه چی شد؟_

هامون مشغول تعریف کردن ماجرا شد و دقایقی 

 بعد،

پایان رساندحرفش را اینگونه به  . 

 خلصه که الن پلیس به این قضیه ورود کرده و_



 .قراره پلیسمخفی بیاد تو هتل

 .به گوشهایش شک داشت که درست شنیده باشد

 :باتعجب پرسید

 پلیس مخفی؟_

 آره! اونجور که میگفتن، چون فعل هیچ اقدامی_

 .نکرده، پس اصل دستگیر کردنش بیمعنیه

هم ازشخصوصا که هیچ مدرک درست حسابی   

 .نداریم

 اونطوری، شاید بهطور موقت، نقشهشون رو به هم

 .بزنیم ولی باز جور دیگهای ضربه میزنن

بهتره که این طاهر یا هرکس دیگهای که داره 

 کمکش

 .میکنه، غافلگیر بشن

 موهایش را چنگ زد. سرش داشت هشدارهای اولیه

 .را، برای یک درد شدید میداد

 :باتردید پرسید

_ این آدما؟ دنبال منن؟ چی میخوان؟ یعنی کیان  

 بعید میدونم. اصل چرا باید کسی بخواد تو رو_



بکشه پولد؟ مگه تو یه شخصیت معروف یا سیاسی َُ  

هستی؟ مگه به کسی ظلم کردی؟ کسی رو آزار 

 دادی؟

 تا جایی که میدونم، همیشه سرت به کار خودت بوده

 و با کسی کاری نداشتی، غیر از اینه؟

بارها به این موضوع فکر کرده بود خودش هم قبل . 

 پس این طاهر کیه و چی میخواد؟_

 !همینو باید بفهمیم_

 .از جا بلند شد

 هزار فکر و خیال در سرش جولن میداد. شروع به

 .راه رفتن کرد و سعی داشت به افکارش نظم دهد

 یعنی اینکه طلوع، همش دور و بر اون پسره_

 میپلکید، همش نقشه بود؟

 بیهیچدردان#

# ۳۱۴پارت  

 !نیتش خیره، میخواد کمکمون کنه_

 .پلک بست و نفسش را محکم به بیرون فوت کرد

 یعنی اینبار هم با او بد رفتار کرده بود؟



 .خدایا... چرا اینطور میشد

 باشه... کاش از همون اول بهم همه چیز رو گفته_

 .بودی. الن بدتر ذهنم درگیر شد

_ ؛ یعنی من نمیذارمچیزی نمیشه! مطمئن باش ! 

 .دیگه پلیس هم در جریانه کنترل میکنن همه کاراشو

 خصوصا که قراره شخصیتهای مهم و دولتی به

 هتلمون بیان. فکر کردی اگه بری کلنتری و بگی به

 یکی مشکوکم چون نظافتچی همچین مکالمهای رو

 شنیده، اصل اهمیت میدن؟ اگه الن اینقدر تحویلمون

خودشونه گرفتن، بیشتر برای ! 

 .هامون بلند شد و ضربهی آرامی به شانه پولد زد

 من میرم به مامانت کمک کنم. توهم خودت رو با_

 .فکر و خیال خفه نکن

 .زود بیا

 :سری تکان داد و باشهی آرامی گفت

 ...در ضمن_

 .منتظر نگاهی کرد

 !سعی کن با سیگار هم خفه نکنی_



 .از لحن شوخ پدرش، لبهایش کمی شل شدند

 !چشم_

 از اینکه مدام دربارهی طلوع اشتباه قضاوت میکرد،

 .کلفه بود

 .از اتاق بیرون آمد و پریا را در آشپزخانه پیدا کرد

 داری چیکار میکنی؟_

 .سس مخصوص درست میکنم با بلل بخوریم _

 کنارش نشست و نگاهی به چهرهی همیشه آرام

 .خواهرش انداخت

 :بیمقدمه پرسید

 حامد رو دوست داری؟_

 بیهیچدردان#

# ۳۱۵پارت  

 .پریا دست از کار کشید و نگاهی به پولد انداخت

 خب معلومه! چهطور؟_

 .شانه بال انداخت

 نمیدونم، آخه مثل امید و پونه خیلی تو حلق هم_

 !نیستین



 .از مثال پولد خندید

 اون دوتا... خیلی پرانرژیان. انگار خستگی_

 .براشون معنا نداره

 جفتشونم برون گران. من و حامد اینطوری نیستیم

 .ولی همدیگه رو دوست داریم

 اگر کمکی لزم داشتی بهم بگو. از دستم بر بیاد_

 .دریغ نمیکنم

پریا، یک قاشق دیگر هم سس مایونز در کاسه 

 ریخت

 .و به پولد با محبت نگاه کرد

 !داداش مهربون_

 بهم نمیآد؟_

_ حتی وقتی هیچی میآد چون همیشه مهربون بودی؛  

 !نمیگی

منظورم از کمک، در واقع این بود که هروقت _

 حامد

 !پررو بازی در آورد، بهم بگی دهنشو سرویس کنم

 .به اون مهربونیها هم که خیال میکنی نیستم



 .پریا آرام خندید

 حامد بیچاره... خیلی خوب منو میفهمه_

 با وجود این که پریا سعی داشت همهچیز را خوب

د، پولد حس میکرد یک جای کار ایرادنشان ده  

 .دارد

 پس مشکل چیه؟_

 چه مشکلی؟_

 پریا چشم از نگاه خیره و سنگین پولد گرفت و سراغ

 .کابینت ها رفت

 به جز کتک زدن شوهرت، میتونم به درد دلت _

 ...هم گوش بدما

 بیهیچدردان#

# ۳۱۶پارت  

 .لبهای پریا کش آمدند

 .موهای بلندش را پشت گوشش انداخت

 .خانوادهش خیلی دخالت میکنن_

 !به جای حامد، اونا رو بزنی بیشتر حال میکنم

 چرا؟ چی میگن؟_



 .سس آمادهس، بریم پیش مامان و بابا_

 .دست پریا را گرفت و محکم نامش را صدا زد

 .بیا دو دقیقه بشین، درست حرف بزن_

 چیز خاصی نیست آخه؛ چی بگم؟_

_ ه؟چرا دخالت میکنن؟ حرف حسابشون چی  

 لحن پریا، خسته و کلفه بود. انگار قبل بارها به این

 .موضوع فکر کرده بود

 نمیدونم... کل مستقل شدنش رو انگار به رسمیت_

 .نمیشناسن

 .وقت و بی وقت پیداشون میشه

 ...راجع به همهچیز دخالت میکنن و نظری میدن و

 ولش کن. مشکل بزرگی نیست، خودم از پسش بر

 .میآم

ت بیشتری با پریا نگاه میکرد، او راحال که با دق  

 .پژمرده میدید. گرفتهتر از همیشه

 هرچند که جز زمان بچگیاش، هیچگاه دیگر شر و

 شیطان نبود اما چشمانش میخندید و شور جوانی در

 تک تک کارهایش مشخص بود؛ درست برعکس



 .حال که انگار اندازه پیرزنی هفتاد ساله غم داشت

 چهطوری میخوای حلش کنی؟_

 ...هنوز معلوم نیست ولی_

 ولی چی ؟_

 .کلفه، قاشق را در سس برد و آن را هم زد

فعل حتمی نیست، ولی شاید از ایران بریم. به _

 مامان

 و بابا چیزی نگو، باشه؟

 :شوکه پرسید

 برید؟_
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 .اگه خانوادهش بخوان همینجوری ادامه بدن، آره_

ه بریم خیلی بهتره، بیشتر آرامش داریم. فقط من بااگ  

 کاراشون عصبی نمیشم، حتی خود حامد رو هم

 کلفه کردن! اگر هم تا حال نرفتیم، به خاطر مسائل

 ...مالیه

فکر کردن به دوری از پریا، آزار دهنده بود اما به 



 هر

 حال او متاهل بود و باید به زندگی خودش توجه

دنشان از این کشور، خوشبختمیکرد. اگر با دور ش  

 میشدند، میتوانست با آن کنار بیاید اما مشکل مالی

 .در خانواده آنها شبیه یک جک میمانست

 .یعنی چی؟ خب به بابا بگو_

 .نه دیگه! مشکل همینه. تو حامدو درست نمیشناسی_

 !حاضر نیست از هیچ احدالناسی پول بگیره

_ .. یهاین حرفا چیه؟ خب قرضه. میرید اونجا.  

 مقدار هم به خودتون زمان میدید تا به شرایط جدید

 !وقف پیدا کنید، بعد پول رو هم پس میده دیگه

 میدونم، من این حرفا رو قبل بهش زدم ولی خیلی_

 ...کله شقه! بیخیال

 خودمون یه جوری حلش میکنیم. بیا فعل بریم پیش

 ...بقیه. دیر کردیما

الکن شد. هامون سری تکان داد و همراه پریا وارد ب

 با

 :دیدنشان گفت



 کجایید شماها... یه ساعته چی میگید به هم؟_

 پریا بللی از روی زغال برداشت و چشمکی به پولد

 .زد

 !حرفای خواهر برادری_

 .آن بعد از ظهر، به پولد خوش گذشت

 در کنار خانوادهاش راحتتر لبخند میزد و کمتر فکر

وقتی بهمیکرد؛ حتی زمان به سرعت میگذشت و   

 .خودشان آمدند که شب شده بود

 ماهبانو اجازه نداد به خانه یا هتل برود و جلوی هر

 .گونه عذر و بهانهای ایستاد

بعد از صرف شام که پریا و حامد به خانهی 

 خودشان

 رفتند و پدر و مادرش هم خوابیدند، او بر روی تخت

 !با چشمانی باز، به سقف خیره شده بود
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 موبایلش را برداشت و بدون اینکه بداند چرا،

 .شمارهی طلوع را گرفت



 بله؟_

 سلم. خواب بودی؟_

 .نه، داشتم سلایر میدیدم_

 .روی تخت خودش را بال کشید

 .مگر قهر نکرده بود؟ پس چرا باز هم توضیح میداد

 چه سریالی؟_

 !از اونا نیست که شما خوشتون بیاد_

 :لبخندی زد و پرسید

 مگه سلیقهی منو میدونی؟ لبد یه عاشقونهی_

 !آبکیه

 :سریع جواب داد

نه! کی گفته؟ اصل عاشقونه دوست ندارم اتفاقا! _

 این

 .سریاله که میگم طنزه

 :خندهاش گرفته بود. با این حال، جدی پرسید

 اون وقت چهطور به این نتیجه رسیدی که من طنز_

 دوست ندارم؟

_ ما تابلوئه که از اینخب معلومه! اصل از قیافه ش  



 !بکش بکشا خوشتون میآد

 ...مثل فرار از زندان و پیکی بلیندرز و وایکینگ ها

 احتمال اون فیلم و سریالیی که زامبی دارن هم

 .بپسندید

 .این بار آرام خندید

 !من اصول اصل فیلم و سلایر نمیبینم_

 چند لحظه از جانب طلوع هیج صدایی نیامد و آخر

ه شدصدای آهش شنید . 

 چیه؟_

شما حتی از تصورات من هم عصا قورت _

 .دادهترید

 ...ناامید شدم
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 چون چندبار راجع بهت پیش داوری و قضاوت_

 کردم، اجازه دادم تیکه بندازی. فکر نکن همیشه

 !میتونی با من اینجوری حرف بزنیا

 !پس با اقا هامون صحبت کردید_



_ یتونی کارآگاه بازی دربله و چرا فکر کردی م  

 بیاری؟ من از بابا هم تعجب میکنم که همچین کاری

 !ازت خواسته

 .اما من درکشون میکنم. خب موقعیت هتل حساسه_

خیلیا چشمشون به شماست تا حرکت اشتباهی بکنید 

 و

 ...اونا از فرصت استفاده کنن برای پایین کشیدنتون

یا بهاگه همینجوری اون آقا رو بیرون میکردن و   

 پلیس خبر میدادن و معلوم میشد فقط یه فکر اشتباه

بوده، اون موقع برای آقا هامون و شما خیلی بد 

 .میشد

 راستی چرا میخوان شما رو نفله کنن؟

 با تمام آن تفاسیر، اگر جای پدرش بود، نمیگذاشت

 .طلوع در خطر بیوفتد

 !این رو استثنا خودم هم نمیدونم_

 ترجیح داد بحث را عوض کند

 !راستی میتونی فردا کار نکنی_

 :طلوع نگران پرسید



 چرا؟_

 استراحت کن. برو با دوستات بگرد. با خانوادهت_

 !وقت بگذرون، نمیدونم دیگه... خوش باش خلصه

 دارید بهم مرخصی میدید؟_

 !بله_

 :با شیطنت پرسید

 با حقوق؟_

 !دخترک فرصت طلب

 !بله_

زیرکانه گفتطلوع خندید و  : 

 !پس این یه نوع عذر خواهیه_

 نفسی گرفت و با خود فکر کرد شاید نباید این وقت

 ...شب به کارمندش تماس میگرفت
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 !آره_

 ...عذرخواهی به روش آقای صدر_

 سیگاری از کنار تخت برداشت و یک نخ را میان



 .لبهایش گذاشت

 :فندک را روشن کرد و پرسید

_ ل مورد قبول واقع شد یا نه؟حا  

 .سیگار میکشید_

 !جواب سوالم این نبود_

 :طلوع آن سوی خط مظلومانه گفت

 ...میبخشم... نبخشم چیکار کنم_

 .نیشخندی زد و دود سیگارش را به ریه فرستاد

 طلوع خوب سرگرمش میکرد اما او هم اهل

 .خوشگذرانی نبود

 .برو بگیر بخواب دیگه_

 .آقا پولد_

سیگار را روی جاسیگاری ریخت خاکستر . 

 بله؟_

 .شما خیلی سیگار میکشید_

 !نه بابا_

 طلوع کلفه ادامه داد؛

 !میشه مسخره نکنید؟ من کامل جدیام_



 میتوانست چهرهی اخمو و مثل پرجذبهاش را به

 .راحتی تصور کند

 .حتما لزم نبود مقابلش باشد

 .بفرما خانم جدی_

 من نمیگم اصل سیگار نکشید؛ یعنی اگه اصل_

 نکشید که خب خیلی خوبه ولی احتمال براتون سخته

 .به خاطر همین، میگم حداقل کمش کنید

من دقت کردم، شما توی روز که مشغول کارید 

 خیلی

 دیر به دیر میرید سر وقت سیگار، پس احتمال میدم

 !مصرفتون تو شب بیشتر باشه

_ که حس معتادهاییه جوری میگی مصرف   

 .کارتونخواب بهم دست داد

 به نظر منکه فرقی نداره. اونا به مواد مخدره_

 !اعتیادشون، شما هم به سیگار
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 من گفتم بچه پررویی؟_



 !بله_

 !پس بازم تأکید میکنم_

 میشه منو جدی بگیرید؟ اصل اگر میخواید واقعا_

 .ببخشمتون باید به حرفم گوش بدید

 لبخندی را که تمام مدت روی لبش بود، نمیتوانست

 .برای خود تعبیر کند

 !چهقدر این دختر خودش را تحویل میگرفت

 !بفرما_

 خب ببینید... من یه پیشنهادی دارم! شبا به جای_

 اینکه اون همه سیگار بکشید، باید سر خودتون رو تا

 موقعی که خوابتون ببره گرم کنید؛ مثل به چیزای

ر کنیدخوب فک . 

 .اون چیزی که ازش انرژی مثبت میگیرید

 حال میتونه یه شخص یا یه آدم باشه. مثل من خودم

 همش تصور میکنم جای شخصیت اصلی سریالی

 ...مورد علقم دارم زندگی میکنم یا مثل کنارشونم

 بعضی وقتا دوست صمیمیشون میشم. البته روحیهی

 شما یکم خشک و نچسبه ولی خب، به هر حال یه



 چیزی میتونید پیدا کنید دیگه، نه؟

 :باتردید جواب داد

 ...فکر کنم_

 خب برای شروع بازم خوبه، خودمو برای اصرار_

 .بیشتری آماده کرده بودم

 حتما میتوانست به نکتهی مثبتی در زندگیاش فکر

 .کند

 .اصل شما یه جورایی خودتون رو افسرده کردید_

 !مثل همین محیط کار و دفترتون

اه بهش کردید چهجوریه؟یه نگ  

 .پولد، متفکر دفترش را مقابل چشمانش تصور کرد

 .به نظرش خیلی هم شیک و خوب بود

 مگه چشه؟_

 .افتضاحه! کامل خشک و سرد و جدی_

 !از رنگ در و دیوار گرفته تا دکور اتاق
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 چهارتا گل و گیاه نذاشتید حداقل تو اون اتاق، یهکم



 .رنگ و طراوت بگیره

با این دیدگاه، هیچ وقت دفترش را تصور نکرده 

 .بود

 داری به سلیقهی من توهین میکنی؟_

 نه خیر، فقط واقعیت رو گفتم. شما اگه امشب به_

 حرف من گوش بدید، مطمئنم که خیلی بهتر و زودتر

 .میتونید یه خواب آروم داشته باشید

نهای نایاب وطلوع، از نظر پولد نمونهای از انسا  

 عجیب بود، مگر چند درصد از آدمها برای همه دل

 میسوزاندند و محبتشان را دریغ نمیکردند؟

 چندین بار با او تندی کرده و درشت بارش کرده بود

 اما به جای اینکه به دل بگیرد راهکارهایی میداد

 !برای بهتر شدن روحیه و سلمت جسمش

 !باشه، انجامش میدم_

گفتطلوع با هیجان  : 

 .خیلی خوبه_

 !البته ترجیحم ماساژ بود_

را تنها در دلش گفت و شوکه موبایل« پررو»طلوع   



 .را مقابل صورتش گرفت

 الو؟_

 :تک سرفهای زد و گفت

 الو؟ صدا میآد؟ ای بابا آنتن نمیده انگاری،_

 !خداحافظ

بدون مکث تماس را قطع کرد و موبایلش را 

 گوشهای

 .انداخت

یشه داشتند حتی غدترینشانهمهی مردها خرده ش ! 

 پولد، با خنده گوشیاش را روی عسلی گذاشت و پتو

 .را روی خود کشید

 .انگار امشب راحتتر میتوانست بخوابد

 برای رسیدن به جواب سوالتش، فردا میتوانست

 .اقدام کند. حال فقط باید چشم روی هم میگذاشت

صبح حتما باید به مسئلهی طاهر نامی که در هتل 

 بود

 .رسیدگی میکرد و اطلعات کامل به دست میآورد
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 از روز استراحتش نتوانسته بود تا آنجای کار،

 .استفادهی مفیدی بکند

صبح تا ظهر را با نرگس مشغول کارهای 

 پروژهشان

 بودند و آنقدر به لپ تاپ، خیره مانده بود که علوه

 .بر چشمها، کمرش هم خشک شده بود

ه، درلبی نشسته بود که با پیشنهاد سامیه بهبیحوصل  

 .خانه آنها رفت

 میدانست که سامیه، پدر و مادری بیماری داشت و

 .وضع مالیشان چندان مناسب نبود

 نمیخواست دردسر سفارش غذا را از رستوران،

 .گردنشان بیاندازد

 خود سامیه هم که از صبح کار کرده بود و وجدانش

 .اجازه نمیداد دو ساعت پای گاز بایستد

 پس قبل از رسیدنشان، مقداری خرید کرد و در حالی

 که سامیه برایش حرف میزد، او سالد الویه آماده

 .میکرد



 به خدا عذاب وجدان دارم. اومدی خونهمون اون_

 .وقت خودتم داری شام میپزی

 برو بابا، خودم هوس کردم مگه چیه؟_

عادت کردم به کار کردن از صبح بیکار بودم. . 

 !کسل شده بود، خب داشتی میگفتی

 .سامیه، با یادآوری حرفش، آه پر سوزی کشید

 .هیچی دیگه، همین_

 ...همین روزا میره احتمال زیاد

 :در حین خرد کردن خیارشورها، پرسید

 یعنی به همین راحتی؟ نگفت چرا داره میره؟_

_ شه، نهچه میدونم... کار و زندگیش تو کشور خود  

 .ایران

 همهی دوستا و خانوادهش ازش دورن، معلومه که

 .میره

 تا کی اینجا بمونه بیکار تو هتل فقط برای من؟
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 پیشنهاد ازدواج نداد، نه؟_



 :با ناراحتی زمزمه کرد

 نه، چیکار کنم حال طلوع؟_

 مرغ را نزدیکتر کرد تا بتواند آن را راحتتر ریش

 .ریش کند

هیچی دیگه، باید قبول کنی و با این قضیه کنار _

 .بیای

 !تازه خوب شد وا ندادی سامی

 :آهی گفت و خیره به نقطهای روی دیوار گفت

 ...شاید اون جوری پاگیر میشد خب_

 سامی باز چرت و پرت نگو! قبل راجع به این_

 .موضوع بحث کردیم

 سامیه سرش را پایین انداخت و با استیصال، به جان

گشتان دستش افتادان . 

 ...اگه بره دق میکنم_

 دلش برای دوستش میسوخت، اما کاری هم

 .نمیتوانست بکند

 .حتی بیشتر از آنچه که باید، دخالت کرده بود

 میدونم دوسش داری ولی از این حرفا نزن دیگه_



 فدات شم. هیچکی با رفتن اون یکی نمرده که تو

 .دومیش باشی

ه کرداشک روی صورتش ریخت و زمزم . 

 .تمام آرزوهام به باد میره_

 .آنچه را که خودش ایمان داشت، به زبان آورد

 تنهایی هم میتونی به آرزوهات برسی، لزم نیست_

 !حتما به کسی تکیه کنی

با دست صورتش را پاک کرد. همچنان بغض 

 .داشت

 ...پس با دلم چیکار کنم؟ دوسش دارم_

 طلوع اینبار ساکت ماند. برای این سوال، جوابی

 :نداشت. بعد از مدتی با تردید گفت

 .فکر کنم باهاش کنار میآی. خودتو دست کم نگیر_

 .بحث را عوض کرد تا دیگر به نیک فکر نکند

 آماده شد، بذار تو یخچال تا یه کم خنک شه، بعد_

 .بخوریم
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کرد و کنار رفت در را برای آریا باز . 

 مگه کلید نداری تو؟_

چرا ولی گفتم شاید مشغول عملیات شب جمعه _

 .باشی

 در ذهنش، به سرعت شروع به حساب کردن

 .روزهای هفته کرد

 !امشب که شب جمعه نیست_

 :آریا شانه بال انداخت و بیخیال گفت

 واقعا خودتو به شب جمعه محدود میکنی؟ اون_

ونی اصل صبح شنبهفقط اسمشه وگرنه تو میت  

 !انجامش بدی

 :به فکر فرو رفت و لحظاتی بعد گفت

 خدایی عجب حرفی زدما! صبح شنبه هفتهتو چه_

 !جذاب میتونی شروع کنی

 .کم چرت و پرت بگو_

 .کنار پولد نشست

 راست میگی، چرا فکر کردم ممکنه یه حرکتی_

 بزنی؟ تو تا نسل خاندان صدر رو منقرض نکنی،



 ...آروم نمیگیری

 خدایی اگه بابات میدونست یه همچین پسر

 سردمزاجی گیرش میآد، حتما یه چندتا دیگه هم تولید

 میکرد. داری چیکار میکنی؟

 :بدون اینکه چشم از لپ تاپ بگیرد گفت

 .اگه بذاری تمرکز کنم، دارم فیلم میبینم_

 .آریا خودش را جلوتر کشید

 چه فیلمی؟ موضوعش چیه؟ پشمام چهقدر شبیه هتل_

 .شماست

 در جواب تمام وراجیهای آریا، چشمغرهای رفت و

 :گفت

 !شبیهش نیست، خودشه_

 ها؟ کل روز تو هتلی بس نیست، النم نشستی_

 فیلمشو ببینی؟

 در واقع، در حال تماشای قسمتهای مربوط به

حضور و رفت و آمد طاهر در هتل بود تا بتواند 

 نکته

ع رسیدن بهحائز اهمیتی پیدا کند اما حضور آریا مان  



 .آنچه میخواست، بود

 این یارو کیه؟_

 خودمم سعی دارم همین رو بفهمم! به نظرت_

 رفتاراش مشکوک نمیزنه؟

 آریا نگاه اجمالی به مردی که تلفن روی گوشش

 .گذاشته و صحبت میکرد، انداخت

 نه، فقط داره با موبایلش حرف میزنه. کجاش_

 مشکوکه؟

 !حرف نمیزنه، داره فیلم میگیره_
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 اینبار، آریا خودش را جلوتر کشید و با دقت بیشتری

 .نگاهش کرد

 یعنی چی؟ خب چرا داره این کار رو میکنه؟_

 .پولد، سری تکان داد و لپ تاپ را بست

 .فعل هنوز جوابش رو نمیدونم_

 کی باورش میشد بچه پولدار بودن اینقدر دردسر_

توداره؟ هرروز یه داستان داری  ! 



 .پوفی کشید و دنبال سیگارش گشت

 :بیحواس جواب داد

 .آره، بدبختیه_

 .حداقل یهکم متواضع باش_

 زنگ بزنم پیتزا سفارش بدم؟

 :باتعجب پرسید

 چی؟_

 خب آدم گرسنه نمیتونه درست فکر کنه! جو ِن تو،_

 بد درگیر این یارو شدم. راستی جریان تصادف

 چیشد؟ به کجا رسیدی؟

و خیره به آن گفتسیگاری آتش زد  : 

 .دنبال اون یاروام_

 کدوم؟_

 !همونی که شاهدا دیده بودنش_

 آریا، سعی کرد حرفهای پولد را به خاطر آورد. از

 .سر دقت اخم کرده بود

 :باتردید، پرسید

 همون که گفتی لنگ میزده و زخم روی صورتش_



 بوده؟

 !آره_

 چهطوری میخوای گیرش بیاری؟_

ود که پولد به سیگارشجوابش، تنها پک عمیقی ب  

 .زد

 از طریق همون آدمایی که خریدی؟_

 .اینبار، سر تکان داد

 جدی جدی یه پلیس خریدی و داره باهات همکاری_

 میکنه؟
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 برای اینکه به جواب سوالهام برسم، این_

 !کوچیکترین کاریه که میتونم انجام بدم

_ گفت؟ خب حال به نتیجه هم رسیدی؟ چی بهت  

من ازش خواستم برام رد یه مرد، با اون _

 مشخصات

 رو پیدا کنه، ولی گفت خودش نمیشناسه و سخته

 بدون تصویر مشخص و اسم و فامیل، بفهمه که اون



 !آدم کیه

 پس یعنی هیچی؟_

 پولد نگاهش را از آریا گرفت و تهماندهی سیگار را

 .به جا سیگاری فشرد تا خاموش شود

 !ازش چیزی خواستم که معلوم نیست نتیجه بده یانه_

 زمانی که میدید پولد با چنین شدتی به دنبال شخص

 مظنون میگردد، ناخودآگاه موضوع برایش جدی

 میشد و مثل پولد، هزاران سوال در ذهنش نقش

 .میبست

 واقعا احتمال داشت که کل ماجرا فقط یک تصادف

 !معمولی نباشد؟

 چی خواستی؟_

_ ه که خودش همچین آدمی رو نمیشناسه، ولیدرست  

 اگه خلفکارای دیگه بشناسنش چی؟

 .متوجه نشد پولد از چه حرف میزند

 منظورت چیه؟ چرا باید بشناسنش؟ مگه اونجا_

 بودن؟

 بعضی خلفکارا، اطلعات خوب و جامعی نسبت_



 .به همدیگه دارن

 اگه آدمی که دنبالشم، صرفا یه شخص عادی و

میشه پیداش کرد خصوصا که اون بیسابقه نباشه،  

 !آدم، مشخصاتی داره که متفاوتش میکنه

 .آریا، باتعجب نگاهش میکرد و دهانش باز مانده بود

 اصل چهطوری چنین چیزایی به ذهنت میرسه؟_

 :سرش را به مبل تکیه داد و آرام زمزمه کرد

 .فقط میخوام حقیقت رو بدونم_

- ه به مذاقتاگه تلخ باشه چی؟ حقیقت رو میگم! اگ  

 خوش نیاد؟

 مهم نیست! هرچهقدرم که تلخ و مزخرف باشه،_

 .باهاش کنار میآم، چون بهتر از جهل و بیخبریه
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 جملهی سنگینی بود، واقعا پیتزا نمیخوری اگه_

 سفارش بدم؟

 .ناامیدانه، سرتکان داد

 تنها چیزی که واست مهمه، غذاست؟_



د جدیست یا شوخی، جواب دادبا لحنی که معلوم نبو : 

نه اتفاقا، عملیات شب جمعهای که تمام روزای _

 هفته

 رو شامل بشه، برام مهمهتر و جذابتره، ولی دوست

دختر جدیدم از ایناست که خیلی باید نازش رو 

 بکشی

 .تا پا بده، منم که میدونی... کمحوصلهم

 !دیگه اومدم پیش تو

لش زنگمیخواست متلکی نثارش کند که موبای  

 .خورد

نگاهی به شمارهی ناشناس انداخت و باتردید تماس 

 را

 .پاسخ داد

 الو؟_

 سلم، آقای صدر؟_

 چهقدر صدا برایش آشنا به نظر میرسید اما نتوانست

 .تشخیص دهد چه کسی پشت خط بود

 خودم هستم، شما؟_



 .روشام_

ابروانش در هم « روشا»لحظهای برای یادآوری 

 فرو

 !رفت اما به سرعت یادش آمد. دختر پرویز بود

 شناختید؟_

 .خشک و رسمی جواب داد

 بله، با من کاری داری؟_

 وال چی بگم.. شما اینقدر جدی هستید که آدم هول_

 .میشه

 .لحنش را تغییر نداد

 حوصلهی دختر بچههای لوس و خود باهوشپندار را

 .نداشت

 احتیاجی به هول شدن نیست، بفرمایید؟_

شا، از آن سوی خط، باتردید و کمی خجالت رو

 :گفت

 چند روز دیگه تولدمه، میخواستم کافیشاپ هتلتون_

 .رو برای چند ساعت، به صورت کامل رزرو کنم

 مثل چیزی نزدیک به سه ساعت، امکانش هست؟
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 مطمئن بود که ماجرای تولد، تنها بهانهای بیش نیست

، در سراسر شهر بود وو گرنه هزاران کافه  

 .میتوانست دوستانش را به آنجا دعوت کند

 فقط نمی فهمید که در سرش، چه میگذرد که باوجود

 کممحلیهایش، باز هم، هر چندوقت یکبار پیدایش

 !میشد

 برای این مسئله، اصل لزم نبود به من تماس_

 .بگیری

 میتونی به صورت حضوری یا تلفنی با مدیر

اهنگ کنیکافیشاپ صحبت و هم . 

 ...آخه شمارشو نداشتم_

 برات میفرستم، کار دیگهای نداری؟_

 .روشا، که توقع چنین سردی نداشت، دستپاچه شد

 !یه لحظه صبر کن_

 :بیحوصله گفت

 چیز دیگهای هست که نگفتی؟_



 خب... آره! یعنی می خواستم... تو رو هم به تولدم_

 .دعوت کنم

کامل بهتخودت هم که تو همون هتل کار میکنی،   

 !نزدیکه

 ...امیدوارم قبول کنی

 :بدون تردید گفت

 !نه_

 ...چرا آخه؟ واقعا خوشحال میشم اگه قبول کنی_

َِ لحن روشا، ملتمس و پر از ناز بود، اما روی 
 تصمیم

 .پولد، تاثیری نداشت

 .من هزارتا کار و بدبختی دارم، دخترجون_

 مگه هم سن و سالتم که کله بوقی بذارم سرم و شمع

 فوت کنم؟

حرفش، انگار هیچ به مذاق روشا خوش نیامده بود 

 که

 .عصبانی جوابش را داد

 شما فقط هشت، نه سال از من بزرگترید، ولی یه_



 جوری حرف میزنید که انگار هم سن و سال

 !بابابزرگمید

 باشه، اشکالی نداره که دعوتمو قبول نکردید، فقط

قدر منامیدوارم دیدتون نسبت بهم عوض بشه و این  

 !رو بچه نبینید، شب خوش

 فرصت نداد پولد جواب دهد؛ چرا که به سرعت

 .تماس را پایان داد

 آریا، که از شدت کنجکاوی، سرش را به موبایل

 چسبانده بود، خود را عقب کشید و با کف دست،

 !ضربهی محکمی به پس سر پولد زد
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 زهرمار، چته؟_

_ تو چرا اینقدر یبسی؟ من چمه؟ مرد حسابی  

 پس توقع داشتی چی بگم؟ پاشم برم تولدش دادار_

 دودور راه بندازم؟ اصل به من میخوره این کارا؟

 آریا خودش را جلو کشید. آنقدر فاصلهی خودش و

 .پولد کم بود، که پولد صورتش را کمی عقب برد



 چیکار میکنی؟_

 تکون نخور. بین من و تو که این حرفا نبود، بود؟_

 چه حرفایی؟_

 یه سوال ازت میپرسم، راست و حسینی جواب بده،_

 !خب؟ وقتی جواب میدی چشمات رو میخوام ببینم

 :پولد با تعجب پرسید

 چه سوالی؟_

 جواب هرچی که باشه، لزومی نداره ازم خجالت_

 بکشی، متوجهی که؟

 :بیحوصله جواب داد

 !حرفتو بزن_

_ هنوزناموسا تو کامل خوب شدی بعد تصادف یا   

 عوارضش باهات هست؟

 متوجه نشد چرا برای چنین سوال معمولی آنهمه

 .مقدمه چینی کرد

 خب کامل که نه! هیچوقتم مثل روز اول نمیشم ولی_

 تقریبا خوبم. فقط وقتی درد دارم یه سری مسکن

 .میخورم و نباید به خودم خیلی فشار بیارم



 :آریا میان حرفش پرید. با خجالت ساختگی گفت

 من منظورم دم و دستگاهت بود عزیزم. نکنه جدی_

 خراب شده و روت نمیشه به کسی بگی کار نمیکنه؟

 باهام صادق باش. الن علم پیشرفت کرده، راحت

 !درمان میشه

 چیه؟ چرا برزخی میشی؟

 .نفس عمیق بکش

 در حین گفتن حرفهایش آرام آرام خود را عقب

ید، بدمیکشید؛ چرا که اگر دست پولد به او میرس  

 !جوری از خجالتش در میآمد
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 .دیگر تقریبا داشت میدوید

 !بابا چته؟ چرا وحشی میشی؟ راست میگم دیگه_

 دختره خودش از خداشه که باهات باشه، دیگه چی

 میخوای دقیقا؟ چرا مثل کشیشا زندگی میکنی آخه؟

 میدونی داری چه امکانات و نعمتهایی رو هدر

 میدی؟



یچ میدونی چندتا دختر و پسر جوون تو کف خونهه  

 مجردیان؟

 اون وقت تو، فقط سیگار میکشی و میآی میخوابی،

 !همین

 !چرا ازش قشنگتر استفاده نمیکنی؟ همین خود من

 از بیامکاناتی، همه کارام شده تو ماشین! حرفای

 عاشقونهم با دوست دخترام، تو ماشین، بوس و بغل،

 !تو ماشین

و گحتی مالش  ... 

 :پولد میان حرفش پرید و غرید

 .زهرمار الدنگ، بیا برو گمشو ببینم_

 یعنی نمیخوای پیتزا بخوریم؟_

 !نه_

 .عجیب بود که آریا در هر صورت از رو نمیرفت

 ولی من گشنمه... کجا داری میکشی منو؟ جدی_

 .میخوای بندازیم بیرون؟ نامرد من تازه اومدم

ه بود که پولد هرچهآنچنان سفت ستون را بغل گرفت  

 .سعی کرد تکانش دهد، فایده نداشت



 .کلفه خود را عقب کشید

 !پول پیتزا با خودت_

*** 

 صبح روز بعد، علیرغم این که زود به هتل رفت،

 .پدرش قبل از او رسیده بود

 هرچه فکر کرد نتوانست به یاد آورد که از قبل،

 .هامون به او خبر داده باشد

ه پدرش دست دادبا تعجب سلم کرد و ب . 

 چیزی شده؟_
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 .هامون، پرانرژی و با روی گشاده، جوابش را داد

 !داره اتفاقات خوبی میافته_

 همیشه برایش عجیب بود که پدرش، چهطور می

 .توانست ِ اول صبح، خوشاخلق باشد

روی مبل نشست و پرسشی نگاهش کرد تا ادامه 

 .دهد

 .نیروی جدید استخدام شده_



 اتفاق خوب، چه ربطی به نیروی جدید داشت؟

 .برای چی؟ ما که نیرو نمیخواستیم_

 اصل برای کدوم بخش؟

 .هامون، خندید و ماِگ روی میز را برداشت

 یادته گفتم قراره تو این قضیه، پلیس دخالت کنه؟_

 .یک تای ابرویش، ناخودآگاه بال رفت

پلیس بود و با این کار مینیروی جدید، در واقع   

 خواست هویت واقعیاش را مخفی کند؟

سر تکان داد و دیگر لزومی ندید که هامون حرفش 

 را

 .ادامه دهد

 متوجه شدم؛ خب حال کجا هست این پلیسه؟_

 .الن صداش میزنم بیاد پیشت که با هم صحبت کنید_

 اتفاقا میخواست تو رو هم ببینه، البته طلوع را هم

 .همینطور

 !اون دیگه چرا؟_

 به هر حال، اون اولین نفری بوده که به زند_

 .مشکوک شده؛ باید حرفهای اون رو هم بشنون



 هیچ، خوشش نمی آمد پای طلوع، به این ماجرا باز

 .شود

 استعلم نگرفتن، ببینن، این یارو اصل کیه و چیه؟_

 .استعلم؟ اون فقط برای یه لحظهشه_

تا راضی شدنتمام زندگیش رو کشیدن بیرون،   

 .اقدامی بکنن

 !طاهر زند فقط یه کاوره

 !یعنی چی؟_
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 یعنی اینکه، اسم و فامیل و تمام مشخصاتش، قلبیه_

 .و جعل کرده

 جز یه بار، اونم به خاطر اینکه ماشینش رو جایی

 !پارک کرده که ممنوع بوده، دیگه هیچ خلفی نداشته

ی شداین ماجرا، هرلحظه جدیتر م . 

 .حال دیگر مطمئن بود که نقشهای وجود داشت

 شخص یا اشخاصی، برای ورود به هتلشان،

 مشخصات جعلی میساختند. اما قصدشان چه بود؟



 ذهنش کامل درگیر معماهایی شده بود که جوابی

 .برایشان پیدا نمی کرد

 اصل این آدم کیه؟_

 هنوز نتونستن ارتباطی پیدا کنن و برای فهمیدن_

فقط باید صبر کردهدفش،  . 

 تا الن، خودمو دلداری میدادم که شاید فقط یه نگاه_

 بدبینانهست و این آدم، قرار نیست کاری کنه... ولی

 وقتی با جعل مدارک پا میذاره اینجا، مشخصه که

 !نقشههای زیادی داره

 هامون، نزدیک شد و دستهایش را دوطر ِف شانهی

 .او گذاشت

 :با لحن حمایتگرانهای گفت

 !آره، نقشه داره ولی قرار نیست عملیش کنه_

 .متوجهی؟ اتفاق بدی نمیافته

 !یعنی نمیذاریم که بیفته

 .حواسمون هست داریم چیکار میکنیم

 یارو، عمل گیر افتاده ولی دنبال سررشتهی اصلی

 .میگردیم که تا الن صبر کردیم



 .پولد، سر تکان داد و کمی خودش را عقب کشید

مباشه، متوجه شد _ . 

 برو دیگه به کارات برس

 هامون، خداحافظی کرد و پولد مشغول بررسی روی

 .کارهای مربوط به هتل شد

 دوشهای مربوط به استخر، کمی قدیمی شده و بهتر

 بود با توجه به شرایط و پنجستاره بودن هتل، آنها را

 .عوض کنند

 پوفی کشید و نامه را امضا کرد

نشود. چند روزی نبود که خرج تازهای تراشیده  

 .ضربه، به در خورد

 .خیال کرد سر و کله آن پلیس مذکور، پیدا شده

 .بفرمایید_

 .برخلف تصورش کسی که وارد شد، طلوع بود
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 .طلوع، در را بست و کمی معذب جلو رفت

 دوست داشت بپرسد که آیا پیشنهادش مؤثر بوده و



اما حرفی نزد توانسته این شبها بهتر بخوابد یانه؟ . 

 سلم، خوبید؟_

 سلم ممنون، چی شده؟_

 .طلوع با کمی مکث و شرمندگی به حرف آمد

 میخواستم بدونم که میشه من امروز یهکم زودتر_

 برم؟

 .آبجیم نوبت دکتر داره، میخوام ببرمش مطب

 .نگاهی اجمالی به طلوع انداخت

 گاهی آنقدر مظلوم به نظر میرسید که اگر با چشمان

نمیدید، باور نمیکرد میتوانست چه دختر پرخودش   

 !شیطنت و دردسری باشد

 چهقدر زودتر؟_

 .یه ساعت کافیه_

 :سری تکان داد و گفت

 !دوساعت زودتر هم میتونی بری اگر خواستی_

 .چشمان طلوع از خوشی برق زد

 .مرسی، لطف کردید_

 کمی حرص دادنش که ایراد نداشت، داشت؟



 !لطف نیست، از حقوقت کسر میشه_

 لبخندی که روی صورت طلوع بود، رفته رفته جمع

 .شد و در نهایت آه کشید

باشه، اشکالی نداره. من دیگه برم سرکارم، با _

 .اجازه

 به همین سرعت میرفت؟ بدون اینکه متوجه چیزی

 شود؟

 .تک سرفهای کرد و ابروانش در هم گره خورد

دطلوع، باتردید نگاهش کر . 

 چیزی شده؟_

 خودش پیشنهاد تغییر و تحول میداد و آنوقت

 حواسش به هیچ چیز نبود؟

 :با بدخلقی جواب داد

 !گفتی فضای اینجا رو عوض کنم_

طلوع، اینبار با تعجب به اطراف نگاه کرد. همه 

 چیز

 .که مثل قبل بود

 .میشه یکم راهنمایی کنید؟ آخه من تغییری نمیبینم_



فضای جدی و دوست داشتنیتقصیر خودش بود که   

به پیشنهاد دختری کم سن و سال عوض دفترش را  

 .کرده بود
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 !گل و گیاه_

 از کدام گیاه حرف میزد؟

 .اینجا که اصل گیاهی در کار نبود

 پولد، پوفی کشید و نامحسوس به یکی از قفسهها که

 روی آن چند سری از کتابهای مخصوص به

داشت، اشاره کردمدیریت وجود  . 

 اینبار، طلوع با وسواس به آن نقطه نگاه انداخت و با

 .دیدن دو گلدان بسیار کوچک، چشمانش گرد شد

 .کمی جلوتر رفت تا مطمئن شود اشتباه نکرده

 دو گلدانی که حجمشان از کف دست هم کوچکتر بود

 و کاکتوسهای رنگ پریده و پر از خارهای ریز و

چشم میخورددرشت در آن داشت، به  . 

زبانش برای حرف زدن یاری نمیکرد. این مرد 



 واقعا

 .عجیب بود

 چته؟_

 :بعد از لحظاتی، ناباورانه لب زد

 ...آقا پولد_

 بله؟_

 !منظو ِر من از گیاه، این نبود_

 :بدخلق جواب داد

چیه نکنه انتظار داری گل رز بکارم؟ کاکتوس _

 مگه

 !چشه؟ گیاه مورد علقمه

ع َِ  

تصور ذهنیاش خیلی حادتر بود اوضا پولد، از . 

 .نمیدانست چهطور بگوید که او را ناراحت نکند

 .ببینید، من منظورم گیاهی بود که پر از برگ باشه_

 مثل بذاریدش یه گوشهی اتاق، کم کم شروع کنه به

رشد کردن و قد کشیدن تا جایی که فضای نسبتا 

 زیادی



 .از دیوار رو بگیره

 هم دفترتون قشنگتر میشه، هم هوای تمیزتری به

 وجود میآد، تازه فقط این نیست، شما باید از

 .رنگهای متنوعتری استفاده کنید

 پولد، باتردید به کاکتوسهای دوست داشتنیاش نگاه

 .کرد

 یعنی واقعا زیبا نبودند؟ شاید هم طلوع بدسلیقه بود؛

هاوگرنه خودش که از بدو ورود چشمش به کاکتوس  

 میخورد و به نظرش تغییر قابل توجهی، در دفترش

 !به وجود آمده بود
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 !من خوشم نمیآد دفترم شبیه گلخونه بشه_

 حال که بیشتر فکر میکرد، آنچه در ذهنش داشت،

 بیشتر به سلیقه و ذهنیت خودش میخورد نه پولد

 !صدر

تهشاید اگر روزی میتوانست دفتری برای خود داش  

 باشد، با رنگهای گرم و گلهای خوشبو آن را تزئین



 .میکرد

 .پس کمی از موضعش کوتاه آمد

 اگر بخواید، میتونم چندتا گلدون بزرگتر بگیرم که_

 رشدشون، سریع هم نباشه و شما رو اذیت نکنه ولی

 .جلوهی بیشتری نسبت به کاکتوسها داشته باشه

 .به نظر منطقی میآمد پس مخالفتی نکرد

_ اشهب ! 

 .اما نگاه طلوع میگفت هنوز حرف دارد

 پوفی کشید و کم کم داشت به فکر بیرون انداختش

 .میافتاد

 دیگه چیه؟_

 میشه اون دوتا مجسمهی جمجمه و اسکلت رو هم_

 بردارم از قفسه؟

طلوع دست گذاشته بود روی هر آنچه که از 

 وجودش

 در اتاق کارش لذت میبرد. قصد داشت منهدمشان

 .کند

_ ! حال دیگه برو سر کارت و وقت منو بیشتر ازنه  



 !این نگیر خانم تابش

ای گفت و از اتاق خارج « باشه»طلوع، ناامیدانه 

 .شد

 دوست داشت به هر طریقی که میتواند، به پولد

 .کمک کند

به نظرش روحیهی صدر جوان، احتیاج به یک 

 تلنگر

 اساسی داشت و نمیفهمید چرا کسی برای تغییر او و

رداندنش به حالت عادی تلش نمیکندبازگ . 

 جدا از تفاوت سلیقهها، به نظرش چیزی پولد را آزار

 میداد و باعث میشد همیشه غم زیادی را با خود

 .حمل کند

این غم در تمام لحظات همراهش بود و تقریبا به 

 روی

 .همه فعالیتهایش تاثیر میگذاشت

 .دلیل اینهمه اصرار را نمیدانست

شاید در ابتدا، به خاطر قول و قرارش به هامون 

 قصد



 داشت به پولد کمک کند اما حال خودش هم بیمیل

 !نبود
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 تصورش از پلیس، مردی نزدیک به چهلساله، با

پیراهنی یقه دیپلمات و ته ریش و بوی عطر سنتی 

 بود

 !نه آن جوان خوشپوش و خوشسیما

ر بود و اگر از پیش خبرحتی از خودش هم جوانت  

 نداشت، حتی در دورترین نقاط ذهنش هم نمیتوانست

 !به این نتیجه برسد که او پلیس بود

 لزم نیست اصل نگران باشید. اگر پرسنل هتل با ما_

 همکاری داشته باشن، به هیجوجه نمیذاریم اتفاق بدی

 .بیوفته

 :دست داد و گفت

_ ل خیلی ممنون، مطمئن باشید که همگی کما

 همکاری

 رو با شما خواهند داشت. انگیزهش مشخص نشده؟



 هنوز نه، ولی خیلی زود تو دام میوفته، نمیتونه_

 !زیاد بتازونه

 .امیدوارم همینطور باشه_

پلیس جوان سرش را تکان داد و در حال خروج 

 :گفت

 سعی کنید کامل طبیعی رفتار کنید. اگر به چیزی_

کاری نکنه وشک کنه، ممکنه از روی احتیاط هیچ  

 عمل نتونیم دستگیرش کنیم. به هر حال آدم باهوشیه

 .وگرنه پروندهش اینقدر سفید نبود

 مجرمی که هیچ اثری از خودش باقی نمیذاره رو

 .نباید اصل دست کم گرفت

 حتما! اصل تو این هتل جز من و بابا و یکی از_

 .کارکنان، کسی چیزی نمیدونه

 منظورتون خانم تابش هست؟_

_ ، ایشون. باهاشون صحبت میکنم که کار بله

 اشتباهی

 .انجام نده

 نیاز نیست، من خودم هم باید ازشون سوالتی بکنم،_



 توصیه های لزم رو هم بهشون میگم. به کارتون

 .برسید

 .شانه بال انداخت پشت میز نشست

 حق با پلیس بود. به هرحال، آنها بهتر میتوانستند با

اجازه میداد کارشان راطلوع صحبت مفید کنند. باید   

 .بکنند
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 .طلوع، همچنان از شدت حیرتش کم نشده بود

 پلیسی که در حال صحبت کردن با او بود، مثل

 شخصیت اصلی فیلمها و رمانها، جذابیت نفسگیری

 .داشت

 ...خوش اندام و خوش پوش

 ...جذاب و خوش قیافه

 و از همه مهمتر، وقتی لبخند می زد روی گونههایش

چال میافتاد و نکته حائز اهمیت این بود که مدام 

 لبخند

 !میزد



 باور کنید من هرچی می دونستم به شما گفتم؛ چیز_

 .دیگه ای رو متوجه نشدم

 .باشه، ممنون مطالبی که بهتون گفتم، یادتون نره_

 :طلوع، بی حواس گفت

نکدوم مطالب؟ آها _ ! 

 .حفظ ارتباطم با طاهر، مثل گذشته

 ولی میشه بپرسم چرا؟

 خب مگه آدم خطرناکی نیست؟

 اگه بلی سرم بیاره چی؟

 البته ببخشید اینجوری میپرسم، یه وقت سو تفاهم

 نشه

 .من میدونم شما حواستون به همه چی هست

 نه اون که پلیس فتا بود... ولی حتما بقیه پلیسا هم

ه؟حواسشون هست دیگه، ن  

 .به دستپاچگی و استرس طلوع، کوتاه خندید

 .شما لزم نیست نگران باشید_

 :با لحن شوخی ادامه داد

 .بله حواسم هست_



 شما متاسفانه یا خوشبختانه به این آدم نزدیک شدی؛

 فکر نمی کنی اگه یهباره بخوای ازش دوری کنی،

 متوجه بشه که یه جای کار میلنگه؟

هباید همه چیز طبیعی پیش بر . 

 با این دیدگاه به ماجرا نگاه نکرده بود و به نظرش

 .حرفهای مرد مقابلش، کامل درست میآمد

 .باشه حواسمو جمع می کنم_

 .ممنون از شما آقای پلیس

 :مرد، با چشمهای درشت شده از تعجب، گفت

 !اینطوری منو صدا نزنید لطفا خانم تابش_
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 پس چی بگم؟_

مانی و مهربانی گفتبا لحن خود : 

 .من علیرضا هستم_

 یعنی باید با اسم کوچک صدایش میزد؟

 .منم طلوع هستم_

 بله میدونم، من دیگه میرم تا زودتر کارم رو_



 .شروع کنم

 .کارش دقیقا چه بود؟ هیچ نمیدانست

 .با این حال، خداحافظی کوتاهی کرد تا مزاحم نشود

 خودش آنقدر کار، سرش ریخته بود که خدا

میدانست چهطور باید یک ساعت زودتر تمامشان 

 می

 .کرد

 نزدیک عید، تعداد مسافرهایی که در هتلشان مهمان

 .میشدند، بیشتر از همیشه بود

 وارد خانه داری که شد، مثل همیشه جمع همکارانش

 .را در حال خوردن صبحانه در آن وقت روز دید

 عاشق انرژیای بود که از اول صبح به یکدیگر

 .تزریق میکردند

 .سلم کرد و کنار سیما نشست

 تکهای نان برداشت تا با پنیر بخورد

 :حکیم خانم، نگاهی به طلوع انداخت و گفت

 !ساعت خواب_

 آنها خبر نداشتند که بهموقع بیدار شده اما به خاطر



صحبت کردن با پلیسی که نامش علیرضا بود، 

 دیرتر

 .بهشان ملحق شد

_ یدم، دیر خوابیدم واسه همیندیشب داشتم سلایر مید  

 .نتونستم به موقع بیدار شم

 .حکیمهخانم، سرش را با افسوس تکان داد

 چی بگم از دست تو دختر؟_

 از آنجایی که هر کدام یک طرف میز بودند و با

 یکدیگر فاصله داشتند، از راه دور برایش بوس

 .فرستاد

 :حکیمه خانم با چشمهای گرد شده، گفت

_ پاشو برو سرکارتدخترهی پررو،  . 

 .همهی افراد دور میز، با صدای بلندی خندیدند

 به راحتی میشد حرص حکیمه را در آورد و این

 اتفاق زیاد میافتاد چرا که عکسالعملها و حرص

 .خوردنهایش بامزه بود
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 چای را برای خودش شیرین کرد و کمی از آن را

 .نوشید، که علیرضا را دید

رش آقای کرمی ایستاده بودکنا . 

 به آنها توضیح داد که علیرضا قرار بود همکار

 .جدیدشان باشد

 میدانست قرار بود در هتل کار کند اما حدسش را

 نمیزد در بخش خودشان مشغول شود و حاضر شود

 .نظافتچی باشد

 همه به اون خوش آمد گفتند و او، با خوشرویی

 .جواب تک تکشان را داد

ردش مهربان و متواضعانه بود که بهآنقدر برخو  

 .سرعت به دل همه نشست

 کنار کارکنان مرد نشست. یکی از پسرها برایش از

 .فلسک، چای ریخت و کنارش گذاشت

 چهطور میتوانست آنقدر عادی رفتار کند؟

 اصل انگار از روز اول نظافتچی بوده و برای همین

 .کار ساخته شده

 بهتر بود با نگاههای خیره و تابلواش، برای خود و



 .علیرضا دردسر درست نکرده و باعث شک نمیشد

بعد از صرف صبحانه بلند شد و همراه سیما به 

 سراغ

 .کارش رفت

 آنقدر درگیر کارهای خودش شده بود که به کل، آن

 .پلیس جذاب را فراموش کرد

 .ناخوداگاه اینطور صدایش میزد

 «پلیس جذاب»

ساعاتی از شروع کارشان گذشته بود که حکیمه 

 خانم،

 فرستاد تا به نظافت اتاقهایvip آنها را به طبقهی

 .مربوط به آن طبقه بپردازند

 هنوز اولین اتاق را هم تمیز نکرده بودند، که موبایل

 .سیما زنگ خورد

 !حکیمهخانمه_

 .ببین چیکار داره دیگه_

 .سری تکان داد و تماس را برقرار کرد

جانم خانم. کجا؟ طبقهی سوم؟ باشه، پس طلوع _



 چی؟

 .چشم میرم

 موبایل را که از گوشش فاصله داد، طلوع با

 کنجکاو

ی َِ  

 :ناشی از شنیدن اسمش، پرسید

 چیشده؟_
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 گفت برم طبقهی سوم کمک رعنا! مثل اینکه_

 تنهاست، دیشب هم لیز خورده افتاده. درد داره

ت کار کنه، گفت توهم هرکی زودترنمیتونه درس  

 .خالی بشه، میفرسته بیاد کمکت

وای بندهخدا، باشه برو. من خودم فعل تمیز میکنم _

 تا

 .یکی بیاد

 کارش زار بود. تعدادشان زوج بود و دو به دو، با

 .یکدیگر طبقهها را نظافت میکردند



 حال که یکی از آنها مرخصی گرفته و دیگری آسیب

باید به یگدیگر کمک میکردند تا کسی دیده بود، مدام  

 .تنها نماند

برای خودش آهنگ گذاشت و هندزفری را وصل 

 کرد

 .و صدای آهنگ را بالتر برد

 .شیشه ها را دستمال کشید و روتختی را مرتب کرد

 ظرف های کثیف را برداشت تا بشورد که با دیدن

 .مردی مقابلش جیغ زد و ظرفها از دستش رها شدند

از گوشش بیرون که افتاد، صدای علیرضاهندزفری   

 .را شنید

 ببخشید، من معذرت میخوام، نمیخواستم_

 .بترسونمتون

 هنوز دستش روی قلبش بود و شوکه به آن نگاه

 .میکرد

 باور کنید چندبار صداتون زدم ولی از بس صدای_

 اهنگتون بلند بود که دیگه صدای من به گوشتون

 !نمیرسید



 تکانی به خودش داد و با ناراحتی به ظرفهای

 .شکسته نگاه کرد

 خم شد تا جمعشان کند، علیرضا هم کمکش کرد و

 :گفت

 .شما دست نزنید، تقصیر من شد. خودم جمع میکنم_

 نمیدانست چرا بغض کرده بود. به خاطر اینکه

 ترسیده بود؟

 شاید هم چون نمیخواست دست و پا جلفتی به نظر

 .برسد

هم چون هزینهی ظروف شکسته را از حقوقششاید   

 ...کم میکردند

 اشکالی نداره، تقصیر خودم بود که صدای اهنگو_

 ...بلند کردم. فکر نمیکردم کسی بیاد

 بیهیچدردان#
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 .علیرضا، بادقت رفتار طلوع را زیر نظر داشت

این اخلق و رفتار را از زمانی که در کارش 

 حرفهای



مراه داشت. حتی زمانی که درشده بود، همیشه ه  

مأموریت نبود و با دوستان یا خانواده وقت 

 .میگذراند

 .عادت کرده بود حواسش به همهچیز باشد

 چرا ناراحتید؟ پول این لیوان و بشقابها رو ازتون_

 میگیرن، نه؟

 .من باهاشون صحبت میکنم. اصل مقصر هم خودمم

 .اگر قرار باشه کسی جریمهای پرداخت کنه، منم

 نمیخواست کس دیگری جور اشتباهاتش را بکشد. به

 .هر حال خودش آنها را شکسته بود

 نیازی نیست، با من کاری داشتید؟_

 علیرضا، نگاه خیره و کنکاشگرش را از صورت

 :طلوع گرفت و گفت

 !نیروی کمکیام دیگه_

 .با تعجب به او نگاه کرد

 تصور اینکه او بخواهد کنارش آشغال جمع کند،

بود اما تنها شانه بال انداختسخت  . 

 اینجا دیگه چیزی نداره، فقط باید سرویس میوه_



 .خوری جدید بیارم

 خوبه، بعدا بیار، فعل بریم اتاق طاهر زند، ظاهرا_

 !اتاقش رو ترک کرده

ناخودآگاه، استرس گرفت. سر تکان داد و همراهش 

 به

 .سمت اتاق گام برداشت

م کارها را خود زمانی که وارد شدند، تقریبا تما

 طلوع

 انجام میداد و علیرضا آنقدر درگیر زیر و رو کردن

 .وسایل طاهر بود که نتوانست کمک خاصی کند

 هرچیزی که به چشم میآمد را بررسی میکرد تا

 .مدرک جدیدی بتواند به دست بیاورد

 .در نهایت، زیر تخت را هم بیخیال و از جا بلند شد

 چیزی پیدا نشد، نه؟_

 :کلفه جواب داد

 !نه_

 .نمیدانست چهطور کمک کند

 ...نظافت اینجا تموم شد_



 :نگاه آخرش را از اطراف گرفت و آرام گفت

 ...بریم_

 بیهیچدردان#
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 کمکی نیست که من انجام بدم؟_

 .باتردید به طلوع نگاه کرد

 این پسره زرنگه! تا الن که مدرک درست حسابی_

یش کرد وجود نداره. روکه بشه چندین سال زندون  

 کردن جعل مدرک، نمیتونه ضربهی بزرگی به اون

 و همدستاش باشه. یه چیز بهتر لزم داریم، یه چیزی

 !که برگ برندهمون باشه

 .بلتکلیف، سر جایش ایستاده بود

 قطعا علیرضا این حرفها را نزده بود که طلوع

 .برایش جوابی پیدا کند

ر و سامان دادنانگار بیشتر در حال پردازش و س  

 .وقایع در ذهنش بود

 خب... میخواین پس چیکار کنید؟ من چیکار کنم؟_

 واقعا میخوای کمک کنی؟_



 نفهمید چرا این سوال را پرسید یا اصل قصدش

 .چیست

 .بله، وگرنه که الن اینجا نبودم_

 .ظاهرا قانع نشده بود. چرا که دوباره پرسید

 چرا؟_

_ زمانی که به کمکمن به صاحب این هتل مدیونم.   

نیاز داشتم، دستمو گرفت. خب اگر کاری از دست 

 من

 برمیاد، چرا انجامش ندم؟

 یعنی اونقدر احساس دین میکنی که میخوای_

 ریسک کنی؟

 ریسک؟ متوجه نمیشم مگه قراره چی بشه؟_

 علیرضا زیادی رک بود! اصل با طلوع تعارف

 .نداشت

_ اون مثل اینکه تو اصل موضوع رو جدی نگرفتی.  

آدم اگر بفهمه داری جاسوسی میکنی، حتی ممکنه 

 که

 جونتو هم بگیره! بهش فکر نکرده بودی، نه؟



 .قطعا فکر نمیکرد اوضاع آنقدر وخیم باشد

 واقعا ممکن بود بمیرد؟

 .آب دهانش را پرصدا بلعید

 !مرگ هیجانانگیزی به نظر میرسه_

 بیهیچدردان#
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 .از جسارت و شجاعت طلوع خوشش آمده بود

 اگه بتونی ارتباطت رو بهش نزدیکتر کنی تا_

 گوشیش را برای چند دقیقا بهم برسونی، خیلی خوب

 !میشه

 :طلوع، باکنجکاوی پرسید

 میخواید لیست تماسهاشو چک کنید؟_

 !نه_

 .علقهای نداشت که همهچیز را فاش کند

بخواهد اصل از اصول حرفهای به دور بود که  

 توضیحی بدهد، اما دختر ِ کنجکاو مقابلش، تا سر از

 .ماجرا در نمیآورد، همکاری نمیکرد

 میخوام از اطلعاتش بکآپ بگیرم و برای_



 !تماسهاش شنود بذارم

هیجان، سر تا پای طلوع را فرا گرفته و خون با 

 شدت

 .بیشتری در رگهایش جاری بود

_ زشآخه... آخه چهطوری میتونم گوشی رو ا  

 بگیرم؟

 :علیرضا در حالی که از اتاق خارج میشد، گفت

 من بعدا همه چی رو بهت میگم و راهنماییت_

 !میکنم، اینجا برای صحبت خوب نیست

ای گفت و مشغول باز گرداندن«باشه»طلوع،   

 .وسایلش، به چرخ مخصوصش شد

اسپری پاک کنندهی سطوح را برداشت و قصد 

 داشت

طاهر را مقابلش دیددر را ببندد که یکباره،  . 

 با ترس، عقب پرید و برای اینکه جیغ نزند، دست

 .روی دهان خود گذاشت

 .امروز اگر سکته نمیکرد، شانس آورده بود

 ...وای ترسیدم_



 .دست به جیب، در حال نگاه کردنش بود

 چرا؟ دیدن من ترس داره؟_

 نمیدانست واقعا حرفش منظور داشت یا خودش روی

شده بودطاهر زیادی حساس  . 

 آخه یهو وقتی چرخیدم، شما رو دیدم، توقع نداشتم_

 .کسی پشت سرم باشه

 طاهر، تنها سری تکان داد و وارد اتاق شد. طلوع

 بلتکلیف همانجا ایستاده بود و نمیدانست برود یا

 .بماند

 !ما شدیم جن و شما بسم الل؟_

 بیهیچدردان#
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از او  آب دهانش را بلعید و یادش آمد علیرضا

 خواسته

 .بود تا مثل قبل رفتار کند

 :پس کمی بیشتر وارد اتاق شد و گفت

 یعنی چی؟_

 خودت بگو! چند روزه که هیچجا نمیشه گیرت_



 .آورد

 .خودش را به کوچهی علی چپ زد

 .منکه همش تو هتلم. حتما خوب نگشتی دنبالم_

 .به سمت چایساز رفت و آن را روشن کرد

 !شایدم تو ازم قایم میشی_

 طاهر، مرد زرنگی بود که فاصله گرفتن طلوع را

 !کامل متوجه شده و به مذاقش خوش ننشسته

 .پس نمیتوانست بهانهای بیارد

 .خب راستش، میترسیدم کسی منو باهاتون ببینه_

 برای کارم بد میشه اگر بفهمن ارتباط خارج از

 .کاری، با یکی از مهمونا دارم

گاه دقیقتری به طلوع انداخت. انگارطاهر، ن  

 میخواست از چشمهایش تشخیص دهد راست

 .میگفت، یانه

 !خب پس شمارهتو بده که بتونم گیرت بیارم_

 .این یکی از مراحل نزدیک شدن بود، دیگر

 ...رفیقها، شمارهی همدیگر را داشتند

 .نباید مخالفت میکرد



 .باشه_

لش را بینجلوتر رفت و بادقت، به طاهر که موبای  

 .دستانش گرفته بود، نگاه کرد

 میخواست بداند از چه نوع قفل محافظی استفاده

 .میکند

 آنقدر سریع انگشتانش را روی صفحه حرکت داد،

هیچکدام را نفهمید« نه» ُکه به جز اولین عدد یعنی  . 

 :موبایل را به سمتش گرفت و گفت

 .شمارهتو بزن_

 بیهیچدردان#
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د و شماره موبایلش را وارد کردسری تکان دا . 

 .سپس با موبایل خودش تماس گرفت

با خود فکر کرد داشتن شمارهی طاهر میتواند به 

 درد

 .علیرضا و همکارانش بخورد

 بگیر بشین دیگه. چرا سر پا ایستادی؟_

 .آب دهانش را بلعید و جایی کنارش نشست



 فاصلهاش با طاهر، نه خیلی نزدیک بود، نه خیلی

 .دور

 برای چی اینجا تنها زندگی میکنی؟_

 کاش یکی با او هماهنگ کرده بود که اگر طاهر

 شروع کرد به پرسیدن سوالهای مختلف، او چه

 .جوابی بدهد

 سعی کرد حرف های پلیس جوان را به خاطر

 .بیاورد

 مثل قبل رفتار کن. خودت باش، سعی نکن دیگه»

 «.فیلم بازی کنی

_ اینجا هم که خب  به خاطر درسم اومدم تهران.

 خرج

زیاده. دوست نداشتم دستم جلوی خانوادهم دراز 

 .باشه

 .دیگه تصمیم گرفتم کار کنم

 ...خوش شانس بودم اینجا کار گیرم اومد. ولی خب

 کارشو دوست ندارم. میخوام توی حیطهی مرتبط با

 .رشتهم، کار کنم



 :به خودش کمی جسارت داد و در ادامه حرفش گفت

 شما چی؟_

 :طاهر، نگاهش را از صورت طلوع گرفت و پرسید

 من چی؟_

 ...یهکم از خودتون بگید_

 از خودمون؟ مگه چند نفریم؟_

 .لحن طاهر، همراه با تمسخر و آزاردهنده بود

 .آبدهانش را باز هم بهزحمت بلعید

 .میترسید طاهر هم متوجه حالش بشود

 ...من از روی احترام جملههامو جمع میبندم_

وری نگاهش کرد که انگار دلیلش مضحکطاهر، ج  

 .و غیرمنطقی بوده

 !احترام زیادی به چه درد میخوره؟ راحت باش_

 بیهیچدردان#
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 حس میکرد دهانش کامل خشک شده. کاش مردک

 کمی آداب معاشرت میدانست و برایش یک لیوان آب

 .میآورد



 .جملهاش را به صورت دلخواه طاهر تغییر داد

_ واز خودت بگ ... 

 .اینبار طاهر، با رضایت بیشتری نگاهش کرد

 هوم... چی بگم؟_

 نباید سوال زیادی شخصی میپرسید چون باعث

 .میشد به او شک کند

 شغلت چیه؟_

 !قبل که بهت گفتم آزاد_

 بله ولی این خیلی ُکلیه، یهکم واضحتر بگی، مگه_

 چی میشه؟

 :طاهر پفی کشید و کلفه از اصرار طلوع گفت

_ یی میشه گفت فروشندهمیه جورا . 

 .طلوع باتعجب به حرف طاهر فکر کرد

 یک فروشنده چرا باید جعل هویت کند؟

 :باتردید پرسید

 چی میفروشی؟_

 .خدمات! ول کن کار منو_

 .بیا بحثو جذابترش کنیم



 تو دوست پسر نداری؟

 .از تغییر یکدفعهای بحث، هول شد

 !من؟ نه_

_ اشته باشی کهالبته سوال مسخرهای پرسیدم. اگرم د  

 !نمیآی به من بگی

 .من واقعا دوست پسر ندارم_

 چرا؟_

 واقعا چرا هیچوقت پای هیچ مردی به زندگیاش باز

 نشده بود؟ اولین چیزی که به ذهنش رسید را به زبان

 .آورد

 .خب درگیر کار و درس بودم_

 !خیلیا شرایط تو رو دارن، دوست پسر هم دارن_

 سعی کرد بیشتر فکر کند. واقعا دلیل خاصی نداشت

 فقط هیچگاه حس نکرده بود که نیاز دارد کسی را

 .وارد زندگی خودش کند

 از دیدن پسرهای خوشتیپ لذت میبرد اما ترجیح

 .میداد فقط به آنان نگاه کند

 مثل همین سینا فکور، همکار خوشقیافهاش، اگر



عا نهپیشنهاد دوستی میداد قبول میکرد؟ قط . 

 نمیدونم، فقط هیچوقت احساس نکردم نیاز دارم با_

 .پسری باشم

 بیهیچدردان#
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 و مشکلتم اونقدر زیاد بود که وقت نمیشد زیاد بهش

 .فکر کنم

 در صحبتهایش، آنقدر صداقت وجود داشت که

 .طاهر را مجاب میکرد حرفش را باور کند

 همچنان میخوای تنها بمونی؟_

کر کرد قبل از جواب دادن، اگرطلوع دوباره ف  

طاهر را برای ایجاد رابطه و « بله»میگفت 

 صمیمیت

 بیشتر، ناامید میکرد. اگر هم به صورت واضح رد

 میکرد که زیادی کوتاه آمده و شاید غیرطبیعی به

 .نظر میرسید

 معلوم نیست. اگه یه مورد خوب پیش بیاد، شاید_

 !نظرم عوض بشه



فتطاهر، تکخندهای کرد و گ : 

 !بچهی زرنگی هستی_

 نفس راحتی کشید. برخلف تصورش، طاهر سوال

 .دیگری نپرسید

 :کمی منتظر ماند و درنهایت گفت

 من خیلی کار دارم، غیبم بزنه، متوجه میشن الن_

 ...نوبت شیفتمه

 باشه، برو به کارت برس. کی آزاد میشی؟_

 .بعد از ظهر_

 !باهات تماس میگیرم_

ز اتاق خارج شدطلوع سر تکان داد و ا . 

 .دست و پایش از شدت استرس شل شده بودند

 اینبار، از دیدن علیرضا نترسید چرا که دقیقا رو به

 .رویش ایستاده بود

 خواست حرفی بزند اما علیرضا اجازه نداد و به

 .نشانهی سکوت، انگشت روی دهانش گذاشت

 .همراه هم از آن قسمت فاصله گرفتند

 :طلوع طاقت نیاورد و گفت



 وای یهو پیداش شد، یعنی بدشانستر از منم هست؟_

 !خب اشکالی نداره که_

 ...نداره؟ من یه دور سکته ناقص زدم به خدا_

نه نداره! چون تو اول و آخر، لزم بود بهش _

 نزدیک

 !بشی دیگه! و برای این نزدیک شدن، لزمه ببینیش

 بیهیچدردان#
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 .شمارهمو گرفت انگار از من خوشش اومده_

 دوست داره باهام بیشتر آشنا بشه، منم نه کامل پسش

 !زدم و نه وا دادم که خیال کنه کشته مردهشم

 .علیرضا از زرنگی طلوع، خیلی خوشش آمده بود

 به هر حال، او هیچ آموزش حرفهای ندیده بود با این

 .حال بسیار خوب عکسالعمل نشان می داد

_ رف خاصی نزد؟ح  

 چه حرفی مثل؟_

 هرچی! کجا میره؟ تو تهران چیکار میکنه و این_

 ...حرفا



 نه، فقط گفت که کارش آزاده و خرید و فروش_

 !میکنه و خدمات ارائه می ده

 خدمات؟ توضیح بیشتری نداد؟_

 .طلوع به فکر فرو رفت

 نه، ولی با خط اون به موبایلم تماس گرفتم شمارشو_

 لزم ندارین؟

 !شمارشو داریم، ولی بازم بده یه نگاه بهش بندازم_

 .موبایل را به سرعت سمت علیرضا گرفت

 .بفرمایید آقای پلیس_

چشمان َِ  

 گرد شدهی علیرضا، باعث شد به سرعت به

 .اشتباهش پی ببرد

 :لب گزید و هول شده، گفت

 ای وای ببخشید، منظورم آقا علیرضا بود نمیدونم_

شما اینجا پلیس مخفی چرا من همش یادم میره که  

 هستید و کسی نباید بفهمه که واقعا پلیسید آخه

 .میدونید؟ من تا حال زیاد با پلیسا سر و کار نداشتم

 :علیرضا درمانده گفت



 !هیس، داری بدترش می کنی _

 طلوع، باتعجب به او نگاه کرد و بعد از مرور

 :حرفهایش، باخجالت گفت

نمیگموای، من دیگه ساکت میشم، هیچی  _ . 

 خانم تابش؟_

 .با تعجب، به عقب چرخید و با پولد مواجه شد

 !او اینجا چه می کرد؟
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 .پولد، با چهرهای در هم، نگاهشان میکرد

 .از این اوضاع اصل خوشش نمیآمد

 حس میکرد اوضاع، از کنترلش خارج شده و این

 .چیزی نبود که بتواند با آن کنار بیاید

با قدمهای سریعی خودش را به او رساندطلوع،  . 

 بله؟ با من کاری داشتید؟_

 :تنها سری تکان داد و گفت

 !صبرکن، میآم_

 .به پلیسی که فامیلیاش را به یاد نمیآورد، نزدیک شد



 !باید باهاتون صحبت کنم_

 لحنش خشک بود و جدی. جای هیچ بحث و مخالفتی

 .باقی نمیگذاشت

 بسیار خب، دفتر خودتون چهطوره؟_

 .خوبه! اونجا منتظرتونم_

 علیرضا سری به تأیید تکان داد و از کنار طلوع و

 .پولد گذشت

 لحظاتی بعد، با صدایی که به زحمت کنترلش میکرد

 :تا بال نرود، گفت

 داری چه غلطی میکنی؟_

 .طلوع، با تعجب به او نگاه کرد

 مگر چه کرده بود؟

_ به من کمک کنی، باید کی رو ببینم؟من نخوام تو   

 من نمیفهمم چرا اینقدر عصبانی هستید. خب مگه_

 چیکار کردم؟

 .آخ که چهقدر دوست داشت کلهی طلوع را بکند

 تو چرا حالیت نیست خطرناکه؟_

 فکر کردی بازیه؟ این یارو اصل معلوم نیست



 چیکارهست و چی میخواد. معلوم نیست چهقدر

اون وقت تو همش تو دست و میتونه آسیب برسونه!  

 !پاش میچرخی

 .آنچه که ناخوداگاه به ذهنش رسید را به زبان آورد

 نگرانمید؟_

 پولد، لحظهای جا خورد. او داشت چه میگفت و

 !طلوع به چه فکر میکرد

 نخیر! ولی اگر بیوفتی بمیری د ِر اینجا رو تخته_

 میکنن. اگه هم نکنن مردم جایی اتاق رزرو نمیکنن

ه قتل توش رخ داده! و من و پدرم ورشکستکه ی  

 میشیم! فهمیدی؟
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 نباید آه میکشید، نباید توقع دیگری از پولد صدر

 میداشت، اما نمیدانست چرا حداقل گوشهای از قلبش

 .امیدوار بود که پولد اقرار کند، نگران او هم هست

دیندرک میکرد که پای آبرو، اعتبار و سرمایهی چن  

 میلیاردی خانواده صدر وسط بود اما امان از این دل



 ...خوش خیال

 توقع دارین من چیکار کنم؟ خود آقاعلیرضا گفتن_

 حال که بهش نزدیک شدم، نرمال نیست یهو، بخوام

 !عقب بکشم و فاصله بگیرم. چون شک میکنه

 کلفه نگاهش کرد. هرلحظه، عصبانیتش بیشتر

 .میشد

سعی کرد فکری بکند اما در آندندان به هم سابید و   

 .لحظه، به ذهنش هیچ راهحلی نمیرسید

 نمیدانست چهطور خشمش را خالی کند. احتمال باید

 .در فضای باز قدم میزد و سیگار میکشید

شاید هم آریا و پر حرفی هایش میتوانست حواسش 

 را

 پرت کند اما چهطور میتوانست یادش نیاید که دختر

 مقابلش، صرفا به خاطر منافعشان در خطر افتاده و

 آنقدر لجباز بود که حاضر نمیشد از این ماجرا

 فاصله بگیرد؟

 .مشتش را محکم به دیوار کنارشان کوبید

 .طلوع هینی گفت و خود را عقب کشید



 قبل از اینکه بفهمد چه شده، پولد را در حالی دید که

میرود از او فاصله گرفته و به سمت آسانسور . 

 .هنوز قلبش تند میزد. عجب گیری افتاده بود

 ...هرکاری میکرد، یک نفر ناراضی میشد

موبایلش زنگ خورد. حکیمه خانم بود پس به 

 سرعت

 .جواب داد

 .سلم... چشم، چشم. ببخشید الن میرم طبقه اول_

 .تلفن را به جیبش برگرداند و راهی طبقه اول شد

حکیمهخانم هم بدبختیهایش کم بود، غرولندهای  

 .تمامی نداشت

 خیال میکرد طلوع از زیر کار در میرود و کم

 ...کاری میکند
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 هنوز آرام نشده بود و قفسهی سینهاش به شدت بال و

 .پایین میرفت

 از صورتش حرارت ساطع میشد و دندانهایش روی



 .هم ساییده میشدند

این هفت دلش فقط کمی آرامش میخواست و چرا در  

 سال، یک روز خوش به او نیامده؟

 به دفترش که رسید، جوانک پلیس را دید که منتظر

 .ایستاده

 .در را باز کرد و بدون تعارف، خودش جلوتر رفت

در را با خودش ببندد صبر کرد تا وارد شده و . 

 .نفس عمیقی کشید و روی مبل اداری نشست

 :زمانی که او را در مقابلش دید، گفت

_ معلوم هست دارید چیکار میکنید؟ هیچ  

 مگه خودتون تعدادتون کمه که حال گیر دادید به

 کارمند من؟ پلیس زن که زیاده! ماشاءالل همه هم

 !حرفهای و همهفنحریف

 چرا پای خانم تابش رو به این مسئله باز میکنید؟

 میدونم میخواد کمک کنه، اما اون سنش کمه،

قای محترمدرست و منطقی نمیتونه فکر کنه آ . 

 !فقط بیست و یک سالشه. کلهش بو قرمه سبزی میده

 .اصل من اجازه نمیدم



 !حتی اگر مجبور باشم، اخراجش میکنم

 بر خلف او، علیرضا واقعا آرام بود و حتی لبخند

 .کوچکی، روی لبش نشسته بود

 .سری به تأیید حرفهای پولد تکان داد

بله. همهی حرفای شما درسته و من باهاتون _

 .موافقم

ما خودمون مأمور خانم یا آقا کم نداریم، اما الن 

 مسئله

 !خیلی فرق داره

 .این حرفها به نظرش بی سر و ته بود

 چه فرقی؟ میخواید یه دختر گولش بزنه؟ سرگرمش_

 کنه؟ مگه دختر قحطیه؟ یکی از همکاراتون یعنی

اون دیوثو گول بزنه؟ اغواگری بلد نیست که  

 .آنقدر عصبی بود که نمیتواست همچنان باادب بماند

 :علیرضا، باطعنه گفت

 اگه اجازهی حرف زدن به من هم بدید، عرض_

 !میکنم

 بیهیچدردان#



# ۳۵۳پارت  

 .نفسش را محکم بیرون داد و منتظر نگاهش کرد

 .آقای صدر من کامل نگرانی شما رو درک میکنم_

ده و همکارام. اعتماد داریدفکر میکردم به بن ! 

 مخصوصا که من با شما، شخصا صحبت کردم و

 سعی کردم خیالتون رو راحت کنم که قرار نیست

 .اتفاق بدی بیوفته

 ما با کمبود نیرو مواجه نیستیم که من بخوام از

 .کارمندهای اینجا کمک بگیرم

 قطعا ترجیح خودم نیروی خودی، که دوره دیده و

منتها خان ِم طلوع، شرایطی  حرفهای هست بود،

 دارن

 که میتونه برای حل این ماجرا، سرعت پیشرفت ما

 .رو چند برابر کنن

 من به شما اطمینان میدم که مراقب ایشون هستیم و

 اگر عجله نداشتیم، اصل نمیذاشتم به این آقا نزدیک

 بشن اما با توجه به حدسهایی که زدم، اگر واقعا

ت خیلی کمی داریمدرست از آب در بیان، فرص . 



 چه حدسی؟_

 فعل در حد بحثه و گمانه، ولی اگر مطمئن شدم،_

 .خودم در جریانتون میذارم

 :پولد، بیصبر و کم طاقت، گفت

 .خب همین حدسی که فکر میکنید درسته بگید_

 به هر حال منم احتیاج دارم به اطلعات تا یکم آروم

 .شم

دعلیرضا، چهرهی مصمم و قاطع پولد را که دی  

 :گفت

بسیار خب. تا حال به تاریخ ورود این آقا و _

 ارتباطش

 با میزبانی شما از وزیران و افراد دولتی کشورهای

 همسایه، توجه کردید؟

 .ابروان پولد، از سر دقت در هم گره خورد

 .متوجه نمیشم_

 .علیرضا، اینبار واضحتر صحبت کرد

 ببینید، این آدم، با مشخصات جعلی وارد هتل شما_

 میشه، اونجوری که از رفتارش مشخصه، حتی



 اولین بار که پا توی هتل میذاره، انگار با مشخصات

 !اینجا غریبه نیست
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منظورتون اینه که اولین بارش نبوده به اینجا _

 اومده؟

ولی ما با این اسم و فامیل پذیرشی نداشتیم، این 

 اولین

 !بار بوده

_ لزم نبوده که حتما خودش به اینجابله، مطمئنم. اما   

 .اومده باشه

 احتمال همدستاش اونو با تمام زوایا از قبل اشنا کرده

هم، یکی دیگه vip بودند و انتخاب اتاق توی بخش

 از

 مسائلی بوده که باعث شده از حدسم بابت درست

 .بودنش مطمئن بشم

 یعنی این آدم و همدستهاش، میدونستن که قراره_

لتی به هتل ما بیان و کجا مستقر میشنسران مهم دو  



 و به همین دلیل خودش هم همون جا اتاق رزرو

 کرده؟

 !دقیقا_

 .باتمام تفاسیر هنوز هزاران سوال در ذهنش داشت

 خب آخه، هدفش چیه؟_

 این چیزیه که هنوز دارم روش کار میکنم و_

 میخوام ازش مطمئن بشم. به همین دلیل خانم تابش

همکاری کنن تا هدف این آقا رواگر بتونن با من   

 .زودتر بفهمیم، ما چند پله از اونا جلو میافتیم

 حرفهای مرد مقابلش را قبول داشت اما باز دلش

 .رضا نمیداد

 آخه اگه اذیتش کنه چی؟_

شما مطمئن باشید که هیچ خطر جانی خانم تابش _

 رو

 .تهدید نمیکنه و ما مراقبشون هستیم

_ نبود، مثل اگه مزاحمشاما منظور من فقط جانی   

 ...بشه یا

 .برایش سخت بود که بخواهد این مسئله را باز کند



 .علیرضا سر تکان داد و لبخند معنا داری زد

 کل قرار نیست زیاد طاهر رو ببینه. در واقع فقط_

 یکبار دیگه هم که باشه کارمون راه میافته. ایشون

 فقط کارمندتونن؟

پرسیدگرهی ابروانش سخت تر شد و خشک  : 

 بله! چهطور مگه؟_

 .لبخند علیرضا بیشتر کش آمد

 !هیچی! اگر تمام ابهامات رفع شد، من دیگه برم_
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 پولد، متعجب از آنهمه عصبانیت، سوار ماشینش

 .شد

 برای چه آنهمه حرص خورده بود؟

 بههرحال، حال پلیس، تمام هتل را قرق کرده بود و

 .نمیگذاشت اتفاق بدی برای هیچکس پیش بیاید

 باید عصبانیتش را کنترل میکرد. قرار نبود برای

 طلوع دردسری درست شود اما خودش هم خوب

 میدانست این حرفها فقط زمانی کارساز هستند که



 .بداند طلوع در نزدیک ِی طاه ِر قلبی نیست

 دید،vip امروز که از دوربینها طلوع را در طبقهی

تدا فکر کرد صرفا قصد داشت نظافت کند اما مدتیاب  

 نگذشت که سر و کلهی علیرضا مرادی پیدایش شده

 .بود

 همان لحظه بوی دردسر را حس کرد. علوه بر

 اینها، از زمانی نتوانست روی صندلی بماند که

 .متوجه ورود طاهر به اتاق شد

 .نمیخواست برای طلوع مشکلی پیش بیاید

ه بدون چشمداشت، قصد کمکاو تنها کسی بود ک  

 .داشت

 حال مطمئن بود که قصدش خودشیرینی نیست و

 .صرفا کاری را میکرد که از نظرش درست بود

 از ترس یا اجبار، کاری را انجام نمیداد. نمیخواست

تنها کسی که حاضر شده بدون انتظار به او کمک 

 کند،

 !بمیرد

 موبایلش که زنگ خورد، سرعتش را کم کرد و



ری را روی گوشهایش گذاشت. پش ِت خط،هندزف  

 همان پلیسی بود که با پولد همکاری میکرد و

 .اطلعات جدید میداد

 .جانم؟ باشه آدرست رو بفرست خودم رو میرسونم_

 نتوانست طاقت بیاورد. پوست لبش را محکم کند که

 در همانلحظه، مزهی آهن خون در دهانش پیچید اما

یدبدون توجه به وضعیت لبش، پرس : 

 حال خبرت خوبه یا نه؟_

 .لحظهای بعد تماس را قطع کرد و مسیر را دور زد

 !باید به مرکز شهر میرفت

 تا زمانی که به آنجا برسد، آنقدر فکر و خیال به

ذهنش رسید که دوست داشت برای دقایقی هم که 

 شده،

 .سرش را از تنش جدا کند شاید آرام بگیرد

د. اگر واقعاحتی دستانش مدام خیس از عرق میش  

 حرفی که شنیده بود درست از آب در میآمد، قدمی به

 !کشف حقیقت نزدیک شده بود
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به فنجان چای مقابلش خیره شده و بیقرار، پاهایش 

 را

 .تکان میداد

 منتظر بود احسان، زودتر بحث را به بخش مورد

 علقهاش برساند و دست از حاشیه و حال و

 .احوالپرسی بردارد

 !مثل اینکه خیلی عجله داری_

بدون اینکه بخواهد احساساتش را مخفی کند، 

 صادقانه

 :گفت

 آره! حال بگو چی فهمیدی؟_

 احسان را سالها بود که میشناخت. تقریبا همسن و

 .سال بودند و میدانست که انسان بلند پروازیست

 حقوق معمولی که دریافت میکرد، نمیتوانست

وی نیازها و انتظاراتش باشد و با شنیدنپاسخگ  

پیشنهاد پولد و دریافت پو ِل چندصد میلیونی در 

 ازای



 .کمی اطلعات، خیلی زود اعلم رضایت کرد

 بهت قبل گفتم که خودم کسی با این مشخصات_

 نمیشناسم. از چند نفر از همکارام پرسیدم اما اونا هم

ندنفر خبر نداشتن، ولی ایدهی تو خیلی خوب بود! چ

 از

 کله گندههای زندون رو به بهونههای مختلف سوال و

 جواب کردم تا بفهمم اونا میشناسن یا نه، که خب

 !جواب داد

 :هیجان پولد به شدت بال رفته بود. بیطاقت گفت

 خب چی شد؟ شناختنش؟_

 .آره! یعنی یکیشون ادعا کرد میشناستش_

 چیگفت؟_

ت؟احسان جرعهای چایی نوشید و با آرامش گف  

 !موضوع اینجاست که حاضر نشد چیزی بگه_

 یعنی چی؟ چرا؟_

 داره دندونگردی میکنه. فهمیده این اطلعات رو_

 .لزم دارم، طمع کرده

 پول میخواد؟_
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 آره، شرط گذاشته باید چکش پاس بشه تا به حرف_

 !بیاد

 !خب پولشو میدم اگه اطلعاتش واقعیه_

اهتر کندسعی کرد پولد را آگ . 

 ببین پولد، پول کمی نیست. اگه عددش درشت نبود_

 .که یارو نمیافتاد اینهمهسال تو هلفدونی

 .در آنلحظه احتیاج به هیچ فکر کردنی نداشت

 مگر میتوانست از چنین فرصتی بگذرد؟

 اشکالی نداره! میتونی مطمئن باشی اطلعاتش_

 واقعا درستن یانه؟

_ باشه. اصل چکشآره، از اون نظر خیالت راحت   

 رو از طلبکارش بخر، اگه اطلعاتش درست از آب

در اومد که هیچی، اگه نه اون وقت خودت حق 

 داری

 .همون تو نگهش داری

 .باشه. فقط کارم راه بیوفته. برام پولش مهم نیست_



اکی، پس این جریان رو حل شده بدونش. مثل این _

 که

 طرف حسابمون، همون مردک چلق رو میگم، کم

 .آدمی نیست

 .دستان پولد مشت شده بودند

ناخودآگاه عصبانی بود و دوست داشت زودتر 

 شخص

 .اصلی این ماجرا رو کشف کند

 :از جا بلند شد و کوتاه گفت

 ممنون بابت کمکت. از خجالتت در میام و جبران_

 !میکنم حتما

 .احسان با او دست داد و تعارف کرد

 ...میموندی حال_

 !نه، ممنون_

شده بود بعد، دوباره سوار ماشینمدتی  . 

 نمیتوانست ارتباط بین طاهر و به قول احسان، آن

 مر ِد چلق را پیدا کند اما هیچکدام از اطلعات، به

 .قدر کافی قانع کننده نبود



 هرچند که کار خاصی در هتل نداشت اما باوجود

مأمورین پلیس که با لباس شخصی و در جای به 

 جای

رجیح میداد تا زمانی که توانشهتل حضور داشتند، ت  

 .یاری میکرد، خودش هم حضور داشته باشد

 ...انگار دور از هتل، دلش آرام نمیگرفت

 بیهیچدردان#

# ۳۵۸پارت  

 .دوست داشت در جریان مستقیم همهچیز باشد

 علوه بر اینها طلوع کلهی پربادی داشت و عمل

 .هیچچیز نبود که او را بترساند

ت تا جلوی زیادهرویهایشباید آنجا حضور میداش  

 .را بگیرد

 اگر اتفاق بدی برایش میافتاد، چه غلطی میکرد؟

 موبایلش که زنگ خورد، با دیدن اسم آریا، شک

 .داشت که تماس را پاسخ دهد یا نه

 در نهایت، بعد از چند بوق، دلش نیامد منتظر نگهش

 دارد و آیکون سبز رنگ را کشید و هندزفری را



 .وصل کرد

_ ه غلطی میکنی اینقدر دیر جواب میدی؟داری چ  

 :بدون تعارف گفت

 .تازه خواستم جوابتو ندم. دلم سوخت_

 .فحشی که آریا داد، باعث شد لبخند بزند

 اونی که گفتی عمهته عزیزم! بنال ببینم چیکار_

 داری حال؟

 .به یک.باره لحن آریا، آرام و دلجویانه شد

 الن کجایی پسر دایی دلسوزم؟_

_ م هتل، چهطور؟دارم میر  

 :باانرژی بیشتری پرسید

 تازه داری میری اونجا؟ یعنی شب دیر_

 برمیگردی خونهت؟

 شاید اصل برنگردم، نمیدونم... یهخرده کارای هتل_

 .ریخته به هم

 .دلم نمیآد دور بشم ازش

 خدایا دمت گرم، ناموسا فکر نمیکردم اینقدر_

 !سریع، خواستهمو اجابت کنی



 .از حرفهای آریا سر در نمیآورد

 :میان صحبتش پرید و گفت

 !چی میگی؟ من نمیفهمم اصل_

 دارم میگم تو که امشب خونهت نمیری، حیف_

 نیست اون خونهی قشنگ و با امکانات، بدون استفاده

 بمونه؟ حیف نیست ازش در راههای آرامش و لذت

 جوانان استفاده نشه؟ حیف نیست وقتی یه جوون بی

مکانه، ازش بهره نبره و دوست دخترشو جا و  

 دعوت نکنه؟

 بیهیچدردان#

# ۳۵۹پارت  

 !هیچدختری، پاشو تو خونه من نمیذاره_

 ...پولد_

 :اجازه نداد و سریع گفت

 !پولد و کوفت، حرفم عوض نمیشه_

 آنقدر قاطع حرف زد که آریا بعد از لحظاتی مکث،

 :باتمام وجود گفت

_ نم منتف تو ذات نچسب و ناخنخشکت ک ! 



 .نگاهش را از خیابان گرفت و به موبایل انداخت

 چی شد؟ قهر کردی؟_

 .نه دارم فکر میکنم_

 به چی؟_

 :با لحن بیچاره و درماندهای گفت

 به این که زنگ بزنم به کدوم از دوستام و خودمو_

 .کوچیک کنم

 پا رو غرورم بذارم و خواهش کنم واسم مکان جور

 ...کنه

_ رو تو پول جمع کردن داشتی اگه این همه پشتکار 

 و

 همشون رو به فنا نمیدادی، الن خودت حداقل دو تا

 .آپارتمان داشتی

 درسته! اون موقع جوون بودم و جاهل... الن توبه_

 .کردم جون تو

 .دارم جمع میکنم اتفاقا

 منتها نه که توی کشوری زندگی میکنیم که علقهای

من به ثبات و ارزش پول نداره، هر چهقدر هم که  



 جمع می کنم، همونقدر هم خونه گرونتر میشه و

اینچرخه، جوری که من حساب کردم تا هفتاد و 

 چهار

 سالگی من ادامه داره که بتونم بالخره خونه

 .موردنظر رو بخرم

 تقریبا به هتل رسیده و با پرحرفیهای آریا اصل طول

 .مسیر را حس نکرده بود

 .سعی کرد لحنش زیاد دوستانه نباشد

حالت عادی هم نزده، میرقصید چه رسد بهدر   

 !روزی که از سمت او روی خوش می دید

 .در اتاق منو قفل می کنی_

 رو تختم حساسم؛ بفهمم کسی جز من روش خوابیده،

 خودتو دوست دخترتو تخت رو سه تایی با هم آتیش

 میزنم، فهمیدی؟

 بیهیچدردان#

# ۳۶۰پارت  

 !قربون پسردایی بامعرفتم برم من، چشم قول میدم_

 .سرش را با افسوس تکان داد و تماس را قطع کرد



 لحظاتی بعد، ماشین را در پارکینگ پارک کرده و

 .وارد هتل شد

 نگاهی به اطراف انداخت و وقتی از نبود مرادی در

 اطرافش مطمئن شد، با خیال راحتتری، مشغول

 .سرکشی شد

طلوع به زحمت از دست  در همان زمان،

 حکیمهخانم

 .رها شده بود

هرچه قسم خورد که خود آقا پولد اجازه داده تا 

 زودتر

 .کارش را تمام کند، فایده نداشت

 با قدمهای سریعی خودش را به طبقهی اول رساند تا

 .لباس هایش را عوض کند

 .با دیدن پولد، لحظهای جا خورد

 مگر از هتل نرفته نرفته بود؟

نجا چه میکرد؟پس ای  

 .نفسش را محکم بیرون داد

 کلفه به ساعت موبایلش نگاه کرد. دیر شده بود و



 .نمیتوانست بیشتر از این وقت تلف کند

 سرش را پایین انداخت و یک راست به سمت اتاقش

 .رفت

 قصدش این بود که اصل به روی خودش نیاورد که

 .پولد را دیده

وردن کرد در همان حال موبایلش شروع به زنگ خ

 و

 .نگاه پولد را به سمت او کشاند

لعنتی به شانس خودش فرستاد و موبایلش را 

 سراسیمه

 .از جیب لباسش بیرون کشید

 نگاهی به صفحهاش انداخت و با دیدن نام مادرش،

 .ناامید تماس را وصل کرد

 سلم. مامان میدونم دیر کردم توروخدا غر نزن_

هی عمهلباسامو عوض میکنمو سریع میآم خون ! 

 اما حرف مادرش آن چیزی نبود که انتظارش را

 داشت؛ چرا که با صدای ترسیده و نگرانی فریاد

 :میزد



 ...داره از دستم میره، دخترم... طنازم_

 بیهیچدردان#

# ۳۶۱پارت  

 آنقدر شوکه شده بود که هیچ درکی از حرفهای

 .مادرش نداشت

دوست داشت سوال کند و خودش را گول بزند که 

 هیچ

 ...اتفاقی نیوفتاده، فقط اشتباهی شنیده

 الو؟ مامان؟ مامان بگو چیشده؟ طناز چی شده؟_

 درجا میخکوب شده بود و با ترس، تلش داشت از

 .زبان مادرش حرف بکشد

 انیس با صدایی که مخلوطی از گریه و شیون داشت،

 :گفت

 تعالی بسرعه... )زود بیا(_

_ بهم بگو شما الن کجایین؟ خونهی عمه؟ گریه نکن  

 .درست

 .داریم میریم بیمارستان. زنگ زدم آمبولنس_

 بهم خبر بده کدوم بیمارستان دارین میبرینش. من_



 دارم میآم، باشه؟

 انیس با حالی نزار تماس را قطع کرده بود و طلوع

 .نمیدانست که حرف او را شنیده یا نه

 صورتش خیس از اشک بود و نمیتوانست به راحتی

 .نفس بکشد

ر دیدش تار بود که باز کردن اتاقش سخت ترینآنقد  

 .کار به نظر میرسید

 پولد، که تمام مدت شاهد ماجرا بود، بالخره به

 .خودش آمد و نزدیکش شد

 !بذار من درو باز کنم_

 آنقدر حواسش به طناز پرت شد که حضور پولد را

 .به کل فراموش کرده بود

 در آن لحظه، نمیتوانست به خودش مسلط شود تا

 .جلوی رئیسش مفلوک به نظر نرسد

با دستانی لرزان، کارت اتاقش را به او سپرد و 

 اجازه

 .داد در را برایش باز کند

 همین که صدای دینگ مانند باز شدن در را شنید،



 خودش را به داخل انداخت و سراغ کیف پول و

 .مدارکش رفت

 حتی دیگر برایش اهمیتی نداشت که لباس هایش را

 .عوض کند

ه هق هق افتاده بود و هیچ تمرکزی روی کارهایشب  

 .نداشت

 کیفش دوبار از دستش افتاد و بار سوم پولد خم شد و

 .آن را برداشت

 .من برات میآرمش_

 .طلوع، پریشان و مضطرب از اتاق بیرون رفت

 بیهیچدردان#

# ۳۶۲پارت  

 کجا داری میری؟_

 ...آبجیم حالش بد شده_

بینیاش کیپ شدهصدایش، از شدت گریه گرفته و   

 .بود

 در حال خارج شدن از هتل بود در حالی که حتی

 .نمیدانست باید کدام بیمارستان برود



 !طلوع_

 طلوع اما صبر نکرد. فقط راه میرفت و چندبار تا

 .مرز افتادن روی زمین، پیش رفت

 .یک باره دستش کشیده شد

 کله تو انداختی داری کدوم گوری میری؟_

 .ولم کن آقا پولد. میخوام برم پیش طناز_

 .باشه من میبرمت. آروم بگیر یه دیقه_

 باشدت و قدرتی طلوع را گرفته بود که عمل

 .نمیتوانست تکان بخورد

 ...توروخدا بذار من برم_

 :کلفه گفت

 !یه لحظه گریه نکن، به من نگاه کن. آروم بگیر_

 .از شد ِت ریزش اشکهایش، ناخودآگاه کم شد

حکم صدای پولد رویش تاثیر گذاشت و بیاراده آرامت  

 .گرفت

 .آفرین! حال با من بیا پارکینگ، میرسونمت_

 .من... من خودم میرم. مزاحم شما نمیشم_

 مزاحم نیستی! درک میکنم برای خواهرت نگرانی_



 اما این جوری پیش بره، قبل از اینکه برسی

 !بیمارستان خودتو کشتی

فاقی که ممکن بود برای طنازدوباره با یادآوری ات  

 .افتاده باشد، چشمانش پر از اشک شد

 سعی کرد خودش را از چنگ پولد رها کند اما

 .فایدهای نداشت

 خیرهاش شد و حرفهایش را با بغض در چشمانش

 .ریخت

 حالش از این بدتر نمیشد. فقط میخواست پیش

 .خواهرش برود

 بیهیچدردان#

# ۳۶۳پارت  

 :نالید

 .پولد ولم کن_

 .دستان پولد، ناخودآگاه شل شدند

 آنقدر مظلوم نگاهش کرده بود، که قلبش فشرده شده

 .بود و احساس عجیبی به او دست داد

 کمی فاصله گرفت و اینبار، تنها نقطهی اتصالشان،



 مچ دستان طلوع بود که در میان انگشتان پر قدرت

 .پولد، محسور شده بودند

 !بریم_

ته بود که چشمانش پفدر طول راه آنقدر اشک ریخ  

 .کرده و قرمز شده بود

 هیچوقت اهل دلداری و امیدوار کردن نبود اما حس

 میکرد حتما باید حرفی بزند و دختر کنارش را آرام

 .کند

 !گریه نکن_

 حرفش تنها باعث شد ریزش اشکهای طلوع بیشتر

 .از قبل شود

 ...ظاهرا با این دلداری زدنش گند زده بود

 .دوباره تلش کرد

 خواهرت خوب میشه. چرا بیخود گریه میکنی_

 وقتی هنوز دقیقا نمیدونی چه اتفاقی براش افتاده؟

 دستمال حریر زیبایی که معمول در جیب لباسش به

همراه داشت را بیرون آورد و به سمت طلوع 

 .گرفت



 : در جواب نگاه پرسشی او گفت

 !اشکاتو پاک کن_

شک کرد و سپس آنراطلوع ابتدا صورتش را خ  

 .روی بینیاش گرفت

 :با همان صدای گرفته و ناراحت گفت

 خدا خیرتون بده، آبریزش بینی گرفته بودم دستمال_

 .همراهم نبود

 اگر آنقدر صدایش بغض نداشت، خیال میکرد در

 !این موقعیت شوخی کرده

 نگا ِه پر از چندشی، به دستمال نازنینش انداخت و

 :گفت

 ...رسیدیم_

# یهیچدردانب  

# ۳۶۴پارت  

 طلوع نگاهی به اطراف انداخت و با دیدن نام

 :بیمارستان، گفت

 ...شما از کجا فهمیدید که کدوم بیمارستان_

 :پولد میان حرفش پرید و گفت



 زنگ زدم از مادرت پرسیدم، اصل متوجه نشدی؟_

 آنقدر گریه کرده و فکرش مشغول بود که متوجه نشد

 .پولد کی با مادرش حرف زده

 .سری تکان داد و دستش به سمت دستگیره رفت

 ممنون که منو رسوندین. دستمالتونم میشورم،_

 .براتون میآرم

 او را به بیمارستان رسانده بود. وظیفهی انسانیاش را

 انجام داده بود و دیگر مسئولیتی در قبال طلوع

 نداشت، اما نمیتوانست انگار که اتفاقی نیوفتاده،

رددبیخیال به هتل برگ ! 

 خصوصا که هنوز معلوم نبود اوضاع خواهر طلوع

 .چهقدر بد بود

 اگر واقعا امشب فوت میکرد چه؟

 !طلوع_

 :طلوع به سمتش چرخید و گفت

 بله؟_

 با اشک ریختن تو، هیچ فرقی توی اوضاع پیش_

 .نمیآد



 .مطمئنا خواهرت زندهس

 .حالش شاید بد شده باشه، ولی هنوز قلبش میزنه

و بدنش مقاومهاون سنی نداره  . 

 شاید حتی همین حال هم که داری میری ببینیش، به

 !هوش باشه

 اونوقت تو رو با این قیافهی درب و داغون و عزا

 گرفته ببینه، فکر کردی چه حالی میشه؟

 نه فقط اون، که حال و هوای تو، تاثیر مستقیم روی

 !مادرت میتونه بذاره

 اون مادره، طبیعیه که هول کنه و حتی توی توضیح

 .اتفاقات، غلو کنه

باید درکش کرد، اما اگر تو هم خودت رو ببازی، 

 اون

 رو هم ناامید میکنی و طبق تجربهی سی سالهم،

 !ناامیدی بدترین اتفاقیه که ممکنه بیوفته

 میریم اونجا هرکاری لزم باشه انجام میدیم که حال

 .خواهرت بهتر بشه

 اگر لزمه عملش میکنیم، حتی شده میفرستمش



 !خارج کشور

 من به واسطهی درمان خودم، دکترای خیلی خوبی

 !میشناسم، پس خودتو نباز. قوی باش

 نگاهش را چشمانش گرفت و ادامهی حرفش را

 .احتمال طلوع نشنید

 ...همونطور که همیشه هستی_

 بیهیچدردان#

# ۳۶۵پارت  

 .طلوع، اشکهایش را پاک کرد

 .آرامتر شده بود و راحتتر میتوانست نفس بکشد

 امید به قلبش بازگشته و با اطمینان خاطری که از

 :حرفهای پولد گرفته بود، گفت

 باشه، میشه حال بریم، ببینیم چی شده؟_

 .پولد، سر تکان داد و همگام یکدیگر، به راه افتادند

 طلوع از شدت استرس گوشهی لباسش را میچلند و

اوضاع خیلی حاد نباشددعا میکرد  . 

 به ایستگاه پرستاری که رسیدند، به مسئول پذیرش،

 .مشخصات خواهرش را داد و سراغش را گرفت



 تو بخش مراقبتهای ویژه بستریه. امکان ملقات_

 .فعل نیست

من به مادر بیمار هم توضیح دادم ولی خیلی 

 بیقراری

 .میکنه

 .اگر میشناسیدش، لطفا آرومش کنید

رستانه و بیمار احتیاج به سکوت دارهاینجا بیما . 

 .از بس جیغ زد و گریه کرد، که همه کلفه شدن

 .با حرفهای پرستار، حالش بدتر شد

 :پولد متوجه شد و اینبار خودش پرسید

 کجا هستن الن؟ مراقبتهای ویژه کجاست؟_

زن، با دستش، به سمتی اشاره کرد و تابلویی را 

 نشان

 .داد

_ پیچید به سمت چپمستقیم برید، بعدش ب . 

 .تابلو هم روی دیوار هست که راهنمایی کرده

 .خیلی ممنون_

 طلوع، با قدمهای سریعی به سمتی که زن، اشاره



 .کرده بود، رفت

 .ثانیهها برایش کم میآمدند

دوست داشت هرچه زودتر مادر و خواهرش را 

 .ببیند

 .حس میکرد، هرلحظه ممکن بود پس بیوفتد

 .پولد، که حالش را دید، مجبور شد دستش را بگیرد

هیچ تعادلی نداشت و ممکن بود نقش بر زمین 

 ...شود
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 .انگشتان دستش را کمی فشرد

 !آروم باش_

 این خانمه... گفت بیهوش... گفت مراقبتهای_

 ...ویژه... وای

 اینبار پولد هم نگران بود و نمیتوانست دلداری

بدهد درستی . 

 :طلوع را با خود همراه کرد و گفت

 اون مادرته؟_



طلوع چشمان پر از اشکش را به سمتی که پولد 

 نشان

 .میداد، دوخت و مادر درماندهاش را دید

ظاهرا تمام انرژیاش از دست رفته بود و توانی 

 برای

 گریه و جیغ نداشت؛ چرا که آرام، گوشهای کز کرده

 و به

ر َِ  

، د Icuخیره شده بود. 

 مامان؟_

 دست پولد را رها کرد و خودش را در آغوش

 .مادرش انداخت

 انگار حرفهای پولد در سرش مانده بود که نه تنها

 .مثل قبل زار نمیزد، سعی داشت مادرش را آرام کند

 .پولد، تنها گوشهای نظارهگر بود

 آن احساس عمیق و روابط بین فرزند و مادر، در

 .خانوادهشان وجود نداشت

ماهبانو دوستشان نداشته باشد، اما هیچ کدام نه که  



 .راحت ابراز احساسات نمیکردند

 !البته پونه را میتوانست استثناء حساب کند

 به مادر طلوع نگاه کرد،

 .اسمش را چندبار از زبان طلوع شنیده بود

« زنی میانسال بود که اثر گذر زمان « مامان انیس

 را

صورتشدر چهرهاش، با چین و چروکی که روی   

 .نشسته بود، میشد دید

به حرف زدنش که گوش داد، متوجه شد فارسی را 

 با

 لهجهی زیادی بیان میکند و برای فهمیدن اینکه چه

 .میگفت، باید دقت میکرد

 حالش خوب بود، نمیدونم یهو چهطور شد. تب_

 .کرد

 .پاشویهش کردم، ولی فایده نداشت

وندهی تبش بالتر رفت. هوش و حواس هم براش نم . 

 .چشماش بسته شدن
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 هرکار کردم بیدار نشد. قرص و داروهاشم که مرتب

 داده بودمش. پس چرا اینجوری شد؟

 .هی میگفت دلم درد میکنه، پهلوم درد میکنه

 فهمیدم از کلیهشه ولی تا خواستم بیارمش بیمارستان

 .دیگه هوشیاری نداشت

 اشکالی نداره مامان، تقصیر تو که نبوده، پس چرا_

 انقدر هول کردی؟ طنازم دفعهی اولش نیست که

 بستری شده بیمارستان. مثل همیشه مرخص میشه،

 .بیخودی نگران نباش

 انیس اما دلشوره رهایش نمیکرد. طلوع نمیتوانست

 .درکش کند. او که مادر نبود

_ نبضش همتو که ندیدی چهقدر حالش بد شد. حتی   

 فکر کنم نمیزد یا اگر میزد خیلی ضعیف بود چون

 من هرچی دست میذاشتم روی شاهرگ دست و

 .گردنش، اصل هیچی احساس نمیکردم

 بهزور داشت نفس میکشید. ایندفعه فرق داره

 ...طلوع، اینبار حالش انگار بدتره



 .دوباره روی صندلی وا رفت و شروع به گریه کرد

د و رو به طلوع گفتپولد به خود تکانی دا : 

 حال مادرت خوب نیست. الن به یکی از پرستارا_

 .میگم بیاد آرامبخشی، چیزی بهش بزنه

 :طلوع سر تکان داد و آرام گفت

 ...باشه ممنون_

 پولد که دور شد، طلوع نگاهی به در بسته انداخت و

سعی کرد از پشت شیشهی نه چندان بزرگ، طناز 

 را

 .پیدا کند

روی یکی از تخت ها یافت. با چشمان او را خوابیده  

 بسته و لباس مخصوص بیمارستان، نحیف و آسیب

 .پذیر به نظر میرسید

دلش برای خواهر کوچکش پر میکشید. دوست 

 داشت

 او را محکم در آغوش بگیرد و بگوید، حق تو اینقدر

 ...درد کشیدن نیست
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از جا بلند صدای پرستار که اصرار داشت انیس را  

 .کند، باعث شد نگاهش را از شیشه بگیرد

 !من از پیش بچهم تکون نمیخورم_

 .حاج خانم، دخترتون فعل به هوش نمیآد_

 .اینجا باشید یا نباشید فرقی به حالش نداره

 بذارید دکتر اورژانس چکتون کنه، اگر لزم بود سرم

 ...بزنید. نمیشه که هلک کنید خودتون رو

ادر سالم و سر پا احتیاج دارهدخترتونم به م . 

 :انیس نگاهی به طناز کرد و گفت

 .نه، من هیچجا نمیرم_

 ...مامان لجبازی نکن دیگه_

طلوع هم سعی داشت مادرش را متقاعد کند اما 

 انگار

 .زورش نمیرسید

 .نزدیکتر رفت و کنار طلوع ایستاد

 :دست انیس را گرفت و گفت

شما حالتون خوب نیست. حتما باید دکتر چکتون _



 .کنه

 از فشاری که پولد روی دستش آورد، ناخودآگاه بلند

 .شد

 شما رئیس طلوعید، نه؟_

 او را با خود همراه کرد و نمیدانست چه جوابی در

 .این موقعیت بدهد

من شما رو دیدم تو هتل فقط الن فامیلتون یادم _

 .رفته

 .میشناسمتون

_ و صدر هستم ... 

 :بعد از چند لحظه مکث ادامه داد

 !مدیر هتل، از این طرف، لطفا_

 .سعی داشت بحث را از خودش دور کند

 منو داری کجا میبری پسرم؟ بذار برم پیش_

 ...طنازم

احساس عجیبی به او دست« پسرم»با شنیدن لفظ   

 .میداد

 .انگار دیگر با انیس احساس غریبگی نمیکرد



_ ودتون خوب باشه تا بتونید شما باید اولش حال خ

 حال

 !دخترتون رو خوب کنید
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 به خودتون اجازه بدید تا کمی آروم بگیرید. من

 .مطمئنم اوضاع درست میشه

 آخه چهطوری مادر؟ ندیدی بچهم مثل یه تیکه_

 گوشت افتاده روی تخت؟

 اهل زبانبازی نبود و حال نمیدانست یک مادر را

آرام کندچهطور باید  . 

 .من با دکترش صحبت میکنم_

 .لزم نیست اینقدر ناامید باشید

 هیچ فکر کردین این گریهها و ناامیدیتون روی طلوع

 خانم هم تاثیر مستقیم میذاره؟ یعنی اگر حال شما بد

 باشه، حال دختر بزرگتون هم بد میشه چون تمام

 حواسش به شماست و به شدت روش تاثیر میذارید و

به دختر کوچیکتون هم نمیتونید اون جوراز طرفی   



 .که لزمه، توجه داشته باشید

 .شما اجازه بدید دکتر، یه آرامبخش بهتون بزنه

 طناز هم حال حالها بیدار نمیشه، قطعا شما زودتر

 ازش بیدار میشید، باشه؟

انیس، با وجود دستی که حمایتگرانه او را همراه 

 کرده

ید اتفاقات خوب رابود و آن لحن قاطع و قوی که نو  

 :میداد، از حال اولیهاش خارج شده بود و گفت

 ...باشه مادر_

 طلوع، تمام مدت بیصدا پشت سرشان راه میرفت و

 .دنبالشان میکرد

 وقتی که مادرش روی یکی از تختهای تزریقات با

وجود ارامبخش به خواب رفت ، به خود اجازه داد 

 باز

 .هم اشک بریزد

 پولد که بازحمت توانسته بود انیس را آرام کند، با

 .دیدن وضعیت طلوع، اخم غلیظی کرد

 .دیگر نمیدانست باید چهکار کند



 دختر را آرام میکرد، مادرش حالش بد میشد، مادر

 !را آرام میکرد، دخترش باز به گریه میافتاد

 اشاره کرد از کنار تخت فاصله بگیرد تا با صدای

یس اذیت نشودحرف زدنشان، ان . 

 الن چیشد که باز داری اشک میریزی؟_

 دیدین مامانم چهقدر رنگش پریده؟_
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 .خود طلوع هم حال خوبی نداشت

 از لحن مواخذهگرانهاش پشیمان شد. باید درکش

 .میکرد

 او تنها دختری بیست و یک ساله بود. دختری که

مادریخواهرش روی تخت بیمارستان خوابیده و   

 عصبی و استرسی داشت که نمیتوانست در چنین

 .شرایطی به درستی اوضاع را کنترل کند

 !مادرت خوب میشه طلوع_

 .هیچ چیز خاصی نیست

 .چندساعت دیگه بیدار میشه



 !پس برای هرچیز کوچیکی نیازی نیست گریه کنی

 یادت که نرفته حرفای منو، نه؟

ودشانمتوجه شد منظور پولد، حرفهای قبل از ور  

 .به بیمارستان بود

 :سر تکان داد و گفت

 .نه_

خوبه! باید با مادرتم حرف بزنی. دلداریش بدی... _

 به

 .هر حال اون مادره

 عمق احساسی که نسبت به بچهش داره رو هیچ

 .کدوممون نمیتونیم درک کنیم

 :با صدای گرفتهای گفت

 ...باشه_

رسرش را پایین انداخته بود و به حرفهای پولد فک  

 .میکرد

 چهطور باید آنقدر قوی میبود؟

 خودش دوست داشت زار زار گریه کند آنوقت باید

 مادرش را هم آرام میکرد؟



آب دهانش را چند بار پشت سر هم بلعید تا بغضش 

 را

 .پس بزند

 .باید قوی میماند. اصل چارهی دیگری نداشت

 آنقدر اوضاع به هم ریخته بود که حتی نفهمیده بودکه

 .حال طناز چهقدر بد بود

 سرش را که بال گرفت. آبمیوهای را در دستان پولد

 .دید که سمتش گرفته شده بود

 !بخور_

در آن وضعیت، هیچ چیزی از گلویش پایین 

 .نمیرفت

 نه مرسی، میخوام برم دکترش رو ببینم. با مامان_

که درست حسابی نتونستم حرف بزنم بفهمم 

 شرایطش

 ...چهجوریه

بدونم اوضاع طنار چهقدر حادهمیخوام  ... 

 پولد تنها سری تکان داد و آبمیوه را روی پایش

 .گذاشت



 فعل اینو بخور. میترسم پس بیوفتی تو رو هم باید_

 .بنشونم پیش مادرت

 من میرم ببینم میتونم دکتر خواهرت رو گیر بیارم یا

 !نه
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 :مدتی بعد، پیش طلوع برگشت و گفت

_ میوهتو خوردی؟ دکترش الن توی اتاقشه. بیاآب  

 .سریعتر بریم تا نرفته

 .طلوع به سرعت از جا بلند شد

 .نه، هیچی از گلوم نمیره پایین... بریم_

 :پولد که چشمغره رفت، مظلومانه گفت

 حال اول با دکترش حرف بزنیم، بعدش قول میدم_

 .بخورم

 پولد به ناچار سر تکان داد و با یکدیگر سوار

 .آسانسور شدند

 دکمهی طبقه دو را فشار داد و با خود فکر کرد اگر

 دکتر ناامیدشان میکرد، باید چه واکنشی نشان میداد؟



 طناز را زیاد ندیده بود اما در همان یکی، دو دیدار

 .کوتاه، مهرش در دلش نشسته بود

 از آسانسور خارج و بعد از هماهنگی با منشی، وارد

 .اتاق دکتر شدند

قلبش بیامان میکوبید و دهانش خشک شده طلوع  

 .بود

 کلمات از ذهنش فراری شده بودند و حتی قادر نبود

 .سلم کند چه برسد به پرسیدن حال خواهرش

 پولد، سلم کرد و روی صندلی نشست. به طلوع که

 بیحرکت، همان بدو ورود ایستاده بود، اشاره کرد

 .کنارش بنشیند

پس خودش گفت طلوع انگار در عالم دیگری بود : 

 ...آقای دکتر ما همراه طناز تا_

 :طلوع حرفش را قطع و گفت

 .طناز ربیعی_

 پولد، از تعجب، یک تای ابرویش را بال داد و با این

 .حال، حرفش را ادامه داد

 اگه ممکنه، یه توضیح مفید و کلی بدید که حال_



 بیمارمون چهطوره؟

طلوع با صدایی که سعی میکرد صاف و بدون 

 بغض

 :باشد، گفت

 حال خواهرم چهطوره آقای دکتر؟_

 .دکتر مردی میانسال و حدودا پنجاهساله بود

 موهای وسط سرش کمپشت بودند و عینک به چشم

 .داشت

 چند چین و چروک در اطراف صورتش به چشم

 .میخورد

 به نظر میرسید در کارش حرفهای بوده و به آن

 تسلط

 .داشت

 .پس شما خواهرشونید_

 چه خوب شد اومدید، من قبلش با مادرتون صحبت

 !کردم اما شک دارم اصل چیزی متوجه شدن یا نه
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 :عینکش را روی بینیاش جا به جا کرد و ادامه داد

 وضعیت خواهرتون متاسفانه خوب نیست و بهتره_

 !هر چه زودتر برای پیوند عمل بشه

 زندگی کردن با یک کلیه، در حالت عادی شاید

مشکلی ایجاد نکنه اما زندگی با یه کلیه که تقریبا 

 تمام

 .بافتهاش با عفونت از بین رفته ، غیر ممکنه

 خب حال ما چیکار باید بکنیم؟_

در درجه اول، افراد نزدیک به بیمار، مثل خواهر _

 یا

اگر برادر میتونن آزمایشات لزم رو انجام بدن و  

 .تطابق داشت، عمل پیوند صورت بگیره

 من خواهرشم! مادرمم هست البته اون نمیدونم_

 شرایط عمل پیوند رو داره یا نه... آخه خیلی بدنش

 !ضعیفه... ولی بهادر هم داره میآد تهران

 بهادر؟_

 .پدرش_

 :دکتر سری تکان داد و گفت



 خوبه، احتمالش زیاده که یکی از شما، بتونه به_

رتون کلیه بدهخواه . 

 :پولد پرسید

آقای دکتر اگه هیچ کدوم از این سه نفر، شرایط _

 اهدا

 نداشته باشن چی میشه؟

 .میتونید براش کلیه بخرید_

 من راجع به این مورد زیاد صحبت نمیکنم ولی فقط

 .کافیه اطراف بیمارستان رو یه نگاه بندازید

 .افرادی هستن که کارشون همینه و کلیه میفروشن

وی در و دیوار بیمارستانها هم شمارهشونو میتونیدر  

 .پیدا کنید

یه سری از افراد که نیاز به پولش دارن هم 

 کلیهشونو

 .میفروشن

 در ضمن خواهر ایشون از قبل توی لیست انتظار

برای دریافت کلیه بوده، اما با توجه به شرایط 

 جدیدش



 .در لیست اورژانسی و فوری قرار گرفته

 چشمان طلوع درشت شده بودند و دهانش، نیمهباز

 .مانده بود

 :پولد پرسید

 پس با این حساب، احتمال خیلی زیاد، کلیه گیرش

 میآد اینطور نیست؟

 ممکنه امروز و فردا یه اهدا کنندهی کلیه یا بیمار_

مرگ مغزی که شرایط پیوند رو داشته باشن پیدا 

 بشه

ودیها نیوفته و باو البته ممکنه این اتفاق به این ز  

 توجه به شرایط بیمار شما، ما نمیتونیم خیلی منتظر

 .این اتفاقات بمونیم

طلوع با صدایی که انگار از ته چاه به گوش 

 میرسید،

 :همانقدر گرفته گفت

 پس ما چیکار کنیم؟ آزمایش بدم؟_

 .بله فردا اقدام کنید_

 اگر گروه خونی و ارهاشتون به هم بخوره، باید



ای تکمیلی رو بدین تا از نظر تجانس بافتیآزمایشه  

 هم بررسی بشن. اگر جواب آزمایشات مثبت باشه،

 هرچه سریعتر برای انجام عمل آمادهتون میکنیم

معمول افراد درجه یک خانواده، شانس بیشتری 

 برای

 .اهدا دارن

سیستم ایمنی گیرندهی کلیه هم کمتر بهش به عنوان 

 یه

ه و اونو پس میزنهجسم خارجی واکنش نشون مید  

 چون معمول تطابق بیشتری نسبت به کسی که کامل

 .غریبه هست، وجود داره

یعنی حتی اگر کلیه گیرش بیاد هم ممکنه بدنش _

 اونو

 پس بزنه؟

 ما همهی تلشمون رو میکنیم. معمول بین یک تا_

 ششماه آینده مشخص میشه که کلیهی پیوندی پس

پیوند، طی یک زده میشه یا نه. بیشترین موارد رد  

 ماه اول اتفاق می افته و اگر کلیه پس زده نشه، یعنی



مرحلهی بحرانی اولیه ، طی شده و بعد از شش ماه 

 هم

 احتمال رد پیوند کمتر میشه و اگر بیمار دستورات

 پزشکی که بهش داده میشه رو رعایت کنه، میتونه

 مثل فرد طبیعی به زندگیش ادامه بده و حتی ازدواج

چهدار بشهکنه و ب . 

 .شما نگران اون قسمتش نباشید

 .فعل برای اولین مرحله، باید براش کلیه پیدا بشه

 دقایقی بعد، پولد و طلوع با قدمهای سست و

 .نامطمئنی از اتاق دکتر بیرون آمدند

 هرکدام هزاران فکر در سرشان داشتند و انتظار

 .آیندهی نامعلوم رو میکشیدند
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هی به مادر غرق در خوابش کرد و گفتنگا : 

 آقا پولد... خیلی ممنونم برای وقتی که گذاشتید و_

 .زحمت کشیدید

 شما برید به کارتون برسید. نصفه شبه دیگه لزم



 .نیست بمونید

 طلوع حق داشت. نه انیس بیدار شده و نه طناز به

 هوش آمده بود و حضورش در بیمارستان هیچتاثیری

 در اوضاع نداشت اما دلش هم راضی نمیشد به خانه

 .یا هتل برود

 نه، زحمتی نبود. تو قبل یه بار به من کمک کردی،_

 !اینو میتونی جبرانش حساب کنی

 :طلوع که متوجه منظور پولد نشده بود، پرسید

 !من؟_

 ...آره، همون ماساژ و این حرفا_

 سرش را پایین انداخت و لبخند کوچکی روی

ش نشستلبهای . 

 .آهان...اونو میگید... آخه اصل قابل مقایسه نیست_

 .شما خیلی بیشتر زحمت کشیدید

 !خودم دوست داشتم کمک کنم_

 .نمیدانست دیگر چه بگوید

 اینکه رئیسش را چندین ساعت درگیر مسائل و

 مشکلت شخصی خودش کرده بود، باعث میشد



 .معذب شود

_ ، باهاماگر کمک نیاز داشتی، شمارهمو که داری  

 تماس بگیر. با آقای کرمی هم صحبت میکنم، فعل

 .برات مرخصی رد کنه. به کار فکر نکن

 با تردید نگاهش را از صورت خستهی مرد مقابلش

 .چرخاند

 ...آقا پولد_

 با حقوق، خوبه؟_

 .لبخند خجولی زد

 ...نه، نمیخواستم اینو بگم_

 پس چی؟_

 !ممنونم... برای همه چی_
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زیر لب« خواهش میکنم»پولد، سری تکان داد و   

 .گفت

 .من خیلی حالم بد بود_

اگه حرفی زدم یا کاری کردم، منظوری نداشتم 



 .واقعا

 .امیدوارم از دستم ناراحت نشید

 یک تای ابرویش را بال برد و با لحنی که ترکیبی از

 :جدیت و شوخ طبعی داشت، گفت

_ صورت و پهلوماگه بخوام اون چنگایی که به   

 !انداختی رو فاکتور بگیرم، کار خاصی هم نکردی

 .اینبار، هردو کوتاه خندیدند

 .پس من دیگه میرم_

 .فردا باز میآم سر میزنم

 .خودتون رو اذیت نکنید، لزم نیست_

 :پولد، نگاه بیاعتنایی کرد و گفت

 .تو نمیخوای بیای هتل؟ یهکم استراحت کن_

نه، نمیتونم. مامانم ممکنه هرلحظه بیدار شه، _

 بعدش

 باید راضیش کنم بره خونهی عمه. آخه بدنش ضعیفه

 .زود از پا در میآد. خودمم کنار طناز باشم

 سری تکان داد و بعد از خداحافظی، بیمارستان را با

 .اکراه ترک کرد و طلوع کنار مادرش برگشت



ت در آمده ورفت و آمد و سر و صدا به کمترین حال  

 .تقریبا تمام بیماران خواب بودند

 سرش را گوشهی تخت گذاشت و دستان مادرش را

 .گرفت

 کم کم چشمانش گرم شده و متوجه نشد کی عالم

 .بیداری را ترک کرد

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 .چندساعت بعد، با تکانهای مادرش بیدار شد

 .طلوع جان؟ مامان پاشو_

اره چشمانش را باز کرد و سرش را بال گرفتیکب . 

 گردنش کامل خشک شده بود که ناخودآگاه
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گفت و« آخ»به خاطر دردناشی از حرکت گردنش،   

 .دست رویش گذاشت

 نگاه گیجی به اطراف انداخت و چند لحظهای طول

کشید تا اتفاقات شب قبل و حضورش در بیمارستان 

 را



ردبه خاطر آو . 

 چرا اینجا خوابیدی؟_

 :چشمانش را مالید و گفت

 .خب کجا میرفتم؟ تخت اضافه نبود_

 .میرفتی هتل عزیزم_

 نه، دلم نمیاومد تنهاتون بذارم، تو بهتری مامان؟_

 آرومتری؟

 :انیس لبخند غمگینی زد و زمزمه کرد

 بهترم. میری بپرسی میشه دیدش یا نه؟_

 باشه، تو کجا بلند میشی دیگه؟_

 خوبم! نگران نباش. میخوام اگه اجازه ندادن بهشون_

اصرار کنم. من تا دخترم رو نبینم، دلم آروم 

 .نمیگیره

 مامان جان، خب اگه دکترش راضی نمیشه، لبد یه_

 !چیزی میدونه دیگه

 .انیس، مصرانه از تخت پایین آمد

 .موبایلم کو؟ حتما عمه تا الن خیلی نگران شده_

بد بود، یادم رفت بهش خبر دیشب اینقدر حال خودم  



 .بدم

 ...بنده خدا سکته نکرده باشه خوبه

 .وایسا شمارهشو برات بگیرم_

 .اجازه نداد طلوع موبایل را بردارد

 .نه، قبلش باید به بهادر هم زنگ بزنم_

 .اسم بهادر کافی بود تا چهرهاش درهم شود

 اون دیگه چرا؟_

 :انیس با تعجب گفت

 ...وا، مادر؟ طناز دختر اونم هست مثل اینکه_
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 وقتی بفهمه، نمیگه چرا دخترم توی بیمارستان

 بستری شد و بهم خبر ندادید؟

 مادرش حق داشت، اما نمیتوانست حضور بهادر را

 .تحمل کند

 !مامان اگه اون بیاد، منو دیگه نمیبینی_

شروع به ذکر انیس با تعجب به طلوع نگاه کرد و  

 .گفتن کرد



 دق نده منو دختر! پسفردا خدایینکرده، چیزیش_

 بشه، بابات و کل طایفهش میریزن سرم که بچه رو

 !به کشتن دادی

 بعدشم، دخترشه! حق داره روزای سخت بخواد کنار

 بچهش باشه، چرا حرف زور میزنی؟ منم که

 ...نمیتونم دست تنها با این دستها و پاهای علیل

_ مکت میکنم، کی گفته تنهایی؟من ک  

 نمیشه دخترم، اعصابمو به هم نریز. خرج عملش_

 هم هست. تو از کجا بیاری آخه؟ بهادر دو ساله داره

 پول جمع میکنه واسهی همچین روزی، اونوقت

 میگی بهش نگو؟

 !حرفایی میزنیا

 .آهی کشید و موبایل مادرش را به دستش داد

و بهادر را گوش در اتاق نماند تا مکالمهی انیس 

 .دهد

 حال که مرخصی بود، میتوانست مادرش را به

 .خانهی عمهفخری بفرستد و خودش کنار طناز بماند
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 از حمام بیرون آمد و موبایلش را از روی میز

 .برداشت

 به لطف شب قبل، بوی الکل و مواد ضدعفونی

ش نشسته بودکنندهی بیمارستان روی تن . 

 با بدخوابی آن وضعیت را تحمل و صبح زود، اولین

 .کاری که کرد، دوش گرفتن بود

 شمارهی وکیلش را گرفت و تماس را روی اسپیکر

 .گذاشت

 در حالی که بوق میخورد، سراغ یخچال رفت؛ تقریبا

 .خالی بود

 .وعدهی غذایش را در رستوران هتل میخورد

یآورد، مگر گاهیمعمول هیچ چیز را به اتاق نم  

 .برای صرف صبحانه

 پاکت شیر را بیرون آورد و به دنبال کیک یا

 .بیسکوئیت گشت

 الو؟_
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 !سلم_

 سلم، جانم؟_

 رادمهرجان، اون جریانی که قبل بهت گفته بودم_

 راجع به چکهای برگشتی، لطفا سریعتر اقدام کن تا

 .این یارو ناصر، آزاد بشه

 .برای لحظاتی از پشت خط، هیچ صدایی نیامد

 پولد اگه تو این رو میخوای، من برات انجام میدم_

 .ولی به عنوان وکیلت، لزم میدونم بهت تذکر بدم

 واقعا برات اینقدر ارزش داره؟حیف اینهمه پوله که

 ...از دستت بره

 :بیخیال، برای خود در لیوان شیر ریخت و گفت

_ ع کردم برای چی؟رادمهر پس من پول جم  

 اگر قرار نیست وقتی احتیاج دارم، کارم رو راه

 بندازه، پس به چه دردی میخوره؟ بالخره باید خرج

 .بشه

 اون پولیی که گفتم، سرمایه گذاری کردم، دوبرابر

 !مبلغ اصلی، روش سود اومده

 .تو نگران وضع حساب من نباش



 اگه برداشتی هم بکنم، به جاش دوبرابرشو به حسابم

 !بر میگردونم

 .باشه، هرطور مایلی_

 .ممنون، خداحافظ_

 لباسهایش را عوض و کت و شلوار رسمی به تن

 .کرد

موهایش را که شانه زد، به یاد شب قبل و طلوع 

 .افتاد

 یعنی حال خواهرش تغییری هم کرده؟

 ...نکند به مشکلی بر بخورد

 اگه احتیاج به کمک داشتند چه؟

ایی هم نداشتندحتی در تهران دوست و آشن . 

 تا جایی که میدانست تنها فامیلشان، همان عمهی

 .پیری بود که طلوع از آن گفته بود

 اگر با مشکل خاصی برمیخوردند چه؟

 باتوجه به شناختی که از اخلق طلوع پیدا کرده بود،

 .احتمال داشت اصل به او حرفی نزند

 .پوفی کشید و نگاهش را از آینه گرفت



ت میکرد. او کمک کرده بود ونباید زیاد دخال  

 .حضورش اضافه بود
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 طناز، خودش پدر داشت که احتمال بهزودی سر و

 .کلهاش پیدا میشد

 .بهتر بود اون به کارهای عقب افتادهاش میرسید

 اصل نمیدانست چرا آنقدر به طلوع جدیدا اهمیت

 .میداد

قطعا اگر یکی از پرسنل هتل به دردسر میافتاد،  

 کمکش میکرد اما نگران هم میشد؟

 آن هم به این شدت که او شب قبل، بابت دست تنها

 بودن طلوع داشت؟

 .سرش را به چپ و راست، تکان داد

 .انگار که میخواست این افکار بیهوده را دور بریزد

 از اتاق که بیرون آمد، با آسانسور بهسمت طبقهی

 همکف رفت و با باز شدن آسانسور، اولین چیزی که

 !دید، روشا بود



 بیحرکت، در اتاقک مانده بود و نیرویی مانع بیرون

 .رفتنش میشد

دلش نمیخواست روشا را ببیند یا او متوجه 

 حضورش

 .شود

 دستش را به سمت شمارهی طبقات دراز کرد که

 .روشا بهصورت اتفاقی، چشمش به او خورد

 !پولد_

ش را محکم به بیرون فوت کرد و بااکراه ازنفس  

 .اتاقک آسانسور بیرون آمد

 !سلم، خوش اومدی_

 :روشا، لبخند کوتاهی زد و گفت

 .سلم، ندیدمت_

 .فکر کردم نیستی

 ...تو اتاقم بودم_

 :سری تکان داد و گفت

 آهان، بااجازه من میرم قسمت کافیشاپ رو ببینم و_

 .با مسئولش حرف بزنم



رفتن روشا نگاه کرد باتعجب، به . 

 توقع داشت مثل همیشه سمج باشد ولی ظاهرا بعد از

 !آن تماس کذایی، هنوز دلخور بود

 .شانهای بال انداخت و سمت دفترش رفت

بهتر»زیر لب با خودش گفت  !» 

 هنوز روی صندلیاش ننشسته بود که موبایلش زنگ

 .خورد. آریا پشت خط بود

 !سحر خیز شدی_

وابآلودی گفتآریا، با صدایی خ : 

 جو ِن تو، اینقدر استرس داشتم یهو پاشی بیای، که_

 .همهچی از دماغم در اومد

 .نتونستم درست بخوابم

 !دختر بیچاره رو هم هشت صبح فرستادم بره
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 ...اتاقم رو که_

 :میان حرفش پرید و گفت

 قفلش کردم! از دو متریش هم رد نشدیم. تازه زنگ_



فتر خدماتی کل بیان اینجا رو نظافت کنن که تازدم د  

 چندماه نخوای با چندش به خونهت نگاه کنی و به من

 !چشمغره بری

 .اینبار، لبخندی از رضایت روی لبهایش نشست

 .چهقدر خوب بود که آریا از وسواسش خبر داشت

 حال خوش گذشت؟_

 همین کافی بود تا آریا با انرژی مضاعفی شروع به

را بکندتعریف ماج . 

 همزمان با گوش دادن به حرفهای او، لپتاپش را

 .روشن کرد تا به کارهایش برسد

 !کم کم حرفهای آریا به سمتی میرفت، که نباید

 خب حال این حجم از تعریف جزئیات، برای یه_

 !سوال سادهی من، لزم نیست

 .آریا، سرخوشانه خندید

 جووون! آخی پسرم خجالت کشیده؟_

 .زهرمار! مسائل شخصی تو به من ربطی نداره_

 همین که همهچی، طبق خواستهت پیش رفته و بهت

 .خوش گذشته، کافیه



 :آریا پوفی کشید و گفت

 باشه بابا، گفتم خیلی نچسبی؟_

 ...بله! بارها_

 تو چیکار کردی؟ با هتل جونت خوب خلوت کردی_

 دیشب؟

 !هتل نبودم_

_ و نه خونهیپس کجا بودی اگه نه هتل بودی   

 !خودت؟

 !بیمارستان_

 :آریا با تعجب و نگرانی پرسید

 !بیمارستان؟! برای چی؟ خوبی؟_
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 آره من خوبم، حال خواهر یکی از کارمندا بد شده_

 .بود. دیدم دستتنهاست، کمک کردم

 :آریا متعجب پرسید

 از کی تا حال تو خیر شدی؟ کدوم از کارمندا؟_

_ سم بگم میشناسی؟حال من ا  



 !آخه از بعیده. تو بگو اسمش چیه شاید شناختم_

 راستی نگفتی؟ از کی تا حال شغل رانندگی رو

 انتخاب کردی و کارمنداتو میبری بیمارستان؟

 کلفه پوفی کشید. آریا تا جواب سوالتش را

 .نمیگرفت، بیخیال نمیشد

طلوع! راننده چیه؟ خب بندهخدا داشت گریه _

 .میکرد

م که نداره... با اون حال میرفت، یه بلییماشین  

 .سرش میاومد

 :آریا، با شک بیشتری نسبت به قبل، گفت

 این طلوعخانم، کی هست که برات مهمه چیزیش_

 نشه؟ هوم؟

 .آریا داشت کفرش را بال میآورد

 مزخرف نگو! من به همهی کارمندام اهمیت میدم و_

م براگر توی شرایط بدی باشن، تا جایی که از دست  

 .بیاد، کمک میکنم

این که اوکی، قبول دارم. اما اگه درست فهمیده _

 باشم،



 کارمند تو که از قضا، دخترم هست و به اسمش میآد

 جوون هم باشه رو نه فقط رسوندی بیمارستان، که

 اونجا هم تا صبح موندی! این عادیه؟

 .نه تنها کلفه، که عصبی هم شده بود

 تو ذهنت خرابه وگرنه من قصدم کمک بود حال_

 !هرچی میخوای برو فکر کن

 .از خیر سوالپیچ کردن پولد گذشت

 خیلهخب، چرا ترش میکنی؟_

 دیگه چه خبر؟

 .اگه اجازه بدی میخوام کار کنم_

 .باشه بابا، مرتیکهی عنق_

 :قبل از اینکه قطع کند، ناخوداگاه گفت

 !روشا اومده اینجا_

 بیهیچدردان#

# ۳۸۱پارت  

 روشا؟ جدی میگی؟ اونجا چیکار میکنه؟_

واسه همون جریان تولدش که زنگ زده بود... _

 خیلی



 .هم سرسنگین رفتار میکرد

 حق داره! وال من بودم با اون لحن باهام حرف_

 میزدی، محل سگ نمیدادم بهت. خب الن چیکار

 کردی؟ ولش کردی به امون خدا؟

_ ه کافی شاپولش کردی چیه؟ مگه بچهست؟ رفت  

 .دیگه

 پاشو برو پیشش! خدایی خیلی خنگی! مگه چی کم_

 داره؟ وال خیلی خوشگل و نازه... دیگه نمیفهمم چرا

 .کلس میذاری بیخودی

 بحث این چیزا نیست. من کل نمیخوام وارد_

 .رابطهی عاطفی بشم

احساس میکنم اصل آمادگیش رو ندارم. حداقل باید 

 یه

حل بشه و ذهنم آروم سری مسائل توی گذشته برام  

 .بگیره، تا ببینم چی میشه

 .ظاهرا حرفهایش آریا را متقاعد نکرده بود

 !اها... درسته_

 .زهرمار! مگه دروغ دارم بهت بگم_



 :آریا خندید و زمزمهوار گفت

یعنی دوری کردنت به این ربطی نداره که دلت _

 جای

 دیگه گیر کرده؟

 .ابروهایش به هم گره خورد

اشت زیادی مهمل به هم میبافیدآریا دیگر د . 

 دیوونهای تو! دلم پیش کی گیر کنه مثل؟_

 :با لحن بیخیالی جواب داد

 .چهمیدونم، کلی گفتم_

 مثل همون کارمندت که تا صبح باهاش بیمارستان

 بودی چی؟

 :سریع جواب داد

ببین! تو یه چیزی خورده تو کلهت. من مثل تو _

 نیستم

خیرش نگذرم که هر موجود مونثی دیدم، از . 

 کمکم به طلوع هم قطعا از روی علقهای که تو خیال

 !میکنی، نبوده

 بیهیچدردان#



# ۳۸۲پارت  

 اوکی، من دارم اشتباه میکنم، پس پاشو برو پیش_

 !همین روشا

 .این بحث، داشت اعصابش را واقعا به هم میریخت

 اصل چرا من باید با یه دختر حتما در ارتباط باشم؟_

 چه لزومی داره؟

 چون دوست دارم یهکم زندگیت از اون یکنواختی_

مسخره بیرون بیاد. حال و هوات عوض شه! به 

 نظرم

 اگر کسی باشه که بهش

تعلق َِ  

 خاطر پیدا کنی، خیلی

 .روحیهت عوض میشه

 میدونم ممکنه یه رابطه، دردسرهایی هم داشته باشه

ولی اگر تفاهم داشته باشید، خوبیش به بدیش 

چربهمی ! 

 باور کن حس قشنگیه که یکی دوستت داشته باشه و

 .بهت عشق بورزه



 !خانوادهم دوستم دارن_

 :آریا مکثی کرد و گفت

 خودت میدونی منظورم نوع دیگهای از دوست_

 .داشتن بود

 نمیخوام بهت فشار بیارم؛ بازم هرجور خودت

 صلح میدونی، ولی به نظرم حداقل امتحان کن و

ندگی نکناینقدر زاهدانه ز ! 

 یعنی واقعا نمیخوای هیچ دختری توی زندگیت پا

 بذاره؟

 سکوت کرده بود و تنها صدایی که به گوش میرسید،

 .صدای نفس های سنگینش بود

 من دیگه خیلی حرف زدم؛ بازم میگم هر طور_

 خودت صلح میدونی ولی اگر وقت کردی به حرفام

 .فکر کن. خداحافظ

کلفه از جا بلند شد موبایل را روی میز رها کرد و . 

 واقعا چرا از روشا دوری میکرد؟

 مگر چه مشکلی داشت؟

 شاید بد نبود اگر به خودش و روشا فرصت میداد تا



 !یکدیگر را بهتر بشناسند

 .از دفترش بیرون رفت و راهی کافیشاپ شد

 هنوز خودش درست نمیدانست قرار است چه بگوید

 .و یا چهکار کند

و البته مهمتر از آن، بهفقط میخواست به آریا   

 .خودش، ثابت کند که افسرده و گوشهگیر نیست

حتما کمی احساسات و عواطف در وجودش مانده 

 بود

 .که هنوز بتواند ابراز علقه کند

 بیهیچدردان#

# ۳۸۳پارت  

 با نگاه چرخاندن در کافیشاپ، توانست روشا را به

 .سرعت پیدا کند

ظاهرا در حال صحبت با مدیر کافی شاپ بود و  

 حرفشان تمام شد، چرا که روشا با رضایت سری

 .تکان داد و فاصله گرفت

 مانتوی مشکی کوتاهی پوشیده و شالش را لقید روی

 .سرش گذاشته بود



 .موهایش به زیبایی دورش ریخته بودند

 انتهای موهایش کمی فر داشت که نمیدانست به

 .صورت طبیعی بودند یا به آنها مدل داده بود

 لک قرمزش را با رنگ رژش ست کرده بود و

 بالخره سنگینی نگاه پولد باعث شد به سمتش

 .بچرخد

 .حال چشم در چشم بودند

 روشا بدون تعارف، زیبا بود و اندام متناسبی نیز

 !داشت اما نمیدانست کجای کار میلنگید

 انگار یک چیزی که خودش هم نمیدانست چیست، کم

 .بود

با او خوش و بش میکرد حال باید جلو میرفت و . 

 این تمام نقشهاش بود اما پاهایش روی زمین چسبیده

 .بودند

روشا نگاهش را از او گرفت و مشغول تماشای 

 ویوی

 .بیرون کافی شاپ شد

 ظاهرا از اینکه پولد بخواهد به سمتش بیاید، ناامید



 .شده بود

 .پاهایش را تکانی داد و جلو رفت

را صاف کرد و به نزدیکیاش که رسید، گلویش  

 :گفت

 رزرو کردی؟_

 :روشا با همان لحن بیتفاوت و کوتاه گفت

 .بله، به توافق رسیدیم_

لب پایینش را کمی تر کرد. حرف زدن برایش 

 همیشه

 سخت بود خصوصا که میخواست بحث را هم

 .خودش باز کند

 !آهان، پیشاپیش مبارک باشه_

 بیهیچدردان#

# ۳۸۴پارت  

_ داشتید حتما دعوتتونممنون. اگه وقت اضافه   

 میکردم که تو تولدم شرکت کنید اما خب... وقتتون با

 ارزشتر از اینه که بخواید با شرکت تو تولد تلفش

 !کنید



 .داشت طعنه میزد و این کامل مشخص بود

حق داشت دلخور باشد. اصل او به عمد جوری 

 حرف

 زده بود که به روشا بربخورد و دست از سرش

ی آریا بدجوری ذهنش را قلقلکبردارد اما حرفها  

 .داده بود

 ارتباط با روشا چهقدر میتوانست هیجان انگیز باشد؟

 یعنی میتوانست حالش را خوب کند؟ میتوانست

کاری کند که از زور فکر زیاد، هرشب با سر درد 

 به

 خواب نرود؟

دلش را به دریا زد. با اینکه مخالف ارتباط عاطفی 

 با

 !آشنایان و فامیل بود

 !وقتمو خالی میکنم_

 .روشا، با تعجب خیرهاش شد

 انگار حرفی را که شنیده بود، باور نداشت یا حدس

 .میزد نیت شومی پشت آن باشد



 :با لحن نرمتری ادامه داد

 ...البته اگه خودت هم هنوز بخوای _

 ...یعنی... منظورت اینه که_

 .میان حرفش پرید و جملهاش را کامل کرد

_ جشن تولدت شرکت کنمبله، میخوام تو  ! 

 .روشا هنوز با تردید نگاهش میکرد

 .لبخند کوتاهی زد تا به او اطمینان ببخشد

 باشه! یعنی نمیدونم. گیج شدم. اگه سر کارم نذاشتی_

 و واقعا میخوای تو تولدم باشی، من خوشحال میشم

 !ببینمت

 سری تکان داد و بعد از خوش و بشی کوتاه، به

ارهایش برسد. هنوز مطمئندفترش بازگشت تا به ک  

 !نبود که کار درستی کرده یا نه

 .ولی گاهی در زندگی باید ریسک کرد

 نگاهی به تاریخی که گوشه دسکتاپ نقش بسته بود،

 .انداخت

 تا یک هفتهی دیگر جلسهی بین المللی برگزار شده و

 این یعنی به زودی سر و کلهی مهمانان خارجی پیدا



نکرده و طاهر میشد اما پلیس هنوز کاری  

 !راستراست در هتل میچرخید

 بیهیچدردان#

# ۳۸۵پارت  

 در همان زمان، طلوع در حالی که دست مادرش را

 :گرفته بود گفت

 آخه ماد ِر من، کجا پاشدی داری میآی؟_

 اصل تو میتونی کلیه بدی با این حالت؟

 :انیس، بدون توجه به حرصخوردنهای طلوع، گفت

_ ست رو دست بذارم پر پرآره، چرا نتونم؟ میگی د  

 شدن دخترمو نگاه کنم؟

 .لزم باشه جفت کلیههامو میدم

 !فقط دخترم سالم بمونه

 .پوفی کشید و دیگر ساکت ماند

 بحث کردن با مادرش فایده نداشت و در هرصورت،

 .کار خودش را میکرد

 .با یکدیگر وارد آزمایشگاه شدند

 .باید آزمایش خون میدادند



خونیاش با طناز مطابقت داشتهامیدوار بود گروه   

 .باشد

 اگر این اتفاق میافتاد، باز هم معلوم نبود که بتواند به

 .خواهرش کلیه بدهد

 .چرا که آزمایشات دیگری نیز وجود داشت

 آستین بال زد به پرستاری که گارو را روی دستش

 .میبست، خیره شد

 عزیزم چرا رنگت پریده؟ از سوزن میترسی؟_

چیز دیگری بود نه سوزن ترسش از . 

 میترسید جواب آزمایش، آن چیزی نباشد که

 .میخواهد

 سعی کرد بدنش را از انقباض بیرون آورد تا پرستار

 .راحتتر از او خون بگیرد

 .بعد از او، مادرش آزمایش داد

 آنقدر درگیر شدند که گذشت چندین ساعت را حس

 .نکردند

اش تکانیموبایل طلوع که زنگ خورد، به تن کوفته  

 .داد و تماس را پاسخ داد



 .سامیه پشت خط بود

 جانم؟_

 !کجایی طلوع؟ راستی سلم_

 :با همان لحن خسته جواب داد

بیمارستانم. حال آبجیم بد شده. دکتر میگه عمل _

 پیوند

 باید بشه حتما. فعل من و مامانم آزمایش دادیم ببینیم

 ...چی میشه

ظه طول کشیدسامیه آنقدر شوکه شده بود که چند لح  

 !هضم کند طلوع چه گفته

 بیهیچدردان#

# ۳۸۶پارت  

 وای! نامرد پس چرا به من چیزی نگفتی؟_

 چشمانش را مالید و دست جلوی دهانش گذاشت تا

 .دهان بازش را کسی در حال خمیازه کشیدن، نبیند

 یهویی شد! یهباره به خودم اومدم دیدم توی_

 !بیمارستانم

 .من الن میآم پیشت_



_ واد! دیر وقته. بیای که چی بشه؟نمیخ  

 یعنی چی دیوونه؟ خب بیام بهت سر بزنم ببینم_

 چیزی کم و کسر دارید یا نه... حال آبجیت تغییر

 نکرده؟

 لزم نیست. ما خودمونم داریم میریم خونهی عمهی_

 .مامانم

 .هیچکاری نمیتونیم فعل بکنیم

 فقط منتظرم ببینم دکتر چی میگه. خواهرم هم هنوز

مراقبتهای ویژهست توی . 

 !ملقات ممنوعه، توهم نمیتونی ببینیش. پس الکی نیا

آخه دلم آروم نمیگیره! الهی بمیرم برات. حتما _

 خیلی

 ...ناراحتی

 آب دهانش را چند بار پشت هم بلعید تا به بغض

 .اجازهی پیشروی ندهد

 اگه بدونم خوب میشه، تمام این حال بد و استرسم_

ی همش فکرای ناجوری به فدای یه تار موش، ول

 سرم



 میزنه. دوست ندارم بخوابم؛ حس میکنم قراره

 ...کابوس ببینم

 !فدات شم نگران نباش. من مطمئنم خوب میشه_

 حتما براش کلیه جور میشه. مطمئنی نمیخوای من

 بیام؟

 آره! داریم کم کم میریم. الکی خودتو اذیت نکن_

 اینهمه راه بیای پول تاکسی بدی، که چی بشه؟

 به چه چیزایی فکر میکنیا. پول تاکسی از کجا به_

 ذهنت رسید توی این موقعیت دیگه؟

 نمیخواست کسی را درگیر مشکلت خانوادگیشان

 !بکند، حتی سامیه و نرگس

 !خب راست میگم دیگه، حرفمو گوش کن_

 بیهیچدردان#
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انه زدن با سامیه، بالخره توانستبعد از چند دقیقه چ  

 .متقاعدش کند تا به بیمارستان نیاید

 مادرش بیقرار بود و با همان پاهای دردناکش، مدام

 در راهروی بیمارستان راه میرفت... طلوع را که



 .دید، به سمتش آمد

 مامان چرا اینقدر خودتو اذیت میکنی؟_

 بیا بریم پیش دکترش. مگه آزمایش خون، چهقدر_

قت میبره تا جوابش بیاد، ها؟و  

 !باشه بریم، احتمال دیگه بهمون میگه_

 در همان زمان که طلوع و مادرش در پی گرفتن

 جواب ازمایششان بودند، پولد از کار در هتل فارغ

 .شده بود

 دلش میخواست به خانه برود و کمی از جو هتل و

 شلوغیاش فاصله بگیرد اما فکر طلوع و خواهرش

درگیر کرده بود نیز ذهنش را . 

 نمیشد که فقط او را به بیمارستان برساند و بعد حتی

 به روی خودش نیاورد که برای کارمندش چه اتفاقی

 .افتاده

 اگر به کمک نیاز داشت، چه؟

 .از هتل خارج و سوار ماشینش شد

 یاد حرفهای آریا افتاد که تاکید داشت توجه بیش از

 .حد میکند



ن داد و این فکر را سرش را به چپ و راست تکا

 پس

 .زد

 .هرکس دیگری هم بود برایش همین کار را میکرد

 .موبایلش را برداشت و شمارهی طلوع را گرفت

 .آنقدر بوق زد که تماس خود به خود قطع شد

 با اخم به صفحهی موبایلش خیره شد. چرا جواب

 نمیداد؟

 !طلوع تا به حال تماسش را بدون پاسخ نگذاشته بود

قی افتاده؟نکند اتفا  

ماشین را به راه انداخت و تصمیم گرفت به 

 بیمارستان

 .برود

 تمرکزی روی رانندگیاش نداشت و چند باری صدای

 اعتراض و بوق ممتد رانندگان کمطاقت را در آورده

 بود اما توجهی نکرد و برعکس، هر لحظه بیشتر به

 ...سرعتش میافزود

 بیهیچدردان#



# ۳۸۸پارت  

 به بیمارستان که رسید، اولین جایی که به چشم

 میخورد، ماشین را پارک کرد و بهسرعت به سمت

 .ورودی آن گام برداشت

 یک بار دیگر شمارهی طلوع را گرفت اما باز هم

 .فایدهای نداشت و جوابش را نداد

 پوفی کشید و به سمت بخش مراقبتهای ویژه پا تند

 .کرد

اطرافش باشنداحتمال میداد همانجا یا در  . 

 با دیدن جثهی جمع شدهی طلوع در سه کنج دیوار،

 .ناخودآگاه نفسش را آسوده بیرون داد

حال که اتفاق بدی برایش نیوفتاده بود، با دقت 

 بیشتری

 .میتوانست زیر نظرش بگیرد

چهرهاش به شدت غمگین و محزون به نظر 

 .میرسید

پاهایش را در شکمش جمع کرده بود و دستانش را 

هب  



 .دور آن پیچیده بود

 سرش نیز کج شده بود و بدون اینکه پلک بزند به

 .نقطهی نا معلومی خیره مانده بود

 مگر چه شده؟ چرا آنقدر بهم ریخته بود؟

 .با تردید، جلوتر رفت و در نزدیکیاش ایستاد

 طلوع، با دیدن کفشهای مردانهی آشنا، سرش را بال

شد آه بکشدگرفت و نمایان شدن چهرهی پولد باعث  . 

 آهش آنقدر مظلومانه بود که پولد از حالت خشکی

 .همیشگیاش بیرون آمد

 .روی پا خم شد و با لحن ملیم و نگرانی پرسید

 چی شده؟ گریه کردی؟_

 دستمال پولد را که هنوز نزد خودش بود، از جیبش

 .بیرون آورد و صورتش را پاک کرد

که میخواست حرف بزند، اما آنقدر بغض کرده بود،  

 .صدایی از حنجرهاش بیرون نمیآمد

 !طلوع؟ حرف بزن_

 سکوتش، همراه با قطره اشکی که از چشمش چکید

 .شکسته شد



گروه خونی من و طناز یکی نیست و مامانم _

 نمیتونه

 !کلیه بده

 چرا؟_

 .اشک بعدی راه پیدا کرد

 .میگن فشار خونش خیلی بالست_

 !براش خطرناکه

 بیهیچدردان#

# ۳۸۹پارت  

_ برای همین آبغوره گرفتی؟ فقط  

 .طلوع از تعجب گریهاش بند آمد

 مگر کم اتفاقی افتاده بود؟

 منظورتون چیه؟_

 .منظورم واضحه، الکی داری گریه میکنی_

 مگه از همون اولش هم شک داشتی که مادرت

 میتونه کلیه بده؟

 با وضعیت حساسی که مادر تو داره، هر آدمی که

 سوادشو هم نداشته باشه، باز هم میتونه تشخیص بده



 !که مادرت شرایط اهدای عضو و عمل کردن نداره

 غیر از اینه؟

 خودش هم حرف پولد را قبول داشت اما باز هم

 آنقدر مادرش اصرار داشت حالش خوب است و از

 .پس عمل بر میآید که او هم باورش شده بود

 ...آخه حتی من هم نمیتونم_

_ هم حدسش دور از ذهن نیست. گاهی پیش میآدباز   

 که خواهر و برادر دوقلو هم نمیتونن به هم کلیه بدن

 !چه برسه به تو که با طناز، خواهر ناتنی هستی

طلوع با اخمهایی در هم دهان باز کرد تا حرفی 

 بزند،

 .اما پولد اجازه نداد

 نه، صبر کن! این حرفو نزدم که ناراحت شی یا_

هبهت بر بخور . 

 هر چهقدرم که دوستش داشته باشی، بازم واقعیت

 !تغییر نمیکنه

بعدم دنیا که به اخر نرسیده، کمن مگه اونایی که 

 موفق



 به اهدای عضو شدن؟

 حتما یکی از افراد خانواده بهشون کلیه داده؟

 ندیدی دکترش چی میگفت؟

 اصل کو بابای طناز؟ چرا نیست؟

و گور بماند همان بهتر که گم»طلوع خواست بگوید   

اما با دیدن کسی که هر لحظه،« مردک عوضی  

 .جلوتر میآمد، چشمانش درشت شد

 :پولد که او را زیر نظر داشت پرسید

 چیشده؟ این کیه؟_

 :زمزمهوار نالید

 ...بهادر_
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 .ابروان پولد از سر دقت به یکدیگر نزدیک شدند

 .بهادر را زیر نظر گرفت

هت زیادی به طناز داشت. قد و حتیچهرهاش شبا  

 .هیکل متوسطی داشت

 نه درشت بود و نه مرد ریزه میزهای به حساب



 .میآمد

موهای مشکی که جلوی آن کمی کم پشت شده بودند 

 و

 سیبیل مشکی رنگی که روی صورتش جا خوش

 کرده بود، تیپ مردهای سنتی را در ذهنش تداعی

 .میکرد

است به سمتبهادر، متوجه طلوع نشد و یکر  

 .همسرش رفت

انیس از شدت ناراحتی، درکش از محیط پایین آمده 

 و

 .زیر لب فقط نام طناز را زمزمه میکرد

 .کنارش نشست و سرش را به آغوش گرفت

 انیس انگار منتظر همان لحظه بود که خود را رها

 .کرده و از ته دل زار زد

بهادر با لهجهای که از زبان مادر طلوع هم شنیده 

 بود،

 .سعی داشت آرامش کند

 لحن پر از نفرت طلوع باعث شده بود پیش زمینه



 ذهنیاش از بهادر خیلی بد باشد، اما حال هر چه نگاه

 .میکرد چیز عجیبی در او نمیدید

 .برعکس، خیلی هم معمولی بود

از سر و وضعش گرفته تا چهرهاش هیچ حس 

 خاصی

 .را منتقل نمیکرد

 .حتی به نظرش رسید این مرد انیس را دوست دارد

 نوع رفتارش با همسرش بسیار باملحظه و با احتیاط

 .بود

 .تمام مدت طلوع با انزجار نگاهش میکرد

 .از تک تک رفتارهایش بیزار بود

 .از قربان صدقه رفتن های دروغینش

 !از رفتار فریبکارانهاش، از ظاهر مثل موقرش

 دلش میخواست همان جا خفهاش کند. خودش هم

 .متوجه نبود اما تنش به لرزش افتاده بود

به سختی تعادلش را حفظ کرده بود تا ضعیف به 

 نظر

 .نرسد



 صدای بهادر را که از انیس سوال میکرد، توانست

 .بشنود

 طلوع کجاست؟_

 انیس

سر َِ  

 سنگینش را تکان داد و به اطرافش نگاه

 .چرخاند

لحظاتی توانست پولد و طلوع را پیدا کند و بابعد از   

 !انگشت اشاره دخترش را نشان داد
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 .چشم در چشم یکدیگر شدند

 .حال طلوع به هم ریخته بود

 صورتش سرخ شده بود و در حال انفجار به نظر

 .میرسید

 پولد نزدیکتر شد و آن دو رو نظاره کرد. حس

گد و این میان چیزیمیکرد یک جای کار میلن  

 !درست نیست



 بهادر که نزدیکتر شد، انگشتان طلوع با شدت

 .بیشتری مشت شدند

 در یک قدمیاش که ایستاد، نگاهش سر تا پای طلوع

 :را گذراند و گفت

 !پارسال دوست، امسال آشنا، طلوع خانم_

 :از میان دندانهای به هم چفت شدهاش، گفت

 من و تو هیچوقت دوست نبودیم الکی دلتو خوش_

 !نکن

 .ابروهای پولد از تعجب بال پریدند

 .تا حال طلوع را به این شکل ندیده بود

 برخلف تصورش، به بهادر بر نخورد. اصل انگار

 !به لحن و حرفهای طلوع عادت داشت

 :نیشخندی زد و گفت

 نترس، دوست هم میشی. یعنی اول و آخرش_

 !مجبوری

ل میخوای جواب تلفنمو ندی و منو بذاری توحا  

 لیست سیاه گوشیت، اشکالی نداره... بازم حریف من

 !نیستی



 دیگه گذشت اون روزا که میتونستی به من زور_

 بگی بهادر خان! تموم شد. دیگه میدونم با آدم که چه

 !عرض کنم، لجنی مثل تو، چهطور رفتار کنم

 .بهادر برای لحظاتی مات مانده بود

 انگار انتظار این لحن تند و البته قاطع را از طلوع

 .نداشت

 تهران زیادی زبون درازت کرده! مشکلی نیست_

 کوتاهش میکنم! ولی به وقتش. فعل برای کارای

 .مهمتری اومدم

 !برای طناز
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 .از طلوع فاصله گرفت و به سمت انیس بازگشت

این حال به خودپولد به شدت کنجکاو شده بود با   

 .اجازه دخالت نداد

 طلوع؟_

 .طلوع، هنوز خیرهی قدمهای بهادر مانده بود

 .با شنیدن اسمش از زبان پولد، به خود تکانی داد



 ...شما اینجایید_

 خوبی؟_

 .اتفاقا اصل حالش خوب نبود

 دلش میخواست از آن فضا دور بشود و بهادر را

 .نبیند

 ...من_

توضیح دهدنمیدانست چهطور حالش را  . 

 میآی بریم هتل؟_

 .چه پیشنهاد خوبی! معلوم بود که میآمد

 .به مامانم بگم، بعدش میآم_

 صبر میکنید؟

 انگار ترسیده بود پولد قالش گذاشته و او را تنها

 .بگذارد

 !میکنم_

 آب دهانش را بلعید و با چشمانی که دو دو میزد و

 .قدمهای سست به سمت مادرش به راه افتاد

 انگار به هر کدام از پاهایش دو وزنه سنگین بسته

 .بودند



 ترجیح میداد از بیمارستان دور شود و از پشت

 .گوشی خبرش را بدهد ولی در نزدیکی بهادر نباشد

بد عادت شده بود. سه سال دوری از بهادر، باعث 

 شده

 .بود حال اصل نتواند تحملش کند

 .تو وایسا! خودم خبر میدم به مادرت_

از اینکه فرصت کند سوالی بپرسد، پولد از او قبل  

 .فاصله گرفته و به سمت انیس به راه افتاد
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 .چند لحظه با انیس صحبت و به طلوع اشاره کرد

 .انیس سری تکان داد و پولد به سمتش بازگشت

 !بریم_

 به همین سرعت راضی شد؟_

 :در حین راه رفتن پرسید

 چرا نشه؟_

هم با او همقدم شدطلوع  . 

 ...آخه گفتم... شاید حال که بهادر اومده_



 مادرت نمیتونه به کاری مجبورت کنه که دوست_

 نداری! اگه نمیخوای باهاش در ارتباط باشی حتی

 لزم نیست دلیل منطقی داشته باشی! آدما آزادن یکی

 !رو دوست داشته باشن یا از یکی متنفر

اساتت رو نسبتهیچکس نمیتونه مجبورت کنه احس  

 !به اونا عوض کنی

 .من دلیلم منطقیه. فقط نمیتونم توضیح بدم_

 اون خیال میکنه چون بهادر ناپدری من شده، ازش

 !بدم میآد! ولی دلیل من خیلی محکمتره

 .تقریبا از بیمارستان به طور کامل خارج شده بودند

 پس چرا بهش نمیگی؟_

ناپذیرینمیتوانست! ممکن بود حرفش تبعات جبران   

 ...روی زندگی مادرش بگذارد

 ...آخه... خیلی سخته_

 :به ماشینش اشاره کرد و گفت

 ...اینجاست_

 سوال بیشتری نپرسید. نمیخواست خیال کند قصدش

 .فضولیست



 .در ماشین نشستند و پولد آن را به راه انداخت

 .بینشان سکوت بود و بس

 .ذهن طلوع هنوز درگیر مکالمایشان بود

بالخره با کسی راجع به این موضوع حرف از اینکه  

 .زده بود، حس عجیبی داشت

 اگه شما بودید، میگفتید؟_

 حتی اگه بدونید گفتن واقعیت، ممکنه زندگی

 مادرتونو از هم بپاشونه؟
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 .پولد برای چند لحظه سکوت کرد

 :از ماشین کناری سبقت گرفت و در نهایت گفت

 !فکر کنم داری از بد کسی سوال میپرسی_

 چهطور؟_

 من آدمیام که دارم همهچیمو میدم برای دونستن_

 !واقعیت

 یعنی اگر اون چیزی که قراره بشنوم، بدترین حالت

ممکن هم باشه، بازم به بیخبری و توی غفلت 



 موندن،

 !ترجیحش میدم

 شما هم تو زندگیتون اتفاقایی افتاده که براش دلیلی_

ا نمیکنید؟پید  

 !این دختر امشب دست روی بد جایی گذاشته بود

 .درست روی نقطه ضعفش

 !زیاد_

_ آخه»یعنی شما هم براتون پیش اومده که بگید   

 «قربونت برم خدا، بین ای همه آدم، چرا من؟

 .ناخودآگاه فشار پایش روی پدال گاز بیشتر شد

 !من هفت سال پیش تصادف کردم_

این موضوع از حکیمهخانم جسته و گریخته راجع به  

 .چیزهایی شنیده بود

 از لحاظ جسمی، تقریبا داغون شدم! به قول یه نفر،_

 سر پا شدنم معجزه بود. هربار که درد میکشیدم یه

 !دور اون سوالی که گفتی رو میپرسیدم

 به جوابی هم رسیدین؟ میشه آرومتر برین؟_

 .نیم نگاهی به چهرهی رنگ پریدهی طلوع انداخت



سانده بودش؟ چند لحظه بعد، سرعت ماشین نرمالتر  

 .شده بود

 .آره! همین چند وقت پیش_

 خب جوابش چیه؟_

 با پوزخندی که ناخوداگاه میان لبهایش نشسته بود

 :گفت

 !زندگی به همین نامردیه که میبینی_

 با یکی حال میکنه، با یکی هم نه! بهتره خودت یه

همینه که فکری برای درد و بدبختیهات بکنی چون  

 !هست

 قرار نیست با غصه خوردن و زانوی غم بغل گرفتن

 .از شدتشون کم بشه
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 طلوع سرش را به شیشه تکیه داده بود. از حرفهای

 .پولد هرچند که تلخ بودند اما لذت میبرد

 .انگار برایش للیی میخواند

 میترسم مامانم تحمل نکنه... آخه اون الن... یعنی_



 اگه بیماری طناز رو فاکتور بگیرم خوشبخته، از

 .زندگیش راضیه

 اگه بگم... همه چی از هم میپاشه... بگم؟

 .چشمانش سنگین شده بود و لحنش کشدار بود

 .به زحمت جلوی خودش را گرفته بود تا بیدار بماند

 اگه اینقدر بده، اگه میدونی تحمل شنیدنش رو_

 !نداره، شاید بهتر باشه بهش چیزی نگی

 : میان خواب و بیداری زمزمه کرد

 ...پس خودم چیکار کنم که دلم داره میترکه_

 .خواست جوابی بدهد، اما طلوع به خواب رفته بود

 سرگردان نگاهی به گردن کج شده و چهرهی

 !معصومش انداخت. لغر شده بود

حال  انگار آن لپ های بامزهاش، روز به روز در

 آب

 شدن بودند. مسخره بود اگر میگفت میتواند غم را از

 چشمان طلوع بخواند؟

 چه مشکلی داشت که حتی وقتی قهقهه میزد، انگار

 کنج دلش غم نشسته بود؟



 به روشا فکر کرد و چهرهاش را در ذهنش کنار

 .طلوع گذاشت

 هرجور معیار زیباشناسی هم لحاظ میکرد، باز هم

س چرا به نظرش چهرهی روشا انتخاب میشد پ

 طلوع

 !دلنشینتر بود؟

 بیهیچدردان#

# ۳۹۶پارت  

 سرش را به چپ و راست تکان داد. خدایا! داشت

 ...دیوانه میشد

 طلوع؟_

 اسمش هم قشنگ و متفاوت بود. نبود؟

 !طلوع_

 طلوع تنها تکان ریزی به خودش داد و چیزی زیر

 .زمزمه کرد

 .نمیتوانست زیاد در ماشین بماند

میداد به سرعت او را به اتاقش ببرد و ترجیح 

 خودش



 .هم کمی استراحت کند

 فقط میخواست از طلوع دور شود چون زیاد کار

 .کرده بود و کمرش هم درد میکرد

 هیچ دلیل دیگری نداشت. مثل حتی یکدرصد هم

 !امکانش نبود دلیلش فرار باشد

 فرار از در کنار او بودن و پر و بال دادن به افکار

لیاییاشمالیخو ! 

 .دست روی بازویش گذاشت و تکانش داد

 .طلوع! پاشو ببینم_

 :چشمان طلوع باز شد و آرام گفت

 ها؟_

 .از ماشین پیاده شد و در سمت طلوع را باز کرد

 :او را از روی صندلی بلند کرد و تشر زد

 .پاشو بچه! رسیدیم_

 طلوع، نگاهی به اطراف انداخت اما انگار درک از

ل حال ِت ممکن رسیده بودمحیطش به حداق . 

 سرش را روی شانهی پولد گذاشت و دوباره

 .چشمانش بسته شد



پولد ، مستأصل مانده بود که چهکار کند از دست 

 این

 !دختر

 مجبور شد دست دورش بپیچد تا یکوقت کله پا نشود

 .و روی زمین نیوفتد

 از

ر َِ  

 د اتوماتی ِک شیشهای هتل عبور کرد و سرش را

 .پایین انداخت

 !امیدوار بود کسی او را نبیند؛ هرچند که محال بود

 :با خود زمزمه کرد

 آقاپولد، وقتی خودتو میکنی مچل یه دختربچه،_

 !بهتر از این نمیشه
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 مسیر ورودی هتل تا اتاق، به نظرش شدیدا طولنی

 .آمد اما بالخره رسید

اد و گفتنفسش را با کمی آرامش بیرون د : 



 .خب تا اینجاش به خیر گذشت_

 ببینم کارتت کجاست؟

 :طلوع، تکانی به خودش داد و آرام گفت

 ...تو جیبم _

 .و بعد به دیوار تکیه داد و باز خوابید

 .پولد، حیرتزده نگاهش کرد

 !تا به حال، ندیده بود کسی ایستاده خوابش ببرد

 لعنتی به این وضعیت فرستاد و دستش را در جیب

 .مانتویش کرد

 اگه کسی منو تو این وضعیت ببینه، خیال میکنه _

 !دارم کارمندمو دستمالی می کنم

 دستش را از جیب طلوع بیرون آورد و سراغ جیب

 .دیگر رفت

 با خوشحالی چیزی را که در جیب پیدا کرده بود،

 .بیرون کشید

 کیف کوچکی بود که تمام کارتها را در آن گذاشته

 .بود

رتهای اعتباری و خیاطی و رستوران،از میان کا  



 بالخره توانست کارت مورد نظرش را پیدا کند و در

 .را باز کرد

 .برو تو_

 خبری که نشد به عقب چرخید و طلوع را نشسته

 .روی زمین، با چشمانی بسته یافت

 انگار پاهایش خسته شده و همانطور سر جایش

 .نشسته بود

 :او را از جا بلند کرد و گفت

ت به من! پاشو دختر این چه خوابیه که از لعن _

 سرت

 نمیپره؟

 او را روی تختش رها و جمله خودش را در ذهنش

 .مرور کرد

 ممکن بود واقعا مشکلی داشته باشد؟

 به یاد آورد که یکبار هم در اتاق خودش غش کرده

 !بود

 نکند اگر تنهایش بگذارد، تا صبح اتفاق بدی برایش

 ...بیوفتد



 .جلوتر رفت و گوشهی تخت نشست

 به ریتم نفس کشیدن و بال و پایین شدن قفسهی

 .سینهاش دقت کرد

 همهچیز درست به نظر می رسید اما باز هم میترسید

 .به اتاق خودش برود

 بیهیچدردان#
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 !تردید را کنار گذاشت و تصمیم گرفت همانجا بماند

ا تا گردنشجورابها را از پایش بیرون آورد و پتو ر  

 .بال کشید

 !فقط مانده بود شال روی سرش

 به نظر میرسید در خواب اضافی و دست و پا گیر

 .باشد

 تردیدش فقط برای طلوع بود که شاید دوست نداشت

 او موهایش را ببیند وگرنه که خودش جدا از اینکه

 سالها در خارج از کشور زندگی کرده بود، دختران

قید و بند حجاب نبودند وخانوادهاش هم هیچکدام در   

 ...اصل برایش اهمیتی نداشت



 .نچی گفت و شالش را جدا کرد

 .با دیدن موهای کوتاه طلوع ابروهایش بال پرید

 با تیپهای عجیب و غریب و کله هایی که روی

 سرش میگذاشت، مشخص بود موهایش کوتاه هستند

 .اما توقع این حجم از کوتاهی را دیگر نداشت

دازهی موهای خودش بودتقریبا هم ان ! 

 جالب اینکه موهای کوتاه پسرانه به طلوع میآمد و

 !چهرهاش را شر و شیطان نشان میداد

 .حس میکرد هوا گرم شده

 .نفس عمیقی کشید اما فایده ای نداشت

 التهاب زیر پوستش دویده بود که با وجود انکار،

 !منشأ آن را میدانست، طلوع

ه گرفتاز تخت بلند شد و از او فاصل . 

 .به کاناپه کوچک نگاه کرد

 .هیچ جای دیگری نمیشد خوابید

 حتی بالشت و پتویی هم وجود نداشت و ترجیح میداد

 .سراغ وسایل شخصی طلوع نرود

 .روی آن نشست و به نقطهای نامعلوم خیره شد



 موبایلش را بیرون آورد و مشغول آن شد. اما طولی

وضعیتنکشید که احساس خستگی کرد و در همان   

 .ناراحت، به خواب رفت

********************************* 

* 

 ساعاتی بعد، زمانی که خورشید به تازگی سر بیرون

 آورده بود، طلوع چشمانش را باز کرد اما با دیدن

 پولد در اتاقش سیخ روی تخت نشست و با بهت

 !نگاهش کرد

 بیهیچدردان#
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 .از تعجب دهانش باز مانده بود

 پولد اینجا چه میکرد؟

 از تخت که برخاست، متوجه جورابها و شالش که

 .پایین تخت بودند، شد

 پولد اینکار را برایش کرده بود؟

 .خجالت کشید

سعی کرد شب قبل را به خاطر آورد. تا زمانی که 



 در

 ماشین صحبت میکردند را به یاد داشت اما هیچ

 .تصوری از اتفاقات بعدی نمیتوانست بکند

تگی ساعتها ماندن در بیمارستان و فشار عصبیخس  

که با دیدن بهادر نصیبش شد، او را شکننده کرده 

 .بود

 از طرفی هربار که ازمایش خون میداد، احساس

 .خوابآلودگی عمیقب پیدا میکرد

 تمام اینها، روی هم رفته باعث شده بود شب قبل

 روی خودش تسلطی نداشته باشد و به خواب سنگینی

 .برود

 .به دستشویی رفت و سر و صورتش را مرتب کرد

 اینبار بین لباسهایش تیشرت سفید، پیراهن دو سایز

 از خودش بلندتر سیاه و شلواری همرنگ پیراهنش

 .انتخاب کرد و در همان توالت مشغول تعویض شد

 میترسید پولد یکباره چشم باز کند و او در

 .وضعیت خوبی نداشته باشد

ش هم، کله اسپورتی به صورتبرای پوشاندن موهای  



 .برعکس روی سرش گذاشت و کنار پولد ایستاد

 .باید بیدارش میکرد

 بعید نبود هر لحظه، سامیه سر و کلهاش پیدا شود و

 اگر رئیس هتل را در اتاق خوابش میدید چه فکری

 میکرد؟

 :ناخنش را به دهان برد و با خود گفت

_ دوضعیت خوابش هم راحت نیست که، گردنش در  

 ...میگیره اینجوری

 .صدایش را صاف کرد و صورتش را جلو برد

 آقا پولد؟_

 همان صدا زدن کوتاه کافی بود که بلفاصله پولد

 .چشم باز کند

 طلوع چشمانش گرد شد، توقع نداشت آنقدر زود

 .بیدار شود

 :پولد با صدای گرفتهی ناشی از خواب گفت

_ وچیه؟ نکنه بوس میخوای کله صبحی که اومدی ت  

 حلقم؟

 vip: بیهیچدردان
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# ۴۰۰پارت  

 آنچنان خودش را سریع عقب کشید که رگ گردنش

 .گرفت

 آخی گفت و با حیرت به پوالدی که خودش را کش و

 .قوس میداد، نگاه کرد

 به نظرش رسید، بهتر بود توضیحی بابت نزدیکی

 .بیش ازحدش بدهد

 میخواستم بیدارتون کنم. فکر نمیکردم خوابتون_

 .اینقدر سبک باشه

 .پوالد از جا بلند شد و کنار آینه رفت

 :طعنه زد اما طلوع متوجه نشد

 !خوابم میشه گفت سبکه، برعکس تو_

 دیشبم که روی کاناپه به این کوچیکی خوابم برد

راحت نبودم. آخ تمام استخونام له شدن. شونه 

 نداری؟

شانهاش را میخواست؟ وسیلهای شخصی بود واقعا  

 !خیر سرش



سعی داشت با دست موهایش را مرتب کند اما 

 فایدهای

 .نداشت

 روی صورتش ریخته بودند و تا حدودی بامزه هم

 .شده بودند

 !بده دیگه_

چشم غرهای به پوالد و اصرارش رفت و شانهاش 

 را

 .به او داد

 شما چرا دیشب اینجا موندید؟_

میکنم یادم نمیآد بعد از این که تو ماشینهرچی فکر   

 بودیم، چی شد؟

 :پوالد چهرهای متعجبی به خود گرفت و گفت

 یعنی یادت نیست یه آبمیوه که توش قرص_

 خوابآور حل کرده بودم، به خوردت دادم؟

طلوع با دهان باز و چشمانی که کم مانده بود از 

 حدقه

 .بیرون بزند، خیرهی پوالد شده بود



اوری پرسیدبا ناب : 

 چی؟_

 یعنی حتی یادت نمیآد بهت تجاوز کردم؟_

 .و بعد خودش زیر خنده زد

 .چهرهی طلوع مضحک به نظر میرسید

 چه با خودش فکر میکرد این دختر؟

 طلوع که تازه متوجه شد پوالد تمام این مدت دستش

 :انداخته، شانهاش را از دست او گرفت و گفت

 !شما واقعا رو مخی_

# نبیهیچدردا  

# ۴۰۱پارت  

صدای خندهاش باال رفت و مسیر نگاهش را به 

 سمت

 .دیگری دوخت

 من باید چیکار کنم؟_

 .سوالی نگاهش کرد

 قرار بود با طاهر تلفنی صحبت کنم ولی حال آبجیم_

 .بد شد و کل اوضاع تغییر کرد



 ...این چند روز اصل یادم نبود

. 

 تو الزم نیست دیگه دخالتی کنی. شرایطت فرق_

 .کرده و باید پیش خواهرت باشی

 ...پلیس میتونه خودش اقدامات الزم رو انجام بده

 .نه، امروز نمیرم بیمارستان_

 .اگه کاری الزمه انجام بدم، بهم بگید

 چرا نمیخواست پیش خواهرش باشد؟

 مگر طلوع همانی نبود که در این چند روز، خودش

 را برای طناز هلک کرده بود؟

تناع و دوریاش حضورحدس میزد دلیل ام  

 .ناپدریاش باشد

 :با این حال گفت

 .من درست نمیدونم، باید از اون پسره بپرسیم_

 کدوم پسره؟ علیرضا؟_

ولی فقط چشم« کوفت و علیرضا»خواست بگوید   

 .غره رفت

 .طلوع اما خودش متوجه شد



 خب شما چرا اینقدر روش حساسید؟ خودش گفت_

 ...که اینطوری صداش کنم

_ فت به اسم کوچیک صداش کنی، باید قبولهرکی گ  

 !کنی؟

 !نه خب... آخه اون پلیسه_

 ...وقتی یه چیزی میگه حتما به صلحه دیگه

 :پوزخندی زد و با تمسخر زیر لب گفت

 !به صلحه_

 :بلندتر ادامه داد

 !باهاش صمیمی نشو_

 !چرا؟_

 !از چشماش زیادی کار میکشه، ازش خوشم نمیآد_

 ...وا... پلیسه ها_

ر حال خارج شدن از اتاق طلوع، گفتد : 

 !پلیس باشه، کشیش که نیست_

 بیهیچدردان#
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 .با تعجب به رفتن پوالد نگاه کرد



 .با او موافق نبود

به نظرش علیرضا به عنوان یک پلیس بسیار 

 حرفهای

 ...عمل میکرد و این وصلهها به او نمیچسبید

قات پشتباید با طاهر تماس میگرفت اما آنقدر اتفا  

 .سر هم افتاد که به کل فراموش کرده بود

تصمیم گرفت ابتدا شمارهی علیرضا را بگیرد و با 

 او

 .مشورت کند

 در حالی که مدام طول و عرض اتاقش را طی

 .میکرد، شمارهاش را گرفت

 .چند بوق خورده بود که جوابش را داد

 .سلم،خوبید؟ من طلوعم_

 .سلم، ممنون. چند لحظه صبر کنید_

 انگار در جای پر ازدحامی بود که نمیتوانست راحت

 .صحبت کند

 کم کم شلوغی کمتر شد و صدای واضح علیرضا را

 .شنید



 ببخشید، جایی بودم که شرایط حرف زدن نداشتم،_

 .بفرما

 .خواهش میکنم، متوجه شدم_

 .اگه بدموقع تماس گرفتم، میتونم قطع کنم

_ اده؟ چندنه دیگه مشکلی نیست. راستی اتفاقی افت  

 .روزه کل غیب شدی انگار

 :طلوع آهی کشید و گفت

 حال خواهرم بد شده! درگیر کارای بیمارستانش_

 .شدم

 .امیدوارم به زودی سلمتیشون رو به دست بیارن_

 .فکر کردم دیگه تمایلی به همکاری نداری

 .ممنون. نه من پای حرفم هستم_

 .واسه همین تماس گرفتم که یه مشورت کنم باهاتون

قرار بود با طاهر تماس بگیرم اما با اتفاقاتی که 

 افتاد،

 ...وقفه افتاد بینش

 اشکالی نداره طلوع جان! میتونی بهونه جور کنی،_

مثل دوستت مریض بوده همراهش بیمارستان بودی 



 یا

 مجبور شدی خارج تهران بری. فقط سعی کن لحنت

 .مجاب کننده باشه

 .نباید این فرصت رو از دست داد

 .باشه. پس من تماس میگیرم بهش_

 .بله... لطفا هرچی شد من رو هم در جریان بذار_

 بیهیچدردان#
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 .چشم_

 قبل از اینکه تماس بگیرد، چشمانش را بست و روی

 .حرفهایی که میخواست به طاهر بزند، فکر کرد

 اول باید بهانهای گیر میآورد که منطقی نیز به نظر

 .برسد

ا غیبت زده بود چه میگفت؟ اگراگر میپرسید چر  

 قانعش میکرد، بعدش چه؟

نفسش را بیرون داد و سعی کرد استرس نداشته 

 .باشد

 .نام طاهر را سرچ کرد و آیکون تماس را فشرد



 .با هر بوق افکار بیشتری به ذهنش هجوم میآوردند

با خود فکر کرد اصل شاید هم قسمت نیست به 

 طاهر

 ...نزدیک شود

 الو؟_

 برای لحظهای قلبش از حرکت ایستاد. لبش را محکم

 :فشرد و گفت

 سلم... طاهر... خوبی؟_

به! طلوع خانم! محو شدی یهو نکنه خیال کردی _

 من

 لولوخرخرهام؟ قراره قورتت بدم که فرار کردی؟

 :خندهی مصلحتی کرد و گفت

 میدونم قرار بود زنگ بزنم اما نتونستم... دوستم_

ونم مثل من از شهرستان اومدهمریض شده بود... ا . 

 .کسی رو نداشت جز من

 حتی نتونستم درست بخوابم. خیلی خسته بودم. دیشب

 اینقدر انرژیم تموم شده بود که خوابم با از حال رفتن

 .فرقی نداشت. خود به خود خوابم برد



 .اصل رو خودم کنترل نداشتم

 .تازه االن یکم اوضاع بهتر شده

ع با ترس منتظر واکنش اوطاهر، حرفی نزد و طلو  

 .بود

 .اوکی، من اینجا تقریبا کارم تمومه_

 .تو همین هفته میرم

 اگه خواستی هماهنگ کنیم تا هنوز اینجام، همدیگه

 !رو ببینیم

 .تردید را کنار گذاشت و دلش را به دریا زد

 !موافقم، امروز و فردا مرخصی گرفتم و بیکارم_
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_ من خبرت میکنم. فعلباشه، پس  . 

 دوباره شمارهی علیرضا را گرفت و مکالمهاش با

 .طاهر را برایش تعریف کرد

 این خوبه نه؟ گفت میخواد بره. از شرش راحت_

 .میشیم

 نه، این یعنی هدفش هرچیزی که هست، توی این_



 .هفته بهش میرسه! باید زودتر جلوشو گرفت

شدهآنقدر حدسهای مختلف زده بود که پاک گیج   

 .بود

 هدفشون به نظرتون چیه؟_

 احتماال دزدی! اول یکی اومده تا تمام هتل رو زیر_

 نظر بگیره. فیلم هم گرفته تا بتونن قسمت هایی که با

 ارزش تر هست رو از قبل انتخاب کنن تا زمان

عملیاتشون وقت تلف نکنن. احتماال دوربین ها رو 

 هم

رو چک کرده که کجا نصب شدن و چه قسمت هایی  

 پوشش میدن. این هفته هم که مهمانان خارجی قراره

 برسن و مسائل امنیتی توی هتل چند برابر شدن، پس

 میخوان قبل از اومدن اونها، کارشون رو یکسره

 کنن! ولی باز هم نمیشه صددرصد گفت این احتمال

 .درسته

 فقط وقتی میتونم مطمئن بشم که گوشیش به دستم

 !برسه

_ به این بزرگی و پرجمعیتی آخه مگه میشه هتل  



 ازش دزدی کرد؟

 هتل که چیزی نیست طلوع جان، خیلی بزرگتر از_

 هتل رو هم میدزدن اما امید به خدا، نمیذاریم چنین

 .اتفاقی بیوفته

 .ممنونم، هرموقع قرار شد ببینمش خبر میدم_

 .تماس را بعد از خداحافظی به پایان رساند

 .با خود فکر کرد باید با نرگس هم صحبت کند

 تا روشن شدن تکلیف طناز نمیتوانست به دانشگاه

 برود و بهتر بود جزوههای درسی را از دوستانش

 .میگرفت
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دل توی دلش نبود تا به بیمارستان برسد و طناز را 

 از

 .نزدیک ببیند اما وجود بهادر مانع میشد

یتوانست به طناز کلیه دهد و به دردکاش حداقل م  

 .دخترش میخورد

حتما حاال مشغول همین آزمایشات بود پس باید تا 



 شب

 .دندان روی جگر میگذاشت و صبر میکرد

 .وارد پیامرسان شد و چتش با نرگس را باز کرد

 تا وقتی خبری از طاهر میشد، میتوانست حداقل

 .درسهای عقب افتادهاش را تمرین کند

نلین بود و بهسرعت جوابش را دادنرگس آ . 

 «چرا نیومدی دانشگاه؟»

 «کجا بودی؟ چرا جواب تلفنامو نمیدی؟»

 در حال متقاعد کردن نرگس بود که صدای در را

 .شنید

 :موبایل را کنار گذاشت و با خود گفت

 «یعنی کیه؟ پوالد؟»

 دوباره که در زده شد از جا برخواست و آن را باز

 !کرد. سامیه بود

_ داروشکر گیرت آوردم. چی شد؟ چرا دیشبخ  

 اینقدر لوس بازی در آوردی هرچی اصرار کردم

 میگفتی نمیخواد بیای؟

 نفس راحتی کشید. دلش کمی احساس آرامش



 میخواست و حضور پوالد در کنارش باعث میشد

 .معذب شود

 وقتی فکر میکرد تمام شب قبل را کنارش در اتاق

کم به دیوارمانده، دلش میخواست سرش را مح  

 .بکوبد

 نکند خر و پف کرده باشد؟ یا اگر دهانش در خواب

 باز مانده باشد چه؟

 .حتما مضحک به نظر میرسید

 حتی گاهی در خواب غلت میزد و دست و پاهایش

 .هرکدام یک سمت میافتاد

او که شانس نداشت، مانند دخترهای داخل فیلمها 

 باشد

 .که حتی در خواب مرتب و زیبا باشد

ما پوالد با خود فکر کردهحت : 

 «...چرا چنین موجودی رو استخدام کردم»
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 .آخه واقعا الزم نبود بیای. تعارف که باهات ندارم_



 .اگه کمکی بخوام بهت میگم

 ولی من میآم! داشتی چیکار میکردی؟_

 .به کتابها و دفتر هایش اشاره کرد

 .داشتم درسای عقب افتادهم رو میخوندم_

 ا، پس بد موقع اومدم. میخوای برم، یه وقت دیگهِ _

 بیام؟

 کلفه روی کاناپهای که قبل پوالد روی آن بود،

 .نشست

 .نه بابا، اصل تمرکز ندارم. ذهنم درگیره_

 حق داری، مرخصی گرفتی؟_

 :با لحنی که سعی میکرد کامل عادی باشد گفت

_ الد گفت فعل الزم نیست کار کنمآره، آقا پو . 

 خدایی آدم با شعوریه، سختگیر هست ولی به وقتش_

 .هوای آدمو داره

 !موافقم_

 بلفاصله حرف سامیه رو تأیید کرده بود. قبل

 نمیتوانست با این اطمینان راجع به پوالد صدر نظر

 دهد، حاال اما بدون فکر هم خوبیهایش را تأیید



 !میکرد

ا عوض کندتصمیم گرفت بحث ر . 

 از نیک چه خبر؟_

سامیه که انگار یاد بدبختیهایش افتاده بود، با 

 چهرهای

 :گرفته و لحن غمگینی گفت

 .هیچی... داره میره. بلیط هم گرفته_

 میدانست اول و آخرش این اتفاق میافتد اما توقع

 .نداشت همه چیز آنقدر زود پیش رود

 !برای کی؟ چه یهویی_

_ . خیلی وقت بود که حرفهمچین یهویی هم نبود  

 .رفتنو پیش میکشید

 .پس ناراحت نباش_

 .نمیتونم غصه نخورم طلوع. اولین تجربهم بود_

 .اولین کسی بود که بهم یه جور خاصی توجه میکرد
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 براش مهم بودم. لباس جدید اگر میپوشیدم، سریع_



 .متوجه میشد

ریف میکردیه کم که آرایش میکردم، ازم کلی تع . 

 ...خیلی جنتلمن بود خیلی

 اطراف من، مگه چندتا مرد اینجوری هست؟

 تو اون محلهای که ما زندگی میکنیم و فامیلیی که

داریم، بهترین حالتشون قاچاقچی و دزد و معتاد 

 نباشه،

 یه کارگر مثل خودمه که مجبوره روزی صد بار

 برای این و اون خم و راست بشه تا چندرغاز بندازن

 !کف دستش

اونوقت من یهو با کسی آشنا شدم که پول اصل 

 براش

 .مهم نبود

یه مدت داشتم تو رویا زندگی میکردم. ولی چه 

 فایده؟

 چیز قشنگی که تجربه کردم رنگ باخته و واقعیت

 .زشت و سیاه داره جای اونو میگیره

 نمیدانست چه بگوید یا چهطور دلداریاش دهد. نه تا



به حال عاشق شده بود و نه وضع بهتری نسبت به 

 او

 .داشت تا بگوید این روزها تمام میشود

 ...کاش اصل باهاش آشنا نشده بودی_

 .دیگه اون جوری حسرت نمیخوردی

 !نه اتفاقا! من خوشحالم که باهاش آشنا شدم طلوع_

مگه چندبار شانس اینو داشتم که با یه همچین آدمی 

 در

تو این مدت احساس خوشبختی ارتباط باشم؟ من  

 .داشتم

 !درسته که کوتاه بود، ولی قشنگ هم بود

 ...ناراحتیم اینه که دائم نیست این خوشی

 .بدون حرف، در آغوشش گرفت

 .سامیه پختهتر از قبل شده بود

 سرش را روی شانه طلوع گذاشت و بیصدا کمی

 .اشک ریخت

 بر خلف طلوع، او مرخصی نداشت و باید سر

ر میگشتکارش ب . 



آرامتر که شد، از جا برخاست و از طلوع 

 خداحافظی

 .کرد

 باز طلوع تنها شده بود، با این تفاوت که به سامیه هم

 .فکر میکرد

 دوباره جزوهاش را جلو کشید و با هایلیتر روی

 .نکاتی که به نظرش مهم میرسیدند، پررنگ کرد

 درگیر و دار درس خواندن بود که موبایلش زنگ

اهر بودخورد؛ ط ! 

 بیهیچدردان#

# ۴۰۸پارت  

 بله؟_

 سلم، گفتی بیکاری نه؟_

 :با تردید جواب داد

 .آ... آره_

 نظرت چیه همین امشب با هم وقت بگذرونیم؟_

آنقدر به خودکار مابین انگشتانش فشار آورده بود، 

 که



 .دستش درد میکرد

 ...باشه_

 .طاهر با سرخوشی خندید

م داده وکیفش کوک بود. هرچه میخواست انجا  

 مطابق برنامه ریزی پیش رفته بود. مگر دیگر چه

 میخواست؟

 خوبه، تا حاال با یه دختر این مدلی نبودم. امشب_

 !تجربه میکنم

 .و باز هم خندید

 .طلوع ناخواسته میلرزید

 منظور طاهر را متوجه شده بود. میدانست اگر وارد

 اتاق طاهر شود چه اتفاقی میافتد اما باز هم

 .نمیخواست پا پس بکشد

 .سعی داشت صدایش نلرزد

 کدوم مدلی؟_

فرق داری با بقیه دخترا، ظاهرت شبیه پسراست _

 اما

 .اخلقت نه



 بامزه هم هستی... کل یه مدل خاصی هستی برای

 خودت، پس منتظرتم. ساعت هشت بیا شامم با هم

 ...بخوریم

« بی جانی گفت و موبایل را رها کرد. قلبش« باشه  

ر میان میزدیکی د . 

 .عقلش قد نمیداد در آن موقعیت چه کار کند

 علیرضا گفته بود هر اتفاقی افتاد او را در جریان

 .بگذارد پس باید خبرش میکرد اما واقعا ترسیده بود

 اگر با علیرضا تماس میگرفت، یعنی تصمیم قطعی

 !گرفته بود تا آخر این کار پیش رود

 .آب دهانش را به زحمت بلعید

پلیس نتواند از او پشتیبانی کند و طاهر هر بلیی نکند  

 دوست داشت، سرش بیاورد؟

 از طرفی قول داده بود. دلش راضی نمیشد کاری را

 ...که تا آن مرحله پیش برده، ناتمام رها کند

 :زیر لب با خود گفت

 انجامش بده طلوع، یا رومی رومی یا زنگی_

 !...زنگی
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هماهنگ کرده بود اما جرأت نکرد بهبا علیرضا   

 .پوالد حرفی بزند

 !حتما خیال داشت مانعش شود

صدبار کمدش را گشته بود و با وسواس لباس 

 انتخاب

 .کرد

 با خواب و خیالی که طاهر برایش دیده بود، جرأت

 .نکرد به لباسهای باز حتی نگاهی هم بکند

 پیراهن نسبتا سادهی سفیدی پوشید و شلوار جذب

کی هم به پا کرد. اهل آرایش نبود اما به نظرشمش  

 .آمد باید کمی به صورتش برسد

 .کمی کرم و رژ صورتی را انتخاب کرد

 رژ گونه نداشت. شاید هم از بس استفاده نکرده بود،

 .پیدایش نمیکرد

 شانهای باال انداخت و از همان رژ کمی به گونهاش

 .هم زد



ت یک ریملکیف آرایش را که زیر و رو کرد توانس  

 قدیمی هم پیدا کند احتمال داد خشک شده باشد اما در

 .کمال تعجب هنوز قابل استفاده بود

 آرایشش با وجود مبتدی بودن، باز هم چهرهاش را

 .تغییر داده و بهتر کرده بود

 لبخند از روی رضایتی روی لبش نشست و باالخره

 .از اتاق بیرون رفت

 میکروفن بسیار ریزی در دستبندش تعبیه شده بود که

 .به واسطهی آن، صدایشان شنود میشد

 چند بار نفس عمیق کشید و دستهایی را که از شدت

 .استرس عرق کرده بودند، با پشت لباسش پاک کرد

 .در اتاق طاهر را زد و منتظر ماند

 .مدت زیادی طول نکشید که در باز شد

ر به نظر میرسیدطاهر بشاش و خوش رفتا . 

 :سوتی زد و با سرخوشی گفت

طلوع خانم چه کرده! نظرمو عوض میکنم. تو _

 شبیه

 پسرا نیستی، اتفاقا اگر به خودت برسی، از صد تا



 !دختر عملی هم لوندتر و هاتتری

 چشمانش گرد شد. علیرضا داشت صدای طاهر را

 میشنید، نه؟

 :تک سرفهای کرد و گفت

 .سلم، ممنون_

بیام تو؟میتونم   
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 .کنار رفت و راه را برای طلوع باز کرد

 !البته_

 .طلوع به زحمت لبخند زد و وارد شد

 :طاهر به مبلها اشاره کرد و گفت

 .بشین، خوشحالم که اومدی_

 .طلوع بدون حرف روی مبل نشست

 .دست خودش نبود که دستپاچگی رهایش نمیکرد

ت و خودش همظرف شکلت را روی میز گذاش  

 .مقابل طلوع نشست

 .یه چند دقیقهای باید صبر کنی تا چایی آماده بشه_



 .اشکالی نداره، زیادم چایی مهم نیست_

 طاهر نگاه دقیقی به طلوع انداخت و برای خودش

 .شکلتی برداشت

 !یهجوری هستی_

 .طلوع، رنگ پریده سرش را باال گرفت

 من؟ چه جوری؟_

و جواب داد شکلت را با آرامش باز کرد : 

 نمیدونم، انگار راحت نیستی، یه چیزی داره اذیتت_

 .میکنه

طلوع خودت رو جمع کن، داره شک»با خود گفت   

 «!میکنه

 نه بابا، یعنی راستش رو بخوای یهکم خجالت_

 .میکشم

 آخه... آخه میدونی؟

 به هر حال بار اوله که با یه پسر همچین دیداری رو

 .تجربه میکنم

 انگار این حرف به مذاق طاهر خوش آمد. سری از

 .روی رضایت تکان داد و به سمت چایساز رفت



 آره، بهت میخوره! کل شوتی معلومه تجربهت_

صفره، ولی اشکالی نداره، چه بهتر اصل. به نفع 

 !من

 اما وایسا! چی شد قبول کردی بیای؟

 میدونی که امشب به چه منظور دعوتت کردم. هوم؟

مسخر آمیزی ادامه دادبا لحن ت : 

 !میدونی که قرار نیست تا صبح دعا بخونیم_
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 هرچه که با خود تمرین کرده بود، تمام حرفها و

 دیالوگهایی که پیش بینی و برنامه ریزی کرده بود،

 .به یاد نمیآورد

 در واقع حتی یادش رفته بود چهطور انسان به طور

 .عادی نفس میکشد

_ نممیدو ! 

 طاهر چای آورد و برای خودش و طلوع روی میز

 .چید

 خب؟_



 خب ازت خوشم میآد. دیگه هرکس یه جوری_

 ...امتحانش میکنه. تو هم سر راه من قرار گرفتی

 !از چ ِی من خوشت میآد؟ چاییتو بخور_

 طاهر داشت او را تحت فشار میگذاشت. نمیفهمید با

چه این سوالها میخواست به کجا برسد و هدفش  

 بود؟

 .کمی از چاییش نوشید و خیرهاش شد

 باید مسلط حرف میزد تا این سوال پیچ کردنها تمام

 .شود

 .خوشتیپ و خوش هیکلی؛ اخلقتم باحاله_

 همین؟_

 برای یه رابطه کوتاه مدت مگه الزم بوده بیشتر_

 بشناسمت؟

 اینبار چهرهی طاهر، فرق داشت. از حاضر جوابی

 .طلوع خوشش. آمده بود

_ هقدر بقچه پیچ کردی خودتو! راحت باشچ ! 

 .به ناچار روسریاش را درآورد

خداراشکر که علیرضا و همکارانش فقط صدایشان 



 را

 .میشنیدند و او را نمیبینند

 طاهر جرعهی آخر چاییش را نوشید و لیوان را کنار

 .گذاشت. نگاهش روی طلوع سنگین بود

_ فاصلهبیا یه کم جلوتر، کنارم بشین. چرا اینقدر   

 گرفتی از من؟
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 در آن لحظه، حرکت کردن برایش تبدیل به

 .سختترین کار ممکن شده بود

 دلیلش ترس بیش از حدی بود که تمام وجودش را

 .گرفته بود

با این حال، هر طور که شده از جا برخاست و 

 :پرسید

 کی قراره بری؟_

 .دیگه چیزی نمونده، سه چهار روز دیگه، رفتنیام _

 .کنارش نشست و حرف دیگری نزد

طاهر دستش را پشت سر طلوع قرار داد و 



 انگشتانش

 .را روی گردن و شانهی طلوع کشید

 .حاال شد! از اولم باید همینجا مینشستی_

 .ناخودآگاه لرزی در تن طلوع پیچید

ل کندنمیتوانست لمس کردنهای طاهر را تحم . 

 ...شام_

 چی؟_

 .صدایش درست در نمیآمد

 شام نمیخوریم؟ _

 .طاهر انگار متوجه هراس طلوع شد

 :دستش را از عقب کشید و گفت

 گرسنته؟_

 !آره_

 باشه، چی میخوری؟ _

 سعی کرد به خاطر آورد کدام غذاها را در رستوران

 .هتل می توانند به سرعت آماده کنند

ل میکشیدتمامشان حداقل ربع ساعتی طو . 

 .یکباره به فستفودها فکر کرد



 کدامشان احتیاج به گرم شدن یا سرخ کردن نداشت؟

 .ژامبون _

 :با تعجب پرسید

 .کالباس بخوریم؟ بیخیال _

 ...ولی من هوس کردم، لطفا _

 .طاهر با تردید سری تکان داد

 چه کسی در ملقاتی که قرار بود به یک عشقبازی

ود، سفارش ساندویچهیجانانگیز وطوالنی منجر ش  

 سرد می داد؟
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 .با این حال مخالفتی نکرد

 .خودش هم مدتی میشد که فست فود نخورده بود

از تلفن داخل اتاق، سفارش ساندویچ داد و چشمکی 

 به

 .طلوع زد

 ای شیطون! حاال فهمیدم ماجرا از چه قراره... از_

 عمد گفتی که غذای سنگین نخوردیم، نه؟



 با وجود اینکه طلوع حرفش را تأیید نکرده بود،

 :قهقهه زد و گفت

 .نه، باریکل... ازت خوشم میآد_

 !بچهی زرنگی هستی

 !میخوای زود بریم سر اصل مطلب

 چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که یکی از گارسونها،

 .سفارششان را آورد

 .طلوع باالخره فرصت کرد نفس راحتی بکشد

 او خبر نداشت که در واقع، این گارسون یکی از

 .مامورین بود که لباس مبدل پوشیده بود

 به صورت نامحسوس اتاق را زیر نظر گرفت

 .وضعیت طلوع را چک کرد

 طلوع که تک تک کارکنان را میشناخت با کنجکاوی

 .به او نگاه کرد

 سعی داشت تشخیص دهد او را قبل در هتل دیده یا

 ...نه

چشم در چشم یکدیگر شدند و مرد جوان،لحظهای   

 .سرش را کمی تکان داد و پلک بست



 .همان کافی بود تا طلوع قوت قلب بگیرد

 .پس حواسشان او بود و طاهر نمیتوانست کاری بکند

 ...باید روی هدفش بیشتر تمرکز میکرد

 معدهی حساسی داشت و همیشه بعد از خوردن فست

ماندفود، تا ساعتها غذا روی دلش می  . 

 حاال با وجود آن همه استرس انگار معدهاش اصل

 .نمی خواست ژامبون را بپذیرد

 از همان گاز اولی که به ساندویچ زد، حالت تهوع

 .شدیدی گرفت اما به روی خودش نیاورد

 باید هر طور شده موبایل را برای دقایقی از چنگ

 طاهر در می آورد و برای این کار باید حواسش را

د و در فرصتی مناسب که او از پرت می کر

 موبایلش

 .غافل شده، برش می داشت

اما نکته سخت تر این بود که باید حتما از اتاق 

 بیرون

 میآمد و موبایل را به علیرضا و همکارانش میرساند

 ولی چه کار می کرد که تا برگرداندن گوشی به جای



 قبل در دقایقی که موبایل را قاپیده، طاهر متوجه این

اق نشود؟اتف ! 
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علیرضا چندین راهکار به او داده بود اما هیچکدام 

 در

 !این وضعیت عملی نبودند

 در یک لحظه فکری به ذهنش رسید و رفته رفته

 .لبخندی میان لبهایش نشست

 کاری که می خواست انجام دهد بدون شک راحت

 .نبود اما به امتحانش میارزید

مزهپرانی بود طاهر همچنان مشغول . 

 .امشب بر خلف همیشه پرحرف شده بود

 .از هر دری صحبت میکرد و مدام میخندید

 علیرغم هشدارهای معدهاش گازی دیگری به

 ساندویچش زد و روی آن تا میتوانست، نوشابه

 .نوشید

بوی ژامبون هر لحظه بیشتر معدهاش را به غلیان 



 می

 .انداخت اما به زحمت تحمل میکرد

ی زودتر از او ساندویچ را تمام کردطاهر خیل . 

 !چه آروم میخوری. فکر کردم گرسنهای_

 چه میدانست از حال طلوع؟ ساندویچ را کنار

 .گذاشت

 .معدهم یهکم درد میکنه_

 .نتونستم بیشتر از این بخورم

 .باشه، ولش کن_

 تقریبا به طلوع چسبیده بود و هیچفاصلهای بینشان

 .وجود نداشت

 :صورتش را جلو آورد و گفت

 فکر نکنی آدم هولیام ها... به خاطر این ماموریت_

 .کوفتی، روابطم با دخترای دورم قطع شد

 !تو چرا معذبی؟ ریلکس باش

 .وانمود کرد حاالتش به خاطر خجالت بوده

 .دفعهی اولمه آخه... دست خودم نیست_

 :با لذت گفت



 !ای جونم ، دیگه چه بهتر_

زم، من خودم یه جوری امشب روراحت باش عزی  

پیش می برم که معتادش بشی و هی زنگ بزنی 

 بگی

 !بازم از این قرارای شبونه میخوای

 .به حرف خودش خندید و پهلوی طلوع را چنگ زد

 .چشمانش تبدار و پر از نیاز بود

 .بیا بشین رو پام، حالم خرابه_
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ایل طاهر انداختاز جا بلند شد و نگاهی به موب . 

 .آن را روی عسلی کنار تخت دید

 .امکان نداشت بدون حواسپرتی بتواند برش دارد

 :خندهی پر استرسی کرد و گفت

 ...چهقدر آتیشت تنده_

 دیگه طاقتم تموم شده، یه پاتو بذار این طرف، یه_

 .پاتم بذار اونور

 لباساتو در نمیآری؟



بدتر کردحرفهای طاهر حالش را از آنچه که بود،  . 

 خصوصا که خاطرات عذابآوری را به او یادآوری

 .میکرد

 تمام جانش به عرق نشسته بود و هرچندلحظه یکبار،

 .چشمانش سیاهی میرفت

 .بدنش میلرزید و معدهاش منقبض میشد

 .خواست حرفی بزند، اما نمیتوانست

 ...طا... طاهر_

 !جونم؟! چه قشنگ اسممو میگی _

 چرا معطل میکنی؟

ه کار شد و پاهای طلوع را به سمت خود دست ب

 .کشید

 دختر لجباز تا یه حدی جذابه، بعدش میره رو _

 !اعصاب

 وقتی میگم بشین رو پام، خودت بشین نذار من اقدام

 !کنم

 ...حالم... حالم خوب نیست_

 .خودم خوبت می کنم_



 چند دقیقه دیگه میفهمی که چه حالی میده و چه

 !حسی داره

پاهای طلوع را که کامل خشک شده بودند، خم کرد 

 و

 .روی پای خود نشاند

شکم و پهلویش را که لمس کرد، طلوع ناخودآگاه 

 عق

 .زد

 .دست روی دهانش گذاشت و خود را عقب کشید

 :ابروهای طاهر باال پریدند و با تعجب گفت

 چه مرگت شده؟_

 هنوز جملهاش کامل نشده بود، که طلوع باری دیگر

زد و هرچه که خورده بود را روی سر صورتعق   

 ...و لباسهای طاهر باال آورد
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 با اینکه برای این اتفاق از قبل فکر و برنامهریزی

 کرده بود، باز هم خودش جا خورد چه برسد به



 !طاهر

 چندلحظه طول کشید تا به خودش بیاید و اولین

را لرزاند واکنشش فریاد سهمگینی بود که اتاق . 

 چیکار کردی دخترهی خراب؟ _

 از آن وضعیتی که برایش پیش آمده بود، خودش هم

 .حالش به هم خورد و کم مانده بود باال بیاورد

 طلوع را بیملحضه از روی پاهایش پرت کرد و از

 .جا بلند شد

 .بوی گند و تندی می داد

 :شتابان خودش را در حمام انداخت و داد زد

، ببین چه گندی زد به سر تا پامآشغال هرزه _ ... 

 طلوع در آن لحظات به تنها چیزی که فکر نمیکرد،

 .ناراحت شدن از حرفهای طاهر بود

 .به سرعت موبایل را برداشت و قایم کرد

 :با مظلومیت ساختگی گفت

 ...من که گفتم حالم بده_

 شیردوش را باز کرد و پیراهن و شلوارش را در

 .آورد



م بست و غریددر حمام را محک : 

 ...گمشو از اتاقم بیرون دخترهی دهاتی کثیف _

 .نیشخندی زد و خودش را از اتاق بیرون انداخت

 .حس رهایی می کرد

انگار توانسته بود از قفس آزاد شود اما همچنان 

 لرزش

 .تنش را حس میکرد

 همان گارسون که ساندویچها را برایشان آورده بود،

به گوشهای اشاره کردبه استقبالش رفت و بیحرف،   

 .که دنبالش بیاید

 با فاصله پشت سرش بود و وقتی وارد اتاقی شد که

 .برایش باز کرد، علیرضا را دید

 .همزمان بغض کرده و خوشحال هم بود

 .موبایل را با دستانی لرزان، سمت علیرضا گرفت

 ...بفرمایید، اینم موبایلش_

 در نگاه علیرضا انگار حسهای مختلفی آمیخته شده

 .بود

 .تنها حس افتخار را توانست بخواند



 یکی از مأمورها موبایل را قاپید و این حرکت باعث

 .شد علیرضا به خودش بیاید

 عالی بود دختر، آفرین بهت نمی دونی چه کار _

 !بزرگی کردی
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قند در دلش آب شد  از تعریف علیرضا ذوق کرد و

 اما

 باید قبل از اینکه طاهر متوجه نبود موبایلش میشد،

 .آن را برمیگرداند

 بعدا هم می توانست با خیالی آسوده به کاری کرده

 .بود، افتخار کند

 حتما

 ...آقا هامون به او می بالید

 موبایل طاهر را به سیستمی وصل کرده بودند و

هستند؛ احتماالنمیتوانست بفهمد مشغول چه کاری   

 .تمام اطلعات را کپی میکردند

 چند لحظه بعد، همان مأموری که موبایل را از او



 .گرفته بود سمتشان آمد و آن را به سمتش گرفت

 دیگه باهاش کاری ندارید؟ من ببرمش؟ _

 بله، خوشبختانه به اطلعات خیلی خوبی رسیدیم، _

 .ممنون

و طلوع نفسش را راحت بیرون داد و آرامتر 

 آسودهتر

 :از قبل گفت

 خدا رو شکر، همش میترسیدم بعد از این همه _

 .تلش و زحمت، هیچی تو موبایلش نباشه

 !پس من برم

 ...طلوع جان_

 قدمی را که به سمت اتاق طاهر برداشته بود،

 .برگرداند و به سمت علیرضا چرخید

 !بله؟ _

 .مراقب خودت باش_

کر کردلحظهای به یکدیگر خیره شدند و طلوع ف  

 نکند واقعا پوالد راست میگفت؟

 هرجور فکر میکرد، علیرضا یک مرگش میشد و



 ...رفتارش کمی غیرعادی بود

 .در واقع به او بیش از حد توجه نشان میداد

 :با تردید، سر تکان داد و گفت

 ...باشه _

 یعنی واقعا از او خوشش می آمد؟

 اما مگر چنین چیزی امکان داشت؟

یک نظافتچی چشم پلیسی جوان،چهطور ممکن بود   

 خوشچهره و موفق را بگیرد؟

 .هر طور فکر میکرد، امکان پذیر نبود

 حتی آنچنان چهرهی خیره کننده و متفاوتی هم نداشت

 ...که بخواهد کسی را مسحور خود کند
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دوباره که وارد اتاق طاهر شد، هنوز صدای دوش 

 آب

 .میآمد

« زیر لب گفت و موبایل را سر جای« خداروشکر  

 .خود برگرداند



 قصد داشت هرچه زودتر، آنجا را ترک کند که

 .یکباره در حمام باز شد

 طاهر در حالیکه فقط حولهای به دور کمرش پیچیده

 .بود، نمایان شد

 :زیر لب با خود گفت

 «تف به شانست طلوع»

ها،طاهر، به محض دیدن عامل تمام این بدبیاری  

 .چهرهاش بلفاصله در هم رفت

 مگه نگفتم گمشی بری، ها؟_

 :آب دهانش را با ترس قورت داد

 ...من... گفتی، ولی_

 :به سمتش آمد و غرید

 ولی چی؟ دیگه چه گندی مونده که به اتاق و سر و_

 شکل من بزنی؟

 برنامه کنسله، دیگه نگاتم نمیکنم چه برسه به اینکه

 ...بخوام

و گفتمیان حرفش پرید  : 

 فقط اومدم معذرت خواهی کنم. نمیخواستم_



 .اینجوری بشه

 از گرفتگی چهرهی طاهر هیچ کم نشد. یکی از

 .بدترین شبهای عمرش را سپری میکرد

 .تمام حس و حالش پریده بود

 معذرت خواهیتو کردی، حاال پاشو برو. شانس_

 آوردی اینجا خونهی خودم نیست وگرنه کاری

اسم ژامبون بیاد، از ترسمیکردم تا آخر عمرت   

 !خودتو خراب کنی

زیر لب « خداحافظی»سرش را پایین انداخت و 

 .گفت

 واقعا تمام شده بود و طاهر متوجه غیبت موبایلش

 !نشد

 هرچه بیشتر به این مسئله فکر میکرد، بیشتر از قبل

 .لبهایش کش میآمد

وارد اتاقی شد که پلیس آنجا استقرار داشت و با 

 لبخند

گشادی گفتگل و  : 

 «!تموم، یوهو»



 اما درست که نگاه میکرد، چهرهی اکثرشان گرفته

 .بود
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 چشمانش دنبال علیرضا گشت اما قبل از آن مرد قد

 بلند و چهار شانهای مقابلش قرار گرفت که انگار به

 !خونش تشنه بود، پوالد

 :ناخودآگاه پرسید

 چیشده؟_

 :علیرضا به جای پوالد جواب داد

 آقای صدر، این حجم از عصبانیت اصل الزم_

نیست. خداروشکر همه چیز هم خوب پیش رفت و 

 ما

 تونستیم به اطلعات طاهر دسترسی پیدا کنیم و از این

 .طریق میتونیم جلوی هر اتفاقی رو بگیریم

 فقط کافیه کسی بهش زنگ بزنه تا سریعا آدمهایی که

ر ارتباطه هم لو برن! کار این آدم وباهاشون د  

 هرکسی که باهاش همکاری میکنه، ساختهست! اما



 !شما عصبانی هستید

 پوالد به زحمت صدایش را کنترل کرده بود که باال

 .نرود

 در واقع به زحمت جلوی خودش را گرفته بود تا

 ...بلیی سر پلیس مقابلش نیاورد

_ ودم ازمعلومه که عصبانیام! من به شما گفته ب  

 .طلوع استفاده نکنید

 !گفتید خیالتون راحت، حواسمون بهش هست

 این بود حواس جمعی شما؟ به من از عمد خبر ندادید

 که جلوتون رو نگیرم، نه؟

 :همکار دیگر علیرضا به حرف آمد و گفت

 مگه چیشده جناب؟ خانم تابش که االن صحیح و_

 .سالم کنار ما ایستادن

ه بدست اوردیم، شما چراهرچیزی هم که الزم بود  

 عصبانی هستید؟

 .پوزخند پرحرصی زد و به سمت طلوع چرخید

 کم مانده بود رگهای سرش از شدت شوک و

 .عصبانیت منفجر شوند



 باورش نمیشد بی خبر از او، چنین اتفاقاتی افتاده

 .باشد

 اگر به او میگفتند، محال بود به طلوع اجازه چنین

 .کاری بدهد

ست بگوید؟حاال چه میتوان  

 هر اعتراضی هم میکرد، بیخیال میگفتند خودش

 !راضی بوده، خودش خواسته

 اینها که نمیفهمیدند طلوع کلهاش باد داشت و زیادی

 !نترس بود و آخرش یک بلیی سر خودش میآورد

 این آخرین باره که از کارمند من استفاده میکنید،_

 دیگه هرکاری که الزمه، خودتون انجامش بدید! فقط

 یک بار دیگه کافیه یکی از شما رو اطرافش ببینم تا

ازتون شکایت کنم. باالخره ارگانی، آدمی، چیزی 

 باید

 باشه که روی عملکرد پلیسها هم نظارت داشته باشه،

 !نه؟
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 طلوع حس کرد در حق علیرضا و دوستانش

 .بیانصافی میشد

 ...ولی آقا پوالد_

سر پوالد به سمتش چرخید و نگاهی به او انداخت 

 که

 .حرف در دهانش ماسید

 .دوبار پلک زد و بعد آرام گرفت

گفت زیر لب با خود : 

 بسم الل... انگار میخواد آدمو بگیره زیر مشت و»

 «...لگد. اعصاب نداره چرا

 هنوز در حال و هوای خودش بود که دستش کشیده

 .شد

ش را گرفته بود و او را پوالد بود که آستین لباس

 همراه

 .خود میبرد

 ...آقا پوالد، چرا اینقدر_

 !ساکت باش! هیچی نگو طلوع، هیچی_

 !به خودش که آمد وسط اتاقک آسانسور ایستاده بود



 .زیر چشمی نگاهی به پوالد انداخت

 .هنوز حتی ذرهای آرام نشده بود

 .آب دهانش را پر صدا و با ترس بلعید

د پوالد دلخور شود اماخودش هم حدس میز  

 عصبانیتش را، آن هم آنقدر شدید، پیش بینی نکرده

 .بود

دوست داشت حرفی بزند یا کاری کند که آرام شود 

 اما

 .جرأت نداشت لب باز کند

 پوالد شبیه انبار باروت بود و حرف زدن هم احتماال

 .انداختن کبریت مشتعل در آن انبار

یدبهتر بود بگذارد خودش به حرف بیا . 

 در آسانسور که باز شد، دوباره پوالد دستش را

 .گرفت

 کجا میبردش؟

 .هیچ نمیدانست اما به سکوتش ادامه داد

 خودش روی صندلی کنار راننده نشست و همین که

 .راه افتاد، فاتحهاش را خواند



 احتماال تنها دلیلی که پوالد او را تبدیل به چند تکه

ود که با دورنامساوی نکرده نمیکرد، دوربینها ب  

 .شدن از هتل، همان مانع هم از میان برداشته شد

 بیهیچدردان#

# ۴۲۱پارت  

از جو سنگینی که فضا را در برگرفته بود، کلفه 

 .بود

 :به خود جرأت داد و پرسید

 کجا داریم میریم؟_

پوالد نگاهش نکرد و همچنان به جادهی مقابلش 

 خیره

 .بود

_ درست  یه جایی که اگه کشتمت واسم دردسری

 .نشه

 .چشمانش از ترس درشت شد

 شوخی میکرد البد... اما پس چرا چهرهاش آنقدر

 .جدی به نظر میرسید

 .بهتر بود برای زنده ماندنش کمی تلش کند



 شما از دست من ناراحتید... اینو میدونم، چیزی که_

 !نمیفهمم علتشه

دستش را روی بوق گذاشت و از ماشین کناری 

 سبقت

 .گرفت

 !واقعا نمیفهمی چرا، یا خودتو میزنی به نفهمی؟_

 تو نمیدونی چرا عصبانیام؟

 به خاطر لجبازیات! به خاطر اینکه هیج اهمیتی به

 !حرفای من نمیدی

 چون برای نظر من، تره هم خرد نمیکنی! بازم بگم؟

 :دستپاچه جواب داد

 ...اینجوری که شما میگید نیست آقا پوالد_

یدمیان حرفش پرید و غر : 

 ولم کن توروخدا! اینجوری نیست، اونجوری_

 نیست. چرا توجیه میکنی؟ اونم با کاری که همین

 امروز کردی؟

 من میخواستم کمک کنم، میخواستم تموم شه_

 ...اینهمه فکر و خیال و استرس



 :میدان را دور زد و در همان حال گفت

 فکر کردی من نمیخوام؟ فکر کردی خوشم میآد_

ارتا معما باشه؟ اما این راهش نبودذهنم درگیر هز  

 دخترهی احمق! گفتم بذار خودشون کارشونو بکنن،

 .الزم نیست تو سینه سپر کنی. اما گوش نکردی

 نمیدانست چه بگوید یا چه کار کند که خشم پوالد، کم

 .شود

 حس کردم این کار درسته و نتیجهی خوبی میده،_

ه چیزیخداروشکر همین اتفاق هم افتاد، حاال هم ک  

 ...نشده

 بیهیچدردان#

# ۴۲۲پارت  

 انگار حرفهایش نتیجه عکس داد چرا که پوالد باز

 :از کوره در رفت و فریاد زد

 چیزی نشده؟ تعریفت از چیزی نشدن، چیه؟ این_

 .یارو، یه عوضی به تمام معناست

 !بعد تو رفتی خودتو لوند کردی براش، عشوه اومدی

گذاشتی خدای من... خودتو براش به نمایش ! 



 !میفهمی یعنی چی؟

 فقط هم همین نیست، نه؟ بهت دست زد؟

 ...چیکار کرد باهات؟ من میدونستم

 !میدونستم همچین چیزی میشه

 واسه همین گفتم دور و ور این یارو نپلک اما لج

 .کردی

 گفتی اال و بل کمک کنم، حاال خوب شد؟ آروم شدی

 دستمالیت کرد؟

 :این بار طلوع بود که فریاد زد

 !پوالد ساکت شو_

 نشم میخوای چیکار کنی، ها؟_

 چیه بدت اومد واقعیت رو آوردم جلوی چشمات؟

کم مانده بود اشکش در بیاید. بغضش هر لحظه 

 بیشتر

 .می شد

 .نگه دار می خوام پیاده شم _

 .واکنش پوالد باال رفتن سرعت ماشین بود

_ دف میکنیمدیوونهای تو، االن تصا . 



 ترسیده بود؛ از پوالدی که تا به حال این رویش را

ندیده بود، از سرعت باالی ماشین، از تاریکی شب 

 و

 آن جادهی ناآشنا که معلوم نبود مسیرش به کجا ختم

 ...میشد

 تازه فهمیدی من دیوونهم؟ کجاشو دیدی؟ مونده_

 !هنوز

 حس می کرد رفتار پوالد نرمال نیست و از کنترل

ج شدهخار . 

 .انگار دلیل حال بد پوالد، فقط خودش نبود

 ...معذرت می خوام، ببخشید_

 .هیچ عکسالعملی از پوالد ندید

 .کم کم اشک، کل صورتش را پوشاند

 .اشتباه کردم_

 توجه میکنی به حرفام؟ گو ِشت با منه؟

 بیهیچدردان#

# ۴۲۳پارت  

فایده ای نداشت. لب گزید و دستش را با تردید و 



 دلهره

لو بردج . 

دست سرد پوالد را که دور فرمان قفل شده بود، 

 لمس

 :کرد و با لحن ملتمسانهای گفت

 پوالد؟_

 هنوز نگاهش نمیکرد و چهرهاش سرخ بود. اصل

 .انگار طلوع وجود نداشت

صدای گرفتهاش را بعد از چند لحظه شنید که زیر 

 لب

 :میگفت

 .همهتون مثل همید... همهتون هرز میپرید _

ودمه که فکر کردم یکی ممکنه با بقیه فرقتقصیر خ  

 ...داشته باشه، تقصیر خود ابلهمه

 .دست پوالد را محکمتر از قبل فشرد

 از نظرش با بقیه دخترها متفاوت بود؟

 ...این یعنی به اون جور خاصی اهمیت میداد

 من شبیه هیچکس نیستم پوالد، نمیدونم منظورت_



مونکیه و کی قبل نارو زده ولی به جون ه  

هر َِ  

 خوا

 مریضم که االن گوشهی بیمارستانه، قسم میخورم که

 اگه کاری هم کردم، فقط برای رسیدن به اون

 .اطلعاتی بود که پلیس نیاز داشت

 فکر کردی برای خودم راحت بود؟

 ...نه به خدا

قبلش حدس زده بودم ها، سعی کرده بودم ذهنمو 

 آماده

 ...کنم، ولی نشد

میشه اندازهی چند ثانیه از فکر به این مسئله و یا 

 هر

 چیز دیگهای که نمیدونم چیه، اما تو رو یادش

 انداخته، بیرون بیایی؟

 ...من االن خیلی ترسیدم. تقریبا داریم پرواز میکنیم

 فقط کافیه یه آدم، یا ماشین دیگه پیداش بشه تا تو هم

 .کنترل ماشینو از دست بدی



ال پیش تصادف کردی و بعدشمگه نگفتی هفت س  

 خیلی سختی کشیدی؟

 میخوای اینجوری بشی دوباره؟

 من بمیرم یا برم تو کما آروم میشی یا خودت دوباره

 یه بلیی سرت بیاد و اون همه دردی که تحمل کردی،

 پوچ بشه، بهتر میشی؟

 رفتهرفته، سرعت ماشین پایین آمد و طلوع توانست

کهایش یکی درنفس آرامی بکشد اما همچنان اش  

 .میان روی گونهاش میریخت

فکر می کرد اگر بتواند موبایل طاهر را بقاپد، آن 

 شب

 را تا صبح جشن خواهند گرفت اما زهی خیال

 ....باطل

 بیهیچدردان#

# ۴۲۴پارت  

 مدتی در سکوت سپری شد و هیچکدام، هیچ نمیگفتند

 .تا اینکه صدای زنگ موبایل طلوع، در ماشین پیچید

ا از جیبش بیرون آورد و به صفحهاش نگاهموبایل ر  



 .کرد؛ مادرش بود

 الو مامان؟ _

 صدای انیس، مثل تمام روزهای گذشته، خسته و

 .ناراحت بهنظر میرسید

 سلم مامان جان، کجا غیبت زد دختر؟ امروز اصل_

 ...ندیدمت

 .نگفت علت این دوری حضور بهادر بود

 ...کار داشتم خیلی... دانشگاه، هتل _

نستم سر بزنم و خبر بگیرم، ببخشیدنتو . 

 طناز چیزیش شده؟

 :مادرش آهی کشید و گفت

 .نه، مثل قبله. دنبال کلیهایم براش_

 .بهادر هم نمی تونه بهش بده

اگر پوالد کنارش نبود، اگر خجالت نمیکشید، با 

 خیال

 .راحت زیر گریه میزد

 همچین بعید هم نبود، معلوم نیست چه کوفت و _

کشه، کل بدنش ترکیدهزهرماری می ! 



 :انیس سریع گفت

 .قبل میکشید، خیلی وقته ترک کرده_

 .پوزخندی زد و سر تکان داد

چه فایده که ترک کرده وقتی جای سالمی برایش 

 نمانده

 ...و نمی توانست به دختر خودش کمکی برساند

 فردا میآی؟_

 طناز آنقدر برایش مهم بود که بتواند وجود

 .آزاردهندهی بهادر را تحمل کند

 .آره میآم_

 ...دعاکن کلیه براش بتونیم پیدا کنیم _

 با بغض گفته بود و جملهاش که تمام شد، زیر گریه

 .زد

 بیهیچدردان#

# ۴۲۵پارت  

 حال خودش خوب نبود و همین دلداری دادن را

 .برایش سخت می کرد

 مامان گریه میکنی؟ خوب میشه، توکلت به خدا _



 .باشه

 :انیس فینفینکنان به عربی جواب داد

 قربونت برم که اینقدر دختر عاقلی هستی و _

 .میخوای منو آروم کنی... از من بیشتر سرت میشه

 چیکار کنم مادر دلم میگیره وقتی میبینم افتاده رو

 .تخت بیمارستان

 .من مطمئنم خوب میشه مامان، دلم روشنه_

درصد تو هم امیدتو از دست نده. دکترش گفت  

 باالیی از بیمارا نجات پیدا کردن، طنازم میتونه! از

 .پسش برمیآد

 ...دلم میخواد این روزا سریع بگذره_

 .تموممیشه قربونت برم. االن هی اشک نریز_

طناز خوب بشه، اما تو مریض شده باشی، چه 

 فایدهای

 داره؟

 .باشه مادر، سعیمو میکنم_

ردمقطع کنم دیگه، فقط زنگ زدم ناراحتت ک ... 

 ناراحت نشدم، هر وقت احساس کردی نیاز داری_



 حرف بزنی، بهم بگو خب؟

 برای همدیگه درد دل میکنیم تا خالی بشیم، مگه ما

 کیو داریم، جز خودمون؟

 پوالد، همزمان با رانندگی، به حرفهای طلوع گوش

 .سپرده بود

لحن مجابکنندهی طلوع را که سعی داشت مادرش 

 را

اشتآرام کند، دوست د . 

 .تمام دقت و توجهاش را برای مادرش گذاشته بود

 انگار نه انگار تا دقایقی قبل در حال بگو، مگو و

 !بحث کردن با او بود

 بار دیگر که زیر نظرش گرفت، موبایل را به جیبش

 .برگردانده بود و به اطراف نگاه می کرد

 اینجا کجاست؟ _

 :ماشین را پارک کرد و گفت

 !در واقع هیچجا_

 بیهیچدردان#

# ۴۲۶پارت  



از زور سردرد و میگرنی که باز عود کرده بود، 

 اخم

 .عمیقی میان ابروانش نشست

 :طلوع گیج پرسید

 !یعنی چی؟ _

 :در را باز کرد و کوتاه جواب داد

 .پیاده شو، میگم بهت_

 منتظر طلوع ماند و وقتی کنارش قرارگرفت،

 :توضیح داد

اوایل که رسیدم تهران، بعد از چند سال غربت، _

 توقع

 .داشتم حالم بهتر شه، اما نشد

 .انگار ایران یا آلمان اصل فرقی نداشت

 یه شب ماشینو روشن کردم و راه افتادم، دلم گرفته

 .بود

 .هیچ مقصد خاصی هم نداشتم

 فقط میخواستم هر چند موقت، ولی دورشم... همین

راب شد و مجبور شدم پیاده جاها بود که ماشینم خ



 .شم

 مونده بودم چیکار کنم اون وقت شب و همینطور که

 .میبینی خیلی خلوته

 :به سمتی اشاره کرد و گفت

 اونو میبینی؟ _

 :سر طلوع به همان سمت چرخید و پرسید

 آره، آتیشه؟ _

 .به تایید سر تکان داد و با یکدیگر راه افتادند

_ زدیکای صبحتقریبا هر شب بساط داره تا ن  

 تو زمستون لبو و آشو و باقالی و اینچیزا داره،

 گاهی هم بلل و سیبزمینیذغالی درست میکنه و

 .میفروشه، بهش میگن عمو، پیرمرد باحالیه

 موافقی بهش سر بزنیم؟

 .شب سختی را گذرانده بود

 از هر ایدهای که میتوانست حواسش را پرت کند،

 .استقبال میکرد

 ...بدم نمیآد _

 به نظرت چی گیرمون میآد امشب؟ _



 :دستی روی شکمش کشید و گفت

 من هیچی نمیخورم دل و رودهم اومده جلوی_

 !چشمام

 بیهیچدردان#

# ۴۲۷پارت  

 .پوالد کوتاه خندید

 !از تصورش هم خندهم میگیره و هم حالم بد میشه_

 یه بلیی سرش آوردی که گمونم تا یه مدت طوالنی

 ...طرف دختر جماعت نره

رز خندهی پوالد، طلوع هم به خنده افتاداز ط . 

_ 

ا... مسخره میکنی؟ َِ  

 :از گوشهی چشم نگاهش کرد و گفت

اختیار داری، کل ماجرا مسخرهست، دیگه نیازی  _

 به

 !تلش من نیست

 تا رسیدن به بساطی که مدنظر پوالد بود، بارها ادای

 .باال آوردن طلوع را درآورد



 باز خدا رو شکر که فقط صداشو شنیدم، وگرنه_

 ...االن هیچی از گلوم پایین نمیرفت

 طلوع آنقدر خندیده بود که اشک از گوشهی چشمش

 .راه افتاد

 :بریده بریده گفت

 وای... باور نمیشه به این موضوع مسخره دارم _

 .میخندم

 کجاشو دیدی؟ اگه اون روی شوخ طبعم بزنه_

و میذارم تو جیب کوچیکهمبیرون، صدتا آریا ر ! 

 آریا؟ _

 .رسیدیم، پسرعممه_

 .اعجوبهایه برای خودش

 .بوی مطبوعی در فضا پیچیده بود

 یکی دو پسر و دختر جوان کنار پیرمردی ایستاده

 .بودند و بلل میخوردند

 !سلم عمو_

مرد مسن نگاهی به پوالد انداخت و بعد از چند 

 لحظه



 .او را به خاطر آورد

، خیلی وقته پیدات نیستسلم جوون _ . 

 ...گرفتاریه دیگه _

 :چشمش به طلوع افتاد و گفت

 !این دفعه تنها نیومدی_

 .پوالد هم نیمنگاهی به طلوع انداخت

 آره، چی داری تو بند و بساطت؟_

 بیهیچدردان#

# ۴۲۸پارت  

 .دو بلل را سمت پوالد گرفت

 !برای خودتو دوستت_

گر داشتند؟ تادوست؟ آن دو واقعا چه نسبتی با یکدی  

 .به حال به آن فکر نکرده بود

 ...به نظر همین کلمه توصیف خوبی میآمد

 :یکی از بللها را سمت طلوع گرفت و گفت

 !بیا دوستم_

 .در لحنش هیچ نشانهای از تمسخر وجود نداشت

 .طلوع مکث کرد. نه به خاطر شک برای گرفتن بلل



به بیشتر به خاطر نگاه غریب و لفظی بود که پوالد  

 .زبان آورد

 انگار دلش زیر و رو شده و در ذهن و احساساتش

 .اتفاقاتی در جریان بود

 .بدون اینکه بخواهد، تحت تاثیر پوالد قرار میگرفت

تحت تاثیر صدا، چهره و رفتارش ولی از همه 

 مهمتر

 !شخصیت عجیب و غریب و متفاوتش

 .پوالد هنوز منتظرش بود

 :به خود تکانی داد و گفت

 .واقعا نمیتونم، هنوز حالم جا نیومده_

 .شانهای باال انداخت و کنارش نشست

 .خودم جفتشو میخورم_

 .گازی به بللش زد به آتیش مقابلش خیره شد

 هرزگاهی مشتری پیدا میشد و چیزی از پیرمرد

 .میخرید

 .طلوع از اینکه آنجا بودند، لذت میبرد

نمیکرددلیلش را نمیدانست اما به هیچچیز بدی فکر  . 



 !نه طاهر، نه بهادر و نه حتی حال وخیم طناز

 ...یک پوچی دوستداشتنی و سکوتی لذت بخش

 بیهیچدردان#

# ۴۲۹پارت  

 .بلل نیمهخورده مقابل صورتش قرار گرفت

 ! حاال یه گاز بزن_

 .خواست مخالفت کند اما پوالد اجازه نداد

 !نترس، خواستی باال بیاری، جا خالی میدم_

و گاز کوچکی به آن زدکوتاه خندید  . 

 ...ببخشید _

 .باتعجب به سمت پوالد برگشت

 .نباید اون حرفا رو بهت میزدم_

 عصبی که میشم خون به مغزم نمیرسه؛ قاطی

 ...میکنم

 .طلوع برای لحظاتی ساکت ماند و به فکر فرو رفت

 پوالد به روی خودش نمیآورد اما مشخص بود که

کنشش بودطلوع را زیر نظر داشت و منتظر وا . 

 :ساده جواب داد



 .باشه، بخشیدم _

 :تکخندهای زد و گفت

 به همین سادگی؟ _

 .بلل را از دست پوالد گرفت

 ...خب بین دوستا گاهی شکرآب میشه _

 .حرفش لبخندی روی لبهای پوالد نشاند

 من غیر آریا هیچ دوستی ندارم که اونم فامیل بوده_

 .اول و با هم نسبت داشتیم

بلل واقعا خوشمزه بود برخلف تصورش . 

 :گاز دیگری زد و به بیآالیش گفت

 .اگه خواستی من دوستت میشم _

 .فکر و خیال و درست و غلط بودن را کنار گذاشت

در آن لحظه به عقل و منطقش استراحت داد و 

 حرف

 .دلش را گوش کرد

 !می خوام_
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 طلوع به صدای عمو گوش سپرد و غرق افکارش

 .شد

 نه فقط آنها که مشتریان دیگر هم هرکدام گوشهای

 .نشسته و در سکوت آواز پر سوز آذری را میشنیدند

اگر کسی آنجا نبود، با خیال راحت همراه هر 

 کلمهای

 .که پیرمرد از دهانش بیرون می آمد، گریه می کرد

 مهم نبود حتی یککلمه هم متوجه نمیشد فقط دوست

 .داشت خودش را خالی کند

 چرا بابام بیشتر از بقیه به تو اهمیت میده؟ _

 .نگاهش رو از عمو گرفت و به پوالد داد

 !تو چرا میخوای بدونی؟ _

 :شانه باال انداخت و گفت

 کل چند ماهه ذهنمو درگیر کرده، هیچکدومم که _

 !جواب درست و حسابی نمیدین

 .آهی کشید و بعد از چندلحظه به حرف آمد

ی از گذشته حرف میزدشاید بد نبود اگر کم . 

 وقتی اومدم تهران، هیچکسو نمیشناختم؛ غریب _



 .بودم کامل

 .بهادر و مامانم مخالف اومدنم به اینجا بودن

 خدا میدونه چهقدر اصرار کردم تا باالخره راضی

 .شدن

 بهادر گفت اگر بخوام برم، دیگه هیچپولی بهم نمیده،

واستم بازم برام مهم نبود. من هرجور که شده، میخ

 از

 .اون خونه بزنم بیرون

 مامانم که پولی نداشت... اونموقع بهادر ورشکست

 شده بود و هرچی مامانم طل داشت، فروخت تا یه

 .مقدار از طلباشو صاف کنه

 .خلصه دست خالی اومدم

 یهو وارد مرحله جدیدی تو زندگیم شدم؛

 !بیهیچ پشتوانهای

دم اما خیلی برام سخت بود... باید حتما کار میکر

 آخه

 کجا؟

 به یه دختر کم سن و سال که دانشجو هم هست و



 نمیتونه تمام وقت کار کنه، کی حاضر بوده اعتماد

 کنه؟

 ...حتی هیچ معرف یا ضامنی نداشتم

 آقا هامون تو همچین شرایطی حاضر شد ریسک کنه

 .و بهم کار بده

حقوق ماه اولمو همون یکی، دو روز اول داد با 

 اینکه

نی وجود نداشتهیچ تضمی  

 !من بعد گرفتن پول، در نرم

 وقتی دیدن چهقدر مصمم برای درس خوندن، بهم

 .اعتماد کردن

 .حاضر شدن یکی از اتاقا رو در اختیارم بذارن
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 .از شانس بدم، خوابگاه ظرفیتش تکمیل شده بود

اگه دو روز زودتر رسیده بودم، شاید منم میتونستم 

 تو

اه باشم اما تا لحظهی آخر، در حال بحث و خوابگ



 بگو

 .مگو با بهادر و مامانم بودم

 .اینقدر دیر رسیدم که دیگه خوابگاه جایی نداشت

 یه سری پانسیون و اتاق دانشجویی هم بهم معرفی

 .کردن اما از پس اجاره برنمیاومدم

 اگه آقا هامون کمکم نمیکرد، من دست از پا درازتر

 .باید برمیگشتم اهواز

 !همون چیزی که بهادر میخواست

 اصل فکرشم نمیکرد تک و تنها تو تهران دووم

 .بیارم

 عهد کردم هر چهقدر هم که سختی بکشم، کم نیارم و

 .پا پس نکشم

به خودم و آقا هامون قول دادم نمرههای خوبی بیارم 

 و

 .حتی درسمو برای مقاطع باالتر ادامه بدم

پول جمع کردم، ولی هنوز برای اجارهیه مقدار هم   

کردن خونه کمه، ولی اگه بتونم تا وقتی که درسم 

 تموم



 میشه، بازم پولمو پس انداز کنم و یه وام مساعده از

 .هتل بگیرم، احتماال مستقل میشم برای خودم

 من خیلی نقشهها دارم اما نمیدونم چهقدر از اونا

 .ممکنه واقعا اتفاق بیفته

 ...تلشمو میکنم

 به جز خونه گرفتن، دیگه چه نقشهای داری؟_

 .خب... من نمیخوام تا آخر عمرم نظافتچی بمونم_

 دوست دارم یه کاری که مرتبط با درسم باشه، پیدا

 .کنم

 یعنی حسابدار بشی؟_

 .سرش را به تایید تکان داد

 !بله _

 :با تردید ادامه داد

_ ادهاینو نمیگم که فکر کنی دارم از دوستیمون استف  

 می کنم ولی آقا هامون گفته بود اگه بتونم درسمو با

 معدل خوب تموم کنم، شغلمو ارتقا میده و یکی از

 حسابدارای هتل میشم اما چند وقت بعدش حالشون بد

شد و عمل قلب انجام دادند و در آخر هم که تو 



 اومدی

 ...و همه چی عوض شد

 .پوالد به حرفهای طلوع فکر میکرد

ای کار همچنان میلنگیدبه نظرش یک ج ! 

 .انگار بخشی از ماجرا را طلوع سانسور کرده بود

 چرا اصرار داشتی حتما از خونهتون_

 بری؟ چرا از بهادر بدت میآد؟
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چشمانش را بست. نمیخواست حرف بزند با درد . 

 اگر هم میخواست، نمیتوانست... اما مگر پوالد

 بیخیال میشد؟

_ دی؟جواب نمی  

 !این حقو دارم که جواب ندم_

 پوالد حدسهایی زده بود اما ترجیح میداد به افکارش

 .ادامه پیشروی ندهد

 حداقل بگو بابامو اولین بار کجا دیدی؟_

 طلوع از جا برخاست. مدت زمان نسبتا طوالنی



 .نشسته بودند و بدنش خشک شده بود

 کش و قوسی به تنش داد و دست روی کمرش

 .گذاشت

 .نمیریم؟ خستهم یهکم_

 :پوالد هم بلند شد و گفت

 .باشه بریم_

 از خیر جواب گرفتن گذشت. نمیخواست مجبورش

 .کند

 .باید با خواست خودش به حرف میآمد

از عمو خداحافظی کردند و سمت ماشین به راه 

 افتادند

 .که یکباره طلوع شروع به حرف زدن کرد

 .آقا هامونو خیلی اتفاقی دیدم_

یشناختمشوناصل نم . 

 .از اول صبح افتاده بودم دنبال پیدا کردن کار

 .تا شب این در و اون در زدم ولی فایده نداشت

از بس پیاده راه رفته بودم، حتی جون نداشتم دیگه 

 یه



 !قدم هم بردارم

 پاهام گزگز میکردن و انگار به هر کدوم وزنه صد

 ...کیلویی وصل کردن

همو دادم به یه همونجا کنار جدول نشستم و تکی

 ماشین

 .شاسی بلند

 نگاهمو که به اطراف گردوندم، چشمم خورد به یه

 !هتل بزرگ، یه هتل پنج ستاره

 !دورش پر ماشینای لوکس خارجی بود

 .نمای فوق العاده و خیلی شیک

 .فکر کنم اون شب هتل عروسی هم داشت

 .همه مهمونا باکلس بودن، برام همهچی عجیب بود

این دنیا نبودن، حداقلش نه دنیایاصل انگار مال   

 ...من

غرق فکر بودم؛ با خودم میگفتم اگه اونا دارن 

 زندگی

 میکنن، پس من دارم چه گوهی میخورم؟

 نزدیک ماشین رسیدند و برای لحظاتی طلوع سکوت



 .کرد تا سوار شوند
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 .لحظاتی بعد، به راه افتاده بودند

ی ماشین ضرب گرفته و پوالد با انگشتانش رو

 منتظر

 .ادامهی حرفهای طلوع بود

 بعدش چی شد؟_

 اونقدر ذهنم درگیر همین فکرای بی سر و ته_

 .اختلف طبقاتی بود که متوجه صدای پا نشدم

یهو دیدم ماشین روشن شده و یه مردی داخلش 

 .نشسته

 .انگار اونم منو لحظه آخر دید و با تعجب نگاهم کرد

ماه بود اما اون وقت شب، هوادرسته اوالی مهر   

 سوز داشت ولی بیشتر تعجبش برای این بود که

 .نزدیک ماشینش چیکار میکردم

 خودمو سعی کردم جمع و جور کنم و چند قدم، عقب

 .رفتم



 اما بازم از ماشینش پیاده شد. ازم سوال کرد که

 چیکار میکنم اونجا و منم توضیح دادم فقط از

خستگی لم دادم به ماشینش همین! منظور بدی 

 .نداشتم

 اما برخلف تصورم، اون نگران خودم شده بود، نه

 !ماشنیش

 بهم گفت صاحب اون هتله و میتونم یه شب اونجا

 .مجانی بخوابم

 .با هزار ترس و لرز قبول کردم

 همش میترسیدم نصفهشب یکی بیاد خفتم کنه یا شاید

نهادی دادهمنظوری داره که همچین پیش ... 

 ولی رفتارش جوری بود که انگار ناخودآگاه

 ...میتونستی به این آدم اعتماد کنی

مهربون و نجیب به نظر میرسید و نگاهش آدمو 

 آزار

 .نمیداد

پس قبول کردم اما به شرطی که در عوضش یه 

 کاری



 .انجام بدم

 ظرف بشورم، جارو بزنم، هر کاری... فرقی نداشت

 .برام

ستم مفت و مجانی یه شب تو همچینفقط نمیخوا  

 .جایی بخوابم و صدقه به نظر برسه

 اتفاقا یکی از خدمه هم استعفا داده بود و من به جاش

 .مشغول نظافت شدم

وقتی کارم تموم شد، وسایلمو با خستگی جمع کردم 

 که

 .برم

با این که کاری نبود که دوستش داشته باشم، اما 

 برای

د! به همه کارگرایوضعیت من خیلی هم خوب بو  

 .هتل حسودیم میشد

 :انگار از حرف زدن خسته شده بود که گفت

 ...حدس بقیهشم که سخت نیست_

بابام متوجه اشتیاقت شد و بهت پیشنهاد کار داد، _

 آره؟



 .طلوع از یادآوری آن روزها لبخند زد

 آره! اگه خجالت نمیکشیدم میپریدم ماچشون_

 .میکردم

ه بودن، رو پا بند نبودمانگار دنیا رو بهم داد ! 
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 تقریبا به هتل رسیده بودند. سرعت ماشین را کم کرد

 :و بار دیگر گفت

 ...بهادر_

طلوع میان حرفش پرید و اجازه نداد جملهاش را 

 کامل

 .کند

 من واقعا خستهم، انرژی توضیح دادن ندارم! هر_

 ...چی هست، باشه برای بعد لطفا

گفت و ماشین را مقابل هتل نگه « باشه»پوالد 

 .داشت

 از یکدیگر خداحافظی کردند و هر یک راهی اتاق

 .خود شدند



 در این چند وقت اخیر، به خاطر فشردگی کارها،

 کمتر میتوانست برای خواب و استراحت به خانهی

 .خودش برود و دائما در هتل بود

هاگر مسئلهی طاهر و همدستانش هم حل میشد ب  

 خاطر ورود مهمانان خاص سیاسی و حساسیت این

 .موضوع، باز هم نمیتوانست از هتل دور شود

 بعدا باید به خودش یک استراحت درست و حسابی

 !میداد

با وجود تمام مسائلی که ذهنش را درگیر کرده 

 بودند،

 .باز هم آرام بود

 دوستی با طلوع، چیزی نبود که قبل به آن فکر کرده

 .باشد

سعی میکرد در محیط کاری حرفهای عمل همیشه  

 کند و ایجاد رابطه ای صمیمی بیش از رئیس و

 .کارمند، جزء خط قرمزهایش محسوب میشد

 شانهای باال انداخت و با خود فکر کرد، این اولین

قانون شکنی بود که از آن به جای عذاب وجدان، 



 لذت

 !میبرد

 .لباسهایش را عوض کرد و روی تخت دراز کشید

تهرفته چشمانش گرم شد و بعد از مدتها به خوابرف  

 .عمیق و آرامی فرو رفت

 مدتها بعد، چشمانش را که باز کرد، توقع دیدن

 عقربههای ساعت را روی نهایتا ُنه صبح داشت اما

 !برخلف انتظارش، ساعت دو بعد ازظهر بود

 چند بار پلک زد تا مطمئن شود و وقتی عقربهها هیچ

ان ایجاد نکردند، از جا پرید وتغییری در موقعیتش  

 :گفت

 !اوه! لنگ ظهره و من هنوز رو تختم_
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 .لباسهایش را عوض کرد و از اتاق بیرون آمد

 خوش و بشی با چند تن از کارکنان کرد و وارد

 .دفترش شد

چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که صدای ضرباتی به 



 در

 .بلند شد

ون داد و آرزو کرد روزش بانفسش را محکم بیر  

 .شنیدن خبری خوب، شروع شود

 .بفرمایید_

 !در باز شد و علیرضا بود که مقابلش قرار گرفت

 .ناخودآگاه فاصلهی بین ابروانش کم شد

 !سلم، ظهرتون بخیر_

 حتما داشت طعنه میزد مردک، چرا که چهرهی

 .خوابالو پوالد داد میزد که تازه بیدار شده

یظتر شده بود، جواب دادبا اخمی که غل : 

 !سلم، بشینید_

 علیرضا روی مبل نشست و پیراهنی که به تن داشت

 .را روی تنش مرتب کرد

 !چه به خودش هم میرسید

 مثل پوالد هم مجبور نبود هر روز لباس رسمی

 .بپوشد

از بس خودش را در کت و شلوار دیده بود، دیگر 



 هیچ

 رغبتی به پوشیدنشان نداشت حتی اگر از بهترین و

 .شیکترین برندها بودند

اومدم شما رو در جریان پیشرفت کار بذارم! _

 امروز

صبح زود طاهر با فردی به اسم بهنام هاشمی 

 صحبت

 کرد، شما میشناسیدش؟

 .متفکر، خیرهی چهرهی علیرضا ماند

 :زیر لب با خود تکرار کرد

هاشمی بهنام هاشمی... بهنام ... 

 چهقدر آشنا بود این اسم؟

 !محمد مهدی هاشمی چهطور؟ اونو میشناسید_

 میشناخت! مگر میشد رقیب و همکار چندین و چند

 !سالهیشان را نشناسد؟
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 .بله میشناسم، اونم مثل ما، هتل داره_



 :علیرضا به تایید سر تکان داد و گفت

_ دمهدی و کسی کهدرسته، بهنام میشه پسر محم  

 !طاهر باهاش تماس گرفت

 هنوز نمیتوانست اطلعاتی که علیرضا میداد را به

 .نتیجهای مشخص برساند

 چی میگفت؟ اصل چرا باید زنگ بزنه به اون؟_

 حرف که زیاد با هم زدن، اما مهمترینش راجع به_

 همون ماموریتی بود که قبل طاهر به اون اشاره

 !داشت

 :غرق فکر پرسید

_ نی طاهر رو هاشمیها فرستادن تو هتل ما؟یع ! 

 !دقیقا_

 خب برای چی؟_

 هنوز کامل مشخص نیست، اما از حرفایی که_

بینشون رد و بدل شد، کامل مشخصه که به خواست 

 و

 !دستور اوناست که االن طاهر تو هتله

 ازشون پولی دریافت کرده که در عوض براشون



 .کاری تو هتل شما انجام بده

یها با هم خصومت شخصی ندارید؟شما و هاشم  

 نه! ما سرمون به کار خودمون گرمه، اصل_

 چیکار اونا داریم؟

 علیرضا در حالیکه توضیحات پوالد را یادداشت

 :میکرد، پرسید

 اونا هم مثل شما فکر میکنن؟_

 :گیج پرسید

 یعنی چی؟_

 این که شما کاری بهشون ندارید، دلیل قانعکنندهای_

 !نیست که اونا هم کاری نداشته باشن

 ممکنه در گذشته مشکلتی بین شما و اونا پیش اومده

 باشه؟
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 .من سالها ایران نبودم، تازه امسال برگشتم_

قبل از اون هم کمسن و سال بودم و دخالتی نداشتم 

 تو



 مدیریت هتل! باید از پدرم بپرسم. حتما اون اطلعات

سبت به من دارهکاملتری ن . 

 باشه، پس بهشون خبر بدید که زودتر بیان صحبت_

 .کنیم

 هر چی بیشتر بدونیم، بهتر میتونیم عکسالعمل نشون

 !بدیم

 .سری تکان داد و موبایلش را برداشت

 :علیرضا از جا بلند شد و کوتاه گفت

 .فعل_

جوابش را زیر لب داد و به صدای بوق، گوش 

 .سپرد

 بله پسرم؟_

_ با، خونهای؟ میتونی بیای هتل؟سلم با  

 آره، خونهم. باشه میآم، ولی چیزی شده؟_

 :کیفورتر از قبل جواب داد

 آره، آقا هامون خبر نداری این پلیسا، پته دشمناتو_

 !ریختن رو آب

 :هامون خندید و گفت



 .یه جوری بگو که منم بفهمم بچه _

انگاری هر چی هست زیر سر هاشمی، همون _

 یارو

پسرشه هتلداره و ! 

 .هامون برای لحظاتی هیچ نگفت

 .انگار جا خورده بود

 !هاشمی؟ مطمئنی؟ از کجا به این نتیجه رسیدن؟_

 .آره، خودمم همین تازه فهمیدم_

 .باید بیای اینجا ازت سوال دارن

 .باشه االن آماده میشم و میآم_

 نتوانست جلوی کنجکاویاش را بگیرد و تا رسیدن

 .پدرش صبر کند

_ کلشون با ما چیه دقیقا؟ تو این چند ماهی کهاینا مش  

 ...من اومدم، ندیدم اصل راجع بهشون حرفی بزنی

مشکل که والل چی بگم... از وقتی یادم میآد، اونا _

 پا

 گذاشتن تو کفش ما، وگرنه من هیچوقت اونا رو در

 .حدی ندیدم که بخوام باهاشون کلکل کنم



 یعنی چی؟_

_ د بدون که قدمت وداستانش طوالنیه! در همین ح  

 سابقه هتلشون تقریبا با ما برابری میکنه! کیفیتشون

هم قابل قبوله اما از همون روز اول، ما همیشه یه 

 پله

 .باالتر بودیم

 با دقت حرفهای پدرش را گوش میداد و همان

 .لحظه آنالیز میکرد

 یعنی از روی حسادت به ما میخوان ضربه بزنن؟_

 !آخه برای چی بعد این همه سال؟
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 جواب این سوالش را وقتی گرفت که هامون مقابل

 پلیسها نشسته بود

 بحث امروز و دیروز نیست، اینا هیچوقت از ما_

 .خوششون نمیاومد

 ماجرا از این قراره که وقتی هتلو تاسیس کردیم، فقط

بیت داشت هتل هاشمی تو این منطقه بود که نه محبو



 و

 نه معروفیت. پس در واقع ما رقیبی نداشتیم و به

 .راحتی میتونستیم یکهتازی کنیم

 برنامهای که من برای هتل داشتم خیلی حساب شده و

 .دقیق بود

 .حضور اونا باعث نمیشد احساس خطر کنیم

 یه هتل سطح پایین که اگه کسی هم اونجا اتاق رزرو

، نمیتونست رقیبمیکرد، به خاطر قیمت پایینش بود  

 !قدری باشه

 هتل ما هم از همون روز اول به این ابعاد و تعداد

 .ستارههای االن نبود

 من و شریکم تمام سرمایهمون رو جمع کردیم تا

 .تونستیم یه هتل آبرومند بسازیم

قیمت رزرو اتاقا درسته که بیشتر از هتل هاشمی 

 بود،

 .اما همونقدر هم خدمات بیشتر ارائه میکردیم

 زیاد طول نکشید که تونستیم تو این منطقه اسم و

 آوازهای پیدا کنیم و اونم که میدید موقعیت هتلش در



 !خطره، مجبور شد کیفیت کارشو باال ببره

 :به شوخی رو به علیرضا گفت

 !ما مسبب کار خیر شدیم_

 :علیرضا لبخندی زد وپرسید

 تو این مدت سعی نکرد شما رو از میدون به در_

 کنه؟

 !سعیشو کرد اما زورش نمیرسید_

به هر حال با وجود دوتا هتل پنج ستاره تو این 

 منطقه،

 کسی جرات نکرد هتل دیگهای بسازه و حذف ما یه

 .برد تمام عیار برای هاشمی میتونست باشه

پس چرا دفعههای قبل که سوال کردم، گفتید به _

 کسی

 مضنون نیستید؟ به نظر میرسه دالیل کافی برای

زدن به شما داشته باشه ضربه ! 

 هامون ابتدا کمی فکر کرد. واقعا چرا هاشمی به

 !ذهنش نرسیده بود؟

 .چون مدتها بود ازش خبری نداشتم_



 !اصل یادم رفته بود این آدمو
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 در طی چند ماه اخیر، با همدیگه بحثی نداشتید؟_

 .هامون، هر چه فکر کرد، هیچ به ذهنش نرسید

 !نه_

 یعنی هیچ انگیزهای نمیتونید حدس بزنید از جانب_

 اونها؟

نگاهی به پوالد انداخت تا شاید او کمکش کند اما 

 تنها

 .شانهای باال انداخت

 میزبانی از مهمانان سیاسی، باعث شد که در مرکز_

 .توجه قرار بگیریم

 به هر حال چنین امتیازی برای هیچ هتلی، کم اهمیت

 .نیست

ن موضوع باعث تحریکشون شده یا نه نمیدونم ای

 ولی

 .میتونم تصور کنم که حسرتشو خوردن



پلیس دیگری که مثل علیرضا لباس شخصی پوشیده 

 و

 :کنارش نشسته بود، گفت

 پس شاید تمام این کارا برای از میدون به در کردن_

 !هتل آقای صدر و جایگزین کردن خودشون بوده

 :علیرضا تایید کرد و ادامه داد

_ اموریت طاهر، هر چیزی که هست، احتماال م

 باعث

 .بدنامی و خراب کردن هتل شما میشه

 شاید ضربهی بزرگی نباشه و بتونید از این اتهام

خودتون رو مبرا کنید، اما همین که یه موج منفی 

 علیه

 !شما و هتلتون ایجاد بشه، سودش برای اوناست

امیتونن از این فرصت استفاده کنن و بعد از ساله  

 !خودشونو باالتر از شما ببینن

 .هامون، به وضوح نگران شده بود

 .ماجرا پیچیدهتر از آن بود که او خیال میکرد

 !شما که نمیذارید چنین اتفاقی بیوفته؟_



 اصل حاال که اینهمه اطلعات ازش دارید، بهتر

 نیست دستگیرش کنید؟

 اول و آخرش دستگیر میشه، خیالتون راحت! اما_

ینیم قراره در ادامه چیکار کننمیخوایم بب . 

حاال که شنود گذاشتیم، خیلی راحت با هر تماسی که 

 با

 همدیگه میگیرن، یه مدرک جدید علیهشون اضافه

 !میشه
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 مدتی میشد که پلیسها دفتر را ترک کرده بودند اما

پوالد و هامون همچنان مقابل یکدیگر نشسته و فکر 

 و

دخیال میکردن . 

 .چیزی نمیشه بابا، الکی نگرانی_

 وقتی مو به مو، تمام کارای این مردکو زیر نظر

 !دارن، پس نمیذارن اتفاقی بیوفته

 هامون، کلفه نفسش را به بیرون فوت کرد و بااکراه



 .از جا بلند شد

 درسته، ولی بازم پای تمام سرمایه و زحمتم در_

 .میونه

 .کمی هم بهم حق بده

 درک میکنم، ولی این موضوع یه جورایی حل_

 .شدهست و اول و آخرش قراره گیر بیوفته

 پلیسا هم کارشونو بلدن که چهطوری ازش اعتراف

 !بگیرن

 از همین االن دارم روزیو تصور میکنم که پتهی

 !هاشمیها رو ریخته رو آب

 .خیلی طول نمیکشه

 باشه باباجان. پس من میرم خونه اما قبلش یه سر_

 .میزنم و میچرخم تو هتل

 .با کارمندا یه سلم، احوالی بکنم

 خدافظی کوتاهی کردند اما قبل از اینکه دستش به

 دستگیره برسد و در را باز کند، پونه وارد دفتر شده

 .بود

 .هیچکدام توقع دیدنش را نداشتند



 سلم عرض شد خانداداش و بابا هامون جیگر و_

 !جذابم

_ کار میکنی؟سلم بابا جان، اینجا چی  

 :با اخمی ساختگی جواب داد

 چیه ما حق نداریم پامونو بذاریم اینجا؟ همش برای_

 پوالد خانه؟

 ...نه عزیزم، این چه حرفیه. منظورم این بود که_

 :پوالد میان حرفش پرید و گفت

 .داره سر به سرت میذاره بابا، ولش کن_

 پونه چشمغرهای به پوالد رفت و گونهی هامون را

 .بوسید

 بیا بریم از اینجا بابا، هر چی بیشتر کنار این برج_

 !زهرمار باشی روت تاثیر منفی میذاره

 .هامون خندید و با پونه همراه شد

 ...حاال نگفتی چی شد اومدی_

در حال دور شدن از دفتر بودند اما همچنان 

 صدایشان

 .را میتوانست بشنود



 .اومدم تولد دیگه_

 تولد کی؟_

_ شما خبر نداری تولد روشاست؟ گفتوا! بابا؟ مگه   

 به همه خبر داده و حتی خود پوالدم قراره تو جشن

 .تولدش باشه

 موندم چهطوری پوالدو راضی کرده! واال دختره

 .مهرهی مار داره

 اون بداخلق، تولد منو به زور اومد! فکر کنم یه

 .خبراییه بینشون

 :هامون با تعجب گفت

_ نمیخورهها فکر نکنم. خیلی اخلقشون به هم ... 
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 .باتعجب موبایلش را در دست گرفت

 .تولد روشا بود؟ پس چرا خبر نداشت

 .چشمش به پیامهای از دست رفته، خورد

 .سه تماس بیپاسخ از روشا داشت

 موبایلش را روی سایلنت گذاشته و اصل متوجه نشده



 .بود

 .سراغ پیامها رفت و حدسش به یقین تبدیل شد

 .روشا، جز تماس، پیام هم داده بود

 با انگشت شصت ضربهای به صفحه زد و پیامش را

 .باز کرد

 من واسه خودم متاسفم که شدم بازیچه دست تو! اگه»

نمیخواستی تو تولدم باشی، هیچ اجباری نبود اما 

 بهت

 نمیاومد وعده الکی بدی و بعد بزنی زیرش! فکر

تکلیفت بامیکردم آدم رکی هستی ولی انگار تو   

 «.خودتم مشخص نیست

 .پوفی کشید و به میز تکیه داد

 .مشغول فکر کردن بود

 آنقدر مسائل مختلف برایش پیش میآمد که وقت

نمیکرد به روشا، تولدش، یا هر مسئلهی مربوط به 

 او

 .را به خاطر بسپارد

 .حرفهای آریا هنوز در گوشش بود



لوم، دربعد از چند دقیقه مات ماندن به نقطهای نامع  

 .نهایت تصمیم گرفت همراه پونه و پدرش شود

 .از دفتر خارج شد و نگاهی انداخت

 .ناخودآگاه چشمانش دنبال طلوع میگشتند

 .از صبح که از اتاقش بیرون آمد، ندیده بودش

 ...حتما بیمارستان بود

بدون این که حرف یا کار خاصی داشته باشد، 

 دوست

 .داشت با او صحبت کند

ا گرفت و موبایل را به گوشش چسباندشمارهاش ر . 

 .چندلحظه بعد، صدایش را شنید

 .سلم_

 .لبخند نامحسوسی روی صورتش جا خوش کرد

 سلم! کجایی؟_

 در حینصحبت کردن، به سمت کافی شاپ، گام

 .برمیداشت

 .اومدم بیمارستان_

 .از صدایش نتوانست متوجه حالش شود



 خب؟_

_ یکی دو مورد  هیچی دیگه... دنبال کلیهایم براش.

 پیدا

 .شده

 .باید آزمایش بدن، ببینیم کدوم بهش میخوره

 !این که خوبه_

 آره، ولی من تا وقتی سرحال نبینمش دلم آروم_

 ...نمیگیره... میترسم زیر عمل چیزیش بشه

 .از حرکت ایستاد

 .تولد روشا که قرار نبود به همین سرعت تمام شود

 ...فوقش کمی دیرتر میرسید

# انبیهیچدرد  
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 چرا الکی آیه یأس میخونی؟ تا همینجاش هم_

 .خواهرت خیلی خوب مقاومت کرده

 ...این حرفا رو نری به مادرت بگی، بدتر دقش بدیا

 مهر انیس به دلش نشسته بود و میدانست دنبال بهانه

 .بود تا بشیند ساعتها به خاطر دخترش گریه کند



 !همین کم بود طلوع هم حرف ناامیدکنندهای بزند

 ...نه نمیگم که_

 آفرین، همین چندباری که مادرتو دیدم، فهمیدم_

 .چهقدر رو شما دوتا حساسه و دوستون داره

 حاال بخوای این فکر و خیاالتو هم باهاش در میون

 .بذاری، دیگه هیچی! بیا و آرومش کن

 .نه، حواسم هست_

دامه دادبا صدای آرامتری ا : 

 .فقط به تو گفتم_

 وسط طبقهی همکف ایستاده بود؛ در حالی که

 اطرافش مهمانان و کارکنان به سرعت در حال رفت

 .و آمد و صحبت بودند اما او انگار کسی را نمیدید

آرام پلک زد و دست مشت شدهاش را در جیبش 

 فرو

 .برد

 :انگار هول کرده بود. گلویش را صاف کرد و گفت

 ...خوبه_

 .برای چند لحظه هیچکدام حرفی نزدند



 ...احتماال باید قطع میکرد

دهان باز کرد برای خداحافظی، اما صدای طلوع 

 مانع

 .شد

 تو چی؟_

 من چی؟_

 .کوتاه خندید

 گیج میزنیا... میگم تو چهخبر؟_

 .با تردید حرفش را کامل کرد

 علیرضا چیزی نگفت؟_

گور پدرش» خواست بگوید  » 

سش را محکم بیرون داداما به جایش نف . 
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 تو چیکار اون داری؟_

وا! خب این همه زحمت و دردسر کشیدم، یعنی _

 حقم

 نیست در جریان باشم بعدش چی میشه؟



 .ابروانش در هم گره خورد

 !چه با افتخارم از خودسریاش حرف میزنه_

 :طلوع با تعجب گفت

_ ع جوشاعصاب نداریا... مگه چی پرسیدم، سری  

 .میآری

 .خبر مهمی بشه، خودم میگم_

 اینجا هم شلوغه، نمیشه راجع به این موضوع حرف

 .زد

 آهان، خب پس میخوای قطع کنم هر وقت سرت_

 .خلوت شد، صحبت کنیم

 :سریع جواب داد

 !نه_

 طلوع حس میکرد رفتار پوالد با وجود تمام

 .بدقلقیهایش، نسبت به قبل نرمتر و مهربانتر شده

 .برخلف پوالد، او همیشه دوستانی داشت

 از دوستان زمان مدرسهاش که هنوز با آنها در

 ارتباط بود، تا همکلسیهای دانشگاه و همکارانش در

 .هتل



 خصوصا با نرگس و سامیه که کامل صمیمی بود اما

 جنس دوستیاش با پوالد برایش تفاوت و تازگی

 .داشت

 باشه... نگفتی چه خبر؟_

ید گفتپوالد با ترد : 

 .باید برم تولد_

 مبارکه، تولد کی هست؟_

 روشا دقیقا چه کارهاش بود؟

 ...دوست؟ فامیل؟ آشنا

 !دختر پسرخالهی بابام_

 ...چرا باید تولد چنین کسی میرفت؟ مگر این که

 .نتوانست جلوی حس کنجکاویاش را بگیرد

 فکر کردم زیاد اهل معاشرت نیستی، چه برسه به_

ولد دختر خالهیاینکه بخوای بری ت ... 

 .نسبتی که پوالد گفته بود را فراموش کرد

 هنوزم نیستم، ولی آخه گفتم میرم تولدش؛ دعوتم_

 .کرده بود

 آهان، قبول کردی؟_



 .لبش را با زبان تر کرد

 ...آره، آریا میگه کیس خوبیه_

 کیس خوب از چه نظر؟_

 !برای اینکه دوستدختر من بشه_
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، برای لحظاتی ساکت ماندطلوع . 

 توقع این حرف را نداشت. یعنی پوالد آنقدر با او

 احساس راحتی میکرد که راجع به چنین مسئلهای هم

 !صحبت کند و در جریان بگذاردش؟

 نظر خودتم همینه؟_

 نه! یعنی من اصل نظری ندارم... راستش یکم گیج_

 .شدم

 چرا؟ مشکل کجاست؟_

 ...کلفه بود و مستاصل

_ ای شروع یه رابطه، نباید یه کششی، احساسی،بر  

 چیزی... نسبت به طرف مقابل داشت؟

 تو این احساسو نداری؟_



 نه! کل نسبت بهش خنثیام. دختر خوب و_

 خوشگلیهها، ولی از اونایی نیست که ذهن منو به

 !خودش درگیر کنه

 یعنی اگه سر راهم قرار نگیره، بهم زنگ نزنه،

 .خلصه اگه اون پیداش نشه، من یادش نمیافتم

 خب پس چه کاریه حاال حتما بخوای بهش نزدیک_

 شی؟

 چهمیدونم، آریا میگه واسه اینکه زندگیت از این_

 حالت خشک و بیروح در بیاد، وجود یه دختر که

 نسبت بهت علقهمنده، میتونه کمک کنه اما خودم

 .تردید دارم

م بریزهمیترسم برعکس، همه چیز به ه . 

 از چه نظر؟_

 .از همه نظر! االن زندگیم یه نظم خاصی داره_

 فکر کردی چرا بعد هفت سال دوری از خانواده، باز

 هم وقتی اومدم ایران، تصمیم گرفتم جدا بشم؟

 .واسه اینکه من استقلل داشتنو دوست دارم

 بدم میآد یکی بخواد چکم کنه، بخواد بپرسه کجا



ی و این حرفابودی، کی میآی، کی میر ... 

 .طلوع، همچنان به حرفهای پوالد فکر میکرد

 .نمیخواست نسنجیده صحبت کند

 به هر حال، پوالد او را دوست خود دانسته و

 حرفهای دلش را با او در میان گذاشته بود پس نباید

 راهکاری بچگانه میداد و او را از خود ناامید

 .میکرد

_ شهمن فکر میکنم راجع به این موضوع می  

 ساعتها صحبت کرد، ولی اگه قول دادی تو این تولد

 ...شرکت کنی، پس زشته اگه نری

 ...آره! میدونم_

 :پوفی کشید و گفت

 پس من قطع میکنم فعل، تا شب میآم بیمارستان یه_

 .سر میزنم

 طلوع خواست بگوید احتیاجی به این کار نیست اما

 .پوالد تماس را قطع کرده بود
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 پا در کافیشاپ که گذاشت به جز پونه، امید را هم

 .دید

 هامون از همان فاصله، اشاره کرد جلوتر بیاید و

 .کنارش بنشیند

 کافیشاپ به صورت کامل رزرو شده بود و به جز

 خودشان و مهمانان دعوت شده، شخص غریبهای

 .وجود نداشت

 با گامهایی که برخلف همیشه، سریع و مطمئن

به آنها نزدیک شدنبودند،  . 

 روشا یا واقعا متوجه حضورش نشده بود، یا خودش

 .را به ندیدن میزد

 .سلم بلندی کرد که سرها به سمتش چرخید

 .چند نفر را نمیشناخت

 دخترهایی همسن و سال خود روشا به نظر

 .میرسیدند

 .احتماال دوستانش بودند

 یکی از دخترها که خیرهاش شده بود، سمت روشا

 .چرخید و در گوش او چیزی پچ پچ کرد



 جلوی خودش را گرفت تا اخم نکند و روی صندلی

 .کنار پدرش نشست

 :هامون، کمی سمتش خم شد و گفت

 ...دیر کردی، فکر کردم نمیآی_

 .داشتم با تلفن صحبت میکردم_

 باشه. حاال چرا اینشکلی شدی؟_

 چه شکلی؟_

 !عصبی به نظر میرسی_

نگاه کرد از گوشه چشم به روشا . 

 با آرایش خاصی که روی صورتش نشسته بود،

 .زیباتر از همیشه به نظر میرسید

 !دست از آنالیز کردن من بردار آقاهامون_

 .بی صدا خندید. میدانست پوالد چرا آنقدر کلفه بود

 خب حاال کادو چی گرفتی؟_

 دستش که به سمت لیوان آبمیوه رفته بود، نرسیده به

 .آن خشک شد

یزی حتی به ذهنش خطور نکرده بود... زیرچنین چ  

 :لب نالید



 ...مگه باید کادو هم میگرفتم_
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 هامون به زحمت جلوی خودش را گرفته بود تا با

 .صدای بلند زیر خنده نزند

 نه عزیزم، همین که قدمرنجه کردی و افتخار دادی_

 .تو، تولدش باشی، خودش هدیهست

 !بابا_

_ جوش نیار خیلهخب، . 

 !یه فکری دارم

 راست میگی؟ چه فکری؟_

 چندماه پیش یکی از دوستان طلفروشم که جایی_

کمکش کرده بودم، به عنوان هدیه و تشکر یه 

 نیمست

 !آورد برای ماهبانو اما همسرجان نپسندید

 حاال این هیچی، نذاشت به یکی از دخترا هم بدمش

 .چون به نظرش قشنگ نمیاومد

باد کرده و االن تو گاوصندوق خلصه رو دستم  



 دفتره، نظرت چیه همونو بهش کادو بدی؟ هم من

 ...ازش راحت میشم و هم تو دست خالی نمیمونی

 :پوالد با تردید پرسید

 یعنی اینقدر زشته؟_

 زشت که نیست، ولی مادرتو که میشناسی، فقط_

 .طرحای خاص و ظریف میپسنده

 باشه، همینم خوبه، ولی شما چی میخوای بدی؟_

 :هامون چشمکی زد و گفت

 .من که میخوام برم، االنم تو این جمع اضافیم_

 .ولی پونه گفت همه رو دعوت کرده_

 همهی جوونا رو البته! باهات قهره؟_

 :با تعجب پرسید

 !کی؟_

 .هامون چشمانش را ریز کرد

_ وشا روخودتو نزن به اون راه! همین دختره، ر  

 میگم دیگه

واال قبلش مشکلی نداشت این سمت میزو نگاه کنه 

 ولی



 از وقتی اومدی، انگار گردنش ناقص شده و نمیتونه

 ...تکونش بده سمت ما
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 .از جا بلند شد و دست روی شانهاش گذاشت

 فکر کنم باید بری منت کشی! اما اگه دلت باهاش_

نکن باباجان نیست، الکی خودتو اذیت . 

 تکلیفتو مشخص کن. شل کن، سفت کن راه ننداز که

 یه موقع به خودت بیای و ببینی یکی رو به خودت

 !بیجهت وابسته کردی

 رو به روشا چرخید و با صدای نسبتا بلندی که به

 :گوشش برسد، گفت

 عموجان بازم تبریک میگم، من دیگه میرم تا جمع_

 .جوونا راحت تر باشن

خره مجبور شد به آن سمت نگاهی روشا، باال

 .بیاندازد

 :معترض گفت

 چرا زود میرین عمو؟ ما که خیلی هم راحتیم به _



 ...خدا، بمونید لطفا

 .هامون، چند دقیقهای مشغول صحبت با روشا شد

 .همیشه همینطور بود

 اگر در جمعی همسن و سال خودش پیدا نمیکرد،

 .کلفه میشد و طاقت ماندن نداشت

ند، باالخره توانست روشا را راضی کندبعد از چ . 

 :شانهی پوالد را فشرد و آرام گفت

 .یه پولی هم از طرف من کادو بده_

 .پاکت هدیه زیاد داریم

 تو همون دفتر که رفتی جعبه طل رو برداری، اونم

 .آماده کن

 .چشم، مرسی برای کمک _

 .به بهانهی بدرقهی پدرش از جمع فاصله گرفت

شا را آماده میکردباید کادوهای رو ... 

 سوی دیگر، طلوع خسته به صندلی تکیه داده و

 .چشمانش را بسته بود

 .انیس روی پا بند نبود

 دوست داشت با دخترش از افکاری که در سرش



 .میچرخید، حرف بزند

 !به دلم افتاده این پسره میتونه کلیه به طناز بده _

 :به زحمت چشمانش را باز کرد و آرام جواب داد

 به نظر منم میشه، ولی باز چند روز طول میکشه_

 .تا همهی آزمایشا روانجام بده

اگه طناز از اتاق عمل سالم بیرون بیاد، کل  _

 اهواز و

 !نذری میدم
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 .خندید و گونهی مادرش را بوسید

 میدونی اهواز چهقدر جمعیت داره؟ کوتاه بیا مادر_

 .من

رو که میتونم نذری بدم، خب... خب کل فامیل _  

 ها؟

 .من یه پیشنهاد بهتر دارم _

 .انیس سوالی نگاهش کرد

 جای اینکه ریخت و پاش بیخود بکنیم، به کسایی_



 .که واقعا نیاز دارن پولش رو بدیم

 .یا مثل برای اونا غذا درست کنیم

االن فامیل ما، به یه پرس پلومرغ چه احتیاجی 

 دارن؟

میذارن رو نعمت خدا ولی هیچی! تازه ده تا عیبم  

آدمایی هستن که روزی یه وعده غذا هم ندارن 

 چیزی

 .بخورن

 به نظرت اگه به همچین آدمایی کمک کنیم، ثوابش

 بیشتر نیست؟

 چرا مادر راست میگی، هر کار به نظرت بهتره _

 .بکنیم

 .دیگه به هر حال سوادت بیشتره، آگاهتری

 من زنقدیمیام، چی سر در میآرم؟

ه یاد طناز افتاد و گفتدوبار : 

 دیدی چشاشو باز کرد؟_

 .این بار لبخند از ته دل روی لبش نقش بست

 .آره قربونش برم_



 حالش بهتره، نه؟_

از صبح که پایش را در بیمارستان گذاشته بود، 

 کارش

 .شده بود دلداری دادن به مادرش

 نسبت به این چند روز که بیهوش بود، آره ولی در_

عمل کنهکل باید حتما  . 

 :و انیس برای بار چندم تکرار کرد

 ...کاش زودتر پیوند میشد تا دلم آروم بگیره_

 عجله که فایده نداره، باید صبر کنیم همهچی طبق _

 .اصولش پیش بره

 االنم برو خونهی عمه، این مدت از بیمارستان تکون

 .نخوردی

 .یهکم استراحت کن... من اینجا میمونم

یکنماگه چیزی شد، خبرت م . 

 ...ولی بمونم بهتره _

مامان هیچ فایدهای نداره، طنازم که دیدی؛ فعل  _

 برو

 .استراحت کن، فردا بیا



 با اصرارهای زیاد، باالخره توانست مادرش را

 .راضی کند

 !بهادر اما کوتاه نیامد و در بیمارستان ماندنی شد

به خودش که آمد، انیس رفته و او مانده بود و 

 ...بهادر

به تاکسی که مادرش سوار آن شده و هرلحظه 

 دورتر

 .میشد، خیره مانده بود

 یکبار جستی ملخک، دوبار جستی ملخک، آخر به_

 !دستی ملخک
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 هراس و وحشتی که قدمت قدیمی داشت، به جانش

 .افتاد

با اینحال سعی کرد حداقل در ظاهر، ترسش را 

 نشان

 .ندهد

راهش را کج کرد تا پیش طناز  جوابش را نداد و



 برود

 .اما بهادر اجازه نداد و مانعش شد

 !با تو بودم ملخک_

 .با بیزاری و اکراه نگاهش کرد

 !ازت متنفرم_

 بهادر فقط خندید. بار اولی نبود که چنین حرفهایی از

 .طلوع میشنید و به طرز حرف زدنش عادت داشت

 !جوون، نفرتتم قشنگه_

و از ته دل گفتدستانش را مشت کرد  : 

 تو یه موجود حقیر و بدبختی بهادر! حتی دوست_

 ندارم برای یه لحظه چشمم بهت بیوفته، میفهمی؟

 .حالم ازت بهم میخوره

 .این مدت هم ازت دوری کردم

 فکر کردم اونقدر شعور داری که دیگه دور و برم

 .نپلکی، ولی اشتباه میکردم

اصلح از یه بیمار جنسی، نمیشه توقع داشت که  

 !بشه

 لبخند گل و گشاد بهادر جمع شد و بازوی طلوع را



 .فشرد

 قدرت بدنی زیادی داشت و فشار انگشتانش باعث

 .میشد بازوی طلوع در حال له شدن، باشد

 .سعی کرد خودش را رها کند اما توانش را نداشت

 علرغم تمام تلشش برای خودداری، باز هم صدایش

 .لرزان و هراسیده بود

_ چی میخوای؟ ولم کن  

 اعصاب منو خرد نکن! خودت که میدونی، من_

 .وحشیام، حوصله درست حسابی هم ندارم

 یهو قاطی میکنم! اونوقت یهو دهنتو جر میدم تا

 !واسه من بلبلزبونی نکنی

 چی میخوای آخه از جونم؟ تو خیلی آشغالی_

 ...بهادر

 .حیوونی اصل! آدم عادی نمیتونه اینجوری باشه

 از دخترت کاش خجالت بکشی، افتاده گوشهی

 !بیمارستان اونوقت تو دنبال کثافتکاریاتی

 شلوغش نکن، فکر کردی خیلی تحفهای من دنبالت_

 باشم؟



 مثل چی داری تو کفت باشم بعد این همهسال؟

 !خوشگلتر از تو، فت و فراوون همهجا ریخته

من اونوقتی که تو خونهی خودم بودی، مزهت 

 کردم،

م بردم! االن که چندساله اومدی تهرون و معلومحالش  

 نیست چندنفر دهنیت کردن، دیگه به درد من

 .نمیخوری! پس این اداهات تموم کن

اگه با مادرت نرفتم و خواستم تنها گیرت بیارم، 

 واسه

 .همین بود که حرفامو بهت بزنم

 .توهم نزن خیلی خاصی و من هنوز بهت میلی دارم

ت میکنممن حتی به زور نگاه . 

 مادرتم دوس دارم، نمیخوام با ادا و اصول بیخود

 .تو، الکی حساس بشه

 االنم که به خاطر وضعیت طناز حالش نسبت به

 !همیشه بدتره، پس جمع کن کاسه و کوزهتو
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 .بهادر، همیشه از او حداقل یکپله جلوتر بود

جنونهمیشه بلد بود او را عصبانی که نه، به مرز   

 !برساند

 با وجود تمام مقاومتها و تلشهایش میتوانست او

 !را بهم بریزد و با روح و روانش بازی کند

 درست مثل همین لحظه که از شدت درماندگی،

 !نمیدانست باید چه واکنشی نشان دهد

 ...پر بود از نفرت، انزجار، خشم، دیوانگی، تحقیر

 .چشمانش امشب گستاخ شده بودند

برداشته و آمادهی گریه بودند بیاجازه نم ! 

 .مشتش را محکم به سینهی بهادر کوبید

 .صدایش مثل تمام جانش میلرزید

 ...بیشرف، عوضی، آشغال_

 مشتهایش یکی پس از دیگری، روی تن و بدن بهادر

 .مینشست

 فکر کردی میتونی هر غلطی دوست داری، بکنی_

 !و تاوان ندی؟ جواب کاراتو پس میدی

ه حسابت نرسه، من ازت نمیگذرم! توخدا هم اگه ب  



 .همین دنیا ازت انتقام میگیرم

 چهطور روت میشه تو چشمام نگاه کنی و دم از

 !دوست داشتن مادرم بزنی؟

 تو اصل میفهمی دوست داشتن یعنی چی؟

 تو مادرمو، زن خودتو، دوست داشتی و مزاحم

 دخترش میشدی؟

 عاشقی و هر موقع چشمشو دور میدیدی، سر و

ت تو اتاق من پیدا میشد؟کله  

 .اشتباه کردم! اون موقع جوون بودم و جاهل_

 .هوا و هوس، چشامو کور کرده بود

من خیلی وقته جز مادرت، به هیچکس توجهی 

 !نکردم

 تاوان هر غلطی هم که کردم، دادم. میدونی چند

 میلیون خسارت دیدم و از دستم پرید؟

 ...همون موقع توبه کردم

 .هیچوقت نه پدر خرپول داشتم نه پارتی

برای هزار به هزار تومن پوالم، خودم زحمت 

 کشیده



 !بودم و یهباره همهشو تو یه شب از دست دادم

دیگه چه تاوانی بیشتر از یه دونه دخترم که کل 

 عمرم

 زجر کشیدنشو به چشم دیدم؟

 .من با بدبختی این زندگی رو نگه داشتم

پس بدم و حاال یکی پیدا  با عذاب تونستم قرضامو

 شده

 .که احتماال میتونه جون دخترمو نجات بده

 .داره همهچی درست میشه، پس گند نزن توش

 انیس شک کرده... دیشب هی میگفت چرا طلوع

 !نمیخواد ببینتت

 من دیگه کاری به کارت ندارم، پس تو هم خودتو

 .جمع کن

 فکر نکن فقط به فکر خودمم، مادرت چیزی بفهمه،

ودشم میوفته کنار طنازخ . 

 نمیخوای بشی قاتل مادرت، میخوای؟
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آخه تو دیگه چهجور موجودی هستی؟ داری کی _

 رو

 گول میزنی بهادر؟ اگه طناز مریضاحواله، هیچ

 .ربطی به غلطای اضافه تو نداره

خدا اون قدر عادل هست که به خاطر خطای کسی، 

 یه

جازات نکنهانسان بیگناهو الکی م . 

 اگه هم مالتو باختی، بازم به خاطر اشتباهات و

 .ندونمکاریات بود

 .دلتو به این چیزا خوش نکن

 بلها و اذیتات هیچوقت یادم نمیره، هیچوقتم فراموش

 .نمیکنم

 بهادر انگار میخواست این بحث، هر چه زودتر به

 .نتیجه برسد

 .حریف سر و زبان طلوع نمیشد

ی، درسته! باشهاصل هر چی تو میگ _ ... 

 .میخوام همهچی رو درست کنم

 میخوام بشیم یه خانواده مثل بقیه، چرا لج میکنی؟



 خانواده؟ اصل چهطوری روت میشه تو چشام نگاه_

 کنی و حرف از خانواده بزنی؟

 میخوای پدرم بشی؟ کدوم پدری به دخترش نظر

 داره؟ کدوم پدری مزاحم دخترش میشه؟

_ م، چرا هی تکرارش میکنی؟خودم گفتم اشتباه کرد  

 .پوزخند پر دردی زد

 انگار حتی اگر میخواست هم نمیتوانست گذشته را

 ...از یاد ببرد

 چیه؟ تکرارش میکنم اذیت میشی؟ الزمه یادت_

 بیارم من چهقدر بچه بودم و بیدفاع؟ فکر میکردم

 قراره جای پدر نداشتمو پر کنی! مامان که اینطوری

 .میگفت

 .روز اول که دیدمت، خوشحال بودم

 با خودم گفتم منم مثل بقیه بچهها، پدر گیرم میآد و

 .حسرت نداشتنش، تو دلم نمیمونه

خیال کردم قراره بهم محبت کنی، قراره دست 

 نوازش

 رو سرم بکشی! ولی تو چیکار کردی؟ به من تجاوز



 !کردی بهادر

 ...نه فقط به جسمم، حتی به روحم

رو به روم حرف از خانواده شدنحاال وایسادی   

 میزنی؟

 !اصل چهطوری میتونی اینقدر پررو باشی؟

 !میخوام همهچیو جبران کنم_

 بعدم من هر گوهی خوردم، بازم حواسم بود دختر

 .بمونی

 مشکلی نداری که، برو با هر کی دوست داری

 .ازدواج کن

 !الزم نیست به کسی، حرفی بزنی
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 طلوع؟_

 .سر هر دو به سمت پوالد چرخید و خیرهاش شدند

 بهادر با اضطراب و نگران و طلوع متعجب و

 .خجالتزده

 با خود فکر کرد یعنی چهقدر از صحبتهایشان را



 شنیده؟

 از کی آنجا ایستاده؟

 چهخبره اینجا؟_

 از بهادر فاصله گرفت و سعی کرد طبیعی برخورد

 .کند

 ...چیزی نیست_

مهی صحبت کردن با طلوع گذشتبهادر از ِخیر ادا . 

 به نظر نمیرسید مرد جوان قصد داشته باشد از کنار

 .طلوع تکان بخورد

 !من میمونم پیش طناز، تو دیگه برو_

 .یه استراحتی بکن و فردا بیا

 اینبار طلوع مخالفتی نکرد. در واقع اصل جانش را

 .هم نداشت

از طرف دیگر، نمیتوانست حتی ثانیهای بیش از 

 این،

 .بهادر را تحمل کند

 راهش را کشید و به سمت خروجی بیمارستان راه

 .افتاد



 طلوع؟_

 جواب پوالد را نداد. نه که نخواهد... آن لحظه چنان

 شدت بغضش زیاد بود که دهان باز کردنش برابر

 ...میشد با رسوایی

 چرا جواب نمیدی؟_

 .سرعت قدمهایش را بیشتر کرد

 ..کاش میتوانست از دست پوالد غیب شود

 اما در عوض یکباره راهش را سد کرد و با پرخاش

 :غرید

 مگه با تو نیستم؟ کجا داری میری؟ یا بهتره بپرسم_

 !چرا داری فرار میکنی
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 من االن اصل شرایط خوبی ندارم، میشه بهم گیر_

 !ندی؟ حالم بده

هل کوتاه آمدن نبودپوالد اما مثل همیشه ا . 

خب چته؟ چرا نمیگی چی شده؟ بیا بشین تو _

 !ماشین



 .از همهچیز و همهکس شاکی بود

 چرا باید در این دنیا کسی با خیال راحت ظلم میکرد

 .و ککش هم نمیگزید

 چرا کسی میتوانست تجاوز کند و روح و روان آدمی

 را به یغما ببرد و سالها در آرامش زندگی کند؟

دختر بود؟ چرا ضعیف بود؟ اصل چرا  

 چرا هیچوقت در کودکی زورش نرسید بهادر را

 بکشد؟

 چرا مادرش نمیتوانست مستقل باشد؟

 .همزمان، هزاران سوال در ذهنش رژه میرفت

 ...سوالهایی که برای هیچکدام جوابی پیدا نمیکرد

پوالد دست زیر چانهاش گذاشت و آرام سرش را 

 باال

 .گرفت

وع کلمهای حرف نزده بود، دردبا وجود اینکه طل  

 .عمیقی را از جانبش حس میکرد

 در این کار مهارت داشت، درد و غم را از صد

 .فرسخی میتوانست تشخیص دهد



 ...بهم بگو اونی نیست که خیال میکنم_

 .بغض طلوع بیشتر شد

 اگر حرف میزد، اگر لب باز میکرد، معلوم نبود

 ...بتواند زنده بماند

 !شاید دق میکرد

 .سرش را به ضرب عقب کشید

 :قبل از این که دور شود، جیغ زد

 .شماها همهتون مثل همید_

همهتون یه مشت عوضی هستید که فقط به 

 پایینتنهتون

 .فکر میکنید

 از اون بهادر پررو و بی چشم و رو بدم میآد، از تو

 ...هم بدم میآد

 فکر کردی با بقیهشون فرق داری؟

بیهدف تکان دادهیستریک خندید و دستش را  . 

 تو فقط ادا و اصولت بیشتره! وگرنه با هم فرقی_

 .ندارید

 .از همه مردا متنفرم



 ...از تو، از بهادر، از طاهر

 دست از سرم بردار وگرنه اینقدر جیغ میزنم که

 !آبروت بره
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با همان صدای بلند، نگاه کنجکاو چند نفر را به 

 سمت

 .خود کشید

مشخص بود ذرهای هم شوخی نداشت و واقعا این 

 کار

 .را میکرد

 دیگر آب از سرش گذشته بود و نمیتوانست به چیز

 .دیگری فکر کند

 دستش را محکم گرفت و بدون هیچ لطافتی او را با

 .خود به سمت ماشین کشید

 ولم کن، چه غلطی داری میکنی، ها؟_

 ...مگه با تو نیستم آشغال

هایی که با صدای بلند از جانب به جز بد و بیراه



 طلوع

 نصیبش میشد، هر چند ثانیه، مشت یا لگد کمجانی به

 .کمر و دست یا پاهایش میخورد

 :کلفه دست طلوع را رها کرد و غرید

 میخوام از اینجا ببرمت، چه مرگته دخترهی_

 !وحشی؟

 .من نمیخوام باهات هیچجا بیام_

 نفهمیدی گفتم دست از سرم برداری؟

_ قراره هر چی تو خواستی، من انجام بدم؟ مگه 

 سوار

 !شو ببینم

 نه فقط به گفته و تصور پوالد، که طلوع واقعا

 .پرخاشگر و غیرمنطقی شده بود

 من نمیخوام باهات بیام، به جون مامانم، اگه تنهام_

 .نذاری، کاری میکنم همه مردم دورمون جمع شن

 .میگم مزاحم شدی، پلیس ورداره ببرتت

رهآبروت ب ! 

 .آنقدر تند حرف زد، که به نفس نفس افتاد



 .قفسهی سینهاش با شدت زیادی باال و پایین میشد

 پوالد که دور نشد، دهانش را تا انتها باز کرد و خود

را آمادهی جیغی بلند کرده بود اما سیلی نسبتا 

 محکمی

 !...روی گونهاش نشست و صدایش در دم خفه شد
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ه توقع نداشت، با دهانی نیمهباز، ماتش ماندطلوع ک . 

نفسش را محکم بیرون داد و در ماشین را برایش 

 باز

 .کرد

 !برو تو_

 .ناخودآگاه حرف گوش کرد و سوار شد

پوالد با رضایت سر تکان داد و به سمت دیگر 

 ماشین

 .رفت

 .لحظاتی بعد، از بیمارستان دور شده بودند

طلوع برعکس دقایق قبل، در سکوت فرو رفته و 



 هیچ

 .نمیگفت

 ...نمیدانست باید ساکت باشد یا حرفی بزند

 .خودش هم گیج و سر درگم شده بود

 بعد از تمام شدن تولد، اولین چیزی به ذهنش رسید،

رفتن به بیمارستان بود و توقع هر برخورد و اتفاقی 

 را

 !داشت جز آنچه که واقعا رخ داد

_ تا حاال به زور با هیچ دختری نبودم... محضمن   

 !اطلعت

 باالخره از لحظهای که در ماشین نشست، از خود

 .عکس العمل نشان داد

رویش را به سمت دیگر چرخاند و به خیابان زل 

 .زد

 .پوالد پوفی کشید وسرعتش را بیشتر کرد

 .دوباره لحظهی دیدن طلوع را به خاطر آورد

ایستاده و به نظر نمیرسید متوجه شد کنار ناپدریاش  

 .صحبتشان خوب پیش برود



 ...نمیدانست جلوتر رفتنش درست بود یا نه

 شاید بحث خصوصی و خانودگی بود و به او ربطی

 .نداشت اما نتوانست جلوی کنجکاویاش را بگیرد

 جدا از آن، ترجیح میداد بحثشان راجع به هر چه

هم بود، زودتر تمام شود و طلوع بیش از این به  

 .نریزد

 آنقدر نزدیک نشد که بتواند تمام حرفهایشان را به

 طور واضح بشنود اما انگار بهادر از پشیمانی حرف

 ...میزد

 واکنش شدید طلوع و حرفهایی که در عصبانیت زده

 بود را اگر کنار حرفهای قبلی و گارد همیشگیاش

 نسبت به بهادر میگذاشت، به راحتی میتوانست

اقی برای طلوع افتادهحدس بزند چه اتف ! 

 بهادر، ناپدریاش، او را مورد آزار جنسی قرار داده

 !بود
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 بعد از دقایقی، طلوع که انگار حالش نسبت به قبل



 :بهتر شده بود، پرسید

 کجا میریم؟_

 !خونهی من_

 سرش به سرعت سمتش چرخید، اما پوالد توجهی

 .نکرد

 چی؟_

قتی جوابی نشنید، تکرار چندلحظه صبر کرد و و

 :کرد

 !با توام_

 :رک و مستقیم گفت

 چیه؟ میترسی خفتت کنم؟ من اگه میخواستم، همین_

 امشب میتونستم یه دخترو که اتفاقا ازم خوشش میآد،

 بیارم خونهم، ولی نخواستم! پس اینجوری بهم نگاه

 .نکن

 چهجوری؟_

 با همین ترس و لرز مسخره که انگار قراره اونجا_

 بل ملیی سرت بیارم! یا اینکه یه آدم هول و دختر

 !ندیدهم که نمیتونم خودمو کنترل کنم



 ...من همچین فکری نکردم_

 !کردی_

 ...نه_

 !میگم کردی، بگو چشم_

 .ظاهرا چارهای جز اعتراف کردن نداشت

 پوالد، باهوشتر از آن بود که او خیال میکرد و حتی

اری را که دراز یک سوال ساده میتوانست تمام افک  

 .گوشهی ذهنش میپروراند ، بخواند

 !باشه... ببخشید_
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 .تصمیم گرفت تا رسیدن به مقصد حرفی نزند

 به هر حال پوالد، متفاوتترین دوستش به حساب

 .میآمد

 معموال به طلوع روی آنچنانی نشان نمیداد و خیلی

واز مواقع حالش را میگرفت اما به طرز عجیب   

 !غریبی حضور و بودنش، بهتر از نبودنش بود

 مدتی که گذشت، با توقف ماشین، سرش را با



 .کنجکاوی به اطراف چرخاند

 !پیاده شو، رسیدیم_

در را باز کرد و خواست از ماشین بیرون بیاید اما 

 با

 .حرف پوالد که نامش را صدا زد، متوقف شد

 بله؟_

 من و تو رفیقیم، درسته؟_

یید تکان دادسرش را به تا . 

 میدونی فرق تو با دوست دختر چیه؟_

 :با تردید گفت

 ...نه_

پوالد که خودش را که جلوتر کشید، دستانش را 

 مشت

 کرد و لب گزید تا تکان نخورد و ناخودآگاه عقب

 .نرود

 .نمیخواست جوری رفتار کند که انگار از او ترسیده

 همین چند دقیقه پیش بابت افکار بدبینانهاش

واهی کرده بودعذرخ . 



 .خب بذار خودم بهت بگم تا خیالت راحت شه_

 من نه طمعی رو تن و بدنت دارم، نه دلم میخواد

 بکشونمت به تختم و نه قراره عاشقت بشم! حله؟

 منتظر جواب طلوع نماند و خودش زودتر از ماشین

 .پیاده شد

 .برای چندلحظه روی صندلی مات ماند

نکرده بود هنوز به بیپروایی پوالد عادت ... 

ضربهای که به شیشه خورد، باعث پاره شدن 

 رشتهی

 .افکارش شد

 بیا پایین دیگه، خوابت برد؟ من بغل، مغل نمیکنما،_

 !کمرم همینجوریشم ناقصه
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 حتی نمیتوانست تشخیص دهد که شوخی میکرد یا

 .واقعا جدی بود

 در هر صورت از ماشین خارج شد و مسیر پوالد را

 .در پیش گرفت



 !حداقل وایسا بهت برسم، خیر سرم مهمونما_

 من اهل مهمونبازی نیستم دخترخانم! کل فقط آریا_

 !میآد اینجا که خودش از من صاحبخونهتره

 تو هم خیال نکن قراره بشینی پاتو بندازی رو پات

 !من واست غذا سرو کنم

استی میری از یخچال برمیداری،هر چی خو  

 !خودت میخوری

 شوخی میکنی؟_

 قیافهی من به کسایی میخوره که دارن شوخی_

 میکنن؟

 به چهرهی جدی و بیلبخند پوالد خیره شد و اعتراف

 :کرد

 نه! یه سوال بپرسم قول میدی عصبی نشی؟_

 .قول که نمیدم، ولی بپرس_

 ...نه پس، یه سوال دیگه میپرسم_

به این شیکی، یعنی واقعا آسانسور نداره کهآپارتمان   

 ما داریم از پلهها میریم؟

 !داره_



 :توضیح بیشتری که نداد، خودش حدس زد

 .آهان، پس خرابه_

 .عجیبه که درستش نکردن

 معموال همچین جاهایی خیلی رسیدگیشون سریع و

 ...کامله

 !آسانسور خراب نیست_

ل با قدمهایکم کم به نفس نفس افتاد پوالد اما بیخیا  

 .سریع، پلهها را باال میرفت

 :از حرکت ایستاد و با تعجب پرسید

 پس ما چرا داریم از پلهها میریم؟_

 برای اینکه اونقدر خسته بشی تا فرصت فکر_

 !کردن به یه مشت خزعبلتو نداشته باشی

 از آنجایی که پوالد هر لحظه بیشتر ازش فاصله

فتمیگرفت، با اکراه سراغ پلهی بعدی ر . 

 کی گفته من میرم تو فکر؟ _

 خودم! تو ماشین همش زل زدی به یه گوشه و_

 .داشتی فکر میکردی

 :متفکر پرسید



این روشی که داری انجام میدی، یه متد _

 روانشناسیه

 که حواس آدمو از مسئلهای که رنجش میده، دور

 کنه؟

 پوالد آهی کشید و فکر کرد یعنی تا کی سوالهای

 طلوع ادامه خواهند داشت؟

 !نه، چشمم که به پلهها خورد، به ذهنم رسید_

 یه سوال دیگه بپرسم؟_

 :نفسش را محکم بیرون داد و غرید

 جای اینکه هی از زبونت کار بکشی، سریعتر راه_

 .بیا

 خجالت نمیکشی از من با اینوضع پا و کمرم، عقب

 موندی؟

 :مظلومانه گفت

 ...به خدا همین یه سواله_

 !تو که دهن ما رو سرویس کردی، اینم روش_

 .بپرس

 االن طبقه چندیم؟_



 .طبقهی چهار_

 :بریده بریده پرسید

 !آهان... اون وقت... خونهی تو... طبقهی چنده؟_

 !طبقه ده_
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 .همانجا روی پلهها وا رفت

 وای! حداقل بگو این یکی رو شوخی میکنی؟_

با اخمهایی در هم، در حال پوالد دست به سینه و 

 نگاه

 .کردنش بود

 ...قول میدم اصل به چیز بدی فکر نکنم_

 :مستاصل ادامه داد

 ...به جون خودم، به جون مامانم... به جو ِن_

 :میان حرفش پرید و مسیرش را کج کرد

 .خیلهخب، بسه هی قسم نخور. با آسانسور میریم_

 .با خوشحالی، از جا پرید

 واقعا؟_



_ چه خبرته؟ همسایهها شاکی میشنآروم،  . 

 .چشم، ببخشید... مرسی_

 پوالد سری تکان داد و به اتفاق هم سوار آسانسور

 .شدند

 فقط چند لحظه توانست سکوت سنگین را در هم

 .نشکند

 تا میرسیم خونهت، اون یکی سوالمو بپرسم؟_

 با خود فکر کرد کاش الل میشد و نمیگفت هیچ

 .دوستی نداشت

ها ماندن، بد بود؟اصل کجای تن  

 مگه سوال دیگهای هم مونده؟_

 ...آره دیگه، همون که ممکنه ناراحت بشی_

 وقتیمیدونی ممکنه ناراحت بشم، چه اصراریه_

 !بپرسی؟

 ...خب چون ذهن خودمو درگیر کرده_

تکان« بپرس و فقط تمامش کن»سرش را به معنی   

 .داد

 چرا منو آوردی خونهت؟ نه که خیال کنی منظور_



 بدی دارم یا فکری کردما، همینطوری از روی

 .کنجکاوی دارم میپرسم

 پس کجا میبردم؟_

 آسانسور که از حرکت ایستاد، لحظهای وقفه بین

 .صحبتشان ایجاد شد

 :در حال خارج شدن از اتاقک گفت

 ...مثل هتل_

 .اونجا همیشه شلوغه، حتی پلیسا هم هنوز هستن_

هم دیدن به اندازهی کافی هم من و تو رو با . 

 نمیخوام کسی فکر کنه من با کارمندام ارتباط

 .غیرحرفهای و خارج از محدودهی کاری دارم

 !ولی داری، با من دوستی_

 :در خانه را باز کرد و گفت

 .تو فرق داشتی_

 چه فرقی؟_

 :وارد شد و خیرهی چشمانش گفت

 اگه بخوای باز سوال بپرسی، میفرستمت پایین اون_

دلم برات سوختو با همون پلههاشیشتا طبقهای که   



 !بیای

 بیهیچدردان#

# ۴۶۰پارت  

 ترجیح داد کامل ساکت بماند تا چنین بلیی سرش

 .نیاید

 .فکر کردن به پلهها بیشتر شبیه به کابوس بود

 نگاه جستجوگرش را به اطراف چرخاند و مشغول

 .تماشای خانهی پوالد شد

 :ناخودآگاه با تحسین گفت

_ لی با سلیقه چیده شدهچه خونهت قشنگه، خی . 

 .کفشش را درآورد و سوییچ را روی کانتر رها کرد

 !کار من نیست_

 پس کار کیه؟_

 .بدنش را کش و قوسی داد و روی مبل نشست

 دیزاینر! تو گشنهت نیست؟_

 :طلوع، بدون تعارف جواب داد

 !هست_

 .چهقدر خوب میشد اگر پوالد سفارش غذا میداد



 ...مثل پیتزا یا الزانیا یا

 تا من یهکم چرت میزنم، میری یه چیزی درست_

 کنی؟

 :انگار که اشتباه شنیده باشد، با حیرت پرسید

 !من؟_

 مگه جز تو، کس دیگهای هم اینجا هست؟ خستهم،_

 ...آشپزیمم که خوب نیست

 .حالش گرفته شده بود اما به روی خودش نیاورد

 حاال چی درست کنم؟_

 .خودت یخچالو چک کن_

 .آهی کشید و راهی آشپزخانه شد

 .ناسلمتی بار اولی بود که پا در خانهاش میگذاشت

 !دریغ از کمی روابط عمومی مناسب

 .در یخچال را باز کرد و به داخلش نگاه انداخت

 :با تردید گفت

 ...تقریبا هیچی نداره_

 پوالد همچنان برای خودش لم داده و چشمانش را باز

 .نکرده بود



_ غ که هست، املت درست کندیگه تخم مر . 

 .حیف چشمغره رفتن فایدهای نداشت، او که نمیدید

 .آستین لباسش را باال زد و مشغول شد

 .لحظاتی بعد، املت را آماده کرد بود

 :با حرص غرید

آمادهست، پاشو بیا بخور، یا اونم تنبلیت میآد، _

 خودم

 باید بذارم دهنت؟

جا برخاست پوالد باالخره تکانی به خودش داد و از . 

 :نیشخندی زد و گفت

 !پیشنهاد بدی نیست_

 بیهیچدردان#

# ۴۶۱پارت  

 آنقدر حرصش گرفته بود که نان را سمت پوالد

 .انداخت

 قبل از اینکه به صورتش برخورد کند، آن را گرفت

 .و خندید

 شوخی کردم، چرا وحشی میشی یهو؟ در ضمن آدم_



 !برکت خدا رو نمیندازه این ور، اونور

_ پررویی خیلی ! 

 !خودم میدونم_

 با ولع مشغول خوردن شد اما همزمان حواسش به

 .طلوع نیز بود تا احساس غریبی نکند

 بخوای تعارف کنی، همهشو میخورم، خودت گشنه_

 !میمونیا

 .دارم میخورم دیگه_

 این لقمههای کوچیک چیه آخه؟ مگه گنجیشکی؟_

 ...نیستم ولی دهنمم دو متر نیست که_

دیگری درست کرد و گفتلقمهی بزرگ  : 

 آها، االن داری به من تیکه میندازی، نه؟_

 .اینبار طلوع خندید و شانه باال انداخت

 .یکباره یاد حرفهای پوالد پشت تلفن افتاد

 ا، مگه تولد نرفته بودی؟ چی شد پس؟ هیچیِ _

 نخوردی اونجا؟ دختره چی شد؟

 با یادآوری ماجرای تولد، ناخودآگاه اخم روی

نشست صورتش . 



 .لیوان آبی برای خودش در لیوان ریخت

 آب نمیخوای؟_

 .نه، مرسی. نپیچون دیگه، بگو_

 .چیز خاصی نشد اصل_

 .قسطی حرف میزنی؟ با جزئیات بگو دیگه_

 سرعت غذا خوردنش نسبت به پوالد کمتر بود و با

 خود فکر کرد تا چند لحظهی دیگر هیچ چیز برایش

 .باقی نخواهد ماند

 :با قاشق قسمتی را جدا کرد و گفت

 ...اینتیکهش برای منهها، نخور دیگه اینو_

پوالد که با تقسیمبندی طلوع چیز خاصی برایش 

 باقی

 نمانده بود، به ناچار دست از خوردن کشید و شروع

 .به تعریف کرد

 بیهیچدردان#

# ۴۶۲پارت  

 :باحیرت پرسید

 جدیجدی، رفتی تولد ولی کادو نبردی؟_



انب جواب دادحق به ج : 

 من اصل یادم نمونده بود تولدشه! یهویی رفتم، پس _

 .طبیعیه که کادویی هم نداشتم

 !تازه اگه بابام نمیپرسید، بازم یادم نمیاومد

 دیگه کل اعصابم ریخت به هم، هیچی از گلوم نرفت

 !پایین

 .خندید و با اینحال به فکر فرو رفت

 .ولی به نظرم اصل طبیعی نیست_

_ وقت؟چی اون  

 :برای خودش لقمهای درست کرد و گفت

 اگه از دختره خوشت میاومد، تولدش برات مهم_

 !بود... ولی تو کل یادت رفت

 خب گرفتاریام زیادن! همین خود تو و لجبازیات،_

 !نصف موهامو سفید کردی

 اینبار لقمهی بزرگتری درست کرد و سمت پوالد

 .گرفت

_ گهایه،الکی گردن من ننداز، حرف من چیز دی  

 !خودتم میدونی



 دارم میگم اگه ازش خوشت میاومد، این آدم برات

 .مهم میشد

 درسته که این مدت گرفتار بودی، ولی اگه ذهنتو

 .درگیر میکرد، محال بود تولدش یادت بره

 !خصوصا که دعوتتم کرده بود

 !من که از همون اولش گفتم عاشقش نیستم_

_ فقطنه عاشقشی، نه آنچنان خوشت میآد...   

 میخوای از تنهایی در بیای و برای همین چسبیدی به

 ...اولین گزینه د ِم دستت

 .اگه نظر منو میخوای، به نظرم عجله نکن

آخه موضوع اینه که من به رابطهی بلند مدت با _

 این

 ...آدم فکر نمیکنم! فقط برای یه مدت کوتاه مثل

 خب تهش که چی؟ رابطهای که صرفا برای_

فقط وقتی که میتونستی برای یه کارسرگرمی باشه،   

 .مفید انجام بدی رو از بین میبره

 :بدونخجالت ادامه داد

 به نظر من، یه رابطه صرفا فقط برای سرگرمی و_



 .از سر بیکاری یا رفع نیاز جنسی نباید شکل بگیره

 یهو به خودت میآی و میبینی مثل یه ساله با این

 آدمی، در واقع یه سال زمانت رفته و تهش همون

 .جایی وایسادی که سال پیش بودی

 !یعنی فقط درجا زدی

 خصوصا تو سن و سال تو... مثل من نمیتونم همین

 حرفو به یه پسر هیفده ساله بزنم چون هر چیزی

 .زمان خودشو داره

 اون دختر و پسر اهمیت نمیدن چون خودشون

 ...میخوان آزمون و خطا کنن

ولی تو دیگه به نظرم اگه بخوای یه همچین 

 رابطهای

 رو تجربه کنی هیچی جز یه لذت زودگذر واست

 .نداره

 .با حرفهای طلوع، به فکر فرو رفت

 هیچوقت فکر نمیکرد دختر مقابلش چنین طرز

 .تفکری داشته باشد

 تو کل یکی دو سال بزرگتر از روشایی، پس چرا_



هتری؟حس میکنم خیلی عاقلتر و پخت ! 

 بیهیچدردان#

# ۴۶۳پارت  

طلوع جوابی نداد اما در دلش کیلو کیلو قند آب 

 .میشد

 :در عوض گفت

 ...سیر شدی؟ هنوز یه لقمه مونده_

 .آره، بسمه_

 میآی بازی؟

 :با تعجب پرسید

 بازی؟ این وقت شب؟_

 .از جا بلند شد و اشاره کرد دنبالش بیاید

 آره، پی اس بازی میکنی؟_

تاد و گفتدنبالش راه اف : 

 .نه... بلد نیستم اصل_

 .بیا بشین اینجا. آره خوبه_

 چه بازی دوست داری؟

 .نمیدونم واال... راحت باشه دیگه_



 .مثل از این جنگیا. بیوفتیم به جون هم

 .باشه پس سطحشو میذارم رو آسون_

 .طولی نکشید که مشغول بازی شدند

را ابتدا پوالد سعی کرد به زبان ساده، قواعد بازی 

 به

 .طلوع یاد دهد

 به نظر میرسید کامل آسان باشد اما وقتی پوالد

 حسابش را رسید و مدام از جانش کم میشد، صدای

 :جیغش بلند شد و با اعتراض گفت

 !قبول نیست، همش داری منو میکشی_

 تقلب که نکردم، برای چی قبول نباشه؟ سرعت_

 .دستت پایینه

 !اون دیگه به من ربطی نداره

 :دسته را رها کرد و دلخور گفت

 ...من اصل دیگه بازی نمیکنم_

 .ناخودآگاه خندهاش گرفت

 .بازی همینه دیگه، برد و باخت داره_

 کم کم حرفهای میشی. یه مدت دیگه تو هم میتونی



 .منو ببری

 پس داری غیر مستقیم، منو یه بار دیگه دعوت_

 .میکنی خونهت

ذشتشانه باال انداخت و از خیر بازی گ . 

 !دعوت نمیخواد، هر وقت دلت خواست بیا_

 بیهیچدردان#

# ۴۶۴پارت  

 .لبخند کوچکی زد و کنار پوالد نشست

 .نسبت به او احساس نزدیکی میکرد

 .دیگر نه معذب بود و نه رودروایسی داشت

 مهم نبود که جنسیت، موقعیت مالی و حتی

 .اجتماعیشان با یکدیگر فرق میکرد

ن مهمترین ویژگی بود که بهبا هم دوست بودند و ای  

 .چشم میخورد

 اون اوال که دیدمت با خودم گفتم خدا به خیر کنه،_

 چهقدر این پسره عصا قورت دادهست، برعکس

 !باباش

 االن به نظرت اخلقم فرق کرده؟_



 .آره، خیلی! مهربونتر شدی_

 .یک تای ابرویش باال رفت

 دخترک مقابلش، دوست جدیدش، هر کس که بود و

نصبی که داشت، خوب بلد بود عیب و ایرادهر م  

 .هایش را به رویش بیاورد

 !خب ادامه بده_

 ...خشن، مغرور، پر افاده_

 انگار زمین دهن باز کرده، همین یه آقا پوالد ازش

 .زده بیرون

 ...این بیانصافی و اغراق، واقعا حقش نبود

من کل تو ساعت اداری، آدم جدی هستم، حتی با _

 .تو

حاال صمیمی شدیم، از فردا قراره چیزی خیال نکنی  

 !عوض بشه

 !نه مرخصی اضافه داریم، نه افزایش حقوق

 !اونارو الزم داشتم از آقا هامون میگیرم_

 متاسفانه دستش برای یک تهدید خشک و خالی هم

 ...بسته بود



 .نگاهی به چهرهی خندان طلوع انداخت

ا ازاز وقتی او را دم بیمارستان دید، تلش کرد او ر  

 ناراحتی دور کند که به آن باالخره رسیده بود اما با

 هزار سوالی که در ذهنش یورتمه میرفتند، چه

 .میکرد

 .ماشالل پارتیتم کلفته_

 !ما اینیم دیگه_

 دستش را دراز کرد و به چند شاخه از موهای طلوع

 .چنگ زد

 آی، چیکار میکنی؟_

 !چرا موهات اینقدر کوتاهن؟ همقد موهای منه_

 بیهیچدردان#

# ۴۶۵پارت  

 .اینجوری راحتترم_

 چرا؟_

 :کلفه توضیح داد

 .کل موهای کوتاه راحتتره_

 ریزشش کمتره. شونه زدن و رسیدگی بهش زمان



 .زیادی نمیخواد

موخوره نمیگیره... تو حموم هم الزم نیست یه 

 ساعت

 .بشوریشون

 !ولی بهت میآد_

 اولین کسی بود که هیچوقت او را با موهای بلند

 ندیده

 .بود اما باز هم ازشان تعریف میکرد

 :با تردید پرسید

 ...از کجا میدونی آخه_

 .همچنان خیرهاش بود

 بار دیگر طلوع را با موهای بلندی که تا کمرش

 .میرسید، تصور کرد

 .حدسش سخت نیست، موهات قشنگه_

 .حتما بهت میآد

 اون دالیلی هم که گفتی، میتونه برای هرکسی

شه جز توقانعکننده با ! 

 یعنی دارم دروغ میگم؟_



 داری میپیچونی که راستشو نگی، خودتم دوست_

 داری بلندشون کنی، نه؟

 گاهی بعضی از حرفها و سواالت پوالد، آزارش

 .میداد

 .مثل همین اصرار برای فهمیدن حقیقت

 !اگر نمیگفت، حتما نمیخواست

 نکتهی عجیبتر این بود که ته ذهنش، شاید هم در

ین قسمت قلبش، با پوالد موافق بودگوشهایتر . 

 من خوابم میآد، رو کاناپه بخوابم؟_

 وقتی این حرف را میزد، به هر جایی نگاه کرد جز

 .چشمانش

 .از جا بلند شد تا کمی فاصله بگیرد

 در آن فاصلهی کم، رازداری سختترین کار ممکن

 .بود

 .پوالد اما مجالش نداد

کنددستش را گرفت و مجبورش کرد نگاهش  . 

 برای اولین بار بود که کسی لمسش میکرد و حس

 .بدی نداشت



 تا همین چند وقت پیش، برایش مردها همه در یک

 .گروه جای داشتند

 موجوداتی نفرتانگیز که باید تا جای امکان از آنها

 .فاصله گرفت

 از آخرین باری که موهات بلند بود، چهقدر گذشته؟_

 .کاش بیخیال آن موهای کوفتی میشد

 دستش را عقب کشید تا شاید رهایش کند اما فایدهای

 .نداشت

 ...زورش نمیرسید

 لب گزید و حسرتی که میان کلمات از لبانش خارج

 .شدند را نتوانست کنترل کند

 ...خیلی_

 بیهیچدردان#

# ۴۶۶پارت  

 چرا دوباره بلندشون نمیکنی؟_

 .تو که خودت دوست داری

 :با عجز نالید

_ نی؟ندارم، دستمو ول میک  



 دستتو وقتی ول میکنم که دروغ و طفره نیاری_

 !وسط حرفامون

 حالم بد میشه، یاد خاطرات بدی میوفتم، قانع شدی؟_

 .اینبار حرفش راست بود

الزم نبود خیرهی نگاهش شود تا از آنها متوجه 

 .شود

 چه خاطراتی؟ چه ربطی به موهات داره؟_

 .نظرش راجع به مردها را در ذهنش اصلح کرد

مریض جنسی بودند مثل بهادریا   

 !یا مریض روانی مثل پوالد

 آخر آدم هم آنقدر َکنه؟

 تو مگه خودت نمیخواستی منو از ده طبقه با پله_

 بیاری که به چیزای بد فکر نکنم؟ پس جریان چیه که

 االن گیر دادی میخوای همهشو بیاری جلوی چشمم؟

اون موقع بهترین واکنش، همینی بود که انجام _

مداد ! 

 و االن؟_

 ...احتماال بازم بهترینه_



 .بعد از چند لحظه مکث، جملهاش را کامل کرد

 !هر چند که یهکم کنجکاوی هم توش قاطیه_

 :با حرص گفت

 !باز خوبه صادقی_

 .لحن طلوع هیچ تاثیری رویش نداشت

 .همچنان با آرامش جواب میداد

 .من همیشه صادقم عزیزم، برعکس تو_

_ م حریم شخصی، باهاش یه چیزی هست به اس

 آشنایی

 که انشاالل؟

 دیگه وقتی رفیقم شدی، باید قبلش این قرتیبازیا رو_

 .مینداختی دور

 همین آریا تنها چیزایش که با من مشترک نیست

 شورت و مسواکشه، تازه واسه اون که فرقی نداره،

 !من بدم میآد

 .حاال تو دختری، بیشتر دارم مراعات میکنم

 وا بده ببینم چه مرگته؟

 بیهیچدردان#
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 از تصور لباس زیر مشترکش با دو پسر چشمانش

 .درشت شد

خصوصا که همهشان کوچک و با طرحهای 

 کارتونی

 .بودند

 حتی همین که پایش کرده بود، طرح باب اسفنجی و

 ...پاتریک رویش نقش بسته بود

 اونوقت یه راه برگردونی، دکمه غلط کردمی،_

یزی نیست؟چ  

 !متاسفم، نداریم_

 :آهی کشید و گفت

 .منو یاد بهادر و کاراش میندازه_

 این که نگاهش نمیکرد و فقط گوش سپرده بود، یعنی

 باید حرفش را ادامه میداد؟

 یعنی خودت نمیتونی بقیهشو حدس بزنی؟_

انگار که تازه ماجرا برایش جذاب شده باشد، دست 

 به



 :سینه مقابلش نشست و گفت

 !نه_

 .ذهنش رفت به سالها قبل

 به اوایل بلوغ و تغییر و تحوالتی که در جسمش پیش

 .آمده بود

قدش رفته رفته، در حال بلند شدن بود و چهرهاش 

 از

 .حالت بچگانه و معصومانه، بیرون میآمد

 مادرش برایش از موضوعاتی حرف زده بود که به

 .نظرش خجالتاور میآمدند

د در کوچه و خیابان با گفته بود از این پس نبای

 پسرها

 .بازی کند

 باید مراقب جسمش باشد و اجازه ندهد کسی به تنش

 .دستدرازی کند

 گفته بود با بزرگ شدنش، توجه و نگاههایی بیشتری

 را به خود جلب خواهد کرد، پس باید از خودش

 .مراقبت میکرد



 همان روز برای اولین بار، سنگینی نگاه بهادر را

کردروی خودش حس  . 

 .متوجه قصد اصلیاش نشد

 حرف و مکالمهای رد و بدل نکردند، اما از چشمانی

 که وجب به وجب تنش را کاوید و نیشخندی که

 ...منظوردار روی لبش نشست، حس بدی گرفت

 تو نمیدونی آدم تو خونهی خودشم امنیت نداشته_

 ...باشه یعنی چی

 ...خوش به حالت که دختر نیستی پوالد

# نبیهیچدردا  

# ۴۶۸پارت  

 .حرفی نزد و متتظر ماند طلوع ادامه دهد

 .اوایل هی ازم تعریف میکرد_

 .چه دختر قشنگی، چهقدر نازی

 چهرهی زیبایی داری، چشمات گیران، موهات

 .لطیفن... اما من اصل حس خوبی نمیگرفتم

 .به نظرم یه جای کار میلنگید

 .اصل مدل نگاهش بهم کثیف بود



 ...انرژی منفی میگرفتم... بهم میریختم

 ...نمیدونم میتونی متوجه منظورم بشی یا نه

 احتماال فقط کسی که خودش چنین تجربهی تلخ و

 ...مشابهی داشته، کامل درک کنه چی میگم

 به مادرت نگفتی؟_

 .نه! آخه کار بدی نکرده بود_

 .ازم با یه لحن مثل مهربون تعریف میکرد

نزدیکشدناش هم بیشتر شد یه مدت که گذشت، . 

 مثل نصفهشب پیداش میشد تو اتاق خواب من

 وقتی میپرسیدم چیزی شده؟ میگفت اومدم مطمئن

 .شم پتو ازت کنار نرفته باشی سرما بخوری

 !یا بذار برات کتاب بخونم تا بخوابی

 بهادر اصل اهل کتاب نبود و این پیشنهادش با منطقم

 .جور در نمیاومد

ای ندارم، ولی اون مگه اهمیتیبهش گفتم علقه  

 .میداد؟ بازم کار خودشو میکرد

 تو همون عالم بچگی، احساس ناامنی میکردم و با

 خودم گفتم دیگه از امشب، در رو قفل میکنم ولی



 .انگار اون زودتر بهش فکر کرده بود

 چون من و مامانم هر چی گشتیم، نتونستیم کلیدو پیدا

 ...کنیم

ا مردمکهای لرزان به پوالدحرفش را قطع کرد و ب  

 .چشم دوخت

 .برای ادامه دادن حرفهایش تردید داشت

 .در واقع به خودش شک داشت

 میترسید اگر یکبار کل ماجرا را با زبان بلند، به

 .خودش یادآوری میکرد، نمیتوانست دوام بیاورد

تقریبا هر شب سر و کلهش پیدا میشد و مامانم _

 دیگه

 .پیگیر نمیشد

ه بود بهادر برام هر شب کتاب بخونه و عادت کرد

 چند

 .دقیقهای پیشم باشه بعد بره اتاق خودشون

 خوشحال بود... خیال میکرد خوشبختیم و من به

 ...آرزوم یعنی پدر داشتن رسیدم

 ...هر بار لمس کردناش بیشتر میشد



 ...هر بار دستاش بیشتر هرز میرفت

نبه بهونهی نوازش، به بهونهی بغل کردن ولی م  

 ...بوی هوسو حس میکردم پوالد

 چند بار پیاپی آب دهانش را بلعید اما بغض با قدرت

 .بیشتری در گلویش مینشست

 .زانویش را باال آورد و دستانش را به دورش پیچید

 خودش را در آغوش گرفته بود و هنوز ذهنش در

 .سالها پیش جا مانده بود

 خانهی دو خوابهای در مرکز شهر اهواز که یکیشان

 .متعلق به او و دیگری به بهادر و مادرش بود

 من نمیخواستم... نمیخواستم هیچکدوم از این اتفاقا_

 ...بیوفته

 .میگفت نباید به مادرت بگی، وگرنه طلقش میدم

 با بیآبرویی هم این کارو میکنم که دیگه نتونه

 .سرشو هیچوقت باال بگیره

 .من بچه بودم، میترسیدم... حرفاشو باور کردم

 تقصیر من نبود، مگه نه؟

 بیهیچدردان#



# ۴۶۹پارت  

 دلش از تصور اتفاقی که برای طلوع افتاده بود، زیر

 .و رو شد

 !کاش حداقل خودش را مقصر نمیدانست

 بارها مورد آزار قرار گرفته و مجبور به تحمل و

 .سکوت شده بود

ودخترانگیاش در همبارها غرور و شخصیت   

 شکسته بود و حاال میپرسید تقصیر من نبود؟

 .ناخودآگاه، هر لحظه که میگذشت، عصبانیتر میشد

 باید چه چیزی در ذهن یک انسان میگذشت تا از

 تعرض به دختربچهای که جای فرزند خود آدم را

 داشت، لذت میبرد؟ بهادر چهطور توانست؟

د؟چهطور بارها این کارش را تکرار کر  

 :با خشمی که نمیدانست چهطور خالیاش کند، غرید

 معلومه که نه! خل شدی؟_

 تو مگه خودت چند سالت بوده؟

 میدونی چند بار بهش فکر کردم؟ اون قدر که گاهی_

 ...خیال میکنم ممکنه دیوونه بشم



 حتی تا همین سن که رسیدم، هنوز کابوس اون روزا

 .ولم نمیکنه

وقتم مدام خواب میبینم اومده سر ... 

 میخواد مزاحمم بشه، داره بهم میخنده... من گریه

 میکردم، میگفتم نباید این کارو بکنی... درست

 .نیست... ولی تکرار میکرد پوالد

 !فقط به فکر خودش و خواستهش بود

 !اگه زمان برگرده عقب، دیگه سکوت نمیکنم

 .نمیذارم ازم سوءاستفاده کنه

که میزنمش، یهوهربار که جوابشو میدم، هر بار   

 !از خواب میپرم

 میفهمم همهش الکی بوده... تو واقعیت هیچوقت

 ...نتونستم حقشو بذارم کف دستش

 حاال فهمیدی چرا دوست ندارم موهام بلند باشه؟

 چون مدام صداش تو گوشمه که میگفت چه موهای

 .قشنگی داری

 ...هی یادم میآد که بهشون دست میزد

را کنترل کند و زیر  نتوانست بیش از این خودش



 گریه

 .زد

 .دلش پر بود از بیعدالتی که زندگی در حقش میکرد

 .از حسرتهایی که ناخواسته به آنها مقدر شده بود

 چرا هیچ وقت پدر نداشت، چرا مادرش ضعیف و

 .وابسته بود

 چرا بهادر برایش پدری نکرد، چرا انیس بیشتر

 .مراقب او نبود

 .چرا خودش بیشتر مقاومت نکرد

 چرا با یک چاقوی تیز نصفهشب به جان بهادر

 ...نیوفتاده بود

 اصل چرا زنده بود؟

 .هر لحظه با شدت بیشتر گریه که نه، زار میزد

 .تمام جانش میلرزید و صورتش سرخ شده بود

 پوالد قرار بود هیچ واکنشی از خود نشان ندهد تا

خالی کند اما طلوع با خیال راحت خودش را 

 نتوانست

 .این وضع را تحمل کند



 اگر از غصه دق میکرد، اگر از ناراحتی بلیی سر

 قلبش میآمد، چه؟

 :فاصلهاش را به حداقل رساند و گفت

 !طلوع؟ ببین منو_

 بیهیچدردان#
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 .چشمانش خیس و پر از اشک بود

 .نمیدانست چرا برایش این ماجرا عادی نمیشد

ن فکر میکرد، هر دفعه که در ذهنشهر بار که به آ  

 مرور میکرد چه اتفاقی برایش افتاده، چنان به هم

 میریخت که خیال میکرد دیگر آن آدم سابق نخواهد

 .شد

 مادرت چهطوری هیچوقت نفهمید؟ مامانا معموال_

 ...زرنگن

 .صدای پوالد هم گرفته و غمگین بود

انگار دیگر مثل قبل مشتاق شنیدن ادامهی ماجرا 

 نبود

 .و فقط میپرسید تا طلوع خودش را خالی کند



بهادر بازیگر خیلی خوبیه، همین االن بری پیشش _

 و

 راجع به این جریان ازش سوال کنی، یه جوری

 میزنه زیر همهچیز و منکر میشه که شاید فکر کنی

 !اونی که داره دروغ میگه، منم نه اون

یاز طرف دیگه، مامانم حامله شد و دوران باردار  

 .سختی داشت

وقتی هم که به دنیا اومد، از همون اول مریض بود 

 و

 .درگیرش شد

 بزرگتر که شدم، متوجه شدم دقیقا چه اتفاقی داره

برام میوفته و شروع کردم به جنگیدن و مقابله 

 .کردن

وقتی دید دیگه اون آدم بیدست و پای قبل نیستم، 

 کمکم

 ...بیخیال من شد

ی دهددوست داشت طلوع را دلدار . 

 میخواست آرامش کند و بگوید متاسف است که



 .آنقدر سختی کشیده

 نه طلوع و نه هیچ کودک بیگناه دیگری، سزاوار

 .چنین شکنجه روحی و جسمی نبود

 برای خودش این اتفاقی نیفتاده اما قلبش برای قربانی

 .شدن طلوع، فشرده شده بود

باید چهکار میکرد تا دختر مقابلش را آرام کند؟ 

 اصل

 امکانش بود؟

 چه حرفی، چه کلمهای میتوانست تسلیاش دهد؟

 چند بار دهان باز و بسته کرد اما انگار ذهنش قد

 .نمیداد

 اشکهای روی صورت طلوع را با دست پاک کرد و

 :در آخر گفت

 میآی بغلم؟_

 بیهیچدردان#
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کرد طلوع لحظهای مکث . 

 انگار در ذهنش مشغول بررسی کردن پیشنهاد پوالد



 .بود

 نهایتا، در آغوش پوالد خزید و دست دور گردنش

 .انداخت

با این که پوالد حرف خاصی نزد، آرامتر از قبل 

 شده

 .بود

 .انگار به مأمنی قابل اطمینان پناه آورده بود

 سینهی گرم پوالد و ضربان قلبش که حاال میتوانست

بشوند، به او میگفت برخلف همیشه، مردیآن را   

 .کنار اوست

 .ضربان قلبش پایینتر و شدت اشکهایش کمتر شد

 :بدون اینکه عقب بکشد، در همان حال گفت

 میدونی امروز از چی سوختم؟_

 :منتظر جواب پوالد نماند و خودش ادامه داد

من با این جریان کنار اومده بودم یه جورایی... _

 گفتم

فتتموم شد ر . 

 دیگه برنمیگردم به اون خونه



 .پامو نمیذارم اهواز تا دستش بهم نرسه

 این که اومده تهران، هیچی... خب دخترش مریض

 !شده اما بعد این همه سال هنوز انگار طلبکاره

 میدونی امروز به من چی میگفت؟ یه جوری حرف

 زد، یه طوری رفتار کرد انگار خودش بیتقصیره و

تهدید برای اون و زندگیش فقط منم که شدم یه ! 

 .میگه خانوادهمو دوست دارم، میخوام از هم نپاشه

 .کاری هم که با تو کردم اشتباه بوده و پشیمونم

 ...انگار از روی روزنامه میخوند

 .یا مثل یه متن داده باشی بهش، حفظش کرده باشه

 !میگفت به مادرت هیچی نگو، شک کرده

ض من ندیدمتو لحنش یهکم ناراحتی، یهکم بغ ... 

 .یه عذرخواهی درست و حسابی از من نکرد این آدم

 !فقط میخواد در دهنمو ببنده

 تو میخوای به مادرت بگی؟_

 بیهیچدردان#
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میدونی... نوع نگاهش به طناز، با نگاهی که به _



 من

 .داشت، خیلی فرق داره

 از همون اول، منو دختر خودش ندونست ولی واقعا

 .طناز رو دوست داره

 از طرفی اگه به مادرم بگم، میدونم که دیگه نمیتونه

 ...باهاش زندگی کنه و حتما میخواد طلق بگیره

 اونوقت تکلیف زندگیش چی میشه؟

 ...آواره میشه حتما

 نه پولی، نه پشتوانهای... نمیخوام آرامشی که دارنو

 .به هم بزنم

 .منم که نمیتونم پشتشون وایسم

ر کنم، از پس خودم بر بیامخیلی هن . 

 .پیشنهادی که داد، خواستهی قلبی و بدونتعارف بود

 .اگه بخوای، من کمکتون میکنم_

 :قاطع جواب داد

 .نه_

 .انگار قبل بارها به این موضوع فکر کرده بود

 چرا نه؟_



 .اینطوری بدتره! اونوقت وابستهی تو میشم_

 .شاید سکوتمو بشکنم، ولی نه حاال

وضع و شرایط نه تو این ... 

اول از همه طناز باید کلیهشو عمل کنه و حالش 

 خوب

 .بشه

 بعدشم خودم باید اونقدر جایگاه قوی داشته باشم که

 اگر مادرم خواست جدا بشه، بتونم کمکش کنم و از

 .این بابت دلنگرانی نداشته باشم

 منظورم این نیست که تو قابل اعتماد نیستیها، ولی

با خودم باشه میخوام صفر تا صدش . 

 نمیدونم چه اصراریه که بار همه چی رو تنهایی به_

 !دوش بکشی

 وقتی یکی میتونه کمکت کنه، چرا الکی لج میکنی؟

 .باور کن نمیخوام سرتق بازی در بیارم_

 .این موضوع برام خیلی مهم و حیاتیه

 ...خصوصا برای مادرم

 میخوام اگه زمانی با خودم کنار اومدم و قرار شد



هاش حقیقت رو در میون بذارم، شرایط اونقدربا  

خوب و مهیا باشه که تنها دغدغهش این باشه که 

 بهادر

 .رو ول کنه یا نه

 ولی اگه من بخوام به تو یا هر کس دیگهای متکی

 .باشم، به هر دلیلی ممکنه حمایتات قطع بشن

 شاید ازدواج کنی و سرت گرمه بشه، شاید مهاجرت

ای تو یه کشور دیگه زندگیکنی و بقیه عمرتو بخو  

 کنی یا خدایی نکرده از دنیا بری... اونوقت تکلیف

 من و مادرم و خواهرم چی میشه؟

 !باید رو پای خودم وایسم

 .دیگر با طلوع بحث نکرد. اصرار فایدهای نداشت

 ...حداقل، نه فعل

 .لحظاتی هر دو ساکت شدند و در همان وضع ماندند

 در آغوش یکدیگر در حالی که صدای قلب هم را

 .میتوانستند بشنوند

 ...همزمان آرام بودند و مشوش

 :زیر لب گفت



 ...کاش کنجکاوی نکرده بودم_

 چهطور؟_

 حاال که فهمیدم چی شده، حاال که میدونم چهطور_

 !آدمیه، برام سخته که به روی خودم نیارم

 .دست در جیبهایش کرد و مشغول گشتن شد

 چیکار میکنی؟_

 :طلوع را از خود کمی فاصله داد و گفت

 .دنبال سیگارم، ببینم تو کدوم جیبم گذاشتم_

 .اخم روی صورتش نشست

 برای چی میخوای سیگار بکشی؟_

 باید از تو اجاره بگیرم؟_

 .نه، ولی من دلیلشو پرسیدم_

 .اعصابم خرده_

 .تو گریهتو کردی، خالی شدی

وم کنم؟من نباید یه جوری خودمو آر  

 بیهیچدردان#
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 باالخره پاکت سیگارش را یافت و یک نخ از آن



 .بیرون کشید

گذاشت روشنش کرد و آن را مابین لبهایش . 

 :در همان گفت

 وضع من و تو خیلی با هم فرق داره ولی جفتش_

 !مزخرفه

 من نمیدونم کی گند زد به زندگیم تا دهنشو سرویس

اکت بمونیکنم تو میدونی ولی مجبوری س ! 

 !به نظرت کدومش بدتره؟

 .طلوع شانه باال انداخت و فکری جواب داد

 !فکر کنم تو_

 ..حداقل من میدونم طرف حسابم کیه

 .راستی من هیچی از گذشتهت نمیدونم

 جریانش چیه؟

 .پکی به سیگارش زد و دودش را به ریه فرو داد

در آن لحظات، انرژی تعریف کردن اتفاقات عجیب 

 و

ندگیاش را نداشتغریب ز . 

 .فقط دوست داشت از نیکوتین سیگارش لذت ببرد



 .خیلی طوالنیه، باشه سر فرصت_

 .االن حوصله ندارم

 :ناامید از شنیدن ماجرایی مهیج، گفت

 !حداقل یکی هم برای من روشن کن_

 .چپ چپ نگاهش کرد اما از رو نرفت

 .چیه؟ اگه بده که واسه تو هم بده، ولی میکشی_

 .الزم نکرده سرکار خانم سیگاری بشن_

 !مثل میخواستی ترکمم بدی

هنوزم سر حرفم هستم، ولی امشب َجوش فرق _

 داره،

 قبول نداری؟

 سکوت پوالد را که دید، با لحن ملتمسگونهای ادامه

 :داد

 ...بده دیگه... همش یه کوچولو میخوام_

 سعی کرد توجهی نکند اما سنگینی نگاه طلوع مانع

ش میشدراحتیا . 

 :کلفه گفت

 عجب گیری افتادما! تو اصل بلدی سیگار بکشی؟_



 نه، ولی خب یادم میدی دیگه، نه؟_

 بیهیچدردان#
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 :تکخندهای زد و گفت

 !عجب_

 طلوع اما پایش را در یک کفش کرده بود و قصد

 .کوتاه آمدن نداشت

 ...توروخدا_

 !ماشاالل رو نیست که، سنگ پا به قزوینه _

_ یشه مگه؟ همین یه بار، خسیس نباشچی م . 

 !برو یه گوشه، بگیر بخواب_

 ...اول یه پک بزنم_

 .پوفی کشید و سرش را کلفه تکان داد

 چارهی دیگری برایش نمیماند اگر میخواست

 مخالفت کند، احتماال این بحث تا خود صبح ادامه پیدا

 !میکرد

 .سیگار را از لبش جدا کرد و سمتش گرفت

 ...دهنیه که_



 اما از ترس اینکه پشیمان شود، آن را از دستش

 .گرفت

 !ولی اشکال نداره، همینم قبوله_

 .خب... درست بگیرش_

 نمیدانست اشکال کارش کجاست، پوالد هم که درست

 .توضیح نمیداد

 .انگار باید به زور ازش حرف میکشیدی

 :برای این که کم نیاورد، گفت

 .درست گرفتم دیگه_

انگشتانش درست کرد وجای سیگار را بین   

 :توبیخگرانه گفت

 .مگه مداده؟ بذارش الی این دوتا انگشتت_

 .آهان، خودم بلد بودم البته، خواستم امتحانت کنم_

 حاال که سیگار دستش بود، یاد سلایر محبوبش پیکی

 .بلیندرز افتاد

 دوست داشت مثل شخصیتهای آن سلایر سیگار

 .بکشد

 !با همان ژستهای خاص، جذاب و دلفریب



 .کمی عقب رفت تا بتواند تکیه دهد

 .پشتچشمی نازک کرد و سیگار را به دهان برد

 خبر نداشت کارهایش چهقدر برای پوالد مفرح و

 .بامزه به نظر میرسید

با کنجکاوی حرکاتش را زیرنظر داشت و منتظر 

 بود

 .نتیجهی این همه تلشش را ببیند

عد، برخلف تصورش، نتوانست سوزشچند لحظه ب  

 .ناشی از دود سیگار را تحمل کند و گلویش سوخت

با سرفه سیگار را بیرون آورد و اشاره کرد پوالد 

 چند

 .بار پشتش بزند تا کمی نفسش باال بیاید

 با تاسف سرش را تکان داد و چند بار با ضربات نه

 چندان آرامی، کمر و شانهی طلوع را مورد لطف

رار دادخودش ق ! 

 !آخه توئه جوجه رو چه به این ادا و اطوارا_

 بیهیچدردان#
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 هنوز نفسش درست باال نیامده بود با این حال خودش

 .را کنار کشید تا از شر ضربات پوالد در امان بماند

 آخ، چرا میزنی؟_

 !خودت خواستی_

 ...ولی نگفتم اینقدر محکم که_

ا احساس شنیدنپوالد خواست جوابی بدهد، اما ب  

 .صدایی، سکوت کرد

ظاهرا توهم نزده بود و صدا را طلوع نیز شنیده 

 .بود

 .چرا که با تعجب به او نگاه میکرد

 تو مطمئنی کسی اینجا نیست آریا؟_

 .آره بابا، راحت باش عشقم_

 اینخونه در اصل مال پسرداییمه ولی خودش نود

 .درصد مواقع اصل اینجا نیست

خوابههمش تو هتلشون می . 

 ...نه دوست دختری، نه رلی، نه زنی

 .صدا هر لحظه نزدیکتر میشد

 چرا؟_



 .لحن آریا، غمگین و پر از افسوس بود

 خودش که اعتراف نمیکنه ولی طبق تجربه و_

شناختی که من از اینجور آدما دارم، مطمئنم چند 

 سال

پیش که تصادف کرد، کل توانایی و این داستاناشو 

 از

 !دست داد

ه جوریه که پسر پنجساله شب تا صبح پیشکل ی  

 دختری بمونه، بیشتر ممکنه خطرساز باشه تا

 ...پسردایی طفلکی من

 الهی... بیچاره... حتما خیلی غصه میخوره، نه؟_

 ظاهرش که خیلی مغروره و اصل بروز نمیده ولی_

 باور کن همه افسردگیش واسه همین خرابی دم و

 !دستگاهشه

 تو که نمیدونی چهقدر این آدم یبس و خشک زندگی

 ...میکنه! خودکشی نکنه خوبه

 ...خب ببریدش دکتر_

 لحظهای بعد، هر چهار نفر باتعجب به یکدیگر خیره



 .بودند

 اولین نفری که به خودش آمد، دختری بود که همراه

 .آریا پا به خانهی پوالد گذاشت

 :نگاهی به طلوع انداخت و با تردید گفت

 ...فکر کنم پسرداییت خوب شده_

 بیهیچدردان#
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 .آریا، انگار هنوز آنچه که دیده بود را باور نمیکرد

 .جلوتر رفت و مقابل طلوع ایستاد

 چشمانش را ریز کرد و با دقت سر تا پایش را زیر

 .نظر گرفت

 باحیرت، سمت دوستش چرخید و به طلوع اشاره

 .کرد

 این دختره؟_

 ...آره بابا_

 .اینبار مخاطبش خود طلوع بود

 واقعا دختری؟_

 :با تعجب جواب داد



 !بله، دخترم_

 داشتین چیکار میکردین؟_

 :طلوع با خجالت گفت

 ...هیچی به خدا_

 .آریا اما قانع نشده بود

 :رو به پوالد گفت

 از همون اولش برام فیلم بازی میکردی؟ برای من_

 جانماز آب میکشی اونوقت خودت دختر میآری

 خونهت؟

ا... ِا... منو بگو چهقدر سادهم َِ ... 

 باورم شد هر روز به شازده زنگ میزدم نصیحتش

میکردم ولی نگو آقا خودشون حرفهای تشریف 

 !دارن

 .پوالد مهلت نداد غرولندهایش را کامل کند

بازویش را گرفت و محکم با خود به سمت دیگری 

 که

 .خبری از دخترها نبود، کشید

آریا، تمام حال و هوای خوبش راحضور نابههنگام   



 .پرانده بود

 همین را کم داشت تا با حرفهای بی سر و ته آریا،

 .اعتبار و آبرویش پیش طلوع از بین برود

 ...هر چند که چیز زیادی هم باقی نمانده بود

 با یادآوری دم و دستگاه خراب، افسردگی و احتمال

دخودکشی که به نصیبش شده بود، با عصبانیت غری : 

 این چرت و پرتا چیه داری جلو دختر مردم میگی؟_

 کدوم چرت و پرتا عزیزم؟ همین که چندماه برام_

 ادای آدمای سینگل ِ بدبخ ِت تنهای افسرده رو بازی

 میکردی ولی تا چشممو دور دیدی، دختر آوردی؟

 !اصل قضیه اینجوری نیست که تو خیال میکنی_

 ...طلوع دفعه اولیه که پاشو تو خونهم گذاشته و

 آریا میان حرفش پرید و با لحن معنادار و کشیدهای

 :گفت

_ 

ا... پس طلوع خانم، ایشونه َِ ... 

 بیهیچدردان#
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 !آریا_

 :نگاهش مدام سمت طلوع میچرخید و بیحواس گفت

 بله؟_

 !گفتم دور و برش نپلک_

_ بزنم، فقط میخوام دو کلوم باهاش حرف  

 .نمیخورمش که! نترس همهش مال خودته

 .منظورم این نبود_

 .همچنان به پوالد با سوءظن نگاه میکرد

 پس منظورت چی بود؟ هوم؟_

 نمیخواست مکالمهیشان طوالنی شود و برای طلوع

 .سوء تفاهمی ایجاد شود

 .بعدا حرف میزنیم_

 !آره، بعدا باید رک بگی جریان چیه_

_ بزرگش نکنجریانی نیست، الکی  . 

 در ضمن، اینجا شبیه کاروانسراست از نظرت؟

 !نمیشه که وقت و بیوقت دختر بیاری

 .فکر میکردم مثل این چند وقت، هتل بمونی_

 .کار من معلوم نیست چهجوریه_



 یه وقتا مجبورم تا دیروقت بمونم هتل، دیگه همونجا

 میخوابم خصوصا که این چند وقت همهچی پیچیده

از فضای شلوغ هتل، خسته بشم و بههم ولی ممکنه  

 .نصفه شب بخوام بیام خونه

خودت هر چهقدر خواستی اینجا باشی، مشکلی 

 نیست

 .ولی مهمون نیار

 .چند لحظه به چشمان پوالد خیره شد

 لحن صحبتش آنقدر جدی بود که جای هیچ اما و

 .اگری باقی نمیگذاشت

 !معنی حرفهایش یعنی دختربازی تعطیل

را کج و چشمانش را چپ کرد و اداییکباره دهانش   

 .صحبت کردن پوالد را در آورد

 ...اینجا کارونسرا نیست_

 :صدایش را صاف کرد و با لحن خودش ادامه داد

 .تا یکی، دو هفته دیگه خونه میخرم خودم _

 !عمرا دیگه پامو بذارم تو خونهت عنترخان

 چهطوری اونوقت؟ پولش از کجاته؟_



 به تو چه؟ فضولی؟_

_ ریاآ ! 

 قبل از اینکه آریا جواب دهد، صدای طلوع در

 .نزدیکیشان شنیده شد

 .من با اجازه میرم دیگه_

 بیهیچدردان#
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 :پوالد سمتش رفت و با سگرمههایی درهم پرسید

 !کجا؟_

 .طلوع معذب کمی این پا و آن پا کرد

 .برم دیگه... مهمون داری_

 .حس کرد باید توضیحی بدهد

 .حتی کمی هم خجالت کشیده بود

شاید از همان روز اول نباید اجازهی چنین کاری را 

 به

 ...آریا میداد

 .من خودمم خبر نداشتم آریا قراره کسی رو بیاره_

 .آره، متوجه شدم_



 .مشکلی نیست، برم هتل... حالمم که خوب شده

 .این وقت شب؟ آریا نمیمونه_

 .با کمی دقت، صدای آریا شنیده میشد

 خوبه واال... نو که میآد به بازار، کهنه میشه_

 !دآلزار

 تا همین چند وقت پیش، تا سرشو رو شونهم

 نمیذاشت خوابش نمیبرد، حاال داره میندازتم

 .بیرون

 امشب سهم من بود، یه روز دیگه نوبت تو هم

 .میرسه

 شیطونه میگه دهنمو باز کنم بگم تا صبح چیکارا که

 ...نمیکردیم

رد جلوی گرد شدن چشمانش را بگیرد طلوع سعی ک

 و

چه کارهایی؟»نپرسد  » 

 :تکسرفهای زد و گفت

 .نه کل میخوام برم_

 هر لحظه بیشتر ماندن در جایی که آریا حضور



 .داشت، ممکن بود خطر بیشتری ایجاد کند

 .خصوصا که دلش از پوالد پر بود

 .باشه، پس با هم بریم_

 ...به خاطر من، خودتو_

ید و گفتمیان حرفش پر : 

 !این وقت شب نمیتونم بذارم تنها بری_

 منم برام فرقی نداره اینجا یا هتل، فقط میخوام

 .بخوابم

 :اجازهی بحث بیشتر نداد و به آریا گفت

 !همگی میریم_

 .عجب آدم ضدحالی هستی تو_

 داری میری، دیگه چیکار من داری بخیل؟

 در حالی که دنبال سوییچ ماشینش میگشت، جوابش

دادرا  . 

 !با من بحث نکن_
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 .مسیر هتل را با کلفگی رانندگی میکرد



 .به نظرش شبشان نباید آنطور تمام میشد

 از اینکه چیزی یا کسی برنامهاش را به هم بزند،

 .بیزار بود و این اتفاق امشب توسط آریا برایش افتاد

 :طلوع که پوالد را تمام مدت ساکت دید، گفت

 ...تو فکری_

 !آره_

 بپرسم به چی فکر میکنی، میگی؟_

 .بعد از چند لحظه مکث، جوابش را داد

 به این که امشب اونجوری پیش نرفت که فکرشو_

 !میکردم

 :صادقانه گفت

 .من که خیلی بهم خوش گذشت_

 .میتونست بهتر پیش بره_

 .اشکالی نداره، پیش میآد_

 .به نظرم که هیچی کم نداشت

د و با تردید پرسیدتکخندهای ز : 

 مسخره میکنی؟_

 نه! چرا مسخره کنم؟ اگه تو امشب نمیاومدی_



بیمارستان، اگه به زور سوارم نکرده بودی، احتماال 

 تا

االن دق کرده بودم ولی حاال فقط دوست دارم 

 بخوابم،

 حتی درست یادم نیست داشتم برای چی غصه

 !میخوردم

هم یعنی یادمهها ولی انگار دیگه اونقدرا  

 .ناراحتکننده به نظر نمیرسه

 !اونم به لطف تو

 .چهرهی پوالد، حاال به نظر آرامتر از قبل میرسید

 این چند وقت اخیر، اتفاقات زیادی برام افتاده که_

 اکثرشون هم اتفاقا اصل خوب نیستن... بد شدن حال

خواهرم، پیدا شدن سر و کلهی بهادر، بدحالی 

 ...مامانم

و دور از ذهنتر برام دوست ولی از همه عجیبتر  

 !شدن با رئیسم بود

 اینقدر ترسناک به نظر میرسم؟_

 نه ولی انگار برای قبلیا، من یه آمادگی ذهنی_



 .داشتم... مثل طناز از همون بچگی مریض بود

 بهمون دکترا بارها هشدار داده بودن که ممکنه این

 اتفاق بیوفته یا بهادر هم فکرشو میکردم که پیداش

 .بشه

بودی« شما»ولی تو، تا چند روز پیش برام  ! 

 بیشتر که فکر میکنم، تو این زمان کم، خیلی زود هم

 !تونستم بهت اعتماد کنم و راحت باشم

 این خوشحالت میکنه یا ناراحت؟_

 .هم خوشحال و هم شگفتزده_

 .میترسم وقتی رسیدیم هتل، خوابم ببره

ت کهفردا که بیدار شدم، ببینم هیچی اینجوری نیس  

 .االن هست

 نه کلیه برای طناز پیدا شده باشه و نه تو دیگه دوستم

 ....باشی

 .تقریبا به هتل رسیده بودند

پوالد سرعت ماشین را کم کرد و با لبخندی روی 

 لب،

 .آن را وارد پارکینگ کرد



 !نترس، بیخ ریش نداشتهتم_

 بیهیچدردان#

# ۴۸۰پارت  

 از یکدیگر جدا شدند و هر کدام سمت اتاق خود

 .رفت

حاال که دوباره تنها شده بود، باز هم افکار مختلفی 

 در

 .ذهنش رژه میرفتند

 از همه مهمتر و پررنگتر مسئلهی تمام شدن

 .دردسرهای هتل بود

 پس پلیسها، باالخره کی طاهر را دستگیر میکردند؟

دو روز  دیگر زمانی نمانده بود و در همین یکی،

 آتی،

 !سر و کلهی مهمانان خارجی، پیدا میشد

 به پدرش قول داده بود مراقب سرمایهاش باشد و

 .نگرانی نمیگذاشت آسوده چشم روی هم بگذارد

 درگیر همین افکار بود که متوجه نشد چه زمانی،

 .دنیای خواب، هوشیاریاش را ربود



 ساعاتی بعد، زمانی که غرق خواب بود، با صدای

وبایلش، با اکراه به خود تکانی دادزنگ م . 

 چشمانش کامل سنگین بودند و به زحمت توانست

 .پلک باز کند

 .دنبال موبایل گشت و زیر لب غرولند کرد

 .که بود آن وقت شب؟ احتماال آریا

 اما زمانی که چشمانش به صفحه موبایل خورد،

 .ابروانش ناخودآگاه باال پریدند

 !علیرضا پشت خط بود

هایی درهم، تماس را پاسخ دادبا اخم . 

 .صدایش کمی گرفته و خشدار بود

 بله؟_

 نیمهشبتون بخیر آقای صدر، معذرت میخوام اگه_

 .بیدارتون کردم

 :خود را روی تخت باال کشید و گفت

 خواهش میکنم، مسئلهای پیش اومده؟_

 بله، خواستم بگم ما اینجا دیگه کارمون تموم شده و_

اعث جلب توجه نشه، همینبرای اینکه رفتنمون ب  



 .امشب بچهها خالی میکنن و میرن

 انگار حتی یک کلمه از حرفهای علیرضا را متوجه

 .نشده بود

 :گیج پرسید

 !یعنی چی؟ پس تکلیف طاهر چی میشه؟_

 .اون که حل شد! گفته بودم که خیالتون راحت_

 نکند نصفهشبی قصد سر به سر گذاشتنش را داشت؟

 یعنی چی؟ چهجوری؟ شوخی که نمیکنید؟_

 آنقدر لحنش شوکه و ناباور بود که علیرضا به خنده

 .افتاد

 نه، قطعا اگه شوخی هم داشتم، زمانی بهتر از_

 !ساعت سه و نیم انتخاب میکردم

 شما هنوز تو هتلید؟_

 .بله، تا چند دقیقه دیگه میرم اگه کاری با من ندارید_

 !دارم_

ت پرید و ادامه دادتقریبا از روی تخ : 

 !االن میآم_

 بیهیچدردان#



# ۴۸۱پارت  

 .هنوز انگار آنچه را که شنیده بود، باور نمیکرد

 مگر چنین چیزی امکان داشت؟ یعنی واقعا طاهر را

 !گرفتند؟ به همین سادگی؟

 پس چرا آنقدر آرام و بیخبر؟ اصل کی دستگیرش

 کردند که حتی روحش هم خبردار نشد؟

شوش، از اتاق بیرون رفتبا همان ذهن م . 

 .شاید هم در حال خواب دیدن بود

 خوابی خوش که در آن یکی از مسئلههای ذهنیاش،

 .حل شده بود

با آسانسور پایین رفت و علیرضا را در حال کمک 

 به

 .همکارانش دید

 .قدم تند کرد و جلوتر رفت

 قطعا

 .خواب نبود و باید سر از ماجرا در میآورد

 آقای مرادی؟_

سمت پوالد چرخید و سلم کردبه  . 



 .برخلف او، چهرهاش نه خسته بود و نه اخمآلود

 چهطور میتوانست مثل یک ربات، همیشه سرحال

 باشد؟

 !بفرمایید تو دفتر من_

 .علیرضا سر تکان داد و پشت سرش به راه افتاد

 همین که وارد شد، پوالد در را پشت سرش بست و

 :منتظر پرسید

_ ح بدید تو همین یک روز،خب؟ میشه واضح توضی  

 !چه اتفاقی افتاده که من ازش غافلم؟

 اتفاقات خوب! همون چیزی که از همون روز اول_

 .میخواستیم

 .نفسی گرفت و شروع به تعریف ماجرا کرد

همونطور که در جریان هستید، ما موفق شدیم _

 برای

 .موبایل طاهر شنود بذاریم

د منتظربعد از اون کارمون راحت بود و فقط بای  

 !میموندیم تا بفهمیم چه کسایی پشت این ماجرا هستن

 .خیلی زود، به جواب سواالتمون رسیدیم



در واقع طاهر خودش مهرهی اصلی نبود و از 

 طرف

 بهنام هاشمی ماموریت داشت تا به هتل شما ضربه

 .بزنه

 طی آخرین تماسی که با بهنام داشت، مشخص شد که

 !همین نیمهشب قصد داشتن کارشون رو عملی کنن

 که خب، ما به حضور به موقع، تونستیم سر بزنگاه،

 !مچش رو بگیریم

 :بیطاقت پرسید

 قرار بود چیکار کنه؟_

 :بعد از چند لحظه مکث، گفت

 یه چیز خیلی ساده. اونا میدونستن که امروز، برای_

هبار آخر هتل شما مورد بازرسی نهایی قرار میگیر . 

پس چند ساعت قبلش کافیه یه چیز غیرقانونی تو 

 هتل

 شما کار بذارن و وقتی مامورین، هتلو بررسی

 میکنن، پیداش کنن! اونوقت چی میشه؟

 .کمکم گرهی بین ابروانش از هم باز میشد



 !میزبانی از هتل ما گرفته میشه_

 درسته و این میزبانی به هتلی که به عنوان زاپاس_

ه، میرسهدر نظر گرفته شد . 

 !یعنی همین هتل هاشمی

 ...فکر همهجایش را هم کرده بودند

 اگر پلیسها از قبل در هتل نبودند، واقعا چهطور

 میتوانست ثابت کند تمام این اتفاقات، بهتانی بیش

 نیست؟

 حاال دقیقا چی میخواست بذاره؟_

 !مواد مخدر_

 از قبل میدونست کدوم قسمتها تو نقطهی کور

یا این که کجاها دوربین کار  دوربین هستن و

 .نذاشتید

 ...ولی ما که همهجا دوربین داریم_

 بیهیچدردان#

# ۴۸۲پارت  

همهجا به جز انباری که وسایل اضافه و شکسته _

 رو



 !اونجا نگه میدارید

 .مطمئن نبود تا به حال پایش را آنجا گذاشته باشد

 علیرضا چهرهی سوالیاش را که دید، خندید و

 :توضیح داد

_ ه انبار دارید که وسایلی مثل صندلی و میزایی  

 غذاخوری یا هر چیز دیگهای که بهش آسیب رسیده،

 .اونجا میذارن

 اگه قابل تعمیر باشه که میآن درستش میکنن و اگه نه

 .هم دور میریزن

 .مثل یه جای موقته تا تکلیف وسایل مشخص بشه

 برای اونجا چون چیز با ارزشی نگهداری نمیشه،

پدرتون از گذاشتن دوربین صرف نظر  احتماال

 کردن

 .و طاهر هم متوجه شده

 قصد داشت سوال دیگری بپرسد اما علیرضا از جا

 .بلند شد

 بهتره من دیگه برم، برای فهمیدن جزئیات، تشریف_

 .بیارید کلنتری



 .اونجا شما رو بیشتر در جریان می ذارن

 :چارهی دیگری نداشت پس سری تکان داد و گفت

 .باشه، ممنون بابت زحمات اینمدت_

 .دست یکدیگر را به گرمی فشردند

 .خواهش میکنم، انجام وظیفه بود_

 .ممنون از شما بابت همکاریتون

 من جاتون بودم، قدردانی اصلی رو از خانم طلوع

 .میکردم

 نمیگذاشت دم رفتن، همه چیز به خوبی و آرامش

 !پیش برود

اتش را تلخباید حتما زهرش را میریخت و اوق  

 !میکرد

 دندان به هم سایید و نفسی گرفت تا حد حرف بدی

 .نزند

 چهطور؟_

 اگه تیزهوشی و حوا ِس جمع ایشون نبود، احتماال_

 .هیچکس به طاهر شک نمیکرد

 !بله، من شخصا خودم ازشون قدردانی میکنم_



 بیهیچدردان#

# ۴۸۳پارت  

حیف دیروقته و حتما االن خوابن، وگرنه دوست 

 داشتم

 .قبل از ترک هتل، باهاشون خداحافظی کنم

 جرم کتک زدن مامور دولت چه بود؟ باید بعدا از

 ...وکیلش میپرسید

 !بله، خوابه_

 علیرضا که پوالد را بیحوصله دید، بحث را ادامه

 .نداد و خداحافظی کرد

 .مدتی بعد، هیچ اثری از پلیسها در هتل نمانده بود

 !انگار هیچوقت آنجا نبودند

انی آمده و نه خانی رفتهنه خ ... 

 خواب به کل از سرش پریده بود و بیهدف در

 .محوطه راه میرفت

 .طبق عادت سیگاری هم روشن کرد

 .در سرش هزاران سوال نقش بسته بودند

 آیا ممکن بود ماجرای تصادف هفت سال پیش هم به



 زیر سر هاشمی باشد؟

مثل از روی حسادت، قصد داشتند او را سر به 

 نیست

 .کنند

 .آنچنان بعید به نظر نمیرسید

 اگر کار آنها بود، به زودی همهی حقیقت برمل

 !میشد

 فردا حتما باید به کلنتری میرفت اما ندای ناامید

 کنندهای مانع از دلخوشیاش میشد و میگفت همهچیز

 ...به این سادگی نخواهد بود

 هتل، در آنچنان سکوت وهمآوری غرق شده که

غی و سر و صدا به خود ندیدهانگار هیچوقت شلو  

 .بود

 خسته از راه رفتن، قصد داشت سیگارش را روی

 زمین بیاندازد و با پا آن را خاموش کند اما یکباره

 .حرفهای طلوع را به یاد آورد

 .گفته بود این کار زحمت نظافتچیها را بیشتر میکند

 اینبار تا نزدیکی سطل آشغال رفت و سیگار را به



فشردن با بدنهی فلزی سطل، خاموش کرد و سپس 

 آن

 .را داخل انداخت

 پا به اتاقش گذاشت و در حالیکه با موبایلش برای

 .رادمهر پیام جدیدی مینوشت، روی تخت دراز کشید

 سلم، مشکل هتل حل شده، میخوام پیگیری کنی و»

 بفهمی ممکنه ارتباطی بین تصادف من و هاشمیها

 .باشه یا نه

خبر بده بهم زود !» 

 بیهیچدردان#

# ۴۸۴پارت  

 طلوع برخلف روزهای قبل، با انرژی از خواب

 .بیدار شده بود

 .همین که چشمانش را باز کرد، مادرش تماس گرفت

 آزمایشها امیدبخش بودند و به زودی طناز

 .میتوانست عمل پیوند کلیه کند

 .بیقرار پلههای بیمارستان را پیمود

ش را ببینددل توی دلش نبود تا خواهر . 



 انگار اگر مستقیم چهرهی مادرش و طناز را نمیدید،

 .نمیتوانست مطمئن شود که درست شنیده

 .دیگر از هر چه بیمارستان بود، حالش بههم میخورد

 .برایش تداعیکنندهی روزهای سختی بودند

 دیگر مثل روزهای اول، در بیمارستان گیج نمیشد و

خواهرش را خیلی سریع، مسیرش تا رسیدن به تخت  

 .پیدا میکرد

 طلوع؟_

 .از حرکت ایستاد و به سمت صدای مادرش چرخید

چشمان انیس، مثل روزهای گذشته تر بودند اما 

 شادی

 نهفته روی صورتش، نشان میداد که برخلف

 روزهای قبل، علت این گریه متفاوت و از خوشی

 !بوده

 .ذوقزدگی از تمام کلماتش میبارید

 .اجازه دادن ببینیمش_

 چشماشو باز کردهها، من خودم تازه اومدم. تو هم

 میخوای ببینیش؟



 دکترش راضی بود، تا یکی، دو روز دیگه هیچ

 .عفونتی تو بدنش نمیمونه و میتونن عملش کنن

 !بعدش خوب میشه، نه؟

« زیر لب زمزمه کرد و مادرش را « خدا رو شکر

 در

 .آغوش گرفت

_ هدیدی گفتم نگران نباش؟ همهچیز درست میش . 

 خدا شاهده، اگه عملش خوب تموم شه و بدنش کلیه_

 .رو پس نزنه، دیگه هیچی از زندگی نمیخوام

 .برو تو هم ببینش تا بیداره، همش سراغتو میگرفت

 دیدن چشمهای باز طناز، آنقدر احساساتیاش کرد که

 نتوانست خودش را کنترل کند و بیمهابا اشک

 .ریخت

 چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که پرستار با غرولند

 .خواسته بود بیرون برود

 .خدا میدانست که چهقدر دل کندن برایش سخت بود

 حاال که طناز هوشیارتر از قبل بود، جای خالی

 .شیطنتهایش پررنگتر از قبل توی ذوق میزد



 با هزار جان کندن دلش رضا داد از خواهرش جدا

بتهای ویژه بیرون بیایدشود و از بخش مراق . 

 با چشم چرخاندن، دنبال انیس میگشت اما بهادر را

 .مقابل خود دید

 به حرفام فکر کردی؟_

 بیهیچدردان#

# ۴۸۵پارت  

 .مار از پونه بدش میآمد و دم خانهاش سبز میشد

 ...حکایت طلوع بودو دیدار هربارهی بهادر

 .تمام حال خوشش، با دیدن او از بین رفت

کشید و چهرهاش در هم فرو رفت لبخندش پر . 

 نگاهی به اطراف انداخت تا از نبود مادرش مطمئن

 :شود و بعد غرید

 !دست از سر من بردار بهادر_

 چی میخوای از جون من؟

 .من نمیخوام اذیتت کنم_

 یعنی نمیفهمید با همین وقت و بیوقت سر راه سبز

 شدنهایش، چهقدر آزارش میداد؟



_ کنیولی داری این کارو می ! 

 من؟ مگه چی گفتم؟ میخوام از دلت در بیارم ولی_

 !تو اصل راه نمیدی

 حداقل کاش هربار با حرفهای غیرمنطقیاش،

 ...اعصاب و روانش را به هم نمیریخت

 چیو از دلم در بیاری؟ مگه شدنیه؟ تو روت میشه_

 اصل بگی باهام چیکار کردی؟

 ...اهل خجالت کشیدن هم که نبود

_ ی، میتونیاگه بخوای ببخش . 

 چرا باید بخوام؟ چرا باید ببخشمت؟ من نمیتونم_

 .بهادر

 نه میخوام یادم بره باهام چیکار کردی، نه میتونم

 خودمو بزنم به اون راه و عین ابلهها کنارت راه برم

 !انگار خیلی رابطهی خوبی باهم داریم

 اینو تو مغزت فرو کن که از من و تو پدر و دختر یا

های که تو ذهنته، در نمیآدهر ارتباط مسخر . 

 اگه خیلی نگران خانوادهتی، سعی کن دورم نپلکی و

 .مزاحمم نشی



 !من تا وقتی دهنم بسته میمونه، که تو رو نبینم

جواب طلوع، چیزی نبود که بهادر انتظارش را 

 داشته

 .باشد

 فکر میکرد اگر از پشیمانیاش صحبت کند، طلوع

 .نرم خواهد شد

دلت به چی اینقدر خوشه آخه؟ فکر کردی تنهایی _

 تو

 !شهر غریب تا کی دووم میآری؟ اینجا همه گرگن

 .بدون خانواده نمیتونی ادامه بدی

 .من خانواده دارم! منتها تو یکی از اعضاش نیستی_

 خودت با کارات باعث شدی تو رو عضوی از

 !خانوادهم ندونم

خیلی بیشتراینجا، تو همین شهر شلوغ، آرامش من   

 !از وقتاییه که تو خونهی تو بودم و دورم شلوغ بود

خانم چهخبره؟ میخواید داد و بیداد کنید، برید _

 بیرون

 !از بیمارستان



 سرش سمت پرستاری که پر اخم و طلبکار نگاهش

 .میکرد، چرخید

 .حتی متوجه نشد چه زمانی تن صدایش باال رفته بود

را به طور بهادر و حضورش باعث میشد کنترلش  

 .کامل از دست دهد

 خواست عذرخواهی کند اما سوال منظوردار بهادر

 باعث شد حیران بماند

 دلتو خوش کردی به اون پسره که اینجوری_

 !بلبلزبونی میکنی برام؟
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 .متوجه منظور بهادر نشد

 از چه کسی حرف میزد؟

 چی؟ کدوم پسره؟_

_ اش شد و باهاش رفتیهمین که دیشب بدموقع پید . 

 .انیس میگه صاحبکارته

 .قبل هم تو بیمارستان دیده بودمش

 !خیلی دورت میپلکه



 .خودت، جواب خودتو دادی_

 .صاحبکارمه. الکی مهمل به هم نباف بهادر

 .حرف طلوع را باور نکرد

 فقط براش کار میکنی؟ یعنی من اینقدر گاگولم؟_

لش و میشهاز کی تا حاال رئیس آدم، میوفته دنبا  

 راننده شخصی؟

 .صرفا رئیس و کارمند نبودند

 .شب قبل را تا نزدیک صبح با هم وقت گذراندند

 .و حتی روزهای قبلتر با یکدیگر بلل خورده بودند

 اگر بیشتر فکر میکرد، برخوردهای دوستانهی

 .بیشتری هم میتوانست به خاطر آورد

 !حتی زمانی که هنوز رفیق نشده بودند

روزی که پوالد با قلدری او را در اتاقشمثل همان   

 نگه داشت یا زمانی که برای بهتر شدن سردردش

 ...برایش دمنوش درست کرد و سرش را ماساژ داد

 تمام برخوردهایشان، در چند ثانیه، پیش چشمش نقش

 .بست

 ارتباطشان هر چه که بود، دلیلی نداشت بخواهد به



 .بهادر توضیح بدهد

 .به تو ربطی نداره. دخالت نکن_

 .پوزخندی زد و جلوتر آمد

 .لحنش پر از حرص و جوش بود

 !میخواد ازت سوءاستفاده کنه بدبخت_

 فکر کردی امثال اینا، میان میگیرنت؟ خوشبختت

 میکنن؟

 .گول ظاهر خوبشو نخور

 این آدم، یه چند وقت باهات وقت میگذرونه و بعد

 .دلشو میزنی

بعدی و تو رو فراموش میکنه میره سراغ دختر ! 

 .انگار اصل وجود نداشتی براش

 .به همین راحتی

سرش را با تاسف تکان داد و به قصد ترک 

 بیمارستان

 .به راه افتاد

 بعدا میتوانست برای مادرش بهانهای جور کند و

 .غیب شدن ناگهانیاش را منطقی نشان دهد



در هر صورت طاقت نداشت بیش از این، کنار 

 بهادر

 .بماند

 کجا فرار میکنی؟ حرفام برات تلخ بود؟_
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 :از حرکت ایستاد و با عصبانیت گفت

گفتم تو زندگی من دخالت نکن، زبون آدمیزاد _

 حالیت

 نمیشه؟

 اون هر کی که باشه، حداقلش ادای آدمای خوبو در

 !نمیاره و بعد از پشت خنجر بزنه

دیگران به من باشی،تو نمیخواد نگران ضربه زدن   

 .همین که خودت آسیبی بهم نرسونی، کافیه

 .بهادر اما کوتاه نیامد

 کل روز قبل، به خاطر حضور بد موقع پوالد

 حرفهایش ناتمام مانده بود تا طلوع را متقاعد

 .نمیکرد، قصد نداشت بیخیال شود



 .چرا جفتک میپرونی؟ بابا دو دقیقه آروم بگیر_

رم میگم دیگه نمیخوام اذیتتگوش بده به حرفام، دا  

 .کنم

 .اصل میخوام جبران کنم برات

 .من عوض شدم، دیگه اون آدم سابق نیستم

 .اگه میگم این آدم بده، از روی بدجنسی نیست

 .تجربهم ازت حداقل دوبرابر بیشتره

 .میتونم آدما رو بشناسم

 این آدم بچه تهرونه، تو شهرستان

میذاره؛باباش براش صدتا ملک و املک ارث   

 اونوقت بابای تو چی؟

 نمیخوام بزنم تو سرت یا تحقیرت کنم

 اینا رو میگم که چشماتو رو واقعیت نبندی و دل

 .خوش نکنی به رویاهای دخترونه

 تو از پدرت جز حسرت، چیز دیگهای مگه عایدت

 شد؟

 !این هیچی... تفاوتا که ماشاءالل یکی، دوتا نیست

 .فرهنگشون زمین تا آسمون با ما فرق داره



 ما رو زمین سفره پهن میکنیم و یه غذای معمولی

 میخوریم، اینا رو میز اعیونی که چوبش چند صد

 میلیون خرج برداشته و فلن نجار معروف براشون

 طراحی کرده، میشینن تا آشپزشون براشون غذا رو

 !سرو کنه

یه وقت خستهیه بالش نمیذارن زیر باسن مبارکشون   

 نشن، همه کاراشونو خدمتکار انجام میده اون وقت

من برای که بتونم پول کلیه جور کنم، مجبورم 

 گوشت

 و مرغی که زن و بچهم باید بخورن، یهکم جون

 !بگیرنو حذف کنم

 سفر کوچیکشون آلمان و انگلیسه، تو اوج سفرت

 .همین بود که برای دانشگاه، تونستی بیای تهران

هقدر با اونا فرق داری؟میبینی چ  

 اون وقت فکر میکنی این آدم، میآد به تو جدی فکر

 کنه؟

 دلش از حرفهای بهادر شکسته بود و جایی حوالی

 .قفسهی سینهاش میسوخت



 .خودش میدانست که کمبودهای زیادی داشت

 ...الزم نبود کسی به او یادآوری کند

 :با صدایی که ناخواسته گرفته بود، جواب داد

_ بین من و پوالد این چیزی نیست که تو خیال اصل  

 !میکنی

 چه راحت هم اسمشو به زبون میآری! کجای_

 ایران یه نظافتچی ساده، رئیسشو به اسم کوچیک

 !صدا میکنه؟

 نمیدونم رابطهتون چهجوریه ولی هر مدلی هست،

 ...صمیمیه دیگه! غیر این که نیست

 :خسته از این بحث بیسرانجام، نالید

 ...بهادر_

 باشه، من دیگه دخالت نمیکنم، فقط اگه همونقدر که_

وانمود میکنی، واقعا دختر قوی هستی، سعی کن 

 دلت

 !سر نخوره برای این آدم
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 !تو نگران دل من نباش، حواسم بهش هست_

 دیگر صبر نکرد و با قدمهایی تند، از بیمارستان

 .بیرون رفت

میتوانست بهادر را ببخشدواقعا دست خودش نبود، ن . 

 هر بار که مقابلش میایستاد، تمام تنش منقبض و

 .دندانهایش به هم قفل میشدند

 مگر همهچیز به همین سادگی بود؟ هر کاری که

 دوست داری، انجام دهی و بعد بگویی اشتباه کردم؟

 همین؟

 بهادر چه میفهمید از کابوسهای چند سالهاش؟

 چه میدانست از ترس بیمارگونهای که نسبت به تمام

 مردان پیدا کرده بود؟

 مگر خبر داشت چه شبهایی را تا صبح با گریه سر

 کرده؟

 مگر فهمیده بود روحش چه آسیبی دیده؟

 .هنوز که هنوزه، از جسمش بدش میآمد

 لباسهای گشاد و مردانه تنش میکرد تا حتی ظرافت

 .تنش را خودش هم نبیند



ایش را کوتاه میکرد تا از نظر هیچ مردی، زیباموه  

 به نظر نرسد

 !آنوقت بهادر از او طلبکار بود

 به خود اجازه میداد نصیحتش کند و راجع به پوالد

 .نظر دهد

 !پوالد با او زمین تا آسمان فرق داشت، این قبول

 .اما قرار نبود تفاوتها مشکلی برایشان ایجاد کند

مینآنها فقط دوست بودند، ه ! 

 به او چه مربوط که پوالد چه ماشینی سوار میشد یا

 .خانهاش کجای تهران بود

 همین که مأمنی پیدا داشت برای مواقع لزوم، برایش

 .کافی بود

 دل دادن به پوالد صدر مثل یک سراب به نظر

 !میرسید، همانقدر زیبا اما پوچ

 ...چنین چیزی قرار نبود اتفاق بیوفتد، هرگز

ود؟عاشق پوالد ش  

 پوزخندی زد، مگر دیوانه بود؟

 .بهادر زده بود به سرش وگرنه چنین حرفی نمیزد



 .صدای موبایل، رشتهی افکارش را پاره کرد

 .آن را بیرون آورد و نگاهی به صفحه انداخت

 .سامیه پشتخط بود

 .تماس را پاسخ داد و موبایل را به گوشش چسباند

 الو، سامی؟_

دای گریهی شدیددر جواب هیچچیز نشنید، جز ص ! 
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 :نگران پرسید

 سامیه؟ چی شده؟ چرا گریه میکنی؟_

 :شدت گریهاش بیشتر شد و در همان حال گفت

 طلوع... دیدی رفت؟_

 با اینکه میتوانست حدس بزند چه اتفاقی افتاده و چه

 :کسی رفته، با این حال پرسید

 !کی؟ از چی حرف میزنی؟_

ن جمله را کامل به زبان بیاوردانگار سختش بود آ . 

 :بریده بریده جواب داد

 !نیک.. نیک رفت_



 ناراحت دوستش بود اما خودش هم شرایط خوبی

 .نداشت

 .با این حال نمیتوانست بیخیال سامیه شود

 .در مرام و معرفتش نمیگنجید که او را تنها بگذارد

 من االن میآم پیشت، تو هتلی دیگه؟_

 آره، تو خونهی خودمون که مثل سوراخ موش_

 .میمونه، آدم نمیتونه حتی با خیال راحت گریه کنه

 !باید بابت غصه خوردنتم جواب پس بدی

 تو برو تو اتاقم، صبر کن االن ماشین میگیرم و_

 .میآم

 تماس را قطع کرد و دستش را برای تاکسی که از

 .کنارش در حال عبور بود، دراز کرد

اشین را متوقف کرد و طلوع با عجله سوارراننده م  

 .شد

 رفتن نیک حتی برای خود سامیه هم اتفاقی غیرقابل

 .پیشبینی نبود

 اول و آخرش میرفت اما با این حال میتوانست

 .ناراحتیاش را درک کند



 احتماال ساعتها درگیر آرام کردن سامیه خواهد بود

 .اما از این بابت مشکلی نداشت

ها میماند، حتما صدها بار صحبتش اگر در اتاقش تن

 با

 بهادر را میخواست در ذهنش مرور کند و حرص

 .بخورد

 ...همان بهتر که حواسش از این موضوع پرت میشد
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 .میان آنهمه آشفتگی ذهنی، لحظهای به یاد پوالد افتاد

 از شب قبل که هر کدام راهی اتاقشان شده بودند،

و نداشتدیگر خبری از ا . 

 موبایلش را برداشت تا به او زنگ بزند اما همان

 .لحظه پشیمان شد

 .حرفهای بهادر را به خاطر آورد

 .گفته بود امثال طلوع، تنها برایش بازیچه بودند

 اگر واقعا به او وابسته میشد و پوالد کنار میکشید،

 چه کار باید میکرد؟



 ...اگر همهی حرفهایش شعار بود

دی پیدا میکرد که حداقل نظافتچیاگر رفقای جدی  

 هتلش نبودند، تکلیف او چه میشد؟

 ...حتما ضربهی بدی میخورد

 خودش را میشناخت، اگر چنین اتفاقی میافتاد،

 .نمیتوانست از پسش بربیاید

 بهادر اشتباه میکرد. او بلد بود احساساتش را کنترل

 کند و به پوالد دل نبازد ولی میتوانست جلوی

را هم بگیرد؟وابستگیاش   

 میتوانست به حضورش عادت نکند؟

 ...احتماال نه

 .باید از سامیه درس عبرت میگرفت

این درست که پوالد قصد خارج رفتن نداشت ولی 

 هیچ

 .تعهدی هم نداده بود که همیشه کنارش بماند

 نفسش را محکم به بیرون فوت کرد و تصمیم

 .نهاییاش را گرفت

 .موبایل را به جیبش برگرداند و به بیرون خیره شد



 .نه از تماس خبری بود و نه پیامک

 ...هر چه دلبستگی کمتر، زندگی آرامتر

 .مدتی بعد، به هتل رسیده بود

 .کرایه را به راننده داد و از ماشین بیرون رفت

 .همان لحظه، موبایلش زنگ خورد

 انگشت شصتش را روی آیکون سبز رنگ کشید و

 .تماس را پاسخ داد

 الو مامان؟_

 طلوع مادر، کجا رفتی یهو؟_

 .به آقا محمود، دربان هتل سلم کرد و وارد شد

 سعی کرد چشمانش هرز نچرخند و کند و کاو بیخود

 .نکنند

 .خصوصا دفتر مدیر را کامل فاکتور بگیرند

 اصل به او چه ربطی داشت که پوالد کجا بود و چه

 میکرد؟

_ ومد، برگشتم هتل. هر چی گشتمبرام کار پیش ا  

 ...ندیدمت

 به پاهایش سرعت بخشید و یکراست به سمت اتاقش



 .رفت

 یهکم ضعف کرده بودم، رفتم یه آبمیوهای بگیرم_

 .برای خودم

 !وقتی برگشتم، بهادر گفت رفتی
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 .دیگر مقابل در اتاقش رسیده بود

 :کارت را وارد کرد و گفت

_ که. مجبور شدم برگردم هتل آره، گفتم . 

 .ببخشید هی دست تنها میمونی

 اشکال نداره، خودمم دلم آروم نمیگیره بشینم تو_

 .خونه وگرنه که بود و نبودم فرقی نداره

 با هزارتا منت، پنج دقیقه میذارن ببینمش، تازه اونم

شاید! حاال تو هم بیخود بشینی کنار من، که چی 

 بشه؟

دخترم به کار و زندگیت برس . 

 سامیه روی مبل نشسته بود و سفیدی چشمانش به

 .قرمزی میزد



 هر چند که نه فقط چشمها، تمام صورتش به صورت

 .واضحی، گریه طوالنی مدتش را نشان میداد

 چشم، با من کاری ندارید؟_

 نه قربونت برم، فقط طلوع؟_

 جانم مامان؟_

 .یه حرفی باهات دارم، االن که کار داری، نمیشه_

دا باید با هم صحبت کنیمبع . 

 با تکان دادن سر، سلمی به سامیه کرد و از مادرش

 :پرسید

 !راجع به چی؟_

 حاال اینجوری نمیشه، بذار هر وقت از نزدیک_

 .دیدمت

 خب حداقل بگو دربارهی چیه، میمیرم از فضولی_

 ...که

 .صدای مادرش پر از تردید بود

 انگار نمیدانست اصل این سوال را باید میپرسید یا

 ...نه

 میخوام یه بارم که شده، رک و راست بهم بگی_



 .مشکلت با بهادر چیه

 .هیچوقت درست حرف نزدی

 ...فقط میدونم ازش بدت میآد، حاال چرا؟ الل اعلم
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 .لحظهای قلبش از حرکت ایستاد

ر بیمارستان را سریعاتمام برخوردش با بهادر د  

 .مرور کرد

 نکند مادرش جایی پنهان شده و حرفهایشان را شنیده

 بود؟

 ...بعید به نظر میرسید

 چهطور مگه؟_

 انیس بیخیال دیدار حضوری شد و از همان پشت

 .تلفن شروع به حرف زدن کرد

 واال چی بگم، از همون موقع که اهواز بودی،_

فتم حتما بهخوشت نمیاومد از بهادر ولی خب گ  

 .خاطر اینه که پدر واقعی خودت نمیدونیش

 هیچوقتم که بهش نگفتی بابا... ولی نمیخواستم به



 زور ازت بخوام و تحت فشارت بذارم که به چشم

 .پدرت ببینیش

 گفتم بذار راحت باشه، بهادرم دروغ چرا، میفهمیدم

 طنازو خیلی بیشتر دوست داره، دیگه اصرار نکردم

یا صمیمی باشی باهاشبهش بگی بابا  . 

 ولی این چند وقته، خصوصا از وقتی پاشدی اومدی

 اینجا، دیگه خیلی باهاش سرسنگین شدی و ازش

 ...دوری میکنی

 حاال هر چی نباشه، بزرگترت که هست، نیست؟

 !ولی تو اصل احترامشو نگه نمیداری

 حاال چرا و چی به هم گفتین و چه بحثی بینتون شده،

 .من خبر ندارم

یزی که من میدونم، اینه که دخترم مودبه،چ  

 !بزرگتر، کوچیکتر سرش میشه

 .اهل اینجور برخوردا نیست

 از بهادرم چند بار پرسیدم، هی پرت و پل تحویلم

 .میده

 خودت بگو مامان جان، چیزی بهت گفته؟



 حرفی زده؟

 .شالش را از سر برداشت و روی تخت انداخت

 شروع به باز کردن دکمه پیراهن بلندی که به عنوان

 .مانتو تنش کرده بود، شد

 .حالش بد شده و انگار راه نفسش بند آمده بود

 سعی داشت با سبک کردن خودش و کشیدن نفسهای

 .عمیق، کمی اکسیژن به ریههایش برساند

 الو؟ طلوع؟_

 .چند بار لب جنباند، دهانش را باز و بسته کرد

رفی بزند، اما نمیتوانستمیخواست ح .. 

 .فقط یک سوال در ذهنش بود

 « ...چرا حاال»
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 .به این سواالت مادرش، سالها پیش نیاز داشت

 االن دیگر حرف زدن بابت اتفاقی که برایش افتاده

 بود، به دردش میخورد؟

 ...بعید میدانست



 دیگر بزرگ شده و یاد گرفته بود که چهطور

ش را حل کندمشکلت . 

 دیگر از بهادر نمیترسید و اجازهی دخالت به او

 نمیداد پس حرف زدنش چه فایدهای داشت؟

 ...چیز خاصی نیست مامان_

 .انیس از این جواب، قانع نشده بود

 ...آخه_

 :میان حرفش پرید

 واقعا کار دارم قربونت برم، میشه بذاریش برای_

 بعد؟

 :آهی کشید و با اکراه گفت

_ من دوست دارم باهام راحت باشی، هر چی باشه، 

 تو

 ...دلته بهم بگی

 چشم، دیگه کاری نداری؟_

 چند بار قربان صدقهی مادرش رفت و به او اطمینان

داد که مشکلی ندارد تا باالخره تماس را توانست 

 قطع



 .کند

 .سامیه، تمام مدت با حسرت نگاهش میکرد

 .موبایل را گوشهای گذاشت و کنار دوستش نشست

 .خوش به حالت، چه مادر خوبی داری_

 ...کاش مامان منم اینجوری بود

 .ناخودآگاه پوزخند زد

 انیس واقعا مادر خوبی به حساب میآمد؟ مطمئن

 ...نبود

 .خوبیهای زیادی داشت این مسئله قابل انکار نبود

کافی بود یکی از فرزندانش بیمار شود، آنقدر 

 حرص

خودش هم از پامیخورد و برایش ناراحت میشد که   

 .میافتاد

حاضر بود گرسنه بماند اما فرزندانش با شکم 

 گرسنه،

 .سر روی بالشت نگذارند

 دستپخت فوق العادهای داشت و با عشق برایشان غذا

 .میپخت



 اما تمام مادری همین بود؟ اینکه مطمئن شوی

 فرزندت از نظر جسمی، مشکلی ندارد، کافی بود؟

 پس تکلیف روح درب و داغانشان چه میشد؟
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 به نظرم، ظاهر زندگی دیگرانو با باطن زندگی_

 !خودت مقایسه نکن

 آخه تو چه میدونی مادر من واقعا چه آدمیه که بتونی

 با مادر خودت مقایسه کنی؟

 نمیگم مادر من آدم بدیه، اتفاقا خیلی هم دوستش دارم

ضیه رو نبین به نظرمولی فقط ظاهر ق . 

 :بیحوصله گفت

 باشه بابا، اصل حق با توئه! اینقدر حالم داغونه که_

 .حوصلهی شعاراتو ندارم

 رعایت حال سامیه را کرد و حرفی نزد وگرنه تاکید

 میکرد که هیچکدام از حرفهایش شعار نبوده و به

 .آنها باور قلبی داشت

_ ؟خیلهخب... بهم بگو چرا اینقدر گریه کردی  



چهرهی سامیه توی هم رفت اما دوباره اشک 

 .نریخت

 :با بغض زمزمه کرد

 ...نیک رفت طلوع، برای همیشه رفت_

 برای دلداری، دست روی شانهاش گذاشت و با لحنی

 :متاثر گفت

 اول و آخرش این اتفاق میافتاد، خودتم میدونستی_

 ...دیگه

 آره ولی عین احمقا دلمو صابون زده بودم که یه_

م که شده، شاید موندگار شه... ولی نشددرصد ... 

 به نظرم بهتر شد که این اتفاق افتاد! تا کی_

 میخواستی با این ترس هر روز رو به رو بشی؟

 حال خودتو اینچند وقت اخیر اصل دیده بودی؟

 .کل از هیچی حرف نمیزدی جز رفتن نیک

 وای نکنه امروز بره، نکنه فردا که میام شیفت، نیکو

 نبینم؟

 .این نگرانی رو مدام با خودت داشتی

 داشت از پا درت میآورد سامیه... ولی حاال مجبوری



 ...بپذیری نبودنشو

سد مقاومتش شکست و قطره اشکی، از چشمش 

 روی

 .گونهاش چکید

 دست خودم نبود... نمیتونستم به چیز دیگهای فکر_

 .کنم

 سامیه در خودش جمع شده و سرش را روی زانویش

 .گذاشته بود

 آنقدر ذهنش درگیر بود که انگار حرفهایش،

 .مخاطب خاصی نداشت

 عشق و عاشقی همهش کشکه، نه؟ میگفت عاشقمه،_

 ...ولی بعدش بیخیال ول کرد و رفت

 .اصل براش مهمم نبود چه بلیی سر من آورد

 ...البد کشکه دیگه

 سلم هرچند که رمان نصفه و نیمه هست اما یه نقد

 .کوچولوازش داشته باشیم بدنیست

دنیای بی هیچ دردان دنیای ماست،دنیایی که هر 

 کسی



 به فراخور حال و موقعیت اجتماعی که داره دچار

دردها و استرسها و رنجهاییه که روحش رو به 

 بازی

 .میگیرن

 پوالد صدر پسری که در اوج شور و نشاط و هیجان

ی خوب جوانی و با داشتن ثروت و موقعیت اجتماع

 با

 یک سانحه تصادف زندگیش زیر و رو میشه،عشقش

 بهش خیانت میکنه و از نظر جسمی اونقدر زجر

 میکشه تا بلکه دوباره بتونه سر پا بشه و روی دوتا

پای خودش دوباره بتونه راه بره، همین راه رفتن 

 ساده

 که به چشم خیلی از ما هایی که راه میریم نمیادو این

فرسوده و تبدیلش کرده به یه درد جسم و روحش رو  

 انسان خشک و خشن و بداخلق که تقریبا تموم حسها

 رو در خودش سرکوب کرده همراه باروحی آسیب

 . دیده و رنج کشیده

 طلوع تابش دختری از طبقه متوسط جامعه با پوسته



 ای مغرور و جسور که تموم احساسات نا خوشایند و

مخفی روح شکسته خودش رو در زیر این پوسته  

 کرده و اجازه ورود به داخل این پوسته رو به

 هیچکس نمیده،طلوعی که دنیای شاد کودکیش با

 کثیفترین پدیده یعنی تجاوز به یغما رفت و درد بی

 اعتمادی تا آخر عمر روح آسیب دیده او را خواهد

 آزرد،به جسم و روح طلوع دست درازی شد درست

عروسک زمانیکه باید با همسن و ساالن خودش 

 بازی

 میکرد،تار و پود روح پاک کودکی او به دست یک

 کفتار صفت از هم گسسته شد، و بازهم روحی آسیب

 .دیده و رنج کشیده

 آریا پسری از طبقه نسبتا مرفه با پوسته ای شاد و

 سرزنده ،شوخ و خوش اخلق اما درون این پوسته

 شاد یه پسر غمگین و افسرده زندگی میکنه که هرگز

ت خودش رو به خاطر اتفاق وحشتناکی کهنتونس  

 برای خواهرش افتاده ببخشه و باز هم روحی آسیب

 .دیده و رنج کشیده



 مادر طلوع هم زنی که در روزمرگیهاش گم شده و

 .غافل از حال بد فرزندشه

بهادر هم یه موجود مریض و کثیف که با خباثت 

 تمام

دنیاد شاد یک کودک را به لجنزاری متعفن تبدیل 

 .کرد

سامیه دختری از طبقه ضعیف جامعه با آرزوهایی 

 نه

 چندان بزرگ .سامیه فقط میخواهد از اون چیزی که

االن هست فرار کنه و تا میتونه خودش رو از 

 زندگی

 فقیرانه والدینش جدا کنه و زندگی که در رویاهای

 خودش داره رو به واقعیت برسونه اما مشکل

 اینجاست که به خاطرش حاضره هر کاری بکنه هر

 چند نادرست و باز هم روحی آسیب دیده و رنج

 .کشیده اما به سبکی متفاوت

 و این دردهایی که در زندگی تک تک ما انسانها

 هست و هر کدوم ریشه در گذشته ای داره که در



 بعضی موارد بیگناهیم و در بعضی موارد هم

 . خودمون مقصریم

ر اینکه در این دنیا بی هیچ دردانی وجودو در آخ  

 . نداره و هر کسی به نحوی دچار درد و رنجه

 . ببخشید دوستان خیلی زیاد شد
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 یه چیزی رو رک بهت بگم؟_

تکان داد« چی»سامیه سرش را به نشانه  . 

 لبش را تر کرد و مردد میان گفتن و نگفتن، لحظهای

 .سکوت کرد

شت سامیه را در این وضع ببینددوست ندا . 

 ...ضعیف، رنجور، گریان

 به نظرش، دوستش استحقاق بیشتری داشت فقط باید

 .دیدش را کمی عوض میکرد

 .موهای کوتاهش با دست حالت داد و به حرف آمد

 اصل شاید ناراحت بشی که دارم این حرفو بهت_

 میزنم، اما به نظر من، تو خودت الکی دل خوش



 .کرده بودی

 نیک هیچوقت نشون نداد که یه عاشق دلخسته و

 !شیفتهست

 شاید بهت ابراز علقه کرده باشه یا حرفای محبتآمیز

 زده باشه، که همینا باعث شد بهش وابستگی بیش از

 حد پیدا کنی چون قبل کسی باهات اینجوری برخورد

 .نکرده بود

 !اما معنیش این نبود که عاشقته

دی و دوختیتو خیلی زود برای خودت بری . 

سعی کردم بهت بگم داری خیلی زود قضاوت 

 میکنی

 اما اونقدر از واقعیت دور شده بودی که نمیتونستم

 ...به خودت بیارمت

 اگه نیک واقعا دوستت داشت، برای حفظ کردنت

 .تلش میکرد

آدم عاشق باید بجنگه و خودشو به طرف مقابل و 

 بقیه

ه همه ثابت کنه وگرنه چهارتا قربونصدقه رو ک



 !بلدن

 .پذیرش حرفهای طلوع، برای سامیه سخت بود

 .به نظرش منصفانه قضاوت نمیکرد

 ...تو خیلی بدبینی_

 !من فقط واقعبینم سامی_

 نیکوالس هیچوقت ثابت نکرد تو رو دائم میخواد،

 ولی تو یک کلم میگفتی حتی ممکنه ازدواج کنیم و

 .از ایران بریم

 .االنم اشکالی نداره. نمیگم غصه نخور

 .حق داری ناراحت باشی اما خودتو از پا ننداز

 .اون اگه میخواستت، سعی میکرد به دستت بیاره

 ولی نخواست و رفت، غیر اینه؟

 خب حاال میخوای چیکار کنی؟ زانوی غم بغل

 بگیری و افسرده بشی تا کی؟

آقا یهفکر کن... تو این جا داری گریه میکنی، اون   

 ور دیگه از دنیا داره برای خودش عشق و حال

 .میکنه

 به نظرت مسخره نیست؟



 حسرت و ناراحتی حتی میتونه مفید باشه، به شرطی

 .که بتونیم ازش درس بگیریم

این اتفاقی که برات افتاد، یه درس مهم برای خو ِد 

 من

 .داشت

اشتباهی نکنم این که احساساتمو خرج آدم ! 
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 آخه... یعنی همهچی تموم شد و عادت کنم بدون_

دلخوشی قراره باز تو خشکشوییکار کنم؟ اینه 

 قسمتم؟

 .طرز فکر منفعلنهی سامیه، حرصش میداد

 نمیفهمید چرا یک فرد باید آنقدر خودش را ضعیف

 .ببیند

 .من به قسمت اعتقادی ندارم سامی_

 :با انگشت به سرش اشاره کرد و ادامه داد

 .مهم اینه که این تو چی داری_

 تو توقعت چیه؟



این که یکی بیاد و از اونجا نجاتت بده؟ البد ببرتت 

 تو

 !عمارتش

 !بابا زندگی عادیهها، فیلم و کتاب که نیست

 .اگه میخوای اوضاعت تغییر کنه، باید تلش کنی

 :عصبی جواب داد

 من دارم تلش میکنم، دیگه میگی چیکار کنم؟_

م گذاشتم؟مگه تو کارم ک  

 .نفسش را کلفه بیرون داد

دیگر نمیدانست چهطور باید منظورش را برساند 

 پس

 .سکوت کرد

 .به سامیه برخورد

 آمده بود تا کمی دلداری بشنود اما طلوع به کل او و

 .تمام تصمیماتش را زیر سوال برده بود

 اگر جایشان عوض میشد، حتما طلوع را در آغوش

اشک میریخت تا آرامشمیگرفت و احتماال با او   

 .کند نه که سرکوفت بزند



 :با غیض گفت

 همچین واسه من کلمههای قلمبه، سلمبه ردیف_

 !میکنه انگار خودش به کجا رسیده

 !تو اگه بیلزنی، باغچه خودتو بیل بزن

 .خودتم وضعت بهتر از من نیست

 !من لباس میشورم، تو اتاقا رو تمیز میکنی

 من اگه دلمو خوش کردم به یه پسر خارجی، حداقل

چهار بار از زبونش شنیدم که دوستم داره، تو چی 

 که

 !آویزون رئیس جوون اینجا شدی؟
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 .شوکه و مات مانده بود

 باورش نمیشد چنین حرفی بشنود آن هم از زبان

 !سامیه

 :با ناباوری لب زد

 !چی؟ چی گفتی؟_

_ ملت کور و خنگن؟ نه عزیزمفکر کردی  ! 



 .اینا رو من از خودم نمیگمها، همه میگن

 !اصل من از زبون بقیه شنیدم

 .سرش گیج رفت و تعادلش در حال بهم خوردن بود

 .به سختی خودش را کنترل کرد

 چی شنیدی؟_

 !میگن آقا پوالد میاد اتاقت، تو میری اتاقش_

 !چندتا از بچهها شما رو دیدن با هم

منم یه نصیحتی به تو بکنم پس بذار ... 

 هیچ بعید نیست تا یه مدت دیگه، دلشو بزنی و

 .اخراجت کنه

 حواست باشه داری چیکار میکنی که آخرش آواره و

 !در به در نشی

چشمانش را روی هم گذاشت تو کمی خودش را 

 جمع

 .و جور کند

 ...اصل اونجوری نیست که تو یا بقیه خیال میکنید_

از تمسخری زد سامیه پوزخند پر . 

 .مشخص بود حرف طلوع را باور نکرده



 جدا؟ پس تو اتاقت تا صبح چیکار میکرده؟ البد با _

 !هم داشتید نماز شب میخوندید

 .توضیح ارتباط بین خودش و پوالد، پیچیده بود

 .نمیدانست چه بگوید که باورپذیر به نظر برسد

 ...ما فقط دوستیم؟ یا یک جملهی کاملتر

جتماعی هستیم... نهما دوست ا ! 

 .هیچکدام قانعکننده نبود

 آنقدر غرق فکر شده بود که متوجه نشد چه زمانی

 ...سامیه تنهایش گذاشته بود

 .کلفه روی تخت دراز کشید

 امروز هم بهادر و هم سامیه به او بابت نزدیکیاش به

 .پوالد طعنه زدند

 یعنی ارتباطشان آنقدر عیان بود که همه متوجه شده

د؟بودن  

 حاال باید چه کار میکرد؟ به همه توضیح میداد؟

 بیخیالی طی میکرد؟

 برای پوالد چه؟ این حرفها اهمیت داشت؟

 ...نکند برای بستن دهانشان، با او قطع رابطه کند
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 .در همان زمان، پوالد مشغول صحبت با وکیلش بود

 آنچه که از رادمهر پشت خط میشنید، باعث شده بود

 ابروانش در هم فرو برود و اخم روی صورتش

 .بنشیند

 :موبایل را به سمت گوش دیگرش منتقل کرد و گفت

یعنی هاشمی هیچ ارتباطی با تصادف هفت سال _

 پیش

 من نداشته و تنها اقدامشون برای آسیب زدن به ما،

 همین جریان اخیر بوده، آره؟

 !درسته_

در حالیکه سخت مشغول فکر بود، با دست ته 

 ریشش

 :را لمس کرد و گفت

 خب از کجا معلوم راستشو گفته؟ شاید منکر قضیه_

 !شده

 ببین اگه از من میشنوی، کار هاشمی نبوده_



 .تصادفت

 میدونی چرا؟ چون اگه فرض رو بر این بذاریم که

 واقعا کسی قصد جونت رو داشته و تصادف عمدی

ه، طرف خیلی حرفهای و تمیز همهچی رو پیشبود  

 .برده

 !جوری که کوچیکترین مدرکی جا نذاشته

 !اما این هاشمی که خودش اصل انگار تو باغ نیست

 فقط به جایگاه پدرت و اسم و رسم هتلتون حسادت

 کرده وگرنه که استخدام طاهر و نقشه جاسازی مواد

انرو پسرش کشیده که اونم هفت سال پیش اصل ایر  

 .نبوده که بخواد نقشهای برات کشیده باشه

تازگی برگشته و تو همین مدت زمان کوتاه، خودش 

 و

 .پدرشو به دردسر انداخت

 آهی که کشید، ناخودآگاه از میان لبهایش بیرون آمده

 .بود

 :پر از حسرت گفت

پس یعنی برگشتیم به خونهی اول، هیچی به _



 ...هیچی

_ معمای تصادفت از هاشمی و پسرش برای فهمیدن  

 .چیزی در نمیآد ولی ناامید نشو پوالد

 .تو هنوز گزینههای روی میزت تموم نشدن

 .یادت نرفته که؟ به احسان تماس بگیر

 .تا جایی که میدونم، اون یارو ناصر آزاد شده

 ببین تونسته دهنشو باز کنه و حرف به درد بخور

 !ازش بدست بیاره یا نه

 vip: بیهیچدردان

# انبیهیچدرد  

# ۴۹۹پارت  

گفت و تماس را قطع کرد« باشه»کلفه  . 

 دلش را خوش کرده بود به این که همهچیز زیر سر

 هاشمی باشد و تمام معماها به سادگی حل شوند اما

 حاال برگشته بود به خانهی اولش با هزاران سوال

 ...بدون جواب

 چه کسی میخواسته او را بکشد؟ با چه انگیزهای؟

 موبایلش را در دستش میچرخاند و برای زنگ زدن،



 .تعلل داشت

 میترسید احسان جوابی به او بدهد که ناامیدتر از قبل

 .شود

 هنوز به موبایل خیره مانده بود که صفحهاش روشن

 .شد

 .چه حللزاده! خود احسان پشت خط بود

 !بگو که خبر خوبی داری_

 :با خنده گفت

_ لپرسیای شماعلیک سلم، منم خوبم از احوا ... 

 :بیطاقت و کمحوصله گفت

 .مزه نریز دیگه، بگو چی شد_

 ناصر آزاد شد، نه؟

 آره! به حرف آوردمش. ولی خیلی بدقلق بود. واقعا_

 پدرمو در آورد تا زبون باز کرد

خب؟ فهمیدی طرف کیه؟ چیکارهست؟ اسمش _

 چیه؟

 .آره! عجله نکن میگمت_

 ...اصل واسه همین زنگ زدم دیگه



آدمی که ناصر ازش حرف میزنه، یه جوراییاین   

 .نابغهست

اغراق باشه ولی در هر« نابغه»البته شاید کلمه   

 .صورت هوش باالیی داره و کارشو بلده

پوالد که هنوز متوجه منظور احسان نشده بود، 

 :پرسید

 یعنی چیکارهست؟_

 مغز متفکر! کسی که نقشه میکشه تا بقیه بتونن_

هر کار خلفی که میخوان، قانون رو دور بزنن یا  

 .انجام بدن اما گیر نیوفتن

 خودش تماممدت بیرون گود نشسته و تماشا میکنه

 .بدون اینکه دستش به چیزی آلوده بشه

 .برای همینه که پلیس نتونسته تا حاال بگیرتش

 .چون نتونستن به اندازهی کافی مدرک جمع کنن

چند دفعهای هم بازجویی شده، اما آخرش مجبور 

دنش  

 .آزادش کنن

 پس یعنی من درست حدس زدم، آره؟ یکی واقعا_



میخواسته به من آسیب بزنه و به این آدم گفته یه 

 نقشه

 ...بکشه که کار من ساخته بشه

 .درسته ولی یه مشکلی اینجا هست_

 چی؟_

 اول اینکه اصل نمیدونم کجاست و مورد دوم اینه _

نکه مدرک درست حسابی نداریم تا ازش به عنوا  

 !اهرم فشار استفاده کنیم تا اعتراف کنه

 بیهیچدردان#

# ۵۰۰پارت  

 :عصبی دستش را روی میز کوبید و غرید

 یعنی چی احسان؟ مسخره کردی منو؟ این همه_

 حرف زدی که بگی نمیدونم کجاست؟

 !آروم باش! چرا یهو قاطی میکنی؟_

 خب من قرار بود هر اطلعاتی که ناصر داره بهت

 !بگم، که گفتم

 قعا

 .وا نمیدونه کجاست



 داره دروغ میگه! اگه پول بیشتری میخواد بهش_

 .بده

 نه! دیگه کار خودمو که بلدم، اگه میدونست، حرف_

 .میزد

 .این یارو چیز بیشتری نمیدونه

 .نمیتوانست دوباره ناامید شود

 بعد از تمام صبوریها، پول خرجکردنها و چند سال

تر، بلتکلیفدرد کشیدن، نباید دست از پا دراز  

 .میماند

 .بابا تو این کارهای_

 به همهچی دسترسی داری... یعنی نمیتونی رد این

 .آدمو بگیری؟ من باید بفهمم برای کی کار میکرده

 !باید بفهمم کی میخواسته منو بکشه

 !من گفتم نمیدونم اما فعل_

 حاال که اسم و مشخصاتشو دارم، پیدا کردنش نباید

 .اونقدرا سخت باشه

_ عنی... یعنی میتونی پیداش کنی؟ی  

 اگه هولم نکنی و هر روز زنگ نزنی سر تا پامو_



 !قهوهای کنی، آره پیداش میکنم

 .آرامتر از قبل روی صندلیاش نشست

 .خوبه، راحت باش کاراتو بکن_

 من اصل چیکار تو دارم؟ خودت آدمو عصبی

 !میکنی

توجهی به بد و بیراههایی که از طرف احسان 

 نصیبش

د، نکرد و دستش را روی آیکون قرمز رنگمیش  

 .گذاشت و تماس را قطع کرد

 .کمی خیالش راحت شده بود

 به زودی همهچیز را میفهمید فقط کافی بود احسان

 ...پیدایش کند، هر طور شده، ازش حرف میکشید

 .نگاهی به میز به هم ریختهی مقابلش انداخت

 چرا کسی دفترش را مرتب نکرده بود؟

رداشت و خودش مستقیما به بخش تلفن را ب

 خانهداری

 .تماس گرفت

 .بعد از دو بوق، حکیمه خانم آن سوی خط جواب داد



 بله؟_

 حکیمه خانم شمایی؟_

 .حکیمه از شنیدن صدای پوالد دستپاچه شده بود

 .سابقه نداشت رئیس هتل شخصا به آنها تماس بگیرد

 بله، جانم آقا؟ امری داشتید؟_

 شما به نظرتون من پول مفت دارم؟_

 :حکیمه گیج پرسید

 !بله؟ یعنی چی آقا؟_

 من واسه چی به شما و بقیه کارگرا دارم پول میدم،_

 وقتی دفتر خودم کثیفه؟

 دفترتون؟ خاک تو سرم! من دیشب گفتم مرتبش_

 .کنن

 !نکردن آقا؟

 !اگه کرده بودن که من به شما تماس نمیگرفتم خانم_

_ رو خدا... االن میگم بیانببخشید تو  ! 

 !زودتر_

 تماس را قطع و کلفه سیگاری برای خودش روشن

 .کرد



 :حکیمه مضطرب و شتابزده فریاد زد

مریم خدا زلیلت کنه، همهجا رو تمیز کردی جز _

 اتاق

 آقا؟

 وا، حکیمهجون شما به من نگفتی اونجا احتیاج به_

 ...نظافت داره خب

_ باید دفتر مدیریت مگه من باید حتما بگم؟ هر شب  

 !تمیز بشه، دیگه این گفتن داره؟

 ...من همهش سه روزه اومدم، نمیدونستم خب_

 :حکیمه چشمغرهای به مریم رفت و گفت

دو نفرتون برید اتاق آقا رو برق بندازید تا _

 همهمونو

 !اخراج نکرده

 .هیچکس از جایش تکان نخورد

 میترسیدند ترکشهای عصبانیت پوالد به آنها

ردبخو . 

 :سیما با لحن معناداری گفت

 .به نظرم طلوع بره... آقا با اون کاری نداره_



 ماها هر کدوم بریم، کسر حقوق کمترین چیزیه که

 ...نصیبمون میشه

 بیهیچدردان#

# ۵۰۱پارت  

 از دیگران شنیده بود که رئیس جوان هتل، َسر و

سری با طلوع دارد َِ . 

به اگر واقعا چنین چیزی صحت داشت، بهتر بود  

 !حرف سیما گوش میکرد

 :سری تکان داد و گفت

 !بگید بیاد_

 چندلحظه بعد، طلوع را به بخش خانهداری کشانده

 .بودند

 مشخص بود به سرعت لباسهایش را پوشیده و

 .شتابزده خودش را به آنجا رسانده

 :گیج پرسید

 ...چی شده؟! االن که شیفت من نیست اصل_

 :حکیمهخانم رو به بقیه گفت

 برید سر کارتون، چرا موندین اینجا؟ مگه اومدید_



 سینما؟

 کارکنان که انگار صحنهی جذابی را از دست داده

 .بودند، غرولندکنان متفرق شدند

 اتاق مدیریت احتیاج به نظافت داره، برو زحمتشو_

 .بکش طلوع جان

 :با تعجب پرسید

 ...من؟! پس چرا به بقیه نمیگید_

م دزدیدحکیمه موقع جواب دادن چش . 

 .باید دیشب تمیز میشده. بچهها اهمال کردن_

 .باز هم درک نمیکرد چرا به او گفته بودند

 !خب؟_

 آقا تازه زنگ زد، عصبی بود... به هرحال تو_

 .اخلقشو بهتر میدونی

 میترسم هر کی رو بفرستم، خیال کنه کمکاری از

 .اون بوده، اخراجش کنه

 !یعنی چه که اخلقش را بهتر میشناخت؟

 یاد حرف سامیه افتاد. گفته بود همه راجع به آن دو

 .حرف میزنند



 :اخم کرد و بیتعارف گفت

 .هر کی باید دیشب تمیز میکرده، االن بره_

 !این موضوع به من ربطی نداره

 بیهیچدردان#

# ۵۰۲پارت  

 .حکیمه خانم کوتاه نیامد

 :با لحن ملیمی که از او بعید بود، گفت

 ...طلوع جان، عزیزم_

ستش را به معنی سکوت باال آورد و نگذاشت ادامهد  

 .دهد

 آخه یعنی چی این حر ِف شما؟ میخواید منو بندازید_

 !جلو، بشم گوشت قربونی؟

 .آقا تو رو اخراج نمیکنه. من مطمئنم_

 ولی مریم تازه وارده. راحت میفرستتش حسابداری

 .باهاش تسویه کنن

 دلت میآد؟

بزند اما چیزی بهچندبار دهان باز کرد تا حرفی   

 .ذهنش نرسید



 .داشتند از او سوءاستفاده میکردند

 وقت احتیاج میشد طلوع جان، عزیزم! وقتی که

 .الزمش نداشتند، تبدیل میشد به سوژهی غیبتشان

چرخ نظافت را محکم گرفت و باعصبانیت سمت 

 اتاق

 .مدیریت رفت

 .همهچیز به هم خورده بود

بیرحمی قضاوتش همه به جانش افتاده بودند و با  

 .میکردند

آنقدر سریع اتفاق افتاد که نتوانست جلوی پیش 

 آمدنش

 .را بگیرد

 در عرض یکی، دو روز متوجه شد همه راجع به او

 !پچ پچ میکنند

 .ضربهای به در زد و منتظر ماند

 .بفرمایید_

 حاال باید چهطور با پوالد رفتار میکرد؟

 سرسنگین میشد؟ خودش را میگرفت؟ یا گله



 میکرد؟

 با تردید در را باز کرد و چون در ذهنش به نتیجهای

 .نرسیده بود، به پوالد اصل نگاه نکرد

 .زیر لب سلم کرد و چرخ را داخل آورد

 شیشه پاککن و دستمال را برداشت و بلفاصله

 .مشغول تمیزکاری شد

 .پوالد با تعجب محو حرکاتش بود

 :تکخندهای کرد و حیران گفت

_ م؟احوال طلوع خان ! 

 بیهیچدردان#

# ۵۰۳پارت  

چشمغرهای به پوالد رفت و دستمال را روی میز 

 کار

 .کشید

 مردک پررو مزهپرانی هم میکرد! حقش نبود یک

 !مشت محکم روی فکش مینشاند؟

 .دستمال را با شدت بیشتری روی میز کشید

 انگار نه انگار پشت سرشان حرف میزنند. توقع بگو



 ...و بخند هم داشت البد

ان پوالد باال پریده بودند و حیران به طلوع نگاهابرو  

 .میکرد

 مگر چه شده که رنگ پوستش سرخ شده و

 حرفهایی زیر لب زمزمه میکرد؟

 حدس میزد که در حال ناسزا گفتن باشد و نکند

 مخاطب آنها، خودش بود؟

 :تکسرفهای زد و گفت

 !خوبی؟_

 .چشمغرهی دیگری هم نصیبش شد

 !نه_

 همین؟

وع را که سمت کتابخانه میرفت، تعقیببا نگاهش طل  

 .کرد

 :از جا بلند شد و پرسید

 خب چی شده؟_

 .جوابش را نداد، اما کوتاه نیامد

 طلوع؟_



 .پوزخندی روی لبهایش نشست

 !حتی نمیتوانست حدس بزند چه اتفاقی افتاده

بعید هم نبود. به هر حال او همهکارهی هتل به 

 حساب

 .میآمد

و طعنهای بزند؟ همهیچه کسی جرأت داشت به ا  

 .اینها سهم خودش بود

 .طلوع مخ رئیس را بار گذاشته

 !طلوع خودش را به او انداخته

 ...طلوع تا صبح پذیرای او بوده

 .بیشتر اگر فکر میکرد، سرش بیشک میترکید

 دست پوالد روی شانهاش نشست و وادارش کرد

 .دست از کار بکشد

 هرچند که بیشتر به اتاق گند زده بود تا که تمیزش

 ...کرده باشد

 !به من نگاه کن_

 .نفسی گرفت و سعی کرد به خودش مسلط شود

 .نمیخواست پوالد چشمانش را پر از اشک ببیند



 چرا نمیگی چته؟_

 ...هیچی نشده_

 بغض صدایش، چشمانی که به زحمت سعی میکرد

لوع غمگینی جلوی تر شدنش را بگیرد و در کل ط

 که

 مقابلش بود، باعث اتفاقی در اعماق وجودش شده بود

 .که نمیدانست اسمش چیست

 دلش هری پایین ریخته و اولین چیزی که به ذهنش

 رسید، این بود که

 چه کسی ناراحتش کرده؟! چه کسی جرأت کرده؟

 بیهیچدردان#

# ۵۰۴پارت  

کی اذیتت کرده؟ چی شده؟ بگو دختر، دق دادی _

 منو

 !که

 سوالها را در حالی میپرسید که حتی برای یک

 .لحظه هم، نگاهش را از روی طلوع برنداشت

 واقعا نگران شده بود. با شناختی که از طلوع داشت،



 .میدانست که او دختری نبود که به سادگی بهم بریزد

 .طلوع اما حرفی نمیزد. از خودش تعجب میکرد

 .قبل طاقت و تحمل بیشتر داشت

استر از قبل شده بود؟ خصوصا وقتیحاال چرا حس  

 که صدای قرص و مردانهی پوالد را کنار گوشش

 .میشنید

 .انگار چیزی آن وسط تغییر کرده بود

 اگه بفهمی کی اذیتم کرده، چیکار میکنی؟_

 .خودش هم نمیدانست چرا چنین سوالی پرسیده

 ...شاید از روی کنجکاوی

 !بیچارهش میکنم_

سته شدبیاراده دل خوش کرد، واب ! 

مگر در این دنیا چند نفر وجود داشتند که این چنین 

 به

 او اهمیت دهند؟

چند نفر کسی را که آزارش داده بود، بیچاره 

 !میکرد؟

 اون مرتیکه، بهادر حرفی زده؟_



تکان داد و آه کشید« نه»سرش را به نشانهی  . 

 اون که حرف زیاد میزنه، همیشه هم چرت و پرت_

یست که بهم ریختممیگه ولی برای اون ن . 

 بهادر چرا باید هنوز آنقدر وقیح میبود که اطراف

 !طلوع بپلکد و به قول خودش چرت و پرت بگوید؟

 !غلط کرده! یعنی چی اصل؟_

 بابای طنازه، نمیتونم بهش بگم پیش دخترت نباش_

 ...که

 پیش دخترش باشه نه تو! حق نداره باهات حرف_

 .بزنه و اذیتت کنه

 چی میگفت بهت؟ امروز دیدیش، آره؟

 دیگه کی اذیتت کرده؟ واسه حرف بقیه غصه

 !میخوری؟

 بیهیچدردان#

# ۵۰۵پارت  

 رویش نمیشد رک و راست بگوید پشت سرشان چه

 حرفهایی میزنند حتی میترسید پوالد خیال کند که

 .هدف یا قصدی دارد



 .مثل رابطهی دوستیشان را به سمت دیگری بکشاند

ل، پوالد آنقدر مصر بود که سکوتش ادامهبا این حا  

 .پیدا نکرد

 ...بهادر_

 .بیطاقت طلوع را مقابلش نشاند

 این دختر با قسطی حرف زدنش، آخر به جنونش

 .میکشاند

 بهادر چی؟ کاری کرده؟ اذیتت کرد امروز؟_

 وقتی همچنان نه تأیید میکرد و نه تکذیب، باعث

بروند میشد افکارش از قبل هم بدبینانهتر پیش . 

 ... نکنه باز مزاحمت شده و _

طلوع میان حرفش پرید. اگر اجازه میداد، معلوم 

 نبود

 ...تا کجا پیش میرفت

 ...نه پوالد! معلومه که نه_

 .مشخص بود هنوز باور نکرده

 الکی میگی که من قاطی نکنم؟! اگه اذیتت نکرده_

 !پس چرا اسمشو این جوری گفتی؟



_ ی بیمارستان... توجهشچند باری که همراهم اومد  

 .به تو جلب شده

 ...از مامانم راجع بهت سوال کرده حتی

 خب؟_

 :کلفه گفت

 .هیچی، ولش کن! دیوونهست این آدم_

 !توهم میزنه برای خودش

 !چه توهمی؟_

 .پوست لبش را کند و از پوالد چشم دزدید

 .اون نمیدونه که من و تو دوستیم_

 .براشم توضیح ندادم

هنگش جوری نیست که همچینطرز تفکر و فر  

 .چیزی رو بپذیره و درک کنه

 از نظر اون، دختر و پسر فقط برای یه مسئله با هم

 !صمیمی میشن
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 میتوانست بقیهی حرفها و تصورات بهادر را حدس



 .بزند

مردک واقعا بیمار بود! حتما به پر و پای طلوع 

 پچیده

 و حسابی سوال، جوابش کرده تا بفهمد بین آنها چه

 !خبر بوده

 اما به چه حقی؟ اصل چهطور رویش میشد؟

 دوست داشت او را جایی خفت کند و با مشت و لگد،

 !نوازشش کند

 خدا میدانست هر بار با شنیدن اسم این شخص، چه

 .خشمی وجودش را در بر میگرفت

 :دندان به هم سایید و پر از نفرت گفت

 من حالشو میگیرم! شورشو در آورده این_

 !بیشرف

 :طلوع با نگرانی پرسید

 ...میخوای چیکار کنی؟ تو رو خدا پوالد_

 محتاطکاریهای طلوع را درک نمیکرد برعکس

 .حتی کفرش را باال میآورد

 تو رو خدا چی؟ جای خوشحال شدنته؟ میدونی چرا_



هنوز زبونش درازه؟ چون کسی نشوندتش سر 

 !جاش

ن حسا ِب کار دستش نیوفتادهچو ! 

 تا وقتی نترسه، وضع همینه. به خودش اجازهی

 .دخالت توی همه مسائل شخصی زندگیتو میده

 .با پاهایش روی زمین ضرب گرفته بود

 .نمیتوانست مضطرب نباشد

 !اگر بهادر بلیی سر پوالد میآورد، چه؟

 ...من خودم یه جوری حلش میکنم_

 میشه کاری نکنی؟

دو زدن مردمکهای بیقرار چشمان طلوع متوجه دو  

 .شد

 با اطمینان و خاطری جمع، دستانش را در دست

 .گرفت

 مشکلت چیه؟ چرا دوست نداری دخالت کنم؟_

 .اولین چیزی که به ذهنش رسید را به زبان آورد

بهادر وحشیه! اگه یهو قاطی کنه و بلیی سرت _

 بیاره



 چی؟

 .تو هم که کمرت زود درد میگیره

عمل کردی... اگه آسیب ببینی پاهاتم ... 

 انگشت اشارهاش را روی لبهای طلوع گذاشت و

 .مجبور به سکوتش کرد

 اوال این که من معموال با کتک و راههای فیزیکی_

قدرتمو به کسی نشون نمیدم حداقل نه تا وقتی 

 راههای

 !دیگهای هم هست

 ما

 دو هم که اگه به من اطمینان داری، باید بهم اجازه

که تو این مسئله دخالت کنمبدی  . 

 میدونم دختر قوی هستی، ولی حتی آدمای قوی هم

 گاهی به کمک نیاز دارن

پس بسپارش به من و بذار از این آدم زهرچشم 

 .بگیرم

 یعنی میخوای چیکار کنی؟_

 .صدایش محکم و قاطع بود



 .کاری کنم که جرأت نکنه دیگه نزدیکت شه_

 .نام حس خوبی را که از پوالد میگرفت، نمیدانست

 ...شاید مردانگی، شاید انسانیت

 آخه چهطوری؟_

 چشمکی زد که همچون قندی آب شد و در دل طلوع

 .نشست

 !اونش دیگه با من_
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 :نگاه دیگری به طلوع انداخت و گفت

 دیگه چی؟_

 چی؟_

_ ت، پس دلیلشگفتی ناراحتیت از حرفای بهادر نیس  

 چی بود؟

 فکر میکرد با پیش کشیدن بحث بهادر، میتواند ذهن

 ...پوالد را منحرف کند اما زهی خیال باطل

 :ناخنش را بین دندان هایش گرفت و گفت

 ...آهان، اون_



 پوالد منتظر نگاهش کرد تا لب باز کند اما نتوانست

 .جلوی خودش را بگیرد

 .ناخن جویدن عصبیاش میکرد

طلوع زد و گفت پشت دست : 

 ...چیکار میکنی؟ ول کن اون ناخن بیچاره رو_

 .حرفتو بزن

 :دستش را عقب کشید و نالید

 آخ، چرا میزنی؟_

 طلوع خانم، داری خستهم میکنی! اینقدر منو_

 .نپیچون

 .آب دهانش را بلعید و کمی روی مبل جا به جا شد

 فقط میخواست کمی زمان بخرد اما مگر پوالد

؟مجالش میداد  

 مقدمه خوبی پیدا نکرد پس مستقیما وارد اصل مطلب

 .شد

 !اصل االن شیفت من نیست_

 .متوجه منظور طلوع نشد

 چی؟_



 .از عمد گفتن بیام. حکیمه خانم گفت_

 اون همه آدم تو اون قسمت کار میکنن، چرا به تو_

 گفته؟

 دستش را تا نزدیک دهانش برد اما با چشمغرهی

برگرداندپوالد، به ناچار سر جایش  . 

 عصبانی بودی از دستشون، میترسیدن اخراجشون_

 !کنی

 خب؟_

 !گفتن من بیام، چون میدونستن کاری بهم نداری_

 بیهیچدردان#

# ۵۰۸پارت  

برای چند لحظه، خیرهی طلوع ماند و کم کم اخم 

 روی

 .صورتش نشست

 ...یعنی_

 .خودش حدس و گمان پوالد را کامل کرد

 خیال میکنن چیزی بینمونه، نمیدونم کی دیده یا_

 اصل



کی دیده، اما به هر حال دیده که با همیم و فکر َِ  

 .و خیاالتی کرده برای خودش

 ...بعدشم خیلی زود یه کلغ، چهل کلغ شده دیگه

 .کم مانده بود به خنده بیوفتد

واقعا طلوع برای چنین موضوع مسخرهای جان 

 داده

 بود تا حرف بزند؟

ا باید به حرف و حدیث چند زن که عاشقچر  

 خالهزنکبازی بودند اهمیت میداد؟

 !خب که چی؟ من حاال فکر کردم چی شده_

 دیوونهای، چیزی هستی تو؟

 .بذار هر چی دوست دارن بگن

 یه مدت دیگه، سوژهی جدید دستشون میآد، بیخیال

 .ما میشن

 حدسش را میزد که برای پوالد، موضوع چندان

ی نباشدحائز اهمیت . 

 :با درماندگی گفت

 !به این سادگی که تو فکر میکنی، نیست_



تکان داد« برو بابا»پوالد دستش را به معنی  . 

 هست! چهار تا آدم بیکار که هر وقت حوصلهشون_

 سر میره، شروع میکنن به غیبت از این و اون، چرا

 باید مهم باشه؟

 لحن پوالد پر از تمسخر بود. اصل نمیتوانست طلوع

 .را درک کند

 به نظرش دیوانه بود که برای چنین موضوع پیش پا

 .افتادهای اهمیت میداد

 میدونی چی میگن راجع به من؟_

 .چی میخوان بگن؟ بذار خیال کنن دوستدخترمی_

 .به نظرم به هیچکدومشونم توضیح نده

 بذار تو همین توهم بمونن. اصل حتی ارزش انرژی

 .گذاشتن هم ندارن

ف را کنار گذاشت و رک و غمگینخجالت و تعار  

 :گفت

 !یه خدمتکار نمیتونه دوست دختر رئیسش باشه_

 .اونا االن دارن به چشم یه هرزه به من نگاه میکنن

 دختری که برای منافعش، شبشو تا صبح تو اتاق



 !خواب رئیسش صبح میکنه

 بیهیچدردان#

# ۵۰۹پارت  

 اونا کاری به تو ندارن، یعنی زورشونم نمیرسه که_

 !داشته باشن

 .تهش پشت سرت کمی پچ پچ کنن، همین

 ازت میترسن خصوصا که بارها ازشون زهرچشم

 .گرفتی ولی برای من این طوری نیست

 هر روز باهاشون سر و کار دارم و چشم تو چشم

 .میشم

 برام مهم نیست اگه فقط دربارهم بد فکر کنن اما

 .میترسم رو کارمم تاثیر منفی بذاره

عی، دود از کلهاش بلند شده بودبه معنای واق . 

 باور نمیکرد چنین حرفهایی را از جانب طلوع

 !شنیده

 .خشمش اوج گرفت

 تو چهطوری میتونی راجع به خودت اینجوری_

 حرف بزنی؟



 ...تو... تو

 .حرصش گرفته بود

 چرا باید طلوع آنقدر راحت به خودش لقبهای

 .مختلف میداد

دهان تمامدلش میخواست دست مشت شدهاش را در   

 کسانی بکوبد که گزافه میگفتند هر چند که بدش

 نمیآمد یک مشت هم در دهان طلوع پیاده کند تا

 .حالیاش بشود هر حرفی را نباید به زبان آورد

 اصل چه کسی جرأت داشت او را اینطور قضاوت

 کند؟

 .هرزگی و بدکاره بودن به هر کسی میآمد جز طلوع

یدا میشد؟مگر نجیبتر از این دختر هم پ ! 

 .لحنش جز عصبانیت، گله هم داشت

 دفعهی آخرت باشه که اون کلماتو دربارهی خودت_

 !گفتی

 در عرض چند ثانیه آنچنان خشمگین شده بود که

 .طلوع دست و پایش را گم کرد

 .من منظورم این نبود که واقعا این جوریم_



 ...منظورم اینه که اونا

 .مهلت نداد حرفش را تمام کند

_ کردن! تو پاکترین هستی که من تو کل زندگیمغلط   

 دیدم، اون کسی که بخواد تو رو دختر بدی بدونه،

 !ایراد از عقل خودشه

 !درستش میکنم

 .به خودش آمد و وحشتزده دنبال پوالد رفت

 .کجا میری؟ پوالد یه لحظه وایسا_

 ...بگو میخوای چیکار کنی

 :سمتش چرخید و گفت

_ که هیچکس حق نداره میخوام به همه حالی کنم 

 بهت

 .توهین کنه

 تاکید میکنم، هیچکس حتی خودت! وگرنه با من

 !طرفه

 بیهیچدردان#

# ۵۱۰پارت  

 ...اخراجشون نکنی یهوقت_



طلوع گوشهی لباسش را چنگ زده بود و سعی 

 داشت

 .هر طور شده نگهش دارد

 خودش را کمی عقب کشید تا شاید پیراهن بیچاره را

 .از دستش نجات دهد

 پس چی؟ نکنه توقع داری برم ماچشون کنم؟_

 اگر چنین اتفاقی میافتاد، بیشک خودش را

 .نمیبخشید

 .اونا واقعا به کارشون نیاز دارن_

 خیلیاشون خرج خونهشون رو میدن و بار و

 .مسئولیت زندگی رو دوششونه

 .بعضیاشون بچه کوچیک دارن

 بعضیاشونم پدر و مادر پیر و مریض دارن، میخوای

نون خوردن بندازیشون؟از   

 اگه واقعا به شغلشون نیاز داشتن، تمام حواسشونو_

 میدادن به کارشونو خودشونو درگیر کارای بیهوده

 !نمیکردن

 دوباره قصد رفتن داشت که طلوع جلوی در قرار



 .گرفت

 برای اینکه از پوالد جلو بزند، تقریبا خودش را پرت

 .کرده و حاال به نفس نفس افتاده بود

_ کن دیگه... من اصل غلط کردم بهت گفتمن . 

 ...چیکار کنم منصرف شی

 .پوفی کشید و با تاسف سر تکان داد

 یک لنگه پا وسط دفترش ایستاده بود و طلوع مجال

 .بیرون رفتن نمیداد

 !من نمیفهمم چرا داری ازشون دفاع میکنی_

 !قلبت، ق ِد گنجیشکه مگه دختر؟

 !اینا همونان که اشکتو در آوردن

 .من فقط نمیخوام به خاطرم بیکار شن_

 ...به خدا آهشون دامنمو میگیره، بدبخت میشم
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 .نفسش را محکم به بیرون فوت کرد

 پس چیکارشون کنم؟ هوم؟_

 .از در فاصله گرفت و پشت میزش قرار گرفت



 روی صندلی مخصوصش نشست و دستانش را به

 .سینه زد

_ ! پیشنهاد بدهبگو دیگه طلوع خانم . 

 .خب... آخه من نمیدونم که... رئیس شمایی_

 آهان، اونوقت خیال نمیکنی وقتی من رئیسم، پس_

 خودمم باید تصمیم بگیرم؟

 .متوجه طعنهاش شده بود اما به روی خودش نیاورد

دستمالش را برداشت و دوباره سراغ تمیزکاری 

 .رفت

 آخه تو َروشات خیلی خشنن، حضور من االن مثل_

 !یه سوپاپ اطمینان میمونه

 !باعث میشه از کوره در نری

 اگه باهاشون قاطع برخورد نشه، به این خالهزنک_

 بازیاشون ادامه میدن و اونوقت کسی که اذیت

 !میشه، تویی

 خب قبوله، قاطع خوبه ولی نه که کل بری_

 اخراجشون کنی! یه جوری برخورد کن که فقط

ننبترسن و دیگه جرأت نکنن حرف بز . 



 از این که خودش روی صندلی چرم و راحتش

 بنشیند

 .و طلوع جلوی چشمانش کار کند، معذب بود

 :از جا بلند شد و گفت

 چشم، امر دیگهای نیست؟_

 !عرضی نیست_

 فقط همین یه دستمالو داری؟_

 چی؟_
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 :باز تکرار کرد

 دستمال دیگهای نداری؟_

تمالهایش گیر دادهنمیدانست پوالد چرا به دس . 

 .به آن که در دست خودش بود، نگاهی انداخت

 !نکند عیب و ایرادی داشت؟

 دارم، چهطور؟_

 .وردار بیار_

 برای چی؟_



 !بیارو اینقدر سوال نکن _

 .چارهی دیگری نبود

 دستمالی از چرخ بیرون کشید و سمت پوالد حرکت

 .کرد

 خب حاال باید با دستمال جدید چه میکرد؟

_ ه منبدش ب . 

 چشمانش گرد شد. میخواست چه کار کند؟

 با تردید دستش را دراز کرد اما دستمال را با

 .انگشتانش سفت گرفته بود

 !ول کن دیگه دختر_

 .به خودش آمد و فشار انگشتانش را کم کرد

 .خوبه_

 خب حاال من چیکار کنم؟

 !چی رو چیکار کنی؟_

_ مکل گیجیا! من همین میزو مرتب و گردگیری میکن  

 !فعل. تو برو سراغ جای دیگه

 تصور اینکه پوالد با آن قد و قواره و لباسهای فاخر،

 مشغول گردگیری باشد، حیرتآور و حتی خندهدار



 .بود

 نکند دیوانه شده؟

دوباره که نگاهش کرد، مطمئن شد که شوخی 

 .نکرده

 قابعکسها و حتی زونکنها را از روی میز خالی

 .کرده و در حال کشیدن دستمال روی آن شده بود

 !از اونا هم بده_

 .پلکی زد و کنارش قرار گرفت

 !پوالد داری چیکار میکنی؟_

 !تمیز میکنم، معلوم نیست؟_

 آنچنان طبیعی و بیخیال حرف میزد که انگار این

 !کار را هر روز میکرد

 خب آخه چرا؟_

_ خترچون چ چسبیده به را، چهقدر سوال میکنی د ! 

 نمیدی؟

 .مانده بود چهطور مانعش شود

 چیو؟_

 .از همینا که دستته_



 :نگاهی به دستش کرد و گفت

 آهان، اسپری پاک کننده رو میگی؟ ندارم که، همین_

 .یکیه

 .تو چرخت البد هست_

 .نیست_

 :مشکوک نگاهش کرد و پرسید

 مطمئنی؟_

 :چشم دزدید و سریع جواب داد

 ...آره دیگه_

بردار نبودپوالد اما دست . 

 خیلهخب، حداقل دوتا پیس بزن رو میز، قشنگ_

 !تمیزش کنم
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 قعا

 وا خندهاش گرفته بود اما سعی میکرد خودش را

 .کنترل کند تا با صدای بلند قهقهه نزند

 پوالد با چنان دقتی میزش را تمیز میکرد که انگار



 .در حال انجام عملیاتی مهم بود

خودش را با بقیه کارهای مربوط بهسعی میکرد   

 نظافت دفتر مشغول کند و خیرهاش نشود اما

 .نمیتوانست

 صا

 خصو که همان لحظه پوالد کتش را در آورد تا

 .راحتتر ادامه دهد

 ...کاش بیخیال میشد

 سطل آشغال را با حرص خالی کرد و نتوانست به

 .سکوتش ادامه دهد

 ...آخه درست نیست تو کار کنی_

اینکه نگاهش کند، جوابش را دادبدون  . 

 من هر روز که پامو از اتاقم میذارم بیرون و میآم_

 .تو دفترم، دارم کار میکنم

 منظور من چیز دیگهایه، خودتم میدونی! درست_

 .نیست از این کارا بکنی

 چرا اون وقت؟_

 .خب چون تو رئیس اینجایی_



 .من وظیفه ی مشخصی دارم، تو هم همینطور

 ...رئیس که نباید کارای کارمندشو بکنه

 انگشت اشارهاش را باال آورد و نگذاشت حرفش را

 .ادامه دهم

 دقیقا من باید چیکار کنم که تو بیخیال این رئیس _

 بودن من بشی؟

 .در ضمن اشتباه نکن. من کارای بقیه رو نمیکنم

 !تو فرق داری

 .خودتو با کس دیگهای مقایسه نکن
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 آن حس خوشی که وجودش را گرفته بود، چه نام

 داشت؟

 اصل چرا قلبش تند میزد؟ فقط چون از نظر پوالد با

 بقیه فرق میکرد؟

 در کنار همهی اینها، لبخندی که روی لبهایش

 ...نشسته بود را کجای دلش میگذاشت

 .چشم از پوالد گرفت و چند بار نفس عمیق کشید



هم نمیدانست چهحال عجیبی داشت که خودش   

 .توضیحی برای آن بدهد

 فقط میدانست علیرغم تمام هشدارها و حرفهایی

 که بهادر زده بود، نمیتوانست منکر پوالد و حضور

 .و تاثیرش بشود

 در کنار او، با وجود موهای کوتاه و تیپ عجیب و

 .غریبش، دختر بود

 .کسی که بدون دغدغه، میتوانست دخترانگی کند

رف بزند، شوخی کند و نگرانی وراحت بخندد، ح  

 .ناامنی نداشته باشد

 جارو دستی کو؟ تو همین چرخته؟_

 .صدای پوالد باعث شد از فکر و خیال بیرون بیاید

 :چپ چپ نگاهش کرد و گفت

 اگه فکر کردی میذارم جارو هم بکنی، سخت در_

 !اشتباهی

 باز شروع کردی؟_

 !کجا میآی؟ دست به چرخ من نمیزنیا_

ت هرجور شده، او را دور کند اما زورشسعی داش  



 .نمیرسید

 !بکش کنار بچهجون، آستینمو کندی... چته؟_

 .باباجان لباست کثیف میشه_

بذار خودم انجام میدم، من لباس کار تنمه. روش 

 خاکم

 .بشینه، اشکالی نداره

 .خب منم میندازم تو ماشین لباسشویی_

 .یکی تو این وضع ببینتت بد میشه_

 :پایش را روی زمین کوبید و غرید

 ...به پیر، به پیغمبر... من کمک نمیخوام_

 !بذار کارمو خودم بکنم

 .پوالد از سماجت طلوع، خندهاش گرفته بود

 باشه حاال، یه جوری منو گرفتی و ول نمیکنی که_

 !انگار ضریح امام رضام
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عیتشانطلوع، تازه به خودش آمد و نگاهی به وض  

 .انداخت



 واقعا هیچ فاصلهای بینشان نبود و تقریبا به یکدیگر

 .چسبیده بودند

 قصد داشت عقبتر برود و عذرخواهی کند اما در

 .همان لحظه در ناگهان باز شد

 زنی در چهارچوب در نمایان شد که چهرهاش برای

 طلوع آشنا میآمد اما نتوانست به خاطر بیاورد او را

 .قبل کجا دیده

_ والد؟پ ! 

 از دیدن وضعیت آنها با حیرت و تعجب زیاد اسم

 .پوالد را به زبان آورده بود

 طلوع قدمی به عقب رفت و دستپاچه پوالد را نگاه

 .کرد

 !مامان؟ سلم_

 .چشمان طلوع کم مانده از حدقه بیرون بزند

 واقعا مادر پوالد و زن هامون صدر بود؟

به نظرپس برای همین بود که آنقدر چهرهاش آشنا   

 .میرسید

 در دل شروع به نالیدن کرد. خدایا... این دیگر چه



 .شانسی بود

 یک عمر شرافتمندانه زندگی کرده بود و حاال دقیقا

 زمانی که درگیر کشمکش با پوالد بود تا بیخیال

 جارو زدن شود و پرستیژش را به هم نزند، باید

 مادرش سر میرسید؟

میتوانست فاصلهشان آنقدر کم بود که هر فکری  

 .بکند

 ! بد موقع اومدم ظاهرا_

 .لبش را از شرم گزید

 سنگینی نگاه مادر پوالد را روی صورت خود حس

 .کرد

 .دستپاچگیاش بیشتر از قبل شد

 :با استرس و پر از لکنت گفت

 .س.. سلم... من... من دیگه برم. با اجازه_

 با سریعترین حالت ممکن شروع به جمع کردن

ودتر گورش را گم کندوسایلش کرد تا ز . 

 این هم از شانس و اقبال بدش، حاال معلوم نبود پیش

 .خودش چه فکرهایی راجع بهش میکرد



 ...حتما او هم مثل کارکنان هتل

در را باز کرد تا از دفترش خارج شود که پوالد 

 مانع

 !شد
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 او هم از دیدن مادرش آن هم در آن وقت روز شوکه

 .شده بود

 دستمالی که مابین دستانش مانده بود را در چرخ

 انداخت، نگاهی ناخوانا به طلوع انداخت و سمت

 .مادرش برگشت

 طلوع در را بست و دور شد. علیرغم تمام

 .کنجکاویاش، نتوانست بیشتر از این در دفتر بماند

 اون دستمال برای چی دستت بود؟_

 .ماهبانو همچنان حیران بود

در حالی بعد از چند روز میدید، که در پسرش را  

 دفتر کارش دستمال به دست روبروی دخترک

 خدمتکاری ایستاده بود و انگار قصد بوسیدنش را



 !داشت

 اون دستمال... میزم زود روش خاک میشینه، _

 همیشه میذارم یه دستمال دورم باشه و باهاش تمیز

 ...میکنم

_ حقوقاین کارا که با تو نیست، پس برای چی   

 میگیرن؟ که آخرش خودت میزتو پاک کنی؟

 نه کسی کم کاری نمیکنه، خودم یه کم وسواس_

 !دارم

 تک سرفهای زد و سعی کرد مسلط باشد. اصل برای

 چه هول کرده بود؟ او که اشتباهی نکرده؟

 بیا بشین، چیشد اومدی اینجا؟_

 .ماه بانو روی مبل نشست و پا روی پا انداخت

_ ت! هرچی میگم بیا خونه، مدامخسته شدم از دست  

 !بهونه میآری و میگی سرت شلوغه

 دیگه بیشتر از این دلم طاقت نیوورد، گفتم حاال که

 نمیآی خونه، حداقل من بهت سر بزنم و دلتنگیم کم

 .شه

با یادآوری صحنهای که چند لحظه قبل دیده بود 



 ادامه

 :داد

 !راستم میگفتی، واقعا هم سرت شلوغه_

_ یخوام که دیر بهتون سر میزنم. سعیمن معذرت م  

 میکنم از این به بعد فاصلهی زیاد نیوفته ولی

 اونجوری نیست که خیال میکنی، یعنی سو تفاهم

 ...شده
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 .ماهبانو دستش را باال گرفت تا پوالد ادامه ندهد

 عزیزم روابط شخصیت به خودت ربط دارن، اگه _

اینه که تو هتل، اونم تو هم چیزی میگم، به خاطر  

 دفترت، با یکی از کارکنای همینجا... صورت

 .خوشی نداره و باعث حاشیه میشه

 :ابرویی باال داد و اضافه کرد

 !تازه من فکر میکردم از روشا خوشت میآد_

 با شنیدن اسم روشا، ناخودآگاه ابروانش به هم گره

 :خورد، بدون تردید گفت



 .نه، خوشم نمیآد_

 چرا؟ _

 .واقعا چرا؟ خودش هم درست نمیدانست

 .روشا بچهست _

 .به درد من نمیخوره

 .اون باید با یه پسره هم سن و سال خودش بگرده

 .ماهبانو اما همچنان قانع نشده بود

 .حس مادرانهاش میگفت موضوع بیش از اینهاست

 !فقط همین؟ خیلی از زوجا اختلف سنیشون زیاده _

 !نه _

داد و روشای خیالی مقابلش  دستش را در هوا تکان

 را

 .کنار زد

 .کل به من نمیخوره، اونی نیست که من میخوام _

 .ماهبانو لبخندی زد، بحث برایش جالب شده بود

 :پا روی پا انداخت و باز پرسید

 تو چهجور آدمی رو میخوای؟ _

 از چه دختری خوشت میاد!؟



 .پوالد، درک نمیکرد این سوالها برای چیست

ع به روشا حرف زده بود، برای این بوداگر هم راج  

 که پدر و مادرش فکر و خیال خام و بیهوده راجع به

 .آنان نکنند و بیخود امیدوار نباشند

 .فعل شخص خاصی مد نظرم نیست _

 :چشمانش را ریز کرد و پرسید

یعنی این دختره که تا چند دقیقه پیش تو اتاق بود  _

 هم

 !چشمتو نگرفته؟

تی؟اسمش چی بود راس  

 .چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید

 اگر پرخاش میکرد و یا واکنش تندی نشان میداد، به

 مادرش ثابت میشد نسبت به طلوع نقطهضعف

 .داشت

 میشه این بحث و تمومش کنی و بگی چیکارم _

 داشتی؟
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 االن داری بحث و عوض میکنی، فکر نکن حواسم_

 .نیست

م چون بحث بیهوده ایهبله عوض میکن _ . 

 من به شما میگم اون جوری نیست که خیال میکنید و

 .باز حرف خودتونو میزنید

 .من و طلوع فقط با هم دوستیم

 درسته وقتی که درو باز کردید، خیلی بهم نزدیک

 بودیم و ممکنه باعث سوءبرداشتت شده باشه، اما

 .اونجوری نیست که خیال میکنی

 .طلوع؟ چه اسم قشنگی _

 :کلفه غرید

 !!ماماان_

 .ماه بانو خندید

 اگر شک هم داشت، آن همه عصبانیت، کلفگی و

 .دستپاچگی ِ پوالد ثابت میکرد اشتباه نکرده بود

 شاید اصل چیزی بین پسرش و آن دخترک نبود اما

حاضر بود قسم بخورد که پوالد هم مسئلهای را 

 کتمان



 .میکرد

 .امشب باید بیای خونه _

 .ظاهرا خدا را شکر مادرش بیخیال طلوع شده بود

 .از تغییر بحث استقبال کرد

 خونه چه خبره؟ _

 حتما باید چیزی باشه تا بیای؟_

 .پونه و پریا هم هستن

 :سری تکان داد و گفت

 .باشه سعی میکنم خودمو برسونم _

 ...پوالد! به خدا اگه نیای _

 .نگذاشت تهدیدهایش را ادامه دهد

ظ بودهمه را حف . 

 .باشه، چشم _

 میآم خوبه؟

 بله خوبه. بابات کارتون داره و میخواد باهاتون _

 .صحبت کنه، باید همه باشن

 چه صحبتی؟ _

 .ماهبانو چشم غرهای رفت و از جا بلند شد



 .باید شب بیای و خودت بفهمی _

 حامد و امید هم هستن؟ _

 .آره، جمع خانوادگیه_

راه خودت نیاریپوالد فقط خودت بیا آریا رو هم . 

 اون خودشو میچسبونه بهم وگرنه من کی با خودم _

 !آوردمش؟

 بیهیچدردان#

# ۵۱۹پارت  

 اگر آریا میشنید راجع به او چه گفته، کلهاش را

 .میکند

 .از این فکر، نیشخندی زد و مادرش را بدرقه کرد

 دلش برای آریا تنگ شده بود، شمارهاش را گرفت و

دموبایل را به گوشش چسبان . 

 .زود جوابش را داد

 بله؟ _

 هوم؟ _

 خوابیدی؟؟ چه وقت خوابه االن؟ _

 :با همان صدای گرفته ناشی از خواب، جواب داد



 فضولی مگه؟ شایدم جدیدا نقش مامانمو گرفتی که _

 !جای اونم غر بزنی؟

 همین که تا این موقع خوابیدی، خدارو شکر کن، _

ید زیادیمعموال مادرت نمیذاره و به سحرخیزی تأک  

 .داره

 نه دیگه... داری اشتباه میزنی داداش! ماد ِر من، _

همچنان توقع داره عین مرغ و خروس کله صبح 

 بیدار

 .شیم

 .خونهی خودمم که تونستم بخوابم دیگه

 لحظهای شوکه شد. آریا خانه خریده بود؟ ِکی؟

 تو خونه گرفتی؟ پس چرا هیچی نگفتی؟ _

 .معلومه که خریدم _

بعد از اون روز تحقیرآمیز که منو مثل یه تیکه 

 آشغال

 از خونهت بیرون کردی، قسم خوردم که زیر یک

ماه، یه خونهی درست و حسابی پیدا کنم که کردم 

 اونم



 !زودتر از انتظارم

 !به من هم حرفی نزدی _

 چون علقهای نداشتی؛ همهی حواست پیش طلوع _

 .جونت بود

« جون»ا گفت و یک با لحن بامزهای اسم طلوع ر

 هم

 .با حرص به آن اضافه کرده بود

 .خندهاش گرفت

 دیوونهای بخدا، آدرس خونهت رو برام بفرست؛ _

 .هرموقع وقت کردم، میآم بهت سر میزنم
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 چانهی آریا تازه گرم شده بود و از هر دری حرف

 .میزد

 .انگار امروز قرار نبود کار کند

پیش میآمد و مشغولش میکرد هردفعه اتفاقی . 

 موبایل را بین گوش و شانهاش قرار داد و لپتاپش را

 .روشن کرد



 شاید با اینکار میتوانست همزمان هم به کارهایش

 .رسیدگی کند و هم حرفهای آریا را گوش کند

 اسم دختره یلداست، ببین پوالد از بس خوشگله ها،_

 ...من هنگم هنوز

ف دخترای تهران بودم وتو فکر کن، منی که با نص  

 انواع و اقسام دوست دخترای عملی و نچرال رو

 .داشتم، موندم تو خوشگلی این دختر

 اصل وقتی دفعهی اول دیدمش، کامل هول کردم

 باورت میشه حتی نفس هم نکشیدم؟

 .سرش را با تاسف تکان داد

 !ظاهرا آریاخان باز عاشق شده بود

یتم میگفتیکی بزرگ میشی تو؟ دوست دختر قبل _  

 خیلی خاص و منحصر به فرده و هیچجا مثلشو

 .ندیدی

 .آره یادمه، ولی این یکی رو واقعا اغراق نمیکنم _

 .دست همه رو از پشت بسته

 ...واقعا فوق العاده است

 حاال که اینقدر چشمتو گرفته، چرا بهش پیشنهاد _



 دوستی نمیدی؟

 خب مشکل منم همینجاست، دختره اصل راه _

 .نمیده

 .موضوع برایش جالب شد

 .معموال دخترها دست رد به سینهی آریا نمیزدند

 خوش اخلق و شوخ بود و راحت روی لبهایشان

 .لبخند مینشاند

 پس باالخره یکی پیدا شد بهت رو نده و تو رو _

 !بشونه سرجاش

 زهرمار چرا میخندی؟ _

 .هرجور شده مخشو میزنم

ی خونهیخوبیش اینه که خونهشون دقیقا رو به رو  

 .منه، کارم آسونه

دقایقی بعد باالخره موبایل را قطع کرد و کارش را 

 در

 .پیش گرفت

 :برای طلوع نوشت

 اسم اون کسایی رو که چرت و پرت گفتن راجع »



 «بهت، برام بفرست

 .به سرعت برایش پیام جدید آمد

 «میخوای چیکار؟»

 میتوانست چهرهی نگران و مردمکهای ترسان

تصور کند چشمان طلوع را ... 
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 «.تو بفرست، کار دارم»

 «وای پوالد... مگه قول ندادی؟ چرا اذیتم میکنی؟»

 گفتم که اخراجشون نمیکنم، دیگه چرا هی بحث»

 میکنی؟ پیام بعدیت باید اسم کارمندا باشه، بدون هیچ

 «!حرف اضافهای

 .واقعا نمیخواست اخراجشان کند

ر بدش هم نمیآمد اما چون بهدر واقع، از این کا  

 .طلوع قول داده بود، از خیرش گذشت

 .قصدش فقط گوشمالی دادنشان بود

 به هر حال نمیشد بی نظمی کنند و عواقبی در پی

 !نباشد



 بلخره طلوع به خواستهاش عمل کرد اما به سرعت

 .پیام دیگری هم داد

 «...ولی خیلی بدی»

 .خندهاش گرفته بود

بدجور مزه میدادزور گفتن به طلوع  . 

 اصل احساس عجیبی داشت که تا به حال تجربه

 .نکرده بود

 احساسی که باعث میشد شیطنت کند، بخندد و حتی

 .حرص طلوع را در بیاورد

 دیواری که دور تا دور خودش کشیده بود تا کسی به

 او نزدیک نشود، همچنان برقرار بود، اما برای همه

 !غیر از طلوع

ا پوشانده بود و فارغ از هرلبخند کل صورتش ر  

 .مسئلهای، مشغول چت کردن با او شده بود

 «یعنی االن قهر کردی؟»

 «نه! مامانت رفت؟»

 چهقدر خوب بود که هرچه میگفتند و هر چه پیش

 .میآمد، باز هم قهر نمیکرد



 «.آره، تازه رفت»

 وای... به خدا تا آخر عمرم روم نمیشه بهشون نگاه»

 کنم. خیلی زشت شد، نه؟

 معلوم نیست چی پیش خودشون فکر کردن... تف به

 «این شانس

 .اتفاقا خیال میکرد وسط ماچ و بغلمون رسیده»

 هر چی هم توضیح دادم اینجوری نیست، باور

 «!نکرد

 «...وای من میرم بمیرم»

 .حاال دیگر قهقهه میزد

 .آخ که چهقدر این دختر بانمک بود

صورتش از خجالت سرخ شده،تصور این که کل   

 .سخت نبود

 .اینبار بیخیال پیام دادن شد

 .در آن لحظه میخواست حتما صدایش را بشنوند

شمارهی طلوع را گرفت و منتظر ماند اما او 

 جوابش

 .را نداد



 .آنقدر بوق خورد که تماس قطع شد

 «زنگ نزن، نمیتونم جواب بدم»

 :گوشهی لبش را خاراند و نوشت

 «!چرا؟»

ع صادقانه و پر از شرم جوابش را دادطلو . 

 «...آخه خجالت میکشم»

 بیهیچدردان#

# ۵۲۲پارت  

بعد از آخرین پیامی که طلوع فرستاد، موبایلش را 

 در

 .حالت پرواز گذاشته بود

 .نه میشد با او تماس گرفت و نه پیام داد

 .خندید و سری تکان داد

 مگر چه گفته بود که آنقدر خجالت کشید؟

رش شد و سعی کرد از فکر طلوع بیرونمشغول کا  

 .بیاید

 .برای کار کردن، باید تمرکز میداشت

 کم کم آنقدر غرق کارش شد که متوجه گذر زمان



 .نشد

 مهمانان ویژهای که دردسرهای زیادی برای

 .حضورشان کشیده بودند، باالخره رسیده بودند

قبل از آمدنشان در هتل، غلغله شده و هر کس 

 مشغول

دکاری بو . 

 از خبرنگاران سمجی که هرطور شده میخواستند

وارد شوند گرفته تا مردم عادی که کنجکاو شده 

 بودند

 تا وزیران خارجی را ببینند، سعی داشتند پا به هتل

 .بگذارند

پوالد تعداد مامورین حراست را زیاد کرده بود 

 هرچند

 که چندین بادیگارد ویژه همراه مهمانان حضور

 .داشت

 اگر میخواست با خودش صادق باشد، کمی استرس

 .گرفته بود اما نه آنقدر که دست و پایش را گم کند

پوالد، « بفرمایید»ضربهای به در زده شد و با 



 کرمی

 .در چهارچوب در ظاهر شد

 آقا اومدن، شما نمیآید؟_

 .چرا، االن میآم، شما برو_

 .نفس عمیقی کشید و از جلوی آینه کنار رفت

خوب و شایسته بودظاهرش  . 

شیک، مرتب و سرسنگین، کامل مناسب صاحب 

 هتل

 .بودن

 .چشم_

 چند لحظه بعد، با قدمهای مطمئن و استوار پا به

 سالن

 .گذاشت و مشغول خوش و بش شد

 به زبان انگلیسی مسلط بود و مشکلی برای برقراری

 .ارتباط با آنها نداشت

شدن تا جایگیر شدن مهمانان در اتاقها و آرامتر  

 .هیاهو ساعتی طول کشید

 چندبار غذاهایی که به عنوان شام برای مهمانان



 .تدارک دیده شده بود، با وسواس چک کرد

 با این که همهچیز بینقص به نظر میرسید، باز هم

 .مضطرب بود

 :در آخر کرمی بود که صدایش کرد و گفت

 آقا شرمنده دخالت میکنم، ولی بهتر نیست بذارید_

نن؟ اینجوری فقط هولشون میکنیدکارشونو بک . 

 .نفسش را محکم به بیرون فوت کرد

 خیالتون راحت، همهچی تحت کنترله و داره عالی_

 .پیش میره

 اصل چرا نمیرید استراحت کنید؟

 .با حرف کرمی، یکباره یاد مادرش و قرارشان شد

 !اوه، ساعت چنده؟ دیرم شد_
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د و مادرش از همان بدو دیر به خانه رسیده بو

 ورود،

 .با چشمغره از او میزبانی کرد

 .خودش شروع کرد به توضیح دادن



 میدونم یهکم دیر کردم ولی باور کن خیلی سرم_

 .شلوغ بود

 !این که حرف جدیدی نیست_

 نه این یکی فرق داره، مهمونای ویژه داشتیم و باید_

 .سنگتموم میذاشتم

شدند با یکدیگر وارد سالن غذاخوری . 

 :امید با دیدن پوالد، با صدای بلندی گفت

 !به! آقا پوالد... چه عجب اومدی، گفتم پیچیوندیا_

 حامد نیشخندی زد و با شیطنتی که از او بعید بود،

 :گفت

 ...مثل ما دوماد نیست که راس هشت بیاد_

 :به میز پر و پیمان شام اشاره کرد و ادامه داد

 !میذاره یههو واسه اصل کار میآد_

 همه با صدای آرامی خندیدند و پونه که پوالد را تک

 :و تنها دید، گفت

 ...آقایو ِن دوماد، حواستون به زبونتون باشهها_

 داداشمو مظلوم گیر آوردید؛ هرچی دوست دارید،

 .بهش میگید



 .تا دیروقت، داشته کار میکرده

ا دراز کردسپس رو کرد و به پوالد و دستش ر . 

 .بیا داداش، ول کن اینارو_

 .بشین پیش خودم

 .حوصلهی کلکل نداشت

 .در واقع، نایی هم برایش نمانده بود

 از صبح آنقدر درگیر کارهای هتل شدد و سر پا

ایستاد، که خستگی را تا اعماق وجودش حس 

 .میکرد

 کنار پونه نشست و به پریا که مقابلش نشسته بود،

 .سلم کرد

نگاه انداخت اما هامون را پیدا نکرد در سالن . 

 :پونه متوجه نگاه جستجوگرش شد و گفت

 دنبال بابا میگردی؟_

 .سرش را به تأیید تکان داد

 !مامان میگه چندروزیه که قلبش داره اذیتش میکنه_
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 .از شنیدن حرفهای پونه، ابروانش در هم گره خورد

ا کسی حرفی نزد؟پدرش مریض شده بود؟ پس چر  

 .خواست سوالی بپرسد اما پونه ادامه داد

 .نگران نباش، دکترش چکاپ کرده_

 گفته باید استراحت کنه و داروهاشو مرتب مصرف

 .کنه

بابا خیلی اهمال میکنه... انگار نه انگار که عمل 

 قلب

 .باز انجام داده

 االن حالش چهطوره؟_

_ دیدمشمن قبل از اینکه بیایم سالن برای شام،  . 

 .حالش خوبه، غذاشم همونجا میخوره

 !پس منم برم ببینمش_

 نمیخواد فعل غذاتو بخور، بعدش خود بابا گفت_

 .میآد پایین باهامون حرف بزنه

 :صدای ماهبانو را شنید که میگفت

 .بفرمایید شروع کنید، نوش جان_

 .پوالد اما، به کل اشتهایش را از دست داده بود



غذا از گلویش پایین نرود فکر هامون باعث میشد . 

 تو نمیدونی جریان چیه؟ مامان میگفت باباتون_

 .باهاتون حرف داره

 پونه در حالیکه برای خودش برنج میکشید، جواب

 :داد

 به منم نگفتن هیچی! اتفاقا خیلی هم تلش کردم از_

زیرزبونشون حرف بکشم، اما جفتشون نم پس 

 !ندادن

 .پوفی کشید و بیقرار به اطراف نگاه گرداند

 :پونه برای برادرش هم غذا کشید و گفت

 بخور عزیزم، نهایتا تا نیم ساعت دیگه میفهمیم_

 !جریان چیه
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 .باالخره صرف شام تمام شد و هامون هم پایین آمد

 دور هم نشسته بودند و خدمتکار با نوشیدنی گرم از

ایی میکردآنها پذیر . 

 :پوالد نگران کنار پدرش نشست و پرسید



 خوبی بابا؟ ضرر نداره اومدی پایین؟ اصل این چه_

حرفیه که باید تو این وضعیت بزنی؟ چرا نداشتی 

 بعد

 از این که کامل خوب شدی؟

 .خوبم بابا جان، امروز که دردم خیلی هم کمتر شده_

تماماین بار صدایش را آنقدری باال برد که به گوش   

 .حاضرین برسد

چند روز پیش وقتی این اتفاق برام افتاد، یه آن _

 خیلی

 .ترسیدم

 .فکر کردم شاید دارم میمیرم

 تقریبا همگی با هم جملتی مثل

« خدا نکنه»و « این چه حرفیه؟»، « دور از جون » 

 .را به زبان آوردند

 دیگه تعارف که نداریم، شتریه که درخونه همه_

 .میخوابه

تو ذهنم بود که وای زنم چی؟ بچهها چی؟اون لحظه   

 چرا تکلیف هیچی معلوم نیست؟ وقتی بهتر شدم،



 .تصمیم گرفتم یه سر و سامونی به این وضع بدم

میخوام مال و اموالی که به عنوان بچههام از من 

 سهم

 .میبرید رو، تا وقتی خودم زندهم، بدم

من تقسیمبندی قانونی رو قبول ندارم و دوست دارم 

 به

 .همه، یک اندازه و متناسب با شرایطشون تقسیم کنم

 مثل اون ویلیی که تو انزلی داریم و نسبتا قدیمیه،

 شاید هیچ وقت ماهبانو ازش استفاده نکنه و بره هتل

 ولی به درد امید میخوره چون کارش همینه و خونه

 یا ویلی قدیمی رو راحت و مناسب سلیقهش میتونه

 .بازسازی کنه

د هم آدم خودساختهایه، ناراحت نمیشه ازمیدونم پوال  

 این که ارثی که بهش میرسه با خواهراش برابر

 باشه. اینطور نیست؟
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 .همهی نگاهها سمت پوالد برگشت



 :تکسرفهای زد و گفت

 من مشکلی ندارم، مال و اموال خودته، هرطور_

 .دوست داری تقسیمش کن

امید و حامد کامل جا خورده و مشخص بود که 

 انتظار

 .چنین چیزی را از هامون نداشتند

 پوالد با کمی ریزبینی میتوانست خوشحالی که سعی

 .در پنهان کردنش را داشتند نیز، ببیند

 .برایش واقعا مهم نبود

 حتی اگر دو برابر خواهرانش سهم نمیبرد هم آنقدر

 .بهش میرسید که اضافه هم میآمد

 هرچند که اگر هتل به او میرسید، چندین برابر ارث

 .هم میتوانست کسب درآمد کند

 هامون سری از روی رضایت تکان داد و کاغذی را

که در آن از قبل یادداشت کرده بود، از جیبش 

 بیرون

 .آورد

 .اول از همه ماهبانو_



 همین خونه که داخلش هستیم، تمام و کمال برای

 .خودشه

اتفاقی برام افتاد، دغدغه جا داشته باشینمیخوام اگه  . 

 قربونت برم من، انشاالل که سایهت باال سرم_

 .میمونه

 .این خونه با تو گرمی و صفا داره

 نگاه عاشقانهای به یکدیگر کردند و خیرهی هم

 .ماندند

 .یک تای ابروی پوالد باال رفت

 چه طور میشد بعد از سی و اندی سال، همچنان هم

این شدت بخواهند؟ خوش به حالشاندیگر را به  ... 

 هامون دوباره شروع به خواندن کرد که در طی آن

مشخص شد به غیر از خانه، زمین، ویل، باغ، 

 ماشین

 و سهام بانکی قابل توجهی به ماهبانو تعلق خواهد

 .گرفت

 :این بار سرش را سمت پریا چرخاند و گفت

 ...حاال دختر بزرگم_



را نداشت و حاال که آنها راآمار مال و اموال پدرش   

 .یکی یکی میبخشید، حتی کمی شوکه شده بود

 میدانست که وضع خوبی داشت اما کی وقت کرده

 !بود آن همه زمین و خانه ماشین بخرد، نمیدانست

 .او فقط هتل را میخواست، همین

 .به آنجا عادت کرده بود

 زمانی که هامون به او پیشنهاد مدیریت هتل را داد

ه خاطر نقشهی خودش و شناختن کسی بود کهفقط ب  

 قصد جانش را داشت، حاال اما واقعا به آنجا دلبسته

 .شده و حتی عادت کرده بود

 .وقتی اسم خودش را شنید، گوشهایش را تیز کرد

 .ظاهرا نوبتش شده بود

 .نیمنگاهی به پریا و حامد انداخت

 .لبخند روی لبشان بود و ظاهرا راضی بودند

پریا گفته بود که حامد به مشکل مالی یادش آمد 

 خورده

 .و بدون پول نمیتوانند به مهاجرت فکر کنند

 یعنی حاال همه آنها را میفروختند و میرفتند؟
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 ...ویلی رامسر_

 .عصبی پوست لبش را کند

 اگر هتل به او نمیرسید یعنی دیگر طلوع را نمیدید؟

 خونهی کیش_

 .با پایش روی زمین ضرب گرفته بود

 خانهی کیش میخواست چه کار؟ سالی یک بار هم

 .گذرش به آنجا نمیخورد

 و هتل! میدونم تعدادش کمتر به نظر میرسه اما_

ارزش هتل اونقدر زیاد هست که با بقیه چیزا 

 برابری

 .میکنه

 .یه وقت خیال نکنی کمتر بهت رسیده

ادنفسش را باالخره آسوده بیرون د . 

 .برایش مهم نبود اگر خیال میکردند پولکیست

 .فقط هتل را میخواست که به آن رسید

به سهم متعلق به پونه درست گوش نداد و فقط 



 متوجه

شد که هامون، حامد و امید را فراموش نکرده و 

 برای

 .آنها هم ارث در نظر گرفته بود

 .باالخره کاغذ را بست و آن را به جییش برگرداند

_ دیگه... امیدوارم راضی بوده باشیدهمین  . 

 مابقی اموال صرف امور خیریه و بچههای

 .بیسرپرست میشه

 .اگه سوالی دارید یا ناراضی هستید، بگید

 .پونه، از جا بلند شد و سمت پدرش رفت

 :او را در آغوش گرفت و گفت

 .ممنونم که همیشه به فکرمونی بابا_

 .ممنونم که حواست به همهچی هست

دخترش را در آغوشش فشار داد هامون، . 

 .وظیفهم بوده باباجون_

 .پریا هم به آنها ملحق شد و پدرش را بوسید

 یعنی او هم باید میرفت پدرش را میبوسید؟

 .سگرمههایش در هم فرو رفت



 .به نظرش این حرکت تا حدودی لوس بود

 وقتی تنها بودند شاید این کار را میکرد اما فعل

ش کندترجیح میداد فقط بغل . 

 :حامد باتردید گفت

ببخشید ولی فکر کنم یه سری سنگای قیمتی و _

 عتیقه

 هم بود، تکلیف اونا چی میشه؟

پریا با اخم سمتش چرخید و پرعتاب همسرش را 

 صدا

 .زد

 .حامد؟ این چه حرفیه میزنی؟ به ما ربطی نداره_
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 .پوالد با تعجب نگاهشان کرد

 از کدام سنگها حرف میزدند؟

 خواست همین سوال را بپرسد، هامون اما زودتر

 .توضیح داد

 اون سنگها یه جورایی میشه گفت نماد خانوادهی_



 .ما هستن

 به هیچوجه نباید برای خواستههای مادی، مصرف و

 .فروخته بشن

 .نسل به نسل از پدر میرسه به پسر

بر  پس ارزش مادی نداره که اگه داشت تقسیم

 چهارش

 .میکردم و فرقی نمیذاشتم بینتون

 من دیگه خسته شدم، سوال دیگهای هست؟

 :حامد با خجالت گفت

من منظور بدی نداشتم، باور کنید خیلی هم _

 خوشحالم

 ...فقط برام سوال شده بود

 اشکالی نداره، اصل خوب شد گفتی، چون خودم_

 .یادم رفته بود راجع بهش توضیح بدم

فرق شدن و هامون مسیر اتاقش را کم کم همگی مت

 در

 .پیش گرفت

 :پوالد نزدیکش شد و پرسید



 بابا کمک میخوای؟_

 !اونقدر پیر نشدم که چهارتا پله رو نتونم برم باال_

 .ولی بیا کارت دارم

 سری تکان داد و با وجود آنکه هامون کمکش را رد

 کرده بود، بازویش را گرفت و همراه هم وارد اتاق

هامون و ماهبانو شدند خواب مشترک . 

او را روی تخت خواباند و به چهرهی پر دردش 

 نگاه

 .کرد

 :پر از اخم گفت

 .خودتو خسته کردی، الزم به این کارا نبود_

 .هامون نفسی گرفت و چشم روی هم گذاشت

 .الزم بود باباجان_

 چرا هیچی از اون سنگا به من نگفته بودی؟_

_ نستبه غیر از ماهبانو، هیچکس نمیدو . 

 .پونه و پریا هم اتفاقی از میون حرفای ما فهمیدن

 ...البد به شوهراشونم گفتن دیگه

 سری تکان داد و با لحنی که شوخی خفیفی در آن



 :نهفته بود، پرسید

 حاال واقعا باید برسه به من یا اینجوری گفتی نرسه_

 دست دومادات؟

 :خندید و جواب داد

 .نه، همهشو راست گفتم_

مشکل مالی داشتم ولی حتی یه بارم به تو جوونیم 

 سرم

 .نزد اونا رو آب کنم

 اینو گفتم که تو هم از االن بدونی قرار نیست

 !تبدیلشون کنی به پول نقد

 .ذهنش حاال کامل درگیر سنگها شده بود

 :هزاران سوال داشت اما مهمترینشان را پرسید

 !مگه چهقدر میارزن که هی تکرار میکنی؟_

 خیلی بیشتر از اونچه که امروز بینتون تقسیم شد،_

 ...خیلی
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 جا خورد اما حرفی نزد. باید هر موقع که هامون



 .سرحال شد، از او سوالهای بیشتری میپرسید

 مثل این که کجا آنها را نگهداری میکرد؟

 ممکن بود وجود سنگها، باعث خطر برای او شوند؟

 !بیشک میشد

را سنگها میلیاردها میارزید و ممکن بود هرظاه  

 کسی را برای آسیب زدن و از میان بردن او وسوسه

 .میکرد

 بابا تو مطمئنی که جز مامان، کسی چیزی_

 نمیدونست؟

 .هامون با تردید سر تکان داد

 ...فکر نکنم کسی بدونه_

 اگه من تو اون تصادف میمردم، سنگا میرسید به_

 کی؟

رفت و گفت چشمغرهای به پسرش : 

 تو هنوز این ماجرا رو بی خیال نشدی؟_

 یه تصادف بود دیگه باباجان، چرا انقدر گندهش

 !میکنی؟

 .بابا خواهش میکنم، برام مهمه_



 .اگر پسری نباشه، میرسه به دختر بزرگتر_

 .دختر بزرگتر میشد پریا

 .یعنی او... نه، حتی تصورش هم باور کردنی نبود

ت کار حامد باشد؟ بعیدهمسرش چهطور؟ میتوانس  

 !نبود

حامد هیچ وقت نه با او صمیمی شده بود و نه 

 علقهای

 .به این کار نشان داده بود

 اگر به صورت اتفاقی هم بلیی سرش میآمد، بعید به

 .نظر میرسید که برایش چندان مهم بود

 پس یعنی میتوانست جواب تمام معماها به دامادشان

 ختم شود؟

بی فکر کرده، پلیس بازی درکسی که هفت سال حسا  

 آورده و حتی به چندین نفر رشوه و باج داده بود تا

 پیدایش کند، تمام مدت در نزدیکیاش بود و او

 نمیدانست؟

 .از فکرش هم تمام تنش منقبض شد

 .نمیشد آنقدر سریع برای خودش ببرد و بدوزد



 هیچ مدرکی هم برای اطمینان خودش و اثبات

 .حرفهایش نداشت

حسابی فکر میکرد و سرنخ به دست میآوردباید  . 

به دلش افتاده بود که دیگر چیزی تا برمل شدن 

 حقیقت

 .نمانده

 .من باید برم_

 کجا؟! تو که دیر اومدی. به همین سرعت میخوای_

 !بری؟

 ...خستهم خیلی_

 تو که میدونی چهقدر سرمون شلوغ بود امروز،

 !مهمونا رسیدن باالخره
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 :هامون سری تکان داد و گفت

 .میدونم بابا... خیلهخب_

 .پس حرفامو گوش کن و بعدش برو

 ...نمیتونستم تو جمع عنوانش کنم



 .با دقت به حرفهای پدرش گوش سپرده بود

 .شاید سرنخ دیگری به دست میآمد

 .گوشم با توئه_

 طلوع... من این دخترو خیلی دوست دارم و برام_

یزهجور خاصی عز . 

 بیشتر از پونه و پریا دوستش نداشته باشم، کمتر هم

 .ندارم

 ازت میخوام هواشو داشته باشی، همونطور که

 .وقتی من مدیر هتل بودم، داشتم

 .دختر تنها و غریبیه... سخت کوشه و باهوش

 .همه درساشو با نمرههای باال پاس میکنه

 من بهش قول دادم که اگه درسش تموم شه و معدلش

باشه، تو همین هتل خودمون کار مرتبط بهش  باال

 بدم

 .و حسابدارش کنم

 نگفت از قبل در جریان قول پدرش بوده و طلوع او

 .را در جریان گذاشته

 .خیالت راحت، نمیذارم نظافتچی بمونه_



 اصل حیفه دختر به این با استعدادی و جوونی، چنین

 .کاری داشته باشه

نگاه معنادار،هامون که با ابروهای باال پریده   

 :صورتش را زیر و رو کرد، تکسرفهای زد و گفت

 چیه؟_

 یه جوری ازش حرف زدی که انگار دو برابر من_

 !میشناسیش

 :به روی خودش نیاورد و حق به جانب گفت

 خب میشناسم دیگه... اگه خودش نبود ما هیچ وقت_

 به طاهر شک نمیکردیم و این ثابت میکنه آدم

 .حواسجمعیه

گیری طاهر هم خیلی همکاری کرد دربرای دست  

 صورتی که میتونست نکنه و این ثابت میکنه به ما

 .وفاداره

 مأموریتش رو هم که بدون هیچ اشتباهی انجام داد،

 پس یعنی کارش درسته و میشه روش حساب باز

 .کرد

خب حاال عادالنهست که یه همچین دختر با 



 استعدادی،

 تا آخر عمرش نظافتچی باقی بمونه؟

 .کلفه حرفش را درز گرفت

 !چرا اینطوری نگاه میکنی؟_

 جالبه... تا حاال ندیده بودم راجع به دختری،_

 !اینجوری حرف بزنی و اینقدر تعریف کنی ازش

 .از جا بلند شد و ترجیح داد دیگر سکوت کند

 همان که مادرش آنها را در وضعیت بدی دید، کافی

 بود و نمیخواست برای پدرش هم سوءتفاهمی ایجاد

 .شود

 .چون این مدت به جز خوبی، چیزی ازش ندیدم_

 ...اگه حرف دیگهای نیست، من برم
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 .سوار ماشین شده و راه خانهاش را در پیش گرفت

 نمیتوانست از فکر سـنگها و خطرهای احتمالی آن

 .بیرون بیاید

از آنها، بیشک باعث دردسرشقبول نگهداری   



 .میشد

خصوصا که سایر اعضای خانواده از وجودشان 

 خبر

 .داشتند

 قعا

 وا چه تضمینی بود که تا همین حاال هم اگر بلیی

 سر او آمده، به انگیزهی دست یافتن به همین

 !سنگهای میلیاردی نباشد؟

 .کاش پدرش زودتر او را در جریان گذاشته بود

د، نمیتوانست هیچ انگیزهای ازقبل هرچه فکر میکر  

 .سوءقصد پیدا کند

 حاال اما میدانست که اگر میمرد، ارث بزرگی به

 .سایرین میرسید

 .بیشترین شکش به حامد بود

 لحن شاکیاش را زمانی که از هامون گله میکرد، به

 .خاطر آورد

 مشخص بود که قبل بارها به آن فکر کرده و گرنه

د تا از آن سوال هم بکندآنقدر سریع به خاطر نمیآور  



 !اما واقعا کسی که دنبالش میگشت، حامد بود؟

 .نمیتوانست سراغش برود و تهمت بزند

 داماد خانواده محسوب میشد و اگر حتی یک درصد

 هم اشتباه میکرد، هیچوقت رابطهیشان به حالت قبل

 باز نمیگشت و این برای آن دو که به واسطهی

یدیدند، حسابی اوضاعنسبتشان، همدیگر را بارها م  

 .را بهم میریخت

 .باید بااطمینان و احتیاط پیش میرفت

 در اولین فرصت با ناصر صحبت میکرد تا سرنخ

 .تازهای پیدا کند

 اگر او هم مشخصات حامد را میداد، دیگر جای هیچ

 .شبهای باقی نمیگذاشت

 تنها چیزی که باعث تردیدش میشد، عاقبت

 .خواهرش، پریا بود

ه حقیقت را بر مل میکرد، چه اتفاقی برایزمانی ک  

 او میافتاد؟

بدونشک، عاشق حامد بود و احتماال هیچگاه پوالد 

 را



به خاطر کاری که با شوهرش کرده بود، 

 ...نمیبخشید

 .سرش را به چپ و راست تکان داد

 فعل باید حقیقت را میفهمید و به عواقبش بعدا فکر

 !میکرد
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 طلوع باورش نمیشد همهچیز آنقدر سریع اتفاق افتاده

 .باشد

 خواهرش در اتاق عمل بود و با مرگ دست و پنجه

 .نرم میکرد

 از استرس، جانش به لبش رسیده و امانش را بریده

 .بود

 مدام افکار وحشتناکی به سرش میزد و باعث میشد

 .مضطربتر از قبل در راهروی اتاق عمل راه برود

ی نشسته و مشغول ذکر گفتن بودانیس گوشها . 

 بهادر که کنارش نشسته بود، از جا بلند شد تا برایش

 .کمی آب بیاورد



 با اینکه در ظاهرش چیزی معلوم نمیشد، اما او هم

 نگران تنها فرزندش بود و هرسه میدانستند عمل

 .پیوند کلیه طناز، عمل سنگینی خواهد بود

ا را به دستدو لیوان پر از آب کرد و یکی از آنه  

 .انیس داد

 :سپس سراغ طلوع رفت و گفت

 .بیا توهم بخور هلک کردی خودتو _

 .با انزجار لیوان آب را پس زد و رو برگرداند

 .من از دست تو هیچی نمیخورم _

 !دور و بر من نپلک

 :بهادر پوزخندی زد و زیر لب گفت

 !به درک_

 یک ساعت از شروع عمل گذشته بود، اما برای

ان خیلی کندتر و زجرآور جلو میرفتطلوع زم . 

 حتی نمیدانست چهقدر دیگر باید منتظر بماند تا

 .خبری به آنها بدهند

 دست و پاهایش کامل یخ کرده و لبهایش بیرنگ

 .شده بود



 .با صدای زنگ موبایلش، از جا پرید

 چند لحظه طول کشید تا به خودش مسلط شود و

 .موبایل را از جیب لباسش بیرون بیاورد

 .اسم پوالد باعث شد بدون مکث تماس را پاسخ دهد

 نمیدانست چرا، اما حس میکرد آرامش گم شدهاش

 .را میتوانست با صدای او پیدا کند

 .سلم _

 .ابتدا پوالد متوجه گرفتگی صدای طلوع نشد

 ...سلم، کجایی؟ امروز ندیدمت تو هتل _

 :بغضش را قورت داد و آرام گفت

 .تو هتل نیستم که، بیمارستانم _
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 پوالد نگران پرسید؛

 چرا؟ خواهرت خوبه؟_

دوباره به در بسته و شیشه ماتی که باعث میشد 

 داخل

 آن مشخص نشود، نگاه کرد و دلش هری پایین



 .ریخت

 تو اتاق عمله، پوالد؟_

 :ناخودآگاه جواب داد

 جانم؟_

متوجه محبت کلمی طلوع آنقدری مضطرب بود که  

 .پوالد نشود

 ...اگه چیزیش بشه_

 میان حرفش پرید و نگذاشت بدگمانیهایش را ادامه

 .دهد

 نمیشه! خواهرت قویه، خیلی قویتر از بقیه همسن_

 .و ساالش

ولی من میترسم... بیشتر از یه ساعته تو اتاق _

 .عمله

 پوالد در حالیکه هتل را به مقصد بیمارستان ترک

گفتکرده بود،  : 

 .من االن میآم پیشت، هیچی واسه نگرانی نیست_

 گوشت با منه طلوع؟

 با تردید سر تکان داد و باالخره چشم از اتاق عمل



 .گرفت

 ...آره_

 !نمیذارم از چیزی بترسی_
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 .خواست بگوید الزم نیست بیایی

 اصل چرا خودت را به زحمت میاندازی؟ تو خودت

ی داری... پس هتل چه میشود؟هزارتا گرفتار  

 مهمانهای خارجی و رسیدگی به آنها را چه کسی به

 عهده میگیرد؟

 از همه اینها گذشته، پس بهادر چه میشد؟ اگر پوالد

 را کنارش میدید، دیگر بیخیال نمیشد... حتی ممکن

بود انیس را شستشوی مغزی دهد تا برای بازگشت 

 به

 ...اهواز، به او فشار بیاورد

هیچکدام را نگفت اما . 

 .دلش پوالد و حمایتش را میخواست

 به صدای و لحن مردانهاش وقتی که دلداریاش



 ...میداد، محتاج بود

 :پس لب گزید و آرام جواب داد

 ...منتظرم_

 .پوالد به سرعت میراند

 .تمام ذهنش حول و محور طلوع میگشت

نفهمید چند چراغ قرمز رد کرد و چندبار سبقت 

 گرفت

 و بوق زد تا از راه را برایش باز کنند اما باالخره به

 .بیمارستان رسید

 .موبایل را بیرون آورد تا به طلوع تماس بگیرد

 .نمیدانست او را کجای بیمارستان پیدا کند

 .همان بوق اول، جوابش را داد

 کجا بیام؟_

 .طلوع با تعجب به ساعت موبایلش نگاه کرد

از کرده بود؟به همین سرعت رسید؟ مگر پرو  

 :ناباور پرسید

 !تو... رسیدی؟ واقعا؟_

 !آره، اومدم_



با وجودی ضعفی که از اول صبح، وجودش را 

 گرفته

 .بود، باهیجان نگاهی به مادرش و بهادر انداخت

 .حواسشان به او نبود و با یکدیگر صحبت میکردند

 .انرژی به تنش باز گشت

 .بیصدا و آرام از آنجا دور شد

 !خودم میآم_
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 با قدمهای تندی، خودش را به ورودی بیمارستان

 .رساند

 ماشین سیاه پوالد را به سرعت تشخیص داد و به

 .سمتش رفت

 .در را باز کرد و روی صندلی کنار راننده نشست

 .چهرهی پوالد را که دید، باز بغض کرد

 انگار دوباره یادش آمد از صبح چرا آنقدر نگران

 .بود

 .حواسش نبود که حتی سلم نکرده



 :در را بست و گفت

 اگه بدونی چهقدر ترسیده بود... رنگش پریده بود،_

 .حتی گریه کرد

 .بمیرم براش طفلی خیلی استرس داشت

 دستاش ی

خ َِ  

 یخ بود پوالد... آخه مگه چند سالشه که باید

 همش درد بکشه؟

 نمیدونی چهقدر سخته که خواهرت حالش بد باشه و

کاری کنی براش نتونی ... 

 .اصل کاش من جاش االن تو اتاق عمل بودم

 طلوع؟_

 .اشک چشمانش را پر کرده بود

 کی تموم میشه عملش؟ چجوری تحمل کنم؟ به خدا_

 ...ادا در نمیارم، ببین دستامو

 .دستان لرزانش را باال گرفت و گفت

 ببین میلرزه! نه فقط دستام ها... همه بدنم اینجوری_

 .شده



یستم خودمو آروم کنم.. هر چی دلداری میدم، یهبلد ن  

 ...لحظه بعدش یادم میره

 !طلوع؟ نگاه کن منو_

 میدونم میخوای چی بگی، حتما خیال میکنی خیلی_

 لوسم و شورشو در آوردم، آره؟

 .شایدم واقعا در آوردم... اما دست خودم نیست

به طناز و وضعیتش که تو اتاق عمل فکر میکنم، 

 قلبم

 تند میزنه و انگار میخواد از قفسه سینهم بزنه

 ...بیرون

 !یکباره ساکت شد

 !نه چون حرفهایش تمام شده بود، نه

 اگر به خودش بود تا خود پایان عمل از استرس

 ...کشندهاش مینالید

 !اما یکباره در آغوش پوالد کشیده شده بود

 از شدت شوک حرفش قطع و لبهایش به هم چفت

 .شده بود

سبیده بود به سینهی پوالد و با دستانش او راسرش چ  



 !سفت به خودش فشرده بود
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 برای چنددقیقه در آغوش یکدیگر ماندند، بدون هیچ

 !حرفی

 .هرکدام احساسات مختلفی را تجربه میکردند

 برای طلوع، دستهایی که با اطمینان دورش پیچیده

رد، آرامششده بود، حتی از آنچه که تصور میک  

 .بخشتر بود

 الزم نبود پوالد حرفی بزند یا کاری بکند او با همان

 در آغوش گرفتن کمی خشنش، طلوع را که در چنین

 وضعیتهایی روی احساسات فوران شده اش،

 .اختیاری نداشت، به خودش آورده بود

 طپش قلبش به وضوح آرامتر شد و دیگر از لرزش

 .تنش خبری نبود

سردی بدن و رنگ پریدگیحتی به مرور از   

 .صورتش کم شد

 با خود فکر کرد چهطور یک بغل گرفتن ساده



 میتوانست چنین معجزهای بکند؟

 نکند یک وقت معتاد این دست های گرمابخش و

 سینهی مردانه شود؟

 .ناخودآگاه خود را عقب کشید

 :پوالد غرولند کرد

 کجا؟_

 .تکسرفهای کرد و روی صندلی صاف نشست

 .بهترم _

والد اما انگار از دور شدن طلوع راضی نبود ولیپ  

 .فقط نفسش را محکم بیرون فرستاد

 خوبی؟ _

 :طلوع، چشم دزدید و زیر لب گفت

 .آره_

 تا دو، سه ساعت دیگه خواهرت از اتاق عمل میآد _

 بیرون و استرس و ناراحتیت برای همیشه تموم

 .میشه

 من نمیدونم چرا مدام بدترین حالت ممکن رو تصور

 میکنی؟



 چرا یه کلمه حرف خوب از دهنت بیرون نمیآد چنین

 وقتایی دختر خوب؟

 چندتا از فک و فامیل و آشناهای ما هم پیوند کردن،

 !حالشونم خیلی خوبه

 اگه زن بگیری، دیگه نمیذاره بغلم کنی، نه؟_
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رست شنیده باشدمطمئن نبود د . 

 حرفهای او با آنچه که طلوع به زبان آورد، زمین تا

 .آسمان متفاوت بود

 !چی؟ _

 .طلوع، خودش هم نمیدانست چرا آن حرف را زد

 .احتماال بعدا پشیمان میشد

 خب اگه زن بگیری، حتما خوشش نمیاد با من_

 .صمیمی باشی

 مثل اگه من خودم شوهر داشتم، دوست نداشتم یه

دیگه رو بغل کنهدختر  . 

 اونوقت مجبور میشی بین منو زنت یکی رو انتخاب



 .کنی

از اونجایی که زن آدم مهمتر از دوست آدمه، پس 

 من

 !از زندگیت حذف میشم

 .از نتیجه گیریاش، خودش هم وحشت کرد

 قعا

 وا اگر پوالد ازدواج میکرد، اورا از دست

 !میداد؟

 .پوالد، با تعجب خندید

میگی دخترآخه اینا چیه  _ ! 

 من اصل خیال ازدواج و زن گرفتن و این داستانارو

 !ندارم

خیالت راحت مگه دیوونهم واسه خودم دردسر 

 درست

 کنم؟

 .زندگیم همینجوری خیلی هم خوبه

از جواب پوالد، نفسش را نامحسوس و با خیال 

 راحت



 .بیرون داد

 برای لحظاتی، واقعا از این که پوالد دست زنی را

عنوان همسرش معرفی کند، ترسیده بود بگیرد و به ! 

 خب بریم ؟ _

 :از فکر بیرون آمد و گفت

 !کجا؟ _

حاال که طلوع بهتر شده بود، دلیلی نمیدید خودشان 

 را

 در ماشین حبس کنند پس در را باز کرد و از آن

 .بیرون آمد

 :در همان حال جواب داد

 !داخل بیمارستان دیگه _
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 .به سرعت از ماشین پیاده شد و دور زد

 .قصد داشت جلوی پوالد را بگیرد

 ...نمیشه! بهادر اونجاست_

 واکنشش تنها تکان دادن سرش بود و بعد بیخیال



 :پرسید

 خب؟_

 :با همان لحن مضطرب ادامه داد

 !خب نباید ما رو با هم ببینه دیگه_

پوالد راه افتاد و طلوع مجبور شد پشت سرش 

 حرکت

دکن . 

 شنیدی چی گفتم؟_

 آره، شنیدم و دلیلی نمیبینم که بخوایم از دستش قایم_

 .بشیم

 ...ولی ما_

 .اینبار پوالد متوقف شد و سمتش چرخید

 .لحنش محکم و بدون تردید بود

 ما اشتباهی نکردیم که بخوایم بابتش مخفیکاری _

 .کنیم

 طلوع تو نباید از این آدم بترسی! نباید ازش حساب

 !ببری

سی که باید بترسه، اون لجنهک ! 



 !کسی که گند زده و آزار رسونده اونه

 .تویی که دست باال رو داری

 نه فقط با حرف، که با عملت بهش ثابت کن که

 نمیتونه برای زندگیت هیچ تصمیمی بگیره و دخالتی

 !کنه

 تو همیشه محکم و قوی بودی، قویتر از بقیهی

 .دخترای همسنت

آدم میآد، دست و پاتو گمپس چرا وقتی اسم اون   

 میکنی؟ چرا چشمات دو دو میزنه؟

 اون هم حتما این ترسو از چشمات میخونه که به

 !خودش اجازه میده راجع به زندگی تو نظر بده

 :باتردید لب زد

 .من... من ازش نمیترسم_

 مطمئنی طلوع؟ پس این فرار کردنات چه معنی_

 داره؟

 .صدایش لرزید

 ...نمیدونم_

_ ام بیاپس باه ! 



 .طلوع لب گزید

 رویارویی پوالد و بهادر به نظرش پردردسر و

 !ترسناک میرسید
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سوار آسانسور که شدند، چند بار پشت هم نفس 

 عمیق

 .کشید و حرفهای پوالد را در ذهنش مرور کرد

 انگار حق با او بود، پس طلوعی که هیچوقت

 نمیگذاشت کسی کوچکترین دخالت یا توهینی به او

 بکند، کجا بود؟

 بهادر با او چه کرده بود که بعد از گذر چندین سال،

 هنوز هم زمانی که میدیدش، نمیتوانست خودش را

 جمع و جور کند و مثل بچهای خطاکار، دستپاچه

 !میشد

 اعتماد به نفسش را مقابل بهادر، در اکثر مواقع از

و نمیتوانست آن طور که باید، قاطع و دست میداد  

 .محکم با او برخورد کند



 در آسانسور که باز شد، پوالد، همراهی طلوعی از

 اتاقک بیرون آمد، که با یک ساعت پیشش فرق کرده

 !بود

 .اول انیس بود که آنها را دید

 :به عربی پرسید

 .کجا بودی طلوع؟ یهو غیبت زد_

ادامه داد و بعد رو به پوالد، به فارسی و . 

 .سلم پسرم، چرا زحمت کشیدی_

 .پوالد لبخند کوتاهی زد و سری به احترام تکان داد

 .سلم مادر، زحمتی نبود_

 انشاالل تا چند ساعت دیگه طنازجان هم به سلمت از

 .اتاق بیرون میاد

 انیس دستش را باال برد و دعایی زیر لب خواند

 .خدا از زبونت بشنوه پسرم_

، طلوع بهم گفت تو این مدت چهقدردستت درد نکنه  

 .بهش مرخصی دادی و سخت نگرفتی بهش

 .کوچیکترین کاری بود که از دستم برمیاومد_

 مادرش، پوالد را دوست داشت و این را از چشمانش



 .میتوانست بخواند

 قبل هم به خود طلوع گفته بود که صدر جوان را

 .تحسین میکند

م و شایسته پوالد صدر از نظر انیس، مردی محتر

 بود

 .که در جایگاه درستی ایستاده

پسر ایدهآلی که هیچوقت نصیبش نشده بود، کسی 

 بود

 !با ویژگیهای پوالد

 چهقدر دوست داشت دخترها، برادر بزرگتری

 ...داشتند تا حامیشان میبود

به پشت سرشان نگاه کرد و رو به بهادر که با 

 تعجب

 :به آنها خیره بود، گفت

_ دی پوالد خان اومده؟ صاحب کار آقا بهادر دی

 طلوع

 .هستن. این مدت خیلی کمکمون کرد، خدا خیرش بده
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 بهادر تکانی به خودش داد و نگاه معناداری به طلوع

 .انداخت

 .لبخند مصنوعی زد و دستش را جلو برد

 آقای صدر! ظاهرا شما به ما خیلی لطف دارید، _

 .اخیرا زیاد میبینمتون

 پوالد دست بهادر را گرفت و به این بهانه انگشتانش

 .را محکم فشرد

وقتی که چهرهی بهادر از درد توی هم رفت، این 

 بار

 او بود که لبخند میزد با این تفاوت که لبخند او واقعی

 !بود

 نگران طناز جان بودم! مگه میشه روز عملش، _

 خودمو نرسونم؟

ون بکشدبهادر باالخره موفق شد دستش را بیر . 

 فکر نمیکرد پوالد این چنین برایش شمشیر را از رو

 .بکشد

 .حرف دیگری به او نزد و ساکت ماند



 .طلوع جلوی خودش را گرفته بود تا نخندد

 .دیدن قیافهی درهم بهادر برایش لذتبخش بود

 موبایل پوالد که زنگ خورد، ببخشیدی گفت و از

 .آنها فاصله گرفت

رد و نزدیک طلوع شد بهادر فرصت را غنیمت شم

 و

 :با لحن طلبکاری پرسید

 یعنی چی که هی این پسره رو میکشی میآری _

 اینجا؟ اصل چیکارهست این؟ چی میگه؟ از کی تا

 حاال صاحب کارا، تو زندگی شخصی کارمنداشون

 دخالت میکنن؟

 .حرفهای پوالد را به یاد آورد، سعی کرد نترسد

 .نباید طلوع همیشگی را گم میکرد

و هیچوقت نمیگذاشت کسی اذیتش کند پس حاال فقطا  

 .کافی بود کاری را کند که همیشه میکرد

 !این جاست چون من ازش خواستم _

 : بهادر پوزخندی زد و گفت

 پس خودت اعتراف میکنی! کاش حداقل یهکم_



 !خجالت میکشیدی

 زل زدی تو چشمای من و وقیحانه میگی دوست پسر

 داری و همراهت آوردیش؟

توجه به حرص و جوشی که بهادر میخورد،بی  

 :جواب داد

 ...تو ذهنت مریضه،دست خودت نیست _

 فقط بلدی خیال پردازی کنی و من هم دیگه تلش

 .نمیکنم تا چیزی رو به تو حالی کنم

 !جای این خاله زنک بازیا، به فکر دخترت باش
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متو نمیخواد بگی چیکار کنم و چیکار نکن _ ! 

 معلومه که به فکر دخترم هستم، اما حواسم به کل

 .خانوادهم هست، نه فقط یکیشون

 واقعا حوصله نداشت با بهادر دوباره بحث کند و

 .بگوید او را عضوی از خانواده اش نمیدید

 !تو مثل اینکه خوشت میآد از حرفای تکراری _

 ...پس فقط یه حرفمو تکرار میکنم



 !کاری نکن که آبروتو ببرم

 تنها دلیلی که االن بیحیثیت نشدی، اینه که حال

خواهرم خوب نیست و تو اتاق عمله؛ مادرمم نگران 

 و

 دلواپس هست به قدر کافی، اما اوضاع که تا ابد

 !اینجوری نمیمونه

طناز که خوب بشه، ببینم هنوز رو مخمی، قفل 

 دهنمو

 !باز میکنم بهادر

 !تو خل شدی _

رچی میگم با کارام تو گذشته مقایسه میکنی! چراه  

 نمیفهمی من خوبیتو میخوام؟

 :با تمسخر خندید

 !تازه دارم عاقل میشم_

 خودت کاری کردی که نشه بهت هیچ فرصتی داد؛

 .پس از من طلبکار نباش

 در ضمن... به من شر نرسون، خوبی پیشکش

 !خودت



ربهادر که دیگر نمیدانست چه بگوید با تاسف س  

 .تکان داد

 به این پسره، صدر، چی گفتی؟ _

 :طلوع که متوجه منظور بهادر نشده بود، گفت

 چی؟ _

 ندیدی چجوری قیافه گرفته بود؟ _

 انگار میخواست آدمو بزنه! چه مرگش بود؟

 :طلوع نیشخند زد و در همان حال جواب داد

جلوی اون نمیتونی ادای آدمای محترمو در  _

 !بیاری

تی بهش گفتی؟یعنی چی؟ رف _  

 !اوهوم _

 .با حرص زیر لب فحش داد

 درست حرف بزن! چه قدر میدونه؟ _

اون قدری میدونم که هر موقع اراده کنم،  _

 بفرستمت

 !جایی که عرب نی انداخت
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 بهادر اخم کرد و خواست حرفی بزند اما پوالد اجازه

 :نداد، دستش را باال برد و ادامه داد

ر نکن به طلوع میگم شکایت کنه به این امید فک _

 که

 !شاید بندازنت زندان، نه

 تو حتی الیق زندان رفتن هم نیستی! یه بیوجود پست

 هستی که باید هر روز انقدر تحقیر بشه و توهین

بشنوه که آرزوی مرگ کنه ولی حتی همون مرگم 

 هم

 !سراغش نیاد

 رنگ صورت بهادر کامل پریده بود و همچون گچ

 .سفید شده بود

 فکر کردی طرف حسابت هنوز یه دختر بچهست؟_

 اون دیگه بزرگ شده و نمیتونی براش شاخ و شونه

 بکشی

 !ولی از اون مهمتر اینه که طلوع دیگه تنها نیست

 !منو داره



 راستی میدونی؟ من یه فانتزی دارم که هیچ وقت

 ...فرصتش پیش نیومد عملیش کنم

 همیشه دوست داشتم یه پدوفیل رو گیر بیارم و وقتی

 !دارن بهش تجاوز گروهی میکنن تماشا کنم

 به نظرت اون قدری میری رو اعصابم تا فانتزیم

 !تبدیل به واقعیت بشه؟

 لحن پوالد آنقدر جدی و محکم بود که حتی طلوع هم

 !ترسید چه برسد به بهادر

دست بهادروحشت داشت که پلک بزند و ببیند پوالد   

 را گرفته و او را به افرادی که قرار بود شکنجهاش

 .کنند، بسپارد

 !هیچ ...هیچ غلطی ..نمیکنی ..نمیتونی بکنی _

 قدمی جلوتر که رفت، بهادر و طلوع هر دو قدمی به

 .عقب رفتند

 میتونی امتحان کنی! اما اینو بدون برخلف _

طلوع، من صبرم خیلی کمه پس فقط کافیه یه بار 

یگهد  

 !ببینم این دخترو اذیت کردی، تا دست به کار شم



 ...بابت اون فانتزی هم

 :نیشخندی زد و ادامه داد

 فقط پول الزمه تا به حقیقت تبدیل بشه و نمیدونم در_

 !جریانی یا نه، چیزی که من زیاد دارم، همون پوله
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 .به خودش که آمد، بهادر از آنها دور شده بود

در واقع دمش را روی کولش گذاشته و فرار کرده 

 بود

اما قبلش حفظ ظاهر کرده و چند ناسزا نثار پوالد 

 کرد

 .تا به نظر نرسد ترسیده

 حس عجیبی داشت فکرش را نمیکرد که روزی

 .توسط پوالد حمایت شود

 در واقع، او اولین مردی بود که به صورت عاطفی

کردحامیاش شده بود و خألهایش را پر می . 

 میخواست حرفی بزند و تشکری بکند، اما هیچ

 .جملهی در خوری به ذهنش نرسید



 !برو پیش مادرت _

 آنقدر گیج بود که چندلحظه طول کشید متوجه منظور

 .پوالد شود

 .به سمت مادرش چرخید، کنجکاو نگاهشان میکرد

 ...درحالی سمت انیس رفت، که دلش غنج میزد

ید و باالخره عمل نزدیک چهار ساعت طول کش

 دکتر

 از اتاق جراحی بیرون آمد و به آنها اطمینان داد که

 حال طناز نسبتا خوب بود و او را به اتاق ریکاوری

 .برده بودند

 دکتر که دور شد، طلوع و انیس از خوشحالی

 .یکدیگر را در آغوش گرفتند

 بهادر از فاصلهای دورتر خدا را شکر کرد و آسوده

 .خاطر شد

 .طلوع روی پا بند نبود

 :با ذوق تقریبا به سمت پوالد دوید و گفت

شنیدی دکتر چی گفت؟ گفت راضی بوده!  _

 وای..اگه



 بدنش کلیه رو پس نزنه... حدودا یه هفته دیگه

 !مرخص میشه

 .صدای طلوع آنقدر بلند بود، که به خنده افتاد

 !آره شنیدم، یهکم آرومتر دختر _

 چه خبرته؟

یدطلوع هم خند . 

 .اصل نمیتونم خودمو کنترل کنم _

 .حس میکنم کلی انرژی دارم

 !دوست دارم ببینمش
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 .نگاهی به ساعتش انداخت

 دوست داشت وقت بیشتری را با طلوع بگذراند اما

 .حسابی کارهایش عقب افتاده بود

 بعدا میبرمت یه جا که بتونی راحت هرچی انرژی _

 .داری خالی کنی

 .فعل باید برم

 :با آنکه نبود پوالد ،کمی حالش را گرفته بود، گفت



 .باشه برو به کارت برس _

 .بهخاطر من همه برنامههات ریخت به هم

در آن لحظه، پیش چشمش طلوع آنقدر بامزه شده 

 بود

 .که نتوانست جلوی خودش را بگیرد

 دستش را جلو برد و بینی کوچک و گرد طلوع را

 .کشید

میزنم بهت زنگ _ ! 

 .دو تماس بیپاسخ از احسان داشت

روی نامش ضربه زد و موبایل را به گوشش 

 .چسباند

 احسان تا خبری نمیشد، زنگ نمیزد پس حتما اتفاق

 !مهمی افتاده بود

 .در همان حال سوار ماشین شد و آن را روشن کرد

 .صدای احسان را شنید

 .چه عجب! باالخره پیدات شد _

و سایلنت بود متوجه تماستچیزی شده؟ گوشیم ر _  

 .نشدم



 !آره، ولی مژدگونی میخوام اول _

 .اگر مژدگانی میخواست، یعنی خبرش خوب بود

 .بگو دیگه! مژدگونی هم میدم بهت _

 !آدرس آقای نابغه رو یافتم پوالد _

 .فهمیدم چهطوری میتونی گیرش بیاری

 .باورش نمیشد باالخره این جمله را شنیده باشد

ر واقعی میرسیدبه نظرش غی ... 

 ...شاید خواب بود و رویا میدید

 !شنیدی چی گفتم پوالد؟ میگم گیرش آوردم _

 تنها حرفی که توانست به زحمت روی زبان بیاورد،

 :این بود

 واقعا؟ _

 :احسان خندید و گفت

 ! آره دیگه! مگه من جرأت شوخی دارم با تو_

 سرکارت بذارم، یهو قاطی میکنی یه بلیی سرم

 .میآری
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 خب بگو دیگه. کجاست؟ چهجوری پیداش کنم؟ _

 وایسا بابا، عجله نکن آدرسشو برات میفرستم ولی _

 .باید حواست باشه که چهجوری بهش نزدیک شی

 .اگه بترسه، ممکنه دربرهها

 .نفسی گرفت و سعی کرد آرام باشد

 حاال که به هدف رسیده بود، نباید شتابزده عمل

 .میکرد

 خیله خب، بگو چیکار کنم؟ _

 .اول بیا اینجا هماهنگ کنیم، بعدش میبینیش_

 حرف احسان به نظر منطقی میآمد پس فرمان را

 .چرخانده و تماس را قطع کرد

 .حدود بیست دقیقهی بعد به خانهی احسان رسیده بود

 .زنگ را که زد، در به سرعت برایش باز شد

کردوارد خانه شد و زیر لب سلمی  . 

 احسان با لباسهای نیمهرسمی و البته با خوشرویی به

 .استقبالش آمد

 .سلم خوش اومدی؛ بیا بشین اینجا _

نگاه به سمت او که گرفت، متوجه شد با دست به 



 مبل

 .اشاره میکرد

 .سری تکان داد و همان جا نشست

 احسان کلفگیاش را که دید، تصمیم گرفت مستقیم و

صل مطلببدون حاشیه برود سراغ ا . 

 طبق اطلعاتی که ناصر داد و هم خودمم پیگیر _

 شدم تا از صحتشون مطمئن بشم، فهمیدم که این آقا

 .اسمش راشد ملکوتیه که همون راشد صداش میکنن

 تو مرکز شهر زندگی میکنه و ظاهرش خیلی

 معمولیه ولی در اصل بدجوری پول به جیب زده و

 .میلیاردریه واسه خودش

غیرقانونی همش هم از راه ! 

 خانوادهای تو ایران نداره و االن پنجاه سالشه. خب

 دیگه چی میخوای بدونی؟

 هجوم آن حجم از اطلعات، برای ذهن مشوش و به

 .هم ریختهاش سنگین بود

چه طوری ازش حرف بکشم؟ کی برم سراغش  _

 که



 حتما گیرش بیارم؟

اون جوری که من متوجه شدم، اکثر روزا،  _

 خونهی

 .خودشه

 به نظرم با وسوسهی پول بتونی راضیش کنی چون

 .ظاهرا آدم پول دوستیه

 ...البته دارم خوشبینانه میگم

 :خیرهی احسان شد و زیر لب پرسید

 اگه پولو قبول نکرد، چهجوری راضیش کنم که _

 راستشو بگه؟

 بیهیچدردان#

# ۵۴۶پارت  

 .احسان هم به فکر فرو رفته بود

رفتی سراغش، همراهراستش نمیدونم... ولی اگه  _  

 خودت نسخهی کپی عکس و فیلمای تصادف رو هم

 داشته باش که بتونی یادش بیاری کی هستی و

 .منظورت کدوم تصادفه

 اون فیلمی که توش صورتش افتاده، شاید بشه کمی



 .باهاش بترسونیش

هر چند که احتمالش هست گول نخوره ولی اگه 

 دیدی

ش کامل معلومراه نیومد، بگو فیلمش هست و چهره ا  

 .شده

 باشه یه کاریش میکنم. پس همین امروز میتونم _

 برم سراغش؟

 شدنش که میشه، ولی نمیخوای اول یه فرصت به _

 ...خودت بدی؟ یه خورده آروم بشی، فکراتو بکنی

 نه. تا همین االن هم به اندازه ی کافی دست روی _

 !دست گذاشتم

 :از جا که بلند شد، احسان با تعجب گفت

 .کجا؟ تازه اومدی، عجله نکن پسر _

 .حتی یادم رفت ازت پذیرایی کنم

 مهم نیست. به قدر کافی تو هتل ازم پذیرایی میشه، _

 .اشتهایی هم ندارم

 از آن جایی که میدانست حریف پوالد نمیشد و

 نمیتوانست اورا مجبور به کاری خلف خواستهش



 .کند، به ناچار سری تکان داد

واضح ازش میفرستم روییه عکس جدید و  _  

 گوشیت، از اون موقع تا االن چهرهش خیلی تغییر

 .کرده

 نپرسید که چه تغییری، چرا که برایش چندان اهمیت

 .هم نداشت

 .ممنون برای این مدت و زحمتایی که کشیدی _

 :جا خورده از تشکر پوالد، خندید و گفت

 .قربونت، کاری نکردم که_

پوالد در خانهیچند لحظه بعد، دیگر خبری از   

 .احسان نبود

 حسی به او میگفت دیگر قرار نیست هیچ وقت

 احسان را ببیند و این آخرین دیدارشان بوده به همین

 .خاطر از او تشکر کرده بود
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 مدارکی که ممکن بود در دیدار با راشد ملکوتی به

 دردش بخورد را همراه خود برده بود و به سمت



 .آدرسی که احسان برایش فرستاد، راه افتاد

 .در طول راه مدام در ذهنش مرور میکرد

 تا چه بگوید، چه کار کند و چه طور بحث را با یک

 .غریبه باز کند

 .هرچه میگذشت، بیشتر از قبل به نتیجه نمیرسید

اوج برخوردش با یک آدم خلفکار، طاهر زند بود 

 که

د تا اسم آنها را به خواست رقبایشان اجیر شده بو

 بدنام

 .کند

 خودش هیچ برخورد مستقیمی با او نداشت والبته

طاهر، با دیدن طلوع بدون این که خودش بفهمد، 

 خیلی

 .زود وا داد

 حاال اما طرف حسابش یک مرد پنجاه سالهی پر

 .تجربه بود

 .یک فرد باهوش و حرفهای

 کسی که احتماال نقشهی قتل صدها نفر را قبل کشیده



. 

اشین را متوقف کرد و کلفه نفسش را بیرون دادم . 

 با چه جملهای میتوانست سر حرف را باز کند؟

 سلم آقاراشد من میدانم تو که هستی و چه کارهای،»

 .میدانم که هفت سال پیش میخواستی مرا بکشی

 مطمئنم همه چیز با برنامهریزیش پیش رفته، حاال به

ای؟من بگو از چه کسی مامور این کار بوده » 

 اگر میخواست با خودش صادق باشد، این بدترین

 .جملتی بود که میشد به کار ببرد

 احتماال بعدش راشدخان اسلحهاش را بیرون آورده و

 !یک گلوله در سرش خالی میکرد

 .به ساعتش نگاه کرد و پیام احسان را دوباره خواند

 معموال هر روز عصر، حدود یک ساعت میره»

یگرده خونهشپیادهروی و بعد برم .» 

 .نگاهی به خانهی ویلیی مقابلش انداخت

بیرون خانه که هیچ چیز خاصی وجود نداشت و 

 کامل

 معمولی به نظر میرسید حتی



ر َِ  

 د خانه کمی رنگ

 .پریده و زنگ زده بود
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 دقایقی بعد، مرد میانسالی را دید که به همان خانه

 .نزدیک میشد

که از راشد ملکوتی داشت را بازشتابزده عکسی را   

 .کرد و با مرد مطابقت داد

خودش بود! از ماشین پیاده شد و با قدم های سریعی 

، 

 . قبل از اینکه در را ببندد، خودش را به او رساند

مرد که صدای پای شخصی را شنیده بود، نگاه 

 گرداند

 .و با پوالد مواجه شد

 سلم، آقای ملکوتی؟ _

 .مرد با شک همچنان خیرهاش بود

 .خودم هستم _



 .من صدر هستم. پوالد صدر _

احتماال منو به خاطر نمیارید ولی من کار خیلی 

 مهمی

 .با شما دارم

 چه کاری؟ _

 خدا میدانست که چقدر حرف زدن برایش در آن

 .دقایق سخت بود

 همین جا، دم در بگم؟_

رداشت راشد باالخره نگاه سنگینش را از روی او ب

 و

 دستش را که مانع ورود پوالد به خانه میشد، پایین

 .آورد

 .این به معنی دادن حکم ورود به حساب میآمد

 .تا این جای کار خوب پیش رفته بود

 نمیدانست از این که پا داخل خانهی چنین مردی

 .میگذارد، خوشحال باشد یا بترسد

چرا که هم امکان رسیدن به هدفش زیادتر میشد و 

 هم



اگر راشد ملکوتی بلیی سرش می آورد، این اتفاق 

 در

 خانهی خودش خیلی راحتتر امکان داشت بیوفتد تا

 .وسط کوچه و خیابان

 زیر چشمی به حیاط کوچک و باغچهی خشک و

 .عاری از گل و گیاه، نگاهی انداخت

 سعی کرد چشمانش را کنترل کند که به هر سو

 .نچرخد

دنمیخواست او را به خود حساس کن ... 
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 .وارد خانه شده و مقابل مرد نشسته بود

 نگاه خشک و جدیاش تمرکز کردن را سخت

 .میکرد

 با آنکه هوا گرم نبود، پیشانیاش خیس عرق شده و

 .دهانش خشک شده بود

 .من برای پیدا کردن شما، خیلی اذیت شدم_

 دردسر کشیدم و هزینهی زیادی هم دادم تا بتونم



ی گیر بیارمسرنخ . 

 نمیدانست پوزخندش را به چه معنی برداشت کند

 !کارتو بگو_

 در لحظات اول، کامل تحت تاثیرش قرار گرفته و

 حتی کمی دست و پایش را گم کرده بود ولی هر چه

 که میگذشت، بیشتر به این نتیجه میرسید که نباید

 .بترسد

 چرا زمانی که مخاطب قرارش میداد، او را جمع

آنقدر احترام میگذاشت؟ میبست و ! 

 ناسلمتی راشد ملکوتی، کسی بود که به واسطهی

 افکار شومش اگر پوالد، جوانی تنومند و سرسخت

 !نبود، حاال زیر خروارها خاک دفن شده بود

 .کمی از اعتماد به نفس گم شدهاش را بازیافت

 باید از موضع قدرت حرف میزد چرا که اگر انسانی

 ضعیف را به او القا میکرد، هیچ بعید نبود تا سر به

 !نیستش کند

 !چندتا سوال دارم و جوابشون دستته_

 میخوام کمکم کنی تا بفهمم ماجرای هفت سال پیش



 .دقیقا چی بوده

 هفت سال پیش؟_

 پوالد چندسری از عکسهای تصادف و ماشین له شده

 .را مقابلش گرفت

 .از چهرهاش نمیشد هیچ چیز خواند

 یادت اومد؟_

 :خونسرد پرسید

 این چیه؟_

اینبار عکسی از خودش را نشان داد که غرق خون 

 و

 .بیهوش از او گرفته بودند

 :دستی به ریش سیاه و سفید کوتاهش کشید و پرسید

 خودتی؟_

 :پوالد به تایید سرتکان و باز تکرار کرد

 چیزی یادت اومد؟_

 :عکسها را روی میز رها کرد و خونسرد گفت

 !نمیفهمم از چی حرف میزنی_
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 .چشمانش را بست و سعی کرد خونسرد بماند

 منو بازی نده! میدونم آدم باهوشی هستی. چهطور_

 ممکنه یادت نیاد؟

 .واکنش راشد، تنها باال رفتن ابروانش بود

 .از پوالد و جرات و جسارتش خوشش آمده بود

د راشد را کهاینبار عکسهای چاپ شدهای از خو  

 دقایقی قبل از تصادف از او پیدا شده بود، مقابلش

 .گرفت

 این تویی. اینجا جوونتری، ولی بازم مشخصه که_

 !خودتی

 .دقیقا چند دقیقه قبل تصادف من

 خب که چی؟ نکنه راه رفتن تو خیابون جرمه؟_

 چرا خودتو میزنی به اون راه؟ من میدونم کار تو_

 !چیه

_ م چیه؟جدا؟ خب بگو ببین  

 تو از یکی پول گرفتی تا کار منو تموم کنی و من_

 میخوام بدونم از کی؟



 خندید و انگار که عجیبترین حرف ممکن را شنیده

 :باشد، گفت

 !من؟ اشتباه گرفتی پسرجان_

 .مصرانه روی حرفش ماند

 من تا جوابمو امروز نگیرم، از این خونه بیرون_

 !نمیرم

 !پس شاید بهتر باشه که زنگ بزنم به پلیس_

 یعنی آنقدر از خودش مطمئن بود که حتی حاضر

 میشد پلیس را در جریان بگذارد اما به پوالد حرفی

 نزند؟

 من از پلیس نمیترسم! فقط ازت یه اسم میخوام،_

 .همین

 .از جا بلند شد و سمت پوالد رفت

 .دستش را روی شانهاش گذاشت و کمی فشار داد

 اومدی تو خونهی من و خیلی راحت بهم اتهام_

 .سوءقصد میزنی؟ اشتباه کردم راهت دادم

خودت جمع کن برو تا به روش خودم برخورد 

 .نکردم



 .پوالد دستانش را از حرص مشت کرده بود

 .نمیخواست دست خالی از آن خانه بیرون برود

 روشت چیه؟ اگه نرم، یه بار دیگه میخوای بکشیم؟_

# انبیهیچدرد  
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 :کوتاه خندید و گفت

 و چرا فکر میکنی این کارو نمیکنم؟ _

 !نمیکنی چون نمیتونی _

 فکر کردی اینقد احمقم که سرم و بندازم پایین و یه

 راست بیام تو خونهت؟

 .یه سری آدم بیرون این خونه، منتظر منن

 .حتی از لحظهی ورودم به این جا فیلم گرفتن

م نشه، دست روی دستفکر میکنی اگه خبری از  

 میذارن یا واست دردسر درست میکنن؟

 .حرفهای پوالد را باور نکرده بود

 !داری چرت میگی _

 میتونی خیال کنی دروغ میگم و خودت تا نیم _

 .ساعت دیگه بفهمی چی میشه



 نیم ساعت دیگه؟ _

بهشون گفتم وقتی پامو گذاشتم تو خونهت، اگه تا  _

 نیم

دم یعنی یه بلیی سرمساعت بعدش بیرون نیوم  

 !آوردی

 به نظرت خودشون میان سر وقتت یا زنگ میزنن به

 پلیس؟

احیانا تو خونهت که اسلحه یا مدرکی نداری که 

 باعث

 دردسرت بشه؟

 راستی از وقتی اومدم اینجا، چند دقیقه گذشته؟

 .راشد کلفه چشم بست

 .ظاهرا باید پسر جوان مقابلش را جدی میگرفت

_ نمیزنیثابت کن بلوف  ! 

 پوالد بدون اینکه از او چشم بگیرد یا رفتاری کند که

 نشان دهد دستپاچه یا ترسیده، موبایلش را از جیبش

 .بیرون آورد و شماره ی احسان را گرفت

 جونم؟_



 کجایی؟ _

 !همون جایی که قرار بود باشم دیگه _

 !رو به روی خونهی راشد جون

سعی کن تا بیست دقیقه دیگه بیای بیرون وگرنه 

 نوبت

 ...بازی ماست
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تماس را بی هیچ حرف دیگری، قطع کرد و 

 موبایلش

 .را به جیبش برگرداند

 خب؟ هنوزم نمیخوای همکاری کنی؟ _

 :با عصبانیت غرید

 فکر کردی به همین سادگی میتونی از من حرف _

 بکشی؟

جوجه الت نیس پسر جون! کشتن طرف حسابت یه  

 !تو و نوچههات برای من حکم بازی داره

 حاال که به اندازهی کافی تهدید کرده و تاثیرش را



 .روی او گذاشته بود باید روشش را عوض میکرد

 .در واقع تمام حرفهایش اغراق آمیز بود

به جز احسان هیچکس را در جریان آمدنش به 

 خانهی

 .راشد نگذاشته بود

ماال اگر اتفاقی هم برایش میافتاد، احسان هیچاحت  

 !وقت هیچ دخالتی نمیکرد

 .او برای پول کار میکرد و دنبال دردسر نمیگشت

 مگر چه نسبتی با پوالد داشت که اگر اتفاقی برایش

 میافتاد، خودش را به دردسر انداخته و جانش رابه

 خطر بیاندازد؟

ری، درقرار نیست مجانی اطلعات دراختیارم بذا _  

 ...ازاش

 .دسته چکش را بیرون آورد و روی میز گذاشت

 تو یه اسم میگی و من به عنوان مزد یا تشکر، یه _

 .چک سیصد میلیونی مینوسیم

 .بعدشم شتر دیدی، ندیدی

 .من قرار نیست هیچوقت برات دردسر درست کنم



 راشد که جلو آمد، پاهایش را محکم روی زمین چفت

اسش را نشان ندهدکرد تا عقب نرود و هر . 

 :در دل با خود گفت

 «آروم باش، چیزی نمیشه»

 .در یک قدمیاش ایستاد و شروع کرد به گشتنش

 میخواست مطمئن شود که او اسلحه یا چاقو همراه

خود نداشته و یا جایی در لباس یا حتی بدنش شنود 

 کار

 .نگذاشته باشد

 وقتی که خوب او را بررسی کرد و خیالش از این

راحت شد، قد راست کرد و گفتبابت  : 

 سیصد میلیون برای من شبیه جک میمونه! اگه _

 ...جواب می خوای رقمو ببر باالتر
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 خیله خب دو برابرشو میدم تو هم بدون پیچوندن و_

 !چونه زدن اسم تحویلم میدی

 !اسمشو نمیدونم_



 .از تعجب ابروانش باال پریدند

 مگر چنین چیزی ممکن بود؟

 پس چی میدونی؟ _

 .شانهای باال انداخت و به دسته چک اشاره کرد

 :پوفی کشید و گفت

 .خودکار همراهم نیست_

 راشد از جا بلند شد و چند لحظه بعد خودکار ما بین

 .انگشتان پوالد بود

 خب؟ _

 اسمش و نمیدونم چون برام مهم نبود، مشخصات _

که فرستاد تو رو باید میدونستم . 

 ازش پرسیدم دوست داره چهطوری بمیری؟

 !گفت مهم نیست فقط زنده نبودنت براش اهمیت داره

 یعنی چی؟_

 خب بعضیا براشون مهمه و رو نحوهی قتل تاکید _

 .دارن

 مثل میخوان طرف زجرکش بشه و بعدش بمیره یا

 بعضیا برعکس میخوان کار اون آدم بدون درد و



 .خونریزی تموم شه

د تو هم، درخواستش این بود که مرگت طبیعیمور  

 .باشه و همه چی اتفاقی به نظر بیاد

 معموال چنین چیزی، با یه تصادف سنگین عالی پیش

 ...میره اما تو

 !راستشو بخوای خیلی سگ جونی

تا حاال به عمرم ندیده بودم کسی تو ماشین مچاله شه 

 و

تموم استخوناش بشکنن ولی چند سال بعد در حالی 

 رو

 !به روم وایسه که از منم سالم تره

 اگه عکسشو نشونت بدم، میتونی تایید کنی که _

 خودش بوده یا نه؟

 .نه! نمیتونم چون هیچ وقت ندیدمش_
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 .پوالد ناباور خندید

 مسخره کردی؟ _



 نه اسمشو میدونی، نه حتی قیافهشو میتونی

 !تشخیص بدی، پس چی ازش میدونی؟

معلومه که داری دروغ میگی اصل . 

 !مگه میشه؟

 گفتم که من احتیاجی به اطلعات از شخصی که _

 .سفارش کار میده ندارم، این طوری اتفاقا امنتره

 .از چه نظر؟ نمیفهمم چی میگی _

 خیلیا محافظه کارن و میترسن من گیر بیفتم و در _

 نتیجه اونارو لو بدم؛ پس ترجیح میدن که من هیچی

دونم و ناشناس باقی بموننازشون ن . 

 من هم علقهای به دیدنشون ندارم چون این موضوع

 .برای من هم صدق میکنه

 هرچی از من کمتر بدونن، برام بهتر و دردسرشم

 !کمتره

 .سرجایش به معنای واقعی وا رفت

 این همه تلش برای یافتن ردپایی از راشد ملکوتی و

 زحمت برای به حرف کشیدنش به چه دردی خورد؟

 !هیچ



 پس با این حساب تو چه کمکی میتونی به من _

 بکنی؟

 چرا باید بهت پول بدم؟

 خب شاید اگه انگیزشو بدونی، بهت کمک کنه که _

 تشخیص بدی کار کیه؟

 ...همین هم بد نبود

 .در واقع بدجوری توی ذوقش خورده بود

ی راشد گذاشت، مطمئناز وقتی پایش را در خانه   

 بود باالخره با حل معماهایش بیرون خواهد رفت؛

 ...حاال اما به انگیزه طرف مقابل هم راضی بود

 اصل مرد بود یا زن؟_

 .یه پسر جوون _

 چهقدر جوون؟ _

 .اونو دیگه نمیدونم_

 .یست و چند ساله احتماال

 در یک لحظه، تمام پسرهای جوانی که میشناخت،

قش بستندجلوی چشمانش ن . 

 نگفتی؟ انگیزهش چی بود؟ _
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 خب من همیشه این سوالو میپرسم، میدونی چرا؟ _

 :جوابی که نگرفت، خودش ادامه داد

 .میخوام بدونم طرف حسابم کیه_

 آدم بدیه یا خوب؟

 !به کسی ظلم کرده یا شاید حتی کشته

سرهتو ولی قرار بود بمیری تا پول زیادی گیر اون پ  

 .بیاد

 .دستانش را مشت کرد

 باید آرام میبود و خودش را کنترل میکرد، اما

 .نمیتوانست

 ذهنش با سرعت باور نکردنی شروع به پردازش

 اطلعات و حتی نتیجهگیری میکرد

. 

 !او چه چیز با ارزشی و قیمتی داشت؟ سنگها

 اگر میمرد، سنگها به چه کسی میرسید؟

 !یاد حرف پدرش افتاد؛ دخترها



 پونه و پریا که نمیخواستند او بمیرد، جای شکی

 !نبود... خواهرانش بودند و جانشان بهم بند بود

اصل راشد گفته بود طرف مقابل مرد بوده پس 

 ممکن

 بود چه شخص دیگری جز خواهرانش نفع ببرند؟

 !همسرانشان

 !امید؟ حامد؟ کدامشان؟

 .با هر نتیجهگیری حالش منقلب میشد

 انگار کسی به سر، پیشانی و حتی چشمانش با شیء

 .تیزی، ضربه میزد

 یعنی واقعا یکی از آن دو، آنقدر طمع پول چشمانش

 را کور کرده که حاضر بود جانش را بگیرد؟

 .شک اصلیاش به حامد بود

 .هفت سال پیش پونه و امید فقط نامزد بودند

 حتی اگر امید بعدها از وجود سنگها مطلع شده،

را بعد از تصادف او بوده اما هیچ بعید نبود کهماج  

آورده باشد حامد آن موقع اطلعاتی از آنها به دست . 

 رفتارش را زمانی که هامون ارثیه را تقسیم میکرد،



 .به خاطر آورد

 سنگها آنقدر برایش مهم بودند که حتی نمیتوانست

 !حفظ ظاهر کند
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یرسیدهمه چیز منطقی به نظر م ! 

 ...فقط سختش بود که باور کند

 اگه دروغ گفته باشی، چی؟ _

 .مرد چک را از میان دستان پوالد گرفت

که چی بشه؟ اگه گفتن حقیقت باعث بشه پول  _

 خوبی

 گیرم بیاد، چرا این کارو نکنم؟

 شاید بخوای رد گم کنی و از اون شخص با دروغ _

 محافظت کنی؟

نده زدلحظهای مات ماند و سپس زیر خ  . 

 ....محافظت! محافظت _

 .دوباره قهقهه را سر داد

 .من از هیچ آدمی محافظت نمیکنم _



 !من اونا رو به کشتن میدم بچه جون

 اصل تو اونجا چیکار میکردی؟ _

 .روز تصادف رو میگم

 چرا با پای خودت رفته بودی جایی که میدونستی

 قراره چی بشه؟

 !عشق _

 .متوجه منظور راشد نشد

به چه چیزی؟ کشتن آدمها؟ عشق ! 

 !چی؟ _

 !من عاشق کارمم، خیلی متفاوت و خاصه _

 همین خود تو... چندتا آدم میشناسی بتونن یه نقشهی

 بینقص برای هدفشون بچینن و همهچیز اونطوری

 پیش بره که قرار بوده؟

 !عاشق اینم که هنرمو ببینم؛ با چشمای خودم

 :با تمسخر گفت

ت هنره؟هنر؟ کشتن آدما برا _ ! 

دستش را باال گرفت و بدون هیچ نرمشی، کامل 

 جدی



 :جواب داد

 .هی! نباید بخندی_

 تو همچین حقی نداری. معلومه که هنره! چیدن تموم

 اتفاقات کنار هم و به دست آوردن نتیجهی دلخواه،

 !میشه هنر

 ظاهرا تنها ننگ هنریت من بودم، نه؟_

 راشد با یادآوری آن تصادف ناموفق ساختگی،

 .خشمگین شد و دندان بهم سایید

 !تو باید میمردی _

 ...هرچی فکر میکنم نمیفهمم چه طور سالم موندی

 !و آره تو تنها کسی بودی که قسر در رفتی

 :کلفه و پرخاشکنان غرید

 .برو دیگه، داری خستم میکنی _

 .پوالد تکانی به خودش داد

واقعا احساس خستگی میکرد یا فشارنمیدانست   

 .اطلعاتی که به دست آورد، زیادی سنگین بود

 از همون اول منو شناختی، نه؟ _

 !فقط وانمود کردی که منو یادت نمیآد



 :راشد با تعلل زمزمه کرد

 !تو تنها نمرهی تک من، وسط اون همه بیستی _

 !توقع داری نشناسمت؟
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از خانه، برخلف زمانی که پاییش راهنگام خروج   

 .در آن جا میگذاشت، هیچ چیزی را حس نمیکرد

 .نه هیجانی داشت و نه عصبانی بود

 پاهایش به زحمت تکان میخوردند و با جان کندن

 .خودش را به ماشینش رساند

 .روی صندلی نشست و با استیصال در را بست

 .واقعا حال بدی داشت و خودش متوجه نبود

نست چه کار کند یا چه واکنشی نشان دهدنمیدا . 

 .باید میرفت و یقهی حامد را میچسبید

 باز خواستش میکرد و ازش اعتراف میگرفت اما

 .این کارها برایش دور و غیرممکن به نظر میرسید

 .حتی نمیتوانست رانندگی کند

 دست و پاهایش شل شده بودند و کمرش بیشتر از هر



 .زمان دیگری درد میکرد

را روی فرمان گذاشت و چشمانش را بست سرش . 

 نه میتوانست خودش را به خانهاش برساند و نه حتی

 ...به تاکسی خبر دهد

 نمیدانست چند دقیقه یا حتی چندساعت در آن

 وضعیت مانده بود، که با صدای زنگ موبایلش،

 .ناچار شد به خودش تکانی بدهد

 با کرختی، موبایل را بیرون کشید و نگاهی به

فحهاش انداختص . 

 نمیدانست طلوع چه کارش داشت ولی نمیخواست

 .جوابش را بدهد

 در آن لحظه، حفظ ظاهر و نقش آدمهای خوشحال و

 .بیخیال را بازی کردن، غیرممکن بود

 اگر جواب میداد، بدون شک طلوع متوجه میشد که

 .یک جای کار میلنگید و حتما توضیحی میخواست

 باید چه میگفت؟

 .آهی کشید وصفحه را قفل کرد

 چندثانیه بیشتر نگذشته بود، که باز موبایلش زنگ



 .خورد

 نفس سنگین شدهاش را کلفه بیرون داد و صبر کرد

که تماس دوباره قطع شود تا آن را به کل خاموش 

 کند

 اما قبل از این کار، اعلن رسیدن پیام جدید باعث شد

 .دست نگه دارد

 :طلوع نوشته بود

« پوالد؟ نگرانت شدم کجایی . 

 «لطفا از خودت خبر بده

 عجیب بود که حتی در آن وضعیت نمیخواست طلوع

 .را دلواپس خود کند

 روی نام طلوع ضربه زد و از آنجایی که توان نگه

 داشتن موبایل را در خود نمیدید، روی اسپیکر زد و

 .آن را روی پایش گذاشت

ادیک بوق بیشتر نخورده بود، که طلوع جواب د . 

 پرانرژی و خوشحال از وضعیت مطلوب خواهرش،

 :گفت

 سلم، پوالد کجایی؟_



 ...چند دفعه تماس گرفتم؛ جواب ندادی

 :زبانش را تر کرد و آرام گفت

 .بیرونم_

 .طلوع نمیدانست چه اتفاقی افتاده

 نه جواب سلمش را داده بود و نه توجهی به این

 موضوع کرد که او چندبار زنگ زده و جوابی

نیدهنش . 

 آنقدر خلصه و کوتاه حرف زده بود که به جای

 .آسوده خاطر شدن، بالعکس بیشتر از قبل نگران شد

 خودت کجایی؟ _
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 .به خودش آمد و جواب پوالد را داد

 .من اومدم هتل، دکترش گفت الزم نیست بمونیم_

 !البته مامانم حرف گوش نداد طبق معمول

بمونه من دیگه برگشتم بهادرم مجبور شد ... 

 .آهان_

 :باتردید پرسید



 تو خوبی؟_

 اگر سردرد عجیب و وحشتناکی را که به سراغش

 آمده بود، فاکتور میگرفت، میتوانست بگوید حالم بد

 !است اما اگر صادقانه جواب میداد، افتضاح بود

 درست که هنوز پوالد را مثل کف دستش نمیشناخت،

 اما آنقدری شناخت پیدا کرده بود که مطمئن باشد

 !مشکلی پیش آمده و او همان پوالد همیشگی نیست

 چیزی شده؟_

 ...من_

 سکوتش را که دید، حس کرد دنبال بهانهای میگردد

 .تا برای او سر هم کند

 پوالد؟_

 بله؟_

 بهم دروغ نگو، باشه؟_

 .سرش تیر کشید

نش را محکمبرای آن که از درد فریاد نزند چشما  

 .بست و لبش را با تمام توان گزید

 :از میان دندانهای بهم چفت شده، گفت



 .نمیگم_

 .درمانده و ترسیده بار دیگر به حرف آمد

 خوبه، حاال یه بار دیگه میپرسم... چیزی شده؟_

 آنقدر تنش را منقبض کرده بود که حتی نفسش باال

 .نمیآمد

زیر گرفته چنان درد داشت که انگار دوباره او را  

 ...بودند

 ...من_

 این درد برای چه بود؟ از کجا میآمد؟

 .او که هیچ درگیری فیزیکی نداشت

 باید چهطور کنترلش میکرد؟

 پاها و کمرش دیگر درد نمیکرد و این حتی همهچیز

 ...را ترسناکتر میکرد

 !نکند دوباره فلج شده بود؟

 چرا نمیتوانست پاهایش را تکان دهد؟

 بیهیچدردان#

# ۵۵۹پارت  

 :تحملش به سر آمد و نالید



 ...حالم بده... پاهام_

 .دلش هری پایین ریخت

 پوالد عادت نداشت از حالش حرفی بزند و این یعنی

 آنقدری بد بود که حاضر شده حفظ ظاهر را کنار

 !بگذارد

 !مگر چه اتفاقی افتاده؟

 .پوالد آدرس بده بهم. بگو کجایی، بیام دنبالت_

ا با صدای لرزان پوالد شنید، قطعهمین که نشانی ر  

 .کرد و آژانس گرفت

 .تا زمانی که ماشین بیاید، صد بار مرد و زنده شد

 ...مگر چه شده؟ حتی حدس هم نمیتوانست بزند

 .نکند باز تصادف کرده؟ گفته بود پاهایش

 خب پاهایش چه؟ درد میکرد؟ بی حس شده بود؟

 ...آقا تو رو خدا تندتر برو_

له جواب دادراننده بیحوص : 

 .نمیشه خانم_

 !میبینی دیگه؛ ترافیکه

 یکبار دیگر شمارهی پوالد را گرفت اما جوابش را



 .باز هم نداد

 :زیر لب زمزمه کرد

 ...خدایا خودت رحم کن... چیزیش نشه_

نمیدانست چندبار هر چه آیه بلد بود، زیر لب خواند 

 و

 چهقدر دعا کرد اما باآلخره توانست ماشین آشنای

 .پوالد را تشخیص دهد

 !آقا همینجا! همینجا وایسا_

 به محض ترمز راننده، خودش را از ماشین تقریبا به

 .بیرون پرت کرد

 :مرد داد زد

 کرایه چی پس خانم؟_

 :در حالی که میدوید، با فریاد جواب داد

 ...آقا وایسا، احتماال باید بریم بیمارستان_

 بیهیچدردان#

# ۵۶۰پارت  

دی، نمیتوانست چهرهی پوالد را از پشت شیشه دو

 به



طور واضح ببیند اما متوجه شد سرش را روی 

 فرمان

 .گذاشته

 .ترسش بیشتر از قبل شد

 ...نکند بیهوش شده

 .صدای غرولند راننده، اعصابش را بهم ریخته بود

ضربهای به شیشه زد و خدا خدا کرد سریع سرش 

 را

 .باال بگیرد اما خبری نشد

را پس بزندسعی کرد افکار بد  . 

 :زیر لب، کلفه از دست خودش گفت

 ...هیچیش نشده، آروم باش_

 !نه آبغوره بگیر، نه دست و پاتو گم کن

 یکبار دیگر اما اینبار محکمتر به شیشه زد و جسم

 .بیحرکت پوالد را زیر نظر گرفت

 سر پوالد که از فرمان جدا شد، باالخره نفسش را

 .آسوده بیرون داد

شین رفت و اشاره کرد قفل ماشین به سمت دیگر ما



 را

 .باز کند

 پوالد، پر درد و بیحال قفل را باز کرد و لحظاتی

بعد، طلوع مقابلش نشسته بود و جزء به جزء 

 صورت

 .و بدنش را کنکاش میکرد

 چی شده؟ چرا رنگت پریده؟ خبر بدی شنیدی؟_

 خدایی نکرده کسی فوت شده؟

 .خواست حرفی بزند اما نتوانست

_ بیمارستان! بیا... دستتو بده، ماشین گرفتمبریم  . 

 پوالد قصد داشت مخالفت کند و بگوید نیاز به این

 شلوغکاریها نیست اما هوشیار ماندن مدام برایش

 .سختتر میشد

 طلوع از ماشین بیرون آمد و رو به راننده که با

 :سگرمههایی درهم منتظرش بود، ملتمس گفت

 .آقا بیا کمک کن تو رو خدا_

 .بیا یه طرفشو بگیر ببریمش تو ماشینت

 .باید برسونیمش بیمارستان



 ...خانم شر نشه برام_

 نه آقا چه شری؟ ثواب هم میکنی بیمار بدحالو_

 .برسونی

 بیهیچدردان#

# ۵۶۱پارت  

 .مدتی بعد، به بیمارستان رسیده بودند

 طلوع بیقرار با راننده حساب کرد و سمت اورژانس

 .دوید

روپوش سفید میدید، دست به هر کسی را که با  

 دامانش میشد و ناواضح سعی داشت توضیح بدهد

 همراه خودش بیماری دارد که باید به او رسیدگی

 .شود

دو پرستار به سرعت همراهش آمدند و پوالد را 

 روی

 .برانکارد گذاشتند

 پزشک اورژانس مشغول رسیدگی به پوالد شد و

یش نمانده طلوع بعد از چند دقیقه دیگر طاقتی برا

 .بود



چشم انتظار نگاهشان میکرد تا خبر خوبی از دکتر 

 یا

 .پرستار بشنود

 از کی حالشون بد شده؟_

 .تند تند و با استرس مشغول توضیح دادن شد

 دقیق نمیدونم. آخه میدونید؟ من ازش خبر نداشتم_

 بعد گفتم یه زنگی بزنم ببینم کجاست، چی کار میکنه

 .و اینا ولی جوابمو نداد

 .بعد باز دوباره زنگ زدم، باز جواب نداد

 !اصل از همون اولش دلم شور میزد

 ...دیگه خودش زنگ زد

 :پزشک، کلفه از پرحرفی طلوع، گفت

 .شما بفرما بیرون، الزم نیست توضیح بدید_

چرا؟ خب شاید بهتر باشه بگم که تشخیص بدید _

 چش

 شده؟ االن چرا چشماش بستهست؟ خطرناکه؟ من

م؟چیکار کن  

 .شما هیچ کاری الزم نیست بکنی_



 چشماش هم بستهست چون آرامبخش براش تزریق

 .شده

 احتماال این علئمشون بابت شوک عصبی بوده

 :زیر لب با خود گفت

 شوک عصبی؟! مگه چی شده؟_

 کار دکتر که تمام شد، از آنجا رفت و فقط خودش

 .ماند و پوالد

 چشمش به صندلی کنار تخت خورد و روی آن

ستنش . 

با نگرانی به چهرهی پوالد که حاال آرامتر از 

 ساعتی

 .قبل بود، نگاه کرد

 عادت داشت او را قوی ببیند و حاال انگار غصهی

 .تمام عالم در دلش خانه کرده بود

 با تردید، دستش را نوازشوار و آرام روی صورت

 .پوالد کشید و گونه و ته ریشش را لمس کرد

 ...بمیرم الهی... کاش زودتر پاشی، بفهمم چی شده_

 بیهیچدردان#



# ۵۶۲پارت  

 اگر اتفاقی برایش میافتاد، چه؟ اگر مشکل جدی

 برایش پیش آمده بود؟

 .حتی نمیخواست به آن فکر کند

 حقیقت این بود که به او وابسته شده و در مدت زمان

نه چندان طوالنی پوالد، او را به خود عادت داده 

 .بود

 پوالد بهترین و حامیترین دوستش به حساب میآمد و

 نمیخواست حتی تصور کند او را روزی نخواهد

 .داشت

 اگر میخواست با خودش روراست باشد، حسی که

 .نسبت به پوالد داشت، متفاوت با سایرین بود

 به او، با وجود تمام بدخلقیها و بیاعتمادیها و حتی

 !زورگوییهایش کشش شدیدی داشت

چه میگذشت، بیشتر به خودش شک میکردهر  . 

 یعنی تمام احساسش، برای یک دوستی ساده بود؟

لبش را گزید و سر تکان داد تا دیگر فکر بیهوده 

 .نکند



 .نگاهش ماند روی آخرین قطره سرم

 .از جا جهید تا به پرستاری خبر دهد

در همان حین، پوالد رفته رفته هوشیاریاش را 

 بدست

ا باز کردآورده و چشمانش ر . 

 .اولین چیزی که دید، سقف سفید و نور مهتابی بود

 .پلک زد و سرش را تکان داد

 همان لحظه، پرستاری نزدیکش شد و سرم را از

 .دستش بیرون کشید

مشخص بود که در بیمارستان است اما چهطور 

 چنین

 چیزی ممکن بود؟

 سعی کرد آخرین جایی که رفته بود را به خاطر

 .بیاورد

اشد در گوشش پیچید و لحظهای بعد،صدای ر  

 .همهچیز را متوجه شده بود

 .حتما طلوع او را به بیمارستان آورده

 خواست سوالی از پرستار بپرسد اما صدای طلوع



 .مانع شد

 بیدار شدی؟_

 بیهیچدردان#

# ۵۶۳پارت  

 قبل از این که پوالد حرفی بزند، خودش جلو رفت و

 .خوب او را وارسی کرد

 بهتری؟ _

سرگیجه داشت اما با این وجود، حالش نسبت به کمی  

 .زمانی که در ماشین گذراند، خیلی بهتر بود

 .آره، ببخشید نگرانت کردم _

 :پرستار در حال دور شدن از آن دو، گفت

 دکتر یه بار دیگه میآد چکتون میکنه. اگه مشکلی_

 .نباشه، میتونید برید

 .تشکری کردند و طلوع دوباره خیرهی پوالد شد

 .شدت خوشحالیاش توصیف ناشدنی بود

 پاهاتو میتونی تکون بدی؟ _

 .پوالد انگشتان پاهایش را کمی حرکت داد

 خودش هم برای لحظهای ترسید که نتواند این کار را



 .بکند اما خوشبختانه مشکلی نداشت

 درد نداره؟ _

 !نه _

 .صدایش کمی گرفته بود ولی مشکل خاصی نداشت

پر و خالی میشد طلوع اما چشمانش مدام . 

تمام مدت ترسیده بود که از دستش بدهد و حاال 

 مطمئن

 .بود که نمیتوانست چنین چیزی را بپذیرد

 ...نمیتوانست و البته نمیخواست

 دندان روی جگر گذاشت تا فعل سوالی از او نپرسد

 بعد از این که دکتر توصیههایی به پوالد کرد، به

رفتداروخانه رفت و داروهایش را هم گ . 

 .کار دیگری نداشتند، پس از آژانس سرویس گرفت

 .من نمیرم هتل _

 چرا؟ _

 هنوز حالم کامل جا نیومده، دوست ندارم کارمندا _

 .منو اینجوری ببینن

 بیهیچدردان#



# ۵۶۴پارت  

 .باشه، پس میریم خونهت _

 :با تعجب پرسید

 مگه توام میای؟ _

 آره دیگه، نکنه توقع داری تنهات بذارم؟ _

تو خودت امروز به اندازهی کافی خسته شدی،  _

 کجا

 دیگه میخوای بیای؟

 .برو هتل؛ نگران من نباش

 .محال بود چنین چیزی اتفاق بیافتد

هرزمان که به کمک احتیاج داشت، پوالد حمایتش 

 را

 دریغ نکرده بود

 آن وقت چهطور میتوانست در اتاقش آسوده بخوابد

قبل او دچاردر حالی که میدانست که تا ساعاتی   

 شوک عصبی شده و آن قدر آن شوک شدید بود که

 عمل از حال رفته؟

 حتی اگر نمیخواست به او بگوید چه خبر شده، حتی



 اگر طلوع را محرم اسرارش نمیدانست، باز هم او

 .را تنها نمیگذاشت

 .من باهات میآم؛ هرجا که باشی_

 .اگه میخوای بری خونهی خودت، منم هم هستم

 .نمیشه_

ظلومانه گفتم : 

 چرا نشه؟_

 .خب یه گوشه میشینم هیچی نمیگم

 .فقط میخوام حواسم بهت باشه

 .به خدا قول میدم اصل نفهمی وجود خارجی دارم

 .از پس طلوع بر نمیآمد

 .سری با تاسف تکان داد و سوار ماشین شدند

 سوالی که خیلی ذهن طلوع را درگیر کرده بود، این

 بود که چرا حاضر بود تنها باشد اما نزد خانوادهاش

 نرود؟

 .در هر صورت؛ سوالی نپرسید

 نمیخواست پوالد خیال کند که میخواهد او را از سر

 .خود باز کند



 شیشه را کمی پایین کشید تا باد به صورت و گردنش

 .بخورد

 .مدتی بعد صدای پوالد را شنید

 طلوع گریه میکنی؟ _

د با صدای آهستهای که به گوشاین سوال را پوال  

 .راننده نرسد، پرسیده بود

 بیهیچدردان#

# ۵۶۵پارت  

 .دستی به سر و صورتش کشید

 گونهاش خیس شده و او حتی متوجه نشده بود که کی

 .این اتفاق افتاده

 نمیخواست پوالد چهرهاش را ببیند؛ پس رویش را

 بیشتر سمت شیشه گرفت و با صدایی که تو دماغی

، جواب دادشده بود : 

 ...نه _

 :پوالد کمی خودش را سمت او کشید و لب زد

 خانم تابش؟ ببینم شما رو؟ جدیدا دروغگو هم که _

 !شدی



 اخمی کرد و خواست جوابش را بدهد اما با توجه به

 .صدایش، پشیمان شد

 طلوع خانم؟ _

 :در دل نالید

 خدایا... چه گیری افتادم! حتی نمیتونم دو قطره»

ل راحت بریزماشک با خیا ...» 

 .با لحن ملیمتری باز شانسش را امتحان کرد

 طلوع جان؟ _

 اینبار نتوانست مقاومت کند و ناخودآگاه سمت پوالد

 .چرخید

 گفته بود طلوع جان؟

 ...درست شنیده بود دیگر

 یعنی واقعا جانش بود؟

 نه! نباید فکر بیهودهای میکرد و بیخودی مشغول

 .خیال پردازی میشد

چیزی گفته بود تا توجهاش را جلب کندفقط یک  . 

 چی شده؟ گریه چرا؟ _

 :چشمغرهای رفت و پرحرص گفت



 .نمیدونم _

 من قبل از ناراحتی دق هم که میکردم، باز اشکم در

 .نمیاومد

 !روم تاثیر مخرب گذاشتی

 :پوالد تکخندهای زد و زیر لب گفت

 ...عزیزم

 !اینبار دیگر مطمئن بود که درست شنیده

 بیهیچدردان#

# ۵۶۶پارت  

 ...ترسیدم برات _

 واقعا ترسیده بود نه فقط برای حال پوالد، که از

 !خودش بیشتر

 .میترسید حرف بهادر تبدیل به واقعیت شود

 اگر یکی از دوستانش برایش چنین اتفاقی میافتاد،

 مثل سامیه یا نرگس، قطعا نگرانشان میشد اما امشب

جانش از تنش خارجبه معنای واقعی کم مانده بود   

 شود و این آیا طبیعی بود؟

 من بادمجون بمم، بل زیاد سرم میاد ولی زنده _



 .میمونم، نترس

 .اما این حرفها آرامش نمیکرد

 اصل همین که در فاصلهی خیلی کم کنارش نشسته

 بود و بوی عطر مخصوصش، در بینیاش میپیچید،

 .کار را خراب کرده بود

ورت رنگ پریدهی از طرف دیگر، پوالد به ص

 طلوع

 خیره مانده و نمیدانست چه کار باید بکند تا کمی

 .حالش بهتر شود

 باید از فردا که چشم باز میکرد، میافتاد دنبال مقصر

 ماجرا و پیدایش میکرد اما فکر و خیال، برای

 .امشبش کافی بود

 دوست داشت سریعتر به خانه برسد و با خیال راحت

 .بخوابد

ام بودبرخلف تصورش آر . 

 حتی خودش نمیدانست چرا، ولی حس میکرد

 .حضور طلوع کم بیتاثیر نیست

 این روزا... وقتی ناراحتم یا مشکلی برام پیش _



 اومده، زنگ میزنم به تو یا حتی اگه خیلی خوشحالم

 و میخوام این شادی رو با یکی شریک بشم، حتی

 ...تردید هم ندارم از اینکه باید بهت بگم یا نه

م آدم درونگرا و کم حرفی هستی ولی بابتمیدون  

 .همهچی میتونی روم حساب کنی

 قول میدم هیچ قضاوتی هم نکنم و هر کاری از دستم

 .بر بیاد، برات انجام بدم

 نمیدونم چه اتفاقی افتاده، ولی نمیخوام یهبار دیگه

 این بل سرت بیاد... دور از جون اگه سکته میکردی

 چی؟

سرکشش را کنار گذاشته وسعی کرده بود احساسات   

 .با منطق با او حرف بزند

 !اما نشد، خود پوالد نذاشت

 ...به خدا قسم که تقصیر او نبود

 چهطور ضربان قلبش، به شدیدترین حالت ممکن در

 نمیآمد وقتی که پوالد دستش را باال گرفته و بوسهی

 گرمی روی آن زده بود؟

 آن بوسه برای تشکر بود یا تیر خلص؟



 بیهیچدردان#

# ۵۶۷پارت  

 .ادامهی راه، در سکوت طی شد

طلوع در خلسه فرو رفته بود و به زمان احتیاج 

 داشت

 .تا خودش را پیدا کند

پوالد هم چشم روی هم گذاشت و تا رسیدن به 

 مقصد،

 .به خودش اجازهی استراحت داد

 خواست بگوید این روزها، تمام مشکلت، ناراحتیها

او قابل تحمل بود اما  و شک و سیاهی با وجود

 حرفی

 .نزد

هرکدام در اتاقی جدا، روی تخت دراز کشیدند و 

 طول

 .نکشید تا خوابشان ببرد

 صبح روز بعد، ساعت تقریبا نه صبح بود که پوالد

 مشغول پوشیدن لباسهایش شد و همزمان با حامد



 .تماس گرفت

صدا را روی اسپیکر گذاشت و موبایل را روی 

 تخت

 .رها کرد

حین بستن دکمههای پیراهن سفید و اتو در 

 خوردهاش

 .بود که صدای حامد در اتاق پیچید

 الو؟ _

 میخوام ببینمت؛ کجا بیام؟_

 :حامد متعجب از لحن جدی پوالد، جواب داد

 سلم! چیزی شده؟_

 .آره باهات کار واجب دارم، حرفم مهمه_

 خب چرا عصر نمیآی خونه؟ _

بزنیمنمیشه! نمیخوام جلوی پریا حرف  _ . 

 آخه این چه حرفیه که جلوی خواهرت نمیتونی _

 بزنی؟

 .دکمهها را کامل بسته بود

 .اینبار سراغ کمربندش رفت



 !به نفع خودته که تنها باشیم _
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 :حامد با تردید گفت

 .باشه پس من مرخصی میگیرم _

بیا بریم اون کافهرستورانی که ماه پیش پنج تایی 

 رفتیم

سه صبحونهوا . 

 !فقط امیدوارم سرکارم نذاشته باشی

 .پوزخندی به خوش خیالیاش زد

 !میبینمت _

 کت و موبایلش را از روی تخت برداشت و قصد

 رفتن داشت اما تصمیم گرفت قبل از آن سری به

 .طلوع بزند

 .لحظهای دستش روی دستگیره ماند

 میترسید در وضعیت خوبی نباشد و با ورود او

 .معذب شود

ضربهی آهستهای به در زد که اگر بیدار بود، 



 جوابش

 .را بدهد

 صدایی نشنید پس به آرامی دستگیره را فشرد و پا به

 .اتاق گذاشت

بعد از چند ثانیه مات ماندن، پلک زد و سعی کرد 

 بلند

 .نخندد

توقع دیدن طلوع را در هر وضعیتی داشت، جز 

 آنچه

 !حاال مقابلش بود

خت آویزان مانده و به یک دست و یک پایش از ت

 شکم

 .خوابیده بود

 اما جالبتر این بود که سمت تاج تخت به جای سر،

 پاهایش قرار داشت و نمیدانست چرا سر و ته

 .خوابیده

 .کمی جلو رفت و به چهرهاش نگاه کرد

 .دهانش نیمهباز بود و ُخرخر ریزی هم میکرد



 .سری به تأسف تکان داد و از اتاق خارج شد

باعث حواس پرتی محض بوداصل طلوع  ! 

 در آن لحظات، به جای اینکه تمرکزش روی

 حرفهایی باشد که میخواست به حامد بزند،

 ناخودآگاه به این فکر میکرد که چهقدر طلوع بامزه

 بود و میتوانست حال و هوایش را عوض کند؛ حتی

 ...وقتی که غرق خواب بود و هوشیاری نداشت

و سوار ماشین بدون سر و صدا، از خانه خارج  

 .دیگرش شد

 آدرس کافه رستوران، سر راست بود و فاصلهی

 .زیادی با خانهی خودش نداشت

 .مدت زیادی نگذشت که به آنجا رسید

نگاهی به اطراف انداخت و وقتی از نبود حامد 

 مطمئن

 .شد، به سمت میزی در گوشهی کافه رفت

 ترجیح میداد جلوی چشم نباشند و با خیال راحت او

بازخواست کندرا  ! 
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 .چند دقیقهای طول کشید تا حامد باالخره پیدایش شود

 میدانست که نباید رک و راست برود سراغ اصل

 .مطلب

 کدام گناهکاری حاضر بود به آن سرعت اقرار کند؟

 اگر حتی تمام اتفاقات زیر سر او بود باز هم

 .نمیتوانست به این راحتی آن را اثبات کند

 !همان طور که در این هفت سال نتوانسته بود

 !قصدش از این دیدار، به دست آوردن سرنخ بود

 باید بعد از شنیدن حرفهای راشد یکبار دیگر حامد

 .را زیر نظر میگرفت

 .به حرفهایش گوش میکرد و حرکاتش را میپایید

 تا به حال هیچگاه به او، به چشم یک آدم هفتخط نگاه

 .نکرده بود

 از دور پوالد را پیدا کرد و بعد از تکان دادن سرش،

 .به سمتش آمد

 .با یکدیگر که دست دادند، لبخندی روی لبش نشاند

 .باید نقش بازی میکرد



 خوبی؟ چه خبر؟ _

 .حامد با تردید نگاه از پوالد گرفت

 .خوبم، مرسی _

 تو چهطوری؟

 :آهی کشید و گفت

 .بد نیستم، میگذرونم_

دحامد بیتاب پرسی : 

 خب بگو ببینم جریان چیه که گفتی سریع بیام؟ _

قبل از اینکه پوالد شروع به صحبت کند، ویتر منو 

 را

 .به دستشان داد و منتظر ماند تا سفارش را بگیرد

 :حامد که از صبح زود سرکار رفته بود، گفت

 .من صبحونهی مخصوص کافه رو میخواستم_

 :و به پوالد توضیح داد

اشتها نداره چیزی بخوره ولی سه،او ِل صبح آدم  _  

 .چهار ساعت بعدش، بدجوری گرسنهم میشه
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 با آنکه اشتهایی نداشت و ترجیح میداد فقط قهوه

 .بنوشد، او هم سفارش صبحانه داد

 در حین غذا خوردن، میتوانست نامحسوس ازش

 .حرف بکشد

 .من هم همینطور _

تبعد از رفتن ویتر، پوالد گف : 

اتفاقی متوجه شدم مشکل مالی داشتی این چند  _

 وقت

 اخیر؟

 .حامد با تعجب نگاهش کرد

 .پریا گفت _

 .البته نمیخواست حرفی بزنه؛ من اصرار کردم

 :سری تکان داد و آرام گفت

آره، البته شکر خدا بد نیست وضعم ولی اون  _

 ایدهآلی

 .که منو پریا واسه زندگی مشترکمون داشتیم، نشد

ریا گفت کمک کسی رو قبول نمیکنی، اما اینپ _  

 .حرفی که میزنم، صرفا تعارف نیست



 .میدونم آدم با عرضهای هستی

 .خوشحال میشم کمکت کنم

 :حامد تشکر کرد و با کمی خجالت گفت

 ممنون با هدیهای که از آقا هامون نصیبمون شد، _

 .واقعا چیزی نیاز نداریم دیگه

ونا رو به سرعت، بهباشه به هرحال سخت میشه ا _  

 .پول نقد تبدیل کرد

در حین صحبتشان بود که ویتر سفارششان را آورد 

 و

 .صبحانهی هر دو را روی میز چید

 برای هردو طرف، دو سینی متوسط گذاشته شده بود

 که در یک سینی صبحانهی سنتی ایرانی که شامل

نیمرو ،پنیر، مغزگردو، گوجه، خیار، مربا و عسل 

 و

 نان بود و در سینی دیگر، صبحانهی انگلیسی سرو

 .شده بود

 .دو فنجان چای هم برایشان گذاشته شد

 حامد با ولع نگاهی به میز انداخت و مشغول خوردن



 .شد
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 میخواید برید یه کشور دیگه؟ _

 حامد در حالی که برای خودش لقمه میگرفت، جواب

 :داد

اریم، فکر میکنم اونجاراستش خیلی دوست د _  

 .بتونیم راحتتر پیشرفت کنیم

قبل مشکل مالی داشتیم و دوست نداشتم فقط سرمون 

 و

 بندازیم بریم کشور غریب به چه کنم، چه کنم بیفتیم،

 ولی حاال داریم به صورت جدی بهش فکر میکنیم

 مخصوصا به خاطر بچهمون، دوست داریم تو یه

 !کشور پیشرفته بزرگ بشه

را که تا نزدیکی لبهایش برده بود، به رویفنجان   

 :میز برگرداند و با تعجب پرسید

 بچه؟ شما... دارید بچهدار میشید؟ _

 .تعجب پوالد را که دید، با کف دست به پیشانیاش زد



 .آخ... فکر کنم نباید میگفتم _

 پریا میخواست سوپرایز باشه و همه رو دعوت کنه

 .بعد خبر بده

رد، وانمود کنی خبر نداری؟میشه وقتی دعوتت ک  

 در جواب نگاه ملتمس حامد، سرگردان سری تکان

 .داد

 پریا حامله بود؟

 زندگیشان حتما خوب بود که حاضر شده باردار

 !شود

 اگر میفهمید همه چیز زیر سر حامد بود، با افشای

 !این خبر، زندگی خواهرش بهم نمیخورد؟

ونخدایی خیلی با مرام و مشتی هستی... ممن _ . 

 :گیج پرسید

 من؟ _

 چوبکاری نکن دیگه، وقتی گفتی تنها بیام کارم _

 داری، فکرم هزار راه رفت که یعنی چی شده و چرا

 پوالد اینجوری گفت؟

 فکرشم نمیکردم بخوای دور از چشم پریا، بهم



 .پیشنهاد کمک بدی

 :بهزحمت لبخندی زد و گفت

 !تو هم جای داداش نداشتهم _

 .خدایی منم اندازه داداشم دوستت دارم _

 درسته تو این سالها زیاد باهم صمیمی نبودیم، ولی

 خب من اخلقم اینه میدونم یه کم یبس و عنق به نظر

 ...میرسم

 دیر صمیمی میشم و کل کم حرفم ولی واقعا دوستت

 .دارم و همیشه تو فکرت هستم
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ینبار، چاییاش را نوشیدگفت و ا« ممنونم»زیر لب  . 

 :حامد صبر کرد تا لقمه را قورت دهد و دوباره گفت

 ...اتفاقا همین دیروز یادت افتادم _

 :پوالد که سوالی نگاهش کرد، ادامه داد

 .پسر خالهم تصادف کرده تو اتوبان _

 .تصادف بدی هم کرده و االن تو بیمارستانه

مرش بهخالهم خیلی بیتابی میکرد؛ بهش گفتم اگه ع  



 .دنیا باشه، مطمئن باش زنده میمونه

 من تصادف خیلی بدتر از این دیدم که باز هم زنده

 !مونده و االن کامل سالمه

 وقتی که اولیننفر با اون همه دم و دستگاهی که بهت

 آویزون بود دیدمت، با خودم گفتم یا خدا... من حاال

 چهطوری به خانوادهاش خبر بدم؟

و پرسیدناخودآگاه اخم کرد  : 

 اولین نفر؟_

 :حامد لقمهی بعدی را جوید و با همان دهان پر گفت

 مگه خبر نداری؟ مثل اینکه اولش به نامزد قبلیت _

 زنگ زدن؛ اسمش چی بود؟ تارا؟

 !تینا _

 ...آره همون، اما در دسترس نبوده _

 .دیگه تماس دومت با من بوده و به من خبر دادن

 .اولش به پریا نگفتم

که خیلی حساسهمیدونی  ... 

 از طرفی هم میترسیدم دور از جونت فوت کرده

باشی و فقط گفتن حالت بده تا پاشم برم و خودم 



 اونجا

 .بفهمم

 آخه شنیده بودم وقتی بیمار فوت میکنه، از پشت

 .گوشی به اقوامش رک نمیگن

 .خلصه گفتم یه سری بزنم، ببینم وضعیتت چهطوریه

شکر خدا رفتم بیمارستان، دیدم زندهای . 

با کلی مقدمه چینی به پریا گفتم؛ اونم به باقی 

 ...خانواده
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از وقتی حامد لب به سخن باز کرده بود، مدام 

 شگفت

 .زده میشد

آن از خبر بارداری پریا و این هم از ماجرای 

 تصادف

 !که به صورت اتفاقی، از آن باخبر شده بود

ن میگذاشت که مظنوناگر فرض را همچنان روی ای  

 اصلی، حامد بوده بعد از اینکه از بیمارستان به او



 خبر داده بودند که او زنده است و حتی با چشمان

 خودش زنده بودن پوالد را دیده و مطمئن شده، آیا

 طبیعی نبود که به جای خبردادن به خانوادهی او با

 راشد تماس میگرفت و از او میخواست که کار

 ناتمامش را تمام کند؟

 !نمیدونستم _

 .خیلی خیلی روزای سختی بود _

 به همین خاطر کسی برات تعریف نکرده چون جز

 .تلخی، چیز دیگهای نداشت

 مامانت، بانوجان که یه چشمش اشک بود یه چشمش

 !خون

 .اصل آروم و قرار نداشت

 دکترای اینجا هم با اینکه تو بهترین بیمارستان و با

کامل بودی، حرفهای امیدبخشی نمیزدنتجهیزات  . 

دیگه پیشنهاد دادم که خارج از کشور هم تحت 

 درمان

 .قرار بگیری

 چیزی که برای از دست دادن نبود یا شانسمون



 میگرفت و حالت بهتر میشد یا همین که بودی،

 ...میموندی

 :با لحنی که سعی میکرد عادی باشد، پرسید

 تو پیشنهاد دادی؟ _

نه... بابات هم تو فکرش بود فقط من که _ . 

 .من گفتم آشنا دارم تو آلمان

 .عموم پزشکه اونجا

از پدرجان اجازه گرفتم که اگه موافق هستن سوال 

 کنم

 و ببینم چی میشه؛ قبول کردن و منم همون موقع

 .تماس گرفتم به عموم

ازم خواست پروندهت رو ببینه و وقتی براش 

 فرستادم،

راحی که میشناخت نشونبه چندتا فوق تخصص و ج  

 داد و گفت به احتمال زیاد امکان بهبود برات وجود

 !داره البته به شرطی که به سرعت اعزام شی اونجا
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بعد از صرف صبحانه، حامد خداحافظی کرد و به 

 سر

 .کارش بازگشت

 پوالد ماند و هزاران سوال جدیدی که برایش ایجاد

 .شده بود

چشمانش را مالید و زیر لب گفت با خستگی  

 «...چرا این ماجرا شده یه کلف تو در تو»

 حاال باید چه کار میکرد؟

یعنی ممکن بود حامد بو برده باشد و از عمد به 

 شکلی

 رفتار کند که خودش را خوب جلوه دهد؟

 یعنی ممکن بود دروغ گفته باشد؟

 .شمارهی مادرش را گرفت و منتظر ماند

رفهای حامد ابتدا مطمئن میشدباید از بابت ح ! 

 چند باری بوق خورد تا باالخره، ماهبانو جوابش را

 .داد

 جانم عزیزم؟_

 سلم مامان. خوبی؟_



 خوبم عزیزم. تو چهطوری؟_

 !بد بود، خیلی بد

 ...گیج، سردرگم، خسته

 .خوبم... یه سوالی برام پیش اومد یهو_

 !بگو جانم، چه سوالی؟_

 مامان تو یادته اولین نفر کی مطلع شد من تصادف_

 کردم؟

 :ماهبانو با تعجب جواب داد

 آره، مگه میشه اون روز نحسو از یاد ببرم؟ حامد_

 خبر داد، چهطور؟

 :آهی کشید و آخرین سوال را هم پرسید

 همینجوری... راستی خودشم دکتر معرفی کرد؟_

 .آره، دستش درد نکنه_

رد و شد عصای دستمون؛اون روزا خیلی کمک ک  

 وگرنه که ما از بس ناراحت بودیم، نمیفهمیدم باید

 ...چیکار کنیم

 قربونت برم چرا هنوز درگیر این ماجرایی؟

 درگیر نیستم، یهو یادم اومد. خب با من کاری_



 نداری؟

نه پسرم، برو به کارت برس. وقت کردی بیا یه _

 سر

 .بهمون بزن

 .چشم، این هفته حتما میآم_
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 طلوع، لحظاتی بعد از این که پوالد خانه را ترک

 .کرد، بیدار شد

 عادت نداشت زیاد بخوابد و از روی عادت، اول

 .صبح چشم باز میکرد

 اولین کاری که کرد، شال و کله کردن به سمت

 .بیمارستان بود

 ابتدا باید از حال خواهرش مطمئن میشد تا فکرش

ار کندبرای امور دیگر ک . 

 هرچند که نگذاشتند از نزدیک ببیندش، با این حال،

لبخند به لب، بیمارستان را ترک کرد؛ چرا که 

 پزشک



 از وضعیتش راضی بود و نوید بهتر شدنش را نیز

 !میداد

 در کمال تعجب بهادر را در آنجا ندید و حتی

کنجکاوی نکرد که کجاست یا چه میکند. همین که 

 در

و اعصابش را به هم نمیریخت اطرافش پرسه نمیزد  

 !کافی بود

 میدانست که پوالد را موضوعی عذاب میداد و

 هرچه که بود، به گذشتهاش مربوط میشد اما هیچ

 جزئیاتی نداشت و نمیدانست چه چیزی همیشه ذهن

 .او را بهم ریخته

چه اتفاقی افتاد که کارش به بیمارستان کشید؟ چه 

 خبر

 بدی شنید؟ چه شوکی باعث میشد پوالد محکم و

 استوار آنطور از پا در بیاید؟

 .دلش میخواست با او حرف بزند

 احتماال هیچ کاری از دستش بر نمیآمد ولی حداقل

 کمی سبک نمیشد؟



 حتی مقدار ناچیزی از فشار روی شانههایش برداشته

 نمیشد؟

 حداقل میتوانست همفکری کند، دلداری دهد، بغل

دکن ! 

 بابت گزینه آخر، سرش را به چپ و راست تکان تا

 .فکرش را از سرش بیرون کند

 .اعتراف میکرد که جنبهاش را نداشت

 دوست داشت برایش کاری کند؛ اما چهطور؟

 .ناگهان ایدهای به ذهنش رسید

 !میتوانست برایش غذا بپزد

 هم غذای گرم و خانگی میخورد و هم شاید تحت

وع قرار میگرفت و کمی ازتاثیر زحمات زیاد طل  

 !مشکلتش حرف میزد

 اما چه میپخت؟
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از بین هزاران گزینه، باالخره قرمه سبزی را 

 انتخاب



 .کرد

 از هرجهتی که بررسی میکرد، گزینه کامل مناسب

 !و کم ریسکی به حساب میآمد

 هم او به اندازهی کافی تجربه و تبحر برای پخت این

شت و هم پوالد احتمال زیاد این غذا راغذا را دا  

 .دوست داشت

 .پس به سرعت مشغول خرید وسایل الزم شد

 بعد از ساعتی، با دست پر به خانهی پوالد برگشت و

 برای باز کردن در، دست به دامان نگهبان ساختمان

 .شد

 نگفت اصل کلید با خود ندارد و وانمود کرد یادش

 .رفته همراهش بیاورد

خودش گفت زیر لب با : 

 خدا خودش ببخشه. مهم نیته اصل... میخوام دل»

 «!بندهشو شاد کنم

 .آستینش را باال زد و دست به کار شد

 با وسواس مشخص پخت و پز شد و سعی کرد به

 .بهترین روش ممکن برنج و خورشت را آماده کند



 .آنقدر گرم کار شد که دیگر گذر زمان را حس نکرد

بعد از بن بست رسیدن بااز طرف دیگر، پوالد که   

حامد، دست از پا درازتر به هتل بازگشته بود، خود 

 را

 مشغول کار کرد تا حداقل برای ساعاتی، به ذهنش

 !اجازهی استراحت بدهد

در این بین، کرمی چند بار پیشنهاد صرف غذا داد 

 که

 .قبول نکرد

 .در واقع؛ اشتهایی برایش نمانده و اوقاتش تلخ بود

 قصد ترک هتل را داشت اما صلح دید با کارمندان

 .خاطی برخورد کند

یادش نرفته بود که چهطور پشت سر طلوع حرف 

 زده

 !و برایش صفحه گذاشته بودند

 شمارهی بخش خانهداری را گرفت و وقتی حکیمه

 :خانم جواب داد، گفت

 !تو دفترم منتظرتون هستم_



هیچحکیمهخانم، هر چه سعی کرد خوشبین باشد،   

 چیز به ذهنش نرسید و ته دلش میدانست باید انتظار

 !توبیخ شدن را داشته باشد
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 :صدای تقهی در را که شنید، گفت

 !بیا تو_

 حکیمه خانم با قدمهای لرزانی وارد شد و سلمی زیر

 .لب کرد

 .بیا اینجا بشین_

 .با دست به مبل اداری مقابلش اشاره کرد

گیر شد، انگشتان دستش را به هم چفتوقتی که جا  

 .کرد و سنگینی نگاهش را به زن دوخت

 شما چند سالتونه؟_

 :با تعجب و ترس جواب داد

 چیزی شده آقا؟ _

 میگم بهتون! از اون جایی که سنتون رو نگفتید،_

 احتمال میدم بیش از پنجاه سال داشته باشید؛ درسته؟



 ...بله آقا_

_ ان یکی از خب پس من از شما، به عنو

 باتجربهترین

 کارکنان اینجا، توقع دارم مناسب سن و تجربهتون

 !رفتار کنید

 بذارید رک حرف بزنم؛ من به شدت از رفتارهای

 خاله زنکی و غیبت بدم میآد و این چیزا نباید تو هتل

 !من جایگاهی داشته باشه

 نه فقط طلوع، که هر کس دیگهای هم اگر متوجه

رفتار زشت تو این هتل، آزارمیشدم داره توسط این   

 !میبینه، به شدت برخورد میکردم

 اگر کارتون رو دوست دارید، اگر نمیخواید که

 اخراج بشید، توصیه میکنم با اون خانمها صحبت

 !کنید تا کنترل زبونشون رو به دست بگیرن

دفعهی بعد؛ اگه متوجه بشم هنوز فضای هتل مسموم 

 و

کنم همه رو اخراجآزاردهندهست، همهرو، تاکید می  

 !می کنم



 حکیمه خانم که از ترس چشمانش کم مانده بود از

حدقه بیرون بزند، دستپاچه قصد داشت حرفی بزند 

 اما

 .پوالد مجال نداد

 روابط من با خانم تابش هم فقط به خودمون ربط_

 !داره نه هیچ آدم دیگهای

 دفعهی بعد، نمیخوام کمکاری هیچکدوم از نظافتچیها

 رو ببینم ولی اگه هم اتفاق افتاد، امیدوارم دیگه پای

ایشون رو به مسئلهای که بهش ربط نداره، باز 

 .نکنید

 کار دیگهای با شما ندارم؛ میتونید برید و هر چه

 .زودتر راه چاره پیدا کنید

 :حکیمه خانم تنها توانست بگوید

 «چشم، حتما»

الدو از جا بلند شود. در حال دور شدن بود که پو  

 .صدایش زد

 برای تذکر، این ماه با کسر حقوق برخورد میکنم_

 !امیدوارم مجبور به رفتار شدیدتری نشم
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 خسته و کلفه از شلوغی و کار سنگین هتل، کلید در

 .قفل چرخاند و وارد خانهاش شد

 هنوز کفشش را در نیاورده بود که باتعجب سرجایش

 .مات ماند

د؟ بوی غذا می آمد؟چه خبر بو  

 .این بار عمیق تر بو کشید

 !اشتباه نمیکرد، واقعا بوی غذای خانگی بود

 !احتماال غذایی مثل قورمه سبزی

 .لعنتی به حواس پرتش فرستاد

 !طلوع هنوز در خانه اش بود

 .حتی فکرش را هم نمیکرد

 حدس میزد صبح بعد از رفتن او، به هتل یا

میدانست به خانهاش بیمارستان رفته باشد و بعید  

 !برگردد

 کفشش را درآورد وکتش را از تن خارج کرد، آنها

را بین دستانش گرفت و کنجکاو به اطراف نگاه 



 .کرد

 جلوتر رفت و وقتی طلوع را ندید، مطمئن شد که در

 .آشپزخانه است

 .سلم _

 طلوع که مشغول تزئین کردن برنج بود و اصل

دمتوجه آمدن پوالد نشد، از جا پری . 

 !وای _

 :دستش را روی قلبش گذاشت و گفت

 !چه بی سروصدا

 ببخشید. ترسوندمت؟ _

 .اصل فکرشو نمیکردم تو خونه باشی

 .اشکال نداره _

 .صبح رفتم بیمارستان ولی بعدش برگشتم همینجا

 .پوالد همچنان نگاهش میکرد

 .انگار منتظر توضیح بیشتری بود

 :پس ادامه داد

چیز خوب بپزم املت دفعه قبل فرصت نشد یه _  

 ...خوردیم



 .گفتم شاید قورمه سبزی دوست داشته باشی

 :در دل با خود گفت

 «توروخدا دوست داشته باش »
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 !من عاشق قورمه سبزیام _

 دستت درد نکنه، پس من میرم لباسامو عوض کنم و

 .دست و صورتمو بشورم

 .بعدش میآم. خیلی هم گرسنمه

نفس حبس شدهاش را نامحسوس بیرون فرستاد و 

 خدا

 .را شکر کرد

 .باشه. تا کاراتو بکنی، غذا هم آماده روی میزه _

 بعد از دور شدن پوالد، تند تند مشغول چیدن غذا و

 .ساالد روی میز بود

 حقیقت این بود که خودش هم میدانست دستپختش

 .عالی نیست

درش دردر مقایسه با دستپخت وفوت وفنی که ما  



 پخت غذا به کار میبرد، این قورمهسبزی، هیچ به

 حساب میآمد اما به هرحال تمام تلشش را کرده بود

 !تا بهترین غذایی باشد که تا آنروز پخته

زمانی که سر باال آورد، پوالد را ایستاده مقابلش و 

 در

 .حال تماشای خود دید

 .بهت نمیاومد از این کارا هم بلد باشی _

اشت از او تعریف میکرداحتماال د  

 .لبخندی زد و روی صندلی نشست

 نیستم! واسه همین یه کم هم استرس دارم که نکنه _

 .گند زده باشم و دوستش نداشته باشی

 پوالد کفگیر را برداشت و ابتدا برای طلوع و سپس

 .برای خودش کشید

از صبح که حامد را به کافه دعوت کرده بود، جز 

 دو،

آن هم برای ظاهرسازی هیچ سه لقمه صبحانه،  

 .نخورده و حسابی معدهاش تحریک شده بود

 .قاشقی پر کرد و به دهان برد



 :چندلحظه بعد، بدون اینکه تعارفی کرده باشد، گفت

 خیلی خوب شده، چرا خودت نمیخوری؟ _

 .طلوع از ذوقش خندید و شروع به خوردن غذا کرد

الدنمیدانست که چهطور بحث را به بد شدن حال پو  

 .و علت آن بکشاند
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 خواهرت خوبه؟ _

 .آره. دکترش که راضی بود و حرفای خوبی میزد _

 .خب خداروشکر _

 ...کاش امروز اینقدر کار نمیکردی _

 .به هرحال تازه حالت یهکم بهتر شده

 پوالد غذا را قورت داد و کمی نوشیدنی در لیوان

 .ریخت

مونایی که داریم، چارهاینمیتونم. به خاطر مه _  

 نیست باید تو هتل باشم تا بتونم به همه چی نظارت

 .داشته باشم و کنترل کنم

 :طلوع سری تکان داد و گفت



 االن خوبی؟ سرت درد نمیکنه؟ _

 .به نگرانیاش لبخند زد

 خوبم _

 .تا اتمام غذا حرف دیگری بینشان رد و بدل نشد

 .برای پوالد حس عجیبی به وجود آمده بود

 با خود فکر میکرد یعنی طلوع صرفا برای خوشحال

 کردن او در خانهاش مانده و حتی شام حاضر کرده

 است؟

 برای او آنقدر ارزش قائل شده؟

اینروزها دیگر به هیچکس، حتی اعضای 

 خانوادهاش

 .اطمینان نداشت

 !هیچکس جز طلوع

یگر آرامش داشت و الزمدر کنارش برخلف مواقع د  

 .نبود به چیزی مشکوک باشد

 .کنار طلوع خودش بود بدون هیچ مشغولیتی

 خسته ای؟ _

 :طلوع جواب داد



 نه! چهطور؟ _

 بازی کنیم یا فیلم ببینیم؟ _

 حاضر نبود دوباره ببازد و از طرفی حریف پوالد

 :نمیشد؛ پس گفت

 .فیلم ببینیم_
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یدیو را پلی کرد، کنار یکدیگر نشستند تاپوالد که و  

 .فیلم را تماشا کنند

 .طلوع اما آرام و قرار نداشت

 .دوست داشت هرچه زودتر حرفش را بزند

 چند لحظه که گذشت، باالخره طاقت نیاورد و آرام

 .صدایش زد

 :پوالد نگاه از تلویزیون گرفت و گفت

 جانم؟_

 :لبش را تر و زمزمه کرد _

 .من نگرانم _

 .پوالد متوجه منظورش نشده بود



 نگران چی؟ _

 :آب دهانش را بلعید و چشم دزدید

 .نگران توام_

 ابروان پوالد به هم نزدیک شد و از خیر تماشای فیلم

 .گذشت

 .نگران من؟ چرا؟ بخاطر دیروز ؟ من حاال خوبم _

 میدونم ولی.. اتفاقی که دیروز برات افتاد، چیزی _

ه همه پیش بیادنبوده که خیلی راحت واس . 

 متوجه منظورم هستی؟

 !سرما خوردگی یا آنفوالنزا نبود

دور از جونت اگه دیر رسیده بودم، حتی امکان 

 داشت

 !سکته کنی

 ..اگه... اگه سرم شلوغ بود

 ...اگه بیمارستان مونده بودم

 !اونوقت یادم نمیموند بهت زنگ بزنم

 !حاال که چیزی نشده _

 .سرش را به چپ و راست تکان داد



 .انگار پوالد نمیتوانست درکش کند

 ...تو متوجه نیستی _

 ..خیلی خطرناک بود

 دیروز... دیروز داشتی از دست میرفتی! میفهمی؟

 اون وقت من چیکار میکردم؟ تو... تو یه چیزیت

 .هست

 !نمیدونم چی... ولی اذیتی.. داری عذاب میکشی
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 .دست طلوع را گرفت

 !برای اینکه آرامش کند؛ شاید هم خودش آرام شود

 طلوع سکوت کرده و چشمان نگرانش را به چشمان

 .پوالد دوخت

 ...من _

 .نمیدانست چه بگوید که قانع کننده به نظر برسد

 .عادت کرده بود که سکوت کند

 بی سروصدا کارهایش را پیش ببرد و پای هیچ کس

 .را باز نکند



ارتباطش با آریا و خواهرانش را کم کرده بود  حتی

 اما

 .نمیتوانست طلوع را در این حال بگذارد

 !حق با توئه! مسئله اینه که گذشته منو رها نکرده _

 .من هنوز درگیرم

 :طلوع ناخودآگاه پرسید

 درگیر چی؟ نامزد سابقت؟ _

 .پوالد با تعجب خندید

 .نه! موضوع اونقدر هم بچهبازی نیست _

بحث عشق و عاشقی نیست اصل  ! 

من اون آدمو از زندگیم انداختم بیرون چون وقتی 

 بهش

 .احتیاج داشتم، پیشم نبود

 :طلوع بی قرار پرسید

 !پس چیه؟_

 نمیخواست او را درگیر مشکلت خودش کند و از

 .طرفی مانده بود چه جوابی بدهد

 همه چی به خاطر پوله طلوع... آدما به خاطر پول _



ای کثیفی میزنندست به کار . 

 میخوام کسی که قصد داشته بهم ضربه بزنه رو پیدا

 .کنم

 چرا بیخیال نمیشی؟ حاال که همه چی تموم شده و _

خیلی وقته گذشته، تو هم که خدا رو شکر خوب 

 .شدی

 :آهی کشید و آرام گفت

 !موضوع اینه که هنوز تمام نشده _

 .چون هر کس که بوده، به هدفش نرسیده

 از کجا معلوم یه بار دیگه نخواد شانسش رو امتحان

 کنه؟
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 .از تصور چیزی که میشنید، لرزه به تنش نشست

 یعنی چی؟ یعنی ممکنه جونت در خطر باشه؟ _

 :پوفی کشید و گفت

 واسه همین چیزا نمیخواستم بهت بگم دیگه! ببین _

 !چهطوری هول کردی



باشد اما زیاد موفق نبودسعی کرد به خودش مسلط  . 

 ...آخه اصل درک نمیکنم _

 چرا به پلیس هیچی نمیگی؟

 .قبل گفتم _

 .کار خاصی نتونستن انجام بدن

 !طلوع! ببین منو... آهان خوبه

 من چیزیم نمیشه؛ بهت قول میدم، باشه؟

 .دست پوالد را محکم گرفته بود و رها نمیکرد

 .خیال نمیکرد موضوع آنقدر خطرناک باشد

 حتی تصورش هم نمیکرد کسی بخواهد جان پوالد را

 ..بگیرد

 آخر چهطور دلشان میآمد؟

 میخواست پوالد را آرام کند و دلداری بدهد اما

 .خودش هول کرده بود

 اگر بلیی سرش می آوردند، چه میکرد؟

 از همان دیروز که حال پوالد بد شد، به نتیجهای

 .رسید

هنش میگذشت،نمیدانست چرا اما آنچه را که در ذ  



 .بلند به زبان آورد

 اگه قبل فقط برای خودت میجنگیدی، االن باید منم _

 .حساب کنی

 !چون تو، تو این روزا تنها دلخوشی منی

 ...اگر بلیی سرت بیاد، اگه چیزیت بشه

 .من.. داغون میشم

 اینو هم یادت باشه که تنها نیستی! پوالد؛ من

 .افسردگی رو میفهمم

و بیحوصلگی رو درک میکنم حال بد و کمحرفی . 

 چون خودمم یه زمانی همینطور بودم ولی من

 .نمیذارم اینجوری بمونی

 وقتی حالم بد بود، کمکم کردی سرپا بمونم پس اگه

 .حس کردی احتیاج داری کسی پیشت باشه، بگو

 .اگه هم نگی، من باز تنهات نمیذارم

 !کل ولت نمیکنم

د، کلمات ازهنوز حرف داشت اما با جلو آمدن پوال  

 ..ذهنش پر کشید

 .دست پوالد باال آمد و روی صورتش نشست



 خواست بپرسد چی شده؟

 .اما نتوانست

 احساسی بینشان جریان گرفته بود که فقط سکوت

 .میطلبید

 انگار در میان هیچ نگفتنها، باز هم حرفهایشان

 !ردوبدل میشد

 پوالد باالخره این خلسهی خوشایند را با صدای

 :گرفتهای شکست

فکر کنم تو یه فرشتهای که اومدی دردامو با  _

 خودت

 !ببری

 و قبل از این که طلوع واکنشی نشان دهد، لب روی

 !لبهایش گذاشت

 بیهیچدردان#

# ۵۸۴پارت  

 .چشمان طلوع از آن درشتتر نمیشد

 .همزمان چندین حس مختلف داشت

 !در درجهی اول شگفتی



را نمیتوانست باورهنوز آنچه در حال رخ دادن بود   

 ...کند. دقیقا چه شده؟ یعنی واقعا پوالد او را

 لبهای پوالد روی لبهایش چه میکرد؟

حاال باید چه واکنشی نشان می داد؟ همراهی؟ بلد 

 !نبود

 ذوق داشت، قلبش تند میزد و نمیدانست چرا اما

 .حتی کمی تنش میلرزید

 ...یعنی پوالد واقعا او را

شیدلحظهای خود را عقب ک . 

 .گیج بود و نمیدانست باید چه عکسالعملی داشته باشد

 ...لبهایش مرطوب بود و امان از دلش

 !از دست رفته بود

 .پوالد به آهستگی چشم باز و سوال نگاهش کرد

 تند رفته بود؟ نکند طلوع بعدش آمده؟

 ...تو داری منو_

 .دستش را نوازشوار روی صورت طلوع کشید

رگش شدهخودش هم نمیدانست چه م . 

 کجا بود آن پوالد سرسختی که روی تک تک



 حرکاتش کنترل داشت؟

 پس چرا حاال فقط لمس دوبارهی لبهای نرم و

 وسوسهانگیز دختر مقابلش را میطلبید بدون اینکه به

 عواقبش فکر کند؟

 چرا مغزش مثل همیشه حکمفرمایی نمیکرد که

 منطقیترین راه چه بود؟

ط یک چیز می در آن خانه، در آن لحظه، فق

 خواست،

 !بوسیدن طلوع

 :خود را جلوتر کشید و زمزمه کرد

 میدونم گند زدم به دوستی بینمون... میدونم دیگه _

 شاید بهم اعتماد نکنی ولی من... دوست دارم بازم

 !ببوسمت

 .برخلف تصورش طلوع خود را عقب نکشید

 .در خلسهی عجیبی فرو رفته بودند

 انگار حتی میتوانستند صدای کوبش قلب دیگری را

 !بشنوند

 بیهیچدردان#



# ۵۸۵پارت  

من بلد نیستم که چهجوری باید این کارو بکنم _

 ...ولی

 آب دهانش را بلعید و یکی از دستانش را در موهای

 .مشکی و پرپشت پوالد فرو برد

 مگر چه میشد اگر برای چند دقیقه دیوانگی میکرد؟

مغز را لحظاتی به تعطیلت فرستاد عیبی داشت اگر  

 تا کمی استراحت کند؟

 ولی چی؟_

 !ولی بیا امتحانش کنیم_

 همین حرف کافی بود تا لبها یکبار دیگر با هم

 .درگیر شوند

 .اینبار چشم هر دو کامل بسته بود

 .لبهای پوالد ماهرانه حرکت میکردند

 گاهی آرام و کوتاه تنها بوسه میزد و گاهی لبهای

را بین دندانهایش میفشرد و طلوع، ناشیانهطلوع   

 .همراهیاش میکرد

 نه تنها نابلدی او توی ذوقش نزده بود، که بالعکس



 .حس عجیبی در دلش دواند

 !پوالد برای او اولین بود

 نه فقط از لبها، که از تمام جانش انگار حرارت

 .بیرون میزد

 هرچه که میگذشت؛ بیاراده بیشتر روی طلوع خم

 .میشد

مانی که دستهای طلوع از موهایش جدا شد و رویز  

 سینهاش نشست، او را با کمی خشونت به صورت

 .کامل روی مبل دراز کرد

 قصد داشت اینبار پایینتر رفته و بوسهها را روی

 گردنش امتحان کند اما لحظهای چشم در چشم طلوع

 .شد و از حرکت ایستاد

 :یکبار دیگر از خود پرسید

« ر داری چه میکنی؟بیمهابا و بیفک » 

 اگر فقط میخواست با خواست دلش پیش برود، باید

 همین امشب، دختری را که رویش خیمه زده بود،

 .طلوع را میچشید

 هیچوقت در تمام عمرش چنین کششی برایش ایجاد



 ...نشده بود اما

 ...خودش هم میدانست این کار درست نیست

 .نفس سنگینی کشید و به زحمت خود را عقب کشید

 بعد از مدتها تحریک شده بود و اگر تا چند دقیقه

 دیگر طلوع در آن وضع با آن یقهی باز شده میماند،

 هیچ تضمینی نمیتوانست بدهد که خودش را کنترل

 .کند

 ...من... یعنی ما_

 .طلوع گیج نگاهش کرد

 درک نمیکرد که یکباره چرا پوالد متوقف شد و

 .حتی خود را عقب کشید

 !برات تاکسی میگیرم. برو هتل_

 :با ناباوری نگاهش کرد و زیر لب گفت

 چی؟_

 بیهیچدردان#

# ۵۸۶پارت  

 هنوز خودش از شدت هیجان نفسنفس میزد و حالش

 .جا نیامده بود



میدونم االن ممکنه با خودت چه فکری بکنی _

 ...ولی

 وسط حرف زدنش بود که طلوع از جا بلند شد، به

 .نظر دلخور میرسید

ق داشتح ! 

 .فکر میکنم این کار به صلح هردومون باشه _

 !هیچی نگو _

 !بذار برات توضیح بدم _

 .طلوع گیج و سردرگم دور خودش میچرخید

 حتی درست نمیدانست دنبال چه میگشت. شالش کجا

 بود؟

 .نمیخوام چیزی بشنوم _

 طلوع این جوری که نمیشه! گوش کن یه لحظه _

 .بهم

شالش را افتاده روی زمین چشم گرداند و باالخره  

 .یافت

 دیگه چی میخوای بگی؟ _

 .صدای بهادر در گوشش میپیچید



 گفته بود تو نمیتوانی برای پوالد و امثال او کافی

 !باشی

 راست هم میگفت وگرنه که وسط آن بوسیدنها و

حس عمیقی که خیال میکرد دو طرفه بود، نباید از 

 جا

ردمیپرید و او را از خانه بیرون میک ! 

 شالش را روی سرش انداخت و از کنار پوالد گذشت

 .اما یکباره دستش کشیده شد

 .با قهر و دلخوری نرو _

 چشم! امر دیگه ای نداری رئیس؟ _

 چشمانش را بست و آهی کشید، نمیدانست چهطور

 .منظورش را برساند

 خصوصا که طلوع پایش را در یک کفش کرده و

 !کوتاه نمیآمد
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# ۵۸۷تپار  

 این چرت و پرتا چیه میگی!؟ _

 .طلوع پوزخندی زد تا بغضش را پنهان کند



 دروغ میگم مگه؟ _

 تقصیر تو نیست ایراد از منه که جایگاه خودم رو

 !فراموش کردم

 گفتم شاید واقعا اختلف طبقاتی اونقدرا هم مهم

 .نیست

 خب اشتباه میکردم... ولی تو هم الزم نبود اینجوری

 !ثابتش کنی

 کم مانده بود دود از سر پوالد بلند شود او به چه فکر

 !میکرد و طلوع به چه

 اصل معلوم هست چی میگی؟ _

 اختلف طبقاتی دیگه از کجات درآوردی؟

 .منظور من اصل این نبود

 طلوع خودش را عقب کشید و از میان دستان پوالد

 .رها شد

 من که میدونم چی دارم میگم ولی تو انگار زدی _

انکار به در ! 

 صدایش کمی میلرزید و نفهمید با آن چشمان تر، چه

 .بر سر پوالد میآورد



 خودم اینقدر سامیه رو نصیحت کردم... حتی با _

 !لحن تند

 که پس عقلت کجا رفته دختر؟ چرا خودتو بازیچه

 میکنی؟

 !اون وقت خودم بدتر رفتار کردم

 ...از تو هم ناراحت نیستم

را پایین انداخت و  آب دهانش را قوت داد؛ سرش

 آرام

 :گفت

 .تقصیر خودمه که یادم رفت من فقط یه نظافتچیام _

 ...آدم با نظافتچیش دوست میشه ولی

 .جملهاش را نیمهتمام گذاشت و در خانه را بازکرد

در فاصلهی چشم بهم زدنی، سوار آسانسور شده و 

 از

 .جلوی چشمان پوالد محو شده بود

جملهی آخر طلوع فکر و خیالش مانده بود پیش . 

 آدم با نظافتچیاش دوست میشود ولی چه؟

 اصل چه شد که کارشان به آنجا کشید؟



 چرا هرچه سعی میکرد به جزئیات فکر کند، در

 عوض تنها پوست نرم و لطیف و لبهای وسوسه

 کنندهی طلوع پیش چشمانش نقش میبست؟

 :زیرلب با خود گفت

_ تهآدم با نظافتچیاش دوست میشود ولی وابس  

 نمیشود؟ دل نمیدهد؟

 بیهیچدردان#

# ۵۸۸پارت  

 .با حال بدی به تختخواب رفت

 .فکرش درگیر طلوع و اتفاق افتادهی بینشان بود

 همیشه فکر میکرد که کنترل زیادی روی عواطف و

 احساسات خود دارد و در درجه اول، تمام تصمیمات

 و رفتارهایش را با عقل خود میگیرد و انجام میدهد

یدن طلوع تمام معادالتش را برهم زداما بوس . 

 هرچه فکر میکرد که چرا تا آن حد پیش رفت، کمتر

 .به نتیجه میرسید

 اگر میخواست با خودش صادق باشد، به خوبی

 میدانست که طلوع برایش با دیگر دخترها فرق



 !داشت

 کنار او حالش خوب بود و مهمتر از آن، حس میکرد

 طلوع او را خیلی خوب درک میکرد و الزم نبود

 .احساساتش را توضیح دهد

 همصحبت خوبی بودند و در کنار او از فکرها و

 .دغدغههایی که همیشه همراهش بود، آزاد میشد

 .اصل برای همین بود که پیشنهاد دوستی داد

 !یک رابطهی بیخطر و مفید برای هردو

یا از حق میداد اگر طلوع احساساتی میشد و  

 .رفتاری بیش از حد دوستی استقبال میکرد

 .به هر حال دختر کم سن و سال و حساسی بود

 به خاطر مشکلت خانوادگی که داشت، خیلی زود

 وابستهی محبت میشد و به همین خاطر؛ وقتی برای

 !بوسیدنش پیش قدم شد، طلوع مقاومتی نکرد

 اما خودش حواسش کجا بود؟

شدن و تمنای شدیدشحاضر بود قسم بخورد مسخ   

برای لمس طلوع، هیچ ربطی به نیاز و شهوت 

 مردانه



 !نداشت

انگار جادو شده بود! حاال که فکر میکرد، اگر 

 دوباره

 طلوع مقابلش قرار میگرفت، هیچ تضمینی وجود

 .نداشت که به راحتی بتواند جلوی خودش را بگیرد

 !امشب بعد از سالها، دختری چشمش را گرفته بود

او را تحسین کرد و غرق زیباییاش شده بود در دل . 

 موهای کوتاهش به او میآمد و هیچ، از زنانگی او کم

 .نمیکرد

هرچند که متوجه شد اخیرا موهایش را کوتاه نکرده 

 و

 !کمی بلند شده بود

 بیهیچدردان#

# ۵۸۹پارت  

 چشمان پر از شیطنت و گاهی غمگینش را دوست

 .داشت

ید معمولی به نظرچشمانی که از دید دیگران شا  

 میرسید اما برای پوالد زیبا بودند و از نگاه کردن به



 .آنها لذت میبرد

 ...بینی جمع و جورش به صورتش میآمد و لبها

 .سرش را چپ و راست تکان داد

 داشت چه میکرد؟

همچون پسرکان تازه به بلوغ رسیده، بوسیدن 

 دوبارهی

 !طلوع را در ذهنش تصور میکرد

تو را روی خودش انداختپوفی کشید و پ . 

 در میان آن همه مشکلت، فقط همین حواسپرتی را

 !کم داشت

 چشمانش را بست و تصمیم گرفت فردا آریا را ببیند؛

 غافل از اینکه در همان لحظه طلوع در اتاقش اشک

 !میریخت

 !از خودش ناراحت بود نه پوالد

 :برای بار چندم گفت

 تقصیر خود احمقم بود... آخه چرا اینقدر زود وا _

 دادم؟

 مگه نمیدونستم چه آدم غد و مغروریه! حاال خوب



 شد طلوع خانم؟

 حالت جا اومد که اینجوری کوچیکت کرد؟

 !تازه زبونشم دراز بود شازده

 معلوم نیست چه بهونههایی میخواست الکی جور کنه

 !و رفتار زشتشو توجیه کنه

هم گفته بود فقط دوستی! خودم خراب از همون اول  

 ...کردم

 چرا بیخودی هرکاری کرد، دلم رفت واسش!؟ دیگه

 !تمومه

 !من و به خوابت ببینی آقا پوالد

 !کاری میکنم حسرت دیدنمو داشته باشی

 کاری میکنم حتی تو همین هتل هم هیچ برخوردی

 .باهام نداشته باشه

 خیلی دلش واسم تنگ شد، میتونه بره سراغ

 .دوربینای مدار بسته

 !شاید اونجوری بتونه از دور یه نگاهی بهم بندازه

 یکبار دیگر اشکهایش را پاک کرد و ساعتش را

 برای هفت صبح تنظیم کرد تا زود از خواب بیدار



 .شود و برای امتحان درس بخواند

 باید به روال عادی زندگیاش برمیگشت و

کندنمیگذاشت اتفاق آنشب خللی در آن ایجاد  ! 

 بیهیچدردان#

# ۵۹۰پارت  

 .بعد از ناهار، تصمیم گرفت با آریا تماس بگیرد

 .میترسید سرزده به خانه اش برود

 !به او که اعتباری نبود

احتمال داشت یا خانه نباشد یا با مهمان آن هم از 

 نوع

 !دخترش، مواجه شود

 .پس بهترین کار هماهنگ کردن بود

ت؛ کجا بود پس؟نگاه دیری به بخش خانهداری انداخ  

 !از صبح طلوع را ندیده بود

 ...هرچند خیلی هم بد به نظر نمیرسید

 نمیدانست اگر با او مواجه شود، دقیقا باید چه

 !بگوید؟

 هوم؟ _



 صدای خواب آلود آریا باعث شد ابروانش از تعجب

 .باال بپرد

 موبایل را از گوشش فاصله داد و نگاهی به ساعت

دانداخت. دو بعدازظهر بو ! 

 !خوابی؟_

 .به جای جواب صدای خمیازه شنید

 !دیگه نیستم مخل آسایش _

 من چیکار آسایش تو دارم؟ –

 نداری؟ اتفاقا انگشت وسطتو فرو کردی تو آسایش _

 .من درشم نمیآری

اون از خونه خودت که یا نمیذاشتی ازش استفاده 

 مفید

 !کنم یا باید تا یه هفته منتتو میکشیدم تا راضی بشی

 تازه بماند که بیخبر خودت آدم میآوردی خونهت و

 .من باید غاز میچریدم

 .خودمم که خونه گرفتم، از خواب بیدارم میکنی

 دیگه باید چندتا مثال بیارم تا بفهمی؟

 خونهی من مگه مکانه که تو فقط برای رابطههات _



 ازش استفاده میکردی؟

 حاال ولش کن! کسی که پیشت نیست؟

 !نه _

س میآم بهت سر میزنماوکی پ _ . 

جوابی که نشنید، احتمال داد دوباره خوابش برده 

 .باشد

 سری به تاسف تکان داد و به سمت آشپزخانه راه

 .افتاد

 بیهیچدردان#

# ۵۹۱پارت  

 .حتما وقتی از خواب بیدار میشد، گرسنهاش بود

 چند پرس غذا که میدانست دوست دارد برایش آماده

 .کردند و با خود برد

مورد علقهاش را که مقابل خانهی راشد جا ماشین  

 ماند، یکی از رانندهها برایش آورده و در پارکینگ

 .گذاشته بود

 .سوار آن شد و راه خانهی آریا را در پیش گرفت

 مدتی بعد با تردید پا در آپارتمان گذاشت و زنگ



 .واحدش را زد

 .تا وقتی که در را باز شود، آنجا را زیر نظر گرفت

ای شیک و خوبی میآمد و همانطور کهبه نظر ج  

 .حدس میزد، مطابق سلیقهی آریا بود

 .صدای باز شدن در باعث شد سرش را تکان دهد

 کسی مقابلش نبود پا داخل گذاشت و کفشهایش را

 .درآورد

 .سلم _

 .صدای آریا از جایی دورتر شنیده میشد

 !سلم؛ یه گوشه آروم بشین تا من خوابم نپریده _

کانتر گذاشت و سمت صدا حرکت کرد غذا را روی . 

 .خجالت بکش، ساعت نزدیک سه ظهره _

 !هیس _

 .روی تخت دراز کشیده و چشمانش را بسته بود

 !حداقل یه چیزی تنت میکردی _

 .واسه چی؟ شبا لخت راحتتر میتونم بخوابم _

 نگاهی به اطراف انداخت ولی هیچ اثری از مهمان

 .پیدا نکرد



د و نه لباس زیر زنانهنه ماتیکی پیدا میش ... 

 دیشب مهمون نداشتی؟ _

 !نه _

 پس چرا خسته ای؟ _

 !رو کار بودم _

 بیهیچدردان#

# ۵۹۲پارت  

 .سرش را با تاسف تکان داد

 !تو که گفتی کسی خونهت نبوده؟ _

 .آریا باالخره بلند شد و زیر لب غرولند کرد

 حاال اگه گذاشت بکپیم! خوابم کامل پرید؛ راحت _

 !شدی؟

 .واکنش پوالد تنها نگاه سوالی بود

 دروغ نگفتم! هیچکس اینجا نبود، تنها موندم کل _

 .شب

 منظورم کار واقعی بود! تا چهار صبح کلهم تو لپتاپ

 .بود داشتم طراحی میکردم

 تو و کار کردن؟ _



 .خندید و گوشهی تخت نشست

 .زهرمار؛ من قول دادم پاک و متعهد زندگی کنم _

در اومده اتفاقا خدا شاهده پدرمم ! 

 فکر کن! نه سیگار، نه مشروب، نه دختر هیچی به

 ...هیچی

 اونوقت دلیل این پاک زندگی کردنت چیه؟ _

 .پتو را کنار زد و سروقت کمد لباسهایش رفت

 تیشرت و شلوارک راحتی برداشت و در حال تن

 :کردن، جواب پوالد را داد

 یادته گفتم از یه دختره خوشم اومده؟ _

عت جملهاش را اصلح کردبهسر . 

 نه عاشقش شدم! یادته که؟ _

 خب؟ _

 باورت میشه دختره محل سگ بهم نداد؟ تازه گفت _

 !حالش از طرز زندگی کردن من بهم میخوره

 .لحن آریا دلخور و جا خورده بود

 انگار هنوز باورش نمیشد کسی آنطور با او حرف

 .بزند ولی پوالد به خنده افتاد



لیه پسچه دختر باحا _ ! 

 قبل از اینکه فرصت عکسالعمل پیدا کند، لگد آریا

 .روی شکمش نشست

 بیهیچدردان#

# ۵۹۳پارت  

 .پوالد غذاها را در بشقاب چید و مقابل آریا نشست

 حقیقت این بود که دلش برای او تنگ شده بود و با

 اینکه دیگر نمیخواست به کسی اعتماد داشته باشد،

ددلش نمیآمد از او فاصله بگیر . 

 به آریا که به خاطر گرسنگی سریع غذا میخورد،

 .نگاه کرد

 اتفاقات اخیر باعث شده بود همواره ترسی در دلش

 .بنشیند

 ترس از اینکه دیگر نتواند آدمهای مهم زندگیاش را

 ...ببیند

 :آریا لقمهای را که در دهانش بود، بلعید و گفت

 چته؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟_

 چهطوری نگاه کردم مگه؟ _



 !انگار تا حاال منو ندیدی _

 .از احساساتش حرفی نزد و فقط شانه باال انداخت

 .خیلی خوشمزهان... مرسی _

 خودت نمیخوری؟

 من سر ظهر خوردم. آریا؟ _

 چنگال را مردد بین سلطانی و جوجه گرفته بود و

 نمیدانست کدام را انتخاب کند؛ در همان حال جواب

را دادپوالد  . 

 بله؟_

 نمیدانست سوالی را که نوک زبانش آمده بود، بپرسد

 .یا بیخیال شود

 به هر حال آریا تجربهاش در زمینه برخورد با

 دختران، ارتباط احساسی و دوستی با آنها، هزار

 برابر او بود و شاید میتوانست از میان حرفهایش

 ...به نکتهی خوبی برسد

اقعا خوشت بیاد؟تا حاال شده از یه دختری و _  

 .باالخره سلطانی را انتخاب کرد

 .نگاه عاقل اندر سفیهی کرد



 خیلی وقتا شده؛ این دیگه سوال داره؟ _

 .شقیقهاش را خاراند و کمی در جایش تکان خورد

 نه منظورم اینه که واقعا حس کنی این یکی با بقیه _

 !تفاوت داره

 .چشمانش را ریز کرد و به فکر فرو رفت

اه سرعت جویدنش پایین آمده بودناخودآگ . 

 !آره، همین مورد آخری _

 بیهیچدردان#

# ۵۹۴پارت  

 !بیشتر بگو _

 :دست از خوردن کشید و ادامه داد

 از شوخیام خوشش نمیآد؛ تازه به نظرش خیلی هم _

 رو مخم... واقعا هستم؟

 .منتظر جواب پوالد نماند

نیستم خدایی... حاال این هیچی؛ واقعا درگیرم  _

ردهک  

 !پسر

 انگار هرچه قدر بیتوجهی میکنه، دارن نفت



 !میریزن رو آتیش! بدتر ُگر میگیرم

 خب وقتی بهت بیتوجهی میکنه، میخوای چیکار _

 کنی؟

 آریا یک تای ابرویش را باال داد و پوالد را با دقت

 .زیر نظر گرفت

 از کی تا به حال به روابطش با دخترها توجه نشان

ود که چه میکند تا توجه دختریمیداد و برایش مهم ب  

 ...را به دست آورد؟ مگر اینکه

 !خب همهی سعیم رو میکنم تا راضیش کنم _

 .چرا؟ تو که غرورت خیلی برات مهم بود _

 خودم نمیدونم هنوز، ولی تو دنبال چی هستی؟ _

 چی؟ _

 .دست از خوردن غذا کشیده بود

 درگیرش شدی، نه؟ _

 .پوالد، تک خندهای زد و چشم دزدید

 سیگاری از جیبش بیرون آورد و میان لبهایش

 .گذاشت

 :با فندک آن را روشن کرد و گفت



 درگیر چی؟ _

 !درگیر چی نه، درگیر کی _

 !همین دختره، طلوع

 .سرش را با افسوس تکان داد

 !باز که توهم زدی _

 نه حاجی! من که مطمئنم ولی مثل اینکه تو هول _

ردیک ! 

 بیهیچدردان#

# ۵۹۵پارت  

 سرش را به چپ و راست تکان داد

 اینطور نیست! خب در واقع، انکار نمیکنم که از _

 طلوع خوشم میآد، به نظرم دختر متفاوتیه... ولی

 .نباید این جوری میشد

 :آریا به صندلی تکیه داد و پرسید

 چهجوری؟ _

 !ببین... قرار شد ما باهم دوست باشیم؛ دوتا رفیق _

 .یه چیزی تو مایههای خودم و خودت

 .ولی نمیدونم چرا همهچی بهم ریخت



 خب چرا داری فرار میکنی؟ _

 فرار؟ فرار از چی؟ _

 از خودت! احساست! با من که درست حرف _

 .نمیزنی ولی حداقل با خودت صادق باش

 قرار بود فقط دوست باشه ولی به هر دلیلی اونطور

درسته یا نه؟ پیش نرفت که تو توقع داشتی،  

 .پوالد با تردید سرتکان داد

 خب این چه اشکالی داره مگه؟ _

 دوست عادی رو که هروقت الزم داشتی من هستم،

 ولی مگه چندتا دختر وجود داره که اینجوری تورو

 تحت تاثیر قرار بده؟

 اون موقع که گیر داده بودی با تینا ازدواج کنی،

 .راستش من اصل خوشبین نبودم

م میگفتم ترکیب این دونفر اصل جالب نمیشهبا خود . 

 باهم دیگه خیلی فرق دارن؛ ولی خوشحالی و

خوشبختی تو برام مهم بود پس حرفی نزدم چون 

 اونی

 .که باید راضی و خوشحال میبود، من نبودم



 این یکی رو هم زیاد ندیدم که بشناسم ولی مطمئنم که

 .اوضاع فرق کرده

 تو اتفاقاتی رو پشت سر گذاشتی که باعث شد خیلی

 !زودتر و بیشتر از سنت پخته شی

اگه با همه اینا، بازم به نظرت طلوع گزینهی خوبیه 

 و

 میخوایش، پس چرا جلوی خودت رو میگیری؟

 vip: بیهیچدردان

 بیهیچدردان#

# ۵۹۶پارت  

 شاید همین رک و راست بودن آریا بود که او را به

دخانهاش کشان . 

چند دقیقهای هیچکدام حرف نزدند و پوالد مشغول 

 فکر

 .کردن بود

 .یه سری چیزا هست که ذهنمو مشغول کرده _

 !میترسم بازم اشتباه کنم

 چی مثال؟ _



 .از بابت احساس اون مطمئن نیستم _

 !از طرفی سنش هم کمه

 اگه جوگیر شده باشه چی؟

@ 

 .آریا سعی کرد طلوع را به خاطر آورد

ال دوستدخترهای خودش به نظرهمسن و س  

 .میرسید

 چند سالشه مگه؟ _

 !تازه داره میره تو بیست و دو _

 !اونقدرا هم بچه نیست _

بابت تردیدت هم به نظرم باهاش رک حرف بزن 

 ببین

 !چه حسی بهت داره. باالخره بهتر از بالتکلیفیه که

دیگه بدتر از این نیست که زل بزنه تو چشمات و 

 بگه

سبک زندگیت متنفرم، هوم؟ از خودت و  

 :آهی کشید و اضافه کرد

 یهکم خورد تو ذوقم ولی فهمیدم باید روشمو عوض_



 .کنم

@ 

 طرف گفته حالش ازت بهم میخوره تو نتیجه _

 !گرفتی باید روشتو عوض کنی؟ منطقیه

 !برو عمهتو مسخره کن _

 !نه وایسا... عمهات که میشه مامان من

داری؟ خودتو دریاب حاال ولش کن.. تو چیکار من ! 

 .شانهای باال انداخت و سیگار دیگری روشن کرد

 .فعال که کار خاصی نمیتونم بکنم _

 چرا؟ _

 دوست نداشت راجع به بوسیدن طلوع به آریا حرفی

 .بزند

 !دچار سوتفاهم شد _

 آنقدر خالصه گفته بود که آریا متوجه اصل ماجرا

 .نشد

@ 

 !خب از سوتفاهم درش بیار _

 بیهیچدردان#



# ۵۹۷پارت  

 ...کاش همه چیز به همان سادگی بود که آریا میگفت

 !اصال نذاشت حرف بزنم _

 تقریبا سیر شده بود اما باز هم دلش نیامد غذا را

 .نیمهکاره رها کند

 اون پوالدی که من میشناسم، اگه بخواد کاری _

 .انجام بده هیچی جلو دارش نیست

یاالنم بیشتر داری بهونه میآر . 

 !رک بگو از خودت مطمئن نیستی داداش

 .حرفی نزد

@ 

 .در واقع چیزی نداشت که بگوید

تنها سیگار را با سیگار روشن میکرد و آریا هم 

 بدون

 اعتراض به دود و دمی که پوالد به راه انداخته بود،

 .دخل تمام غذاها را در آورد

 اگر اشتهایش باز میشد، به راحتی میتوانست یک

س غذا بخورد، بدون اینکه فشاری بهتنه چند پر  



 !خودش بیاورد

 چه خبر از اون کارآگاه بازیات؟_

 .به نشانه نفهمیدن منظور آریا، سری تکان داد

 دنبال قاتل، ماتل میگشتی... چی شد تهش؟_

 باید از راشد و اطالعاتی که به دست آورده بود،

 حرفی میزد؟ اگر اوضاع مثل قبل بود، احتما اال

ی حاال... حتی به چشمان خودش نیز میگفت ول

 اعتماد

 .نداشت

@ 

 نمیدانست آریا از مرگ او ممکن بود چه نفعی ببرد

 .اما دلیل نمیشد که سفره دلش را باز کند

 !هیچی... فعال خوردم به در بسته_

 .خدایی بیکاریا... هر چی بوده، گذشته_

 .بیخیال شو زندگیتو بکن

 !شاید همین کارو بکنم_

ست از کشیدن سیگار کشید و از جا بلند باالخره د

 .شد



 کجا؟ _

 .برم، هزارتا کار دارم _

_ 

 ساا

 نامو چیکار میکنی همیشه سرت شلوغه؟

 .جوابش فقط چشمغره بود

@ 

 وایسا آماده شم؛ سر راهت من و هم با خودت تا یه _

 .جا برسون

 .باشه _

 آنچنان با وسواس مشغول آماده شدن بود که باعث

 .تعجب پوالد شد

چه خبره؟ مگه کجا قراره بری که اینقدر به  _

 خودت

 میرسی؟

 .تافت را روی سرش خالی کرد و چشمکی زد

 یهو دیدی عشقم کام اال اتفاقی سر راهمون قرار _

 گرفت، زشت نیست بد تیپ باشم؟



 :پوفی کشید و بیحوصله گفت

@ 

 احتمال اینکه دقیقاا همون لحظهای که ما داریم از_

ونه میزنیم بیرون، اون هم همون موقع پیداش بشه،خ  

 .خیلی کمه

 !به چه چیزایی فکر میکنی تو

 بیهیچدردان#

# ۵۹۸پارت  

 کلید خانه را برداشت و چراغها را خاموش کرد،

 .سپس پشت سر پوالد از خانه خارج شد

 !تو بگو یه درصد؛ من نمیتونم ریسک کنم_

یگر سوارسری به نشانهی افسوس تکان داد و با یکد  

 .آسانسور شدند و پایین رفتند

 سوییچ را از جیبش بیرون آورد و قصد داشت سوار

 .شود که متوجه شد آریا، بیحرکت ایستاده

@ 

 چرا سوار نمیشی پس؟ _

 هیس! نمیبینی مگه؟ _



 چی رو؟ _

 !یلدا دیگه_

 .سر در نمیآورد که آریا از چه حرف میزد

 یلدا کیه؟ _

همان حال گفتدست پوالد را گرفت و در  : 

 !عشقم دیگه _

 در فاصلهی نه چندان زیادی نسبت به آنها، دختری

 الغر اندام با موهای مشکی پر کالغی و پوستی

روشن که سر و وضع سادهای هم داشت، ایستاده 

 بود

 .و کالفه به نظر میرسید

@ 

 این همون دختریه که تو َک ِفشی؟ _

 .توقع چنین دختری را نداشت

ه عجیب و غریب آریا، زیادی متفاوتدر برابر سلیق  

 ...به نظر میرسید

 .آره! ولی دیگه تمومه _

 یه جوری مدیونش میکنم که تا هیچوقت منو یادش



 !نره

 وایسا ببینم... چه غلطی کردی؟ _

 بیهیچدردان#

# ۵۹۹پارت  

 آریا با همان ظاهر موجه و جنتلمنمآبانهاش، نزدیک

 :شد و گفت

@ 

 مشکلی پیش اومده؟ _

 ظاهراا دختر چشم دیدن آریا را نداشت و او در این

 .زمینه اغراق نکرده بود

 :با اخمهایی درهم، جواب داد

 .نه؛ چیزی نیست _

 نگاهی به وضعیت ماشین انداخت، باد الستیکهای

 .جلو خالی و ماشین پنچر شده بود

 آریا به روی خودش نیاورد و مقابلش ایستاد، سری

 .تکان داد و نچ نچی کرد

 !پنچر شده که _

 :دختر با همان ترشرویی سابق گفت



@ 

 .بله، متاسفانه _

 .اصال به آریا نگاه نمیکرد و تمام مدت اخم کرده بود

 اگر بخواید، من میتونم پنچری ماشینتون رو _

 .بگیرم

 .الزم نیست آقا؛ خودم حلش میکنم _

 .آریا اما بیخیال نمیشد

نمتعجله داری؟ اگه وقت کمه میتونم برسو _ . 

 :دختر نفسش را محکم بیرون داد و قاطعانه گفت

 من با شما هیچجا نمیآم، مشکالتمم به شما مربوط _

 !نیست

 اگر کسی با او آنطور حرف میزد، تا عمر داشت

 .سمت آن آدم نمیرفت

@ 

 شما چرا انقدر بداخالقی؟ _

 .من فقط میخوام کمکتون کنم

کنم؟من نخوام شما بهم کمک کنید، باید چیکار  _  

 بیهیچدردان#



# ۶۰۰پارت  

 چرا ترش میکنی آخه؟ یعنی با همه همینجوری _

 حرف میزنی؟

 !نه فقط با مزاحما اینجوری رفتار میکنم _

 .این حرف برای آریا سنگین تمام شد

هیچوقت اجازه نداده بود کسی درشت بارش کند؛ 

 حتی

 !پدرش

 !آنوقت این دختر خیلی راحت به او میگفت مزاحم

@ 

زاحمم؟ انصافتو شکر! خدایی تا حاال چیمن م _  

 دیدی ازم که انقدر بیزاری؟

 غیر اینه که همیشه محترمانه رفتار کردم؟ خدایی

 مشکلت با من چیه؟

 .یلدا آهی کشید

 هرچه میگفت، آریا باز هم بحث را به نحوی ادامه

 .میداد

 مشکل من اینه که شما پیشنهاد دوستی دادی و من _



 .خیلی واضح گفتم نه! اما دست بردار نیستید

آریا انگشت اشارهاش را باال برد و میان حرفش 

 :پرید

 اجازه بده.. اجازه بده... گفتی نه، منم دلیلش رو _

 پرسیدم گفتی از سبک زندگیم خوشت نمیاد و این

 !داستانا! خب منم گفتم باشه، تغییرش میدم

یه مورچه ماده میدونی چند روزه نه تنها دختر، بلکه  

 هم پاشو تو خونهی من نذاشته؟

@ 

 .یلدا نگاهی به پوالد کرد

 مشخص بود که از باز شدن بحث جلوی پوالد معذب

 .بود

 ببین آقای محترم؛ اگه داری زندگیتو بخاطر من _

 عوض میکنی، که توصیه میکنم همچین کاری

 !نکنی

 شما هنوز با افتخار از گذشتهت حرف میزنی و حتی

نیستی چیکار میکردی متوجه ! 

منظورم این نیست که دنبال پسری هستم که تو 



 عمرش

 !با کسی نبوده، نه

ولی اگه من بخوام با کسی وارد رابطهی عاطفی 

 بشم،

اونی رو انتخاب میکنم که حداقل واسه خودش و تن 

 و

 !بدنش حرمت قائل بشه

 جسمی که هر کس از راه رسیده، یه سیخونک بهش

سه دختر و پسرم نداره این مسئلهزده، برای من نج ! 

 مردی که یه عمر عادت کرده هفته به هفته دوست

 دختر عوض کنه، من چهطوری میتونم وادارش کنم

 که هرز نپره؟ مدام باید تن و بدنم بلرزه که نکنه یه

... 

@ 

 بیهیچدردان#

# ۶۰۱پارت  

 :دستش را در هوا تکان داد و گفت

یه همچینچی میگن بهش پلنگ؟ ببر؟ هرچی!  _  



 کسی قاپشو ندزده؟

باید تمام حواسم به این باشه کنترلش کنم یا نگران 

 باشم

 که براش کافیام؟ یا نکنه دوست دخترای قبلیش بهتر

 بودن؟

من تو کل عمرم فقط با یه نفر در ارتباط بودم که 

 اونم

 .سنتی بود آشناییمون

اومدن خواستگاری چند ماه رفت و آمد کردیم و از 

 هم

ن اومد ولی قبل از ازدواج کارای مهاجرتشخوشمو  

 ...جور شد و ول کرد رفت

 .منظورم اینه که تجربه ندارم

از پس یکی مثل شما بر نمیآم، دنبال رابطهی یکی 

 دو

 .ماهه هم نیستم

@ 

 دارم بیسرو صدا و بیحاشیه زندگیمو میکنم؛ چرا



 باید پای یه پسر رو به زندگیم باز کنم؟

 یلدا خانم من متوجهم شما چی میگید، درسته که _

 خیلی وقت نیست به این آپارتمان اومدم اما باز هم

 چون همسایه هستیم، دستگیرم شده که چهقدر

 بیحاشیه هستید ولی دارید در حق من بی انصافی

 ...میکنید

 یعنی چون قبال روابط کوتاه مدت داشتم االن برای

بهتون خیانت کنم؟شما وحی منزل شده که قراره   

 آخه اصال فرصت نمیدید من خودمو بهتون ثابت

 ...کنم

 وحی نشده، اما عادت کردید به تنوع طلبی، _

 میخواید منکر این قضیه بشید؟

آریا بی حرکت ساکت مانده و فقط به یلدا نگاه 

 .میکرد

 نمیدانست چه بگوید یا چه کار کند تا بتواند دختر

 .مقابلش را مجاب کند

@ 

ی اولین بار بود که حس میکرد در مقابل دختریبرا  



 .کم آورده

 .تا به حال هیچوقت از گذشتهاش خجالت نکشیده بود

 ...هیچوقت فکر نکرده بود که کار اشتباهی کرده

 هر چه بود، هر دو طرف راضی بودند و همین

 ...برایش کافی بود اما حاال

 بیهیچدردان#

# ۶۰۲پارت  

_ ن اتفاقی نیستمن میدونم دیدارهای اخیرمو . 

 حتی حدس میزنم خراب شدن ماشین هم کار خودتون

 ...باشه

 خواهش میکنم دست بردارید، باور کنید این راهش

 .نیست

 من بیستوهشت سالمه بچه نیستم که با زبون ریختای

 .شما تحت تاثیر قرار بگیرم یا نظرمو عوض کنم

 با این کاراتون فقط دارین دردسرای منو بیشتر

 !میکنید

@ 

 انتظار این حرف را حتی پوالد هم نداشت و حق



 .میداد اگر آریا سرجایش خشکش بزند

 .جلو رفت و دستش را گرفت

 :رو به یلدا گفت

 .بابت اتفاق پیش اومده من معذرت میخوام _

 اگه الزمه فعال براتون یه آژانس بگیرم که دیرتون

 نشه و به کارتون برسید پنچری ماشین هم خودمون

یمحلش میکن . 

 .ممنون! الزم نیست آقا _

 .خودم میتونم آژانس بگیرم

 .چند لحظه بعد از کنارشان عبور کرد و دور شد

 :پوالد، آریا را به سمت ماشین کشید و گفت

 .بریم _

@ 

 :باالخره به خودش آمد و گیج پرسید

 کجا؟ _

 نمیدونم کجا میخواستی بری، گفتی برسونمت؟ _

 :با یکدیگر راه افتادند. آریا زیر لب گفت

 .آهان... باشه بریم _



 .سوار ماشین که شدند، مدتی در سکوت سپری شد

 پوالد حس کرد باید حرفی بزند کم پیش میآمد آریا را

 .مغموم و آرام ببیند

 حاال میخوای چیکار کنی؟ _

 :شانه باال انداخت و زیر لب گفت

اینجوری تموم درستش میکنم... نمیذارم تهش _  

 ...شه

@ 

 بیهیچدردان#

# ۶۰۳پارت  

نمیدانست کجا باید آریا را پیاده کند، اما چیزی 

 .نگفت

 خودش به حرف آمد و با دست به گوشهی خیابان

 .اشاره کرد

 .منو همین بغال پیاده کن _

 .جایی بخوای بری، میرسونمت _

 .نه فقط میخوام یهکم پیاده راه برم _

د و چندلحظه بعد، آریا ازسرعت ماشین را کم کر  



 .ماشین پیاده شده بود

@ 

 .به نظرش تصمیم خوبی بود

 باید حسابی فکر میکرد

 یلدا دختر سفت و محکمی به نظر میرسید و گمان

 نمیکرد به راحتی از تصمیمش منصرف شود. با این

 :حال گفت

 مطمئنی میخوای تنها باشی؟ _

 .آره بابا، برو به کارت برس _

فتبدونتعارف گ : 

 کارام مهمتر از تو نیست، اگه حس میکنی حالت _

 خوب نیست یا دوست داری کسی کنارت باشه،

 .نمیرم

 .آریا پر از محبت نگاهش کرد

 برادر تنی نداشت اما هیچگاه کمبود آن را احساس

 .نکرده بود

 .همیشه پوالد را کنار خود داشت

@ 



 .یه بادی به کلهم بخوره، خوب میشم _

نباشه برو داداش غمت . 

 .اصرار بیشتری نکرد و دوباره راه افتاد

 .درک میکرد اگر میخواست تنها باشد

چشمش که به تابلوی خیابان افتاد، یادش آمد که 

 خانهی

 .پونه و امید هم در همان نزدیکی بود

 خواهرش چندیندفعه خواسته بود سوغاتیهایی را که

 برایش از سفر آورده بود، به دستش بدهد و هر بار

 .پوالد را گیر نیاورده بود

 .تصمیم گرفت سری به او هم بزند

 نه برای گرفتن سوغاتیها، صرفا برای اینکه مطمئن

 .شود از او دلخور نیست

 بیهیچدردان#

# ۶۰۴پارت  

@ 

 در همان حال که مسیر خانهی پونه را در پیش

 .میگرفت، به موبایلش تماس گرفت



 .باید مطمئن میشد که خانه بود

بوق خورد اما جوابی دریافت نکردچند باری  . 

گفتن « الو»تقریباا دیگر ناامید شده بود که صدای 

 پونه

 .باعث شد تماس را قطع نکند

 ...سالم _

 .سالم عزیزم _

 انگار توقع تماس پوالد را نداشت شاید هم او بدموقع

 ...تماس گرفته بود

 همیشه بیش از حد تحویلش میگرفت و قربان

 .صدقهاش میرفت

@ 

 هنوز سوغاتیهایی که برام خریده بودی رو داری _

 یا شوهرت همهشو برداشت برای خودش؟

 صدای خندهی ضعیف پونه را شنید. نمیدانست چرا

 .مثل همیشه پرانرژی نبود

 مگه میشه نباشه؟ هنوزم هستن ولی دیگه ناامید _

 .شدم بتونم به دستت برسونم



 .خودت که سر نمیزنی

و خونهت نبودی، جواب  منم چند دفعه اومدم هتل

 تلفن

 !هم نمیدی آدم بتونه گیرت بیاره

 .برادر بدی بود؛ خودش میدانست

 خونهای یه سر بیام؟_

 !االن؟ _

 .با تعجب پرسیده بود

@ 

 !آره _

 .باشه... بیا عزیزم خونهم _

 .حس میکرد صدایش گرفته

 سرما خورده بود یا گریه کرده؟

 .بعد از خداحافظی، تماس را قطع کرد

 .باید مطمئن میشد که حال خواهرش خوب بود

 پونه هیچگاه آرام نمیگرفت و بیانرژی نبود، حتما

 !اتفاقی افتاده

 .چند دقیقه بیشتر طول نکشید تا به خانهاش رسید



 .زنگ در را فشرد و منتظر ماند

 بیهیچدردان#

# ۶۰۵پارت  

 :در باز شد و پونه همزمان گفت

@ 

 .بفرما داخل داداش_

 .وارد خانه که شد، پونه را دید که به استقبالش آمده

 .ناخودآگاه سرتا پایش را از نظر گذراند

 .در نگاه اول نتوانست چیزی بفهمد

 .سالمی کرد و کفش هایش را درآورد

 .سالم، خوش اومدی _

 !راه گم کردی

 اشتباه نمیکرد، صدایش واقعا گرفته بود اما به نظر

 .نمیرسید سرما خورده باشد

 بینی و چشمانش کمی قرمز دیده میشد. گریه کرده

 !بود؟

 !اومدم سوغاتیامو ببرم _

@ 



 .برو بشین برات اول یه چایی بیارم، تازهدمه _

 .الزم نیست _

 .اهمیتی به حرفش نداد و به آشپزخانه رفت

 .پس پا به نشیمن گذاشت و روی مبل نشست

 .خانه کمی به هم ریخته بود

اما همین هم از پونه بعید  نه خیلی شلخته و کثیف

 .بود

 یا خدمتکار آنجا را برق میانداخت، یا خودش به

 .جان خانه میافتاد

 امید خونه نیست؟ _

 .نه، نیست _

 .با سینی چای برگشت

 در ظرفی شیرینی گذاشته بود که آنها هم چندان تازه

 .به نظر نمیرسیدند

@ 

 کجاست؟ _

 ...ماموریته _

موریت کاری میرفت و اواز کی تا به حال امید ما  



 خبر نداشت؟

 !تو داری بهم دروغ میگی؟ _

 بیهیچدردان#

# ۶۰۶پارت  

 :پونه چشم دزدید و باصدایی که کمی میلرزید، گفت

 چه دروغی؟ _

 چی شده؟ چرا اینقدر بههم ریخته به نظر میرسی؟ _

 گریه کردی؟

@ 

 !اگه میخوای دروغ تحویلم بدی، اصال جوابمو نده

اهش کردپونه مستاصل نگ . 

 دوست داشت حرف بزند اما در عین حال

 نمیخواست تصوری که پوالد از امید داشت، بههم

 .بریزد

 یه خورده بحث کردیم...چیز خاصی نیست، بین _

 .همهی زن و شوهرا پیش میآد این چیزا

 سرچی دعواتون شد؟ _

 پونه کالفه سر جایش تکان خورد و پوست لبش را با



 .دندان کند

 ...چی بگم آخه _

 :بیحوصله گفت

 !حقیقتو _

@ 

 ...کاش بابا هیچوقت داراییهاشو تقسیم نمیکرد _

 .گوشهایش بیشتر از قبل تیز شد

 !بر سر پول دعوایشان شده بود؟

 چرا؟ _

 .من خودم خیلی راضیام _

 ...به نظرم بابا کامال عادالنه تقسیم کرده، ولی

 :میان حرفش پرید و پرسید

ید فرق داره؟ولی نظر ام _  

 .پونه سرش را آرام تکان داد

حرف حسابش چیه؟ من چیز بیشتری نسبت به  _

 شما

 .گیرم نیومده

@ 



 .میدونم _

 بحثش بخاطر ملک و امالک نیست... میگه باید اون

 .سنگها هم بین هر سهتاتون تقسیم بشن نه فقط پوالد

 .چشمانش قفل پونه شد و حتی پلک هم نمیزد

رده بودکامال بدنش قفل ک . 

یعنی امید... ممکن بود که همهچی زیر سر او 

 !باشد؟

 چهطور چنین چیزی امکان داشت؟

 قبل از تصادفش آنها باهم دوست بودند! رفیقهای

 !گرمابه و گلستان

 ...او بوده که خیانت کرده؟ بعید میدانست

 .نمی خواست زود قضاوت کند

 شاید خودش هم اگر جای امید بود، وسوسه داشتن

ها را داشتسنگ . 

 بیهیچدردان#

# ۶۰۷پارت  

 من بهش گفتم اون سنگا حتی به درد خود پوالد هم _

 نمیخورن چون که فقط باید نگهش داره و یه



@ 

 مسئولیت اضافی هست، چه فرقی میکنه حاال کی

 بخواد نگهشون داره! ولی اصال قانع نمیشه... دیگه

 امروز کالفه شده بودم تا اسم سنگا رو آورد، هرچی

 ...از دهنم در اومد گفتم، اونم

 :تکانی به خودش داد و پرسید

 اون چی؟ _

 :با تردید و غمگین لب زد

 ...زد تو گوشم و از خونه رفت بیرون _

 :چهرهی پوالد که بالفاصله سخت شد، سریع گفت

 خیلی محکم نزد، منم آخه رفتم رو مخش... داداش _

 کجا؟

 االن کدوم گوریه؟ _

@ 

 ...من نمیدونم _

 !پونه _

 ...آخه االن عصبانی هستی _

 فقط بگو کجاست! کارش دارم. هنوز خانوادهی _



 صدر اونقدر بیکس و کار نشدن که هر غربتی از

راه رسید بتونه دست رو دخترشون بلند کنه و بقیه 

 فقط

 !نگاهش کنن

 :نگران پرسید

 میخوای چیکار کنی؟ اصال واسه همین _

 ...نمیخواستم بهت بگم

روی خط قرمزش گذاشته بود امید پا . 

 با پونه و پریا تمام عمر همچون برگ گلی لطیف

رفتار نکرده بودند که بعد از ازدواج کسی جرات 

 کند

 !کتکشان بزند

@ 

 پونه میگفت آرام زده، اما یک فرد عصبی و

 خشمگین چهطور میتوانست ضرب دستش را کنترل

 کند؟

کند صرفا این حرف را زده بود تا پوالد را آرام ! 

 .فقط میخوام ادبش کنم _



 !حال بگو کجاست جای چونه زدن بامن

 مطمئن نیستم ولی فکر کنم بتونم حدس بزنم کجا _

 ...رفته، ولی بیرون شهرهها

 .مشکلی نیست _

 ...برام بنویس آدرسشرو

 .پونه دنبال کاغذ و قلم رفت

 .خودش را بابت گفتن ماجرا لعنت کرد

القی داشت، چرا همهاو که میدانست برادرش چه اخ  

 چیز را تعریف کرد؟

@ 

 ...معلوم نبود چه بالیی بر سر امید میآورد

از دستش دلخور بود ولی نمیتوانست تحمل کند 

 اتفاقی

 !برایش بیوفتد

 بیهیچدردان#

# ۶۰۸پارت  

 .میترسید امید لج کند و بدتر با او گالویز شوند

 در حالی که آدرس را مینوشت، یکبار دیگر



امتحان کردشانسش را  . 

 پوالد من خودم حلش میکنم، باور کن مشکل _

 ...بزرگی نیست

 .میدونم چهطور باهاش برخورد کنم

 میترسم اگه بری اونجا، بهش حرف بزنی، از اینکه

 مسائل خونه رو به کس دیگهای گفتم ناراحت بشه و

 !بهجای اینکه مشکلمون حل شه، اونم بدتر رفتار کنه

@ 

کاغذ را از دست پونه گرفت و نگاهی به حال 

 زارش

 .کرد

اوال که من هرکس نیستم و برادرتم. پس این  _

 نسبتای

 خونی برای چیه؟

غیر اینه که وقتی احتیاج به کمک داشتیم، از هم 

 دریغ

 نکنیم؟

 اگه قرار باشه باهات بد رفتار کنه و سرت داد بزنه،



م، با تو گوشت بزنه و من هیچ واکنشی نشون ند

 سیب

 زمینی فرقی دارم؟

 .دستانش را دو طرف شانهی پونه گذاشت

 این آدم بهخاطر چیزی که بهش ربط نداره نظر _

 !میده، بهت سخت میگیره و تحت فشارت میذاره

در صورتی که هرچی تو این زندگی دارین، از 

 صدقه

 !سری توئه

 بابا به بچههاش هدیه داده مگه دندون اسب پیشکشی

ن؟رو میشمار  

@ 

 !خودشم میدونه هر چی گرفته، زیادی هم هست

 اگه تونسته رشد کنه، به خاطر سرمایهای بوده که از

 .سهم خودت بهش دادی

 منتی نیست زن و شوهرید و بهم کمک میکنید ولی

 چرا نمک میخوره و نمکدون میشکونه؟

 جای این که تو رو بذاره رو سرش و حلوا حلوات



نه؟کنه، طلب سهم نداشتهشو میک  

 !طمع چشماشو کور کرده

 من تورو میشناسم؛ فوق العاده مهربون و

 ...خوشاخالقی

 سرش داد زدی؟ بد و بیراه گفتی؟

 ببین چهقدر با اعصابت بازی کرده که به اون نقطه

 !رسیدی

 بیهیچدردان#

# ۶۰۹پارت  

هیچکس حق نداره روت دست بلند کنه پونه! هیچ 

 زن

 !و هیچ مردی

@ 

ار چشماش به خاطر پول کور نه اون امید که انگ

 شدن

 و نه حتی من و بابا! میدونم دوستش داری اما اجازه

نده عشق باعث بشه شخصیت و غرورت از بین 

 !بره



جوری رفتار کن، جوری جوابشو بده که تا عمر 

 داره

 .دیگه جرات نکنه روت دست بلند کنه

 این دفعه یه سیلی زده که شاید زیاد هم دردت نیومده

االن بخوای نرم برخورد کنی و راحتولی اگه   

 ببخشیش، هیچ تضمینی وجود نداره که دفعه بعد که

 !بحثتون میشه، بدتر نزنه

 !صورتتو کبود نکنه

 اشکی که روی صورت پونه نشسته بود را پاک کرد

 .و از خانه بیرون زد

 .باید همین حاال به سراغش میرفت

 امیدوار بود کل ماجرا فقط همین باشد. طمع و

 !گداییاش برای پول بیشتر

 .سوار ماشین که شد، تنش از خشم میلرزید

پ ِس ذهنش هنوز دوست داشت خودش را فریب 

 .بدهد

@ 

 راشد گفته بود مرد جوانی با او حرف زده؛ مردی



 !بیست و چند ساله

 امید همسن و سال خودش بود و میتوانست یکی از

 گزینهها باشد پس چرا به او فکر نکرده بود؟

یش تصور بد بودن حامد راحتتر بود تا اوبرا ... 

 .ماشین را راه انداخت

 با یک دست فرمان را گرفته بود و با دست دیگر

 .سیگاری روشن کرد

 تا رسیدن به آدرسی که پونه داده بود، یک ساعتی

 .وقت داشت

 هم فرصت داشت کمی خودش را آرامتر کرده و هم

 .بهتر فکر کند

ش پیچید که غرولندلحظهای صدای طلوع در گوش  

 :میکرد

 «سیگار خوب نیستا»

@ 

 راستی کجا بود این دختر؟

 .سرش را به چپ و راست تکان داد

در آن لحظه نباید به طلوع فکر میکرد! مغزش 



 انگار

 عالقه شدیدی داشت تا از فکر کردن به امید منحرف

 .شود

 یعنی باالخره بعد از این همه سال به جواب

 !میرسید؟

# نبیهیچدردا  

# ۶۱۰پارت  

 آدرس را که درست آمده و در این یک مورد شکی

 .نداشت

@ 

 مقابل خانهای ویالیی قرار گرفته بود. حدس زد آنجا

 .را پونه و امید چند سال قبل خریده باشند

یادش آمد که پونه گفته بود خانهای در لواسان 

 خریدهاند

 که هرگاه دلشان از آپارتماننشینی و دود و دم تهران

ت، چند روزی به آنجا میرفتندمیگرف . 

 باید زنگ میزد و منتظر میماند تا امید جوابش را

 بدهد و در را باز کند اما حسی داشت که خودش هم



 .نمیدانست علت آن چیست

 حسی شبیه به دلشورهی شدید که کل جانش را در

 .برگرفته بود

 اگر واقعا کار امید بود، شاید اگر مخفیانه پا به آنجا

 .میگذاشت، میتوانست سرنخی به دست آورد

این فکر در یک لحظه به ذهنش رسیده بود و تا 

 عملی

 !شدنش، مدت زمان زیادی طول نکشید

@ 

 حتی به پا و کمرش که همچون چینی بندزده بودند،

 .فکر نکرد

 به خودش که آمد، به در و دیوار چنگ زده و بدون

 .سروصدا، از آن سوی دیوار عبور کرده بود

 هنگامی که از باالی در به روی زمین پرید صدای

 .کمی ایجاد شد

 .با دلهره به اطراف نگاهی انداخت

 .ظاهراا کسی متوجه ورودش نشد

 پایش درد گرفته بود و کمرش تیر میکشید اما لنگ



 .لنگان جلو رفت

 .خودش را به گوشهی حیاط کشاند

 از شانس خوبش آنجا پر بود از درختهای بلند و

 .کهن

 آنقدر عظیم بودند که به راحتی میتوانست خودش

 .را در گوشهای پنهان کند

@ 

 شروع کرد به جستوجوی اطراف، حتی نمیدانست

 باید به کجا برود و از کدام مسیر میتوانست به امید

 .برسد

 حیاط آنقدری بزرگ بود که دست کمی از باغ

 .نداشت

 بیهیچدردان#

# ۶۱۱پارت  

فهمید باید مسیرش راچشمش به ساختمان که خورد،   

 .مستقیم ادامه بدهد

 شاید اگر امید برای ساعاتی آنجا را ترک کرده بود،

 میتوانست با گشتن خانه به مدرکی برسد، البته همهی



 اینها وقتی معنا پیدا میکرد که واقعا همهچیز زیر سر

 !خودش باشد

 .وگرنه تمام آن به آب و آتش زدنها، بیمعنی میشد

@ 

بود که با شنیدن صدایی، از حرکتدر همان حال   

 .ایستاد

گوش تیز کرد تا بفهمد صدای چه کسی و از کجا 

 .بود

بعد از چند لحظه، مطمئن شد که صدای مردانهای 

 را

 .میشنید

 .نمیدانست که چرا آنقدر استرس داشت

 .قلبش تند میزد و حتی کمی عرق کرده بود

 .آرام آرام تغییر مسیر داد

 حتماا

د که در گوشهای از حیاط مشغولصدای امید بو  

 .صحبت کردن بود

ده قدم در آرامترین حالت ممکن پیمود. صدا 



 واضحتر

 !شد

 دیگر بهطور قطع میتوانست صدای امید را

 .تشخیص دهد

@ 

 ده قدم بعدی را که رفت، میتوانست صدایش را با

 .جزئیات بشنود ولی هنوز نمیتوانست او را ببیند

 .نمیدانست جلوتر برود یا همانجا بایستد و گوش کند

 میترسید با نزدیکتر شدن ریسک کند و امید صدای

 .پایش را بشنود

 .پس در نهایت همانجا ایستاد

 نه گشنهم نیست فدات شم، پیتزا سفارش دادم _

 .خوردم

 داشت با پونه حرف میزد؟

 مگر قهر نبودند؟ یعنی در همین فرصت آشتی

 کردند؟

چند که بدون تو اصال نچسبید، حیف این پونههر _  

 .خیلی سمج و آویزونه



 بعید نیست پاشه بیخبر بیاد اینجا وگرنه میگفتم

 حتماا

 !بیای

@ 

 .از تعجب ماتش برده بود

 ...یعنی امید... امید به خواهرش

 .چشمانش را بست و سعی کرد نفس بکشد

 انگار حتی یادش رفته بود چهطور باید این کار را

ند! دم... بازدمبک ... 

 !آرام باش... هنوز چیزی ثابت نشده

 بیهیچدردان#

# ۶۱۲پارت  

 :باز با خود گفت

 ...حتما داری اشتباه میکنی! اشتباه میشنوی

 :و دوباره

 ...دم... بازدم

@ 

 میدونم، میدونم... خسته شدی، حق داری قربونت _



 .برم

 .چند ساله دارم هی وعده میدم که تموم میشه

رو ردیف میکنم ولی باز یه چیزی پیشهمه کارا  

 میآد که گند میزنه به همهچیز... ولی باور کن

 !ایندفعه دیگه فرق داره

 اینبار دیگه دست همو میگیریم و برای همیشه از

 !ایران میریم

 من فکر همه جاشو کردم، این دفعه دیگه مو الی

 !درز نقشهم نمیره

 کدام نقشه؟ از چه حرف میزد؟

... برای اینکه تعادلش بر هم نریزدضعف کرده بود  

 .به درختی تکیه داده بود

 ...خواهرش از بین میرفت

 اگر خیانت همسرش را میفهمید چه بالیی به سرش

 !می آمد؟

 .یک شبه پیر میشد

 ...آخ پونه

@ 



 !خدایا این دیگر چه مصیبتی بود؟

 !اون مردک پیر و خرفت پاک زده به سرش _

 سنگا و عتیقههایی که ارزش میلیاردی دارن رو نگه

 میداره بدون هیچ فایدهای که چی بشه؟

 .زیر خنده که زد، پوالد ناخودآگاه جلوتر رفت

 .میخواست چهرهاش را ببیند

 لحظهای به سرش زد که صدایش را ضبط کند چرا

 که قطعاا هیچکس نمیتوانست باور کند امید چنین

 !حرفهایی زده

ا بیرون آورد و دکمهی رکورد را زدموبایلش ر . 

 دستانش میلرزید و دهانش کامال خشک شده بود

 .با یک دستش تنهی درخت را گرفته بود تا نیوفتد

 .پاها و کمرش در چنین مواقعی بدقلقی در میآوردند

 !یهجوری باهاشون رفتار میکنه انگار تیلهن_

 آخه احمق... قایمشون میکنی که چی بشه؟

@ 

سرمایه کلفت بشه برای خودت و هفت بفروش یه 

 نسل



 !بعدت بتونن پادشاهی کنن

 وقتی فهمیدم میخوان ارث و میراث رو زودتر موعد

 .تقسیم کنن، گفتم شاید بین هر سه تاشون تقسیم بشه

 .با همونم کارمون راه میافتاد

 .آبشون میکردم و دوتایی با هم میرفتیم از ایران

 !ولی زرنگتر از این حرفاست

و آشغاال رو پرت کرد بین دخترا و گولشون زد آت ! 

 بیهیچدردان#

# ۶۱۳پارت  

مثال همهچی کام اال مساوی تقسیم شده ولی اصل  _

 کار

داد به پسرش رو ! 

 .حاال میتوانست امید را ببیند

 روی صندلی نشسته و پایش را روی میز گذاشته و

 .بیخیال اطراف، مشغول حرف زدن بود

@ 

ترس داری؟ملی چرا تو همش اس _  

 .من از خودم و نقشهم مطمئنم



 این دفعه دیگه اشتباه نمیکنم. پسره سگ جونه مگه

 !میمیره المصب

 بیخیال کشتنش شدم فقط باید بفهمم سنگارو کجا

 !گذاشتن

 عذاب وجدان برای چی؟

 !ملیکا چرت و پرت نگو

 میدونی اینا چهقدر پولدارن؟

 فکر کردی اگه سنگارو برداریم اصال تو زندگیشون

 تاثیری میذاره؟

 تو فکر کن چقدر شکمشون سیره که ده، دوازده نسل

 !شایدم بیشتر به سنگا دست نزدن

 خب وقتی قراره هیچ استفادهای ازش نشه، چرا ماها

 برنداریم بزنیم به یه زخم زندگیمون؟

هنوز امید داشت خواب باشد و در حال کابوس 

 ...دیدن

این امید واقعی بود یا آن که برای خوشحال کردن 

 پونه

 حاضر بود همه کاری انجام دهد؟



@ 

 مگر میشد آنقدر خوب نقش بازی کرد؟

 .نمیدانست فرد پشت خط چه گفت که امید پوزخند زد

 من دست رو دست نمیذارم که همچین سرمایهای _

 !برسه به این آدمهای بی عرضه

مه قیافه میگیره انگار چهپسره یهجوری برای ه  

 !خریه

یکی نیست بگه پفیوز تو اگه از روز اول که چشم 

 باز

 کردی، ننه بابات اینا نبودن به کجا میرسیدی؟

 هرچی داری از صدقه سری ددی جون مایهدارته؛

 !دیگه قیافه گرفتنت برای چیه

هفت سال پیشم خیال میکردم اگه بمیره، سنگا 

 مساوی

دخترا تقسیم میشن بین جفت . 

 !خبر نداشتم دوباره هیچی گیر پونه نمیآد

 خیالت جمع باشه دیگه پامو تو اون خونه نمیذارم،

 بمونم که چی بشه؟



 خیلی عاشق چشمو ابروشم؟

 !پونه دیگه برای من مهرهی سوختهست

@ 

 بیهیچدردان#
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 تنها چیزی که در آن لحظه میخواست، کشتن امید

هبود؛ آن هم به شکل وحشیان ! 

 دلش میخواست تک تک استخوانهای امید را بشکند

 و یا او را زنده زنده در آتش بسوزاند اما به زحمت

 .جلوی خودش را گرفت

 حاال که فهمیده بود همهچیز زیر سر او بود، باید

 .نابودش میکرد

 پاها و کمرش به شدت درد میکردند و شاید با توجه

اما در  به وضعیتش، زور و قدرت امید بیشتر بود،

 آن

 لحظه آنقدر عصبی بود که قطعاا حریف خشمش

 !نمیشد

@ 



 دستهایش را به حدی محکم مشت کرده بود که رنگ

 .انگشتانش به سفیدی میزد

 .دیگر مهم نبود چه میگفت باید از آنجا میرفت

 اگر میخواست همان لحظه به او حملهور نشود و

 حاصل سالها تالشش را از بین نبرد، باید آنجا را

 .ترک میکرد

 .رکورد را قطع کرد، هرچه ضبط کرد، کافی بود

 با کمک تنهی درختان قدم برمیداشت. کمرش شکسته

 ..بود

نه بهخاطر ضربهی سهمگینی روی آن، بلکه از 

 زور

 .نامردی به آن روز افتاده بود

 ..امید همهی امیدش را نا امید کرده بود

 چهطور توانست؟

ده و گاهی غصه خوردهسالها رفیق بودند، باهم خندی  

 .بودند

@ 

 یعنی پول آنقدر ارزش داشت که حاضر بود جان



 دوستش را بگیرد؟

 نارو خورده بود آنهم از کسی که حتی احتمالش را

 !نمیداد

 به نزدیک در رسیده بود و هرلحظه بیشتر نفس کم

 .میآورد

 ...درد داشت اما نه جسمی

نی روحش نابود شده بود، حتی خیلی بیشتر از زما

 که

 .تصادف کرد

 و بیشتر از زمانی که تینا او را به خاطر فلج شدنش

 ...رها کرد

 .اطمینانش در هم شکسته بود

 ...زیر لب نالید: خدایا

@ 

 در را باز کرد و از آن خانهی نحس خودش را به

 بیرون پرت کرد و همان لحظه قطرهی اشکی روی

 .گونهاش راه گرفت

 بیهیچدردان#



# ۶۱۵پارت  

یتوانست خوددار بمانددیگر نم . 

 حس میکرد عزادار شده، واقعا هم شده بود... یک

 عمر دوستی را از دست داده بود! پونه چه میشد؟

 ...آخ پونه... طفلک پونه

 .کاش هیچکدامشان آنقدر ساده نبودند

 حداقل اگر پول سنگها را برای خودش و پونه

 میخواست آنقدر نمیسوخت، اما آن بیهمهچیز،

ر داشتدوست دخت ! 

 .به پونه خیانت میکرد و بهش میخندید

 !به همهی آنها میخندید

@ 

 سوار ماشین شد و باز سر درد وحشتناکی که به

 ...سراغش آمد

 !خانوادهی صدر با آنهمه ادعا بازیچه شده بودند

 آن هم نه برای یکی، دو سال، بحث یک عمر وسط

 .بود

 اگر سماجت نمیکرد، اگر پیگیر نمیشد، چه بالیی به



 سرشان میآمد؟

 .سیگاری روشن کرد و از آنجا دور شد

 نمیدانست چرا هرچهقدر هم میراند و سیگار

 .میکشید حتی ذرهای آرام نمیشد

 .مدام یاد خاطراتشان میافتاد

 ...یاد مسافرتهایی که با امید رفته بودند

گفته بود عاشق او  یاد زمانی که پونه با خجالت

 ..شده

 .صورتش خیس شده بود

@ 

 واقعا داشت گریه میکرد؟

 با سری پایین افتاده از او اجازه گرفته بود تا به

 خواستگاری خواهرش بیاید... همهاش نقشه بود؟

 بی آنکه بداند، سرعتش مدام باالتر میرفت و فشار

 .بیشتری روی پدال گاز میآورد

ودش را آرام کندحتی نمیدانست چهطور کمی خ . 

 دندانهایش مدام بههم ساییده میشد و صورتش سخت

 .و خشنتر از همیشه به نظر میرسید



 با دست اشکهایی را که روی گونهاش نشسته بودند،

 ....پاک کرد و ناخودآگاه فریاد زد

 ...عوضی _

 ...خالی نشده بود

چندبار پشت هم به فرمان کوبید و بلندتر از قبل 

 تکرار

 :کرد

@ 

 ...عوضی... میکشمت _

 بیهیچدردان#

# ۶۱۶پارت  

 ماشین را گوشهای نگه داشت، نمیتوانست رانندگی

 .کند

 ...هیچ کاری نمیتوانست بکند

 سست و بی جان، به اشکهایش اجازه داد که جاری

 .شوند

 ...حریفشان نمیشد

 .هرچه مقاومت میکرد، بازهم میل به ریختن داشتند



 .گریه کرد

نمیتوانست به کسی اعتماد برای خودش که دیگر  

 !کند

 !دیگر نمیتوانست کسی را رفیق بنامد

@ 

 ...برای پونه

 ..خواهر کوچکش

 !بچه تهتغاری خانه که عاشق همسرش بود

 چهطور به او واقعیت را میگفت؟

 .شاید اصال نباید پیگیر میشد

 ...سرش تیر کشید و گریه کرد

 ..قلبش درد گرفت و گریه کرد

 !باید خالی میشد تا زنده میماند

 نمیدانست چهقدر گذشت و چهقدر به زمین و زمان

 ...فحش داد

 .از ماشین بیرون آمد و راه رفت

 بدون هیچ هدفی، بدون هیچ مقصدی... و باز سیگار

 .کشید



 !دیگر ریهاش هم کم آورده بود

 .بیجان گوشهی خیابان نشست و موبایلش را درآورد

@ 

را گرفت و منتظر جوابش ماندشماره ی رادمهر  . 

 سالم، جانم؟ _

 .میخوام ببینمت _

 .صدایش کامال گرفته بود

 .آنقدر که خودش هم تعجب کرد و توقع آن را نداشت

 تو حالت خوبه؟ _

 :بیحوصله غرید

 !نه خوب نیستم، واسه همین باید ببینمت _

 بیهیچدردان#

# ۶۱۷پارت  

 .نمیخواست اعتراف کند اما دلش شور میزد

@ 

 .فکر نمیکرد بیخبری از پوالد آنقدر سخت باشد

 !حقیقت این بود که حتی دلش تنگ شده بود

 االن چه میکرد؟ اصال به یادش افتاده؟



 یا غرق کارهای همیشگیاش بود؟

 .چرخ را جلو برد و مقابل اتاقی نگه داشت

 .منتظر مینا بود که با یکدیگر آنجا را نظافت کنند

چرخ برداشت و باز  وسایل مورد نیازش را از

 فکرش

 .به سمت دیگری رفت

 ...در واقع، دوباره به پوالد فکر کرد

 شاید هیچوقت با او آنچنان خوشاخالق نبود اما

 .کارهایی کرده بود که نمیتوانست فراموششان کند

 در بدترین لحظات زندگیاش، او را حمایت کرد؛

 ...دلگرمی داد، نوازش کرد

دیگر بالل خوردند و بهبه روزی فکر کرد که با یک  

 ...سادگی قول و قرار دوستی گذاشتند

@ 

 به زمانی که حالش بد شده بود و مدام به آزارهای

 بهادر فکر میکرد و پوالد برای اینکه حواسش را

پرت کند، مجبورش کرد از پلهها باال بیاید و با 

 وجود



 .کمردردش، تمام پلهها را پا به پا همراهش بود

که با هم خوردند و به خندههای  به املت سادهای

 بیغل

 ...و غششان

 !چهقدر کنار یکدیگر حالشان خوب بود

 مینا موبایل را در جیب لباسش انداخت و عذرخواهی

 .کرد

با هم دیگر دست به کار شده و نظافت اتاق را 

 شروع

 .کردند

 گهگاهی مینا حرفی میزد ولی انگار او هم متوجه

 .حواسپرتی طلوع شده بود که ساکت شد

@ 

 با وجود اینکه عهد کرده بود دیگر کاری به پوالد

نداشته باشد و از او فاصله بگیرد، مدام به هر 

 بهانهای

 !یادش میافتاد

 از دست خودش کالفه بود... فکر میکرد منطقیتر از



 این حرفها باشد ولی احساساتش بدجور رو سیاهش

 !کرده بودند

که بیرون آمدند، چشمش به سامیه افتاد که  از اتاق

 در

 .حال تحویل دادن لباس به یکی از مهمانان بود

 با آن که دوست داشت حالش را بپرسد، توجهی نشان

 .نداد و وانمود کرد که او را ندیده

 سامیه اما از همان اول متوجه حضور طلوع در آن

 طبقه شده بود و از عمد لباس را از خشکشویی

ه و به آنجا برده بود تا دیدارشان اتفاقی به برداشت

 نظر

 !برسد

 طلوع؟_

@ 

 بیهیچدردان#

# ۶۱۸پارت  

 .مردد از حرکت ایستاد و منتظر ماند

 :مینا چرخ را با خود کشید و گفت



 .کارمون تمومه، من چرخو می ذارم خانهداری_

 .باشه خسته نباشی_

 .ممنون، تو هم همینطور_

نزدیکتر رفت و مقابل بعد از دور شدن مینا، سامیه  

 .طلوع ایستاد

 سرش را پایین انداخته بود و نمیدانست چهطور

 .شروع کند

@ 

 :طلوع که سکوت طوالنی او را دید، گفت

 کارم داشتی؟_

 :سرش را باال آورد و آرام زمزمه کرد

 سالم، خوبی؟_

 ...سالم. خوبم، ممنون_

 از دستش دلخور بود اما نه آنقدر که بخواهد برای

شه با او قهر بماندهمی . 

شده بود، ترجیح داد خیلی هم حاال که پیشقدم  

 .سرسنگین رفتار نکند

 تو چی؟_



 خوبم منم، شیفتم تموم شده؛ تو هم کارت تموم شد،_

 نه؟

@ 

 .با یکدیگر در راهرو شروع به قدم زدند کردند

 .آره، آخرین اتاق بود_

 خسته نباشی... میگم چیزه... میای بریم پایین، تو_

 کافه حرف بزنیم؟

 برخالف تصور سامیه، به سادگی پیشنهادش را قبول

 .کرده بود و همین باعث شد با خوشحالی بخندد

مثل قبلترها، گوشهی دنجی از کافه را انتخاب 

 .کردند

 :بعد از دقایقی شروع به صحبت کرد

 ...من... میخواستم معذرت خواهی کنم_

 .نباید اون حرفا رو میزدم ببخشید

# چدردانبیهی  

# ۶۱۹پارت  

@ 

 .یاد احساساتش در آن روز افتاد



بعدا خیلی به حرفات فکر کردم و دیدم چهقدر _

 درست

 میگی، ولی اون موقع، از رفتن نیک خیلی داغون

 ...بودم نمیتونستم درک کنم چی میگی

 زود جوش آوردم و حرفای بدی زدم... منو

 میبخشی؟

 .قول میدم دیگه ناراحتت نکنم

ی زد و دست سامیه را گرفتلبخند شیرین . 

 .اشکالی نداره، فقط تقصیر تو نبود _

 .منم بد موقعی برای نصیحت، انتخاب کردم

 ...باید میذاشتم یه وقت دیگه که آرومتری

 بوسهیشان پیش چشمش نقش بست و کنار کشیدن

 ...ناگهانی پوالد

 .اصال نباید قضاوتت میکردم_

@ 

د که دوستولی اگه چیزی هم گفتم، واسه این بو  

 ...نداشتم تو رو شکسته و داغون ببینم

 میدونم، تو حتی از خود منم بیشتر دلسوز بودی_



 .همیشه

 .کم کم موضوع صحبتشان مسیر دیگری گرفت

 سامیه نمیخواست سوالی راجع به پوالد و رابطهی

 .بینشان بپرسد و دخالتی بکند

 صاا

 خصو که به طرز عجیبی دیگر هیچ خبری از

خیر بین کارکنان نبودپچپچهای ا . 

 ...پس طناز حالش خوبه! خدا رو شکر_

 خیلی خوشحال شدم. میدونستم بهتر میشه. یادته

 میگفتم؟

 .چشمان طلوع از خوشی برق زد

 صحبت از حال این روزهای طناز، باعث میشد

 .ناخودآگاه حالش خوب شود

@ 

 آره! میخوام براش عروسک بخرم، میآی باهم_

 بریم بازار؟

 قبل از اینکه سامیه فرصت کند حرفی بزند، صدای

 .علیرضا باعث شد از تعجب تکان سختی بخورد



 !اگه اجازه بدید من همراهیتون میکنم _

 بیهیچدردان#

# ۶۲۰پارت  

 با تعجب به علیرضا نگاه کرد، او آنجا چه میکرد؟

 .مدتها میشد که ندیده بودش

 نکند اتفاقی افتاده؟

بیدلیل پیدایش نمیشد به هرحال او پلیس بود و ! 

دلش هری پایین ریخت، حتماا اتفاقی برای پوالد 

 !افتاده

@ 

 خواست همان لحظه سواالتش را بپرسد اما یادش آمد

 .سامیه از پلیس بودن علیرضا خبری نداشت

 .تکسرفهای زد و سعی کرد طبیعی رفتار کند

 .سالم خوبید؟ نمیدونستم اینجایید_

و پاسخش را دادعلیرضا سر به زیر انداخت  . 

 سامیه که مدتها برایش سوال شده بود چرا یکی از

 :کارکنان به یکباره غیبش زده بود، پرسید

 وای، برگشتین؟ اصال وقتی فهمیدم دیگه تو هتل _



 !کار نمیکنید، خیلی شوکه شدم

 ...یهو اومدین، یهو رفتین

 !خیلی مرموزانه بود

 .علیرضا از لحن سامیه محجوبانه خندید

ز همون اول هم قرار نبود مدت طوالنی اینجا ا _

 کار

 ..کنم، موقت بود

@ 

 آهان کار بهتر پیدا کردید؟ _

 .بله.. یه جورایی میشه گفت برگشتم به کار قبلیام _

 :با آنکه سامیه متوجه حرفهایش نشده بود، گفت

 .چه خوب، موفق باشید _

 .خیلی ممنون، شما هم همینطور _

حال صحبت کردن بودند، تمام مدتی که آن دو در  

 طلوع آرامو قرار نداشت و دلش مثل سیر و سرکه

 .میجوشید

 ...خب بریم؟ فکر کنم میخواستید با من بیایید _

 .بله...ممنون که قبول کردید _



@ 

 طلوع به کل فراموش کرد که قرار بود با سامیه

بیرون برود ودر عرض چند لحظه از هتل دور 

 .شدند

 بیهیچدردان#

# ۲۱۶پارت  

به پژوای که گوشهای نزدیک به هتل پارک کرده 

 بود،

 .اشاره کرد

 .بفرمایید _

 در صندلی کنار راننده را برای طلوع باز کرد و

 .منتظر شد تا بشیند

طلوع تشکری کرد و منتظر ماند تا زودتر راه 

 .بیوفتد

 علیرضا باحوصله و بدون هیچ عجلهای، روی

 .صندلیاش نشست و شروع به رانندگی کرد

@ 

خب.. به اندازهی کافی از هتل دور شدیم،  _



 نمیخواید

 بگید؟

 چیرو؟ _

 همون چیزی که منو به خاطرش از هتل آوردید _

 !بیرون دیگه

 .علیرضا کوتاه خندید

 مگه شما نمیخواستید واسه خواهرتون کادو بخرید؟ _

 .من فقط خواستم همراهیتون کنم

با دهان نیمهباز، نگاهش میکردطلوع  . 

 یعنی خبری که میخواست بدهد آنقدر بد بود که به

 این شدت کتمان میکرد؟

 .نفس عمیقی کشید

@ 

 هرچی شده بهم بگید من طاقتش رو دارم! برای _

 پوالد... یعنی آقای صدر اتفاقی افتاده؟ حالش بده؟

 !من اصال از ایشون خبری ندارم طلوع خانم _

رفت ولی با این حال حدس بعدیاش را بهکمی آرام گ  

 .زبان آورد



 پس حتما باز قراره یه بالیی سر هتل بیاد، نه؟ یه _

 جاسوس دیگه اومده؟

چرا شما منتظری یه خبر بشنوی؟ من اصال به  _

 نیت

 کار نیومدم و هیچ خبری که مربوط به هتل باشه،

 !ندارم

 بیهیچدردان#

# ۶۲۲پارت  

ورش را درک نمیکردکامال گیج مانده بود. منظ . 

@ 

خب پس چرا اومدین؟ مطمئناا عروسک خریدن  _

 من

 چیز خاصی نداره که یه پلیس بخواد به خاطر اون

 .همراهم باشه

 !عجله نکنید، بهتون میگم _

 ...ولی آخه _

 :میان حرفش گفت

استرس نداشته باشید، هیچ اتفاق بدی نیوفتاده و _



 قرار

بکنید که قصدنیست بیوفته، شما همون کاری رو   

 داشتید انجام بدید. امیدوارم حضور من باعث نشه

 .معذب بشید

 تصمیم گرفت به او اعتماد کند. علیرضا با رفتار

 نجیبانه و محجوبانهای که داشت، ناخودآگاه باعث

میشد ترسی نسبت به او نداشته باشد و البته قب اال 

 ثابت

 !کرده بود که قابل اعتماد است

@ 

م خریدباشه پس بری _ . 

 جسارتا یه پیشنهاد داشتم... شما جای خاصی رو _

 برای خرید در نظر دارید؟

 نه..همینجوری گفتم برم، بگردم، شاید یه چیزی _

 .چشممو بگیره

 من یه جایی رو میشناسم که فکر میکنم کمکتون _

 .میکنه راحتتر انتخاب کنید

 جدا؟ _



بله من دوتا خواهرزاده دارم، یکیشون هفت ساله  _

 و

اون یکی دوازده ساله، معموال از اونجا براشون 

 هدیه

 میگیرم. هم لباس داره هم وسایل دیگه مثل عروسک

 .و این چیزا.... بزرگه و تنوع داره

 :نفسی گرفت و گفت

@ 

 .باشه، پس بریم _

 بیهیچدردان#

# ۶۲۳پارت  

ه طبقهای شدند که طبقبا یکدیگر وارد مغازهی س  

 گفتهی علیرضا، انواع و اقسام اجناس مورد نیاز

 .کودک و نوجوان به چشم میخورد

 هرطبقه، آنقدر بزرگ بود که اگر میخواستند با دقت

 همه چیز را زیر نظر بگیرند، ساعتها طول میکشید

 :تا از تمام طبقات دیدن کند. ناخودآگاه گفت

 !اینجا عالیه _



نه که قسمت دخترونه و پسرونه روخوبیش هم ای _  

 جدا کردن و راحتتر میشه چیزی که میخوای رو

 .پیدا کنی

@ 

 طلوع توجهی به صحبتهای علیرضا نداشت و

 چشمش به پیراهن بلند و زیبایی افتاد که به نظر

 .اندازهی طناز میرسید

 این قشنگه، نه؟ _

 آره، ولی مگه نمیخواستید عروسک بگیرید؟ _

د! بزرگ شده فکر نکنم ازنظرم عوض ش _  

 .عروسک استقبال کنه

 .علیرضا سرتکان داد و تایید کرد

 .به نظر منم لباس قشنگیه _

 نگاهی به قیمت روی لباس انداخت، گران بود ولی

 ولخرجی در این مورد اشکالی نداشت... ناسالمتی

 !برای خواهرش بود

@ 

 !پس میخرمش _



سفید با همانطور که نگاه میکرد، به نظرش یک تل  

 گلهای صورتی روی آن، به روی موهای طناز

 قشنگ میشد و به عالوه، به لباس انتخاب شده هم

 .میآمد

 هرچه که میدید، دلش میخواست برای خواهرش

 .بخرد

حدودا یک ساعت بعد، دست رد به هیچ چیزی نزده 

 و

 !از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را انتخاب کرده بود

 بیهیچدردان#

# ۶۲۴پارت  

 دو جفت لباس راحتی مناسب در خانه، یک شلوار

 جین و پیراهن سفید دخترانه، کفش، کوله برای

مدرسه و یک کیف کوچک دستی، جوراب شلواری 

 و

 سه جفت جوراب اسپورت را هم به جز تل و پیراهن

@ 

 بلند انتخاب کرده بود و زمانی که به صندوقدار



 !نزدیک میشدند به ذهنش رسید زیادی خرید کرده

علیرضا نگذاشت هیچکدام را خودش حمل کند و 

 تمام

 !کیسههای خرید را خودش به تنهایی گرفته بود

 کارت بانکیاش را بیرون آورد تا حساب کند اما قبل

 از او علیرضا کارتش را به صندوقدار داده و حتی

 .رمزش را گفته بود

 :با تعجب سمتش چرخید

 ...این چه کاری بود؟ آخه چرا _

ه هدیهست، لطفا سخت نگیریدفقط ی _ . 

 خواست حرفی بزند که صندوقدار کارت را پس داد

 :و علیرضا گفت

 .فعال بریم... تو ماشین صحبت میکنیم _

@ 

 به محض اینکه داخل ماشین نشستند، طلوع با

 :دلخوری گفت

 چرا این کارو کردید؟ نه صبر کنید! نگید هدیه آخه _

ر خرجکی واسه دختری که نمیشناستش اینقد  



 میکنه؟

 من اگه میدونستم قراره شما حساب کنید، اصال

 !چیزی نمیخریدم

 ...طلوع خانم لطفا ناراحت نشید _

 من باید حضوری میاومدم بیمارستان برای عیادت

 .ولی واقعا تا همین امروز وقت خالی نداشتم

 معلومه که ناراحت میشم! من نمیدونم این چه _

رن یه خانم دست توعادتیه بعضی مردا دارن نمیذا  

 .جیبش کنه

 من عضوی از خانوادتون که نیستم بخواید همچین

خرجی براش کنید و خواهشا نگید دوستیم؛ آخه مگه 

 تا

 !حاال چهقدر باهم برخورد داشتیم؟

@ 

 بیهیچدردان#

# ۶۲۵پارت  

 حتی میشه تعداد دفعاتی که همدیگهرو دیدیم با دست

 !شمرد



ون؟ با همه اینقدربه نظرتون غیر منطقی نیست کارت  

 زود صمیمی میشید و کارت میکشید؟

 شما چرا عصبانی هستید؟ من واقعا قصدم این نبود _

 ...که برنجونمتون

 احساس میکرد که به غرورش برخورده، از ترحم و

دلسوزی به شدت بدش میآمد و حرکت علیرضا را 

 به

 !همین شکل برداشت کرده بود

 .من از صدقه گرفتن بیزارم _

فکر میکنم هرکس دیگه هم که کمی عزت نفس 

 داشته

 !باشه، نمیتونه بپذیره همچین چیزی رو

@ 

پس لطفا شماره کارتتون رو بهم بدین تا بیشتر از 

 این

 .معذب نشدم

 !طلوع خانم من ابدا همچین منظوری نداشتم _

آخه من چرا باید به شما صدقه بدم؟ میشه یه لحظه 



 به

 من نگاه کنید؟

کراه چشم از شیشه گرفت و به علیرضاییطلوع با ا  

 .دوخت که صورتش به عرق نشسته بود

 با وجود اینکه خودش خواسته بود تا طلوع نگاهش

 کند، سرش را پایین انداخت و تماس چشمیشان تنها

 !چند ثانیه بود

 !من فکر کنم گند زدم _

 .لحظهای سکوت کرد و نفس گرفت

ی میتونم بهتونببینید... من واقعا نمیدونم چهطور _  

 ثابت کنم با اینکه هیچوقت این کارو نکردم ولی اگه

@ 

 الزمه حاضرم قسم هم بخورم که قصدم واقعا اون

 !چیزی که شما برداشت کردین نبوده

 ...درست میگید ما زیاد همدیگه رو نمیشناسیم

 .دستمالی برداشت و سر و صورتش را پاک کرد

ی برخوردبا خالفکارهای خطرناک و حرفهای زیاد  

 داشت و در هیچکدام از ماموریتهایش اینچنین



 .استرس نکشیده بود

 بیهیچدردان#

# ۶۲۶پارت  

 ...با هم آشنایی خاصی نداریم اما _

 ببخشید اولینباره دارم دستپاچه میشم. راستش من

 .ازتون خوشم میآد

شاید از نظر شما مدت آشناییمون خیلی کم بوده 

 باشه،

تربیت و اعتقادات من بهکه همینطور هم هست ولی   

@ 

نحوی نیست که بتونم با یه دختر خانم نامحرم 

 رابطهی

 .دوستی برقرار کنم

 میخواستم اگه اجازه بدین، یه مدت بیشتر باهم در

 ارتباط باشیم تا همدیگه رو بهتر بشناسیم و اگه به

توافق رسیدیم، من به اتفاق خانواده برای 

 خواستگاری

 !مزاحم بشم



مدت با بهت نگاهش میکردطلوع تمام  . 

 در گوشهایترین قسمت ذهنش هم، چنین پیشنهادی را

 !پیشبینی نکرده بود

 ...من.... من.... یعنی شما _

 ببخشید وسط حرفتون میپرم، ولی خواهشم اینه که _

 از همین االن جواب ندین چون هرچی که بگید با

 !عجله و بدون فکره

 اجازه بدین من خودمو به شما ثابت کنم و اونچیزی

که هستم رو بشناسید و اگر بعدش جوابتون منفی 

 بود،

 !هیچوقت مزاحمتون نمیشم

@ 

 تکخندهای زد و با لحنی که سعی میکرد شوخ باشد،

 :ادامه داد

 من سیودو سالمه، یه خانواده تقریبا پرجمعیت _

 .دارم

و دوتا دختر یکی از خواهرام از خودم بزرگتره 

 داره؛



 .همونا که از اینجا براشون گاهی هدیه میگیرم

 یه خواهر و برادر مجرد هم دارم که تو خونه هستن،

 .دانشجوان جفتشون

خواهرم که داره فوق لیسانس میگیره و برادرم که 

 از

 همه کوچیکتره، تازه ترم دوئه و نوزده سالشه. پدرم

 .چهارده ساله که فوت کرده

پدرش که خیلی زود و در جوانی آنها را با یادآوری  

 .ترک کرده بود، آهی کشید

 .خدا رحمتشون کنه _

 .خدا رفتگان شمارو هم بیامرزه _

@ 

 بیهیچدردان#

# ۶۲۷پارت  

 بله داشتم میگفتم، مادرم در قید حیاته ولی از همون

 .موقع زمین گیر شده

 نتونست فوت پدرمو تحمل کنه و سکته کرد. اص اال

اشت... همش چهل سالسنی هم ند ... 



 .طلوع نمیدانست چه بگوید

 هول کرده بود و تنها کاری که از دستش بر میآمد،

 .همین گوش کردن بود

 اون اوایل اوضاعش خیلی بد نبود؛ در واقع میشه _

 .گفت سکته ناقص کرد و عوارضش زیاد نبود

 .از پس بیشتر کارای خودش بر میاومد

تحلیل رفت وولی هرچی بیشتر گذشت، توانش   

 سالگرد فوت بابام بود که یه بار دیگه سکته کرد و

 االن پنج، شش سالی هست که بیشتر اعضای بدنش

 .لمس شده

@ 

 با وجود اینکه آن زن را نمیشناخت اما دلش سوخت

 هم برای آن زن عاشق هم برای علیرضا و خواهران

 ...و برادرش

 ...متاسفم_

قط خواستم یهممنون، نگفتم که ناراحت بشید، ف _  

 توضیح درباره خانوادهام بهتون بدم وگرنه اوضاع

 .اونقدرا هم بد نیست



 پرستار داره از صبح تا شب و خداروشکر خیلی هم

 .خانم دلسوز و با محبتیه

 .ما تقریباا کار خاصی براش انجام نمیدیم

 بیشتر دورش جمع میشیم تا احساس تنهایی نکنه و

 .پرستارش اصال نمیذاره دست به چیزی بزنیم

 یه وقت خیال نکنید که اگر قسمت شد و عضوی از

 .خانواده ما شدین، قراره مسئولیتی بیوفته گردنتون

دیگه نمیدونم باید چی بگم... تو دانشگاه افسری 

 درس

 خوندم و از همون موقع استخدام رسمی شدم. شما

 سوالی ندارید از من بپرسید؟

@ 

# یچدردانبیه  

# ۶۲۸پارت  

 پیشنهاد علیرضا آنقدر یکباره و بیمقدمه بود که

 .طلوع را کام اال شوکه کرد

 اگر از قبل میدانست که قرار بود دربارهی چه

 موضوعی صحبت کنند، خودش را اماده میکرد اما



 .حاال مردد بود

 :صدایش را کمی صاف کرد و گفت

 راستش اصال فکرشم نمیکردم بخواید همچین_

زی بگید، یهکم گیج شدمچی ... 

 بله، درک میکنم اما من از همون موقع که تو هتل_

 دیدمتون، توجهم به شما جلب شد ولی خب اصال

 حرفهای نبود که بخوام حین مأموریت صحبتش رو

 ...پیش بکشم

@ 

 .درسته... فقط یه سوال فعال برام پیش اومده_

 بفرمایید؟ _

د که بیایید با چی شد که شما به این نتیجه رسیدی _

 من

 صحبت کنید؟

 من مطمئنم بنا به شغلتون، شما اول از همه رفتین

 !تمام زندگی منو کشیدین بیرون

 از نظر خودم که هیچ نکته خاص و چشمگیری تو

 .زندگیم وجود نداره



 قعاا

 وا براتون مهم نبود که من فقط یه نظافتچی سادهم؟

 :بدونتردید و مکث گفت

ر نیستنه! چون کار که عا _ ! 

 ...اتفاقاا من برعکس شما فکر میکنم

 به نظرم شما دختر خاصی هستی! براتون مهمه که

از راه حالل پول در بیارید حتی اگه اون شغل، 

 سطح

 !اجتماعی خیلی باالیی نداشته باشه

@ 

 ...دیگر حرفی نزد و هردو سکوت کردند

ببخشید از بس هول هولکی شد، حتی یادم رفت  _

 اول

یه جای خوب و مناسب صحبت کنیم... اگهببرمتون   

 ...عجله ای ندارید یه گشتی تو شهر بزنیم

 خواهش میکنم ولی راستش باید برگردم هتل، _

 .امیدوارم حمل بر بیادبی نذارید خواسته منو

 :با آنکه کمی ناامید شده بود، جواب داد



 اختیار دارید، این چه حرفیه؟ _

 .پس میرسونمتون هتل

 خودش هم نمیدانست که چرا قبول نکرد با علیرضا

 .همراه شود

 دوست نداشت حاال که آنقدر ذهنش شلوغ شده،

 .اوضاع را پیچیدهتر کند

@ 

 شاید اگر قبول میکرد علیرضا امیدوار میشد و او

 !چنین چیزی نمیخواست

 ...حداقل نه تا وقتی که خوب فکر نمیکرد

 .خیلی ممنون _

 بیهیچدردان#

# ۹۶۲پارت  

 فکر میکرد اگر آنچه را که دیده و شنیده بود، به

 رادمهر میگفت، اتفاق خوبی میافتد اما او آب پاکی

 را روی دستش ریخته و گفته بود صدای ضبط شده،

 !چندان مدرک معتبری نمیتواند باشد

 ..حرفهای رادمهر را بار دیگر بهخاطر آورد



اون وویسی که تو گوشیت داری، نهایتاا برای _

اتاثب  

 ...ادعات پیش خانوادت به درد میخوره نه بیشتر

@ 

ولی ناراحت نباش و فکر نکن که کار بیهودهای 

 انجام

 !دادی

 احتماال برای گیر انداختن امید، به همکاری خانوادت

 .احتیاج پیدا کنی

 چه کمکی؟ _

 .من یه ایده دارم _

 به نظرم ما بتونیم یه جوری گیرش بندازیم که دیگه

کاری باقی نمونههیچ جای ان ! 

 !چهطوری؟ _

حاال میگم بهت! اول از همه باید بفهمیم این  _

 دختره،

 .ملیکا دقیقاا کیه و چه اطالعاتی داره

 با اخمی که از سر دقت روی صورتش نشست،



 :پرسیده بود

 چه جوری میشه گیرش آورد آخه؟ _

@ 

 !اون و بسپار به من _

یره سراغکافیه امید رو تعقیب کنیم؛ اول و آخرش م  

 .اون دختر

 !خب همدستشه، نمیاد لوش بده که _

 درسته؛ ولی بعید میدونم یه خالفکار حرفهای _

 !باشه

 با چیزی که من شنیدم، احتماال یه دختر معمولی و

سادهست که اگه بفهمه تو دردسر افتاده، از ترسش 

 هم

 .شده، همکاری میکنه

 .با صدای بوق ممتد رانندهها، از فکر بیرون آمد

 میترسید به خانهاش برود و از تنهایی و هجوم افکار

 ..در سرش، دیوانه شود

 حاال که جز صبر کردن، کاری از دستش برنمیآمد،

 .ترجیح میداد در هتل بماند



@ 

 بیهیچدردان#

# ۶۳۰پارت  

 هیاهو و رفتوآمد آدمها را ببیند تا اینکه با افکار

 .مختلف، خودش را از بین ببرد

اهمیتی به ظاهر خاکی و بهم ریختهاش نداد و راه 

 هتل

 .را در پیش گرفت

 بعد از مدتی رانندگی و تحمل سردردهای شدیدش،

 باالخره رسید و قصد داشت ماشین را در پارکینک

 .پارک کند اما با آن چه که دید، لحظهای متوقف شد

لیرضا بود؟آن مردی که در مقابلش میدید، ع  

 .چشمانش را ریز و با دقت نگاه کرد

 اشتباهی در کار نبود! اما آنجا چه میخواست؟

 اتفاق جدیدی افتاده که او خبر نداشت؟

@ 

 واقعا کشش خبر و اتفاق بد دیگری را نداشت اما با،

 باز شدن در و خارج شدن طلوع از ماشین خون در



 .تنش یخ زد و مات ماند

اشین علیرضا شده بود اما متوجه حضور زنی در م

 به

سمت صندلی عقب چرخیده و انگار در حال 

 برداشتن

 چیزی بود و به همین خاطر در ابتدا نتوانست او را

 .تشخیص دهد

 طلوع کیسههای خرید را در دستانش گرفت و سری

 .برای علیرضا تکان داد

 تعداد کیسهها آنقدر زیاد بود، که نگهبان به کمک

یگر وارد هتل شدندطلوع رفت و با یکد . 

 .علیرضا، بوقی برای طلوع زد و از آنجا دور شد

 ...میخواست مثبت فکر کند اما نمیتوانست

 حتی نمیتوانست فعال قضاوت نکند و برای خودش

 ..نبرد و ندوزد

@ 

 حالش بد بود و هر لحظه بدتر هم میشد! مغزش کم

 .آورده و کنترلی روی آن نداشت



گفت دختری که باازطرفی صدایی در ذهنش می  

 اشتیاق او را بوسیده بود، به همین راحتی سراغ کس

 !دیگری نمیرفت اما آن صدا ضعیف بود

 مدام علیرضا پیش چشمم میآمد و لبخند و سرتکان

 !دادن طلوع برای او

 دندان به هم سایید و ماشین را بیمالحظه و بیدقت در

 .پارکینگ پارک کرد

اما جان رانندگی از آمدن به هتل پشیمان شده بود  

 .دوباره را هم نداشت

 بیهیچدردان#

# ۶۳۱پارت  

@ 

 با خشمی که به زحمت کنترلش کرده بود، پا داخل

هتل گذاشت و دوباره طلوع را مقابلش دید که 

 مشغول

 .خوش و بش کردن با یکی از کارکنان بود

 سنگینی نگاهش باعث شد طلوع سر بچرخاند و با

 دیدن پوالد، ابروانش از سر تعجب و سردرگمی باال



 .پرید

 چرا جوری نگاهش میکرد که انگار هرلحظه ممکن

بود به سمتش حمله کند؟ دلیل آن چشمهای خشمگین 

 و

 طلبکار چه بود؟

 اگر کسی هم باید حساب پس میداد، خود پوالد بود نه

 !او؛ ولی ظاهرا یک چیزی هم بدهکار شده بود

نش رسید که شاید او را همراه لحظهای به ذه

 علیرضا

 .دیده باشد

 به هرحال هردو تقریبا در یک زمان پا داخل هتل

 .گذاشته بودند

@ 

کمکم لبخند کوچکی، گوشهی لبش شکل گرفت که 

 بی

 .شباهت به پوزخند نبود

 !بدش نمیآمد پوالد کمی حرص بخورد

 ...فقط سرو وضع بهم ریختهاش را درک نمیکرد



لین بار بود که او را به آن شکل میدیدشاید برای او . 

 لحظهای با خود فکر کرد نکند اتفاق بدی برایش

 افتاده؟

 .اما به سرعت خط بطالنی روی افکارش کشید

 به او ربطی نداشت که پوالد چه میکند و چه میپوشد

 ...و کجا میرود

 !دیگر با او کاری نداشت

 از کنارش که عبور کرد، رویش را به سمت دوستش

 .چرخاند و حتی سالم نکرد

@ 

 با آنکه پشتش به پوالد بود اما میتوانست حس کند که

 ...با فاصلهی چند قدمیاش ایستاده

 نفسهای سنگینش را حس میکرد. باالخره آسانسور

 .به طبقهی همکف رسید و پوالد سوار شد

 عالرغم تمام سرکوب احساسش، باز هم زیر چشمی

و باز هم جز نگاهی به داخل آسانسور انداخت  

پریشانی و ناراحتی، چیزی نتوانست از صورت 

 پوالد



 بخواند... چه اتفاقی بود؟

 باور نمیکرد تمام این حال، بهخاطر خودش باشد

 ...حتما اتفاق بدتری افتاده

 .در آسانسور بسته و پوالد دور شد
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 .فقط ناسزا بود که روی لبهای پوالد میآمد

 .داغ دلش با دیدن طلوع تازه شده بود

@ 

 !دخترهی بی چشمو رو _

 !زل زده تو چشمای من، دریغ از یهکم خجالت

 ..آدمت می کنم وایسا

 .یه کاری میکنم که دیگه جرات نکنی نگاهم کنی

 .از آسانسور بیرون آمد و راه اتاقش را پیش گرفت

با وجود تمام تهدیدها و ناسزاها، حتی ذرهای هم 

 آرام

 .نشده بود

 خواستهی اصلی که سعی داشت آن را با حس خشم



 .پنهان کند، این بود که رابطهیشان مثل سابق شود

 مثل دو دوست، شاید هم کمی بیشتر از دو دوست

 !معمولی

 سری تکان داد و کارتش را مقابل سنسور قفل در

 .گرفت

 .بالفاصله صدای تیک مانندی آمد و در باز شد

کرده و یا توهمی بیشتر نبود نمیدانست واقعا تب ... 

@ 

 .لباسهایش را کند و سمت حمام رفت

 آب را روی سردترین حالت تنظیم کرد و با برخورد

 .آب سرد روی تنش، لحظهای بدنش منقبض شد

 نفس حبس شدهاش را محکم به بیرون فوت کرد و

 .اجازه داد آب، به همه جای تنش برخورد کند

و اال مشکلی با دراصلیترین دغدغهاش پونه بود   

میان گذاشتن ماجرا با پدر و مادرش نداشت، اما اول 

 و

 اخرش چه؟

 بهتر نبود آگاه میشد که با چه کسی زندگی میکرد؟



 به نظرش اگر حاال از یکدیگر جدا میشدند، خیلی

 !بهتر بود تا پای بچهای هم به این ماجرا باز میشد

تصمیمش را گرفته بود و به محض بهتر شدن 

ش،حال  

 .ابتدا با پدرش صحبت میکرد

@ 

 هامون رگ خواب ماهبانو را بلد بود و با خبر کردن

 ...مادرش را به او میسپارد

 بعد از آن باید فکرهایشان را روی یکدیگر

 .میریختند تا به پونه خبر دهند

 امیدوار بود رادمهر هرچه زودتر بتواند رد ملیکا را

 !بگیرد و اطالعات خوبی به دست آورد
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 .آب را بست و از حمام خارج شد

 .حوله را چنگ زد و دور کمرش پیچید

 آب از روی موهایش چکه میکرد اما برایش اهمیتی

 .نداشت



 .حمام هم نتوانسته بود قدری از التهابش کم کند

باید به نحوی، از این سردرد زجرآور راحت 

 ...میشد

@ 

سراغ کشو رفت و مسکنی از ورق بیرون آورد و 

 آن

 .را در دهان انداخت

 از یخچال بطری آب معدنی را برداشت و چند قلوپ

 .نوشید تا قرص پایین برود

 ...امیدوار بود کمی از دردش کم شود

 .تلفن داخلی هتل را برداشت و درخواست قهوه داد

 چشمانش را بست اما مدام تصویر امید در تصورش

ش میبستنق . 

 .آهی کشید و ناامید چشمانش را باز کرد

 تصمیم گرفت اینبار سیگار را امتحان کند، دستش را

سمت پاکت سیگار دراز کرده بود که ضربهای به 

 در

 .خورد



 .حتما قهوه آورده بودند

 .حال و حوصلهی پوشیدن لباس نداشت

@ 

 پوفی کشید و به نحوی در را باز کرد که جسم

به لطف حوله کمی پوشیده شده  برهنهاش که فقط

 بود،

 .نمایان نشود

 قهوه را دختر جوان و کم سن و سالی با خود آورده

 .بود

 .حتی از طلوع هم جوانتر به نظر میرسید

چند لحظه طول کشید تا به خاطر آورد خودش 

 موافقت

 کرده بود که دختر یکی از کارکنان به جای مادر

 .بازنشسته شدهاش، استخدام شود

الم، براتون قهوه آوردمس _ . 

 سرش را پایین انداخته، پوالد و وضعیتش را اصال

 .ندیده بود

 .سالم، ممنون بده خودم _



 دختر سینی را سفت چسبیده و مشخص بود که

 .دستپاچه شده

@ 

 خاک بر سرم، شما چرا؟... خودم میذارمش رو _

 .میز، شما اجازه بدید من بیام داخل

در را باز کرد سری به افسوس تکان داد و . 

 برای خودش اهمیتی نداشت و اگر نمیخواست

راهش بدهد، صرفاا برای این بود که خود دختر 

 معذب

 !نشود
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 شرمنده که یکم دیر شد، یکی از آسانسورا خراب_

 شده و دارن درستش میکنن، اون یکی هم پر بود

 .مجبور شدم از پلهها بیام

 .اشکالی نداره _

@ 

 قصد داشت فنجان قهوه را روی میز بگذارد و سینی



 را با خود ببرد اما با نیم نگاهی به رئیسش و دیدن

 برهنگی او در عرض چند لحظه به سرعت

 دستپاچگیاش بیشتر شد و آنقدر هول کرد که قهوه را

 .روی زمین ریخت

 :چنگی به صورتش زد و نالید

 ...وای.. خاک بر سرم _

 پوالد آنقدری عصبی و خسته بود که تحمل

 .خرابکاری دختری تازهکار را نداشته باشد

 :فریاد زد

 !داری چه غلطی میکنی تو؟ _

 :دختر که حاال رنگش نیز پریده بود، ناواضح گفت

 ...آقا... به خدا... من _

@ 

 چشمانش را بست و با انگشت پیشانیاش را ماساژ

 .داد

 .گمشو بیرون _

_ یکی دیگه میارم همین االنآقا میرم  . 

 !شنیدی چی گفتم یا کر هم هستی شکر خدا؟_



 آنقدر جدی حرف زده بود که جای هیچ بحثی

 .نمیگذاشت

 .چشم _

 به محض ترک اتاق، بغضش ترکید و گریان به

 .طبقهی پایین رفت

 طلوع که هدیههایش برای طناز را در اتاقش گذاشته

نشسته بود تابود و بعد از آن پیش سامیه در البی   

@ 

 صحبت کنند، در حال عذرخواهی بود که او را رها

 ...کرده و با علیرضا همراه شده

 .وسط بحثشان بود که اتفاقی دختر جوان را دیدند

 نگاهی به یکدیگر انداختند و سامیه از جا بلند شد تا

 .سر از ماجرا در بیارد

 چی شده؟ چرا گریه میکنی فاطی؟ _
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 :فاطمه با همان گریه گفت

 ...آقای صدر منو انداخت بیرون _



 وا، چرا؟ _

@ 

 من هول شدم، آخه چه میدونستم لختن... قهوه از _

 دستم افتاد و کثیفکاری شد... خیلی هم باهام بد حرف

 ...زد. واقعاا بداخالقه! فکر کنم اخراجم کنه

 .و دوباره گریهاش را از سر گرفت

ف به او نگاه کردندسامیه و طلوع متاس . 

 نگران نباش، کال بعضی وقتا اخالقش چیز مرغی _

 میشه ولی همیشگی نیست... ببینم گفتی لخت بود؟

 عالرغم تالشش برای بیخیالی، او هم با کنجکاوی به

فاطمه نگاه کرد تا سر از ماجرا در بیاورد اما 

 جوری

 وانمود میکرد که چندان هم حرفهای سامیه و فاطمه

 .برایش مهم نبود

 لخت لخت هم که نه... فقط یه حوله بسته بود دور ِ _

 .کمرش ولی بازم من فکرشو نمیکردم... شوکه شدم

 .ناخودآگاه نفس راحتی کشید

@ 



 .عزیزم تو برو پیش بقیه _

 چیز مهمی نیست اگر میخواست اخراجت کنه، همون

 .لحظه این کارو میکرد

رینگران نباش درک میکنه که تازهکا . 

 ...دختر آهی کشید و رفت

 :سامیه مرموزانه گفت

 !چه خوب دلداری میدی _

 :متوجه منظورش نشد؛ با این حال گفت

 ...ممنون_

حاال که اینقدر استعداد داری، برو رئیسم آروم  _

 !کن

 :چشمغره غلیظی رفت و گفت

 !به من ربطی نداره _

@ 
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که میدونم یه خبرایی حاال هی انکار کن، ولی من _  

 !بینتون هست



 ...نه ببین _

 :سامیه میان حرفش پرید و گفت

 چرا برای من میخوای توضیح بدی؟ به نظرم اگه _

برات مهمه، خودت برو سراغش ببین چشه؟ اونی 

 که

 !من دیدم، با یه من عسلم نمیشد خوردش

 سامیه درست میگفت. به خوبی حال بد پوالد، قابل

تکلیف غرورش چه میشد؟ تشخیص بود اما  

 او به خود قول داده بود تا نگذارد دیگر پوالد او را

 ببیند، حاال با پای خودش به اتاقش میرفت؟

@ 

 کمکم و بدون اینکه خودش متوجه شود، از سامیه

 .فاصله گرفت و سمت آشپزخانه رفت

 کالفه پوفی کشید. نمیدانست چه کند. میخواست به

ز شدت کنجکاویاش بکاهدبهانهی قهوه بردن، کمی ا . 

 در نهایت همینکار را کرد و با قهوهی خوش عطری

 .مقابل اتاق پوالد ایستاد

 .موضعش را همچنان حفظ کرده بود



 به شدت دلخور و ناراحت بود و بردن قهوه باعث

 .نمیشد فراموش کند با او چه کرده

 .ضربهای به در زد و منتظر ایستاد

از شد و پوالدچند لحظهای طول کشید که در ب  

 .مقابلش قرار گرفت

 امیدوار بود در این فاصله، لباس پوشیده باشد اما

وضعیتش دقیقا همان حالتی بود که فاطی تعریف 

 کرده

 !بود

@ 

 .اینبار خود پوالد بود ک عقب رفت

 دلش برای طلوع تنگ شده بود و با دیدنش، این

 .دلتنگی شدت بیشتری نیز گرفت

 ...انگار ماهها میشد که ندیده بودش

 سالم _

 طلوع پشت چشمی نازک کرد و زیر لب، جوابش را

 .ناواضح داد
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 .قهوه رو آوردم _

 !مرسی، اون دختره گند زد به اتاق _

 .نگاهش را از چشمان قرمز پوالد گرفت

@ 

 !تقصیر اون چیه؟ آخه فکر نمیکرده لخت باشی _

و وضعیه جلو بقیه؟ این چه سر  

 !لخت اونم جلو یه دختر جوون

 تو که خودت خیلی مقرراتی هستی، من باید بگم؟

 :قهوه را از دست طلوع گرفت و آرام گفت

 .ول کن حوصله ندارم _

 آهان! یادم نبود تو کال با من مشکل داری و _

 !حوصلهمو نداری

 منم واسه این اومدم که دیدم دختر بیچاره رو به گریه

نداختی، نمیگی اونجوری باهاش حرف میزنیا  

 غرورش میشکنه؟ واقعا چرا اینطوری شدی تو؟

 فقط خودتو میبینی و مهم نیست چه به روز بقیه

 میآری؟



 نمیخواست این حرفها را پیش بکشد اما کنترل

 .احساساتش واقعا سخت شده بود

@ 

 من نگفتم حوصلهی تو رو ندارم، چرا حرف _

 میذاری تو دهن من؟

 !نگی هم مهم نیست، کارات که نشون میده _

 :کمی دیگر از قهوه را نوشید و نالید

 ...من حالم خوب نیست، باهام بحث نکن _

 متوجه حال طلوع بود و نمیخواست یکبار دیگر

ناراحت و دلخور ترکش کند. دستش را گرفت و 

 روی

 .مبل نشاندش

 :آهی کشید و گفت

شدی ولی قرار ببین... میدونم که دچار سوتفاهم _  

نبود تو رو به امان خدا ول کنم تا تو حال خودت 

 باقی

 .بمونی

@ 



 قرار بود بیام سراغت ولی اونقدر همهچی پیچید به

 هم و برام مشکالت مختلف پیش اومد، که اصال

 .فرصت نکردم

 من هیچوقت نمیخواستم دلتو بشکنم باور کن،

 غصهی رفتارم با بقیه رو هم نخور؛ خودم بعدا که

 !بهتر شدم، حلش میکنم
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 حرفهای پوالد، نه تنها از ناراحتیاش کم نکرد، که

 .حتی حالش بدتر هم شد

 درک نمیکرد که چرا اینکار را با او کرده و دلش را

 .شکسته و حاال بهانههای صد من یک غاز میآورد

 .پوزخندی زد و دستش را محکم بیرون کشید

@ 

بگم االن؟ هرکاری دوست داری  توقع داری چی _

 با

 بقیه میکنی و بعدش هم چهارتا جمله تحویلش میدی

 و یه جوری رفتار میکنی که انگار هیچ اتفاقی



 نیوفتاده! ها؟

 من هرکاری کردم، برای خود تو بود! فکر کردی _

برام راحت بود که پا رو خواستهی خودم بذارمو 

 عقب

توضیح  بکشم؟ حتی نذاشتی من حرف بزنمو بهت

 بدم

 .که چرا این کارو کردم

 :ناباور گفت

 بخاطر خودم، پسم زدی؟ _

 خداکنه آدم بخواد حرفشو بزنه، صدتا راه وجود

 داره! تو حرفی نزدی؛ چون اصن حرفی نداشتی که

 !بگی

 طلوع آنقدر عصبی بود که به کل حال بد خودش و

 !شدت ناراحتیاش را فراموش کرده بود

@ 

بلش را آرام کند اما نمیدانستدوست داشت دختر مقا  

 .چهطور

 !بهم نگاه کن _



 طلوع که بیاعتنایی کرد، دست زیر چانهاش گذاشت

 .و صورتش را باال گرفت

 من معذرت میخوام... اگه باعث شدم حس بدی _

 داشته باشی، احساس کمارزشی کنی یا هرچیز

 دیگهای، معذرت میخوام، خب؟

 .طلوع فقط نگاهش کرد

ا دلیلش خودت بودی، نخواستم با باور کن تنه _

 عجله

 .کاری بکنم

 .باید حرمتتو حفظ میکردم

 باید اجازه میدادم تا به این موضوع فکر کنیو تو

 عمل انجام شده قرارت ندم. شاید احساساتی شده

@ 

 بودی، شاید واقعا نمیخواستی و بعدا از خودت و من

 .شاکی میشدی

دهمن نمیخواستم حس کنی ازت سوءاستفاده ش . 
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 حتی اگر میخواست هم، نمیتوانست حرفهای

 !صادقانهی پوالد را باور نکند

 مشخص بود که واقعاا به همین موضوعها فکر

 .میکرده و به همین خاطر پا پس کشیده

 میدونی مشکلت چیه؟ این که فکر میکنی عقل_

 !کلی

 واسه خودت بریدی و دوختی و اصال کاری به من

 !نداشتی که چه بالیی سرم میآری

 من بهت اعتماد کردم! خودمم گیجم... اصال نفهمیدم

 یهو چرا از دوتا رفیق خوب، تبدیل شدیم به تویی که

 داوطلب میشی برای بوسیدنم و تمام شعارهاتو و

@ 

 قانونهایی که بهشون سفت و سخت معتقد بودی، پا

 !میذاری روی همهشون

ولی جلوتو نگرفتم. برعکس و من... ازم بعید بود...  

 ...باهات همکاری کردم

 همزمان که حرف میزد، غرق فکر شده بود و انگار

 .اتفاق افتاده را یکبار دیگر در ذهنش مرور میکرد



 بابت زدن بعضی حرفها، تردید داشت و نمیدانست

 .عکسالعمل پوالد چه خواهد بود

 من اولین باری بود که یه پسرو میبوسیدم و شد_

رینش... میدونی چرا؟بدت  

 :پوالد که جوابی نداد، ادامه داد

 چون اون لحظه، احساس کردم که خرد شدم،_

 غرورم شکسته... نمیدونم... هرچی حس بد داشتم،

 !اومد سراغم

 :کالفه و حیرانتر از قبل پرسید

@ 

 اصال چرا این کارو باهام کردی؟ مگه رفاقتمون_

 چش بود؟

خیال کردم بعد سالها،چرا گند زدی به همه چی؟ من   

 یه دوست خیلی خوب پیدا کردم ولی تو همهچی رو

 ...باهم قاطی کردی

 پوالد، هیچ نگفته و اجازه داده بود تا طلوع،

 حرفهایش را کامل کند و هر چه در دل داشت،

 .بیرون بریزد



 .به او حق میداد اگر ازش دلخور میشد

ینبا آن بوسه، همهچیز را زیر سوال برده بود و ا  

 مسئله در میان مشکالت ریز و درشتی که بر سر

 .راهش قرار گرفت، کمرنگ شده بود

نمیگم از دستم ناراحت نباش، چون کارم اشتباه _

 .بود

 ولی اگه زمان برگرده عقب، نه از این که بوسیدمت

 !پشیمون میشم و نه از اینکه وسط کار عقب کشیدم

@ 

 بیهیچدردان#

# ۶۴۰پارت  

هم فرو رفتطلوع، اخمهایش در  . 

 .منظورش را نمیفهمید

خواست حرفی بزند اما پوالد با انگشت اشاره کرد 

 که

 .دست نگه دارد و اجازه دهد حرفش کامل شود

 .میخواستم این حرفا رو سر فرصت بهت بزنم_

 وقتی که ماجراها و مشکالت خانوادگی رو تموم کنم



 چون عواقبش هنوز باهامه و اگه نادیده بگیرمشون،

 .بدجوری ضربه میخورم

 .میخواستم با یه ذهن آزاد سمتت بیام

 ولی تو، با حضور ناگهانیت و حرفات که بدون

تعارف بیانشون کردی، یهکم اوضاع رو تغییر 

 !دادی

 :طلوع سر جایش کمی جا به جا شد و آرام گفت

@ 

 متوجه منظورت نمیشم؛ میخواستی بعداا چی بهم_

 !بگی؟

_ ون بوسه، همهچیزوتو درست میگی، من با ا  

 عوض کردم... اوضاع بینمون تغییر کرد! و جالب

 میدونی چیه؟

 .اینکه من همیشه منطقی بودم نه احساساتی

 هیچوقت نشده که زیر قولم بزنم، مگه اینکه واقعا

 ...نتونم

 حرفهای بعدیاش، ممکن بود باعث شود که کل

زندگیاش تغییر کند نه فقط رابطهاش با طلوع! اما 



 باز

م نمیتوانست ساکت بماند و آنها را به زبان نیاورده . 

من نتونستم پای حرفم بمونم... نتونستم به تو فقط _

 به

 ...چشم یه دوست نگاه کنم

 .طلوع ناباور چشم به دهان پوالد دوخته بود

 .باورش نمیشد چنین چیزی میشنود

@ 

 ...من نمیخوام دیگه دوست باشیم_

ه کردسرانگشتان طلوع را لمس و زمزم : 

 نمیخوام از اینکه ممکنه کسی بخواد بهت نزدیک_

 .بشه، بترسم

 .نمیخوام به کسی غیر از من دل بدی

 ...نمیخوام به کسی غیر از من وابسته شی

نباید یکی مثل علیرضا یا هر خر دیگهای، باهات 

 وقت

 بگذرونه و من هیچ حقی برای منع کردنت نداشته

 .باشم



ا دوست معمولی باشیمما باید خیلی بیشتر از دوت ! 

 بیهیچدردان#

# ۶۴۱پارت  

 .حرفهای پوالد تمام و ساکت شد

 .از جواب طلوع کمی استرس به جانش نشسته بود

 یعنی خوشحال میشد؟ یا ممکن بود توی ذوقش بزند؟

@ 

 .آب دهانش را بلعید و خیرهی دختر مقابلش شد

 .طلوع اما کام اال شگفتزده شده بود

ناگهانی، به ابراز عالقه خیال نمیکرد آن بوسهی  

 .منجر شود

 هنوز شوکه بود و باور نمیکرد که کسی که از

 !خواستن او صحبت کرده، پوالد باشد

 حال عجیبی داشت؛ قلبش تند میزد و حس میکرد

 .صورتش سرخ شده

 .داغ کرده بود و از تمام جانش حرارت بیرون میزد

پوالد چه گفته بود؟ دوست نداشت او را با علیرضا 

 یا



 شخص دیگری یا با لحن خود پوالد، با هر خر

 !دیگری ببیند؟

 لبخند کوچکی، گوشهی لبهایش نشست؛ رویش

 غیرتی شده بود؟

@ 

 .پوالد که کمی تکان خورد، از فکر بیرون آمد

 برخالف آنچه واقعا در دلش میگذشت، سعی کرد

دمنطقی تصمیم بگیر . 

به دردت بخورم... ترجیح من... فکر نکنم زیاد _  

 .میدم همون دوستای عادی بمونیم

 مقابل چشمان بهتزدهی پوالد، از جا بلند شد و از

 .اتاق بیرون رفت

 سختترین کار ممکن را کرده بود، مگر یک دختر از

 دار دنیا چه میخواست؟

یک مرد قوی و حامی که همیشه مراقبش بود و 

 هرجا

را در خطر میدید، خودش را سپر میکرد که او . 

 مردی که سعی میکرد ناراحتیهایش را کم کند و



 .لبخند روی لبش بیاورد

 مردی که به غرور و عزت نفس او اهمیت میداد و

 همهی اینها در کنار احساساتی که نسبت به پوالد

@ 

 داشت، باعث میشد او یک پکیج کامال ایدهآلی برای

ش به حساب بیایدهر دختر، خصوصاا خود . 

 او اگر میخواست با احساساتش صادق باشد، به پوالد

حس کام اال متفاوتی نسبت به هر مرد دیگری 

 .داشت

 بیهیچدردان#

# ۶۴۲پارت  

 پوالد باالخره از شوک بیرون آمد و به سرعت لباس

 .تن کرد و از اتاق بیرون پرید

 !باورش نمیشد به همین راحتی جواب رد شنیده باشد

را در راهرو یافت طلوع . 

 .هیچکس جز خودشان آنجا نبود

 !طلوع؟ وایسا _

@ 



 از حرکت ایستاد و آهی کشید؛ کاش پوالد دنبالش

 .نمیآمد تا این تصمیم راحتتر میشد

 چهطور جلوی خودش و چشمانی را که هرلحظه

 ممکن بود ببارد، میگرفت؟

 :پوالد مقابلش ایستاد و باتعجب گفت

ی میگی نه؟ من فکر کردمچرا؟! به همین راحت _  

 ...تو

 ...نگاهش را به چشمان خیس طلوع دوخت

 ...خیال کردم تو همون حسی رو داری که من دارم_

 ...خیال کردم یه چیزی بینمون هست

 :با تردید پرسید

 نیست؟ _

@ 

جوابش قطرهی اشکی بود که از روی گونهاش 

 جاری

 .شد

 .با دست صورتش را پاک کرد و چشم گرفت

 این تصمیم برای هردومون بهتره... ما خیلی باهم _



 .فرق داریم

 .حرف طلوع را درک نمیکرد و سرگردان بود

_ 

 ...اتفاقاا ما که خیلی بههم میاییم

 حرف همو میفهمیم... حالمون کنار هم خوبه... پس

 چرا میگی نه؟

 :طلوع با صدای گرفتهای لب زد

 .همه میدونن من اینجا نظافتچی بودم _

 خب که چی؟ _

@ 

فکر کردی الکیه؟ تو همین هتل از ترسشون  _

 چیزی

 نمیگن ولی اگه بفهمن واقعا باهمیم، فکر کردی دیگه

 اص اال میشه کنترلشون کرد؟ خانوادهت چی؟

 بیهیچدردان#

# ۶۴۳پارت  

تو تک پسری، برات هزارتا آرزو دارن. دوست 

 ندارم



 همه به چشم یه آدمی که خودمو بهت چسبوندم یا

یزونت شدم، نگاهم کننآو . 

 بهخاطر چنین مزخرفاتی، نه میگی؟ _

به حرف آسونه ولی یه مدت بعد، همین چیزایی  _

 که

 برات خیلی پیش پا افتادهست و یا مزخرف به نظر

 میرسن، آزارت میدن و باعث میشن به تصمیمی

 .که گرفتی شک کنی

@ 

 من از تصمیمم مطمئنم طلوع! واقعا فکر میکنی _

م که از روی احساسات یه پیشنهادی بدمو آدمی هست

 به

 بقیهی مسائل فکر نکردم؟

 کاری که من زیاد انجام میدم، همین فکر کردنه! از

 .روی هوا که حرف نمیزنم

 .طلوع قصد نداشت از موضعش کوتاه بیاید

 خانوادهی پوالد را دیده بود؛ حتی برای دقیقهای

 .نمیتوانست با خانوادهی خودش مقایسه کند



مون با آنهمه جذابیت و پرستیژ را با چه کسیها  

 مقایسه میکرد؟

 پدری که ترکشان کرده بود و حتی یکبار هم نیامده

 بود تا دخترش را ببیند؟

 یا با بهادر بیشرم و حیا و متجاوز؟

 خواهرانش را که همگی سرتاپایشان با لباسهای فاخر

 و کیف و کفش مارکهای معروف پوشانده شده بود با

 خواهرک بیمارش میتوانست مقایسه کند؟

@ 

 یا مادر جنوبیاش با آن لهجهی غلیظ عربی و

 لباسهای محلی و ساده که از نظرش کامال دلنشین هم

 بود را با ماه بانو؟

 این دو خانواده چه حرف مشترکی با یکدیگر داشتند؟

 چهطور نباید احساس حقارت و شرم میکرد؟

میشد، سر راهش اگر ماهبانو متوجه ارتباطشان 

 قرار

 نمیگرفت و از او نمیخواست تا دست از سر پسرش

 بردارد؟ کوچکش نمیکرد؟



 سری تکان داد و مطمئنتر از قبل، از پوالد قدمی

 .فاصله گرفت

 من تصمیممو گرفتم، لطفا دیگه راجع بهش بحث _

 ...نکنیم

 :پوالد میان حرفهایش پرید و با اخمهایی درهم گفت

 ...ولی آخه_

@ 

اگه بخوای بیشتر از این اصرار کنی، مجبور  _

 میشم

 از این هتل برم... فکر میکنم رابطهمون مثل چند ماه

 !قبل فقط رئیس و کارمندی باقی بمونه، بهتره

 مهلت حرف دیگری نداد و به سرعت از پلهها پایین

 ...رفت

 بیهیچدردان#

# ۶۴۴پارت  

 پوالد هیچوقت به حرف دیگران اهمیت نمیداد و

کاری را میکرد که خودش دوست داشتهمان  . 

 برایش مهم نبود که چهچیزی پشت سرش میگفتند و



 اگر زمانی میدید کسی پا از حد خودش فراتر

گذاشته، برخورد قاطع میکرد اما حاال طرف 

 حسابش

 دختری بود که برخالف اخالق و رفتاری که سعی

 .داشت نشان دهد، حساس بود و شکننده

@ 

کسی او را تحقیر و یا ناراحت هرگز اجازه نمیداد  

 کند و اگر او به این باور نرسیده بود، یعنی هنوز به

 !پوالد اعتماد کامل نداشت

 باید اعتماد او را به خود جلب میکرد و چنین چیزی،

 .به سرعت پیش نمیآمد

 فع اال نباید عجله کرده و بهتر بود مشکالتش را به

 .ترتیب حل کند

ات امید باید محقق میشد! پسابتدا دستگیری و اعتراف  

تصمیم گرفت برای مدت زمان کوتاهی، سکوت 

 کرده

 .و روی خواستهاش به طلوع، اصرار نکند

 .به همین ترتیب، چند روزی گذشت



 قرار بود کمی از جانب ملیکا و همکاریاش مطمئن

 .شود و بعد حقیقت را به خانوادهاش بگوید

 .در دفترش، مشغول کار بود اما ذهنش درگیر

 .نمیتوانست درست تمرکز کند

 پوفی کشید و موبایلش را از روی میز برداشت تا با

 .وکیلش تماس بگیرد

@ 

 در بین مخاطبین، روی نام رادمهر ضربه زد و

 .منتظر ماند تا تماس برقرار شود

الو»بعد از این که چندباری بوق خورد، صدای  » 

شنید گفتنش را . 

 .میخواستم خودم باهات تماس بگیرم اتفاقا _

 .صدایش بشاش و پرانرژی به نظر میرسید

 چرا؟ چیزی فهمیدی؟ _

 .آره! دقیقا همون اتفاقی افتاد که پیشبینی کرده بودم _

 به یکی پول دادم که شیش دونگ حواسشو جمع کنه

 .و امیدو بپاد

لیدوروز پیش، باالخره جایی رفت که به ما هم خی  



 !کمک کرد

 .هیجان صدای رادمهر، به او هم منتقل شده بود

@ 

 رفت خونهی اون دختره؟ _

 آره! مثل اینکه خونه به اسم یه خانم میانساله که با _

 .دخترش تنها زندگی میکنن

 ملیکا کشاورز، بیست و شیش

 .ساله، گرافیست

 .میشناسی همچین کسیرو؟ فکر نمیکنم بشناسی

 .نه، اصال _

زدم! دیروز وقتی مادرش رفته بودحدس می _  

 پیادهروی، رفتم سروقتش، سپرده بودم که مشغولش

 .کنن یهو بدموقع پیداش نشه

 همهی اینکار رو کردی و به من هیچی نگفتی مرد _

 حسابی؟

 من که گفته بودم بسپار به خودم و خودترو بکش _

 کنار؛ الزم نیست کاری انجام بدی؟

@ 



 :سری تکان داد و پرسید

 خب حاال چی شد تهش؟ _

 بیهیچدردان#

# ۶۴۵پارت  

شروع کردم تهدید کردن که ازت مدرک داریم _

 برای

 رابطهی نامشروع و به خاک سیاه میشینی؛ اگه با ما

 همکاری نکنی و مادرت بفهمه، سکته میکنه و

 ....آبروتون میره

 هیچی دیگه... یه نیم ساعت فقط داشتم تهدیدش

 .میکردم

ست و پاشو که گم کرد، فهمیدمرنگش کال پرید و د  

 !که نقشهم گرفته و دختره هم قالب تهی کرده

 البته از همون نگاه اول تشخیص دادم آدم حرفهای

 .نیست و سر از قانون و جزئیاتش در نمیآره

 .حاضر شد همکاری کنه و هر شهادتی که الزمه بده

@ 

 خب اصال چی گفت؟ چی میدونست؟ _



 خیلی حرفا زد، از همین پشت تلفن بگم؟ _

در خودش توان و حوصلهی رفتن به دفتر رادمهر 

 را

 .نمیدید

 .اگر میتونی همهشو بگی، آره همینطوری بگو _

 :رادمهر به شوخی گفت

 انگار دیگه ذوق سابق رو برای حل این ماجرا _

 .نداری

 جزئیات خیانت دوستم که داماد خانوادمون هم _

، ذوق داره آخه؟ فقط میخوام تموممحسوب میشه  

 !شه

@ 

رادمهر هم بی حرف اضافه، دربارهی ملیکا شروع 

 به

 .صحبت کرد

مثل اینکه اصال خبر نداشته که امید زن داره،  _

 یعنی

 خودش که اینطور به من گفت و اگه از من



 !میپرسی، به نظرم راست میگفت

 تایم زیادی رو باهم میگذروندن و به صورت اتفاقی،

 بعد از مدتی دوستی مچ امیدو میگیره و میفهمه که

 !متاهله

 میخواد باهاش بهم بزنه که امید به این بهونه که

 رابطهی بدی با زنش داره و میخواد طالقش بده،

 .نگهش میداره و ازش فرصت میگیره

 دختره هم خیلی بهش وابسته بوده پس قبول میکنه

صولی به شرطی که امید زودتر وضعیت رو مشخ  

 کنه اما اونم مدام بهونه میآورده و قضیه طالق رو به

 .تعویق میانداخته

 تاجایی که من میدونم اصال اسمی از طالق پیش پونه

 نمیآورده و تازه همیشه هم نقش یه شوهر عاشق رو

 .بازی میکرده

@ 

تمام این حرفا، فقط برای این بوده که ملیکا کمتر 

 بهش

 .گیر بده



 بیهیچدردان#
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 یعنی دختره حالیش نمیشده که تمام این مدت _

 سرکاره؟

 چرا! میخواسته امسال دیگه باهاش تموم کنه که _

 بهش گفته صبر کن بهت قول میدم تا آخر همین سال

 ما از ایران میریم، میدونی یعنی چی؟

 :منتظر پاسخ پوالد نماند و گفت

 یعنی از وقتی بهش قول رفتن داده که تو برگشتی _

نایرا ! 

 ملیکا هم باور نکرده و فکر کرده بازم یه وعدهی

جدیده و قراره چند سال دیگه با همین وضع بگذره 

 که

@ 

 امید هم وقتی تحت فشار قرار میگیره، مجبور میشه

 !کل ماجرای سنگ و عتیقهها رو براش تعریف کنه

 البته اولش نمیگه دقیقا چی تو سرشه ولی کم کم

 همهی نقشههاش رو تعریف میکنه تا ملیکا باور کنه



 برخالف سالهای گذشته دیگه دروغی تو کارش

 .نیست

پوالد طبق ذهن شکاکی که اخیرا پیدا کرده بود، 

 :گفت

 پس چرا این دختره راضی شد همکاری کنه؟ _

 نترسید برای خودش دردسر بشه؟

ازم قول گرفته که ازش شکایتی نکنیم. به نظرم  _

 هم

لیلی نداره که بخوایم این کارو بکنیمد . 

 چون تو ماجرای تصادف تو یا کال نقشههای امید،

 .هیچ کاره بوده

ولی مطمئنش کردم که کاریش نداریم و با خیال 

 راحت

 .هرچی میدونه، بهتره بگه وگرنه بیخیالش نمیشم

 از اینجا به بعدش رو هم بسپار به خودم. تو فقط تنها

نجام بدی، مطلع کردن خانوادتهکاری که فعال باید ا . 

@ 

 همونطور که قبال گفتم، اگر امید در حال برداشتن یا



 در واقع دزدیدن سنگها، مچش گرفته بشه، دیگه

 جای هیچ راه فراری نیست و حتما میافته زندان ولی

 !برای اینکار الزمه که خانوادت هم همکاری کنن

نمیره باشه یه کاریش میکنم، تو مطمئنی این ملیکا _  

 همهچی رو لو بده؟

 من کارمو بلدم تو به این چیزا فکر نکن، یادت نره _

 !چی گفتم، هرچی زودتر بگی، بهتره

 بیهیچدردان#

# ۶۴۷پارت  

 تصمیم گرفت به رادمهر اعتماد کرده و بگذارد این

 .مسئله را حل کند

 بعد از خداحافظی، تماس را قطع کرد و نگاهی به

 .ساعت انداخت

@ 

کار کافی بود و بقیه امور را میتوانست بهبه نظرش   

 .کرمی بسپارد

شمارهی هامون را گرفت تا از بودن او و مادرش 

 در



 .خانه مطمئن شود

 .سالم باباجان_

 سالم، بابا خونهای بیام یه سر بزنم؟_

 آره هستم، خبریه یا واقعا دلت برام تنگ شده؟_

 .از زرنگی پدرش، لبخندی روی لبش نشست

_ ، میگم. مامان هم هست؟حاال میآم  

 !آره جفتمون هستیم. خیر باشه_

 .جوابی نداد چرا که قطعاا خیر نبود

@ 

 .دارم میآم_

 تماس را قطع کرد و بعد از برداشتن کتش از روی

 میز، دفتر را ترک کرد و بعد از توصیههای الزم به

 .کرمی، سوار ماشینش شد

 در طول راه، خودش را آماده کرده بود تا ابتدا کمی

 .مقدمهچینی کند

 .میترسید حال ماهبانو بد شود

 هرچه فکر میکرد، مطمئنتر میشد که ابتدا ماجرا را

 .برای پدرش تعریف کند



 هامون زودتر میتوانست آنچه که پیش آمده را هضم

 .کند و راهی برای آن بیابد

مد و زنگ در را فشردمدتی بعد، از ماشین بیرون آ . 

 فهمیهخانم در را برایش باز کرده و همزمان خوشآمد

 .هم گفت

 :سالم کرد و پرسید

@ 

 بابا کجاست؟_

 .آقا طبقهی باالن_

 .نفسی گرفت و از پلهها باال رفت

 بیهیچدردان#

# ۶۴۸پارت  

ضربهی کوتاهی به در زد و بعد از اجازهی ورود 

 از

 .سمت هامون، پا داخل اتاق گذاشت

 .سالم_

 هامون با وجود اینکه هنوز پوالد حرف خاصی نزده

 .بود، از چهرهاش ناراحتی را خواند



 بیا بشین، چرا اینجوری شدی؟_

@ 

 :سمت مبل رفت و پرسید

 !چهطوری شدم مگه؟_

 ...الغر شدی! پریشونی انگار_

 :چشم دزدید و گفت

 خوبم... راستش میخواستم دربارهی موضوعی_

 .حرف بزنم

ابلش نشست و بادقت به او گوش سپاردهامون مق . 

 .بگو، میشنوم_

 آبدهانش را پر صدا بلعید و کالفه دستی به ته ریشش

 .کشید

یادتونه بارها گفتم من به ماجرای تصادفم مشکوکم _

 و

 به نظرم عادی نبوده؟

@ 

 هامون با تکان دادن خفیف سرش، حرف او را تأیید

 .کرد



_ دم تمام حدسایی یه سری اتفاقات افتاد که متوجه ش

 که

 زدم درست از آب در اومده و واقعاا اون تصادف

 !عمدی بوده

 .یعنی میخواستن منو بکشن

 من صبر کردم تا برای حرفم واقعا مطمئن بشم و

 ...مدرک جمع کنم، بعدش بیام پیش شما

 چندلحظهای طول کشید تا هامون عکس العملی نشان

 .دهد

 .هنوز در شوک صبحت پوالد بود

 :نامطمئن و گیج پرسید

یعنی االن مدرکی داری؟ چهطور متوجه شدی؟ _

 کار

 !کی بوده؟ واقعاا مطمئنی؟

 بیهیچدردان#

@ 

# ۶۴۹پارت  

 من از همون اول هم مطمئن بودم واسه همین_



برگشتم ایران و به شما گفتم قلب دردتونو بهونه کنید 

 تا

من با دلیل برگردم که مامان نگران نشه و این 

 برگشت

لیل قانعکنندهای برای همه داشته باشهد . 

 دلیل دومم هم این بود که اگه اون آدم از نزدیکان

 درجه یکمه، متوجه نشه من هنوز به تصادف

 مشکوکم! میخواستم هر کی که هست، خیالش راحت

 باشه که من سرم به هتل گرمه و کاری به هیچچیز

 !ندارم

ر تومامان هم خیلی شکایت و گله کرد که چرا بیشت  

 خونه نمیمونم و خودمو با کار خفه کردم، ولی خب

 !نمیتونستم بیخیال نقشهم بشم

 :هامون بیقرار پرسید

 خب؟ چی فهمیدی؟_

@ 

 پوالد نفسی گرفت و با جزئیات شروع به تعریف

 .ماجرا کرد



 گفت که به همه مشکوک بوده! حتی خواهرانش و

 برای پیدا کردن مضنون اصلی، مجبور شده به چه

نی پول بدهد و چهقدر به دردسر بیوفتدکسا ! 

 از احسان گفت و یافتن دوربینهای مداربسته، از پیدا

 ...کردن پرزحمت راشد و همکاری رادمهر

گفت و گفت تا به امید رسید و پریدنش از دیوار 

 !خانه

همان موقع، فهیمهخانم بعد از زدن تقهای به در، با 

 دو

 .لیوان آب پرتقال، وارد اتاق شد

_ فرماییدب . 

 :همانجا که ماند، هامون پرسید

 جانم، چیزی شده؟_

 :فهمیهخانم با خجالت گفت

@ 

 شرمنده دخالت میکنم... ولی خانم ناراحت شدن_

وقتی فهمیدن آقا پوالد اومدن و یه ساعته دارن با 

 شما



 .حرف میزنن ولی نرفتن پیششون

 .پوالد آهی کشید و به مبل تکیه داد

_ ودمون حلش میکنیمباشه فهیمهجان ما خ . 

 :بعد از رفتن فهیمه، هامون گفت

خب؟ بعدش چی شد؟ تو چطوری با اون پا و _

 کمرت

 پریدی؟ نترسیدی بالیی سرت بیاد آخه؟

 .رشتهی کالم از دستش در رفته بود

 مامانتو راضی میکنیم، نگران این نباش! بقیهشو_

 .تعریف کن

 :آهی کشید و گفت

@ 

 وقتی پامو گذاشتم اونجا اصال شک داشتم باشه یا_

 نه، ولی یهدفعه صداشو شنیدم که داشت تلفنی با یه

 !نفر حرف میزد

 بیهیچدردان#

# ۶۵۰پارت  

موبایلش را بیرون آورد و صدایی که آن روز از 



 امید

 .ضبط کرده بود، پلی کرد

گوشی را روی میز و نزدیک پدرش گذاشت تا 

 خوب

 .بشنود

بعد، هامون ناباور موبایل را به گوشش چند لحظه  

 .نزدیک کرد

 .نمیتوانست آنچه که میشنید، باور کند

@ 

 چشمانش از زور تعجب، هر لحظه گردتر از قبل

 میشدند و وقتی صدا قطع شد، رنگش کامال پریده

 .بود

 :پوالد نگران پرسید

 بابا حالت خوبه؟_

 .لیوان آبمیوه را سمت دهانش گرفت

_ خور، فشارت افتاده حتمابیا از این ب . 

 .خودش را در دلش لعنت کرد

 چرا حواسش به قلب مریض پدرش نبود؟



 بابا یه چیزی بگو... بیارم قرصاتو؟ _

 هامون دستهی مبل را فشرد و به زحمت نفس عمیقی

 .کشید

 چهطور باور میکرد که چنین رودستی خورده؟

@ 

 امید را مثل پسر خودش دوست داشت و در خرج

بت به او هیچگاه خساست نکرده بود پسکردن مح  

 چهطور ممکن بود به خاطر پول با چنین نفرتی از

 آنها حرف بزند؟ مگر کم پول داشت؟

 به زحمت لبهایش را کمی از هم فاصله داد و صدای

 .ضعیفش را پوالد توانست بشنود

 ...خوبم... قرص الزم نیست_

 .پوالد اما هنوز با نگرانی نگاهش میکرد

_ ئنی؟ یعنی... آخه امید... مگه میشهتو مطم ... 

 سوالهایش را نپرسیده بود که پوالد جواب بدهد. فقط

 .آنچه به ذهنش میرسید به زبان میآورد

 .از جا بلند شد و بیهدف شروع به راه رفتن کرد

@ 



 ...حاال چیکار کنیم؟ به پونه چی بگیم؟ آخ خدایا_

 !دخترم داغون میشه

 :سمت پوالد چرخید و پر از عصبانیت غرید

 نمیشه که اون بیشرف هر غلطی دوست داره با_

 زندگی ما بکنه و جواب کاراشو نبینه! باید بفهمه با

 !کی در افتاده و تاوان کاراشو بده

 بیهیچدردان#

# ۶۵۱پارت  

 حق میداد که به چنین حالی بیوفتد. مگر خودش از

داشت که پدرش را هم نپاشیده بود؟ اما حاال نیاز  

 .قویتر از خودش ببیند

 :دستش را گرفت گفت

 بابا آروم باش... نباید شتابزده عمل کنیم. امید تاوان_

 !کاری که با ما کرده رو پس میده ولی به وقتش

 وقتش کیه؟ چهطوری صبر کنم آخه؟ _

@ 

 میخوام قانونی گیر بیوفته بابا! نباید راه فرار داشته_

 .باشه



چهطور به مامان و از اون بدتر به پونه فقط نمیدونم  

 ...بگیم

 :هامون چشمانش را بست و پر از درد نالید

 ...دق میکنه دخترکم_

 .دستان پوالد مشت شد

 خدا میدانست به چه سختی خودش را کنترل کرده

بود تا در همان لحظه به سراغ امید نرود خصوصاا 

 که

نیز با شنیدن دوبارهی صدایش، این خواسته بیشتر 

 شده

 .بود

 به مامان میگی؟ _

هامون جوابش را نداد. در حال و هوای خودش بود 

 و

 .توجهی به اطرافش نداشت

@ 

 ذهنش به گذشتهها پر کشیده بود و سعی داشت رفتار

مشکوکی از امید بهخاطر آورد اما هیچ چیز به 



 ذهنش

 .نرسید

نکنه خوابم؟ ممکنه این لحظه فقط یه کابوس _

 !باشه؟

ستهی پوالد نیز بوداین خوا . 

 دوست داشت چشمانش را که باز میکرد و هیچ

 خبری از خیانت، نارو زدن، دروغ و کینه پیدا

 .نمیکرد

 ...بابا_

 .باشه، به مادرت میگم_

 در صدای هامون، شکست یک مرد را میشد شنید و

 قد خمیدهاش، غمگینترین چیزی بود که پوالد دیده

 .بود

 ...ممنون_

@ 

 .هامون خیرهی نقطهای نامشخص شده بود

 ...جای پسرم بود_

 میخوای دوتایی به مامان بگیم؟_



 .سرش را به چپ و راست تکان داد

نه! تا فردا بهش میگم ولی صبر کن اول خودم _

 کنار

که چی شده بیام ... 

 بیهیچدردان#

# ۶۵۲پارت  

 .تصمیم گرفت پدرش را تنها بگذارد

_ ا دلخورتر از این نشدهباشه، من میرم پیش مامان ت . 

@ 

 آنشب را بعد از این که مدتی از مادرش منتکشی

 .کرد و آشتیاش داد، همانجا ماند

 بدون اینکه اقرار کند، میدانست خودش هم در آن

 .لحظات دوست نداشت تنها باشد

 قب اال طلوع با حضورش هرچند کم، نمیگذاشت

 احساس خل کند حاال اما با وجود اینکه در کنار

انوادهاش بود، از التهاب درونیاش کاسته نمیشدخ . 

 موبایلش را برداشت و ناخودآگاه به سمت مخاطبینش

 .رفت و روی نام طلوع مکث کرد



 یعنی حاال چه میکرد؟ حالش خوب بود؟ در تمام

 اینچند روز، هرزگاهی او را در حال کار یا رفتن به

 اتاقش میدید اما نه او جلو میرفت و نه طلوع

ی نشان میدادواکنش . 

 هرچه که میگذشت بیشتر از قبل مطمئن میشد که

 .نمیتوانست طلوع را به چشم یک دوست عادی دید

@ 

 حتی خودش هم نمیدانست دقیقاا از چه زمانی به او

 .وابسته شده و این اتفاق افتاده بود

 اتفاقی که باعث میشد حتی در بدترین شرایط هم به

 .او فکر کند

و از لیست مخاطبین بیرون آمدنوچی زیر لب گفت  . 

 .فع اال وقت تماس گرفتن نبود

حداقل حاال که نمیتوانست صدایش را بشنود، کاش 

 از

 ...او عکسی داشت

 .باورش نمیشد خو ِد اوست که چنین بیتاب شده

 به سراغ پروفایلش رفت و امیدوار بود آنجا حداقل



 .عکسی گذاشته باشد

سلفی از خودش شانس با او یار بود و طلوع عکسی  

 .را جدیدا برای پروفایلش گذاشته بود

 دستی روی تصویر و لبهای خندان طلوع کشید و

 :زیر لب با خود گفت

@ 

 من کی بهت اینقدر وابسته شدم؟ کی بهت یه جوری_

 عادت کردم که حاال نبودت رو نمیتونم تحمل کنم؟

 خیرهی چشمان پر از شور و انرژیاش، سوال

 :دیگری پرسید

 !من کی عاشقت شدم که خودمم نفهمیدم؟_

 بیهیچدردان#

# ۶۵۳پارت  

 صبح با سردرد بدی از خواب بیدار شد. دیر خوابش

 برده بود و همین موضوع، نظم همیشگی خوابش را

 .برهم زده بود

 :فهمیهخانم، برایش میز صبحانه را چید و پرسید

 چیز دیگهای احتیاج ندارید آقا؟ _



@ 

وانست پدر و مادرش را پیداهرچه چشم انداخت، نت  

 .کند

 نه ممنون، خوابن یا خونه نیستن؟ _

 هستن آقا. دو ساعت پیش صبحانه که میل کردن، _

 .بعدش رفتن باال؛ دیگه هم نیومدن پایین

لقمهی نان و پنیر را به زحمت قورت داد. یعنی 

 پدرش

 همه چیز را گفته بود؟

ز پس چرا هردو ساکت بودند؟ کمی چای نوشید و ا

 جا

 .بلند شد

 .هیچ چیز از گلویش پایین نمیرفت

 .آقا شما که چیزی نخوردید _

 .همین کافی بود _

با قدمهای آرامی، باال رفت و مقابل اتاق خواب پدر 

 و

 .مادرش ایستاد



@ 

هرچه گوش داد، هیچ صدایی نشنید. اصال شاید 

 خواب

 .بودند. ضربهای به در زد و منتظر ماند

 :پدرش جواب داد

_ یمهجان هرکاری داری، بذار برای بعدفه . 

 .دلشورهاش بیشتر شد

 .منم بابا _

 .و اینبار منتظر جواب نماند و در را باز کرد

 مادرش بیحال، روی تخت افتاده بود و رنگپریده به

 .نظر میرسید

 پوالد را که دید، از جا بلند شد و با بغض و ناراحتی

 :گفت

@ 

بزرگ شدی کهقربونت برم پسرم، تو کی اینقدر  _  

 همه چی رو ریختی تو خودت و به ما هیچی نگفتی؟

 بیهیچدردان#

# ۶۵۴پارت  



 توقعش را نداشت؛ فکر میکرد دلش برای پونه

 !بسوزد و حالش بد شود نه برای خود او

ماهبانو دستانش را بازکرده بود تا در آغوشش 

 .بگیرد

دهانش را باز و بسته کرد تا حرفی بزند اما هیچ 

 چیز

نش نرسیدبه ذه . 

 :مادرش که جلوتر آمد، پرسید

 من؟ _

 و بعد خودش به سمتش رفت و تن ظریفش را به

 .آهستگی در خود حل کرد

@ 

بوی خوشش را عمیق نفس کشید و شانهاش را 

 .بوسید

 خوبی مامان؟ _

 :ماهبانو با همان بغض جواب داد

نه... یادم میافته چهقدر سعی داشتی بهمون بگی  _

 که



 تصادف عمدی بود و کسی بهت توجه نمیکرد، حالم

 .بد میشه

همهی راه رو تنها بودی و هیچکدوم کمکت 

 ...نکردیم

 .دلم برای تو و پونه خون شده

 .مامان نگران من نباش _

 علیرغم میل باطنیاش، از آغوش مادرش جدا شد تا

 .به او اطمینان دهد

 ...من خوبم! باور کن راست میگم _

@ 

م اون سنگا یه روزی دردسر میشنمیدونست _ . 

 :هامون پوفی کشید و گفت

 .اصال نمیدونم چهطور خبر وجودشون درز کرد _

 تقریباا همه از قبل میدونستن فقط کسی به روی

 !خودش نمیآورد

 .پوالد لبخند تلخی زد

 همه به جز من! حتی روحمم از وجودشون _

 خبرنداشت. اگه میدونستم، احتماال خیلی زودتر به



 جواب میرسیدم. فقط میخوام خیلی زود این ماجرا

 تموم شه. مامان تو واقعا خوبی؟

 بیهیچدردان#

# ۶۵۵پارت  

@ 

 پریشان و بهم ریخته به نظر میرسید و هامون هم

 .دست کمی از او نداشت

 .اما نمیخواست از خود ضعف نشان بدهد

حاال که پسرش تمام کارها را به تنهایی انجام داده 

 بود

هیچ کمکی نکرده بودند، نمیخواست مانعی و آنها  

 .برای هدفش باشد

 خوب میشم عزیزم. خیلی شوکهم باید یهکم هوا_

 .بخورم و فکر کنم

تو هرکاری قراره انجام بدی، بهمون بگو. الزم 

 نیست

 !نگران ما باشی

 .سری از رضایت تکان داد



ممنونم که سعی میکنید باهام همکاری کنید،  _

 متوجه

تم میدونم زمان میخواید تا درک کنیدحالتون هس  

 چیشده، ولی باور کنید زمان کافی نداریم! لطفا هرچه

 !زودتر پونه رو هم در جریان بذارید

@ 

+++ 

 :طناز خواب آلود گفت

 .از درسام خیلی عقب افتادم _

 سرش را نرم بوسید و برای بار هزارم در دلش خدا

 .را بابت سالمتی خواهرش، شکر کرد

 .اصال بهش فکر نکن_

 همه رو کامل باهات کار میکنم، اگه بازم احساس

 کردی متوجه نمیشی، برات معلم خصوصی

 میگیریم. خب؟

 :طناز چشم بست و آرام گفت

 ...خب _

چند لحظه صبر کرد تا از خواب بودنش مطمئن 



 .شود

@ 

 هنوز سالمت کاملش را به دست نیاورده بود و

 .نمیتوانست شیطنت زیادی کند

تحت تاثیر داروها، زود به خواب میرفت و این 

 برای

دختری مثل طناز که در حالت عادی، لحظهای آرام 

 و

 .قرار نداشت، خوب بود

 بیهیچدردان#

# ۶۵۶پارت  

 با وجود اینکه مرخص شده بود، دکتر گفته بود باید

 مدتی در تهران بمانند و حال طناز را تا چند هفته از

شدنزدیک زیر نظر داشته با . 

 خوشبختانه بهادر به اهواز رفته و به سرکارش

 .برگشته بود

قرار بود هر موقع که دکتر صالح دید که دیگر 

 نیازی



 .به حضورشان در تهران نباشد، به دنبالشان بیاید

@ 

 طلوع با خیال راحت به خانهی عمهفخری میرفت و

 ساعتها آنجا میماند؛ بدون اینکه نگرانی داشته

 .باشد

که طناز در آن نگهداری میشد به آهستگیاز اتاقی   

 .بیرون آمد تا خواهرش از خواب بیدار نشود

 از خانه بیرون زد و در حیاط بزرگ و خوش آب و

 .رنگ آنجا، مشغول راه رفتن شد

 مدتی نگذشته بود که موبایلش زنگ خورد! علیرضا

 !بود

 با تردید به شمارهاش نگاه کرد سپس نفسی گرفت و

دادتماس را پاسخ  . 

 .سالم _

 سالم طلوع خانم، خوبید؟ _

 ممنون، شما چهطورید؟ خانواده خوبن؟ _

@ 

شکر خدا، همه خوبیم. امیدوارم بدموقع مزاحم  _



 نشده

 .باشم

 ...اختیار دارید، مراحمید _

 ممنون. پس میتونید االن صحبت کنید؟ _

 .با آنکه حدس میزد چرا تماس گرفته، استرس داشت

 .بله، مشکلی نیست _

در این چند روزه از خواستگاری غیررسمی 

 علیرضا

 .به مادرش هیچ حرفی نزده بود

چرا که به خوبی میدانست او خیلی از شرایطی را 

 که

مادرش به عنوان یک داماد خوب انتظار داشت، 

 دارا

 !بود

 بیهیچدردان#

# ۶۵۷پارت  

@ 

 ...راستش نمیدونم دارم عجله میکنم یا نه_



دهای زد و ادامه دادتکخن : 

 خواهرم میگه خیلی هولم و نباید اون روز یهو_

 ...همچین در خواستی میکردم

 ولی با این حال میخواستم بدونم شما فکراتون و

 کردین؟ یا زمان بیشتری احتیاج دارید؟

 فکر که کرده بود! آن هم نه یک بار، چندین و چند

 !دفعه! به خودش، به پوالد و علیرضا

د اینکه جواب رد به پوالد داد و گفته بودبا وجو  

 آیندهای با او ندارد و از این موضوع چند روزی

 .میگذشت، از ناراحتیاش ذرهای هم کم نشده بود

@ 

 حتی برای فرار از حسی که به پوالد داشت، تصمیم

 گرفت به علیرضا بیشتر و جدیتر فکر کند اما واقعا

 ...جوابی نداشت

رامو کردم و زمان بیشتریآقاعلیرضا... من فک _  

 .نمیخوام

 کالفه در حیاط راه میرفت و سعی میکرد کلمات را

 .در ذهنش مرتب کند



 شما واقعا آدم خوبی هستید، اینو برای تعارف _

 نمیگم شرایطتون خوبه از همه نظر، هم ظاهری، هم

 ...مسائل اخالقی و رفتاری

ز وضع مالیتون هم شاید فوقالعاده نباشه اما قطعا ا

 من

 ...خیلی بهتره اما

جواب ردی که میخواست به علیرضا بدهد، ربطی 

 به

 پوالد نداشت و برای آن نبود که شاید روزی به او

 !میرسید

@ 

 برای خودش و او هیچ آیندهی مشترکی نمیدید ولی

 ترجیح میداد پای فرد دیگری که صادقانه احساسش

 .را در میان گذاشته بود، به این ماجرا باز نکند

 نمیخواست صرفاا برای فراموش کردن پوالد،

 .علیرضا را به زندگیاش اضافه کند

او مرد خوبی بود و لیاقتش این نبود که به بازی 

 گرفته



 .شود

 .با وجود احترامی که براتون قائلم، جوابم منفیه _

 بیهیچدردان#

# ۶۵۸پارت  

 علیرضا توقع نداشت به این سرعت جواب منفی

 .بشنود

 .شوکه شده بود اما سعی داشت حسش را نشان ندهد

@ 

 طلوع خانم، مطمئنید دیگه نمیخواید به این _

 موضوع فکر کنید؟ اجازه بدید من خودمو به شما

 ...نشون بدم بعدش

 .اجازهی صحبت بیشتر نداد

 !بله تردیدی ندارم _

 بسیار خب... فقط میشه دلیلش رو هم بدونم؟ _

دنمیدانست چه توضیحی بده . 

 خودش هم سردرگم بود اما از یک قسمتش اطمینان

 !داشت؛ وارد نکردن مرد دیگری به زندگیاش

 ...من _



 :لبانش را با زبان تر کرد و با مکث ادامه داد

 .فکر نمیکنم به شما هیچوقت عالقهمند شم _

@ 

 :با لحن شوخ اما بیجانی گفت

 !یعنی اینقدر بدم؟ _

اه برداشت نکنید؛نه... نه... خواهش میکنم اشتب _  

 ...منظورم این بود که

 پای کس دیگهای وسطه؟ _

 ...حتما... وگرنه که تمام قلبش در هتل جا نمانده بود

 نه... یعنی _

ع َِ  

 اوضا من خیلی پیچیدست و توضیح

 !دادنش سخته

 اون موقع که تو هتل بودم، رئیس اونجا، آقای _

 صدر توجه ویژهای به شما داشت! من حتی ازشون

سیدم، گفتن شما فقط کارمندشونیدپر . 

 اگه دلیل جواب ردی که به من دادید، بهخاطر ایشون

 ...هست، بهتون حق میدم



@ 

 امیدوارم همون چیزی اتفاق بیفته که شما هم دوست

 .دارید

 !ممنون برای وقتی که گذاشتید، روزتون بخیر

 بیهیچدردان#

# ۶۵۹پارت  

س رافرصت نکرد حرفی بزند؛ چرا که علیرضا تما  

 .به پایان رسانده بود

آهی کشید و به معنای واقعی کلمه سرجایش وا 

 !رفت

گفتن آنقدر « نه»فکرش را هم نمیکرد که یک 

 سخت

 .باشد

 .تمام حسهای بد را با هم داشت

 خسته، گیج، سرگردان و حتی از دست خودش کالفه

 .بود

@ 

 چرا همیشه سعی میکرد منطقی باشد و با عقلش جلو



 برود؟ پس تکلیف این قلب وا مانده چه میشد؟

 قلبی که بعد از پس زدن پوالد، به شدت بیقراری و

 .بدقلقی میکرد

 اگر خودش را رها میکرد و با پوالد همسو میشد،

 مگر چه اتفاقی قرار بود بیوفتد؟

 هر ثانیهای که در هتل بود، اوضاع برایش سختتر

 .میشد

هرلحظه پوالد، وقتی به این موضوع فکر میکرد که  

 میتوانست او را از پشت مانیتور یا گوشهای از هتل

 ببیند، تمام تمرکزش را از دست میداد و دست و

 .پایش را گم میکرد

 کیفیت کارش پایین آماده و همکارانش از او ناراضی

 بودند اما مگر دست خودش بود؟

 هرکاری میکرد، بازهم فکرش به سمت پوالد پر

 .میکشید

@ 

اشت! بله اعتراف میکرد که حسش به دوستش د

 پوالد



 .دوست داشتن بود

 حسی که کنترلی رو آن نداشت و هرلحظه بیشتر از

 .قبل او را در بر میگرفت

 چهطور باید سر حرف خود باقی میماند؟ چهطور

 خودش را کنترل میکرد تا زیرش نزند و نگوید به

 جهنم که با یکدیگر زمین تا آسمان فرق داریم. باهم

ودنمان را عشق استب ... 

 حتی نفهمید ِکی اشک کل صورتش را خیس کرد اما

 .آنها را از روی صورتش پاک نکرد

 چی شده دخترم؟ _

 با صدای عمه فخری که پشت سرش ایستاده بود، از

 .جا پرید

@ 

 بیهیچدردان#

# ۶۶۰پارت  

 .با تعجب به او نگاه کرد

 کی آمده بود که اصال طلوع متوجه حضورش نشد؟

یز خاصی نیس، یهکم دلم گرفتهچ _ ... 



 .تنها دروغی بود که به ذهنش رسید

 عمه فخری اما برحسب تجربهی باالیش، متوجه

 .میشد که طلوع به او واقعیت را نگفته

 .به آرامی کنارش نشست و موهایش را نوازش کرد

 :سرش را بوسید و گفت

 مادرت و دخترش کمکم دارن میرن شهر _

جا تنها میشم. اگه چیزی اذیتتخودشون. من بازم این  

@ 

 میکنه و نمیخوای باهاشون بری و حداقل یه مدتی

 .بمونی، روی این خونه و ِ من پیرزن حساب کن

دماغش را باال کشید و با دست صورتش را پاک 

 .کرد

 .ممنونم، این مدت هم زیاد به شما زحمت دادیم _

تا قبل از اینکه پا به خونهی من بذارید، ماهها  _

 شاید

 .هم سالها بود که تنها زندگی میکردم

 ...تنهایی اذیتم نمیکرد چون عادت کرده بودم

 حاال وقتی مادرت و طناز برن، نمیدونم چهطوری



 .دووم بیارم

 .نگاه غمگینی به طلوع انداخت

 .در چشمانش حرفهای زیادی نهفته بود

تی سالی یه بار هم نمیآن ایران به من بچههام ح _

 سر

 .بزنن؛ اونا بیمعرفتن

 !ولی میدونم تو دختر خوبی هستی

 .منو مادر خودت بدون

@ 

 چرا تو هتل زندگی میکنی؟ زندگی تو یه اتاق

 کوچیک که خیلی سخته مادر... بیا اینجا، جات رو

 !سر منه

 توهم مثل من غریبی، میتونیم همدیگه رو از تنهایی

بیاریمدر  . 

 نگاه منتظری به طلوع کرد و وقتی او را متفکر دید،

 .از جا بلند شد

 کند راه میرفت و پاهایش بیجان بود.. در حال دور

 :شدن، بلند گفت



 .هر وقت فکراتو کردی، بهم بگو دخترم _

 .عمه فخری رفت و طلوع را مات و مبهوت گذاشت

 در بدترین حال و زمانی که هیچ نمیدانست برای

امه چه کار کند،اد  

 انگار خدا عمه را برای او فرستاده و راهکار داده

 .بود

@ 

 زندگی کردن با عمه فخری پیشنهاد بدی به نظر

 ...نمیرسید

 میتوانست از هتل بیرون بیاید و با خیال راحت بدون

 اینکه دغدغهی داشتن خانه و هزینهی سنگین آن را

 داشته باشد، دنبال کاری مناسب با رشتهی

صیلیاش بگرددتح ! 

 به این شکل میتوانست برخوردش با پوالد را به

 !حداقل رسانده و فراموش کردنش، راحتتر باشد

 باید بیشتر فکر میکرد و شتابزده تصمیم نمیگرفت؛

 هرچند پیشنهاد عمه بدجوری به مزاقش خوش آمده

 !بود



 بیهیچدردان#

# ۶۶۱پارت  

@ 

 در همان زمان خانوادهی صدر، به هم ریخته و

 عصبی بودند چرا که با بهانهای پونه را به خانه

 .کشاندند اما هیچکس توان گفتن حقیقت را نداشت

 اثری از پوالد نبود و ماهبانو و هامون سعی داشتند

 .کمکم موضوع را به جایی که میخواستند، بکشانند

 از امید چه خبر؟ _

 پونه دیگر نمیتوانست حفظ ظاهر کند. اوضاع از

 ...دستش خارج شده بود

 :با بغض گفت

 خیلی بد... یه وقتایی بحثمون میشد؛ ولی هیچوقت _

 ...اینقدر جدی نبود

 !هیچوقت از خونه نمیزد بیرون

 .نه برگشته خونه، نه جوابمو میده

 :با گریه ادامه داد

@ 



 خیلی آدم بیمنطقی شده! اصال نمیفهمم چی میگه _

 !و چی میخواد

همسرش انداخت و با ناراحتی ماه بانو نگاهی به 

 :گفت

 .ولی من فکر کنم بدونم دلیل کاراش چیه _

 .پونه با تعجب به مادرش خیره شد

 شما؟ از کجا میدونی مامان؟ _

 هرچه سعی میکرد، نمیتوانست حرفی بزند؛ اینبار

 :هامون گفت

 اگر بگم تمام این سالها، در مورد امید اشتباه _

 کردیم، باور میکنی؟

 نگاه گی

ج َِ  

 پونه، مدام بین پدر و مادرش رد و بدل

 .میشد

@ 

 منظورتون چیه؟ _

 حال خود هامون هم خوب نبود اما اول و آخرش باید



 حقیقت را به دخترش میگفت و راه دیگری وجود

 .نداشت

 .نزدیکتر شد و شروع به نوازشش کرد

 میدونم شوهرتو خیلی دوست داری و بهش _

تغییر کرده! ازتوابستهای ولی االن اوضاع کمی   

 !میخوام قوی باشی و به ما، خانوادهات اعتماد کنی

 میخوام بدونی هرچی که بشه، ما تا آخرین لحظه،

 .کنارت هستیم و تنهات نمیذاریم

 :پونه بیقرار، میان صحبتهای پدرش پرید

 بابا خواهش میکنم مقدمه چینی نکن؛ شما از امید_

 چی میدونید که من خبر ندارم؟

@ 

برای لحظاتی، چشمایش را بست و در نهایتهامون   

 شروع به برمال کردن ذات امید و هدف واقعیاش از

 .نزدیکی به پونه کرد

نمیخواست فایل صوتی را برای پونه پخش کند اما 

 او

 به هیچوجه زیر بار نمیرفت و اصرار داشت که



 حتماا

 .آنها اشتباه متوجه شدهاند و یا سوتفاهمی شده

هامون به جز پخش کردن فایل پس چاره ای برای  

 صوتی که پوالد برایش فرستاده بود، نماند اما خبر

 ...نداشت واکنش پونه چنین خواهد بود

 بیهیچدردان#

# ۶۶۲پارت  

 سرش را به چپ و راست تکان میداد و دست روی

 گوشهایش گذاشته بود و اجازه نمیداد پدر و مادرش

 .حرفی بزنند

@ 

 پش ِت هم، سعی میکرد توجیهی برای آنچه که شنیده

 .بود، پیدا کند

 .نه..نه... این واقعی نیست! پوالد اشتباه میکنه _

 مطمئنم! حتماا یکی میخواسته بینمون اختالف

بندازه... آره، همینه! این یه صدای جعلیه! مامان 

 چرا

 اینطوری نگاهم میکنی؟ من امیدو میشناسم! اون



دمی نیست. به خدا دلش پاکه، اصال همچین آ

 مهربونه،

 !عاشقمه

 پونه یهکم آروم باش توروخدا! عزیزم اگه ذرهای _

 شک داشتیم، تا مطمئن نمیشدیم، اصال به تو نمیگفتیم

 .که به شوهرت بدبین بشی

 !تو صحت این صدا، شکی نیست دخترم

 پونه از جا پرید و دیوانهوار به هرچه که دم دستش

ا صدای پدرش را قطع کندبود، چنگ میزد ت ! 

 گلدانی که دم دستش بود، به سمت هامون پرتاب کرد

 :و فریاد زد

@ 

 دروغ میگید! همهی اینا تقصیر پوالده! من_

 میدونم... به زندگی من حسودیش میشه... چشم نداره

ببینه من ازدواج کردم و خوشبختم ولی خودش 

 افسرده

 !و تنها مونده

د اما همین که قدمی بهماهبانو قصد داشت جلو برو  



 !سمتش برداشت، قاب عکس را محکم پرت کرد

اگر ماهبانو خودش را عقب نکشیده بود، به 

 صورتش

 .میخورد

شما هم سادهاید، حرف تکپسرتون رو باور  _

 !کردید

 .برای شوهرم پاپوش ساخته از حسودیش

زورش اومده که نامزد خودش ولش کرده و رفته 

 ولی

 !امید منو میپرسته
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@ 

 در میان جیغ و فریادهای پونه بود که در یکباره باز

 .و پوالد به همراه دختری وارد خانه شد

 .هرسه به سمتش چرخیدند و باتعجب نگاهش کردند

 سر در نمیآوردند که آن دختر جوان کیست و چرا

 .آنقدر بدموقع پا به خانهی آنها گذاشته



اه کرد و گفتهامون سوالی به پوالد نگ : 

 سالم بابا جان، مهمان داریم و خبر ندادی؟_

 :پوالد سری تکان داد و زیر لب گفت

 .سالم... امیدوار بودم به این مهمون نیاز نشه _

 :نگاهش را به چشمان گریان پونه دوخت و ادامه داد

 حدس میزدم اوضاع چهطوری پیش بره و حقیقتو _

 باور نکنی، حرفای این دخترو بشنو! همونی که

 !میخواست باهاش فرار کنه، ملیکا

@ 

 هامون، ماهبانو و پونه با ناباوری سرشان به سمت

ملیکا که سرش را در یقه فرو برده بود و جرأت 

 نگاه

 .کردن نداشت، چرخید

 پونه دیگر نه جیغ میزد و نه گریه میکرد حتی دیگر

گفتبه پوالد هم ناسزا نمی . 

با حالی عجیب و قلبی شکسته، به دختر مقابلش 

 خیره

 .شده بود



واقعا امید با این دختر به او... به او خیانت کرده 

 بود؟

 ...خیانت... کلمهای دردناک بود و پر از تیغ و تیر

 از آن دست اتفاقهایی که خیال میکنی محال است

برایت بیوفتد و حاال پونه در همان حال گیر افتاده 

دبو . 

 حتی در بدترین کابوسهای شبانهاش چنین چیزی را

 !تصور نمیکرد

@ 

 اصال اوضاع خندهدار بود! کنار معشوقهی شوهرش

 مینشست تا از چه حرف بزنند؟ از اینکه چرا

 !دیگری را به او ترجیح داده بود؟

 .لب گزید و بیچارهتر از قبل به سمت مبل بازگشت

را بسوزاند امیدوار بود حرفهای ملیکا آنقدر دلش  

 ...که از غصه بمیرد
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 ماهبانو و هامون کامال نگران بودند و فکر میکردند



حضور ناگهانی ملیکا، شوک بسیار بزرگی برای 

 پونه

 خواهد بود و امکان داشت توانایی هضم تمام این

 .حقایق تلخ را نداشته باشد

@ 

زه دادند هربا این حال، به پوالد اعتماد کرده و اجا  

 .آنچه در ذهنش بود، پیاده کند

 ملیکا را روی مبل، مقابل پونه نشاند و با صدای

 :گرفتهای گفت

 میخوام مطمئن باشی که من، هیچوقت ب ِد زندگی _

 تو رو نخواستم؛ حتی حاضر بودم و هستم از خودم

 .بگذرم در عوضش رو لبای تو لبخند ببینم

برای خودم نبودهاگه میبینی اینبار سکوت نکردم،  . 

 آب که دیگه از سر من گذشت، چه یه وجب چه صد

 وجب! تاکید من بخاطر خودته... که بدونی داری با

 ...کی زندگی میکنی، اطرافت چه خبره

 حتی اگه میدونستم که امید با همکاری تو قصد داشته

 سنگارو برداره، هیچوقت حرفی نمیزدم اما االن



 اوضاع فرق داره. شوهرت، رفیق من، حاضر شده

 آدم بکشه تا پول بیشتری گیرش بیاد و از اینکه من

 !زنده موندم ناراحت شده

 متوجهی چی میگم؟ عذاب وجدان نگرفته، خدارو

 شکر نکرده که من جون سالم به در بردم، ناراحت

@ 

 شده! و همین به تنهایی هم نشون میده که چه آدم

ودیهخطرناک و بیوج ! 

 میدونی چرا به این دختر گفتم بیاد؟

 برای اینکه از امید دل بکنی همین امروز بذاریش

 کنار، میدونم سخته ولی تو لیاقتت بیشتر از این

 .حرفاست

 :رو به ملیکا کرد و گفت

 !حرف بزن _

دختر جوان آب دهانش را مضطرب بلعید و با 

 استرس

 :گفت

 ...راستش نمیدونم از کجا شروع کنم _



 :پونه بیقرار گفت

 !از اولش _

 .سری تکان داد و شروع به تعریف کرد

@ 

من... مشکالت زیادی تو زندگیم داشتم و تحت  _

 فشار

 .بودم

 احساس میکردم احتیاج به کسی دارم که بهم توجه

 ...کنه، دوستم داشته باشه

 میخواستم رابطه با جنس مخالفو تجربه کنم ولی

تجربهم تبدیل بشه بههیچوقت فکر نمیکردم اولین   

 ...بدترینش

 .با امید اتفاقی آشنا شدم

 .شوخ و بامزه به نظر میرسید

 آدم کنارش همش میخندید و بدبختیاشو از یاد

 ...میبرد
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 یه مدت که گذشت و صمیمیتر شدیم، احساس کردم

 .یه جای کار میلنگه

@ 

اصالانگار داره یه چیزایی رو مخفی میکنه اما   

 !نمیتونستم حدس بزنم که متاهله

 وقتی که به روش آوردم، خیلی شماتتم کرد و یه

 جوری برخورد کرد که مقصر منم و آدم شکاکی

 .هستم

 اینقدر حق به جانب بود که گفتم خب شایدم واقعا من

 ...دارم اشتباه میکنم و بد قضاوتش کردم

زپس این رابطه ادامه پیدا کرد و من هرروز بیشتر ا  

 .قبل وابسته میشدم

 نمیدونم شاید برای منم دربارهی احساسش نقش بازی

 میکرد ولی اونقدری خوب بود که میخواستم همیشه

 پیشش باشم و باگ رابطهی ما هم همین بود. امید

 !خیلی وقتا یهو از دسترس خارج میشد

 .دهانش کام اال خشک شده بود

لیوان آبی را که خدمتکار برایش آورده، نوشید و 



 ادامه

 :داد

@ 

باالخره همون اتفاقی افتاد که ازش میترسیدم... _

 دلیل

 رفتارای امید و یهویی غیب شدناشو فهمیدم، اون

 !متاهل بود

 ...خدا میدونه که چهقدر بهم ریختم و گریه کردم

 نتونستم ساکت بمونم که اون تو دلش به من بخنده و

 .بگه دختره چهقدر ساده لوح بود

 به روش آوردم و گفتم که میدونم متاهله. من واقعا

 ...قصدم جدایی بود ولی بازیم داد

 :از پونه چشم دزدید و با خجالت ادامه داد

 میگفت اختالف شدید با زنش داره و اصال اونو _

 همسر خودش نمیدونه.. میگفت زنمو دوست ندارم و

 ...میخوام طالق بگیرم

 خیلی حرفا زد تا منو خام خودش بکنه. ببخشید ولی

حتی میگفت ما دیگه زن و شوهر واقعی نیستیم و 



 فقط

اسمامون تو شناسنامه همدیگهست، ولی تو اتاقای 

 جدا

 زندگی میکنیم و رابطه زناشویی به هیچ وجه

 ...نداریم

@ 

 من اولش زیربار نرفتم. گفتم من دیگه جواب تورو

اگه واقعا حرفات راست باشن، نمیدم. جدا میشیم  

 !خب طالق که گرفتی، بعدش بیا سراغ من

 ولی گفت مهریه زنم خیلی زیاده و لج کرده که اگر

 ..میخوای طالق بگیری، باید همهی مهریه منو بدی

 من میدونستم این کارم اشتباهه، عذاب وجدان هم

 ...داشتم ولی نمیدونم چی شد که تو اون رابطه موندم

ی بلده خوب حرف بزنه، قدرت بیان باالییامید خیل  

 ...داره

 وقتی تنها بودم، میگفتم همین امروز دیگه تموم

 میکنم همه چیرو ولی وقتی با هم دیگه رو در رو

 میشدیم، واقعا منو شستو شوی مغزی میداد. حتی



 ...یادم میرفت چرا ازش شاکیم
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اند با آنچه که شنیدهملیکا خانه را ترک کرد و پونه م  

 .بود

@ 

 بغض با شدت زیادی به گلویش فشار میآورد و

 .آمادهی ترکیدن بود

 احساس غم، تحقیر و شکست تمام جان و روحش را

 .گرفته و در حال از بین بردنش بود

 احساس میکرد همچون برگ کاغذی بیمصرف،

 !مچاله و به سطل آشغال انداخته شده

 تمام باورها و حسهایش از هم پاشیده شده بود و

 .نفسش باال نمیآمد

 !امید را نه فقط دوست داشت بلکه او را میپرستید

 عاشق صحبت کردنش بود، عاشق چهرهاش، قدش،

 ..هیکلش

 از سواد و ادبش لذت میبرد و جان میداد برای برای



 ..نجابت و متانتش

یرهبه خودش میبالید که همسرش به هیچ زنی خ  

 ...نمیشد و هیچگاه چشم چرانی نمیکرد

@ 

 تمام حرفها، حرکات و دوستت دارمهایی که به زبان

 میآورد، دروغ بود؟ باید قبول میکرد؟

 پس از او چه میماند با روحی که به هزاران تکه

 تبدیل شده بود؟

 ماهبانو هم گریه میکرد؛ اما چرا؟ مگر چه شده بود؟

بود و باید به او فقط امید یک بازیگر تمامعیار  

 .جایزهی اسکار اعطا میشد

 .پدرش سعی داشت دلداریاش بدهد اما خنده دار بود

 مگر جای حرفی مانده بود؟

 !زندگی و تمام باورهایش از هم فرو پاشیده بود

 صدای پدرش را نمیشنید و فقط تکانهای مداوم

 .لبهایش را میدید

 .پوالد هم سعی داشت کاری بکند

را تکان میداد چه میخواست از با خشونت بدنش  



 جانش؟

@ 

 مگر به مراد دلش نرسیده بود؟ مگر نمیخواست قبول

 کند که همه چیز تمام شده؟

 !باشد! امید، عشق، اعتماد، غرور... پر
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 .دیگر چیزی نفهمید و از حال رفت

 .ماهبانو با دست روی صورتش کوبید و جیغ زد

 !پونه _

ا به خود چسباند و میان زمین و هواپوالد او ر  

 .گرفتش

 پونه را در آغوشش جا به جا کرد و رو به پدرش

 :گفت

 .درو باز کنید ببرمش بیمارستان _

@ 

 هامون سری تکان داد و بعد از بازکردن در، کنار

 :ایستاد تا پوالد رد شود رو به همسرش گفت



 .شما همینجا بمون الزم نیست بیای _

ترمو تنها بذارم؟مگه میشه؟ دخ _ ! 

 !چه حرفایی میزنی هامون

 .امکان نداره؛ منم میآم

 فرصت بحث کردن نداشتند پوفی کشید و به ناچار

 .قبول کرد

آنها هم پشت سر پوالد سوار ماشین شده و مدتی 

 بعد،

 .پونه را در اورژانس بستری کردند

سرمی به دستانش زده بودند و دکتر گفته بود که 

 خطر

 .جدی او را تهدید نمیکند

 دلیل حال بدش فشار عصبی تشخیص داده شده بود و

 از همراهانش خواسته شد محیط اطراف را برای

@ 

بیمار آرام کنند و نگذارند در معرض مسائلی باشد 

 که

 منجر به هیجان و افت فشارش شود، اما مگر چنین



 چیزی امکان داشت؟

نه بعد از بهتازه شروع ماجرا بود و نمیدانستند پو  

 ...هوش آمدن، چه عکس العملی نشان خواهد داد

 .پوالد با ناراحتی به خواهرش نگاه میکرد

عذاب وجدان گرفته بود و همهچیز را زیر سر 

 خودش

 .میدید

 ...به جای امید او از خواهرکش خجالت میکشید
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 مدتی همانجا ماند و نگاهش کرد. دلش نمیآمد از او

 ...دور شود

 نمیدانست چهقدر در همان حال گذشته بود که پونه

 .چشمانش را به آرامی باز کرد

@ 

 .سر درد عجیبی داشت و اطرافش را تار میدید

 .اولین شخصی که بعد از بیداری دید، برادرش بود

 امیدوار بود کابوس دیده باشد اما چهرهی نگران و



 .ناراحت پوالد، چیز دیگری را نشان میداد

 صحبتهای پدر و مادرش و حتی بعد از آن،

 !معشوقهی همسرش، ملیکا همه حقیقت داشت

 .ناخودآگاه دوباره بغض کرد و پوالد را صدا زد

 جانم، بهتری؟_

 .داداش... فقط ازت یه چیزی میخوام_

 .پوالد دستش را گرفت و کمی فشار داد

 .من همینجام. نه فقط من، مامان و بابا هم هستن_

خوای، بهم بگوهر چی می . 

@ 

 نمیتونم بذارم تا آخرین لحظه به من بخنده و ابله_

 .فرضم کنه... هر کاری تا االن کردی، ادامه بده

میخوام تاوان کاری که با من و زندگیم کردو پس 

 !بده

 :پوالد با لحنی پر از اطمینان و محکم گفت

 مطمئن باش گیر میافته. همین حاال هم زیر پاش_

دش خبر ندارهخالی شده و خو ! 

 از صدای صحبتشان، ماهبانو متوجه به هوش آمدن



 .پونه شد و داخل رفت

 پوالد حس کرد که اگر آنها را تنها بگذارد، راحتتر

 .خواهند بود

 .از اورژانس بیرون رفت و به اطراف چشم گرداند

 دنبال پدرش بود و بعد از دقایقی او را در محوطهی

 .بیمارستان با حالتی مغموم پیدا کرد

 .توجهی به اطرافش نداشت و غرق فکر شده بود

@ 

 .به همان سمت رفت و او را صدا زد

 .پونه چشماشو باز کرد، حالش خوبه تقریباا_

 هامون نفسش را با درد بیرون داد و ناخودآگاه آه

 .کشید

 ....طول میکشه تا خوب بشه_
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_ هت چیه؟ چهطوری قراره گیرش بندازیم؟برنام  

 رادمهر، ویکلمو میگم... االن یه مدته درگیر همین_

 .ماجراست و داره علیهش مدرک جمع میکنه



 خوشبختانه، از خودش جاهای مختلفی ردپا به جا

 .گذاشته و اعترافات ملیکا هم که هست

@ 

 از طرفی، اگه موقع دزدیدن سنگا، مچشو بگیریم،

شه و هیچ راهی برای کتمان نیستعمال آچمز می . 

 چی کار باید کرد؟_

 دست در جیب کرد و نقشهای را که در چند وقت

 .گذشته، بارها به آن فکر کرده بود، بازگو کرد

باید بهش زنگ بزنید و مث اال به بهونهی آشتی  _

 دادن

 .اون و پونه بکشونیمش خونهی خودمون

وره بهفعال چون هنوز دستش به سنگا نرسیده، مجب  

 .حرف ما راه بیاد

 .باید خیلی عادی رفتار کنیم باهاش

 دقیقا مثل گذشته! انگار هیچی نمیدونیم... بعد شما از

روی سادگی و اعتمادی که به همهی اعضای 

 خانواده

 داری، میون حرفات اینو هم میگی که االن سنگا تو



 !خونهست

 حتی من کنجکاو میشم که بدونم سنگا چه شکلیان و

ان و ازت میخوام نشونشون بدیچندت ! 

@ 

 :هامون با اشتیاق پرسید

 خب؟_

 بعد از اینکه سنگا رو دیدم، برشون میگردونیم تو_

 !گاو صندوق

 .از همون شب به بعد، امکان دزدی وجود داره

 احتماال باز به یکی پول میده تا بیاد سروقت سنگا

 !چون نمیتونه گاو صندوق رو تنهایی باز کنه

  انداخت و در حالی که چشمانش برقشانهای باال

 :میزد، ادامه داد

 بقیهش هم که مشخصه؛ وقتی آقا دزده گیر بیوفته، _

 قطعا او شخصی رو هم که بهش سفارش این دزدی

 !رو داده لو میده

 بیهیچدردان#

# ۶۷۰پارت  



@ 

طلوع در دو سه روز گذشته، تا جایی که امکان 

 داشت

 .فکر کرده بود

 حتی خواب و خوراک منظم و درست و حسابی

 نداشت و ذهنش کامال مشغول بود اما در نهایت

 .تصمیمش را گرفت و به عمه فخری هم اطالع داد

 !بعد از آن به هتل رفت تا به طور رسمی استعفا دهد

 .تقه ای به دفتر مدیریت زد و منتظر اذن ورود ماند

ادر آن سوی در، پوالد در حال صحبت کردن ب  

 .مادرش بود

 پونه بهتره؟ _

 .ماهبانو با صدای بی جانی جواب داد

 جسمی بهتره، ولی از لحاظ روحی خیلی _

 .اوضاعش بده

 .طبیعیه به هرحال... طول میکشه باهاش کنار بیاد _

@ 

آره مادر، تورو جون خودم قسم دادم از هیچ  _



 کاری

 برای گیر انداختن اون عوضی دریغ نکنی. پریا داره

ونی میگیره برای بارداریش که بهمون خبر بدهمهم  

 .مثال. همین امشب براش دون بپاشید

 فکر خوبی به نظر میرسید، خودش هم آنقدر خسته

بود که ترجیح میداد این ماجرا زودتر به نتیجه 

 .برسد

 .چشم حواسم هست، شما خیالت راحت باشه _

در حین خداحافظی بود که ضربهای به در نواخته 

 .شد

س را قطع کرد و گفتتما : 

 .بفرمایید _

 طلوع نفس عمیقی کشید و با دستان لرزان در را باز

 .کرد

 .زیر چشمی، نگاهی انداخت و سالم کرد

@ 

 .پوالد توقع دیدن طلوع را، آن هم وسط روز نداشت

 .باتعجب نگاهش کرد و جواب سالمش را داد



 .خوبی؟ بیا بشین _

ر شدطلوع سری تکان داد و روی مبل جا گی . 

 .ممنون، راستش یه درخواستی داشتم _

 پوالد با کنجکاوی مقابلش نشست و او را زیر نظر

 .گرفت

 .به نظر پریشان میآمد و حال خوبی نداشت

 ...چیزی شده؟ مریضی انگار _

 .لب گزید و سرش را پایین انداخت

 ...خوبم، من _

@ 

 بیهیچدردان#

# ۶۷۱پارت  

 .احساس میکرد که نفس کم آورده

تا زمانی که پوالد کنارش نبود، همه چیز آسان به 

 نظر

 میرسید و با خیال راحت از تصمیمش دربارهی

 استعفاء حرف میزد اما حاال انگار زبانش بند آمده

 .بود



 لعنتی به خودش فرستاد و تمام سعیش این بود که

 .هوایی نشده و از نظرش برنگردد

 !من میخوام استعفاء بدم _

کوتاه انرژی شدیدی از او گرفت گفتن همین جملهی . 

 با زندگیاش قمار کرده بود و ممکن بود ضرر زیادی

 بکند اما عالرغم تمام ریسکها، ترجیح میداد از این

 .هتل فاصله بگیرد

@ 

 دیگر نمیتوانست خودآزاری را ادامه دهد و در جایی

 .مشغول کار بماند که با فکر به پوالد، زجر میکشید

ود و عکسالعملی نشان نمیدادپوالد مات مانده ب . 

 .انگار درست نشنیده بود که طلوع چه گفته

 وقتی سکوتشان طوالنی شد، با صدای گرفتهای

 :پرسید

 چی؟ _

 :باز تکرار کرد

 !میخوام استعفاء بدم _

 .خندهی بیجانی کرد



 در میان آن همه مشکالت، فقط همین مورد را کم

 !داشت

ه حاال نکند کسی به سر طلوع ضربهای زده ک

 خودش

 هم نفهمید چه میگفت؟

@ 

 یعنی چی؟ اصال برای چی؟ _

 نپرسیده بود که جواب بگیرد، اصال هرچه طلوع

 .میگفت او قطعاا متقاعد نمیشد

 چرا بچهبازی در میآری؟ _

 بدون اینکه خودش متوجه باشد، هرلحظه صدایش

 .باالتر میرفت

 چون با من بحثت شده، میخوای ول کنی بری؟ _

طر تو نیستبهخا _ ! 

 دروغ میگفت. بهخاطر حضور او و قدمها وحتی

 نفسهایش که در هر نقطهی هتل حس میکرد، باید

 ...میرفت

@ 



 شاید او تمام ساعات کاری را در دفترش میماند اما

این دلیل کافی نبود تا طلوع مدام یادش نباشد که تنها 

 با

 فشردن دکمهی آسانسور میتوانست در عرض چند

ا ببیندثانیه او ر ! 

 پس دلیلش چیه؟ بهتره فکرشو از سرت بیرون _

 !کنی

 درسم داره تموم میشه، میخوام برم تو یه محیط _

 دیگه، یه جایی کار کنم که مرتبط باشه با رشتهی

 .تحصیلیم

 از همون اولش هم قرار نبود طوالنی مدت اینجا کار

 !کنم

 بیهیچدردان#

# ۶۷۲پارت  

 به طلوع حق میداد اگر نمیخواست بیش از این

 !نظافتچی بماند اما چرا به همهچیز گند میزد؟

@ 

درست میگی ولی به طور کامال واضحی، یادمه _



 که

 خودت گفتی پدرم قرار بوده تو همین هتل شغلتو

ارتقا بده، اینطور نیست؟ چرا به جای استعفا دادن، 

 از

 همون اول نیومدی حرفتو بزنی؟

_ میدونم شدنی نیست چون . 

 .هتل به اندازهی کافی حسابدار داره

 پس قراره من چهطوری کار کنم؟ با اخراج شدن و

 بریدن نون یکی دیگه، توسط من؟ واقعا دوست ندارم

 !تا آخر عمر، آه کسی پشت سرم باشه

 .اخم نسبتاا غلیظی، روی صورتش نشست

 معلومه که نه! منو همچین آدمی دیدی؟ فقط در_

ی کسی رو اخراج میکنم، که اشتباهصورت  

 جبرانناپذیری داشته باشه یا دیگه نیازی به چنین

 .تخصصی نداشته باشیم

@ 

 پس میخوای چیکار کنی؟ منو همینجوری منتقل _

 کنی حسابداری بدون اینکه واقعاا نیروی جدیدی



 ...بخوای؟! از این دو حالت که دیگه خارج نیست

و یا یه نیروی دیگه یا باید برم جای کسی کار کنم  

 بهشون اضافه بشه، نیرویی که در اصل احتیاجی

 !بهش ندارن

 ...من نمیخوام یه آدم بیهوده باشم

 :پوفی کشید و حتی کمی کالفه گفت

 چرا به همه چیز اینقدر منفی نگاه میکنی طلوع؟ _

 چرا تیره و کدر میبینی منو اطرافتو؟ هتل خیلی

سابداری، به این بزرگه و اضافه شدن تو به تیم ح

 معنا

 نیست که قراره تما ِم مدت جلوی کولر بشینی و یه

 !گوشه برای خودت لم بدی

خودش را لعنت کرد. باید هرچه زودتر از دفتر 

 بیرون

 .میرفت وگرنه قطعاا سست میشد

 :با صدای ضعیفی، لب زد

@ 

 خودتم میدونی که حسابدار الزم نداری... باهام_



 .صادق باش

ستگی و پریشانی به طرز واضحیدر صدایش، خ  

 .حس میشد

 .پوالد دوست داشت جلوتر از این برود

 .در آغوشش بگیرد و نوازشش کند

 میخواست دلداریاش دهد و بگوید هرچه در دل

 .داری، برایم بگو

 چرا اذیت میکنی؟_

 !من؟_

 خیرهی

چشمان َِ  

 .غمگین طلوع بود

 !آره، هم داری خودتو اذیت میکنی، هم منو_

 گفتی حرفی نزن، اصراری نکن وگرنه از هتل میرم

 !ولی خودت داری میزنی زیر حرفت

@ 

 .داری بهونه میآری... میخوای از من فاصله بگیری

 ...اینطور نیست_



 هست! اگه واقعا بحث حسابداریه، من میتونم برات_

 کار پیدا کنم حتی خارج از هتل ولی تو بازم میخوای

 بری، اینطور نیست؟

# دردانبیهیچ  

# ۶۷۳پارت  

 طلوع ساکت مانده بود و سعی میکرد نگاهش را

 .بدزدد

 پوالد اما از صبر کردن و دندان روی جگر گذاشتن،

 .خسته شده بود

 حتی اگه هیچ وقت واضح به زبون نیورده باشی، _

 !ولی من میدونم که دوستم داری

@ 

 انصاف بود که به رویش میآورد؟ کم مانده بود زیر

 .گریه بزند

 .من نمیذارم از دستم بری طلوع_

 !چون خودمم همین حسو بهت دارم

 برای لحظهای، زمان از حرکت ایستاد و حتی نفس

 .کشیدن یادش رفت



 نباید آنقدر سختش میکرد وگرنه تمام جانش را در

 ...این دفتر برای همیشه جا میگذاشت

 .بلند شد و وقت حرف زدن صدایش میلرزید

 ...نمیخوام بشنوم _

د اما مجالش نداد. فقط کمی آرامش میخواستپوال  

 خواستهی زیادی بود؟

 حداقل باید کمی هم که شده، خیالش از بابت طلوع

 .راحت میشد

@ 

 شنیدی چی گفتم؟ من دوستت دارم! همهجوره هم _

 .پشتت هستم

 .طلوع از این طرز بیان صریح، کامال قفل کرده بود

ن حرفاییمن آدم رکیم، اینو خودتم میدونی پس ای _  

 که دارم بهت میزنم نه اغراقه نه یه ترفند برای گول

 !زدن و به زور نگه داشتن تو

 زودتر نگفتم چون میخواستم اول از خودم مطمئن

 .بشم

 به خودم که اومدم، دیدم اصال نباید دنبال نشونهای



 !بگردم چون همهچی واضحه

نمیدونم دقیقاا از کی ولی یه مدته که شبا قبل از 

 خواب

 .بهت فکر میکنم

 !تو روز با اوج شلوغی هم باز بهت فکر میکنم

 .تو این هتل حست میکنم و برام همه جا هستی

 حتی وقتی دارم سعی میکنم یه معمای هفت ساله رو

حل کنم و به انتها برسونم، باز ذهنم از یه لحظه 

 غفلت

 !استفاده میکنه و سمت تو میآد

عاشق شدن؟مگه اینا عالئم چی میتونه باشه جز  ! 

@ 

من عاشقتم! الزم باشه صد دفعه دیگه دم گوشت 

 میگم

 ...تا باورش کنی

 .دستان طلوع را گرفت و کمی نوازش کرد

بمون طلوع... به حرمت حسی که بین جفتمونه،  _

 بهم



 .اعتماد کن

بذار مشکلم حل شه، چیز زیادی نمونده فقط چند 

 روز

تونمازت مهلت میخوام تا بعدش با یه ذهن باز ب  

 ...خودمو بهت ثابت کنم

 ...میگی نمیشه، اختالفات زیاده، همهش اصال قبول

 ولی حداقل بذار امتحان کنیم... دلمون نسوزه که چرا

 هیچ تالشی نکردیم! میدونم چه حالی داری، ولی من

 .با خودخواهی میگم، پام وایسا

 ...پای کسی که دوست داره و دوستش داری، بمون

 بیهیچدردان#

# ۶۷۴تپار  

@ 

 زمانی که پایش را در دفتر میگذاشت، توقع مخالفت

 .پوالد را داشت

 با خودش حدس زده بود که با توجه به اخالق

خاصش، حتی شده به زور، نگهش دارد و یا 

 برعکس



 به خاطر غرورش، بیچک و چانه با استعفایش

 موافقت کند اما آنچه را که از زبان پوالد شنیده بود،

ی پیشبینی نمیکردحتی برای ثانیها . 

 .دست دیگر پوالد روی گونهاش نشست

 شاید بهم نیاد ولی اونقدرا هم با خودم تعارف ندارم_

 ...که نفهمم دلم لرزیده

 دهانش خشک شده و در چنان بهتی فرو رفته بود که

 حرف زدن برایش بهطرز عجیبی، سخت به نظر

 .میرسید

در دهانش را با مکث نه چندان کوتاهی، باز کرد و  

 :جواب تمام صحبتهای پوالد گفت

@ 

 ...نمیشه _

 کاری برای من نشد نداره طلوع. از چی میترسی؟_

 مخالفت خانواده؟ من اونقدر این مدت خرد شدم و

 .شکستم که تنها آرزوشون، دیدن خوشبختی منه

 فکر میکنی اگه بدونن من با تو خوشبختم، راضی

 نمیشن به بودن تو، کنار من؟



 !اص اال پدرم اگر بشنوه، فکر میکنم خوشحالم میشه

 .خودت میدونی که چقدر براش مهمی

 .نزدیکتر شد و فاصله را کمتر از قبل کرد

 تو به این چیزا فکر نکن! هر چیزی که دغدغته_

 .حلش میکنیم

 در اطرافش هیچوقت چنین چیزی ندیده بود. زوجی

 که با وجود اختالفهای مالی و فرهنگی فاحش،

 .رابطهای پایدار داشته باشند

 .با این حال، دیگر نمیتوانست مقاومت کند

@ 

 مگر چهقدر طاقت داشت و میتوانست جلوی

 احساسش را بگیرد؟

 :سرش را آرام تکان داد و زیر لب گفت

 ...باشه، قبوله _

 .پوالد منتظر و سوالی نگاهش کرد

 :انگار اطمینان بیشتری میخواست پس ادامه داد

یمیستمپات وا _ ... 

 بیهیچدردان#



# ۶۷۵پارت  

 برای رفتن پا به دفتر گذاشته بود و حاال قول و قرار

 !عاشقی میداد

@ 

 ناخودآگاه از سر خوشی خندهی کوچک و شیرینی

 .کرد

 ...چه فکر میکرد و چه شد

 پوالد هم خندید، با آنکه حرفی به زبان نمیآورد، با

 .چشمانش قربان صدقه میرفت

ه و پرحرارتش خجالت کشید وطلوع از نگاه خیر  

 قصد داشت خودش را عقب بکشد اما پوالد، دست

 .دور کمرش پیچاند و اجازهی فاصله گرفتن نداد

 طلوع لب گزید و در حالیکه سعی میکرد چشم

 :بدزدد، گفت

 ...بذار برم دیگه _

 یک تای ابرویش را باال داد و با لذت به تقالی

 .بیحاصل طلوع نگاه کرد

_ درخواستمو قبول نکردی؟کجا؟ مگه   



@ 

 اونوقت من نباید یه تشکر درست حسابی بکنم ازت؟

 حین حرف زدن، نگاهش مدام بین چشمان و لبهای

 .طلوع در گردش بود

واقعیت این بود که در مقابل او خودداری 

 همیشگیاش

 نسبت به جنس مخالف را نداشت و مدام وسوسه

 .میشد تا از دخترک مقابلش کام بگیرد

 .طلوع یک بار دیگر تالش کرد اما فایدهای نداشت

 ...قفل دستانش زیادی محکم بود

 :لبهای پوالد که نزدیک شد، گفت

 !ناخنک زدن ممنوعه _

 در واقع خودش هم کم مشتاق نبود اما میترسید اتفاقی

که در خانه پوالد افتاد، باز هم تکرار شود و او را 

 پس

 .بزند

@ 

و لب پایین طلوع را  پوالد خندهی بیصدایی کرد



 میان

 .دندان گرفت

 ...چند ثانیهای طول کشید تا طلوع همراهیاش کند

 بیهیچدردان#

# ۶۷۶پارت  

 نفس که کم آوردند، پوالد ناچار شد خود را عقب

 .بکشد

قفسهی سینهیشان با شتاب باال و پایین میشد و 

 حالشان

 .بهتر از هر وقت دیگری بود

 دیگه چی ممنوعه؟ _

ر غرق بوسههای ریز و درشت پوالد شدهطلوع آنقد  

 .بود که حتی متوجه نمیشد او از چه حرف میزد

@ 

با آنکه تا به حال فقط توسط یک مرد بوسیده شده 

 بود

 اما حاضر بود قسم بخورد که بهترین بوسهی دنیا را

 .تجربه کرده



 چه کسی جز پوالد میتوانست با لبهایش حرف بزند

بیاورد؟ بدون اینکه کلمهای به زبان  

 چه کسی جز او بلد بود با یک بوسه، جای آن همه

 شک و تردید، اعتماد و عشق جایگزین کند؟

 آرامش عجیبی در جانش نشسته بود و دیگر استرس

 .قبل را نداشت

 نوازشهای او، دقیقا همان چیزی بود که احتیاج

 .داشت

 سر پوالد پایینتر رفت و کم کم از صورت فاصله

ردن متمایل میشدگرفته و به سمت گ . 

 طلوع، تنها دغدغهای را که در آن لحظه داشت، به

 .زبان آورد

 !کبود نکنی_

@ 

 پوالد نیشخندی زد و به عمد پوست گردنش را

 .محکمتر مکید

 .به کمرش از روی پیراهن چنگ زد

 !آخ... وحشی_



 .چشمان پوالد کمکم خمار میشد

همچین موقعهایی، اگه قانونی هم وجود داشته _

ه،باش  

 .فقط من تعیینش میکنم

 تو فقط خودتو بسپار به من و اگر الزم شد حرفی

باشه« چشم»بزنی، اون کلمه  ! 

 بیهیچدردان#

# ۶۷۷پارت  

طلوع از زورگویی پوالد نه تنها ناراحت نشد، بلکه 

 با

 :سرخوشی خندید و آرام گفت

@ 

 !چشم _

 قصدشان بوسهی دیگری بود اما صدای تلفن،

 .پارازیت بدی در حال و هوایشان انداخت

 .پوالد پوفی کشید و غرولند کرد

 ...ای بابا_

 طلوع نفس نفس میزد و دوست نداشت از او جدا



 .شود

 ...ولش کن، جواب نده_

 صدای تلفن نمیگذاشت راحت باشند. نچی گفت و از

 .طلوع فاصله گرفت

 با اکراه سمت تلفن رفت و گوشی را برداشت. کرمی

 .بود

@ 

 .بگو_

 آقا نمیآیید سالن جلسات؟_

از سر دقت، ابروانش در هم فرو رفت. مگر چه 

 خبر

 بود؟

 جلسه؟_

یادتون رفته؟ همه منتظر شمان. قب اال که بهتون _

 گفته

 .بودم

 نگاهی به تقویمی که دور آن امروز را عالمت زده

 .بود انداخت



 .اص اال یادش نبود

 .باشه االن میآم. سرشونو گرم کن_

 .چشم_

@ 

 گوشی تلفن را سر جایش برگرداند و به طلوع نگاه

 .کرد و خندهاش گرفت

 .چهرهاش دلخور و ناالن بود

 ...من معذرت میخوام، دیدی چی شد دیگه_

 .طلوع پوفی کشید و خودش را جمع و جور کرد

 .باشه ولی بعداا باید صحبت کنیم_

 بیهیچدردان#

# ۶۷۸پارت  

 .با نیشخند پوالد، چشم غره رفت

 !فقط صحبت_

 !باشه_

@ 

 از یکدیگر جدا شدند و بعد از خداحافظی، هرکس

 .سراغ کار خودش رفت



 طلوع، خودش هم نمیتوانست هضم کند که چه

 .اتفاقی افتاده

 برای استعفا به دفتر پوالد رفته بود و حاال از آنکه

 !بوسهیشان نیمهکاره ماند، دلخور بود

 .تاکسی گرفت و آدرس خانهی عمه فخری را داد

 .باید حتماا با پوالد حرف میزد

 همچنان نمیخواست در هتل بماند. نظافتچی بودن

 .دیگر کافی بود

 باید در زندگیاش تغییری میداد و کمی پیشرفت

 .میکرد

 از طرفی، میدانست که هتل احتیاجی به حسابدار

، باعثنداشت و نمیخواست با ارتقا ناگهانیاش  

 .حرف و حدیث بیشتر شود

@ 

 قطعاا

 رفتن از هتل بهترین انتخاب بود. تنها تفاوتی که

 اتفاقات امروز ایجاد کرد، کنسل شدن حفظ فاصله با

 !پوالد بود



 قعاا

 .وا دیگر در این زمینه نمیتوانست خوددار باشد

 نگاهش را به بیرون و مردم در حال جنب و جوش

 :داد و زیر لب با خود گفت

 ...هرچه پیش آید، خوش آید _

دقایقی بعد، کرایه ماشین را حساب کرد و از آن 

 پیاده

 .شد

 وارد خانه شد و به مادرش که در حال تدارک دیدن

 .برای شام بود، سالم کرد

@ 

 سالم، چه زود برگشتی! حاال که طناز هم_

 خداروشکر خوبه، دیگه دل بده و کامل سر کارت

حرف در نمیاره بمون دخترم؛ اینجوری کسی ... 

گزید و با تعلل گفت لب : 

 !راستش میخوام از هتل بیام بیرون _

 بیهیچدردان#

# ۶۷۹پارت  



 :انیس دست از کار کشید و با تعجب پرسید

 چی؟ چرا؟_

 .هنوز حتی لباسهایش را هم عوض نکرده بود

 :گوشهی آشپزخانه نشست و گفت

 .از همون اولش هم قرار نبود کار دائمم باشه _

@ 

ولی کارش خیلی خوبه که مامان جان... هم  _

 حقوقش

 خوبه، هم امنیت داره همهجا دوربین و حراست

 ...هست

 مامان درسم داره تموم میشه پس اینهمه، وقت _

 گذاشتم برای چی؟

 .با دیپلم هم که میتونستم همین کار رو بکنم

 .من میخوام حسابدار بشم

 به آقای صدر گفتی؟ شاید تو همون هتل حسابدار _

 ...بخوان

 .خودم میدونم اونجا نیرو الزم ندارن _

 .امروز هم رفته بودم که استعفا بدم



 .چشمان انیس، از سر شگفتی و بهت، درشت شد

 خدا مرگم بده! همه کاراتو کردی، بعد میآی به _

 من میگی؟

@ 

فا میدی،این چه کاری بود کردی؟ همینطوری استع  

 !قبل از اینکه کار جدید پیدا کنی؟

 :دست مادرش را گرفت و محکم گفت

 من از پس خودم برمیآم، چرا همش نگرانی؟ _

سه، چهار سال پیش تک و تنها اومدم تهران و 

 تونستم

 گلیم خودمو را از آب بیرون بکشم؛ یعنی حاال

 نمیتونم؟

 .من فکر همهجاشو کردم مامان

م، عمهفخری باهام حرف زد از بابت جای خواب ه

 و

 .گفت دوست نداره تنها زندگی کنه

 .ازم خواست پیشش بمونم فعال قبول کردم

 .منم یه مقدار پسانداز دارم؛ میخوام بیشترش کنم



 .بعدش یه جایی رو اجاره میکنم

 بابت کار هم، نرگس گفت پسرعموش شرکت زده و

یکی، دو تا حسابدار الزم داره که یکیش خود 

 .نرگسه

 :با لحن مظلومانه و ملتمسی ادامه داد

@ 

 اگه از اون ماهی شکمپرات بیشتر درست کنی،_

 همین امشب دعوتش میکنم و ازش میپرسم حسابدار

 !دوم پیدا کردن یا نه

 بیهیچدردان#

# ۶۸۰پارت  

 بوی ماهیهای جنوب و سبزیهای معطر داخل

شکمشان که در فر قرار داشتند، همهجا را گرفته 

 .بود

، بیقرار آب دهانش را بلعیدنرگس . 

 .عجب بویی راه افتاده_

 مامان منم گاهی ماهی میپزه ولی هیچوقت همچین

 .بوی خوبی نمیده



 بهخاطر نوع سبزی و ادویههاشه که مخصوص _

 .جنوبن

@ 

 چون ماهی یکی از غذاهای اصلیشون به حساب

 .میآد، طرز خاصی درستش میکنن

نشسته بودند ودر یکی از اتاقهای خانهی عمهفخری   

 .از هر دری حرف میزدند

پس خوش به حال من که امروز میتونم این غذا  _

 رو

 .بخورم

 راستی چرا هیچوقت نگفته بودی که اینجا عمه

 داری؟

 عجب خونهایه... واسه همینه که یه مدته تحویل نمی

 گیری؟

 :خندید و گفت

 .باور کن خودم هم اصال اینجا رو ندیده بودم _

 .خونهی عمهی مامانمه، نه عمهی خودم

اولش از سر ناچاری اومدیم که یه مدت مامان و 



 طناز

 .سرپناه داشته باشند

@ 

 درمان طناز طوالنی بود و نمیشد توی هتل بمونن

 حاال هم کم کم دارن میرن دیگه... ولی شاید خودم یه

 .مدت بیام همینجا

گهوا ! دیوونهای؟ مگه نمیگی مامانتو طناز دی _  

 کاری ندارن و همین روزا میخوان برگردن اهواز،

 پس دیگه چرا میخوای بیای با یه پیرزن تنها بمونی؟

 که چی بشه؟

 هتل به اون خوبی رو میخوای بیخیال بشی و بیای

 اینجا؟

 .خوبه ها ولی بزرگ و ترسناکه

 یه وقت دزدی، چیزی بیاد خدایی نکرده، میخوای

 چیکار کنی؟

چندمی بود که به اطرافیانش بابتنمیدانست این بار   

 .تصمیمش توضیح میداد

 من به همه اینا فکر کردم نرگس ولی دیگه نمیتونم_



 .تو هتل بمونم چون از کارم استعفا دادم

@ 

 هرکس ندونه، تو که میدونی من اونجا چیکار

 میکردم؟

 .اول و آخرش به این تغییر نیاز داشتم

 :با تردید و خجالت پرسید

هنوز حسابدار میخواد؟ پسر عموت _  

 بیهیچدردان#

# ۶۸۱پارت  

نرگس انگار هنوز باور نکرده بود که چه شنیده؛ 

 مردد

 :گفت

 حسابدار که میخواد ولی... تو مطمئنی داری _

 چیکار میکنی؟ اونجا یه شرکت کوچیک و

 .تازهتاسیسه، حقوق آنچنانی نمیتونه بده

@ 

پسرمیدونم؛ اشکالی نداره اگه ممکنه بعداا با  _  

 .عموت صحبت کن تا یه قراره مصاحبه بذاره با من



 .ببینه به درد شرکتشون میخورم، یا نه

 دستش را به حالتی که انگار مگس مزاحمی را پس

 .بزند، تکان داد

 برو بابا. دیگه چه مصاحبهای دیوونه؟ دستتو _

 میگیرم، از فردا با خودم میبرم اگه واقعا دلت

 !میخواد کارت و عوض کنی

 نه! اینجوری نمیخوام کار کنم. اگه قرار به _

 ...پارتیبازی بود که

دربارهی پوالد صحبتی نکرد اما واقعا دوست 

 نداشت

 به هر علتی، جز شایستگی و لیاقت خودش کار پیدا

 .کند

@ 

منم مثل هرکس دیگهای مصاحبه کنم. اگه به  _

 نظرش

 شرایطم قابل قبول بود و اونجا میتونم اثر مثبتی

 .بذارم، قبولم کنه

 شاید اگه بگی باهام صمیمی هستی، از روی



 ...رودروایستی نتونه بهم نه بگه

 خب اگه نگم دوستیم، پس چهطوری معرفیت کنم؟ _

 یهو تو خیابون باهم آشنا شدیم؟

 .لحظهای فکر کرد تا عذری پیدا کند

مثال بگو هم دانشگاهی هستیم و میدونی دنبال _

 .کارم

ی خیلی محدودی باهام داریصرفاا یه آشنای ! 

 :نرگس که جوابی نداد، پرسید

 باشه؟ قول؟ _

 :پوفی کشید و با اکراه گفت

@ 

 ...خیلهخب_

 بیهیچدردان#

# ۶۸۲پارت  

 همهچیز طبق خواستهی پوالد پیش رفته بود و امید

 .نتوانست عذر قانع کنندهای برای غیبتش بیاورد

بگذارد مجبور شده بود همراه پونه پا به خانهی آنها . 

 رفتارش مثل همیشه بود و اگر آنها واقعیت را



 .نمیدانستند، هیچ نکتهی مشکوکی در او دیده نمیشد

 مشکل بزرگی که با آن دست و پنجه نرم میکردند،

این بود که برخالف امید، آنها بازیگر خوبی نبودند 

 و

 برایشان سخت بود تا احساسات خودشان را زیر

 .چهرهای آرام مخفی کنند

@ 

از همه بیشتر، برای پونه دشوار بود تا وانمود کند 

 که

 !همچنان به امید عالقهمند بود

 قبل از ورود امید و پونه، حسابی با مابقی افراد

صحبت کرده بود تا رفتار طبیعی داشته باشند و 

 کاری

 .نکنند که امید به آنها مشکوک شود

یچرا که هیچ بعید نبود اگر اوضاع را بد میدید، برا  

 !همیشه از ایران فرار میکرد

 پریا، تا حدودی از اوضاع خبر داشت، اما بهخاطر

 وضعیت حاملگیاش، همهی ماجرا را برایش تعریف



نکرده بودند تا بر اثر شوک، حال خودش یا جنینش 

 بد

 .نشود

 دربارهی تغییرات پریا صحبت میکردند و پوالد

 .هرچه نگاه میکرد، تغییر خاص و محسوسی نمیدید

 ...به شکمش خیره شد؛ حتی چاق هم نشده بود

 برای اینکه صرفا حرفی زده و تمام مدت ساکت

 .نباشد، اولین چیزی که به ذهنش رسید به زبان آورد

@ 

 هیچ تغییری نکرده! فقط چون میدونید حاملهست _

 .دارید به خودتون تلقین میکنید

ماهبانو چشم غرهای رفت و جلوی پریا میوه 

 .گذاشت

 .درست دقت کنی، متوجه میشی_

 ایراد شما آقایون اینه که زیادی کلی نگرید و توجهی

 !به جزئیات ندارید

 بیهیچدردان#

# ۶۸۳پارت  



 یک تای ابرویش را باال داد و اینبار با دقت بیشتری

 .به خواهرش نگاه کرد

 .پریا خندید و شکلک در آورد

 االن چه فرقی با قبل کرده مثال؟ _

@ 

ست، همین حالت چشماشو نگاه کن! منخیلی ساد _  

 .زنای بردار رو از حالت چشماشون تشخیص میدم

 نمیدانست چنین چیزی واقعاا صحت داشت یا نه، اما

 مطمئن بود که مادرش حداقل کمی در زمینهی

 تشخیص زنهای حامله اغراق میکرد چرا که تا قبل

 از این که پریا خودش دربارهی باردار بودنش

ماهبانو حتی شک هم نکرده بودصحبتی کند،  ! 

 .بحثشان ادامه پیدا کرد و هرکس نظری میداد

 ...پونه کمتر مشارکت میکرد و البته حق هم داشت

 سکوتش کمی غیر عادی و غیر معمولی به نظر

میرسید؛ خصوصاا که عادت داشت همیشه پر جنب 

 و

 .جوش باشد



 ...با این حال، کسی نمیخواست به او سخت بگیرد

هم، سکوت پونه را به حساب جر و بحثامید   

 .اخیرشان گذاشته بود

@ 

 هنوزم میخوای از ایران بری؟ _

 با پرسش پوالد، برای لحظهای سکوت در جمع حاکم

 .شد

 !احتمال خیلی زیاد آره، .. البته نه فعال _

 ماهبانو آنچنان دلخور نگاهش کرد که از سوالش

 .پشیمان شد

ارم و یه سال بعدش کهتا وقتی بچه رو به دنیا بی _  

 .میمونیم چون دست تنها از پسش بر نمیآم

 تجربه ندارم و تو مملکت غریب، اذیت میشم اما

 .بعدش احتما اال اقدام کنیم

 بیهیچدردان#

# ۶۸۴پارت  

@ 

 پریا، تصمیم گرفت خودش کمکم بحث را به سمت



 .سنگها بکشاند

 خداروشکر با هدیههای بابا، مشکل مالیمون _

 برطرف شده، تو همینجا میمونی داداش؟

 :قبل از اینکه پوالد حرفی بزند، ماه بانو غرید

 خودت میخوای بری؛ بس نیست، داداشتم وسوسه_

 میکنی؟

 !اون، هیچجا نمیره

 اصال اگه بخواید اینجوری کنید و همهتون برید، به

 !هامون میگم هر چی داده، پس بگیره

ای، رو به پوالدپریا خندید و با لحن وسوسهکننده  

 :گفت

 پس بهتره همین امشب بری سراغ گاوصندوق و _

سنگارو برداری وگرنه مامان خیلی راحت مخ بابا 

 رو

 !میزنه و همهمون محروماالرث میشیم

@ 

 به ظاهر همگی خندیدند اما در واقع، دلیل این

 گفتوگو، متوجه کردن امید به محل نگهداری سنگها



 .بود

ری حرکاتش را زیر نظرحاال که با دقت بیشت  

 .میگرفت، متوجه بعضی نکات میشد

 مثال همین که اسم سنگها به میان آمد، با دقت

 .بیشتری به ادامهی مکالمه گوش داد

 .نه من عالقهای ندارم _

 .به حد کافی خارج از کشور و دور از خانواده بودم

 .ترجیح میدم همینجا بمونم

دامه پیدا نکند،پونه برای اینکه سکوتش بیش از این ا  

 :گفت

باهات موافقم، منم ایران رو بیشتر دوست دارم  _

 ولی

 تنهایی سختت نیست؟

 دوست نداری ازدواج کنی؟

@ 

 بیهیچدردان#

# ۶۸۵پارت  

 .تا یک سال قبل، هیچ عالقهای به ازدواج نداشت



 خصوصا که یک تجربهی ناموفق در این زمینه

شده داشت و دیدش نسبت به خانمها، به شدت منفی  

 .بود

 دختران جوان را آدمهایی فرصت طلب میدید که در

 سختیها و مشکالت، به هیچوجه نمیشد روی آنها

 حسابی باز کرد اما مدتی میشد که دیگر چنین دیدی

 !نداشت. حداقل نه برای طلوع

شاید حرف از ازدواج، فعال زود بود اما از فکر به 

 آن

 .حس شیرینی در دلش حس میکرد

دواج کردمشایدم از _ . 

@ 

کشیده ای گفتند« اوووو»همه از تعجب  . 

 ماهبانو انگار باورش نمیشد چنین چیزی را از زبان

 .پسرش شنیده

 !واقعا؟ راست میگی؟ _

 .پوالد جوابی نداد و تنها به لبخندی کوتاه بسنده کرد

 :پریا گفت



 !حتما یکیرو پسند کرده که اینجوری میگه دیگه _

 :یک تای ابرویش را باال داد و حق به جانب گفت

 پس توقع داری بذارم مامان دستمو بگیره و ببره _

 خواستگاری دختر این و اون؟

 پریا خندید، تصور چنین چیزی هم برای پوالد خنده

 .دار بود

@ 

 خب حاال کی هست این دختر خوششانس؟ _

 .نفسی گرفت و به خانوادهاش نگاه کرد

ی به لبهایش چشم دوخته بودندهمه با کنجکاو . 

 هرموقع الزم شد، خودم بهتون میگم، فعال خبری _

 .نیست کشش ندید

 بیهیچدردان#

# ۶۸۶پارت  

 مهمانی با دادن هدیههایی به عنوان تبریک به پریا

 .تمام شد و هرکس به خانهی خودش رفت

 .حاال دیگر هیچ کاری جز صبر کردن نداشتند

ود و به زودی در تله امید به پایان راه رسیده ب



 .میافتاد

در اتاقش روی تخت دراز کشیده و به سقف خیره 

 شده

 .بود

@ 

 باالخره از فکر امید و اینکه قرار بود چه اتفاقی

 .بیوفتد، بیرون آمد

 خسته بود و دوست داشت بخوابد اما هرچه دراز

 .کشید، فایدهای نداشت

 .دلش میخواست خودش را به نحوی مشغول کند

ر، موبایلش را برداشت و شمارهی طلوع رابدونفک  

 .گرفت

این از معدود دفعاتی به شمار میآمد که حرف دلش 

 را

 .گوش کرده بود

 چند بوق خورد و باالخره طلوع با صدایی خوابآلود

 .جوابش را داد

 .سالم _



 .لبخند کوچکی، کنج لبهای مردانهاش نقش بست

اقلبه یک صدای ظریف و زنانه احتیاج داشت تا حد  

 .کمی از سختی زندگیاش کاسته شود

@ 

 سالم. خواب بودی؟ _

 :طلوع خمیازهای کشید و جواب داد

 .نه، ولی داشت خوابم میبرد _

 نمیدانست چه بگوید، عادت نداشت سر بحث را با

 .دختری باز کند

 چیزی شده؟ _

 با ته ریشش بازی کرد و کمی خودش را روی تخت

 .باال کشید

 .اتفاق بدی نیوفتاده _

 آهان، پس چی شد که زنگ زدی؟ _

 با وجود اینکه از دید طلوع مخفی بود، شانه باال

 .انداخت

@ 

 !همینطوری... ناسالمتی دوستدخترمی _



 بیهیچدردان#

# ۶۸۷پارت  

 .طلوع با خجالت خندید

 احساس تنهایی میکردم؛ بعدش دیدم دلم میخواد _

 .باهات حرف بزنم

 !پس حرف بزن _

 .لبش را با زبان تر کرد

 حرف زدن برایش سخت بود اما دلش نمیخواست

 .میل به سخن گفتنش را سرکوب کند

 ...نمیدونم از چی بگم _

@ 

 .از هرچی دوست داری _

 .لحن و صدای طلوع، آرامبخش و دوستداشتنی بود

 تا حاال شده دورت شلوغ باشه ولی بازم حس کنی_

جا نیستی؟ کسی رو نداری یا متعلق به اون  

 .من خیلی وقتا همچین حالتی دارم

 ...انگار کسی نمیتونه درکم کنه

 :کمی مکث کرد و سپس ادامه داد



 فکر کنم من نمیتونم اونا رو درک کنم همین باعث _

 .میشه کمتر با کسی صحبت کنم

 !ولی با من حرف میزنی _

 !آره _

 .تو جواب سوالت، اره برام پیش اومده _

@ 

ی چی دور و برت میچرخید؟علیرضا برا _  

 از تغییر ناگهانی موضوع صحبتشان، شوکه شد و با

 :خندهی بهت زدهای گفت

 چی؟_

 پرش افکار دارم، حاال کمکم عادت میکنی! واسه _

 چی نزدیکت بود؟ باهاش رفتی بیرون؟

 بیهیچدردان#

# ۶۸۸پارت  

 !آره _

 !خجالتم نمیکشی _

دلشاز لحن پوالد، که در آن حسادت حس میشد،   

 .غنج زد



@ 

 !چرا بکشم؟ خب اون موقع که چیزی بینمون نبود _

 الزمه بوسهی اولمونو بهت یادآوری کنم؟ _

 !بعدش انداختیم بیرون _

اگر نزدیک هم بودند، بعید نبود مثل دو گربهی 

 وحشی

 .به سر و روی هم چنگ بزنند

 ننداختم بیرون. اگه صبر میکردی برات توضیح_

 بدم، میفهمیدی دلیلمو! حاال بگو ببینم چی میگفت!؟

 !خواستگاری کرد _

برای چند لحظه، هیچ صدایی از جانب پوالد به 

 گوش

 .نرسید

 الو؟ _

@ 

 !شوخی میکنی؟ _

 .امید داشت که طلوع سر به سرش گذاشته باشد

 کامال جدیام! خودشو معرفی کرد، راجع به _



هخانوادهاش هم گفت، از این حرفا دیگ ... 

 !اون وقت تو چه جوابی دادی؟ _

 .بدش نمیآمد کمی سر به سرش بگذارد

 گفتم میخوام برگردم هتل، آخه توقع نداشتم. شوکه _

 ...بودم

 !یعنی بهش نگفتی نه؟ _

الزم بود فکر کنم، آخه کدوم آدم عاقلی همچین  _

 کیس

 لعبتی رو رد میکنه؟

 بیهیچدردان#

@ 

# ۶۸۹پارت  

طلوع نشد پوالد، متوجه لحن شوخ . 

 کم مانده بود از جا بلند شده، لباسش را بپوشد و

 .سراغش برود

 چهرهاش هرلحظه برافروختهتر از قبل میشد اما قبل

 از این که لب باز کند، طلوع قهقهه زد و غشغش

 .خندید



 :پوست لبش را با خشونت کند و غرید

 !زهرمار_

چند لحظه طول کشید تا خندهی طلوع قطع شود با 

 این

ل، میتوانست لبخند گل وگشادش را تصور کندحا . 

 به من میخندی؟_

 !خیلی حال میده سرکار گذاشتنت_

@ 

 فقط شانس بیاری گیرم نیفتی بچهجون... نشونت_

 !میدم چهکاری حال میده

 طلوع کم نیاورد و با لحن حرصدربیاری، جوابش را

 :داد

 !به همین خیال باش_

د اصال به هتلپوالد، غافل از اینکه طلوع قرار نبو  

 :بیاید، گفت

 فردا که میبینمت، ببینم بازم میتونی تو روی خودم_

 !بلبل زبونی کنی

 مکالمهیشان چنددقیقه بعد تمام شد و بعد از شب بخیر



 .گفتن، تماس را قطع کردند

@ 

 حال وهوای پوالد کامال عوض شده بود و به جای

 افکار آزاردهنده، به طلوع و خندههای سرخوشش

 .فکر میکرد

شور وشوقی که داشت، روی او هم تاثیر گذاشته 

 .بود

 احساس میکرد جوانتر وشادابتر از هروقت

 دیگریست و به طرز خوشایندی میتوانست به دنیا

 .نگاه کند

 !کاری که سالهای زیادی بود از پسش برنمیآمد

 بیهیچدردان#

# ۶۹۰پارت  

 صبح روز بعد، باحوصله ولبخندی که از روی لبش

ا نمیشد، حاضر شد و پا به هتل گذاشتجد . 

 صبحانهی مفصلی خورده و در دفتر کارش منتظر

 .طلوع ماند

@ 



موقتاا، خودش را به کارهایی که رسیدگی الزم 

 داشتند،

 مشغول کرد تا باالخره طلوع پیدایش شود اما ساعت

 !از نه صبح هم گذشت وخبری از او نشد

یلش را کمکم سگرمههایش در هم فرو رفت و موبا

 از

 .روی میز برداشت

 به قسمت تماسهای اخیر رفته و روی نام طلوع

 .ضربه زد تا تماس برقرار شود

 .بعد از چند بار بوق خوردن، جوابش را داد

 جانم؟_

 .صدایش خوابآلود به نظر نمیرسید

 سالم، خوبی؟ کجایی؟_

 خوبم ممنون، چهطور؟_

@ 

 تازه میپرسید چه طور؟

تتک خندهای زد وجدی گف : 

 .چرا نمیآی هتل پس؟ منتظرتم_



 .چرا باید بیام؟ سرم شلوغه نمیتونم_

 یعنی باز طلوع سر به سرش گذاشته؟

 .حوصله شوخی ندارم دختر... پاشو بیا_

 مگه باهم دیروز حرف نزدیم؟

مگه قرار نشد از این به بعد، تو حسابداری کار 

 کنی؟

 نه پوالد، حرف زدیم ولی من قولی بهت ندادم_

کرد اشتباه شنیدهحس می . 

 :با تعجب پرسید

 قول ندادی؟_

@ 

 نه! من هنوز نظرم دربارهی کار تو هتل عوض_

 !نشده واالن هم اومدم تو یه شرکت برای مصاحبه

 بیهیچدردان#

# ۶۹۱پارت  

 .بهتش هرلحظه بیشتر میشد

 متوجهی چی میگی؟ _

طلوع شرایط خوبی نداشت و هر آن منتظر بود 



 منشی

 .برای ورود به دفتر مدیریت، صدایش بزند

 میشه بعدا صحبت کنیم؟_

 .بدجوری بهش برخورده بود

@ 

 بعدا؟! من میخوام االن توضیح بدی که چرا جای_

 اومدن به هتل، رفتی تو شرکت یکی دیگه مصاحبه

 !بدی

 :طلوع آهی کشید و مستأصل گفت

 .خواهش می کنم ازم ناراحت نشو_

بدم باید مفصل برات توضیح ... 

فقط در همین حد بگم که من دیروز اومده بودم که 

 هر

 .پیوندی که بینمون هستو ببرم و از بین ببرم

 کال میخواستم برم و پشت سرمو نگاه نکنم اما با

 !صحبتهای که کردی، نتونستم

 ...دل خودم گیر بود

 انگار فقط دنبال یه فرصت بودم تا رابطهمو باهات



 ...نگه دارم

واه تو هتل بمونم و یهو بشم حسابدارولی ازم نخ  

 .اونجا

 .واقعا برام سخته... یهکم درکم کن لطفا

@ 

 در همان حین، منشی که دختر جوانی بود، صدایش

 .زد

 .خانم تابش؛ بفرمایید داخل منتظرتون هستند_

 :لب گزید و گفت

 .چشم؛ االن میرم_

 .سپس دوباره پوالد را مخاطب قرار داد

_ نم دوست داری ازم حمایت کنی وباید برم... میدو  

زیر بال وپرمو بگیری ولی من اخالقم یهکم فرق 

 .داره

 .بذار خودم آزادی عمل داشته باشم

 خودم تصمیم بگیرم و اگه جایی احتیاج به مشورت یا

 کمک داشتم، قول میدم اولین نفری که میآم

 !سراغش، تویی



تصمیم از من نخواه که یه گوشه بشینم تا تو برام  

گیریب . 

@ 

 میدونم خوبیمو میخوای، ولی من همچین آدمی

 ...نیستم

 بیهیچدردان#

# ۶۹۲پارت  

 پوالد فرصت نکرد حرفی بزند؛ چرا که تماس قطع

 .شده بود

طلوع، نفسی گرفت و موبایلش را به کیفش 

 .برگرداند

 کمی خودش را مقابل آینه قدی که رو به روی میز

ز مطمئن منشی قرار داشت، برانداز کرد و بعد ا

 شدن

 .از ظاهرش، ضربهی کوتاهی به در زد

دستگیره در را فشرد و « بفرمایید»بعد از شنیدن 

 وارد

 .دفتر مدیریت شد



 .سالم_

@ 

 .سالم، خیلی خوش اومدید_

 مقابلش مردی جوان حدودا بیست و هفت ساله قرار

 .داشت

 به نظر موقر میرسید و ته چهرشاش شباهت کمی

 .به نرگس هم داشت

 .ممنون_

 رزومهای را که پر کرده بود، به دست مرد داد و

 .روی مبل نشست

 استرس داشت و میدانست سابقه کاریاش چندان قابل

 .توجه به حساب نمیآمد

 حدود سه سال کار کردن به عنوان نظافتچی، چه

 کمکی میتوانست برای استخدام شدن به عنوان یک

 ...حسابدار باشد

مه کرد و گفتمرد نگاهی اجمالی به رزو : 

@ 

 درستون که هنوز تمام نشده و احتما اال بعضی از _



 .ساعتها باید غیبت کنید. سابقهی کاری هم که ندارید

 !من چرا باید شما رو انتخاب کنم؟

 از شدت اضطراب روی زمین با پاهایش ضرب

 .گرفته بود

 سعی کرد هنگام صحبت کردن با اعتماد به نفس و

 .محکم جلوه کند

_ که به صورت رسمی جایی حسابدار نبودم درسته  

 .ولی من صفر کیلومتر نیستم

دورهی حسابداری دیدم و حدود نه ماه هم به 

 صورت

 پارهوقت توی شرکت یکی از استادام کار کردم و

 ...آموزش دیدم

 بیهیچدردان#

# ۶۹۳پارت  

 دروغ نمیگفت. از ترم سوم گاهی که وقت میکرد به

ها به کارمندانشرکت استادش میرفت و در کار  

@ 

 کمک میکرد اما هیچ پولی نمیگرفت و صرفاا این



 .کار را برای یادگیری انجام میداد

 از طرفی، حضورش در شرکت هیچ نظم خاصی

 نداشت چراکه درسها و کالسهای دانشگاه از یک

 طرف و کارهای هتل از طرف دیگر، باعث میشد

تهوقت آزاد بسیار کمی داشته باشد و نهایتاا در هف  

 میتوانست دوبار سر بزند اما دلیلی نداشت که این

 .جزئیات را پسر عموی نرگس بداند

 به هر حال اگر میخواست استخدام شود، باید یک

 ...جوری بازارگرمی میکرد

 کالسام هم چیز زیادی نمونده به احتمال زیاد هفت_

 ترمه تموم میکنم. بعدشم خب شما میتونی یه

 حسابدار خیلی بهتر با مهارت بیشتری استخدام کنید

 ولی به این فکر کردید شخصی که ده، دوازده سال

تجربه کسب کرده و برای خودش اسم و رسمی 

 داره،

 احتما اال اینجا نمیآد کار کنه، حاال بر فرض هم که

 بیاد، حقوق خیلی بیشتری نسبت به من مطالبه میکنه

@ 



ا تازه تأسیسه، نمیتونهو از اونجایی که شرکت شم  

 .همچین حقوقی رو پرداخت کنه

 حتی اگه بتونید هم بهتون فشار میآد و ترجیح میدید

 مبلغی کمتری پرداخت کنید تا فع اال سودآوری کنید،

 اینطور نیست؟

 مجید، یا همان پسرعموی نرگس، از همان ابتدا که

 طلوع پایش را در دفتر گذاشته بود، توجهش به او

بود جلب شده . 

 از نظرش، اسم آهنگین و جالبی داشت و از آن

 .مهمتر، متفاوتتر از بقیه به نظر میرسید

 اعتماد به نفسش بیش از حد بود اما این موضوع،

 .مجید را اذیت نمیکرد

 خندهای کرد و به طلوع چشم دوخت. دستش را به

 معنای این که کافیست، باال آورد و طلوع بالفاصله

 ...ساکت شد

دردانبیهیچ  :vip 

@ 

 بیهیچدردان#



# ۶۹۳پارت  

 دروغ نمیگفت. از ترم سوم گاهی که وقت میکرد به

 شرکت استادش میرفت و در کارها به کارمندان

 کمک میکرد اما هیچ پولی نمیگرفت و صرفاا این

 .کار را برای یادگیری انجام میداد

 از طرفی، حضورش در شرکت هیچ نظم خاصی

های دانشگاه از یکنداشت چراکه درسها و کالس  

 طرف و کارهای هتل از طرف دیگر، باعث میشد

 وقت آزاد بسیار کمی داشته باشد و نهایتاا در هفته

 میتوانست دوبار سر بزند اما دلیلی نداشت که این

 .جزئیات را پسر عموی نرگس بداند

 به هر حال اگر میخواست استخدام شود، باید یک

 ...جوری بازارگرمی میکرد

_ م هم چیز زیادی نمونده به احتمال زیاد هفتکالسا  

 ترمه تموم میکنم. بعدشم خب شما میتونی یه

 حسابدار خیلی بهتر با مهارت بیشتری استخدام کنید

@ 

 ولی به این فکر کردید شخصی که ده، دوازده سال



تجربه کسب کرده و برای خودش اسم و رسمی 

 داره،

 احتما اال اینجا نمیآد کار کنه، حاال بر فرض هم که

 بیاد، حقوق خیلی بیشتری نسبت به من مطالبه میکنه

 و از اونجایی که شرکت شما تازه تأسیسه، نمیتونه

 .همچین حقوقی رو پرداخت کنه

 حتی اگه بتونید هم بهتون فشار میآد و ترجیح میدید

ری کنید،مبلغی کمتری پرداخت کنید تا فع اال سودآو  

 اینطور نیست؟

 مجید، یا همان پسرعموی نرگس، از همان ابتدا که

 طلوع پایش را در دفتر گذاشته بود، توجهش به او

 .جلب شده بود

 از نظرش، اسم آهنگین و جالبی داشت و از آن

 .مهمتر، متفاوتتر از بقیه به نظر میرسید

 اعتماد به نفسش بیش از حد بود اما این موضوع،

اذیت نمیکرد مجید را . 

@ 

 خندهای کرد و به طلوع چشم دوخت. دستش را به



 معنای این که کافیست، باال آورد و طلوع بالفاصله

 ...ساکت شد
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 !فعال استخدامت میکنم _

 .چهرهی مجید جدی و ناخوانا بود

 به نظر نمیرسید که سر به سرش گذاشته باشد؛

 .خودش اما باورش نمیشد

اقعا؟و _ ! 

 آره! برو پیش نرگس تا هرکاری و هرچیزی که _

 .الزمه بهت آموزش بده

 سه روز وقت داری یاد بگیری و روز چهارم، میآم

 .ازت تست میگیرم

@ 

 اگه تونستی هرچیزی که پرسیدمو جواب بدی، که به

 طور رسمی همکار ما میشی و باهات قرارداد

 .میبندم

انه باید از جمع مااگه جوابات قابل قبول نبود، متاسف  



 .خداحافظی کنی

 سوالی هست؟

 بیمه هم میکنید؟ _

 در آن لحظه، هیچچیز جز آنچه که به زبان آورد، به

 .ذهنش رسیده نرسیده بود

 :لبخندی زد و جواب داد

 .بله، ما همهی همکارانمونو بیمه هم میکنیم _

 .طلوع از جا بلند شد. جای حرفی نمانده بود

م که هرچه زودتر، کارموممنون، پس من میر _  

 .یادبگیرم

@ 

« ای گفت و از دفتر مدیریت بیرون آمد«با اجازه . 

 نفس راحتی کشید. مصاحبه اش آنقدر هم بد پیش

 .نرفته بود

 .حتی بالعکس؛ جای امی ِد زیادی داشت

 چرا که نرگس، همیشه خیلی خوب توضیح میداد و

 .او هم قدرت یادگیری باالیی داشت

 .مطمئن بود که چنین فرصتی را از دست نخواهد داد



 با کنجکاوی به اطراف نگاه چرخاند تا با فضای

 .شرکت بیشتر آشنا شود

 آنجا حدوداا دویست متر بود و حدس میزد قبال منزل

 مسکونی بوده باشد که به شکلی مدرن، آن را

 .بازسازی کرده بودند

شی دکوراسیون شیک و جوان پسندی داشت و از من

 و

 مستخدم گرفته تا معاون و مدیر، هیچکدام بیشتر از

 .چهل سال نداشتند

@ 
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 سوی دیگر، پوالد با اخمهایی درهم و ذهنی مشغول،

 .در حال رسیدگی به امور هتل بود

 دلش از طلوع پر بود اما با این حال نمیتوانست به

 .تصمیم او احترام نگذارد

ه اصرار، نمیخواست آنجا کاراگر بعد از آن هم  

 .کند، نمیتوانست او را وادار به ماندن کند



 دو مشکل اساسی با کار کردن او در جای دیگر

 .داشت

 اولین مورد این بود که عادت داشت همیشه او را

جایی نزدیک خودش ببیند و حاال برایش سخت بود 

 که

@ 

 ساعتها از طلوع خبر نداشته باشد و دندان روی

ذاردجگر بگ . 

 برای خودش هم عجیب بود اما هر یک ساعتی که

 میگذشت، تمایل عجیبی برای تماس گرفتن و شنیدن

 .صدایش پیدا میکرد

 یعنی حاال چه میکرد؟

 با که حرف میزد؟

 خسته بود؟ یا هنوز انرژی داشت؟

 برای ادامهی روز، برنامهاش چه بود؟ کارش تا چه

 زمانی ادامه داشت و کی تعطیل میشد؟

هزاران سوال دیگر که در نبود او به ذهنشو   

 .میرسید



 اگر غرورش اجازه میداد، پیامی با این متن برایش

 میفرستاد

اما در نهایت این کار را « دلم برات تنگ شده »

 .نکرد

@ 

لوسبازی»تا همین چند وقت پیش، چنین رفتاری را   

تلقی میکرد و حاال با خودش تعارف« و چندش  

 !داشت

 نمیخواست قبول کند که دوست دارد همان کارهای

 ...عاشقانهای را انجام دهد، که زیر سوالشان میبرد

و مشکل دیگرش این بود که روی محیط شغل جدید 

 و

 .آدمهای آنجا تسلطی نداشت

 نمیتوانست به آنها دستور دهد چه کنند و یا بهطور

 .مثال، دور و بر طلوع نپلکند

ها و یا حتی یکی ازاگر یکی از ارباب رجوع  

 کارمندان ، مزاحمش میشد، مثل هتل اختیار توبیخ و

 ...اخراجشان را نداشت
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@ 

در همین فکرها بود که در باز شد و قامت آریا 

 نمایان

 .شد

 مثل اغلب اوقات خوشپوش، خوشبو و خندهرو به

 .نظر میرسید

 احوال آقا پوالد؟ _

خند زد چرا که در واقع آریا جوابی نداد و تنها لب

 دنبال

 .دانستن حال او نبود

 :مقابلش روی مبل ولو شد و گفت

 .چقد هوا گرم شده بگو برام بستنی بیارن _

 تلفن را برداشت تا به قسمت کافیشاپ تماس گرفته و

 سفارش دهد اما در همان حین آریا نظرش را عوض

 .کرد

@ 



 .آیسپک بهتره _

اد و اینبار آریا گفتسرش را به تایید تکان د : 

 .نه شیک شکالتی سفارش بده _

 :یکتای ابرویش را باال داد و پرسید

 باالخره چی میخوری؟ _

 :حق به جانب جواب داد

این دیگه سوال داره خدایی؟ چرا انقدر خسیسی  _

 تو؟

خب همهشو سفارش بده! حاال چندتا چیزم بهش 

 اضافه

 ...کن

 .از پررویی آریا خندهاش گرفت

ظرت چیه بریم تو خود کافیشاپ؛ منو رو چکن _  

 کنی و هرچی خواستی سفارش بدی؟

@ 

 .چشمان آریا لحظهای از سرخوشی برق زد

 :باانرژی بیشتر از سابق جواب داد

 !استقبال میکنم، دیگه چه بهتر _



 .مفت باشه، کوفت باشه

 !زهرمار _

 .گدای بدبخت _

هوهحاال که اینطور شد، اسموتی و کیک شکالتی و ق  

 .هم سفارش میدم، سکته کنی
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 .درکافیشاپ مقابل یکدیگر نشستند

 :پوالد پرسید

@ 

 آیلین بهتره؟ _

 :چهرهی آریا درهم شد و گرفته جواب داد

 ...مثل همیشه _

از سوالی که پرسیده بود، پشیمان شد. واقعا هیچ 

 راهی

 !برای بهتر شدنش نبود؟

 ...شاید اگه بره پیش یه دکتر دیگه _

 .آریا کالفه حرفش را قطع کرد



 فایدهای نداره بیخیال، پیش صدتا دکتر بردیمش، _

 .ایران، اروپا... فرقی نکرده

 .سکوتشان را آمدن گارسون بهم زد

 آریا برخالف شوخیهایش تنها یک نوشیدنی خنک

 .سفارش داد و پوالد مثل همیشه قهوه

@ 

دت بیخیال... نمیخواستم بهمت بریزم،به قول خو _  

 اوضاع رو به راهه؟

 :آریا نیشخندی زد و گفت

 از وقتی میرم پیش مشاور، خیلی بهترم. حتی _

 !رابطهام با یلدا هم خیلی پیشرفت کرده

 پوالد، کام اال یلدا را فراموش کرده بود و تصور

 .میکرد آریا هم دیگر به او فکر نمیکرد

چ دختری مدت طوالنی اصرارسابقه نداشت روی هی  

 .ورزد

 یعنی باهات اوکی شده؟ _

 :سرش را کمی تکان داد و گفت

 ...ای.. همچین بگی نگی _



 همهش به خاطر جلسههای مشاورهس که اینقدر

 !زندگیم دچار تحول شده

@ 

از کی تاحاال میری پیش مشاور؟ تو که قب اال از  _

 این

 .چیزا خوشت نمیاومد

ه روانشناست همونی بود کهباور کن تو هم اگ _  

 .عاشقشی، به مشاوره عالقه پیدا میکردی

 بیهیچدردان#

# ۶۹۸پارت  

 .تازه متوجه شد که ماجرا از چه قرار بود

 یلدا روانشناسه؟ _

 آره! خودمم نمیدونستم یهبار که داشتم تعقیبش _

 .میکردم فهمیدم

 با وجود اینکه میدانست هیچ چیزی از آریا بعید

نتوانست تعجب نکند نبود، باز هم . 

@ 

 بعد از اون روز که سرتا پاتو قهوهای کرد، _



 بیخیالش نشدی؟

 قبل از اینکه آریا جواب دهد، گارسون سفارشاتشان

 .را آورد و روی میز چید

 معلومه که بیخیال نشدم، خواستم بیشتر بشناسمش _

 !ببینم با کی میره، با کی میآد، کال چیکار میکنه

 که متوجه شدم روانشناسه و تو یه ساختمون پزشکان

 .مطب داره

 خب؟ _

 :کمی از نوشیدنیاش را نوشید و ادامه داد

 اولش فقط برای اینکه دیدارامون زیاد بشه، وقت _

 .میگرفتم

 تازه فکر کن... دفعه اول که منو اونجا دید، کم مونده

 !بود از تعجب شاخ در بیاره

@ 

دهی کوتاهی کردبا یادآوری آن روز، خن . 

 میخواست بندازتم بیرون ولی نه زورش میرسید _

 .ونه میخواست دادو فریاد کنه

 .منم کوتاه نیومدم، گفتم باید بشینه به حرفام گوش کنه



 !ناسالمتی حق ویزیت پرداخت کرده بودم

 .از چهرهی حق به جانب آریا خندهاش گرفت
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 نگفت خل وچلی؟ _

هرچی از دهنش در اومد گفت ولی وقتی دیده واال _  

 .چارهای نیست مجبور شد بشینه به حرفام گوش کنه

@ 

 پوالد هم قهوه تلخ و خوش عطرش را باال گرفت و

بعد از اینکه با لذت آن را بو کشید، شروع به 

 نوشیدن

 .کرد

 .در عین حال مشتاق شنیدن ادامهی ماجرا نیز بود

جان انگیز و بامزه سماجت آریا کل ماجرا را هی

 کرده

 .بود

 منم اولش مثل همیشه شروع کردم به شوخی و _

 !مسخره بازی ولی پسر، باورت نمیشه



 .حسابی کارشو بلده

 یهو یه جوری جدی شد و نطقمو کور کرد که مجبور

 .شدم جلسهرو به رسمیت بشناسم

اون روز با اینکه خیلی چیز خاصی نگفتم و بیشتر 

 از

حرف زدم، وقتی از مطبش زدمخودمو خانوادهام   

 بیرون، یه حس سبکی داشتم که شاید سالها میشد که

 ...تجربه نکرده بودم

 چند روز که گذشت دیدم دوباره دلم میخواد برم

 .اونجا

@ 

 هم دوست داشتم خود یلدارو ببینم، هم دوست داشتم

 .حرف بزنم

 اینبار وقتی منو دید، جر و بحث نکرد که چرا باز

 .پیدام شده

 انگار خودشم میدونست یه کشش خاصی داره و

 یهجوری مشاوره میده که نه فقط من، خیلی از

 مراجعه کنندههاش بارها و بارها بازم برمیگردن



 .پیشش

 همه چیرو بهش گفتم پوالد، هیچچیزی نموند که

 .مخفی بمونه

 .حاال حتی از تاریکترین بخشهای ذهنم خبر داره

 :پوالد غرق فکر گفت

 !شاید داری از رفتارش اشتباه برداشت میکنی _

 به هر حال اون با همهی مراجعهکنندههاش خوب

 برخورد میکنه. به این معنی نیست که عاشق

 همهشونه. این طور نیست؟

 .آریا سری به نشانه تایید تکان داد

@ 

 انگار قبال بارها و بارها به این موضوع فکر کرده

 .بود
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 میدونم؛ من از رفتارش تو خود مطب این قضاوت _

 .رو نکردم

 .دیشب من اخرین کسی بودم که پیشش نوبت داشت



 منشی هم رفته بود و وقتی تایم مشاوره تموم شد، از

 اونجا زدیم بیرون و حدس بزن چی شد؟

 :منتظر پاسخی از پوالد نماند و ادامه داد

وریباورت میشه ماشینش خراب شده بود؟! یه ج _  

 .برگشت نگاهم کرد که از صدتا فحش بدتر بود

 گفتم اقا به پیر به پیغمبر به روح تمام مقدسات حتی

 .اون امامزاده کوچیکا قسم کار من نبوده

@ 

اصال چرا باید یه از ترفند ناموفق، یه بار دیگه 

 استفاده

 کنم؟

 باور کرد؟ _

 .آره! خب واقعا منطقی نبود کار من باشه _

ه به ماشین انداختم ولی سر در نیاوردمخودم یه نگا  

 .چشه

 میخواست زنگ بزنه امداد خودرو بهش گفتم االن

دیروقته تا اونا بیانو ماشین رو درست کنن، دیرتر 

 هم



 .میشه

 فعال با من بیا مسیرمون که یکیه، خودم ماشینو

 میبرم پیش یه تعمیرکا ِر درست و حسابی تا ببینه

 .چشه

 باهات اومد؟ _

تازه خیلی هم تشکر کرد ازم. میدونی... شاید آره! _  

 زود باشه ولی فکر میکنم اون موضع سفت و سختی

 .رو که قبال بهم داشت، دیگه نداره

@ 

 .من خیلی امیدوارم که اوضاع بینمون بهتر شه

آریا به طرز واضحی عوض شده بود. شوخی و 

 خنده

 هایش سر جایش بود اما هرروز پختهتر از روز قبل

 .رفتار میکرد و این اتفاق را به لطف یلدا میدید

در این مدت، سالمتر از همیشه رفتار کرده بود 

 کاری

که هرچه پدر و مادرش سعی کردند به او تحمیل 

 کنند،



 .حریفش نشدند

 تو چه خبر؟ _

 بیهیچدردان#

# ۷۰۱پارت  

 یکبار دیگر گارسون را صدا زده و اینبار سفارش

 .دیگری دادند

ال واحوال خودش فکر کردپوالد به ح . 

 .من یه تصمیمات مهمی دارم میگیرم_

@ 

 دربارهی چی؟_

 نفسی گرفت و شروع به تعریف ماجرای امید و بعد

 .از آن، اعترافش به طلوع کرد

 آریا از شدت تعجب، هیچ نمیگفت و هرچه که

 .میگذشت، چشمانش گردتر از قبل میشد

هتبا اینکه جوابش را میدانست، اما از روی ب  

 :پرسید

 !شوخی میکنی دیگه! امید؟_

 !همین امیدو که شوهر پونهست، میگی دیگه؟



 .پوالد تنها سری تکان داد

 پول چی به سر آدما میآره که تمام انسانیتشونو_

 ...میفروشن براش

@ 

 :چشم بست و با صدای ضعیفی گفت

 ولش کن، حوصله فکر کردن به امید وکثافتکاریاش_

 .وندارم

م میکنه بابت گیر افتادنشیه حسی مطمئن . 

 قرار نیست مدت زیادی به ریش ماها بخنده. خیلی

 !زود تموم میشه این ماجرا

 !اگه کمکی الزم داشتی، روی من حساب کن_

 .پوالد سری تکان داد

 واقعا تصمیمت برای ارتباط با طلوع جدیه؟ تو که_

 همیشه میگفتی دیگه دنبال دختر و عشق و عاشقی

 ...نیستی

_ جدیام! خودمم نمیدونم چی شد... ولی تصمیم آره،  

 .یه دفعهای نگرفتم

 .فکر میکنم به مرور زمان این اتفاق افتاد



@ 

 :آریا نیشخندی زد و گفت

 !پس یه عروسی افتادیم_
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# ۷۰۲پارت  

 .لبخند کوچکی، کنج لبهای پوالد نشست

هنوز زوده برای این حرفا. از یه طرف خانوادهم _

 که

 نمیدونم چه واکنشی نشون میدن. خانوادهی خود

 .طلوع هم باز یه ماجراییه

 حاال اینا همه به کنار، حس میکنم زود باشه سریع

 .بخوام حرف ازدواج رو پیش بکشم

 .باید بهتر منو بشناسه

 ...نمیخوام بعدا پشیمون بشه

 پوالد حین صحبت کردن، به نقطهای خیره ماند و

 .غرق فکر شده بود

@ 

یا به جلو خم شد وگفتآر : 



 !منو نگاه_

 سر پوالد، به سمتش چرخید و نگاهش را به اون

 .دوخت

 میدونی عیب تو چیه؟_

 .اینکه همهچیو خیلی سخت میگیری

حتی برای یه ارتباط ساده هم مشکل داری یا کم 

 حرف

 !میزنی یا اصال حرف نمیزنی

 شوخی کم پیش میآد بکنی و اغلب اوقات جدی و

ت دادهایحتی عصا قور . 

 !دستت درد نکنه_

 !وایسا کامل حرف بزنم_

 .اخالق خوب هم زیاد داری

@ 

 مهربونی، متعهدی، حامی هستی، دست و دلبازی و

 هزارتا مورد دیگه... منتها یهجوری نشون میدی که

 .آدم فقط روی جلدت و میتونه ببینه؛ نه داخلت رو

 .باهاش به شکلی رفتار کن که خاطرجمعش کنی



هات راحت باشهبذار با . 

 اصال بذار لوسبازی در بیاره یا هرکار دیگهای که

 .بقیه دختر و پسرا وقتی تو رابطهان انجام میدن

چه عیبی داره اگه یهکم شبیه زوجای معمولی به 

 نظر

 برسید؟

 بیهیچدردان#

# ۷۰۳پارت  

 ساعتی میشد که آریا هتل را ترک کرده بود اما اون

ی صندلی جاکافیشاپ نشسته و رو همچنان در  

 .خشک کرده بود

 به صحبتهای آریا فکر میکرد وآنها را منطقی

 .میدید

@ 

 البته خودش هم مدتی بود که در ارتباطش با طلوع

 .نوعی خل حس میکرد

 تمام مدت، در چهارچوبی مشخص رفتار می کرد و

 .دوست داشت تغییری در آن ایجاد کند



 .در حق خودش و طلوع ظلم میکرد

نه تا به حال شب را تا صبح در خیابانها قدم زده و 

 نه

 .حتی یک مسافرت دونفره رفته بودند

 تمام برخوردهایشان منتهی میشد به هتل و یا نهایتاا

 .خانهی خودش

 .موبایلش را برداشت و شمارهی طلوع را گرفت

 .چندلحظه منتظر ماند تا جوابش را داد

 جانم؟_

بود؟ یا هرکار  تا به حال قربان صدقهاش رفته

 دیگری

 ...که مردهای عاشق انجام میدادند

@ 

 سالم، سرکاری؟_

 .آره، نرگس بیچاره از صبح داره یادم میده_

 ...اینقدر سوال پرسیدم که مخشو خوردم گمونم

 عالرغم دلتنگی وساعتها کار کردن، صدایش

 همچنان پرشور بود و این نشان میداد که کارش را



 .دوست داشت

نی که در هتل بود و با اکراه هرروزبرعکس زما  

 .صبح از خواب بیدار میشد

 ساعت چند تعطیل میشی؟_

 چهار احتماال، چهطور؟_

 بیهیچدردان#

# ۷۰۴پارت  

 .لب تر کرد و تعلل را کنار گذاشت

@ 

 .میآم بعدش دنبالت_

 طلوع از آنچه که شنید، خوشحال نشد حتی بالعکس،

 .نمیدانست چه چیزی در انتظارش بود

مااحت  

 .حسابی بازخواستش میکرد

 .الزم نیست... خودم با مترو بر میگردم_

 .خیلی نزدیِ ک ایستگاه متروئه

 ...مشکلی ندارم برای رفت وآمد

 .میآم دنبالت! برو فعال به کارت برس_



جای حرف دیگری باقی نگذاشت و تماس را به 

 پایان

 .رساند

 .خیلی زود، کالفه پوفی کشید

لوع را بدست بیاورد، اما احتماالمثال قرار بود دل ط  

 ...حتی ترسانده بودش

@ 

 ناخودآگاه جدی برخورد میکرد و یادش رفته بود که

 .قرار گذاشته نرمتر شود

 به سراغ کارش رفت و با خود عهد کرد که روی

 .اخالقش بیشتر تمرکز کند

کرمی را صدا زد تا مطمئن شود مشکل اینترنت 

 هتل

 .حل شده

وی آنها، ساعات بعد مشغول کاربدین ترتیب هر د  

خود بودند و پوالد بیست دقیقه قبل از ساعت چهار، 

 به

 .سمت آدرسی که از طلوع گرفته بود، راه افتاد



با کمی تاخیر، باالخره به آن شرکت نوظهور رسید 

 و

 درحالیکه با کنجکاوی به ساختمانش نگاه میکرد،

 .منتظر طلوع ماند

 قصد داشت با او تماس بگیرد و خبر آمدنش را بدهد

 .که صدای طلوع را در حال خداحافظی شنید

@ 

سرش را به همان سمت چرخاند و متوجه شد 

 مخاطب

 طلوع، مردی جوان و حدودا سی وپنج، شش ساله

 .بوده

 بیاراده اخم کرد و با چهرهای برزخی، دستش را

 ...روی بوق گذاشت تا او را متوجه خود کند

 بیهیچدردان#

# ۷۰۵پارت  

 طلوع، با قدمهای سریعی خودش را به ماشین پوالد

 رساند و روی صندل

ی َِ  



 .کنار راننده نشست

 از گرما و شاید هم هیجان، صورتش کمی قرمز شده

 .بود

 .سالم_

 !اص اال به او نیامده بود که خوشاخالق باشد

@ 

 این یارو کی بود؟_

 :طلوع، سوالی نگاهش کرد و پرسید

 کدوم یارو؟_

 همون یارو که یه ساعت داشتی باهاش دل میدادی_

 !و قلوه میگرفتی

 وا... اون رئیسمه، بعدشم کال دو، سه دقیقه هم نشد_

 حرفامون، یه ساعت کجا بود؟

 .واکنش پوالد تنها چشمغرهی غلیظ بود

 .طلوع تا حدودی به او حق میداد اگر دلخور بود

در عمل انجام شدهیکباره تغییر شغل داده و او را   

 .قرار داده بود

@ 



 عصبانی نباش دیگه... داشت سوال میکرد که به_

 عنوان اولین روز کاری، راضی بودم یا نه و چهقدر

 .راه افتادم

پوالد ماشین را به راه انداخت و زیر لب غرولند 

 .کرد

همین که حواسم بهت نباشه، یه مردی پیدا میشه  _

 که

 !بخواد بچسبه بهت

علیرضا، اینم شرکت جدید اون از . 

 تو همین پنج دقیقهای که من رسیدم، هفت، هشتتا

 پسر جوون ازش اومده بیرون! چه خبره؟

 طلوع خندید و برای اینکه آهنگی بشنوند، سیستم را

 .روشن کرد

 .خب شعار شرکت هم همینه! قصدش جوونگراییه_

 .بیشتر بچهها تازه فارغالتحصیل شدن

 من و نرگس هم که هنوز یهکم از درسمون مونده

 .هنوز

 چرا آهنگات اینجوریه همهشون؟



@ 

 چهطوری؟_

 ...اصال نمیخونن که_

 !چون بیکالمن بچهجون_

 بیهیچدردان#

# ۷۰۶پارت  

 .طلوع آهی کشید و به ناچار بیخیال آهنگ شنیدن شد

 .خب... من آمادهم_

 کی میخوای شروع کنی؟

رچشمی به طلوع نگاه کرد پوالد، حین رانندگی، زی

 تا

 .متوجه منظورش بشود اما چیزی دستگیرش نشد

 چیو؟_

@ 

 دعوا کردناتو دیگه... ای عالیجناب این بندهی_

 .حقیرو ببخشید

 !غلط کردم

 داری منو دست میندازی؟_



 .طلوع خندید و خیالش راحتتر شد

 نه، واقعا منتظر بودم از همون اول بخوای کلهمو_

 !بکنی

_ دلخور که شدم، ولی به انتخابت احتراماز دستت   

 .میذارم

 اسیرم که نیستی؛ اگه واقعا میخوای کاری رو انجام

 بدی، من جلوتو نمیگیرم اما توقع دارم این احترام

 دو طرفه باشه و منو در جریان هر کاری که

 !میخوای انجام بدی، بذاری

 قبوله؟

 !قبوله_

@ 

فتزدهاشهرچه که میگذشت، پوالد بیشتر از قبل شگ  

 .میکرد

 برداشت او از شخصیت پوالد مردی منطقی،

 .حمایتگر و متشخص بود

 مردی که هرچه پیش میرفت، بیشتر از قبل در دل

 .او جا باز میکرد



 حاال کجا میریم؟_

 :از ماشین جلویی سبقت گرفت و جواب داد

 خودت چی فکر میکنی؟_

 .نمیدونم... البد خونهت_

 !نه_

و ادامه داد دستی به ته ریشش کشید . 

@ 

 میخوام بهت خوش بگذره؛ پس هر کجا که دوست_

 !داشتی میریم

 بیهیچدردان#

# ۷۰۵پارت  

 .طلوع، باور نمیکرد پوالد جدی باشد

 ...با خود فکر کرد که حتما سر به سرش گذاشته

 االن داری جدی میگی؟_

 چهرهی پوالد هیچ عالئمی مبنی بر شوخی بودن

 .پیشنهادش، نداشت

 معلومه! چرا تعجب کردی؟_

 :صادقانه اعتراف کرد



 .چه میدونم... انگار بهت نمیآد از این کارا کنی_

@ 

 آرنج دست را به شیشه تکیه داد و گهگاهی به طلوع

 .نگاه میکرد

 با آرامش میراند و حتی ترافیک و یا بیقانونی کردن

 .سایر رانندگان هم برایش قابل تحمل بود

_ کن از این به بعد عادت ! 

 .طلوع، خندهی شیرینی کرد

 .تمام خستگیاش در رفته بود

 باهیجان روی صندلی تکان میخورد و پایش را تکان

 .میداد

 !خب من فکرامو کردم_

 .چهرهی ترسیدهای به خود گرفت

 !خدا رحم کنه_

@ 

 اتفاقا خیلی هم پیشنهاد خوبی دارم. قیافتو _

 ...اینجوری نکنا

 چشم، حاال کجا بریم؟_



با لحن وسوسهکنندهای که از نظر پوالد طلوع 

 بچهگانه

 :و دوستداشتنی به نظر میرسید، گفت

 میآی بریم ولخرجی؟ _

 بیهیچدردان#

# ۷۰۶پارت  

 :پوالد یک تای ابرویش را باال برد و پرسید

 یعنی کجا؟ _

 حدس خودت؟_

 .کمی فکر کرد و بیتفاوت شانه باال انداخت

@ 

 .نمیدونم... البد طال فروشی_

_ اشتباه گفتی. من از طال خوشم نمیآد. بیا بریمنه   

 .بازار

 :انگار که اشتباه شنیده باشد، تکرار کرد

 !بازار؟_

 !آره دیگه _

 از تصور اینکه در بازاری شلوغ، پشت سر طلوع



 راه بیوفتد و کیسههای خریدش را در دست بگیرد کم

 .مانده بود چشمانش سیاهی بروند

 !عمرا، راه نداره_

 :طلوع ناامید زمزمه کرد

@ 

 ...ولی خودت گفتی_

 .میان حرفش پرید و مهلت نداد

 حرفمو پس میگیرم! میخوای خرید کنی، باشه ولی_

 .بازار و اینجورجاها رو بیخیال شو

 طلوع به حالت قهر دست به سینه رویش را به سمت

 .دیگر کرد

 چندتا پاساژ میشناسم که بهنظرم خوبن و همهچی_

 .دارن

م اونجا، باشه؟میری  

 :از میان دندانهای به هم چفت شده جواب داد

 .نه _

 .لجبازی نکن بچه_

@ 



 .لجبازی نیست. جایی که تو میشناسی، گرونه البد_

 بیهیچدردان#

# ۷۰۷پارت  

 قیمت متعادلی داره. اونقدرا هم نیست. بعدم مگه تو_

 قراره حساب کنی؟

 البد واسه اینم میخوای باهام بحث کنی؟ اصال_

 .نخواستم

 بریم یه جای دیگه که هیچ ربطی به خرید نداشته

 ...باشه

 پوالد بیاهمیت به غرولندهای طلوع، به سمت مرکز

 .تجاری که میشناخت، رفت

 معموال اهل خرید نبود و حوصله و وقت این کار را

 .نداشت

@ 

 اغلب لباسهایش، خصوصاا کت و شلوارهای رسمی

 .را از خارج کشور تهیه میکرد

سهای خانگی و یا غیر رسمی را هم در چند سایتلبا  

ایرانی که قبولشان داشت انتخاب میکرد و به 



 صورت

 .اینترنتی سفارش میداد

با این حال، تعریف آن مرکز خرید را چندبار از 

 زبان

پونه و پریا شنیده بود و امید داشت که طلوع هم 

 هرچه

 میخواست، در آنجا پیدا کرده و از خر شیطان پیاده

 .شود

 !رسیدیم_

 فرم نشستن قهرآلود طلوع، هیچ تغییری نکرده بود و

 تا زمانی که به مقصد برسن، حالتش را حفظ کرده

 .بود

 .سعی کرد لحنش نرم و متقاعدکننده باشد

@ 

 پیاده شو لطفاا! اگه چیزی که میخوای، اینجا پیدا_

 نکردیم، میریم هرجا که خودت مد نظرته، اوکی؟

 .پیشنهاد خوبی به نظر میرسید

 هم میتوانست پاساژگردی کند و هم اگر به حد کافی



 .خرید نکرده بود به جای دیگری بروند

حین پیاده شدن از ماشین، با صدایی که به گوش 

 پوالد

 :هم برسد، گفت

 !زورگو _

 بیهیچدردان#

# ۷۰۸پارت  

تمام اخم و تخمش را با دیدن مغازههای مختلف، از 

 یاد

 .برد

 در واقع، حتی پوالد را فراموش کرد و با ذوق در

 .پاساژ راه میرفت

@ 

 !وای اینجا چهقدر خوبه_

 .نمیدانست ابتدا از چه چیز برای خرید شروع کند

لباس، لوازم آرایش، کیف، کفش یا حتی 

 ...اکسسوری

 پوالد با رضایت به چهرهی پرانرژی طلوع نگاه



 .میکرد

ه معلوم نبود تاتصمیم گرفت کمی کمکش کند وگرن  

 کی فقط راه رفته و طبقههای مختلف را گز

 ...میکردند

 دقیقا چی میخوای بخری؟_

 .طلوع لحظهای متوقف شد

 .خودش هم نمیدانست

 ...من... آخه اینا همهشون خوشگلن_

@ 

 پوالد به سردرگمیاش خندید و چون مقابل مغازهی

 فروش لوازم آرایشی و بهداشتی ایستاده بودند، به

ن جهت اشاره کردهما . 

 میخوای فعال از اینجا شروع کنیم؟_

 من خودم خوشگلم، لوازم آرایش الزم ندارم، ولی_

 !چون اصرار میکنی، بریم

زودتر از پوالد به سمت مغازه رفت و سری را که 

 با

 .افسوس برایش تکان میداد، ندید



لحظهی آخر، قبل از اینکه پایش را به داخل مغازه 

 در

ش زدبگذارد، صدای . 

 طلوع؟_

 بله؟_

@ 

 گلویش را صاف کرد و یک دستش را در جیب

 .شلوارش فرو برد

 میخوام به یه توافقی برسیم که تو مغازهها و جلوی_

 .غریبهها بحث نکنیم باهم

 توافق دربارهی چی؟ _

 وقتی با منی، دست جیبت نکن؛ خب؟_

 بیهیچدردان#

# ۷۰۹پارت  

 طلوع لب باز کرد تا اعتراض کند اما پوالد مجال

 .نداد

 .میدونم دوست داری مستقل باشی_

 اصال واسه همین رفتی سراغ یه کار دیگه در



 صورتی که میتونستی تو هتل بمونی هم از همهنظر

@ 

 راحتتر بودی و هم حقوقت بیشتر بود اما ریسک

کردی و رفتی یه جای دیگه از صفر شروع 

 ...کردی

این یه موردو کوتاه بیا! لطفاا اما ... 

 طلوع که با دندان به جان پوست لبش افتاده بود، چند

 ثانیه مکث کرد و سپس در حالیکه به سمت داخل

 :مغازه میرفت، جواب داد

 !باشه_

پوالد لبخند زد و بعد از چند لحظه پشت سر طلوع 

 راه

 .افتاد

 این رژگونهس؟ پس چرا اینقدر تیرهس؟_

حوصله جواب دادفروشنده با : 

 .نه عزیزم، پلت کانتوره_

 .چندثانیه خیرهی دختر جوان مقابلش ماند

@ 



 اطالعات آرایشیاش بسیار کم بود و همیشه یا آرایش

 نمیکرد یا نهایتاا به جز ضدآفتاب، از رژ لب و

 .رژگونه استفاده میکرد

 ...آهان... کانتور_

 :خود فروشنده توضیح داد

_ ازش استفاده میکننبرای زاویهسازی صورت  . 

 ...به نظر که چیز خوبی میآمد

 !اینو میبرم_

 بیزحمت میشه اون رژ صورتیه رو هم بیارید؟

 :پوالد، آهسته دم گوشش گفت

 هرچی خوشت اومد بخر، یاد میگیری نگران اینش_

 .نباش

@ 

 .چند رژ با تناژ صورتی مقابل طلوع قرار گرفت

 :فروشنده با لحن وسوسهکنندهای، گفت

_ ینا همهشون خیلی خوشرنگن. من اگه بودم، بیشترا  

 .از یکی میخریدم

 :به سمت پوالد چرخید و پرسید



 به نظرت کدوم رنگشو انتخاب کنم؟_

از نظر پوالد، همهی رژها صورتی بودند و چه 

 فرقی

 داشت که مث اال یکیشان کمی پررنگتر و یا

 کمرنگتر میبود؟

ت، اخم روینگاه دیگری به آنها انداخت و از سر دق  

 .صورتش نشست

 .اینبار سرش را چرخاند و به لبهای طلوع خیره شد

@ 

 بذار ببینم کدوم بیشتر به لبات میآد؟_

 بیهیچدردان#

# ۷۱۰پارت  

 .طلوع از شرم، صورتش را سمت دیگری برگرداند

 ...بیادب_

پوالد آرام خندید و بازویش را گرفت تا او را به 

 سمت

 .خود برگرداند

 خب حاال... چرا خجالت میکشی؟ من قب اال لباتو_



 ... بوسیدم، گاز گرفتم و

 طلوع برای اینکه پوالد را ساکت کند، از پهلویش

 .نیشگون محکمی گرفت

 !آخ _

@ 

 نتوانسته بود صدایش را کنترل کند و فروشنده و

 مشتری دیگر که با فاصله از آنها ایستاده بودند،

 .سمتشان چرخیدند

زید و با خجالت گفتطلوع لب گ : 

 ...ببخشید حواسم نبود پاشو لگد کردم_

 دوباره که مشغول کار خود شدند، به پوالد چشمغره

 .رفت

 چرا اینقدر بیحیا شدی؟ _

 !پس هنوز منو نشناختی_

 :صدایش را بلندتر کرد و رو به فروشنده، گفت

 !خانم همهشو میبریم_

@ 

الفت کندآنقدر مطمئن گفته بود که طلوع نتوانست مخ  



 .و لحظاتی بعد، با یکدیگر از مغازه بیرون آمدند

 آخه چرا همهشو خریدی؟ اون همه رنگ صورتی_

 !میخوام چیکار؟

 !همهش بهت میاومد_

 همچنان طلوع در حال غرولند بود که پوالد به

 :مغازهای دیگر اشاره کرد

 !بریم تو_

 سر چرخاند و نگاه از پوالد گرفت اما همانجا

 .خشکش زد

وخی میکرد مگر نه؟ش  

 !بیا دیگه_

 .پاهایش را محکم به زمین چسباند

@ 

 !کی گفته من لباس زیر الزم دارم؟ _

 بیهیچدردان#

# ۷۱۱پارت  

 :پوالد نیشخندی زد و جواب داد

 .حاال بیا بریم، انگار مدالی متنوع و قشنگی داره _



 !نه _

 :یک تای ابرویش را باال داد و گفت

کاری به مابقی چیزا  من منظورم لباسخوابه، _

 .ندارم

 برای لحظهای، طلوع از طرز فکرش خجالت کشید

 .اما باز هم از تکوتا نیفتاد

@ 

 این لباسخوابا از همینجا هم معلومه که کال لختیه، _

 !تو چیکار اونا داری؟

 !برای تو میخوام دیگه _

من از کی تا حاال جلوی تو اینجوری لباس  _

 پوشیدم؟

 :به داخل مغازه رفت و جواب داد

 !ازین به بعد احتمالش زیاده که بپوشی _

 وارد شد و حتی پشت سرش را نگاه نکرد تا مطمئن

 .شود طلوع همراهش شده یا نه

 :زیر لب با خود گفت

 «...شیطونه میگه ولش کنم، برم. ضایع بشه»



پوفی کشید و بعد از اینکه پایش را روی زمین 

 کوبید،

و هم وارد مغازه شدبهناچار ا . 

@ 

انواع و اقسام لباسهای زیر، بهصورت تکی یا ست 

 و

 .با رنگهای مختلف به چشم میخورد

 سمت دیگر مغازه، لباسهای خواب مختلفی از جنس

 .ساتن و تور دیده میشد

 بیهیچدردان#

# ۷۱۲پارت  

 پوالد را در حالی یافت که دست به جیب و باحوصله

دار بسیار کمی پارچهبه لباسهایی را که تنها مق  

 .برایشان مصرف شده، خیره بود

 :با متلک گفت

 خوش میگذره؟ _

 !خیلی_

@ 



 دستش را به سمت یکی از لباسخوابها که گوشهی

 :مغازه قرار داشت، گرفت و ادامه داد

 این مشکیه، چهطوره؟_

 کمی پوشیدهتر از سایر لباس خوابهای دیگر بود اما

تصور میکرد، به اینباز هم وقتی آن را در تن خود   

 نتیجه میرسید که محال بود حاضر شود جلوی پوالد،

 .آن را تنش کند

 تقریباا کل پاها و دستانش لخت میماند و قسمت

 باالتنهی آن، یقهی باز هفتی شکل بزرگی داشت که

 .باعث میشد تمام دارو ندارش به چشم بیاید

_ 

 قعاا

 .وا داری بیخودی پوالتو هدر میدی

خریش هم، من اینو هیچوقت نمیپوشمحتی اگه ب ! 

 چرا؟ _

 :اخم کرد و با لحن جدی جواب داد

@ 

حاال من یه شب جوگیر شدم و تو خونهت که  _



 موندم

 باهات راه اومدم؛ دلیل نمیشه که فکر کنی هربار،

 همین خبره و قراره هر کاری که دوست داری،

 !بکنی

 ...اصال من اشتباه کردم

 .واال اگه خانوادهم بفهمن، تیکه پارهم میکنن

 چی فکر کردی با خودت؟

 بیهیچدردان#

# ۷۱۳پارت  

 :پوالد، مکثی کرد و با صدای آرام و مطمئنی گفت

 .منم فکر بدی راجع به تو نکردم دختر خوب_

 !حاال بذار بخریم، فوقش بعد ازدواج میپوشی برام

پوالد قبالز اینکه فرصتی پیش بیاید تا به جملهی 

 فکر

 :کند، فروشنده نزدیکشان شد و پرسید

@ 

 میتونم کمکتون کنم؟_

 برخالف او که ماتش برده بود، پوالد سریع از طلوع



 .نگاه گرفت و جواب فروشنده را داد

 بله لطفاا اون لباسخواب مشکی رو میشه بیارید؟ _

 تمام دقایقی که پوالد با حوصله و به سلیقهی خودش

سخواب خرید، او گوشهای ایستادهبرای او چندین لبا  

 .و هیچ عکسالعملی نشان نمیداد

 ...در واقع نمیتوانست که نشان دهد

 .ذهنش هنوز روی حرف پوالد مانده بود

 «!فوقش بعد از ازدواج میپوشی برام»

 یعنی آنقدر طلوع او را میخواست که مطمئناا از

 ازدواجش با او صحبت میکرد؟

ادهای شدن، بههمیناص اال مگر عروس چنین خانو  

 سادگی بود؟

@ 

 ...نکند فقط دلش را خوش میکرد

 .طلوع پلک زد و سرش را تکان داد

 پوالد با کیسههای خرید در دست، مقابلش ایستاده و

 .صدایش میزد

 .کجایی؟ اگر چیز دیگهای نمیخوای، از اینجا بریم _



 بیهیچدردان#

# ۷۱۴پارت  

رفتندبه خودش آمد و خیلی زود از آنجا بیرون  . 

 تقریباا اکثر مغازهها را سر زدم و پوالد آنقدر

وسیلههای مختلف را برای طلوع خریده بود که 

 دیگر

 .حتی جان مخالفت کردن نداشت

 چه فایده وقتی هرچه میگفت، باز هم پوالد کار

 خودش را میکرد؟

@ 

 علیرغم اینکه حرص خورده بود، ته دلش ذوق هم

 .داشت

یال از هر چه که به نظرشپوالد آنچنان عادی و بیخ  

زیبا بود، برای او خرید میکرد که انگار امری 

 بسیار

 .طبیعی بود

 زمانیکه از هزینهی بسیار زیادی که پرداخت کرده

 :بود شکایت کرد، جواب داد



 .این کارو فقط برای تو نمیکنم_

 .اصال یه لطف در نظرش نگیر

 خودمم دارم لذت میبرم وقتی تصور میکنم ازشون

 .استفاده میکنی

 ...با خود میگفت نکند بالیی سر پوالد آمده

 چرا تغییر کرده بود و برخالف قبل، خیلی راحت از

 احساساتش صحبت میکرد؟

 کیسههای خرید را در صندوق عقب ماشین جا کردند

 .و سوار شدند

@ 

دوست دارم منم برات یهچیزی بگیرم ولی مسئله _

 اینه

داری خودت که نمیدونم چی... آخه همهچی ! 

 :پوالد خندید و گفت

 .بیخیال _

 حاال به مامانم اینا، چی بگم؟_

 .خیلی خریدی ...ای خدا

 ...آخه این چه کاری بود



 بیهیچدردان#

# ۷۱۵پارت  

 :پوالد به شوخی جواب داد

 .بگو آقامون برام هزینه میکنه_

@ 

 :با خنده، ضربهای به بازویش زد و گفت

 .کوفت، من جدیام _

_ یه؟ من کال انحصارطلبم عزیزماشکالش چ . 

 .دوست دارم همیشه و همهجا بهم فکر کنی

 .به هر چیزی که دست میزنی، یادم بیفتی

 اینجوری حتی وقتی پیشت نیستم، انگار بازم

 .حضورم حس میشه

 :طلوع با تأسف سر تکان داد و زیر لب گفت

 ...دیوونهای به خدا_

ز لبشانحالشان در کنار یکدیگر خوب بود و لبخند ا  

 .جدا نمیشد

 پوالد ضبط را روشن کرد و صدایی که پخش میشد،

 .عجیب با حال و روز آنها مطابقت داشت



@ 

 .خواننده شاد و سرزنده میخواند

 .کو ِک کوکه حالم، آخه عشقه تو دست و بالم

 دل تو رو میخواد. میگن شده خوش به حالم

 .شوخی که ندارم، عشق شوخی سرش نمیشه

خوام، هیشکی باورش نمیشهجوری تورو می  

 پوالد به سمت خانهی عمه فخری میراند و

 نمیدانست دقیقاا کی و پشت کدامین ترافیک بود که

 .دست طلوع میان انگشتانش فرورفت

 لحظهای به یکدیگر نگاه کردند و پیوند دستانشان از

 ...قبل محکمتر شد

 بیهیچدردان#

# ۷۱۶پارت  

 ماشین را مدتی بعد، مقابل خانهی عمه فخری نگه

 .داشت

@ 

 تمام مدت آرام رانده بود تا دیرتر از یکدیگر جدا

 !شوند



 در آخر، ماشین را خاموش کرد و به بیهدف به

 .بیرون خیره شد

 بدش نمیآمد همچون پسربچهای لجوج، پا روی زمین

 !بکوبد و اصرار کند که حق نداری بروی

نیز، بهتر از او نبودحال و روز طلوع  . 

 با تمام خستگی، هنوز هم انرژی داشت تا ساعتها با

 .پوالد وقت بگذراند

 .خب... برم دیگه _

 .نگاهش را از رو به رو گرفت و به طلوع دوخت

 کمک میخوای؟_

 ...نه، یهکاریش میکنم خودم_

@ 

 اصرار نکرد. با شرایط خانوادهی طلوع، به طور

ست برایش دردسری درستکامل آشنا نبود و نمیخوا  

 .شود

 زنگ بزن، بگو بیان کمکت. اذیت میشی همه رو_

 .خودت بخوای ببری

 :سری تکان داد و گفت



 باشه... پوالد؟_

 .با مکثی کوتاه جوابش را داد

 جانم؟_

گفتنش، کمی هول« جانم»از نوع نگاه پوالد و حتی   

 .شد

 تکسرفهای زد و گوشهی مانتویش را میان انگشتانش

 .گرفت

@ 

 .امروز خیلی بهم خوش گذشت_

 .ازت ممنونم

 :کمی فکر کرد و حرفش را ادامه داد

 هرچند که یهکم پررو و بیادب بودی ولی بازم از_

 .فوقالعاده بودن امروز چیزی کم نکرد

 .پوالد تکخندهای زد

 اگر طلوع همچنان در ماشین میماند، نمیتوانست

 ...قول بدهد که کاری نخواهد کرد

# انبیهیچدرد  

# ۷۱۷پارت  



 من هنوزم بیادب و پررو هستم؛ پس اگه نمیخوای_

 !کار دستت بدم، بهتره بپری پایین

 طلوع چپچپ نگاهش کرد و باالخره در ماشین را

 .باز کرد

@ 

 !خدافظ_

 ...وایسا_

 .دست نگه داشت و سوالی نگاهش کرد

 امروز آریا رو دیدم. دربارهی رابطهمون که سوال_

 کرد، گفتم باید به خودمون زمان بدیم و با عجله

 .تصمیم نگیریم

 :متوجه منظورش نشد با اینحال گفت

 خب؟_

 !اما انگار خودمم نمیتونم پای حرفی که زدم بمونم _

 یعنی چی؟_

 ...وقتی پیشم نیستی، بیقرارم _

@ 

 .نگاهش را از طلوع گرفت



 .برایش صحبت کردن از احساساتش سخت بود

وست داشتم به یه بهونهای ببینمت. وقتیامروز د _  

 .اومدم دنبالت اصال هیچ برنامهای هم نداشتم

 ...نمیدونم چی داری که همچین تاثیری روم میذاری

 خودت میدونی؟

 .طلوع، خنده کوتاه و شرمگینی کرد

 ...نه_

 !اسمت بهت میآد_

 :گیج پرسید

 اسمم؟_

@ 

تراز وقتی اومدی تو زندگیم، همهچی انگار روشن _  

 .شده

 ...قبال همهچی برام سیاه بود، تیره... تاریک

حکم یه طلوع خورشیدو داری که بدجوری بهش 

 نیاز

 ...داشتم

 بیهیچدردان#



# ۷۱۸پارت  

 .نمیدانست چرا بغض کرده

 ...از خوشی و ذوق بود شاید

 .برای کسی تا به حال آنقدر مهم نبود

 پوالد؟_

 :برای بار دوم بود که میگفت

 جانم؟_

@ 

ری که یاد گرفته بود تنها باشد و این را یک دخت

 تقدیر

 تمام شده بداند، حاال هرچه که میگذشت، وابستهتر و

 .البته عاشقتر میشد

 .من... بهت اعتماد کردم_

 !قول بده هرچی که شد، تهش خوش تموم شه

 :پوالد با لحن قاطعی گفت

 !قول میدم_

 ...قول بده که ازم خسته نمیشی _

 :چند لحظه گذشت و ادامه داد



 قول بده تهش با حسرت قرار نیست بگم حیف که_

 ...قسمت هم نبودیم

 ...قول بده همیشه دوستم داشته باشی

 ...قول بده که همیشه همینجوری باشی که االن هستی

@ 

 !صحبتش با بوسهی پوالد روی لبهایش قطع شد

 !بوسهای کوتاه و در ادامه، بدون حرکت لبها

برای خارج کردن طلوع از ترسهایش صرفاا ... 

 سنگین نفس میکشیدند و دل نداشتند از یکدیگر

 .فاصله بگیرند

 :با صدای گرفتهای جواب داد

 !از این اعتماد پشیمون نمیشی _

 .ترستو بذار کنار... منم بدبینیمو

 !بذار با خیال راحت عاشقی کنیم

 بیهیچدردان#

# ۷۱۹پارت  

با اکراه خودش را عقبباالخره این پوالد بود که   

 .کشید



@ 

 .طلوع نفسی گرفت و از ماشین پیاده شد

 .انگار روی زمین نبود

 .حتی خودش هم حال خودش را نمیفهمید

 .قلبش تند میزد و دست و پاهایش حتی میلرزید

 طلوع؟ کجا دختر؟ خریداتو چرا نمیبری؟_

 چی؟_

 .کیسههای خریدتو میگم. جاشون گذاشتی_

 !آهان... آره_

ا همانجا ایستاده و هیچ اقدامی نمیکردام . 

 پوالد سری تکان داد و خودش از صندوق و صندلی

 .عقب تمام کیسهها را برداشت

 :با خنده سمتش آمد و گفت

@ 

 ...نیستیا_

 .آنها را دم خانه گذاشت

 .برو داخل که خیال منم راحت شه_

 .طلوع زنگ را زد و به سمت پوالد چرخید



گفتصادقانه از احساساتش  : 

 .خیلی شب خوبی بود_

 هنوز یهکم منگم. فکر کنم طول میکشه تا باور کنم

 ...واقعی بوده

 .صدای طناز، همان موقع از آیفون به گوش رسید

 کیه؟_

 .باز کن منم _

 :با ذوق جیغ زد

@ 

 .آخ جون... مامان، آبجی اومده_

 .طلوع و پوالد هر دو خندیدند

 .خدا رو شکر، انگار حالش خیلی بهتره _

 !هر روز داره بهتر از روز قبل میشه_

 .دکترشم خیلی راضیه

 .به یکی از کیسهها اشاره کرد

 .راستی، بهش میگم تو براش خریدی _

 .فکر کنم عاشقش بشه

 !کار خاصی نکردم، دیگه واقعاا خدافظ_



 .طلوع آهی کشید و جواب خداحافظیاش را داد

@ 

ه سوار ماشین شد، با صدای نسبتاا بلندی که پوالد ک

 به

 :گوشش برسد، گفت

 .آروم برون. مراقب خودتم باش _

 .پوالد چشمکی زد

 !چشم_

 بیهیچدردان#

# ۷۲۰پارت  

 چند روزی گذشته بود و رفته رفته، حس ناامیدی به

 .پوالد چیره میشد

 به بهانهی سفر به شمال، هامون و همسرش سه

خالی گذاشته بودند اما نه از روزی میشد که خانه را  

 امید خبری میشد و نه هیچ فرد دست نشاندهی

 ...دیگری

@ 

 پس چرا هیچ اقدامی نمیکرد تا سنگها را از



 گاوصندوق بدزدد؟

ممکن بود شک کرده باشد؟ یا شاید هم ملیکا به او 

 خبر

 ...داده بود

پدر و مادرش نه تنها به شمال نرفته، که در این 

 مدت،

اکن شده بودندخانهاش س . 

 .خسته و کالفه، کلید در قفل چرخاند و وارد خانه شد

 با چشمانش دنبال هامون و ماهبانو گشت و آنها را

 .نشسته روی مبل های نشیمن دید

 با وجود اینکه از چهرهیشان داد میزد که خبر

 :خوشحالکنندهای نداشتند، باز هم پرسید

 خبری نشد؟_

اد و جواب دادهامون با ناراحتی سری تکان د : 

 ...فعال که نه_

@ 

ماهبانو با دلسوزی به چشمان بیفروغ پوالد نگاه 

 .کرد



 .قربونت برم. ناامید نشو من دلم روشنه _

 .فعال برو به سر و صورتت یه آب بزن

 ...لباساتو عوض کن

 مگر راه دیگری جز صبر کردن هم برایش وجود

 داشت؟

 .سر تکان داد و راهی اتاقش شد

ند رو ِز پر استرس که خانه خالی و تحتدر این چ  

 نظر قرار گرفته شده بود، تنها عاملی که کمی سرپا

 .نگهش میداشت، صحبت کردن با طلوع بود

 .کتش را گوشهای انداخت و روی تخت ولو شد

 آنقدر خسته بود که بعد از چند لحظه، پلکهایش

 .سنگین شده و سپس به خواب رفت

 بیهیچدردان#

# ۷۲۱پارت  

@ 

 حال و روز هامون و ماهبانو هم دست کمی از پوالد

 .نداشت

 از طرفی پونه و حال روحی نا به سامانش و از



 طرفی پوالد که هر چه امید به صورت آزادانه

 ...میگشت، بیشتر آب میشد

 زنگ صدای هامون، سکوت سنگین بینشان را

 .شکست

 کیه؟ _

 هرچند یکی از مراقبین خانه تماس گرفته بود، اما

 .جواب همسرش را نداد

 .نمیخواست بیهوده امیدوارش کند

 :تماس را برقرار کرد و جواب داد

@ 

 بله؟_

 .فرد پشت خط، با هیجان و آب و تاب به سخن آمد

 !سالم آقا. خودتونو برسونید که پیداشون شده_

 :هامون، شوکه پرسید

 مطمئنی؟ اشتباه که نمیکنی؟ _

 :مرد جوان بدون هیچ تردیدی گفت

_ آقا چه اشتباهی؟ همون عکسی که فرستادین، با نه  

 .دو نفر دیگه دارن پنهونی وارد میشن



 .ماهبانو از جا بلند شد و نگران سمتش آمد

 خبری شده؟_

 :هامون با خوشحالی نگاهش کرد و گفت

@ 

 .ما زود میآیم _

 .به هیچ وجه نذارید فرار کنن! حواستون باشه

 چشم آقا. به پلیس هم خبر بدم؟_

حالیکه به سمت اتاق پوالد میرفت تا از خوابدر   

 :بیدارش کند، گفت

قیامت به پا بشه خبر کن! میخوام امشب _ . 

 بیهیچدردان#

# ۷۲۲پارت  

 .سراسیمه پوالد را از خواب بیدار کردند

 :ابتدا باورش نمیشد و چندبار پرسید

« و وقتی همه چیز « چی؟ واقعا؟ شوخی که نیست؟

 را

سمت خانهی پدریاش راند کهجدی دید، در حالی به   

 .هیچکس نمیتوانست جلویش را بگیرد



@ 

 .پدر و مادرش را جا گذاشته و تنها آمده بود

آن ها خودشان هم میتوانستند با ماشین هامون بیایند 

 و

 .او نباید وقت را هدر میداد

 !نباید ثانیهای را از دست میداد

 میخواست با چشمان خودش گرفتار شدن امید را

 .ببینند

 حقش بود! مگر کم خون به جگر شد؟

 !مگر کم حرص خورد؟

 مگر کم آسیب دید؟

 کار خدا بود یا کارما، نمیدانست اما مهم این بود که

 !ورق برگشته بود

 !باآلخره نوبتش شد

 هم قلبش تند میزد و هم لبخند از گوشهی لبش کنار

 .نمیرفت

 .پایش را بیشتر روی پدال گاز فشرد

توجهی به بوق رانندهی شاکی ماشین سبقت گرفت و  



 .کناری، نداشت

@ 

 همچون بد مستان رانندگی میکرد و حتما جریمه

 ...میشد اما اهمیتی برایش نداشت

در مدت زمانی بسیار کم، خودش را به خانه رساند 

 و

این در حالی بود که پدرش حداقل ربع ساعت دیگر 

 به

 !آنجا میرسید

اشتمیدانست که رادمهر هم حضور د . 

 .پس به او تماس گرفت

 .چند بار بوق خورد اما جوابی نشنید

ثانیهای بعد، در برایش باز و قامت وکیلش نمایان 

 .شد

سعی کرد از چهرهاش بفهمد که اوضاع چهطور 

 پیش

 .رفته

 قعاا



 وا راضی به نظر میرسید یا پوالد اشتباه برداشت

 کرده بود؟

 .دیگر طاقت نیاورد

@ 

 چی شد؟ _

خندش عمق بیشتری گرفت و دستش را بهرادمهر لب  

 .شانهی پوالد زد

 .افتادن تو تله! همونی شد که پیش بینی کرده بودیم_

 بیهیچدردان#

# ۷۲۳پارت  

 با آن همه عجله برای رسیدن، حاال اما پاهایش میخ

 .زمین شده بودند

 .میترسید خواب باشد

 اگر خدا سر به سرش گذاشته باشد، چه؟

_ هستی؟بیا دیگه منتظر چی   

@ 

آب دهانش را به سختی بلعید و پاهایی که سنگین 

 شده



 .بودند، تکان داد

 گرفتینش؟ _

 آره دیگه! پس چی دارم میگم من؟_

 چهطوری؟ _

 بهشون سپردم بی سر و صدا دستگیرشون کنن. به_

 .هر حال شما آبرو دارین تو محل

درست نیست همه بفهمن داماد خانواده دستبند به 

 دست

 !سوار ماشین نیروی انتظامی میشه

 نه منظورم این بود چهطوری خود امیدو گرفتن؟ _

 :رادمهر تکخندهای زد و جواب داد

@ 

 مثل این که پول داده که گاوصندوق رو باز کنن و _

 سنگا رو براش بیارن ولی لحظهی آخر، دلش طاقت

 .نیورده و همراهشون اومده

زشن و دبه ترسیده بفهمن چهقدر اون سنگا با ار

 !کنن

 از همان حیاط هم میتوانست صدای داد و فریاد امید



 را بشنود که اصرار داشت اشتباهی پیش امده و او

 !بیگناه است

 کارش تمومه پسر! اون دله دزدایی که با خودش_

 !آورده، به یه دقیقه نکشید که لوش دادن

 :خندید و با سرخوشی ادامه داد

جویی هم نشدن وفکر کن! خوبه هنوز حتی باز _  

 .خیلی راحت فروختنش

 !کارش تمومه

 بیهیچدردان#

# ۷۲۴پارت  

@ 

پوالد با هیجان و لذتی وصف ناشدنی، به امی ِد 

 گرفتار

 .شده زل زده بود

 .حتی پلک هم نمیزد تا صحنهای را از دست ندهد

 من شکایت میکنم! دارید با آبروی من بازی _

 !میکنید

اشتکسی توجهی به داد و فریادش ند . 



 برای پلیسها، امری کامال طبیعی بود و به این رفتار

 .مجرمها عادت داشتند

 شلوغ میکردند و به هر ریسمانی چنگ میزدند تا

 .خودشان را تبرئه کنند

 .ناگهان، نگاهش به پوالد خورد و به سمتش دوید

 :ماموری که به او دستبند زده بود، با اعتراض غرید

_ خوای بری؟گمشو سرجات، کدوم گوری می ! 

@ 

 امید اما به زور قصد داشت خودش را به پوالد

 .نزدیک کند

خدا رو شکر اومدی! این دیوونهها خیال میکنن  _

 من

 !دزدم

 .بهشون بگو من دوماد این خانوادهم

 .در دل، پوزخندی زد و به خوشخیالی امید خندید

 .انگار هنوز نمیدانست ماجرا از چه قرار بود

 .چند قدم جلو رفت و فاصله را کم کرد

ظاهر امید به هم ریخته و یقه و قسمتی از آستینش 



 پاره

 .شده بود

حدس زد که قصد فرار داشته و مأمورین با او 

 درگیر

 .شده باشند

 .ابرویی باال انداخت و خودش را به نادانی زد

 پس اینجا چیکار میکردی؟ _

بود رنگ و رویی برایش نمانده و حالش نزار . 

@ 

 .من... من اتفاقی اومدم اینجا _

 .اخه نمیدونستم مامان، بابات سفرن

 !بعد دیدم سر و صدا میآد، فهمیدم دزد اومده

 باهاشون درگیر شدم، نذاشتم چیزی بدزدن و نمیدونم

 ...پلیس از کجا سر و کلهش پیدا شد

 پشت هم دروغ به هم میبافت و به وضوح مشخص

 .بود که دستپاچه شده

قدر رقتانگیز به نظر میرسیدچه . 

 !چند وقتی میشه که تو خونه دوربین نصب شده _



 بیهیچدردان#

# ۷۲۵پارت  

 .امید به شدت جا خورد

عادت کرده بود این خانواده را به راحتی گول بزند 

 و

 !حتی به او شک هم نکنند

 !آنها را ساده میدید اما حاال چیز دیگری میشیند

@ 

، دیگه بسههر چهقدر بهمون خندیدی _ ! 

 !وقتشه که جواب کاراتو ببینی

 ...جواب نامردیاتو

 !داری اشتباه میکنی _

 همهچی رو میدونیم امید! فکر کردی فقط برای _

 سنگا قراره بیوفتی هلفدونی؟

 !اینا برای من هیچ ارزشی ندارن

 .اگه ازم میخواستی، خیلی راحت بهت میدادمشون

 اما تو چیکار کردی بیشرف؟

د که نشکستی؟حرمتی مون ! 



 !هم از همه کارات خبر دارم و هم مدرک

 :مأمور بیحوصله گفت

 !اگه تموم شد، من اینو ببرم _

 صحبتهای پوالد ترسانده بودش و خودش را عم اال

 .باخته بود

@ 

 .با این حال، قصد داشت این مسئله را نشان ندهد

 ...نمیتونید چیزی رو ثابت کنید _

کرداینبار پوزخندش را مخفی ن . 

 اونقدر اون تو نگهت میدارم که موهات همرنگ _

 .دندونات سفید بشن

 بوی گند کثافتکاریات همهجا رو برداشته، اون وقت

 تو از ثابت کردن حرف میزنی؟

 خیال کردی میتونی به خواهرم خیانت کنی و قصد

 جونمو داشته باشی و ما دست رو دست بذاریم؟

 .امید درجا خشکش زد

 باورش نمیشد که همهچیز را بدانند و چنین حیران

 .بماند



 چهطور ممکن بود؟ از کجا فهمیده بودند؟ او که

 ...همیشه احتیاط میکرد

 بیهیچدردان#

@ 

# ۷۲۶پارت  

 :مأمور بالخره محکم هلش داد و گفت

 !راه بیوفت ببینم _

 دست و پاهای امید به لرز افتاد اما بیتوجه به حالش،

یرون خانه میکشیداو را به سمت ب . 

 :رادمهر کنارش ایستاد و گفت

خدا رو شکر این روزو دیدیم و راحت شدی.  _

 خیلی

 .درگیرش بودی و البته حق هم داشتی

 .لحظهای چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید

 .ممنونم که کمکم کردی _

@ 

 صدای داد و بیداد امید که از سوار شدن ممانعت

شدت گرفته بودمیکرد، به طرز دیوانهواری  . 



 فریادهای هیستیریک میزد و ناواضح چیزهایی

 .میگفت

 چشمان پوالد، با دیدن بیچگارگیاش درخشانتر از

 .همیشه میشد

 مأمور دوم، به کمک همکارش آمد و با پس گردنی

محکمی، امید را ساکت کرد و با خشونت او را 

 داخل

 .ماشین انداخت

دایشان در همان لحظه، هامون و همسرش نیز، پی

 شده

بود اما نکتهی عجیب این بود که فقط خودشان 

 !نبودند

 پونه را نیز، همراه خودشان آورده بودند

 .اخمی کرد و با خود پرسید که او اینجا چه میکرد

 .رادمهر و پوالد، هر دو به سمتشان رفتند

@ 

 پونه، از وقتی واقعیت را فهمیده بود، مدام مریض

رش باال و پایین میشداحوال به نظر میرسید و فشا . 



 ضعف داشت و هر از چند گاهی از حال میرفت اما

 در آن لحظه، هیچگونه ضعفی در چهرهاش به چشم

 .نمیآمد

 !بالعکس، سراسر خشم بود و پر قدرت

 بیهیچدردان#

# ۷۲۷پارت  

 :در ماشین پلیس را باز کرد و گفت

 آقا میشه یه لحظه بیاریدش بیرون؟ _

 !ای بابا... عجب گیری افتادیم _

 ...کار مهمی دارم باهاش، فقط چند لحظه لطفا _

 .مرد پوفی کشید و به نشانهی موافقت، سر تکان داد

@ 

 .احمدی بیارش بیرون _

 .خانم کار داریم. سریع هرچی میخوای بگی، بگو

امید دستبند به دست و چهرهای شرمگین با سری 

 پایین

ن آمدافتاده از ماشین بیرو . 

 دستان پونه مشت شده بودند و و دندانهایش ناخودآگاه



 ...به هم کشیده میشد

 ...پونه من _

 فرصت پیدا نکرد چیز دیگری بگوید و صحبتش را

 کامل کند چرا که سیلی پونه، محکم روی صورتش

 .نشسته بود

 .همه شوکه شدند

 از امید گرفته که تا به حال کوچکترین بیاحترامی

بود، تا از او ندیده  

ن َِ  

 ...مامورا منتظر

@ 

 .امید نفسی گرفت و دست روی گونهاش گذاشت

صورتش کمی سرخ شده و رد انگشان پونه، روی 

 آن

 .مانده بود

 حی ِف من که جونیمو، عشق و احساسمو برای تو _

 .خرج کردم

 برو به درک امید. آرزوم اینه که بدبختی و فالکت و



یه بالیی سرم تحقیر شدنتو ببینم و میدونی چیه؟  

 آوردی که مطمئنم خدا آه دل منو، م ِن مظلومو

 !میشنوه

 .ماهبانو جلو آمد و دست روی شانهاش گذاشت

 عزیزم ولش کن، جواب کاراشو میگیره نگران _

 .نباش

 :مامور به سمت داخل ماشین اشاره کرد و گفت

 .خب بسه دیگه! برو تو _

@ 

لیکه سوارامید به کندی نگاه از پونه گرفت و در حا  

 :میشد، به آرامی گفت

 ...متاسفم _

 بیهیچدردان#

# ۷۲۸پارت  

 پوالد، قبل از سوار شدن و بازگشت به خانه، رو به

 :رادمهر کرد و پرسید

 حاال چی میشه؟ _

 ازش بازجویی میکنن که احتمال خیلی زیاد، _



میکنه اعتراف . 

 نکنه هم باز فرقی نداره، از این به بعدش رو من

 .پیگیری میکنم

 .نمیذارم قسر در بره، خیالت راحت

@ 

 :سری تکان و با رضایت گفت

 .باشه، پس مدام در جریان بذار منو _

 .حله داداش _

خداحافظی کرد و سوییچ را از جیبش بیرون آورد 

 اما

 قبل از اینکه سوار شود، پونه را که با حالتی مغموم،

 .به ماشین تکیه داده بود، دید

ش درگیر بود که متوجه نزدیک آمدنآنقدر ذهن  

 .پوالد، نشده بود

 آبجی؟_

 .جا خورد و از جا پرید

 ببخشید ترسیدی؟_

 :به سمت پوالد چرخید و جواب داد



@ 

 ...نه _

 سفیدی چشمانش به خون نشسته بودند و مشخص بود

 تمام مدتی که طول کشیده تا مأمورین از خانه بروند،

 .همان گوشه کز کرده و اشک ریخته

 .سوار شو _

 :بیحوصله گفت

 کجا؟ مگه نمیخوای بری خونهی خودت؟ _

 .برای من که فرقی نداره _

 به نظرم باهام بیا. مامان و بابا هی میخوان دلسوزی

 .کنن بدتر میشه حالت

 :آهی کشید و درمانده لب زد

 ...دوست دارم تنها باشم پوالد _

 خودم خونه دارم؛ چرا بیام پیش شماها؟

# دانبیهیچدر  

@ 

# ۷۲۹پارت  

صالح نمیدید او را حداقل در چنین شبی تنها 



 .بگذارد

 اگر خدایی نکرده فکر بدی به سرش میزد و

 خودکشی میکرد چه؟

 اونجا بمونی که چی؟ هر چی خاطره داری یادت _

 بیاد و مدام خودخوری کنی؟

 دوست داری دق بدی خودتو؟

 .چشمان درشت پونه، پر شد

فوت کرد نفسش را محکم به بیرون . 

 باید خواهرش و شرایطش را درک و مالیمتر رفتار

 .میکرد

 .جلوتر رفت و در آغوشش گرفت

 !قربونت برم. اون خونه اص اال نحسه _

 .رفتنت به اونجا فایدهای نداره فقط حالت بدتر میشه

@ 

 میدونم چه شرایطی داری، چهقدر به هم ریختهای،

 ...باورات از بین رفتن

 ...به همه بیاعتماد شدی

 خودش و حال و هوایش را بعد از تصادفش، به یاد



 .آورد

 غمگینی، عصبانی هستی، دلت میخواد خشمتو _

 ...خالی کنی ولی نمیدونی چهطوری

 همه اینا رو میفهمم... همهشو میدونم و خودم

تجربهش کردم! ولی به این فکر کن که یه ادم 

 عوضی

 .از تو زندگیت کم شده

که فقط قصدش ازت سواستفاده بود نتونست به کسی  

 خواستهش برسه و برعکس، حتی قراره تاوان

 !کاراشو ببینه

 قطرههای اشک، یکی پس از دیگری، راه خود را

 روی گونهی پونه پیدا کرده و او بیصدا گریه

 .میکرد

@ 

 بیا بشین تو ماشین، باشه؟ _

دستش را گرفته بود و تا وقتی که روی صندلی 

رجاگی  

 .نشد، ازش فاصله نگرفت



 .در را بست و خودش هم پشت فرمان نشست

 :با صدایی که به خاطر گریه، گرفته بود، گفت

 ...به مامان، بابا نگفتم دارم باهات میآم _

 .من بهشون خبر میدم _

خیالش راحت که شد، سرش را به شیشه تکیه داد و 

 به

 .نقطهای نامعلوم، خیره شد

ام هضم نمیشه این موضوعهر کاری میکنم، بر _ ... 

 .تا همین چندماه پیش، زندگیم عالی بود

 .بعد یهو انگار سیل زد وسط زندگیم

 ...همهچی به هم ریخت

@ 

 بیهیچدردان#

# ۷۳۰پارت  

 پوالد در سکوت تنها گوش میکرد و میان حرفش

 .نمیپرید

 میدانست که نباید در خودش بریزد وگرنه مثل

و سرخوردگی را بهخودش میشد و سالها افسردگی   



 .دوش میکشید

 میدونی از چی میسوزم؟ _

 :بغضش را بلعید و ادامه داد

 .از این که تمام مدت باهام خوب رفتار کرد _

 !دوتا خاطره بد ندارم ازش که راحتتر ازش بدم بیاد

 خب آخه بیانصاف، من خبر نداشتم داری نقش بازی

 میکنی، تو چرا اینقدر خوب تو نقشت فرو رفتی؟

@ 

 .دندان به هم سایید و در دل ناسزایی به امید گفت

یه عوض ِی زرنگ بود که به سزای کارش  _

 !رسید

 تو اول و آخرش رو پای خودت دوباره میایستی،

 زندگیتو از سر میگیری و مطمئنم خوشبخت هم

 میشی اما تو همون لحظهها که حالت خیلی خوبه،

 !اون تو حبسه

 ادامهی راه در سکوت سپری شد و پوالد هرچه فکر

 کرد نمیدانست چه بگوید یا چه حرف دیگری بزند تا

 .تسلیبخش باشد



 بهترین چیزی که میتوانست به پونه کمک کند، گذر

 .زمان بود و در این مورد، کاری از دستش برنمیآمد

ماشین را پارک کرد و نیمنگاهی به خواهرش 

 انداخت

بود یا بیدارتا بفهمد خواب  . 

 :پونه به خود تکانی داد و گفت

 ...رسیدیم _

@ 

 .آره، فکر کردم خوابیدی _

 :در را باز کرد و حین خارج شدن، جواب داد

 ...نه، خوابم نمیبره _

 بیهیچدردان#

# ۷۳۱پارت  

ر َِ  

 :د خانه را برایش باز کرد و گفت

 .هر اتاقی دوست داشتی برو _

کند و سست پیش پونه، سری تکان داد و با حرکاتی  

 .میرفت



در اولین اتاقی که به چشمش خورد را گشود و آن 

 را

 .بست

@ 

 حیران ایستاده و کالفه چشمانش را به اتاق در بسته

 .دوخته بود

 نمیدانست باید به داخل میرفت و دلداریاش میداد

 .یا تنهایش میگذاشت

 مدت طوالنی نگذشته بود که باز هم صدای گریهی

نیدآرام پونه را ش . 

 .کالفهتر از قبل پیشانیاش را مالید

 !سرش درد گرفته بود

 .انگار خودش بود که درد میکشید

 نمیتوانست درد و رنج کشیدن خواهر کوچکترش را

 .تحمل کند

 .همزمان با او میسوخت و آرام و قرار نداشت

 .همان موقع، موبایلش زنگ خورد

 حوصلهی صحبت کردن نداشت و آنقدر به هم ریخته



د که ترجیح میداد جواب ندهد اما لحظهای بهبو  

 ذهنش رسید که اگر طلوع بود، چه؟

@ 

 به نام مخاطب که نگاه کرد، متوجه شد که درست

 .حدس زده

 کمی از اتاق پونه فاصله گرفت و تماس را برقرار

 .کرد

 جانم؟ _

 طلوع که از نگرانی طاقت نیاورده و نتوانسته بود تا

 صبح برای تماس گرفتن صبر کند، با شنیدن صدای

 .پوالد، نفس راحتی کشید

 :گلهمند و ناراحت گفت

 !خیلی بیشعوری _

 .لبخند کوچکی کنج لبهایش نشست

 با منی؟ _

@ 

 کم مانده بود از همان پشت تلفن، به صورتش چنگ

 .بزند



 :تقریبا جیغ زد

 !نه پس، با هر خر مشغضنفرم _

 بیهیچدردان#

# ۲۷۳پارت  

 .اینبار، هرچند بیصدا، اما خندید

 چرا عصبانی هستی قربونت؟ _

 تازه میپرسی چرا؟ وای! به خدا اگه کنارم بودی، _

 !دست مینداختم دور گردنت و خفهت میکردم

 !مطمئنم که این کارو میکردی _

 .همچنان، به شدت شاکی بود

@ 

 چرا هرچی زنگ میزنم، جوابمو نمیدی؟ دخترای _

تماس میگیرن، طرف دیر جوابشونومردم یه بار   

 بده، یه هفته قهرن؛ اونوقت من با کمال پررویی بهم

 برنمیخوره و بازم زنگ میزنم، اما بازم ازت خبری

 !نمیشه

 ...حق داری _

 .دستهایش را مشت کرده بود



دوست داشت این مشت را روی صورت پوالد 

 .بنشاند

 .مردک غد... انگار نه انگار وابستهاش کرده بود

 همین؟ این همه حرف زدم، فقط میگی حق دارم؟ _

 !اینو که خودمم میدونستم

 .اگر طلوع کنارش بود، حتما حسابی میچالندش

 .مواقعی که غرولند میکرد، بامزهتر از همیشه میشد

نه، ولی منتظرم عصبانیتت خالی بشه، بعدش  _

 حرف

 .بزنم

@ 

 .من موقعی آروم میشم که این همه بیخبرم نذاری _

اصال خیلی مرموزی... نصف بیشتر اتفاقاتی که 

 برات

 .میافته رو بهم نمیگی

 میدونم این چند روز، درست و حسابی نتونستم _

 ...بهت توجه کنم

 !درسته _



 ...خیلی ذهنم درگیر بود _

چارهای جز انتظار نداشتم و تمام تمرکزم روی 

 همون

 .مسئله بود

 خب یعنی نمیخوای بهم بگی، جریان چی بوده؟ _

 بیهیچدردان#

# ۷۳۳پارت  

@ 

 .نفسی گرفت و به سمت اتاقش راه افتاد

_ 

 قعاا

 وا میخوای بدونی؟ فکر نکنم زیاد برات جالب

 .باشه

 .این خاصیت یه رابطهس پوالد _

دو نفر که باهمن، دربارهی دغدغههاشون، چیزایی 

 که

باشن، با هم صحبتباعث میشه نگران و پریشون   

 .میکنن



 قرار نیست فقط وقتی اوضاع گل و بلبله، کنار هم

 ...باشن که

 .طلوع حق داشت گله کند

آنقدر به تنهایی عادت کرده بود که حاال برایش 

 سخت

 بود دغدغههایش را با دختری در میان بگذارد ولی

 !طلوع که هر کسی نبود، فرق داشت

 !امیدو دستگیر کردن _

@ 

د برایش آشنا بود اما نتوانست آن لحظه اسم امی

 .بشناسد

 :از سر دقت، اخم کرد و متفکر پرسید

 امید کی بود؟ _

 !دومادمون، شوهر پونه، دوست من _

_ 

ای وای... بنده خدا رو چرا گرفتن؟ مگه چی شده؟ َِ  

 .سنگینی عجیبی تنش را در بر گرفته بود

 .سیگاری روشن کرد و میان لبهایش گذاشت



_ فت، هشت سال پیشم به اون مربوطتصادف ه  

 .میشه

 .طلوع از قبل گیجتر شد

 درست نفهمیدم... یعنی اون کاری کرد که تو _

 !تصادف کنی؟

@ 

پوک غلیظی به سیگارش زد و دود را به ریه 

 فرستاد

 :آرام جواب داد

 !آره _

 !وای... چهطور فهمیدی؟ _

سرش را به دیوار تکیه داده و چشمانش را بسته 

 .بود

م دیگری از سیگار گرفت و لب زدکا : 

 ...با بدبختی _

 بیهیچدردان#

# ۷۳۴پارت  

 :نگران پرسید



 پوالد، حالت خوبه؟ داری سیگار میکشی، نه؟ _

 .به کندی پلک باز کرد

@ 

 .میدونم اوضاعت خیلی پیچیده و عجیب غریبه _

آدم توقع نداره از نزدیکانش ضربه بخوره... ولی 

 مهم

 ...اینه که گرفتنش دیگه

 .من االن ناراحت خودم نیستم _

 .بیشتر نگرانیم برای خواهرمه

 داغون شده! اصال داغون برای یه لحظهشه... سعی

 ...میکنه زیاد نشون نده غمشو ولی نمیتونه

 .حق داره خب _

 ...الهی بگردم... چی میکشه االن

 ...کم بالیی که سرش نیومده

زود رفت تو اتاق و در  آوردمش پیش خودم اما _

 رو

 !بست

_ 



 حتماا

میخواد دلش تنهایی ... 

 ...تو میدونی باید چیکار کنم؟ میخوام بهتر بشه _

@ 

 .طلوع به فکر فرو رفت

 از طرفی، پوالد از او کمک خواسته بود و دوست

داشت هرطور که شده، کمکش کند و از طرف 

 دیگر،

 .احساس همدردی شدیدی با پونه داشت

اتفاقی برای خودش میافتاد، عکس العملش اگر چنین  

 چه بود؟

 ...حتما از هم فرو میپاشید

 ...فعال بذار راحت باشه _

 .با خیال راحت گریه کنه

 هر کاری هم بخوایم برای دلداریش انجام بدیم، به

 !نظرم امشب بیفایدهست

 .پوالد هم همین فکر را میکرد و با طلوع موافق بود

یه وقت بالیی سر خودش نیاره _ ... 



@ 

 بیهیچدردان#

# ۷۳۵پارت  

فکر نکنم... چهطوری ماجرا رو فهمید؟ کاش  _

 آروم

 .آروم بهش میگفتید نه تو یه شب

 ...نه، از قبل خبر داشت _

 روی تخت دراز کشید و سرش را به تاج تخت تکیه

 .داد

 نفسی گرفت و شروع به تعریف اصل داستان با تمام

 .جزئیات کرد

که شده، مکالمه را ادامه دهد دوست داشت هرطور 

 و

 .گذران زمان را حس نکند

 تنها که میماند، فکر و خیال دیوانهاش میکرد و

 .مطمئن بود خواب به چشمانش نخواهد آمد

@ 

 در طرف مقابل، طلوع با دقت کامل به صحبتهای



 پوالد گوش میکرد و هرلحظه، بیشتر از قبل متعجب

 ...میشد

 دهانش از فرط شگفتی نیمهباز مانده و روی تختش،

 .خشکش زده بود

 ...همهش همین بود که گفتم _

 .به خودش آمد و جواب داد

 خدای من... باورم نمیشه... انگار واسم یه فیلم _

 !ترسناک تعریف کردی

 .سومین سیگار را هم در جاسیگاری خاموش کرد

 !همچین کم از فیلم ترسناک هم نداره _

اقعا نمیدونم چی بگم... هنگ کردمو _ ! 

@ 

 امشب بهش سر بزن اما بعید میدونم که خدایی نکرده

 ...بخواد به خودش آسیبی بزنه

 .باشه حواسم هست _

 .با ناراحتی نامش را صدا زد

 پوالد؟ _

 جانم؟ _



 سرت درد میکنه آره؟ _

 اگر به خودش بود که ترجیح میداد سرش را از تنش

شدت دردش خالص شود اماجدا کند تا کمی از   

 گفتنش چه فایدهای داشت؟

 ...خیلی هم بد نیست _

 بیهیچدردان#

@ 

# ۷۳۶پارت  

 :ناخودآگاه گفت

 کاش االن اینجا بودی، بلدی سردردامو خوب _

 ...کنی

 .طلوع دلش پر میکشید تا کنارش باشد

 صاا

 خصو در آن شرایط که حس میکرد پوالد به او

 .احتیاج داشت

نبود، هرطور شده، خودمو اگه نصفه شب _  

 .میرسونم

 حاال حرفمو گوش میدی تا خودت سردردت کم بشه؟



 اگه خیال کردی من اونقدر حوصله دارم که برم _

 برای خودم دمنوش درست کنم و بعد خودمو ماساژ

 !بدم، در اشتباهی

@ 

 آهی کشید و در دل به خود گفت

 چه توقعی داشتی؟ تو حالت عادی هم بیحوصلهست،

برسه حاال که ناراحت و عصبی هم هستچه  ... 

 ...خب حداقل مسکن بخور _

 آنقدر لحنش مظلومانه و ملتمس بود که پوالد

 علیرغم تمام خستگیاش نتوانست خواستهاش را رد

 .کند

 !باشه _

 ...باشهی واقعی دیگه؟ نکنه پشت گوش بندازی _

 اصال همین االن که گوشی دستته برو قرص بخور تا

 !من خیالم راحت شه

 :کالفه نچی کرد و بعد از کمی مکث جواب داد

 !بیخیال دختر... گفتم باشه دیگه _

@ 



 .تنها صدای آه پر دردی شنید

 طبیعی بود که در چنین شرایطی، به خواستنی بودن

 تمام رفتار طلوع فکر میکرد؟

 !فردا تاکسی میگیرم میآم خونهت _

 :اخمی کرد و جدی گفت

ا شی بیای، خواهرم اینجاستچی؟ کجا پ _ ! 

 .طلوع اما قرار نبود از تصمیمش منصرف شود

 میدونم! اصال دلیل اصلیم هم خواهرته نه خو ِد _

 !بداخالقت

 بیهیچدردان#

# ۷۳۷پارت  

 .هرچه گفت و بهانه آورد، طلوع کوتاه نیامد

@ 

هم دلش برای پوالد تنگ شده بود و در چنین 

 شرایطی

هم شاید کمی میتوانست دوست داشت کنارش باشد و  

 .باعث تسلی خواهرش شود

 خوشبختانه روز جمعه بود و احتیاج به گرفتن



 .مرخصی نداشت

 لباسهای تنش، همان مانتو و شلواری بودند که خود

 .پوالد برایش خریده بود

 .آرایشش کام اال مالیم و مختصر بود

 حال و هوای بد این خواهر و برادر، باعث میشد که

ساده، پا به آنجا بگذاردبا ظاهری  . 

پوالد تقریباا تمام شب را بیدار مانده و مدام به اتاقی 

 که

 .پونه در آن خوابیده بود، سرک میکشید

حتی چند باری در زد و پونه که جواب میداد، 

 دوباره

 ...فاصله میگرفت تا ساعت دیگر

 .چشمانش قرمز و سردردش چندین برابر شده بود

@ 

درش را دیده بود، در را حوالیپونه که نگرانی برا  

 .صبح زود باز کرد تا خیالش از بابت او راحت شود

 روی تخت مهمان به خواب رفته و در همان حال

 .میشد غمگینی نشسته در صورتش را به راحتی دید



 .آهی کشید و به اتاقش باز کرد

 .هر طور که شده، باید میخوابید وگرنه دیوانه میشد

ون کرد اما قبل از دراز تیشرتش را از تن بیر

 کشیدن،

 .صدای زنگ خانه بلند شد

 ...حتما طلوع بود! دخترک کلهشق

 با ابروانی در هم گره خورده به سمت در رفت و آن

 .را باز کرد

 !سالم _

 سرش را با تأسف تکان داد و به سمت اتاق راه

 .گرفت

@ 

 !خیلی لجبازی _

 بیهیچدردان#

# ۷۳۸پارت  

 .طلوع در را بست و لبخند از صورتش کنار نرفت

 خودش را برای بدخلقی احتمالی پوالد، از قبل آماده

 .کرده بود



 با شناختی که نسبت به او پیدا کرد، میدانست که در

 چنین مواقعی کم طاقت و بداخالق میشد پس سخت

 .نمیگرفت و درکش میکرد

ه، به سمت اتاق پوالد رفت و او را با چشمانی بست

 ولو

 .شده روی تخت دید

 شالش را از سر برداشت و آن را بعد از تا کردن،

 .گوشهای گذاشت

@ 

 ببینمت؟ _

 .پلک باز کرد و خیرهاش شد

 چشمان پر درد و به خون نشستهاش را که دید،

 .ناخودآگاه جلو رفت

 دست روی گونهی ته ریش دارش کشید و آرام لب

 .زد

 عزیزم... خستهای نه؟ _

یشتر توجه میکرد، چهقدر صدای طلوعحاال که ب  

 .آرامبخش بود



اص اال همان بهتر که به حرفش گوش نکرده و 

 پیشش

 .آمده بود

 چی گفتی به مامانت روز جمعهای؟ _

 !دیگه منم شگردای خودمو دارم _

 قرص خوردی؟

@ 

 .سرش را به تایید تکان داد

 فایده نداشت؟ هیچی نخوابیدی نه؟ _

حال و روزش نتیجه مشخصجوابی نداد چرا که از   

 .بود

 .سرتو بذار رو پام... ماساژش بدم _

 .بدون چک و چانه به حرفش گوش کرد

 خواهرت خوابه االن؟ _

 .چشمانش را بست و خودش را به طلوع سپرد

 !آره _

 بیهیچدردان#

# ۷۳۹پارت  



@ 

 دستان طلوع، همچون رقاصهای ماهر، روی پیشانی

 .پوالد به حرکت درآمد

به هیچی فکر نکن خب؟ فقط چشمات همین  _

 جوری

 .بسته بمونن

 طلوع؟ _

 :با مهربانی جواب داد

 جانم؟ _

 فقط صدات بهشتیه یا خودتم فرشتهای، چیزی _

 هستی؟

 آرام خندید و برای کاری که میخواست انجام دهد،

 .تردید داشت

 .با این حال، خم شد و پیشانی پوالد را بوسید

@ 

ده بود بداخالقدلم برات تنگ ش _ ... 

 :بعد از چندلحظه، پوالد جواب داد

 !منم _



 دیگه همهچی تموم شد، نه؟ _

 !آره _

 بیش از آنکه سرش را ماساژ دهد، نوازشش میکرد

 .و پوالد هم گلهای نداشت

 .بالعکس، به خلسهی خوشآیندی فرو رفته بود

 !پس مبارکمون باشه _

 قعاا

از این دید به وا تبریک گفتن هم داشت... تا به حال  

 .ماجرا نگاه نکرده بود

 میخوابی پیشم؟ _

@ 

 چی؟ _

 ...ماساژ نمیخوام، دراز بکش کنارم _

 بیهیچدردان#

# ۷۴۰پارت  

 اگر این چیزی بود که حال پوالد را خوب میکرد،

 پس چرا نباید انجامش میداد؟

خود را پایین کشید و بالفاصله دستان پوالد به 



 دورش

 .پیچیده شد

صلهی بینشان کم بود که دم و بازدم نفسهایآنقدر فا  

 .آرام پوالد را میتوانست حس کند

 سرش را روی سینهی ستبرش گذاشت و به تپشهای

 .قلبش گوش سپارد

@ 

 فقط خدا بود که میدانست در آن لحظه چه حس

 ...آرامشی داشت

 چه چیزی زیباتر از شنیدن ضربآهنگ قلب کسی که

 دوستش داری؟

ذاشت و به باال و پایین شدندست روی سینهاش گ  

 .قفسهی سینهش چشم دوخت

 دستش را باالتر، نزدیک گلو گذاشت و بعد روی

 ...گونهاش

 حاال جدا از همهی عالقهای که به شخصیت و اخالق

 و رفتار پوالد داشت، نسبت به جسمش هم احساس

 .تعلق داشت



 ...حس میکرد این جسم مردانه برای او ساخته شده

 ...حقش بود... مردش بود

 !هیچکس دیگری نباید به او دست میزد

 .پوالد محکمتر از قبل، به خودش چسباندش

 آنقدر که کم مانده بود صدای شکستن استخوان هایش

 .را بشوند

 :غر زد

@ 

 ...لهم کردی _

 !تقصیر خودته _

 من؟ _

 !آره، کرم میریزی _

متوجه منظورش شده بود، اما به روی خودش 

ردنیاو . 

 سعی کرد دستش را باز باال بیاورد و نوازش را از

 .سر بگیرد اما پوالد رهایش نکرد

 چیکارت کردم مگه؟ _

 !هی باهام ور میری _



 .از انتخاب کلمات پوالد خندهاش گرفت

 .بدت میآد؟ اصال بیاد هم مهم نیست _

@ 

 مال خودمی خب... هر کاری دوست داشته باشم،

 .میکنم

بسته بود، با این حال، لبخندش چشمان پوالد هنوز  

 .پررنگتر از قبل شد

از احساس مالکیتی که طلوع نسبت به او داشت، 

 لذت

 .میبرد

 بیهیچدردان#

# ۷۴۱پارت  

 خوب شد حرفمو گوش نکردی... حضورت _

 ...آرامشه

از اعتراف پوالد، قلبش آب شد و قطره، قطره 

 .ریخت

مدلم طاقت نمیآورد آخه... دیشب درست نتونست _  

 .بخوابم اص اال



 .همهش تو فکرت بودم

@ 

 اگه میشد، همون دیشب میاومدم پیشت تا جفتمون

 ...آروم شیم

باالخره چشمانش را باز کرد و اینبار او بود که 

 بوسه

 .را شروع کرد

 هدفش گونهی طلوع بود اما دلش نیامد از خیر لبها

 .بگذرد

 .به زودی این فاصله و دوری تموم میشه _

 .دوست دارم کال با هم زندگی کنیم

 .همیشه پیش هم باشیم

 ...پیشنهاد پوالد زیبا بود اما نشدنی

 .چنین چیزی امکان نداشت پیش بیاید

 در واقع خانوادهاش قبول نمیکردند و اگر میخواست

 با مخفیکاری و دروغ، پا به خانهی پوالد بگذارد که

رو بدین شکل تمام مدت دلهره داشت تا نکند دستش  

 بشود و از طرف دیگر حتی اگر هیچوقت هم متوجه



 نمیشدند، عذاب وجدان دست به سر

ن َِ  

 کرد مادرش،

 .رهایش نمیکرد

@ 

 ...فکر نکنم چنین چیزی بشه _

 .بوسهی دیگری به گوشهی لبهای طلوع زد

 چرا اونوقت؟ _

هرجور فکر میکنم، نمیشه آخه... مث اال میتونم  _

 یه

م و بیام ولی ک اال بخوام وقتایی مثل االن بپیچون

 باشم که

 ...نشدنیه

ابرویی باال انداخت و با لحنی به ظاهر طلبکار 

 :پرسید

 مگه جای زن پیش شوهرش نیست؟ _

 .خب تو که شوهر واقعی نیستی _

 شوهر الکی هم داریم؟ _



 :خندید و با کمی خجالت توضیح داد

@ 

 نه... منظورم اینه که ما دوستیم باهم ولی زن و _

وهرا فرق دارنش . 

 .صورتش را میان موهای طلوع برد و بو کشید

 .بوی نرم کننده میداد و گلهای بهاری

 ...آخ... تو چهقدر خوشبویی _

 .نمیدانست چه بگوید

 از تعریفهای پوالد هیجان میزد و قلبش کم مانده

 .بود از چشمانش بیرون بزند

 !بخواب دیگه _

تا سرش را پوالد خندید و دست زیر چانهاش گذاشت  

 .باال بگیرد و کام اال به چشمانش نگاه کند

بیا زن و شوهر واقعی باشیم تا کسی نتونه  _

 دربارهی

 !حضور همیشگیت تو زندگیم، زر بزنه

@ 

 بیهیچدردان#



# ۷۴۲پارت  

 .برای لحظهای نفس در سینهاش حبس شد

 این واقعاا یک پیشنهاد ازدواج بود یا شوخی میکرد؟

 چی؟ _

گفتم؟ نشنیدی چی _ ! 

 :چشم دزدید و گفت

 .چرا... ولی درست متوجه نشدم _

 :باز با همان لحن قبلی تکرار کرد

 !گفتم باید زنم شی _

 :گیج و هیجانزده اما در عین حال، محجوب پرسید

 !االن یعنی داری درخواست ازدواج میکنی؟ _

@ 

 .نه! درخواست کیلویی چند؟ جملهم خبری بود _

 یعنی اینکه تو آینده نه چندان دور، جنابعالی خانم این

 .خونهای

 !در جریان باش

 .دستپاچه شده بود و نمیدانست چه واکنشی نشان دهد

 .کوتاه خندید



 ...وا... این دیگه چه مدلشه _

 !مدل آقا پوالده! چشماتو ببند حاال دیگه بخوابیم _

 چه توقعاتی داشت! حرف از ازدواج میزد آن هم

م اال قلدرمآبانه و انتظار داشت بعد از آن خوابشکا  

 ببرد؟

 نکند سر به سرش گذاشته و حاال در دل به او

 !میخندید؟

 پوالد؟ _

@ 

 مگه نگفتی خوب نخوابیدی؟ _

 .اذیت نکن دیگه، سوال دارم _

 هوم؟ _

_ 

 قعاا

 وا حرفی که زدی، جدی بود؟

 !معلومه که جدی بود _

 .نمیدانست چرا قانع نمیشد

 .چشماتو باز کن و بگو _



 .نچی گفت و پلک باز کرد

 خدایی کجای قیافهی من به کسایی میخوره که _

 !قصد شوخی دارن؟

 بیهیچدردان#

@ 

# ۷۴۳پارت  

به چهرهاش که واقعاا نمیآمد... اما تا به حال در 

 هیچ

 فیلم و رمانی هم نخوانده و ندیده بود که کسی به این

 .شکل درخواست ازدواج دهد

ت، در حالیکه از خستگی کم مانده هر روی تخ

 لحظه

 .بیهوش شود و چشمانش را به زحمت باز نگه داشته

 حتی آن چهره و صدای خوابآلود هم هیچ شباهتی به

 .آنچه که روزگاری در ذهنش میپروراند، نداشت

 در نوجوانی خیال میکرد مرد رویاهایش در یکی از

و رویزیباترین سواحل دنیا، او را غافلگیر کرده   

شنها زانو خواهد زد و با مظلومیت و لحنی عاشق 



 از

 :او میپرسید

 «با من ازدواج میکنی؟»

 او هم از خوشی اشک شوق میریخت و به آغوشش

 .میرفت

 وقتی هم که جواب مثبت میداد، دوستانشان شروع به

 .دست زدن و آواز خواندن میکردند

@ 

 اونوقت از کجا معلوم که من جواب مثبت بدم؟ _

 کمخوابی بهت فشار آورده داری چرت و پرت _

 !میگی

_ 

ا... پوالد؟ بابا چرا اینقدر زورگویی؟ َِ  

 مگه دست خودته که بخوای جواب منفی بدی؟ _

 !وقتی پاتو میذاشتی اینجا، باید فکرشو میکردی

 :پرحرص گفت

 یعنی هر دختری بیاد خونهت، باهاش ازدواج _

 میکنی؟



زنه که خونه رو اگه مادرم و خواهرامو اون  _

 دیزاین

 کرد، فاکتور بگیریم، تنها خانمی که اومده اینجا،

 !تویی

@ 

 تمام تالشش را کرد اما نتوانست جلوی لبخندی که

 روی لبش نقش بست و قندی که در دلش آب میشد را

 ...بگیرد

 .حس خاص بودن میکرد

 ...متفاوت بودن

 ...یکی، یکدانگی و عزیز بودن

یگر کامل به خواب رفته بود ولحظاتی بعد، پوالد د  

 اگر میخواست هم، امکان کلکل کردن با او را

 .نداشت

 چشمانش را بست و مدتی بعد خودش نیز در خوابی

 .خوش فرو رفت

 بیهیچدردان#

# ۷۴۴پارت  



پونه، به سختی چشم باز کرد و مدتی طول کشید تا 

 به

 .یاد آورد کجاست

@ 

رور شد کل اتفاقات در عرض چند ثانیه در ذهنش م

 و

 .بیاراده، آه کشید

 !تمام شب فکر کرده و حتی به نتیجه رسیده بود

 .نمیخواست ماتم بگیرد و زندگیاش را تباه کند

 روزی که دادگاه امید برگزار میشد، نباید همچون

 انسانهای شکستخورده به نظر میرسید پس از االن

 .باید برای آن روز تمرین میکرد

به چهرهاش بزند و حتی نمیخواست صرفاا نقابی  

وانمود کند که حالش خوب است، بالعکس باید واقعاا 

 به

 .این نتیجه میرسید

 در قدم اول، قصد داشت دنبال شمارهی مشاوری که

 .پریا قب اال به او معرفی کرده بود، بگردد



 خانوادهاش بدون دلسوزی نمیتوانستند راجع به

 زندگیاش نظر دهند و او به یک متخصص احتیاج

 .داشت

 .با کرختی از جا بلند شد و از اتاق بیرون آمد

@ 

 .نگاهی به ساعت دیواری انداخت

 نزدیک به دو ظهر بود و هیچ صدایی به گوش

 .نمیرسید

 .پوالد یا از خانه خارج شده و یا خواب بود

 .گزینهی دوم را محتملتر میدانست

 به دستشویی رفت و کمی به سر و صورتش سامان

 .داد

با دست شانه کرد اما برای چهرهی بی موهایش را  

 .رنگ و رویش کار خاصی از دستش بر نمیآمد

 بعد از خشک کردن دستها و صورتش، به سمت

 اتاق پوالد رفت و در را به آهستگی باز کرد اما با

 ...دیدن آنچه که مقابلش بود، مات ماند

پوالد و دختری که چهرهاش مشخص نبود، روی 



 یک

به خوابی عمیق، فرو رفتهتخت و در آغوش هم   

 !بودند

 بیهیچدردان#

@ 

# ۷۴۵پارت  

 .دهانش از تعجب باز مانده بود

خواب که نمیدید؟ تکانی به خودش داد و جلوتر 

 .رفت

 ...اص اال شاید اشتباه میکرد

 در فاصلهی یک قدمیشان که ایستاد، مطمئن شد هیچ

 .اشتباهی در کار نیست

ون میرفتبهتر بود هرچه زودتر، از اتاق بیر . 

 زشت میشد اگر بیدار میشدند و او را باالی سرشان

 .میدیدند

 قدم تند کرد و به سمت بیرون میرفت که پایش به

 گوشهی میز برخورد کرد و صدای کمی در اتاق

 .پیچید



 .لب گزید و به هر دو نگاه کرد

 .خدا را شکر بیدار نشده بودند

 .دستپاچه سمت اتاقش رفت

@ 

چشم باز کرد و تکانی به خودشلحظاتی بعد، طلوع   

 .داد

 .پوالد غرق خواب بود و متوجه فاصله گرفتنش نشد

 .کش و قوسی به تنش داد و به ساعت نگاه کرد

 لنگ ظهر بود! کم پیش میآمد زیاد بخوابد اما انگار

 آغوش پوالد همهچیز را به هم زده بود ساعت خواب

 .که بماند

ر شدنشنمیدانست که صدای چه چیزی باعث بیدا  

 .بود

 ...شاید خواهرش بیدار شده و در زده

 .سر و گوشی آب داد اما کسی را ندید

 .شانهای باال انداخت و سری به آشپزخانه زد

 .تصمیم گرفت فکری برای غذا بکند

 پونه که حال و روز خوبی نداشت و پوالد هم که



 .خواب بود

 سراغ یخچال فریزر رفت و آن را پر از مواد غذایی

 .یافت

@ 

 .نمیدانست چه چیزی بپزد که هر دو خوششان بیاید

 باید برای ریسک کمتر، به غذاهایی فکر میکرد که

 .محبوب باشند

 اولین گزینهای که به ذهنش رسید، قورمه سبزی بود

 ...اما پختنش ساعتها زمان میبرد

 .سالم _

 تقریباا تا کمر در یخچال فرو رفته بود که صدا را

 .شنید

فت و با پونه مواجه شدیکباره عقب ر . 

پس حتماا خودش بود که وارد اتاق شده و توهم 

 .نزده

با فکر به اینکه او را در چه وضعیتی دیده، 

 بالفاصله

 .سرخ شد



 .سرش را پایین انداخت و در یخچال را بست

 .زیرلب سالم کرد

@ 

 بیهیچدردان#

# ۷۴۶پارت  

 .فکر کرد که باید توضیحی راجع به حضورش بدهد

. چیزه... اومدم صبح پیش پوالدمن.. _ . 

 کارش داشتم، خب؟

 :آب دهانش را پرصدا بلعید و ادامه داد

 ...بعد دیگه چیز شد_

 روی صورت پونه لبخند نشست اما سعی کرد آن را

 .پنهان کند

 :با شیطنت پرسید

 چی شد؟خوابیدی پیشش؟ _

 ...بله! یعنی نه _

@ 

 .چشمانش درشت شده و حتی کمی رنگش پریده بود

 ...از اون خوابا نه ها... خواب عادی بود به خدا _



 پونه دیگر نتوانست خودش را کنترل کند و زیر خنده

 .زد

 .انرژی خیلی خوبی از طلوع دریافت کرده بود

 .عزیزم... چهقدر بانمکی _

 .لبخند کج و معوجی زد

 !گند زده بود

 صبحونه میخوری؟ البته االن که ظهره ولی چون _

ب بیدار شدیم هردو، میتونیم با یه تازه از خوا

 وعدهی

 .سبک روزمونو شروع کنیم

 خودش را برای سواالت و کنجکاوی بیشتری آماده

 .کرده بود اما ظاهراا پونه قصد آن نداشت

@ 

 :نفس راحتی کشید و گفت

 بله موافقم. من خودم هیچ وقت نتونستم یهو ناهار _

 .بخورم

 مثل من، پس برو یه آبی به سر و صورتت بزن تا _

 .منم چایی درست کنم



 بیهیچدردان#

# ۷۴۷پارت  

 ...به خاطر آورد که ظاهرش حتما به هم ریخته

 به سرعت به سرویس بهداشتی رفت و خودش را در

 .آینه چک کرد

 صورتش کمی پف داشت و مشخص بود که تازه از

 .خواب بیدار شده

پخش شده و زیر چشمانش همان آرایش کمش هم 

 سیاه

 .و اطراف لبش هم صورتی شده بود

@ 

 ...موهایش که دیگر گفتن نداشت

 شبیه آدمهایی میمانست که دچار برقگرفتگی شده

 .باشند

 .پوفی کشید و زیرلب با خودش غرولند کرد

 «!گندت بزنن که فقط بلدی خرابکاری کنی »

 .چند دقیقهای طول کشید تا صورتش را خوب بشورد

بی سر و صدا به اتاق پوالد رفت و دنبال شانه 



 .گشت

 آن را روی میز دید و مشغول مرتب کردن موهایش

 .شد

 کمی از قسمت جلوی موهایش را روی صورتش

 ریخت و به نظرش رسید که این مدل زیباترش

 .میکرد

 باز هم بین وسایل پوالد گشت و توانست تافت را هم

 .پیدا کند

خره راضی شد از آینه دل کنده و چند دقیقه بعد، باال

 به

 .سراغ پونه برود

@ 

 نباید زیادی لفتش میداد و بهتر بود در آماده کردن

 وعدهای که حکم صبحانه را برایشان داشت، کمک

 .میکرد

 .قبل از ترک اتاق نگاه دیگری به پوالد انداخت

 .همچنان خواب بود

 .پونه را در حال چیدن میز دید



گفت وارد آشپزخانه شد و : 

 نیمرو میخورید آماده کنم؟ _

پونه اشتها نداشت و اگر پیشنهاد صبحانه داد فقط 

 برای

 راحتی

مهمان َِ  

 .پوالد بود

 .با من راحت باش. الزم نیست بگی شما _

چهقدر چهرهت برام آشناست، جایی ندیدیم همو قب 

 اال؟

 بیهیچدردان#

# ۷۴۸پارت  

@ 

 .قلبش کم مانده بود از حرکت بایستد

 درمانده چشم دزدید و با خود فکر کرد حاال راجع به

 او چه فکری خواهد کرد؟

 احتماال حدس میزد که برادر بیچاره اش را گول زده

 و خام خودش کرده... شاید هم خیال میکرد که



 ...چیزخورش کرده

 میتوانست دروغ بگوید اما آخرش چه؟ باالخره که

 .همهچیز را میفهمید

دیدیمنو حتماا تو هتل  _ . 

 .تا همین یه هفته پیش اونجا کار میکردم

آقا هامون استخدامم کردن بودن ولی االن کارم 

 عوض

 .شده و تو یه شرکتی حسابدارم

 .دو تخم مرغ برداشت تا نیمرو را حاضر کند

 از دفعهی قبل، تقریبا جای همهچیز را حفظ بود و

 .بدون گشتن توانست ماهیتابه و روغن را هم بردارد

@ 

اقعاا؟ چهقدر عجیب که با یکی از کارکنای هتلو _  

 !دوست شده

 .البته ناراحت نشیا... منظوری ندارم

 آخه همیشه میگفت چنین کارایی خیلی غیرحرفهایه

 .واسه همین اصال فکرشو نمیکردم

 .لبخندی زد و دعا کرد سوال دیگری نپرسد



 دلیل اصلیاش برای آمدن به خانهی پوالد، بهتر کردن

رش بود اما حاال نمیدانست چرا آنقدرحال خواه  

 .همهچیز سخت به نظر میرسید

 .چاپلوسانه بود اگر میگفت برای تو اینجا آمدم

 اصال شاید دلخور هم میشد و رک میگفت مشکالت

 !من به تو هیچ ربطی ندارند

 :حین آماده کردن نیمرو توضیح داد

 !آره، قب اال به خودمم این حرفو زد _

@ 

قرار نبود بینمون صمیمیتی پیش راستش اص اال 

 ...بیاد

 خودمم نمیدونم چی شد یا دقیقاا از کی دیگه فقط به

 !چشم رئیسم بهش نگاه نکردم

 :پونه خندید و گفت

_ 

 صاا

 خصو که خیلی جدی و سختگیر میشه موقع

 !کار



 .نیمروها را در دو بشقاب گذاشت و روی میز چید

 .چند دفعه حسابی بهم گیر داد _

 حاال نه که من آدم تنبلی باشم ها... خدایی کارم خوب

 .بود ولی پوالدم دیگه زیادی حساس بود

 !حتی به تنگی و گشادی لباس کارمم گیر میداد

 بیهیچدردان#
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@ 

 پونه هرلحظه بیشتر از قبل مطمئن میشد که این

 دختر برای پوالد صرفاا یک سرگرمی یا دوستی

یچوقت به چنین جزئیاتیکوتاهمدت نیست وگرنه ه  

 .راجع به او توجه نمیکرد

 حتما حسابی دلشو بردی که اینقدر بهت توجه _

 !میکنه

 هرچه فکر کرد، یادش نیامد که به صورت خودآگاه

 .کار خاصی برای جذب کردن پوالد انجام داده باشد

 !تازه من هنوز اسمتم نمیدونم _

 :خندید و گفت



نم ببخشید. منوای یادم رفت خودمو معرفی ک _  

 !طلوعم

 .پونه دست جلو آورد و او هم لبخند زد

@ 

 !منم که پونه _

 .با یکدیگر دست دادند و مشغول خوردن شدند

 پونه برای طلوع هم چایی ریخت و هرزگاهی با

 .یکدیگر صحبت میکردند

 طلوع نمیگذاشت سکوت بینشان طوالنی شود چراکه

دننمیخواست پونه فرصت فکر کردن و غصه خور  

 .را به دست بیاورد

 سعی میکرد از موضوعات بامزه و خندهداری

 .صحبت کند تا حال و هوایش عوض شود

پونه در ابتداحال و حوصلهی هیچچیزی را نداشت 

 چه

 برسد به همصحبتی با دختری غریبه اما کم کم یخش

 .آب شد و حتی صدای بلند خندهاش در خانه پیچید

ما در عرض یکی،با وجود این برایش عجیب بود، ا  



 !دو ساعت، با هم صمیمی شده بودند

@ 

 اشک گوشهی چشمش را با دست پاک کرد و نفس

عمیقی کشید اما همچنان آثار خنده در صورتش 

 هویدا

 .بود

 ...وای خدا نکشتت دختر... مردم _

 بیهیچدردان#
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 .طلوع خودش هم به خنده افتاده بود

روی روحیهی خوشحال بود که توانسته اثر خوبی  

 .پونه بگذارد

 از بس با صدای بلند خندیدم، میترسم پوالدو بیدار _

 .کرده باشم

 ...اشکالی نداره، دیگه خیلی خوابیده، بسشه _

@ 

نه دلم نمیآد. طفلک به خاطر من خیلی دیشب  _

 اذیت



 .شد

 حس کردم مدام میره و میآد اما تو حالی نبودم که

 .حواسم بهش باشه

 .فکر کنم اصال نخوابید

 :شانه باال انداخت و بی تکلف نظرش را گفت

 ...رابطهی خواهر و برادری همینش قشنگه دیگه _

 همین که میتونن تو سختیا هوای همدیگه رو داشته

 .باشن

منم وقتی خواهرم مریض شد خواب و خوراک 

 نداشتم

 ...بماند که چهقدر گریه هم کردم

 :پونه با مکث پرسید

حتماا میدونی چی شده نه؟ پوالد بهت گفته؟تو  _  

@ 

 احتماال اگر خودش جای پونه بود، هرگز دوست

 نداشت راز زندگیاش را غریبهها بدانند و دلخور

 ...میشد

 .من... خب... پوالد یه چیزایی بهم گفت _



 .اما پونه برخالف تصورش برخورد بدی نکرد

 .تنها چشمان غمگینش را به روی او دوخت

تمام خندهها و آثارشان در عرض چند ثانیه، انگار 

 از

 ...بین رفته بودند

 چشمانش کمی خیس شده و بغض در گلویش النه

 .کرده بود

 طلوع خود را جلو کشاند و با مهربانی دستانش را

 .گرفت

 ...حس کرد باید حرفی بزند یا کاری بکند

 میگن هر اتفاقی که میافته، اگه آدمو نکشه، قویتر _

 !میکنه

@ 

 من جات نیستم ولی تا حدودی میتونم درک کنم

 ...چهقدر شرایط سختی داری

فقط به نظرم االن خودت رو اذیت نکن که حتما 

 خیلی

 .خوب به نظر برسی



 .کم کم این اتفاق میافته

 شاید حتی خودت هم نفهمی دقیقا از کی ولی مطمئنم

 .به زودی خیلی راحتتر میخندی

 .بغضش بیشتر از قبل شد

اس میکنم شخصیتم خرد شدهاحس _ . 

 منو چند سال به چشم یه دختر ساده لوح و احمق دیده

 .که هر کاری دوست داشت کرد و من شک نکردم

 اگه پوالد پیگیر نمیشد، تا زمانی که خود امید اراده

 !نمیکرد، رازش برمال نمیشد

 راست میگی قویترم میکنه! حداقل یاد میگیرم

 !اینقدر زودباور نباشم

# یچدردانبیه  

# ۷۵۱پارت  

@ 

چند دقیقهای از بیدار شدن پوالد میگذشت اما توان 

 دل

 .کندن از تخت را نداشت

 دست روی تخت کشید تا طلوع را پیدا کند اما با



 .جایخالیاش مواجه شد

 چشمانش را باالخره باز کرد و اتاق را از نظر

 .گذراند

 .خبری از طلوع نبود

 سرش دیگر درد نمیکرد. از جا بلند شد و به سمت

 .کمد رفت تا تیشرتی تنش کند

 طرف دیگر خانه، پونه که با صحبتهای طلوع کامال

 :بهتر شده بود، گفت

 تو دختر خیلی خوبی هستی، آدم باهات احساس_

 .غریبی نمیکنه

@ 

 .خوشحالم باهات آشنا شدم

 .سپس از جا بلند شد

_ دمونمن دیگه برم خونهی خو . 

 :طلوع با تعجب پرسید

_ 

ا وا کجا؟ چرا میخوای بری؟ َِ ! 

 .بهتره که شما دو تا رو تنها بذارم_



 :به شوخی ادامه داد

 حس سرخر بودن بهم دست داد ترجیح میدم شما_

 .کفترای عاشقو به حال خودتون بذارم

 طلوع در حال چکوچانه زدن بود که پوالد از اتاق

 :بیرون امد

@ 

_ ه؟کی میخواد بر  

 :به سمتش چرخید و گفت

 خواهرت؛ هر چی هم اصرار میکنم که بمونه،_

 .توجهی نمیکنه

 :پوالد نگاهی به پونه انداخت و با لحن قاطعی گفت

 بیهیچدردان#
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 اگه خیال میکنی که میذارم به همین زودی بری،_

 !سخت در اشتباهی

 .پونه چشم غره رفت و کالفه نفسش را بیرون داد

_ خوبی کن! بده میخوام تنهاتون بذارم؟ بیا و  

@ 



 تو الزم نیست نگران تنها بودن ما بشی، فرصت_

 .واسه این کار زیاده

 .طلوع با خجالت به پوالد چپچپ نگاه کرد

 آره پونه جان لطفا بمون تازه میخواستم ناهارو_

 .خودم بپزم

 .لحن ملتمس طلوع باعث شد در تصمیمش تردید کند

 چهرهی پوالد هم نشان میداد که محال بود به رفتنش

 .رضایت دهد

 :آهی کشید و گفت

 باشه میمونم ولی الزم نیست خودتو به زحمت_

 .بندازی

 .یه چیزی از بیرون سفارش میدیم، این تنها شرطمه

 .طلوع خندید و با خوشحالی به پوالد نگاه کرد

@ 

_ تحانقبوله ولی یک بار هم حتما باید دستپختمو ام  

 .کنی

 .دور هم نشسته بودند که موبایل طلوع زنگ خورد

ببخشیدی گفت و جمع را ترک کرد تا پاسخ تماسش 



 را

 .بدهد

 :فاصله که گرفت، پونه رو به برادرش گفت

 این دختر خیلی خوبه؛ خوشحالم که اصول اخالقیت_

 .مانع ایجاد رابطهت با طلوع نشد

 .روی لبهای پوالد لبخند نشست

_ ز این بابت خوشحالمخودمم ا . 

 خیلی مهربونه... با اینکه فقط منو چند ساعت_

 .میشناسه، همهش سعی داره حالم رو خوب کنه

 راستی تو کدوم بخش کار میکرد؟ حتما چند دفعه

 ...دیدمش اما یادم نمیآد تو کدوم بخش بود

@ 

 بیهیچدردان#
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 .چند لحظه مکث کرد و به خواهرش چشم دوخت

_ ه؟مگه مهم  

 :پونه شانه باال انداخت و گفت

 .فقط از روی کنجکاوی پرسیدم_



 !تو خانهداری کار میکرده_

 .ناخودآگاه اخم کرد

 :انگار که اشتباه شنیده باشد، پرسید

 !چی؟_

@ 

 نظافتچی بوده! خیلی عجیبه؟ چرا قیافت این شکلی_

 شده؟

 پوالد آنچنان عادی صحبت میکرد که انگار هیچ

عث تعجب و شگفتی نبودجای این موضوع با . 

 اخه... نمیفهمم... تو چهطوری با یه دختر_

 ...نظافتچی

 .نگذاشت جملهاش را کامل کند

چون من شخصیتش برام مهم بود نه جایگاهش _

 توی

 .هتل

موهای روی صورتش را کنار زد و با خود گفت 

 شاید

 اشتباه میکند و رابطهیشان قرار نبود چندان جدی



 .شود

باهاش دوست باشی که مشکلی نیستاگه میخوای  _ . 

 .به کسی ربطی نداره

@ 

اما پوالد نگذاشت بیش از چند دقیقه به حدسش 

 امیدوار

 .باشد

 .نمیخوام فقط باهاش دوست باشم _

 !میخوام باهاش ازدواج کنم

 .بینشان سکوت سنگینی قرار گرفت

 .در آخر پونه بود که به حرف آمد

 من نمیخوام توی این موضوع دخالتی کنم. زندگی_

 خودته و به قدر کافی تجربه داری که بتونی آدما رو

 .بشناسی

 ...اگه فکر میکنی دختر خوبیه، پس حتماا همینطوره

 .من خودمم حس خوبی ازش گرفتم

 اگه تعجب کردم به خاطر این بود که ظاهراا خیلی

 .باهمدیگه تفاوت دارید



_ وتهایی داشته باشیم؛ منکر این قضیهآره. شاید تفا  

 .نمیشم ولی قطعاا نقطه اشتراکمون بیشتره

@ 

 .چشمش از ازدواج ترسیده بود

 خصوصا با کسانی که وضعیت مالی پایینتری نسبت

 .به آنها داشتند

 در عین حال نمیخواست همه را به یک شکل

 .قضاوت کند

 ...ناخودآگاه یاد امید میافتاد

می؟یعنی اینقدر مصم _  

 آره. هر چی که میگذره، بیشتر به این نتیجه میرسم_

 !که به حضورش تو زندگیم احتیاج دارم
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 .جای هیچ بحث و چک و چانهای نگذاشته بود

 .اگه کمکی خواستی، میتونی روی من حساب کنی_

@ 

 چه کمکی؟_



 :شانه باال انداخت و جواب داد

_ لفت کنه، به هر حالنمیدونم... شاید مامان مخا  

مادره دیگه هزار تا ارزو داره تو هم که تک 

 ...پسری

 .مامان حتما درک میکنه_

 .همهچی که پول نیست

 .طلوع پر از استعداده. مطمئنم پیشرفت میکنه

 صحبتشان با نزدیک شدن طلوع به اتمام رسید،

 :توضیح داد

 .ببخشید یهکم طوالنی شد_

وقتی طناز حالش مامانم خیلی حساسه؛ خصوصاا از  

 .بد شد روی من هم وسواس پیدا کرد

 .مدام دوست داره چکم کنه تا مطمئن شه حالم خوبه

 .اشکالی نداره عزیزم، درک میکنم_

@ 

 .مامانا همه همینطورن

 :پوالد موبایلش رو برداشت و گفت

 خب به کجا زنگ بزنم؟ فست فود میخورید یا _



 غذای سنتی؟

 برای منکه فرقی نداره، هرچی خوردید منم_

 .میخورم

 .پوالد سمت طلوع چرخید تا نظر اون را بداند

 .خداوکیلی حداقل تو نظرتو بده_

 انقدر بدم میاد بعضیا میگن که به حال من فرقی

 .نمیکنه

خب آدم از کجا متوجه بشه که چی سفارش بده تا 

 شما

 !هم دوسش داشته باشید

و گفتطلوع تکخندهای زد  : 

@ 

 از اون جایی که تو هتل همیشه غذای سنتی_

 .میخوردم، فست فود رو ترجیح میدم

 :پوالد سری به تایید تکان داد و گفت

 خوبه. پیتزا دوست دارید بگیرم؟_

 هر دو که موافقت کردند، تماس را برقرار کرد و

 .سفارش پیتزا داد



آن روز طلوع تا حوالی غروب آنجا ماند و حسابی 

 با

دیگر خوش گذراندندیک . 

 .اجازه ندادند که پونه فرصت غصه خوردن پیدا کند

 او نیز هر چه که میگذشت، نسبت به طلوع حس

 بهتری پیدا میکرد و به برادرش حق میداد که به اون

 .دل داده باشد

 طلوع زیبا، ساده، مهربان و بیتکلف بود و قطعاا

 .میتوانست در دل ماهبانو و پریا جا باز کند

@ 

 بیهیچدردان#
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دو روز پیش خیلی خسته و داغون بودم، فکر  »

 نکنی

 همیشه از همین خبراست! دفعهی بعدی که پاتو

 بذاری تو خونهم، خصوصاا تختم، به همین سادگی

 «!ازت نمیگذرم

 یکبار دیگر پیام پوالد را خواند و از شرم لبش را



 .گزید

 :زیر لب با خود گفت

 ....بیحیا _

صدایش زد، با اکراه سر باال آورد انیس که . 

 ...طلوع؟ مامان جان بیا کمک _

 .بیخیال مادرش شد و شروع به تایپ کرد

@ 

 «حس نمیکنی خیلی پررو و بیادب شدی؟ »

 .پوالد انگار منتظر بود که زود جوابش را داد

 .من از همون اول روم زیاد بوده »

 «ادعای ادب هم که نکردم. دیگه چی؟

. نمیدانست چه جوابش را بدهدخندهاش گرفت . 

 در اتاق یکباره باز شد و مادرش در چهارچوب در

 .قرار گرفت

 مگه صدات نمیزنم مادر؟ _

 صفحهی موبایل را قفل کرد و با کمی دستپاچگی از

 .جا بلند شد

 .ببخشید، حواسم نبود _



 چیکارم داری؟

 .انیس چشم ریز و با دقت نگاهش کرد

@ 

 .صدایش را صاف کرد و چشم دزدید

 چیه؟ _

 معلوم هست چته؟ کال چند وقته انگار تو یه حال و _

 هوای دیگهای زندگی میکنی. بیا کمکم کن دیگه

 !دختر

 .چشم االن میآم _

موبایلش را در دست گرفت و پشت سر مادرش 

 وارد

 .آشپزخانه شد

 خب چیکار کنم؟ _

 .بیا این سبزیا رو پاک کن _

ا خسته شدمدست تنه . 

 .باشه _

@ 

 .روی صندلی نشست و ظرف سبزی را جلو کشید



 .ناچار شد موبایلش را روی میز بگذارد
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انیس که نگران دخترش بود، سعی داشت به نحوی 

 از

 زیر زبانش حرف بکشد وگرنه کمک خواستن

 .بهانهای بیش بود

 روی صندلی مقابلش نشست و مشغول پاک کردن

ک دسته از جعفریها شدی . 

 کارت خوب پیش میره؟_

 .آره! واقعا زود یاد گرفتم _

 .یه ماه بمونم، مطمئنم به همهچی کامل مسلط میشم

 .االنم بلدما، فقط یهکم کندم هنوز

 صاا

 .خصو تو کار با سیستم

@ 

 .ولی خب راه میوفتم

 یعنی پشیمون نیستی از هتل اومدی بیرون؟ _



شد بخواهد در هتل بماند، تنها دلیلی که باعث می

 دیدار

 .با پوالد بود

 معلومه که نه! اون کار من مگه چی داشت که _

 ...پشیمون بشم؟ فقط دلم برای همکارام تنگ میشه

 .حسابداریو خیلی بیشتر دوست دارم

 ...خب، خدا رو شکر _

پس اگر کارش را هم دوست داشت، چرا حس 

 میکرد

 دخترش چیزی را از او پنهان میکند؟

 در همین حال و هوا بود و زیرچشمی او را میپایید

 که صدای کوتاه رسیدن اس ام اس باعث شد چشمش

 .به موبایل طلوع بخورد

@ 

 نام پوالد را توانست ببیند اما فرصت نکرد پیامش را

 .بخواند چرا که طلوع زود صفحه را قفل کرده بود

 کیه؟ _

جدی پرسید که طلوع دست و پایش را گم انیس آنقدر  



 .کرد

 ...هیشکی _

 جدیدا پوالد شده اسمش هیشکی؟ _

 نه دروغگوی خوبی بود و نه مهارتی در پنهانکاری

 داشت. خصوصاا وقتی در چنین شرایطی قرار

 ....میگرفت

 ...مامان _

 .پیام دیگر پوالد را هردو دیدند

@ 

یدی کهعزیزم؟ داشتم شوخی میکردم. خجالت کش »  

 «جواب نمیدی؟
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 .رنگ و رویش به کل پرید

 لعنتی به خودش و شانس بدش فرستاد و پرصدا آب

 .دهانش را بلعید

 ...چیزه _

 .انیس انگار باورش نمیشد چنین چیزی اتفاق بیفتد



 این کدوم پوالده؟ چرا گفت عزیزم؟ _

 ...من _

 !راستشو بهم بگو _

@ 

م گرفت یک شرح کلی از آهی کشید و تصمی

 وضعیت

 .رابطهی خودش و پوالد را به مادرش بدهد

 .هرچند که نمیدانست چه عکسالعملی خواهد داشت

 .خیلهخب... اینجوری نگاهم نکن میترسم خب _

 !اگه کار اشتباهی نکرده باشی، دلیل نداره بترسی _

 او هم اگر حوصلهی بحث کردن داشت، میگفت

 ماا

ر تو اشتباه باشد، برای من چنینلزو هرچه که از نظ  

 .نیست ولی حاال شرایط کلکل کردن نداشت

 انیس طاقت نیاورد و قبل از شروع صحبتهای

 :طلوع، پرسید

 این که االن پیام داده، همون آقا پوالدیه که خیلی _

 بهمون کمک کرد؟ همون که رئیست بود؟



 !آره، خودشه _

@ 

 .سرجایش وا رفت

 ...وایسا برات توضیح بدم _

چی رو؟ رفتی باهاش دوست شدی دیگه، غیر  _

 اینه؟

 از همون موقع که دور و برمون میپلکید باید

 !میفهمیدم سالم گرگ بیطمع نیست

 .نتوانست چنین قضاوتی را دربارهی پوالد تحمل کند

 مامان! چرا اینجوری میگی؟ چرا برای خودت _

م حرف بزنم دیگهمیبری و میدوزی؟ خب بذار من ... 

 .سری به افسوس تکان داد

 .بهادر بهم گفت یه چیزایی بینتونه _

 .من باورم نشد. گفتم رئیسش آدم خیر و خوبیه

 ...داری اشتباه میکنی! ولی انگار حق داشت

 بیهیچدردان#
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@ 



 برام نظر شوهرت مهم نیست! بس کن بذار منم _

 .حرف بزنم

حم، ذهنش را آزارشاسم بهادر مثل مگسی مزا  

 .میداد

 !من دوستش دارم _

 اولین واکنش انیس بعد از چندلحظه خیره ماندن،

 .پوزخند بود

 اصال میفهمی چی میگی؟ _

 !عقلتو از دست دادی حتماا

 .زیرلب به عربی غرولند کرد

 .گالیهاش از سادگی دخترش بود

 !اونم دوستم داره مامان _

ضحتر بودپوزخند انیس اینبار پررنگتر و وا . 

@ 

دوتا جمله عاشقونه بهت گفت و تو هم باور  _

 کردی؟

مگه خل شدی آخه؟ خدایا بهم یه صبری بده که 

 دیوونه



 ...نشم امروز

 .خودت که دیدیش... مرد خیلی خوبیه _

 .تو االن تصور اشتباهی داری

 لطفاا

 .اینقدر بدبین نباش

 یادته چهقدر برای درمان طناز کمک کرد؟ اون فقط

ه از شخصیت خوبشه مامان... یه انسان واقعیهیهذر ! 

 انیس انگار نمیشنید دخترش از چه حرف میزد شاید

 .هم میشنید و نمیتوانست درک کند

تمام این مدت که سرت تو گوشی بود، جریان  _

 همین

 بوده؟ چند وقته باهاش صمیمی شدی؟

 به چی خوشبین باشم آخه دختر... بازیچه شدی خبر

 !نداری

دت میدونی پسره از چه تخم و ترکهایهدیگه خو . 

 الزمه منم توضیح بدم؟

@ 

 فقط اون هتلی که صاحابشن رو اگه بخوان بفروشن،



باهاش میتونن صد دور ما و کل داراییمون رو 

 بخرن

 و بفروشن اونوقت خوشحالی بهت گفته دوست داره؟

 یه دو، دوتا نکردی، ببینی تو کجا و اون کجا؟

 به مادرش بابت تمام نگرانیهایش حق میداد اما او

 ...که از عشق بینشان خبر نداشت

 مامان من خیلیوقته به همهی اینا فکر کردم. حتی _

 .سعی کردم فرار کنم

 خواستم دور شم، ارتباطمو باهاش قطع کنم... هرچی

 که بگی، قبال دغدغهی منم بوده! اما خودش اجازه

وننداده فاصله بیوفته بینم . 

 .ثابت کرده که براش مسائل مادی مهم نیست

 ...حتی

 :سرش را پایین انداخت و زیرلب ادامه داد

 ...حتی حرف ازدواج رو هم پیش کشید _

@ 

 بیهیچدردان#
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 .مادرش نمیتوانست مثل طلوع خوشبین باشد

 .در تصورش چنین چیزی محال بود اتفاق بیافتد

و فریب چندحس میکرد که دخترش بازیچه شده   

 .جملهی عاشقانه را خورده

 از طرفی، تا جایی که نسبت به پوالد صدر شناخت

 .پیدا کرده بود، مردی محترم بهنظر میرسید

 دخترم آخه چرا اینقدر خوش خیالی؟_

 یه چیزی گفته حاال... واقعاا خیال میکنی میاد با

 !خانوادهی ما وصلت کنه

 ...تو که بهتر از من با زندگیشون آشنایی

 مامان، من همهچیزو میدونم ولی به حرفم اعتماد_

 .داشته باش

@ 

 پوالد آدمی نیست که بدون اینکه فکر کنه، راجع به

 .چیزی حرف بزنه

 حتماا

 همهچیزو در نظر گرفته و بعد بحث ازدواج رو

 ...پیش کشیده



 .انیس گیج و حیران شده بود

 چهطور ممکن بود چنین چیزی پیش بیاید؟

تر معمولی بود و حتی زیبایی زبانزدیطلوع یک دخ  

 هم نداشت چرا باید پوالد او را آنقدر میخواست که

 به او پیشنهاد ازدواج دهد؟

 .تو مطمئنی که جدی گفته؟ شاید فقط شوخی کرده_

 !نه مامان شوخی نکرد_

 .بچه که نیستم نتونم تشخیص بدم

 انیس، نسبت به چنین آدمهایی ترس داشت. زیادی با

بودند او غریب . 

@ 

_ 

 اص اال بگیم خود پوالد اونقدر تو رو دوست داره که

 حاضر بشه بیاد خواستگاریت ولی خانوادهش چی؟

 یعنی اونا مخالفت نمیکنن؟

 .طلوع آهی کشید و روی صندلی وا رفت

 این سوالی بود که ذهن خودش را هم درگیر کرده

 .بود



 پوالد چهطور میتوانست خانوادهاش را راضی کند؟

 یعنی مخالف نمیکردند؟
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نمیدونم مامان... ولی واقعاا اگه منو بخواد، حتماا _

 از

 .پس خانوادهش برمیآد و متقاعدشون میکنه

 .نمیخوام خیلی دمدستی به نظر برسم

باید خانوادهش رو خودش راضی کنه صرفاا چون 

 پول

نگاه نداریم، دلیل نمیشه که از باال به پایین به ما 

 .کنن

@ 

 هرچند که همچین خانوادهای نداره و تا جایی که من

 دیدم و میشناسمشون، آدمای باشعور و با فرهنگی

 .هستن

 بعید میدونم بخوان خوبی و بدی آدما رو با تعداد

 !صفرای حساب بانکیشون تعیین کنن



 :انیس فکریتر از قبل سری و تکان داد و گفت

_ ب خودت باشچی بگم واال... فقط خیلی مراق . 

 میدونی داری چیکار میکنی، مگه نه؟

 طلوع با خاطری جمع، دست مادرش را گرفت و

 .پلک زد

 .آره مامان، خیالت راحت باشه_

 پیش مادرش ماند و سبزیها را به اتفاق هم پاک کرده

 .و سپس شستند

@ 

 کارشان که تمام شد، دستانش را با چند برگ دستمال

 :کاغذی پاک کرد و پرسید

 دیگه با من کاری نداری؟ برم تو اتاقم؟ _

 .برو راحت باش_

 با قدمهای نسبتاا تندی، به سمت اتاقش رفت و در را

 .بست

 .شمارهی پوالد را گرفت و تماس را برقرار کرد

 موبایل را به گوشش چسباند و محض اطمینان در را

 .قفل کرد



 .میترسید طناز بدون اینکه در بزند، وارد اتاق شود

ق خورد و باالخره پوالد جوابش را دادچند بو . 

 چی شد قهری؟! داشتم شوخی میکردم چرا دیگه_

 جواب ندادی؟

 :باهیجان و دلهره گفت

@ 

 ...وای... پوالد_
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 ...اگه بدونی چی شد_

 :پوالد با تعجب پرسید

 چی شده؟_

 روی تخت نشست و با جزئیات شروع به تعریف

 .ماجرا کرد

 :پوالد بعد از چندلحظه مکث، با مهربانی گفت

 .نگران چیزی نباش حلش میکنم_

 فقط منتظرم شرایط روحی خانوادهم بهتر بشه تا

 .باهاشون در مورد خودمون صحبت کنم



@ 

 دلداریهای پوالد باعث شد کمی از شدت اضطراب

 .طلوع کم شود

 با این حال ذهنش به شدت درگیر فکرهای مختلف

 .بود

بش را با دندان کند و حتی به جان ناخنهایپوست ل  

 .دستش افتاد

 فکر میکنی موافقت کنن؟_

 طلوع نمیدونم چقدر خانوادهی منو میشناسی ولی_

ََ همهمون آدمایی نیستیم که  ما تقریبااَ 

طمع َِ  

 بیحد و

 .حسابی برای پول داشته باشیم

 صاا

 .خصو پدر و مادرم که آدمای چشم و دل سیریان

ی به جفت دوماداش کمک کرد تا بتوننحتی بابام خیل  

پیشرفت کنن حاال بماند که یکیشون تو زرد از آب 

 در



 ...اومد

@ 

 اگه خیلی براشون این چیزا مهم بود، تو ازدواج

 خواهرام میشد اثراتش رو دید ولی هیچوقت رو

 .همچین مسئلهای تأکید نداشتن

 اینکه تو میگی درسته و اگه از همون اول یه جای_

کار میکردم احتما اال مخالفت نمیکردن اما حاالدیگه   

 .شرایطم فرق داره

 همهی کارکنای هتل منو میشناسن و میدونن که

 .کارمچی بوده، قطعاا خیلی حرفا پشتمون در میآد

 .شاید خانوادهت اینو دوست نداشته باشن
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 پوالد تمام ترسها و تردیدهای طلوع را درک میکرد

او حق میداد که سردرگم باشد و به . 

من میفهم که ترست از چیه عزیزم اما یهبار هم _

 قب اال

 بهت ثابت کردم که حرف دیگران هیچ اهمیتی برام



@ 

 نداره و جوری ازشون زهر چشم گرفتم که جرئت

 !نمیکنن از چیزی جز خوبی تو، حرف بزن

 .با شرافت کار کردی و پول در آوردی

 .هیچچیزی برای ترسیدن و شرمندگی وجود نداره

 اونی باید خجالت بکشه که توی این جامعه جز

 نشخوار کردن، هنر دیگهای نداره و نمیتوانه یک

 .آدممستقل باشه

 تو خیلی از دختر و پسرایی که من میشناسم،

 جلوتری چون عزتنفس داری. مطمئن باش روزی

امضا میکنیم،که دستت تو دستمه و داریم عقدنامه و   

 دیر نیست و هیچکس و هیچچیزی نمیتونه جلوی

 !منو برای رسیدن به این خواستهم، بگیره

 قلب طلوع آرام شده و دیگر مثل دقایقی قبل، استرس

 .کل وجودش را در بر نگرفته بود

 صحبتهای پوالد همچون مسکنی قوی، به کل جانش

 .نفوذ کرد

@ 



هقدر حسناخودآگاه روی لبهایش لبخند نشست. چ  

 شیرینی بود که میتوانست با خیال راحت به این مرد

 .تکیه کند

 :موبایل رو به گوشش چسباند و آرام لب زد

 .دوستت دارم_

 بیهیچدردان#

# ۷۶۳پارت  

 پوالد در حالی که سوار ماشینش میشد و به سمت

 .خانهی آریا میرفت شمارهی رادمهر را گرفت

کسب کند کنجکاو بود تا اطالعاتی راجع به امید . 

 ظاهراا موبایل دست رادمهر بود چرا که خیلی سریع

 .جوابش را داد

 .سالم، میخواستم بهت زنگ بزنم_

@ 

 سالم خبر جدیدی هست؟_

 آره. دیدی گفتم باالخره اعتراف میکنه؟ منتها میگه_

 یه سری چیزای دیگهای هست که فقط به تو حاضره

 !بگه



 :پوالد باتعجب پرسید

 چی؟ به من؟_

_ . شاید هم داره چرت و پرت میگه و میخواد ازآره  

 آخرین فرصت برای خراب کردن اعصابت استفاده

 .کنه

 خیلی چیزا رو اعتراف کرده و همین االنش هم

 .محکومه

 با توجه به تجربهای که دارم، میتونم با اطمینان بگم

 که هیچ وکیلی نمیتونه نجاتش بده؛ بدجوری تو

 !مخمصه افتاده

یر شده بودذهن پوالد درگ . 

@ 

 یعنی امید چه میخواست به او بگوید؟

 مگر نه که به همهچیز اعتراف کرده بود؟ پس دیگر

 چه باقی مانده؟

 .غرق فکر شده و صورتش در هم فرو رفته بود

 :با ابروانی در هم گره خورده، گفت

هر موقع که امکانش هست، یه وقت مالقات بگیر _



 تا

 .ببینم حرف حسابش چیه

 .حله، نگران چیزی نباش_

 بیهیچدردان#

# ۷۶۴پارت  

 تماس به پایان رسید و پوالد سرعت ماشین را باالتر

 .برد

 نمیخواست تا روز مالقاتش با امید، با فکر و خیال و

 .حدسهای مختلف ذهنش را بهم بریزد

@ 

شاید به قول رادمهر هیچ حرف خاصی نداشت و 

 فقط

 .میخواست او را عصبی کند

وانست باعث پرت شدن حواسش بشودآریا میت  

 .رفتنش به آنجا، بهترین تصمیم بود

 دقایقی بعد به خانهاش که رسید ماشین را گوشهی

 .پارک کرد و زنگ در را فشرد

 .آریا آن را باز کرد و از پشت افاف جوابش را داد



 .بیا تو داداش_

 .سوار آسانسور شد و باال رفت

 :برای مادرش نوشت

 «پونه چهطوره؟ »

 چند لحظه به موبایلش خیره ماند و صفحه در حال

 :خاموش شدن بود که ماهبانو جواب داد

@ 

 امروز نوبت مشاور داشت، وقتی برگشت خونه، »

 «حالش خیلی بهتر بود

 درب آسانسور که باز شد، از آن بیرون آمد و موبایل

 .را به جیب شلوارش برگرداند

 .یکباره از حرکت ایستاد

شمانش را باز و بسته کرد امابا شک و تعجب چ  

 .صحنهی مقابلش عوض نشد

 اشتباهی در کار نبود... یلدا را میدید که از خانهی

 .آریا بیرون میآمد

 چهطور در همین مدت زمان نسبتاا کوتاه، کسی که

 حتی حاضر نمیشد آریا برای کمک هم که شده در



 اطرافش بپلکد، حاال سر از خانهاش در میآورد؟

پوالد سالم آقا _ . 

 .یادش نمیآمد قبال خودش را معرفی کرده یا نه

@ 

 !سالم _

 بیهیچدردان#

# ۷۶۵پارت  

 .برخالف بار قبل، لحنش مالیم و حتی مهربان بود

آریا گفت قراره بیاید، زودتر حلوا رو آماده کردم  _

 و

 .دادم بهش

 .متوجه منظورش نشد

 !حلوا؟ _

 :با لبخند توضیح داد

_ 

 معمو اال پنجشنبهها دم غروب یه چیزایی درست

 .میکنم به عنوان خیرات و به همسایهها میدم

 گفتم شاید تا اون موقع نمونید، دیگه زودتر حاضرش



 .کردم

 .آهان، زحمت کشیدید _

@ 

 .قبول باشه

زحمتی نبود، اگه یه فاتحه برای بابام بخونید،  _

 ممنون

 .میشم

 .پس پدرش در قید حیات نبود

ای همین تنها زندگی میکرد؟بر  

 ...چشم، حتماا _

 .در خانه نیمهباز بود پس وارد شد و آریا را صدا زد

 :مقابلش که قرار گرفت، با تعجب گفت

 چهجوری مخشو زدی که نه فقط با تو، که حتی با _

 منم مهربون شده؟

 .آریا خندید و ژست مغرورانهای به خود گرفت

نگیر ما اینیم دیگه! گفتم دست کمم _ ! 

@ 

نه به دفعهی قبل که کم مونده بود بگیره بزنتمون،  _



 نه

 به االن که حلوا زودتر پخته تا منم بخورم، جلل

 !الخالق

آخ گفتی حلوا، حاجی بیا بخور و ببین عجب  _

 !چیزیه

 !قربونش برم که از انگشتش یه هنر میباره

 روزایی که تعطیله، مثال آخر هفتهها، یه غذاهایی

د بیایی و بیینیمیپزه بای ! 

 !بوش که تو کل ساختمون میپیچه اص اال یه وضعی

 بعد یه جوری هم تزئینش میکنه دیگه دلت نمیآد

 !بهش لب بزنی که

 فقط دوست داری بذاری جلو نگاش کنی و حض

 !ببری

 بیهیچدردان#

# ۷۶۶پارت  

به آشپزخانه رفتند و هر دو به حلوایی که روی 

 کانتر

 .قرار داشت، خیره شدند



@ 

آریا اغراق نمیکرد و حتی همان حلوای ساده را 

 خیلی

 .زیبا تزئین کرده بود

 !چه با سلیقه _

 دوتا قاشق بیار بخوریم دیگه، تا کی قراره بهش زل

 بزنیم؟

 :آریا با اکراه چشم از حلوا گرفت و گفت

 ...احساس نداری دیگه، چیکارت کنم _

 حاال راستی، راستی دیگه کال با هم خوب شدین؟ _

 دوست دخترته االن؟

 نه! خودت دیدی که اولش چه نظری نسبت به من _

 .داشت! نمیتونم ریسک کنم فعال

 حس میکنم زوده. میخوام نسبت بهم اعتماد صد

 درصد پیدا کنه، بعدش رابطهمون رو ببرم به اون

 .سمت

@ 

 .من گفتم عمرا راه بیاد _



 .یکی از قاشقها را به سمت پوالد گرفت و جواب داد

 از همون روز که بهت گفتم نسبت بهم بدبینیش رو _

 .کنار گذاشته، من امیدم خیلی بیشتر شد

 دوستی خوبی بینمون شکل گرفته. نمیخوام خرابش

 .کنم که بهم بیاعتماد بشه

کمی از حلوا را به دهان برد و از طعم شیرین و 

 بوی

 .خوشش چشمانش را بست

 فکر میکردی یه روز عاشق بشی؟ _

آریا چشمانش را باز کرداز سوال  . 

 چی؟ _

 دوباره بپرسم؟ _

@ 

 .توقع نداشت بحث یکباره به سمت خودش تغییر کند

نفسش را بیرون داد و قاشقش را یکبار دیگر از 

 حلوا

 .پر کرد

 !نه _



 :بعد از چند لحظه مکث ادامه داد

 خیال میکردم دیگه به هیچ دختری نمیشه اعتماد _

 .کرد

 خیلی میخوایش؟ _

لوع که فکر میکرد، ناخودآگاه سرتاسر پر ازبه ط  

 .حس خوب میشد

خیلی! همین روزا میخوام دربارهی خواستگاری  _

 با

 .مامان، بابام حرف بزنم

 .فقط منتظرم پونه بهتر شه

@ 

 نمیخوام خیال کنه بهش بیتوجهم و وقتی اون داره تو

 یه مشکل روحی دست و پا میزنه من فقط به فکر

 .خودمم

# انبیهیچدرد  

# ۷۶۶پارت  

_ 

اتفاقاا به نظر من خونهتون به یه شادی احتیاج داره 



 تا

 .حاال و هوای همه عوض بشه

نمیگم خیلی زود عجله کنی ولی ممکنه پروندهی 

 امید

 طول بکشه تا تکمیل بشه حتی شاید یک سال هم

 درگیری داشته باشه؛ یعنی میخوای یک سال منتظر

 !بمونی؟ حیفه

 پوالد به فکر فرو رفته و به نظرش رسید که

 .صحبتهای آریا اشتباه نبودند

 .تو فکرش هستم_

@ 

 .تصمیم گرفت بحث را عوض کند

 آیلین چهطوره؟_

 میشه گفت بهتره، دیگه نسبت به سابق کمتر _

 .حملههای عصبی داره

 ...خوبه _

 آریا اما ظاهراا نمیخواست بیخیال موضوع ازدواج

 .پوالد شود



ه نظرت کی ممکنه مخالفت کنه؟ب _  

 :پوفی کشید و جواب داد

شاید مامانم... پونه که اص اال با طلوع دوست  _

 .شد

 خیلی هم خوشش اومد از شخصیتش، بابامم که واقعاا

 حس پدری داره نسبت به طلوع و به چشم دختر

 !خودش میبینه

@ 

 .بعید میدونم مخالفتی داشته باشه

؟اگه مامانت راضی نشه چی _  

 .وقتی همه موافق باشن، مجبوره کوتاه بیاد _

 بعدم طلوع اونقدری خوب هست که مطمئنم تو دل

 .مامانم جا باز میکنه حتماا

 .به نظرم همین امروز با دایی حرف بزن _

 :با اخمی که از صورتش جدا نشده بود، پرسید

 چه فرقی داره؟ _

 اگه بخوای به همه یهو بگی شوکه میشن ولی اول _

بابات بگو ببین عکس العملش چیه، اگه راضی به 



 بود

 .حتی میتونه کمک کنه تا راحتتر به مادرت بگی

 خیلی نظر همدیگه روشون تأثیر میذاره، خودت بهتر

 .از من میدونی دیگه

@ 

 بیهیچدردان#

# ۷۶۷پارت  

 پوالد به کندی چشم از آریا گرفت و به نقطهای

 .نامعلوم خیره شد

پایین کردن احتماالت  در ذهنش در حال باال و

 مختلف

 .بود

 تردید رو بذار کنار، مطمئنم این روش جواب _

 !میده

 .نفسش را کالفه بیرون داد

 میترسم برم اونجا مامانم اتفاقی بشنوه یا نشه _

 .راحت صحبت کرد

 .آریا دنبال ایدهای میگشت تا این مشکل را حل کند



هاز سر دقت چشمانش را ریز کرده و به کانتر تکی  

 .داده بود

@ 

 میتونیم بگیم خودش بیاد اینجا یا مثال بره خونهی _

 .خودت ولی ممکن تنبلبازی دربیاره و بپیچونه

 !خودت بری سراغش خیلی بهتره

 پس فقط یه گزینه میمونه، دور کردن مامانت از

 .خونه! باید بره بیرون

 خب به چه بهونهای؟ _

 .اونش با من! االن درستش میکنم _

 .موبایلش را برداشت و مشغول تماس گرفتن شد

 !داری چیکار میکنی؟ _

 !صبر کن، میفهمی _

 .الو مامان... سالم خوبم

 میام همین امروز باشه... غر نزن بذار حرفمو بزنم

 .دیگه

@ 

 داشتم فکر میکردم آخه ما چرا اینقدر فامیالی بدی



 ...هستیم

چه چرا؟ خب معلومه! مامان تو میدونی پونه االن  

 مرحلهی سختی رو داره تو زندگیش میگذرونه؟

 میدونی چهقدر ممکنه ناراحت باشه؟

ما چیکار کردیم برای بهتر کردن حالش؟ واال 

 !هیچی

 !تازه فقط پونه که نیست، مامانشو بگو

 !بله زن دایی رو میگم

 فکر کن از یه طرف داری مادربزرگ میشی ولی

ف همدخترت قراره بره مملکت غریب از اون طر  

 !اون یکی دخترت همچین بالیی سرش میآد

 واال آدم له میشه... مگه نگفتی زن دایی رو اندازه

 خود دایی دوست داری؟ پس چرا اصال بهش توجه

 نمیکنی؟

 پوالد با بهت خیرهاش مانده و شاهد زبان ریختنش

 .بود

 برایش چشمکی زد و دوباره صدایش را اندهگین

 .نشان داد



@ 

ه نکن. من میدونم تو دلت هیچیباشه حاال گری _  

 .نیست

 .آره پیشنهاد دارم! به نظرم یه دورهمی زنونه بگیر

 بابا هم که فکر کنم امشب دیر میاد خونه نه؟ خیلی

 !خوبه

 .پونه و پریا و ماهبانو رو دعوت کن

 حتی برای روحیه آیلین هم خوبه چهارتا آدم غیر

 !خودمون هم ببینه

کنید و شام بخورید دور هم وقت بگذرونید، شوخی ... 

 :با لحن مظلومانهای ادامه داد

 اگه خواستی منم میتونم بیام مجلسو براتون گرم کنم

 ولی جمع زنونهست بازم هر طور خودت صالح

 ...میدونی

ا... نیام؟ باشه فقط چون خودت میگی نمیآم َِ . 

 .آره دیگه قطع کن که به کارات برسی

 !با من کاری نداری؟ خدافظ

تماس را قطع کرد و با چشمکی پر از شیطنت، 



 :گفت

@ 

 !حله، خونه رو برای خودت و بابات خالی کردم _

 بیهیچدردان#

# ۷۶۸پارت  

 بعد از اینهمه سال، آریا همچنان میتوانست

 .شگفتزدهاش کند

 .نمیدانست چرا به کارهایش عادت نمیکرد

 !عجب آدمی هستیا _

 جای تشکرته؟ _

آوردیحداقل اشکشو در نمی _ ... 

 .بیخیال شانه باال انداخت

 .نترس، مامان منو نمیشناسی؟ اشکش دم مشکشه _

@ 

 باالخره باید یه جوری تحت تاثیر قرارش میدادم

 !دیگه

سری به تأسف تکان داد و از آشپزخانه فاصله 

 .گرفت



 کجا؟ _

 میخوام فکر کنم دقیقاا چی بگم، پرحرفی نکن؛ _

 .تمرکزم به هم میریزه

رروییخیلی پ _ ! 

 چند ساعتی طول کشید تا خانه خالی شود و وقتی

 یکبار دیگر آریا به مادرش زنگ زد، خبر داد که

 .هر سه از خانه بیرون زده و در راه هستند

پوالد هم از جا بلند شد تا زودتر به سراغ پدرش 

 .برود

 .به نظرم قبلش یه زنگ بهش بزن _

@ 

 .چرا؟ تو خونهست میدونم _

ایی نمیره معمو االبدون مامانم ج . 

این که تو خونهست درست، ولی از کجا معلوم  _

 تنها

 باشه؟

 :گیج پرسید

 یعنی چی؟ _



 :یکتای ابرویش را باال داد و با آب و تاب گفت

 بابا چهقدر خنگی! مامانت صبح تا شب ور دلشه، _

 بعید نیست از فرصت استفاده کنه و دوست دختری،

 .معشوقهای چیزی بیاره

# ردانبیهیچد  

# ۷۶۹پارت  

 قبل از این که کتک بخورد، خودش در حالیکه قهقهه

 .میزد، فرار کرد

@ 

_ 

 !بعداا نشونت میدم دلقک

 .نماند تا جواب آریا را متوجه شود

 .در حال بیرون آمدن از آنجا، موبایلش زنگ خورد

نگاهی که به صفحه انداخت، نام طلوع را بر روی 

 آن

 .دید

 .ناخودآگاه لبخند زد و تماس را پاسخ داد

 ...بهبه... خانم کم پیدا _



 ...سالم _

 !علیک سالم، چه عجب یادم افتادی باالخره _

انگار که داغش را تازه کرده باشند، با ناراحتی 

 :گفت

 وای اگه بدونی چی شده؟ _

@ 

 سوار آسانسور شد و روی عالمت طبقهی همکف

 .فشار داد

 چی شده؟ _

وقت... یعنی هیچوقت نباید آدم به مامانش هیچ _

 بگه با

 !کسی آشنا شده

 آنقدر حرص در صدایش بود که پوالد را به خنده

 .میانداخت

 چرا آخه؟ _

 !داری به من میخندی؟ خجالت بکش _

 .من داره تک تک موهام سفید میشه

 از وقتی بهش گفتم من و تو باهمیم، هر دقیقه یهو



خبره، فکر کن میپره تو اتاقم ببینه چه ! 

 ...بعد هی میگه چه خبر از آقا پوالد

@ 

 در حالیکه از آسانسور بیرون میآمد، با لحن مالیم و

 :مهربانی گفت

 .اشکالی نداره، مادره دیگه... نگران دخترشه _

 ...آخه اصال درک نمیکنم چرا اینجوری میکنه _

 بعد وقتی به روش میآرم هم مثال بهش برمیخوره و

 .قهر میکنه

 میگه دیگه اصال کاری به کارت ندارم، هر غلطی

 خواستی بکن اما یکی دو ساعت بعد، حرفای خودش

 !یادش میره و باز سر و کلهش پیدا میشه

 نمیفهمم این همه ترسش برای چیه؟ حاال خوبه

 .میدونه تو چهجوری هستی

فکر کنم اگه بهش بگم میخوام برم پوالدو ببینیم، 

 حتما

 !سکته میکنه

خیال میکنه قراره منو بخوریالبد  ... 



 سوار ماشینش شد و با لحنی مابین شوخی و جدی

 :گفت

@ 

_ 

 .اتفاقاا دوست دارم این کارو بکنم

 !پس ترس مادرت همچین الکی هم نیست

 بیهیچدردان#

# ۷۷۰پارت  

 از آن طرف خط که صدایی نیامد، جلوی خودش را

 .گرفت تا زیر خنده نزند

از اینکه سر به سرش بگذارد و با او شوخی کند 

 لذت

 !میبرد اما تمام صحبتهایش دروغ نبود

 گاهی واقعا وسوسه میشد تا سر تا پایش را غرق

 .بوسه کند

 حتی در اوج شلوغی هتل و انواع گرفتاریها یکباره

 .یاد بوسههایشان میافتاد

 لبهای طلوع، قابلیت این را داشت تمام به هم



نیاش از بین برودریختگی ذه . 

 .حرف دلش را زد

 اگه کار نداشتم، االن میاومدم دنبالت یه دل سیر _

 .بغلت میکردم

@ 

 :طلوع قسمت اول حرفش را نشنیده گرفت و پرسید

 چیکار داری؟ _

 :ماشین را به راه انداخت و جواب داد

 .میخوام برم بابامو ببینم _

 چرا؟ _

بری بدهدنمیخواست فعال به طلوع در اینباره خ . 

 از طرفی دوست داشت وقتی همهچیز خوب پیش

 رفت، سوپرایزش کند و از طرف دیگر میترسید

واکنش خانوادهاش به شکلی نباشد که خودش 

 پیشبینی

 .کرده بود

 !کار دارم _

@ 



جواب مختصر و مفیدش باعث شد طلوع بفهمد که 

 او

 تمایلی به باز کردن اصل ماجرا نداشت، پس اصرار

دبیشتر نکر . 

 کمی دمغ شده بود. به نظرش منصفانه نمیآمد که او

 .را کنجکاو کند و بعد جواب درستی ندهد

 .باشه پس، مزاحم نمیشم _

 .برو به کارات برس

 متوجه دلخوریاش شد اما فع اال کاری از دستش

 .برنمیآمد

 .مزاحم نیستی _

 .فع اال

 بیهیچدردان#

# ۷۷۱پارت  

شدتماس را قطع کرد و مشغول رانندگی  . 

@ 

تصمیم گرفت دیگر به این که چه بگوید و چه 

 نگوید،



 .فکر نکند

 به خودش اطمینان داشت و قرار نبود مخالفتهای

 .هیچکس مانع از تصمیمش شود

 .تنها دلیلش حفظ احترام خانواده و البته طلوع بود

 .مدتی بعد، به خانهی پدریاش رسید

 .زنگ در را فشرد و منتظر ایستاد

 .خیلی زود، صدای هامون را شنید

 .تویی بابا؟ بیا تو _

 .قبل از اینکه لب باز کند، در برایش باز شد

 .از حیاط گذشت و داخل خانه شد

 .سالم _

 .مشخص بود که پدرش تعجب کرده

@ 

 .حق هم داشت، از قبل خبر نداده بود

 لحظهای به احتماالتی که آریا از آنها دم زده بود،

ش را به اطراف چرخاندفکر کرد و نگاه . 

هیچ نشانهای از وجود یک جنس مونث در خانه 

 .نبود



سالم، خوش اومدی اما باید بگم که بدموقع  _

 .رسیدی

 .هیچکس جز خودم خونه نیست

 لعنتی به آریا و فکر خرابش فرستاد و برای خودش

 .متاسف شد

 هامون هرچه بیشتر به حرکات پوالد نگاه میکرد،

 .متعجبتر میشد

 خوبی بابا؟ _

 .تکسرفهای زد و صدایش را صاف کرد

 .بله، ببخشید یه لحظه حواسم پرت شد _

@ 

 .اشکالی نداره. خبر دارم مامان نیست

 .از عمد االن اومدم

 :هامون کنجکاو به نشیمن اشاره کرد و گفت

 !بیا بشین، جریان چیه؟ _

 بیهیچدردان#

# ۷۷۲پارت  

 :روی مبل نشست و بعد از کمی مکث گفت



 حس میکنم خودتم تو این مدت یه بوهایی برده _

 ...باشی

 !اخیراا یه تغییراتی تو زندگیم پیش اومده

 .هامون سر تا پا گوش شده بود

 چه تغییری؟ _

@ 

 همونطور که میدونی، یه مدت سعی کردم با _

 روشا یه رابطه رو شروع کنم ولی هرکاری کردم

 .نشد

که بایدیعنی اص اال اون جاذبهای و شور و شوقی   

 .باشه، با اون نداشتم

هرچی هم فکر کردم، دیدم واقعاا دوست ندارم 

 باهاش

 .بیشتر آشنا بشم

 سری به تأیید تکان داد

 .طبیعیه، قرار نیست از همه آدما خوشمون بیاد _

 آره، ولی بعدش یه شخص دیگه تو زندگیم _

 .پررنگتر شد



 !یه کسی که شما هم میشناسیدش

 .من سعی کردم فاصله بگیرم

 ...سعی کردم حرفهای باشم، ولی نشد

 .یعنی نمیدونم دقیقاا از کی دیگه از دستم در رفت

 .ناخودآگاه ابروانش باال پریدند

@ 

 منظورت اینه که عاشق شدی؟ _

 .از جواب این سوال، مدتی میشد که مطمئن بود

 !آره _

 :تکخندهای زد و با تعجب پرسید

خوبه، میدونی من و مادرت چهقدر این که خیلی _  

 منتظر چنین روزی بودیم؟

 !پس چرا فقط داری به من میگی؟

 خب... شما که هنوز نمیدونید من کی رو _

 ...میخوام

 چون گفتی سعی کردی حرفهای باشی، ولی _

 .نتونستی، حدس میزنم که یکی از بچههای هتل باشه

 !درسته _



 بیهیچدردان#

@ 

# ۷۷۳پارت  

أم با شیطنت گفتبا لحنی تو : 

 !البد یکی از دخترای پذیرش دلتو برده _

 من صد دفعه گفتم اینا دیگه زیادی خوشگلن و

 دردسرساز میشن، گفتن نه واسه جذابیت بیشتر هتل

 !الزمه

 .اشکالی نداره، خودتو سرزنش نکن

تو هتل پر دختر و پسرای خوشتیپه که هر 

 کدومشون،

 .هیچی از مدلها کم ندارن

مجرد بودم، بعید نبود از یکیشون خوشم بیاد منم اگه . 

 .لبخند ساختگی زد و خودش را جلوتر کشید

 ...از بچههای پذیرش نیست بابا _

 !اونی که من دوسش دارم، طلوعه

 .هامون مات و مبهوت ماند

@ 



سرجایش خشکش زده بود و بدون پلک زدن، 

 خیرهی

 .پسرش بود

قدرت آنچه شنید، به قدری برایش سنگین بود که  

 .واکنش نشان دادن را از او سلب میکرد

 متوجهی بابا؟ _

 :گیج لب زد

 !طلوع؟ شوخی میکنی؟ _

 .نه! این همه راه نیومدم تا سر به سرت بذارم _

 :تکانی به خودش داد و متعجب پرسید

 مگه میشه؟ تو که همهش میخواستی اخراجش _

 !کنی

 هی ازش عیب و ایراد میگرفتی، حاال میگی دوسش

ری؟دا  

@ 

 .پدرش پر بیراه نمیگفت

 زمانی تحمل حضور طلوع را نداشت اما آن روزها

 ...چهقدر دور به نظر میرسیدند



 اون حرفا، برای وقتی بود که هنوز نسبت بهش _

شناخت نداشتم و صرفاا یه دختر سر به هوا 

 میدیدمش

 که جز دردسر درست کردن، کار دیگهای بلد نیست

 انجام بده ولی نظرم به مرور نسبت بهش عوض شد،

 ...یعنی خودش عوضش کرد

 .صحبت کردن از طلوع راحتترین کار دنیا بود

 .اص اال میتوانست تا خود صبح از او حرف بزند

 .متوجه شدم که باید تو زندگیم نگهش دارم _

 خیلی بهتر و بیشتر از یه سری آدم که فقط لفظشو

که معرفت دارهیدک میکشن، ثابت کرد  . 

 هر وقت، هرجا که احتیاج به کمک داشتم، خودشو

 .بهم رسوند

 آدمیه که میشه هم تو خوشی همراهش بود و هم تو

 .سختی دلت بهش قرص باشه

@ 

 حتما میخوای بگی با ما خیلی فرق داره، اما مطمئنم

 خودت میدونی چهقدر این دختر خاص و دوست



 ...داشتنیه

 بیهیچدردان#

# ۷۷۴پارت  

 هامون آنقدر متعجب بود که نمیدانست باید چه

 .واکنشی نشان دهد

 خب االن چرا داری این حرفها رو میزنی؟ اصن_

 چند وقته باهمید؟

 :پوالد اما با آرامش جواب داد

 !دارم بهت میگم، چون میخوام بریم خواستگاری_

 از همان ابتدا که اسم طلوع از لبهای پوالد بیرون

ردن این ماجرا مشخص بود آمد، قصدش از بیان ک

 اما

 .با این وجود، بازهم یکه خورد

@ 

 میفهمی چی میگی بچه؟_

 من بچه نیستم، سی و یک سالمه و عقلم میرسد که_

 !دارم چیکار میکنم

 خب منم چون بزرگترم، بهت میگم که داری عجله_



 !میکنی

 :پا روی پا انداخت و گفت

که انواع اگه دختر یکی از فامیال یا آشناهایی بود _  

 سهام و زمین و حساب بانکی چندصد میلیاردی

 داشتن، بازم همین حرفو میزدی؟

 .هامون پفی کشید و پلک بست

 چرا چرت و پرت میگی پسر؟ بهاندازه کافی به_

 همهتون نشون دادم که برده و بندهی پول نیستم؛

 اینطور نیست؟

@ 

 آره، اما چرا داری مخالفت میکنی بابا؟ میدونم _

شاید ظاهراا فرق زیادی با هم بکنیم ولی ما جفتمون 

 هم

 .اینا رو میدونیم

 !و دارید احساسی تصمیم میگیرید _

 .نه، تو که منو میشناسی _

 !خیلی وقته که عقلم به قلبم حکم میده

 بحث احساس نیست... یعنی هست ولی در عین حال



 .منطقیه

تمیدونم با وجود همه این تفاوتها که االن به چشم  

 !خیلی وحشتناک میان، تفاهم بینمون خیلی بیشتره

بابا اون دقیقاا همونیه که تو زندگیم بهش احتیاج دارم 

 تا

 .کنارش باشم

 باهاش حالم خوبه، آرومم، حرفمو میفهمه، اینا کافی

 !نیست؟

 بیهیچدردان#

# ۷۷۵پارت  

@ 

 .هامون کالفه پفی کشید و از جا بلند شد

هت؟میخوای یه نخ سیگار بدم ب _  

 تنها سرش را به نشانهی مثبت تکان داد. از جیب

 لباسش پاکت سیگار را بیرون آورد و یک نخ را بعد

 از روشن کردن با فندک به دستش داد و نخ بعدی را

 .برای خودش بیرون آورد و بین لبهایش گذاشت

 .هامون که چشمغره رفت، کوتاه خندید



ریتو که میدونی سیگار میکشم، دیگه چرا هر س _  

 چپچپ نگاه میکنی؟

 :هامون کامی از سیگارش گرفت و جواب داد

 !از بس بچه پررویی _

@ 

هر دو به سمت بالکن رفتند تا خانه را بوی سیگار 

 پر

 .نکند

چند لحظهای بینشان سکوت حاکم بود تا باالخره 

 پوالد

 .آن را شکست

 تو که میدونی طلوع چه دختر خوبیه و چهقدر _

چرا میخوای نه بیاری؟ مستقل و با شخصیته،  

 .بذار انرژیمو نگه دارم برای راضی کردن مامان

 !تازه اومدم زودتر بهت بگم که کمکم کنی

من مگه منکر خوب بودن طلوع شدم؟ بحث سر  _

 این

 ...نیست



 :دود را از دهان و بینیاش بیرون داد و پرسید

 .پس سر چیه؟ خب بگو که متقاعدت کنم _

شکستی، خرد شدی تو ضربه زیاد خوردی، _ . 

اعتمادت خدشهدار شد. روحی و جسمی آسیب 

 ...دیدی

 .نمیخوام دوباره این اتفاقات برات بیفتن

@ 

 بیهیچدردان#

# ۷۷۶پارت  

نگاهش را به خیابان داد و خاکستر سیگارش را 

 .تکاند

واسه همهی اون چیزایی که گفتی، میخوام با  _

 طلوع

 .باشم چون دیگه خسته شدم

 نمیتونم دائم پیشتون بمونم چون ناخودآگاه تحمل

جمعیت رو ندارم و در عین حال تنهایی هم دیگه 

 برام

 .داره دیوونهکننده میشه



 منی که اینهمه سختی کشیدم، با هر دختری

 .نمیسازم

 !اخالق گند زیاد دارم ولی اون از پسم برمیآد

 :هامون پر از تردید گفت

 ...نمیدونم چی بگم _

@ 

مو داشته باش؛ پشتم باشهوا _ . 

 ...مثل همیشه

 .من مشکلی با طلوع ندارم _

 !اص اال خدا میدونه که چهقدر دوستش دارم

 .این ترسی که دارم، برای جفتتونه

 با وجود اینکه خودش را برای بحث، آماده کرده بود

 .اما کمکم خسته میشد

 .اهل چکوچانه زدن و اصرار زیاد نبود

من هر کار که دوست دارم،دوستداشت فریاد بزند   

میکنم! مث اال میخواهید چهکار کنید بهجز کنار 

 آمدن؟

 :وسوسهی این کار را بهسختی پس زد و گفت



 .ترس چرا؟ من واسش چیزی کم نمیذارم_

 .یعنی... حداقل تالشمو میکنم که اینطور باشه

 .بابا فکر و خیال و بذار کنار

@ 

ال راحتبذار امشب که میرم خونهی خودم، با خی  

 .سر رو بالش بذارم

 میدونی چند وقته، بهتر بگم چند ساله که راحت

 نخوابیدم؟ دائم نگران یهچیزی هستم همیشه... حداقل

 .تو این کارو نکن

 .هامون آه کشید

 مگر میشد به آیندهی پسرش و حتی طلوع فکر نکند؟

 اما پوالد را خوب میشناخت و میدانست حتی بیشتر

سعی کرده که او را متقاعد  از توان و حوصلهاش

 .کند

 تو که درهرصورت، هر کار دوست داری، میکنی_

 ولی باشه... حرفی نیست از من قرار نیست مخالفتی

 !بشنوی

 بیهیچدردان#



# ۷۷۷پارت  

@ 

پوالد باالخره نفس راحتی کشید و تهماندهی 

 سیگارش

 .را با فشار کفشش خاموش کرد

 .دمت گرم، سر فرصت ازت کمکم میخوام_

 .به من ربطی نداره _

 اصرار نکرد. اگر پدرش همکاری نمیکرد هم،

 .خودش بهتنهایی از پس مادرش برمیآمد

 .باشه _

 .هامون چشمغرهی غلیظی رفت و غرولند کرد

 .مردهشور اخالق غدتو ببرن _

 ...یهکم خواهش کن، شاید کمکت کردم حاال

 .هر دو خندهیشان گرفت

 :نگاهش را کف کفشش داد و گفت

@ 

 ...من برم دیگه _

 بمون، چرا عجله میکنی؟ _



 .دوست داشت زودتر به طلوع تماس بگیرد

 منبع انرژیاش بود و همچون موبایلی که هر چند

 ساعت شارژ تمام میکرد، باید یا صدایش را میشنید

 .یا میدیدش تا با قدرت سابق، به کارش ادامه میداد

 نه، کار دارم. بابا؟ _

فتسوالی نگاهش کرد و گ : 

 بله؟_

 خیرهی چشمان پدرش شد و با لحنی که سعی میکرد

 :قدردانی در آن مشهود باشد، گفت

 ...ممنون_

@ 

 .دست روی شانهاش گذاشت

شانس آوردی طرف حساب طلوع بود. نمیدونم  _

 اگه

 کس دیگهای با شرایط مشابه بود، قبول میکردم یا

 .نه... ولی بحث طلوع فرق داره

ثابت کردهخودشو همهجوره به من  . 

 .راستی... اون اخالقای گندتو هم باید درست کنی



 !گناه که نکرده میخواد زنت بشه

 بیهیچدردان#

# ۷۷۸پارت  

 از خانهی پدریاش که بیرون آمد، علیرغم تمایل

 .شدیدش، به طلوع تماس نگرفت

 میدانست که از دستش دلخور بود، با این حال به

 .دیدن چهرهی متعجبش میارزید

فت برنامهای که مدتی میشد در ذهنتصمیم گر  

 .داشت، باالخره پیاده کند

@ 

 صاا

 خصو حاال که پدرش هم رضایت داده بود،

 .میتوانست همهچیز را تمام شده بداند

 .دیر یا زود، مادرش هم قبول میکرد

 به خانهاش که رسید، شروع به گشتن کلید ویالی

 .کردان کرد

ود آنها ازیکی از محلیها، به همراه همسرش در نب  

 .ویال مراقبت میکرد



شمارهی مرد را گرفت و خبر داد که برای فردا، 

 قصد

 .دارد به آنجا برود

 آقا جالل بیزحمت بگو خانمت حسابی داخل ویال _

 .رو مرتب کنه

 .خودت هم آب استخرو عوض کن

 .میخوام همهچیز، تمیز و مرتب باشه

 چندلحظه به پرحرفیهایش گوش سپرد و در نهایت

 .کالفه میان صحبتش پرید

@ 

 .بله از خجالتت در میآم _

 .شماره حسابتو برام بفرست

 تماس را قطع کرد و دنبال کارت گلفروشی گشت که

 .قب اال آریا به او معرفی کرده بود

 معمو اال همیشه از همانجا برای دوستدخترهایش گل

 .میخرید

 قرار بود یک اتفاق خصوصی بین خودش و طلوع

ه به آریا زنگ میزد و از او میخواستباشه وگرن  



 که یکبار دیگر شماره و آیدی پیج آن گل فروشی را

 برایش بفرستد اما به خوبی می شناختش و تا سر از

 .همه چیز در نمیآورد، بیخیال نمیشد

 کشو را باز کرد و از میان مدارک و دفترچه و چند

 .برگ آچهار، چشمش به کارت مشکی آشنایی افتاد

احتی کشید و آن را چنگ زد. خودش بودنفسی ر ! 

 نگاهی به شماره و آدرس آن انداخت و چشمش به

@ 

 گوشهی کارت که نشانی پیجشان را در اینستاگرام

 .گذاشته بودند، افتاد

 .موبایلش را برداشت و آیدی را وارد کرد

 .از تعداد باالی فالورها، ابروهایش باال پرید

ه گیجتر میشدسراغ پستهایشان که رفت، هر لحظ . 

 بیهیچدردان#

# ۷۷۹پارت  

 حاال که با وسواس به گلها نگاه میکرد، انتخاب

 .برایش بسیار سخت شده بود

 دسته گل بهتر بود یا سبد؟



 رز قرمز کافی بود یا باید از رنگهای مختلف هم

 انتخاب میکرد؟

 حدود نیمساعتی در پیج وقت گذراند و در نهایت

آب استخر را گل رز تصمیم گرفت از دم در تا روی  

@ 

 پرپر کند و یک باکس گل سرخآبی که از آن خوشش

 .آمده بود، را هم جدا سفارش دهد

ندای بدبین درونش، او را به بار تمسخر گرفته بود 

 و

 :با تاسف میگفت

 آخه تو رو چه به این کارا؟»

 «مثل پسرای تازه به دوران رسیده، شدی چرا؟

 اخمی کرد و چشمش به متن

خورد« سفارش دایرکت دهید برای » . 

 عکسی را که از باکس گل گرفته بود، فرستاد و

 :نوشت

 «سالم این کار موجوده؟»

 جوابش را که بالفاصله ندادند، وسوسه شد پیامش را



 .پاک کند

@ 

 اصال با آن قد و قواره و اخالق به او میآمد گل هدیه

 بدهد و رمانتیکبازی در بیاورد؟

 «سالم، بله موجوده»

 سرش را به چپ و راست تکان داد تا افکار مزاحم

 .دست از سرش بردارند

 .او هم مثل هر آدم دیگری احساس داشت

مگر قرارداد بسته بود که همیشه خشک و جدی 

 باشد؟

 هر آنچه را که در ذهنش داشت، سفارش داد و در

این میان، به این فکر کرد که شاید طلوع، دسته گل 

 را

داشته باشد پس آن را هم  بیشتر از باکس دوست

 اضافه

 و تاکید کرد که فردا صبح سفارشش را آماده کرده و

 .دم خانهاش بفرستند

 بیهیچدردان#



# ۷۸۰پارت  

@ 

 تا چند ساعت بعد، همچنان درگیر کاملکردن

 .سفارشات مختلفش بود

خسته که شد، نگاهی به ساعت انداخت. شب شده 

 .بود

پ کردبه قسمت چت خودش و طلوع رفت و تای : 

 «.فردا میام دنبالت»

 .آنالین بود و خیلی زود پیامش را دید

 «چرا؟»

 .میخوام یه جایی ببرمت»

 «.خونوادهتو بپیچون

 خب چهقدر طول میکشه. اص اال کجا میخوای منو»

 «!ببری؟

@ 

 با لبخندی که روی لبهایش نقش بسته بود، جواب

 :داد

 .فردا میفهمی، عجله نکن »



ه؛ منتظرت نباشنبگو تا شب طول میکش » 

 :طلوع با تعلل نوشت

 «...مامانم شک میکنه اینطوری»

 .روی عالمت تماس کنار اسمش ضربه زد

 .بعد از یکبار شنیدن صدای بوق، صدایش را شنید

 .سالم_

 .طلوع با کنجکاوی شروع به صحبت کرد

 سالم، کجا قراره بریم؟ خب مگه چی میشه بگی تا_

 ...منم بدونم

وز بودیخیلی امروز مرم ! 

@ 

 .با سرخوشی، تکخندهای زد

 چهطور تمام روز دوام آورده بود تا با او صحبت

 نکند؟

 اگه قرار بود بگم، که از همون اول توضیح می_

 .دادم

 .پس اصرار بیخود نکن

 :طلوع با حرص غرولند کرد



 اونوقت من از کجا بفهمم چهجور لباسی بپوشم، _

 بهتره؟

 بیهیچدردان#

# ۷۸۱پارت  

 روی تخت دراز کشید و سیگارش را از روی عسلی

 .برداشت

@ 

 .هرچی دوست داشتی، بپوش_

 :صدای فندک را که شنید، عصبی گفت

 آخرش ریهتو از بین میبری، چهقدر سیگار_

 میکشی؟

 .میخوام کمش کنم _

 .حرفش را باور نکرد

 ...الکی میگی همهش _

 :صادقانه گفت

_ م باهات حرفنه جدیام ایندفعه... ولی وقتی دار  

 .میزنم، هوس میکنم

 ...نمیدونم چرا



 میتوانست طلوع را در حالیکه چشمانش گرد شده

 .بود، تصور کند

@ 

 !االن یعنی تقصیر منه؟ _

 .خندید و بحث را عوض کرد

 .عصر میام دنبالت_

 .ساعت دقیقشو بهت خبر میدم

 !میخوای ببریم رستوران؟ _

 !نمیتونی ازم حرف بکشی _

همه! شما مردا حالیتون نمیشه کهخب برام م _  

 .چهقدر اهمیت داره این موضوع

مث اال من االن نمیدونم کفش اسپورت بپوشم یا 

 پاشنه

 !بلند

 آرایش پلنگی کنم یا مالیم، مانتو جلو باز بپوشم یا

 ...بسته

@ 

 اگر میدانست چه برنامهای ریخته، قطعاا آنقدر



ریحرص نمیخورد اما تمام لطفش به همین غافلگی  

 .آن بود

 تو مگه بلدی پلنگی آرایش کنی؟ _

 !من اونهمه غر زدم، فقط همونو شنیدی؟ _

باشه، ولی به خدا اگه رفتیم یه جای خفن و باکالس 

 بعد

 !تیپ من باهاش همخونی نداشت، ول میکنم میرم

 حسابی با پوالد سر و کله زد تا باالخره رضایت داد

 .تماس را قطع کند

تمام مدت، سعی داشت از زیر زبانش حرف بکشد 

 که

 .موفق نبود

 .پوالد باید زودتر میخوابید تا صبح زود بیدار میشد

 ...حسابی کار داشت

 خسته بود و به محض بستن چشمانش، خیلی زود به

 .خوابی عمیق فرو رفت

@ 

 بیهیچدردان#



# ۷۸۲پارت  

 .صبح، با صدای زنگ در از جا پرید

تا به خودش بیاید و متوجه شود چندلحظه طول کشید  

 .در اطرافش چه میگذرد

 صدای دوبارهی زنگ باعث شد به خودش تکانی

 .بدهد

 .همزمان به ساعت روی دیوار نگاه کرد

 !قرار بود هفت بیدار شود و حاال نه بود

 خودش را به اف اف رساند و گلها را که دید، جواب

 :داد

 !االن میام پایین _

شانه زد و تیشرتی که چروکبا دست موهایش را   

 .شده بود را سعی کرد صاف کند

@ 

 گلها را که تحویل گرفت، زود به داخل خانه برگشت

 .و شروع به تعویض لباس کرد

 باید زودتر خودش را به ویال میرساند و ترتیب همه

 .چیز را میداد



 انگار شانس با او یار بود چرا که گرفتار ترافیک

ر بودسنگین نشد و مسیرش هموا . 

 .با وجود اینکه کلید داشت، در زد و منتظر ایستاد

 صدای جالل را که هر لحظه به در نزدیکتر میشد،

 .شنید

 کیه؟ _

 .باز کن حاجی _

 .ثانیهای بعد، در باز شده و مرد، مقابلش نمایان شد

 .سالم آقا، خوش اومدید _

@ 

 :سری تکان داد و گفت

رم توممنون دررو کامل باز کن ماشینو بیا _ . 

 .به داخل ماشین که برگشت، موبایلش زنگ خورد

 .طلوع پشت خط بود

آیکون سبز رنگ را لمس کرد و موبایل را به 

 گوشش

 .چسباند

 .جانم _



 سالم، خوبی؟ میگم معلوم نشد کی میخوای بیای _

 دنبالم؟

 :ماشین را داخل ویال برد و گفت

 ...فکر کنم چهار پنج ساعت دیگه _

 .فعال سرم شلوغه. بعد بهت خبر میدم

@ 

 تماس را بعد از خداحافظی، قطع کرد و به اطراف

 .نگاه کرد

 .حیاط تمیز و چشمنواز شده بود

 حتی یک برگ اضافه روی زمین نبود و درختان در

 .سرسبزترین حالت ممکن به سر میبردند

 .از ماشین پیاده شد و به سمت استخر رفت

، آب آن عوض شده و آنقدرهمانطور که خواسته بود  

 زالل بود که خطای دید ایجاد میکرد و اگر دقت

 .نمیکردی، ممکن بود متوجه پر بودن استخر نشوی

 بیهیچدردان#

# ۷۸۳پارت  

 با رضایت سری تکان داد و مشغول احوالپرسی با



 .جالل و همسرش شد

 آقا راضی هستین؟ _

 .بله، بیرون که خیلی خوبه _

@ 

بزنمداخلم میرم یه سر  . 

 ...فقط یه درخواست دیگه هم دارم

 !جانم، شما فقط امر بفرما _

 .من باز باید برگردم تهران_

 .از رستوران غذا سفارش میدم، میگم بفرستن اینجا

 .اگه امکانش هست بهتون نشون میدم کجا بچینیدشون

 .مشکلی نیست، به خانمم میگم انجام بده _

ئین هم بکنهتازه آقا پوالد، اگه میخواید بگم تز . 

اینبار نگاهش را به زن جالل که ظاهری مابین 

 سنتی

 :و امروزی داشت، داد و پرسید

 زحمت میشه... سخت که نیست براتون؟ _

 .اینبار زن خودش به حرف آمد

 این چه حرفیه آقا؟ یه بار از ما چیزی خواستین، _



 مگه میشه واستون کم بذاریم؟

@ 

دبادی به غبغب انداخت و ادامه دا : 

بعدشم که آقا جالل پول داد من اومدم تهرون، _

 .دوره

 .هرچی فکرشو بکنید، بلدم

 غذای ایرونی، خارجی، سنتی، مدرن، انواع کیک،

 ...شیرینی، دسر ، تزئین میوه و

 :پوالد میان صحبتش پرید و گفت

 !باشه، متوجه شدم _

 .گلها را به اتفاق جالل، به داخل ویال بردند

ی از هم نداشتند و هرکدام زن و شوهر دست کم

 راجع

 .به چیزی نظر میدادند

آقا شما به من بگو کی نزدیک رسیدنتونه که  _

 حواسم

 .به گرم بودن غذا باشه

 راستی میخواین با اون گل قرمزا چیکار کنید؟



 .خودش هم درست نمیدانست

@ 

 :سرش را خاراند و جواب داد

 میخواستم از همون دم در بچینم بیاد جلو تا _

 ...استخر... شایدم بهتره تا دم خونه بچینم

 .آقا تو حیاط که نمیشه _

 آب و هوای اینجا که دیدین چهجوریه؟

 .یهو باد میزنه همهش میپره

 .به نظرم داخل خود ویال بچینیم

 :شانه باال انداخت و گفت

 !باشه _

 زن جالل که هرچه فکر میکرد، نام خودش را به یاد

وسایل نگاه کرد و پرسید نمیآورد، با کنجکاوی به : 

 شمع و بادکنکاتون کو؟ _

 :با تعجب گفت

@ 

 !مگه این چیزا هم الزمه؟ _

 بیهیچدردان#



# ۷۸۴پارت  

 نه تا به حال از این دست سوپرایزها انجام داده و نه

 حتی توجهی به سوپرایز دوستان و آشنایان کرده بود

 .که حداقل به چشمش آشنا باشد

فت به زن جالل اعتماد کندبه همین خاطر تصمیم گر  

 و هرچه میخواست در اختیارش بگذارد اما در همه

 .مراحل نظر خودش را میداد

 به هر حال اگر قرار بود همهچیز طبق سلیقهی او

 ...پیش برود که دیگر سوپرایز پوالد حساب نمیشد

 دوست داشت طلوع به هر سمت که نگاه میکرد

 .نشانهای از تالشش را بتواند ببیند

 هرچه الزم بود، تهیه شد و با کمک یکدیگر مشغول

 .تزئین شدند

@ 

 ...خوش به حالش _

 :چشم از گلها گرفت و پرسید

 خوش به حال کی؟ _

 ...همین دختره که قراره سوپرایزش کنید، دیگه _



 .کاش جالل یهکم از شما یاد میگرفت

 قصد داشت کمی دلداریاش دهد اما هرچه نگاه کرد،

روزی چنین کاری انجام دهد به جالل نمیآمد . 

 من خودمم اولین بارمه، خدا رو چه دیدی... شاید _

 !اونم بعدا از این کارا بکنه

 .من دیگه میرم. اینجا کارم تموم شده

 خیالم بابت همهچی راحت باشه دیگه؟

 .بله آقا، مطمئن باشید _

 .از هر دو خداحافظی کرد و سمت ماشینش رفت

@ 

 .میدانست که طلوع از دستش دلخور بود

 تمام روز خیلی کم و کوتاه با یکدیگر صحبت کردند

 .و پوالد سر و ته تماس را زود هم آورده بود

شمارهی طلوع را گرفت تا خبر دهد به زودی 

 دنبالش

 .میآید

 .بعد از چند بار بوق خوردن، جوابش را داد

 بله؟ _



داز لحن گلهمندش، ناخودآگاه لبخند ز . 

 .حتی سعی نمیکرد دلخوریاش را پنهان کند

 سالمت کو؟ _

 چه سالمی، چه علیکی... تو که سرت شلوغه. باید _

زود بریم سر اصل مطلب تا وقت کم نیاری! ظهر 

 که

 !تو روم قطع کردی تلفنو

 قعاا

 .وا این کار را کرده بود؟ بعید میدانست

@ 

 ...احتما اال طلوع پیاز داغش را زیاد کرده بود

 بیهیچدردان#

# ۷۸۵پارت  

 ...دیگه اینجوری که میگی، نیست _

 .هست! اصال تحویلم نگرفتی _

 قرار بود امروز کوتاه بیاید و به خواست دل طلوع

 پیش بروند، مگر نه؟

 .باشه، معذرت میخوام _



 !آماده شو دارم میآم دنبالت

 !چی؟ چرا زودتر نگفتی؟ کی میرسی؟ _

 آخه االن باید بهم بگی؟

حن نرمی که سعی میکرد مجابش کند، جواب با ل

 :داد

@ 

 .من که از قبل گفته بودم _

 .حاال هم عجله نکن. تا برسم تهران طول میکشه

 .بیرون شهرم

 آهی کشید و یکبار دیگر تالش کرد از زیر زبان

 .پوالد حرف بکشد

 حداقل یهکم راهنمایی کن که چی بپوشم... مثال _

 اسپورت خوبه یا لباس شب؟

_ ر کنم یه تیپ مجلسی بزنی، بهتر باشهفک ! 

 طلوع با استرس ناشی از پیدا کردن لباس مناسب،

 .تماس را قطع کرد

 در کمد را باز کرد و با وسواس هرچه به نظرش

 .مناسب میآمد، بیرون کشید



 پیراهن بلند مشکی رنگ در نگاه اول توجهش را

جلب کرد اما وقتی آن را مقابل خود گرفت، به 

 نظرش

دی کوتاه آمدزیا . 

@ 

سری تکان داد و اینبار لباس شبی را که پوالد 

 برایش

 .خریده بود باال آورد

 این یکی کوتاه نبود اما باالتنهاش را اصال نمیپوشاند

 .و احتمال داشت معذب شود

 اگر خم میشد، تمام دار و ندارش بیرون میزد و

 .پوشیدنش ایدهی جالبی نبود

 آنقدر گشت تا باالخره به لباس قرمز رنگ نسبتاا

 بلندی که حتی هیکلش را از آنچه که واقعاا بود،

 .زیباتر و کشیدهتر نشان میداد، انتخاب کرد

 لباسش یقهی نیمه باز زیبایی داشت و آستین کوتاه

 .پیراهن از جنس تور قرمز بود

موهایش را که سشوار کشید، از همیشه بلندتر به 



 چشم

ند و گردن و کمی از سر شانهاش را پوشاندآمد . 

@ 

بیشتر از هر وقت دیگری روی آرایش صورتش 

 وقت

 گذاشت و برای اولین رژ لب کام اال قرمزی به

 .لبهایش زد

 بیهیچدردان#
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 .به خودش با لذت در آینه نگاه کرد

 قعاا

 .وا خوب شده بود و توقع این را از خود نداشت

نگاه دیگری انداخت، دچاربه لبهای سرخش که   

 .تردید شد

 نکند زیاده روی کرده بود؟

 :زیر لب با خود گفت

 «نکنه با خودش بگه چرا اینقدر مالیدم؟»

 به این چهرهاش عادت نداشت و حس میکرد یک



 .جای کار میلنگد

@ 

 در که یکباره باز شد، نتوانست هیچ عکس العملی از

 .خود نشان دهد

ه آن خیره شدفقط با دهان نیمه باز ب . 

 طناز با چشمانی که گرد شده بودند، در را بست و با

 .ناباوری جلو آمد

 !وااای، آبجی این تویی؟ چقدر تغییر کردی _

 :دست روی دهانش گذاشت و گفت

 هیس، چرا داد میزنی؟! ببین حاال میتونی همه رو _

 !خبر کنی؟

 !خب ببخشید... ولی خیلی خوشگل شدی _

یدن تعریف از ظاهرش نیازدر آن لحظه، به شن  

 .داشت

 راست میگی؟ _

@ 

 .آره، اولش باورم نشد خودتی _

 !ای کلک تو هم بلد بودی و رو نمیکردیا



 برای پوالد خودتو خوشگل کردی؟

 !معلوم نبود چهطور سر از همه چیز در میآورد

 هیچوقت او را به صورت مستقیم در جریان امور

بودنمیگذاشتند و او از همهچیز باخبر  ! 

 !فضولی نکن _

 طناز اخم کرد و در همان حال، کشو را بیرون کشید

 .و گردنبند و گوشوارهی نقرهی طلوع را باال آورد

من دیگه بزرگ شدم. خودم خیلی چیزا رو  _

 .میفهمم

 !چرا مثل بچهها باهام رفتار میکنید؟

 .اینم خوشگله به تیپت میآد

 :گردنبند را با تردید باال گرفت و پرسید

@ 

 !به نظرت خوبه؟ _

 آره بابا، ندیدی تو همه فیلما جواهر هم میندازن؟ _

 .تازه تو شب بیشتر به چشم میآد این چیزا

 بیهیچدردان#

# ۷۸۷پارت  



 !آره، ولی اون جواهر گرون قیمتن، نه نقره

 .طناز شانه باال انداخت و اصرار نکرد

 .هر طور دوست داری _

و وجودشانبه نظرش حق با خواهر کوچکترش بود   

 .جلوهی زیبایی به او میبخشید

 .بیا بنداز گردنم _

@ 

 .همزمان خودش مشغول بستن گوشواره شد

 :طناز با لحن وسوسه کنندهای گفت

 .اگه بخوای، میتونم مامانو بپیچونم _

 نیت شوم پشت پیشنهادش را نادیده گرفت و با ذوق

 :گفت

 راست میگی؟ _

لباس معمولی آره، فقط با خودت ارایش پاککن و _  

 .هم ببر که وقتی برگشتی، ضایع نباشه کجا بودی

 .فکر همه جایش را کرده بود

 !حله _

 اس ام اس جدید پوالد، توجهش را به موبایل جلب



 .کرد

@ 

 «رسیدم، آمادهای؟ »

 .ناخودآگاه تپش قلبش باال رفت

 لب گزید و یک مانتوی جلو باز و شال مشکی رنگی

 .از جا لباسی برداشت

سرعت تن کرد و جواب دادبه  : 

 «.حاضرم»

 :رو به خواهرش کرد و گفت

 من باید برم، بگو حال سامیه زیاد خوب نبوده، منم _

 .دیگه زود رفتم بهش سر بزنم چند ساعتی میمونم

 .باشه، مامان اصال االن خونه نیست _

 .با عمه فخری رفتن بیرون خرید

 واقعاا؟! پس چرا زودتر نگفتی؟ _

@ 

یطنت خندیدطناز با ش . 

 .آخه میخواستم راستشو بگی _

 بیهیچدردان#



# ۷۸۹پارت  

 .چشمغره رفت و خانه را ترک کرد

 .بیاختیار قلبش تند میزد

 با وجود اینکه دقیقا نمیدانست ماجرا چه بود، به

 .شدت هیجان داشت

 نمیتوانست اشتیاقش را پنهان کند و با قدمهای

 .شتابزدهای خودش را به ماشین پوالد رساند

 دستی به موهایش کشید و

ر َِ  

 د صندل

ی َِ  

 کنار راننده را

 .باز کرد

 ...سالم _

@ 

 .رویش نمیشد مستقیم به پوالد نگاه کند

 ...شاید بهتر بود آنقدر به خودش نمیرسید

 یعنی زیادهروی کرده؟



 .پوالد اما مات دختر مقابلش ماند

در این حالت ندیده بود و  تا به حال طلوع را

 ناخودآگاه

 .همیشه او را در ذهنش ساده تصور میکرد

 بدون اینکه خودش متوجه شود، دقیقهای میشد که

 .خیره مانده بود

 در نهایت با تک سرفهی مصلحتی طلوع، به خودش

 .آمد و از او نگاه گرفت

 ...چهقدر عوض شدی _

 :طلوع با استرس پرسید

 خوب شدم یا بد؟ _

@ 

 .قشنگتر شدی _

 .هر دو لبخند زدند و پوالد ماشین را به راه انداخت

 امیدوارم تیپ و چهرهم مناسب اونجایی باشه که _

 ...داریم میریم

 .پوالد دلیل این حجم از اضطراب او را نمیفهمید

 !عالی شده بود. زیباتر از هروقت دیگری



 به طرزی که مدام وسوسه میشد سربچرخاند و با

تر نگاهش کندجزئیات بیش . 

 .محشری، الزم نیست استرس داشته باشی _

 .میخوام امشب بهت خوش بگذره

 به هیچ چیز بدی فکر نکن، خب؟

 بیهیچدردان#

# ۷۹۰پارت  

@ 

 طلوع سر تکان داد و نگاهی به سر و وضع پوالد

 .انداخت

 او هم تیپ رسمی زده بود و کت و شلوار مشکی

 .خوش دوختی به تن داشت

 شاید علت اینکه در همان نگاه اول متوجه سر و

 وضع آراسته و شیکش نشد، این بود که او در اکثر

مواقع، حتی وقتی هیچ مناسبت خاصی وجود 

 نداشت،

 همانقدر به استایلش میرسید و به دیدن او در آن

 .وضع، عادت کرده بود



 نمیگی کجا میخوایم بریم؟ _

 .عجله نکن، خیلی زود، خودت میفهمی _

 .اصرار بیشتر نکرد و ترجیح داد از مسیر لذت ببرد

 موزیک بذارم؟ _

 .پوالد به نشانهی مثبت سر تکان داد

@ 

 !برای این چیزا الزم نیست اجازه بگیری _

 به صورت غیرمستقیم، پوالد به او بابت هرچیز

 .مشترک بینشان، حس مالکیت میبخشید

دموزیک مالیمی را پلی کرد و به صندلی تکیه دا . 

 :برای اینکه سکوت بینشان طوالنی نشود، پرسید

 پونه بهتره؟ _

 ترجیح میداد حین رانندگی به طلوع نگاه نکند وگرنه

 .نمیتوانست قول دهد که تصادف نکنند

 آره، حداقل که این طوری وانمود میکنه اما همه _

 .میدونن احتیاج به زمان داره

 ...برای خانما، تحملش خیلی سخته _

زدن، جواب داد حین دور : 



@ 

 خیانت دیدن که زن و مرد نداره، واسه جفتشون _

 .تحمل چنین چیزی سخته

 .پونه هم چندتا مشکل باهم براش پیش اومد

 یعنی هم متوجه شد که شوهرش خیانتکاره، هم

 !دروغگو و هم دزد و جانی

 حین صحبت کردن، بدون اینکه متوجه شود دقیقا از

 .چه زمانی، اخم کرده بود

دای موزیک را بیشتر کردص . 

 ولش کن، قرار شد از چیزای خوب فقط حرف _

 !بزنیم

 .طلوع از پیش کشیدن این بحث پشیمان شده بود

 با کنجکاوی به تابلویی که با سرعت از کنارش

 :گذاشتند، نگاه گرفت و پرسید

 !داریم از شهر دور میشیم، نه؟ _

 vip: بیهیچدردان

@ 

 بیهیچدردان#



# ۷۹۱پارت  

 :تکخندهای زد و جواب داد

 آره، صبر نداری تو، نه؟ _

 باالخره با وجود تمام کنجکاویهای طلوع و

 .مقاومتهای پوالد، به مقصد رسیدند

 حین پارک کردن ماشین، قبل از اینکه رگبار

 :سوالهای طلوع شروع شوند، خودش توضیح داد

 .رسیدیم دیگه، میتونی پیاده شی _

دارم اینجا رو خودم خیلی دوست ... 

چندتا ویال دیگه هم داریم که البته االن همه تقسیم 

 شدن

و هرکدوم سهم یکی شده ولی خودم این یکی رو 

 خیلی

 .دوست دارم

 .طلوع حین پیاده شدن، با دقت به اطرافش نگاه کرد

@ 

 باد خنکی که به صورت و موهایش برخورد میکرد،

 .حس لذتبخشی را به او منتقل میکرد



اریک شده بود و نمیتوانست تمام حیاط هوا تقریبا ت

 را

 با جزئیات ببیند اما با این حال، آنچه در نگاه اول

 برداشت کرد، یک ویالی لوکس و پر امکانات با

 .معماری متفاوت بود

 .حق داری... خیلی شیک و قشنگه _

 این شکلی نبود. بعدا بابا کوبید از نو ساختش ولی _

ی حال میکردم من با همون مدل قدیمیش هم خیل

 شایدم

 .به خاطر خاطراتیه که دارم

 .ماشین را دور زد و به سمت طلوع رفت

 .اگه خواستی، میتونی یه گشتی بزنی _

 از حواسپرتی طلوع استفاده کرد و سراغ اسپیکر

 .گوشهی حیاط رفت

@ 

 از قبل با وسواس، چندین ترک عاشقانهی ایرانی و

ه بودخارجی را انتخاب کرده و روی فلش ریخت . 

 .آن را به اسپیکر وصل و سپس موزیک را پلی کرد



 .طلوع با تعجب سمتش چرخید و سوالی نگاهش کرد

بعد از لحظاتی، صدای خواننده در محوطه پیچیده 

 .بود

Not tryna be indie 

 سعی نمیکنم مستقل باشم

Not tryna be cool 

 سعی نمیکنم باحال باشم

Just tryna be in this 

کنم تو این) رابطه ( باشمفقط سعی می  

?Tell me are you too 

 بگو تو هم اینطوری ای؟

?Can you feel where the wind is 

 میتونی حس کنی باد کجاست؟

Can you feel it through 

 میتونی حسش کنی از میان

All of the windows 

 تمام پنجره های

@ 



?Inside this room 

 داخل این اتاق؟

دست طلوع را بار دیگر گرفت و این بار محکم 

 میان

 .انگشتان خود فشرد

 شال را از روی سرش برداشت و به رقص باد میان

 .موهایش خیره شد

 !تا حاال به باد حسودی نکرده بودم_

 به باد؟ _

 لب هایش را با زبان تر کرد و بار دیگر به او چشم

 .دوخت

ه،اونجوری که اون میتونه الی موهات بر _  

 !انگشتای من نمیتونن

 بیهیچدردان#

# ۷۹۲پارت  

@ 

اما« دیوانه شدی؟!» طلوع قصد داشت بپرسد   

 سکوت را ترجیح داد چرا که از چشمان پوالد،



 توانست حس عمیقی که آن لحظه در وجودش داشت،

 .دریافت کند

 .لبخند زد و خود مانتویش را از تن جدا کرد

ی صندلیشال را هم از دستان پوالد گرفت و رو  

 .گوشهی حیاط گذاشت

 .خواننده همچنان میخواند و آهنگ اوج گرفته بود

 :طلوع با سرعت برگشت و بلند گفت

 !برقصیم_

 .پوالد، بی هیچ حرفی همراهیاش کرد

But you'll never be alone 

 عزیزم تو هیچوقت تنها نخواهی شد

I'll be with you from dusk till dawn 

@ 

غروب آفتاب میمونم با تو از طلوع تا  

 یکی از دستان پوالد روی پهلویش نشست و انگشتان

 .دست دیگرشان، در هم گره خورد

I'll be with you from dusk till dawn 

 با تو از طلوع تا غروب آفتاب میمونم



Baby I'm right here 

 عزیزم من همینجام

 .بدنشان به نرمی همراه ریتم موزیک تکان میخورد

 .قلب طلوع تند میزد اما در عین حال آرام بود

 .در آن لحظه، حس عجیبی داشت

 .پوالد اولین مردی بود که همراهش میرقصید

تنها مردی بود که بدون هیچ ترسی، تا هرجا که 

 الزم

 .بود، همراهش میشد

I'll hold you when things go wrong 

 وقتی شرایط بهم ریختن دستت رو میگیرم

@ 

I'll be with you from dusk till dawn 

 با تو از طلوع تا غروب آفتاب میمونم

 !پوالد تنها مردی بود که به او اطمینان داشت

 سر روی سینهاش گذاشت و به تپشهای قلبش گوش

 .سپرد

 .دوست داشت حال او را هم بفهمد



 آرام بود یا هیجان داشت؟

I'll be with you from dusk till dawn 

لوع تا غروب آفتاب میمونمبا تو از ط  

Baby I'm right here 

 عزیزم من همینجام

 میخواستم داخل برقصیم. همون اول کار، همه _

 !چیزو عوض کردی

لحنش شاکی و گلهمند نبود حتی برعکس، انگار با 

 این

 .تغییر برنامه هیچ مشکلی نداشت

@ 

 .طلوع خندید و خود را بیشتر به تن پوالد فشرد

د، حتما در وجود او حل میشداگر امکانش بو . 

 خب آهنگ بعدی رو میریم داخل میرقصیم؛ این _

 !که مشکلی نیست

 بیهیچدردان#
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 .آهنگ که به پایان رسید، دست از رقصیدن برداشتند



_ 

 حتماا

 خودت دیگه میدونی این مدت به من چی

 .گذشت و چه روزایی رو پشت سر گذاشتم

دادم هرشبو تا صبحاگه به خودم بود، ترجیح می   

 کنارت بگذرونم و به هیچچیز دیگهای فکر نکنم اما

 شرایطش نبود... اگه بخوام دست، دست کنم، شاید تا

 سال دیگه هنوز درگیر دادگاه و هزارتا دردسر دیگه

 .باشم ولی خب دیگه نمیخوام فرصتامو از دست بدم

@ 

 آدم یه چشم به هم میزنه، میبینه نصف عمرش

ی از کارهایی که میخواسته رو هنوزگذشته و خیل  

 .انجام نداده

 نمیخوام داشتن توهم تبدیل بشه به یکی از همون

 .خواستهها

 .طلوع مات و و محو پوالد شده بود

 آن قدر سخت و کم ابراز احساسات میکرد که وقتی

 .به زبان می آورد، شوکه میشد



 تو که اینقدر قشنگ میتونی حرف بزنی و از اون _

 چیزی که بهت میگذره، بگی، پس چرا اکثر اوقات

 دریغش میکنی؟

 همین االن میترسم خواب باشم و این ویال، آهنگ،

 ...رقصمون و حتی حرفهای تو خواب باشن

 .پوالد لبخند زد و دست روی گونهی طلوع گذاشت

 .اخالقم این مدلیه _

@ 

 باهاش کنار بیا لطفاا. االنم اگه اینجاییم واسه اینهکه

مچین لحظهای رو به دوتامون بدهکار بودمه . 

 مگه ما چیمون با بقیه زوجا فرق داره؟ هوم؟

 .قبول کن دیگه یهکم فرقو داریم _

 دست طلوع را فشرد و با قدمهای آهستهای مسیر

 داخل ویال را در پیش گرفتند

 ...فقط یهکم _

 در را باز کرد و کنار رفت تا طلوع همه چیز را

 .واضح ببیند

# چدردانبیهی  



# ۷۹۴پارت  

 او را که بیحرکت و بهتزده دید، با تبسمی روی لب

 :گفت

@ 

 ...بفرما تو _

فکر میکرد سوپرایز دیگری نخواهد بود و کل 

 ماجرا

 به وقت گذراندن، آن هم به صورت عاشقانه در ویال

 .ختم میشد اما انگار اشتباه میکرد

 سالن مقابلش، به لطف شمعهای نسبتاا زیادی که

را نشان میداد روشن شده بود مسیری . 

 :سمت پوالد چرخید و با ابروهای باال پریده پرسید

 چه خبره؟ _

 !خودت میفهمی_

 .هیجانزده به تقویم فکر کرد

 ...آخه تولدمم نیست که_

@ 

 خیال میکرد او را درست وسط یک فیلم عاشقانه



 .گذاشتهاند

 !اگر یکباره کارگردان کات میداد، چه؟

گلها پا بگذارند و از کنارهها عبور دلش نمیآمد روی  

 .می کرد

 یعنی واقعاا همهی این کارها را پوالد انجام داده بود؟

 ...آخر به او که نمیآمد

 به انتهای مسیر گل و شمعها نزدیک میشد و

 .ناخودآگاه انگشتان دست پوالد را فشرد

 .سعی داشت به نحوی احساساتش را به او نشان دهد

 حاال شمعها فرم قلب گرفته بودند و او پا وسط آن

 .گذاشت

 .چشمش به باکس گل خورد و با لذت به آن نگاه کرد

 .حس می کرد که او را در بهشت رها کردهاند

 ...اینم برای منه؟ خیلی خوشگله _

@ 

 بیهیچدردان#

# ۷۹۵پارت  

 .آره، خوشحالم که خوشت اومده_



... چه بویمعلومه که خوشم میآد. خیلی قشنگن _  

 !خوبی میدن

 .نگاهش مدام بین گلها و پوالد جابجا میشد

 .من اینو تا آخر عمرم نگه میدارم_

 !ببین چه خوبه

 .پوالد به ذوق هیجان زیاد طلوع خندید

 !هنوز اصل کاری رو نشونت ندادم _

@ 

 یعنی چیز دیگهای هم هست؟ من جنبه ندارم. االنه _

 ...که سکته کنم

یه بازیگرا شدماول فکر کردم شب . 

همه چی مثل یه فیلم عاشقانهست ولی االن فکر 

 میکنم

 ولم کردن تو بهشت. وگرنه نمیشه که همه چی اینقدر

 ...قشنگ و خوب باشه

باکس گل را دو دستی گرفته و با وسواس مراقب 

 بود

 .تا اتفاقی برای آن نیفتد



 ...فقط نمیدونم به مامانم چی بگم برای گال _

ون آمدن جعبهای از جیب کت پوالدصحبتش با بیر  

 .نیمهتمام ماند

 من هر چهقدر هم که زورگو باشم، بازم نباید این _

 .حقو ازت بگیرم

 .هرچی فکر کردم، دیدم راست میگفتی

 :در جعبه را باز کرد و با مکث ادامه داد

@ 

 قول میدم اگه بودن با منو انتخاب کنی، تمام _

داشتن حس تالشمو برای خوشبخت کردنت، برای  

 .آرامش و رضایتت بکنم

 تو قلبا دوست داری عروس خانوادهی صدر بشی؟

 میخوای زنم باشی؟

 واکنش طلوع قطرههای اشکی بود که یکی پس از

 .دیگری روی گونه اش جاری میشد

 بیهیچدردان#

# ۷۹۶پارت  

 !چرا گریه میکنی؟ _



 طلوع، آنقدر احساساتی شده بود که حتی توان

 .صحبت کردن نداشت

 !زبانش واقعاا بند آمده بود اما از خوشی

@ 

 تک تک سلولهای تنش کم مانده بود جیغ و داد راه

 .بیاندازند

 ...من _

 پوالد دست روی گونهاش کشید و اشکهایش را پاک

 .کرد

 .قربونت برم... آروم باش _

 .بینیاش را باال کشید و نفسی گرفت

 شوکه شدم... فکر کردم اوردیم اینجا دوتایی وقت _

 .بگذرونیم

 ...فکر نمیکردم بخوای حلقه و

 .دوباره بغض کرد و نتوانست ادامه دهد

 :پوالد او را در آغوشش فشرد و به شوخی پرسید

@ 

 حاال نمیخوای جواب بدی؟ باهام ازدواج میکنی _



 طلوع خانم؟

در حالیکه اینبار به نشانهی مثبت سر تکان داد و  

 :سرش روی سینهی پوالد بود، جواب داد

 .بله! دوست دارم که همسرت باشم _

 .میخوام همیشه پیشت باشم

 :این بار آهنگ ایرانی بود و خواننده میخواند

 تو چشای تو یه حسیه انگار

 که منو میکشه هردفعه هر بار

 با تو این ماجرا هی میشه تکرار و دیوونهم میکنه

یکنهمنو دیوونهم م  

 تو توی چشمات یه حالتی داری که دلمو به زانو در

 میآری

 نگاهات میزنه ضربهی کاری

 و دیوونهم میکنه داره دیوونهم میکنه

@ 

 .دست زیر چانهاش گذاشت تا سرش را باال بگیرد

 ...ببینمت _

 .چهرهی طلوع سرخ شده بود



 .هم از خجالت و هم هیجان، شوک و خوشحالی

 ...روم نمیشه _

# چدردانبیهی  

# ۷۹۷پارت  

 اخه عاشقم چه کنم دلم کسیو غیر تو نمی بینه دیگه

 نفسم تویی

 همه کسم تویی

 تو چشام نگا کن ببین داره میگه

 تمام هست و نیست من

 تویی فدای اون چشات

 دیوونه میکنی منو،منو که می میرم برات

 تو رو که میبینم چشام رویا رو باور میکنه

@ 

 رویای شیرینم نگات حالم رو بهتر میکنه

 اخه عاشقم چه کنم دلم کسیو غیر تو نمی بینه دیگه

 نفسم تویی

 همه کسم تویی

 .طلوع را باال کشید و لبهایش را عمیق بوسید



 اینبار با خیال راحت و بدون هیچ نگرانی یا عذاب

 !وجدانی

 او که نمیتوانست مثل طلوع با گریه و جیغ و باال و

پریدن حسش را نشان دهد، پس با بوسه این  پایین

 کار

 .را کرد

« میخواهمت»، « عاشقتم»، « دوستت دارم»تما ِم 

 ها

 شده بود لبهایی که با مالیمت و حوصله جز به جز

 .لبهای طلوع را لمس میکرد

 دلش نمیآمد از او فاصله بگیرد اما منکر نفس گرفتن

 .که نمیتوانست شد

او هم پیچیده بودطعم رژ لب طلوع در دهان  . 

 ...چیزی هست که بخوای بگی؟ شرطی... قولی _

@ 

 طلوع که هنوز از جو بوسهیشان بیرون نیامده بود و

 :نفس نفس هم میزد، گیج پرسید

 ریملم پخش نشده رو صورتم؟ _



چند لحظه طول کشید تا پوالد عکس العمل نشان 

 .دهد

 .زیر خنده زد و به صورتش نگاه کرد

خوب و قشنگی نه، خیلی هم _ . 

 :نفس راحتی کشید و سرخوش گفت

 خدا رو شکر... پس اصله و فروشنده بهم فیک _

 .ننداخت

 !گفت ضد آبهها، فکر کردم خالی بسته

 پوالد سری تکان داد و انگشتر را از جعبه بیرون

 .کشید

 :دست طلوع را باال گرفت و پرسید

@ 

 اجازه هست؟ _

 بیهیچدردان#

# ۷۹۸پارت  

چشمانی که مدام پر و خالی میشد، طلوع تنها با  

 .خیرهاش بود و واکنش دیگری نشان نمیداد

خودش دست به کار شد حلقه را در انگشتش فرو 



 .برد

اگه به نظرت قشنگ نیست، میتونم به سلیقه  _

 خودت

 ... یکی دیگه بگیرم و

 :میان صحبتش پرید و گفت

 !الزم نیست؛ خیلی خوبه. یعنی... فوق العادهست _

@ 

نظرش انگشتان طلوع حاال با وجود حلقه، زیباتر به  

 .شده بود

 ناخودآگاه دستش را تا نزدیک لبش باال برد و روی

 .انگشتانش بوسه زد

 .قول میدم هیچ وقت درش نیارم _

 .خیلی برام با ارزشه چون از طرف توئه

 خیلی گرون شده، نه؟

 .آنچه که پوالد گفت، صادقانهترین حرف دلش بود

چه اهمیتی داره؟ من تو رو از الی دردام پیدا  _

 کردم

 و شدی دلخوشیم میون اون حال بد پس بدون خیلی



 !بیشتر از اینا برام ارزش داری

 اگه خدا بودم، یه کاری میکردم امشب هیچوقت _

 !تموم نشه

اشاره کرد راه بروند و از حصار شمعها بیرون 

 .بیایند

@ 

زم نیست این یکی کشصدتا از این شبا میسازیم ال _  

 !بیاد که قربونت

سوالی در ذهن طلوع بود که نمیدانست آن را به 

 زبان

 .بیاورد یا نه

 .کم کم از سالن بیرون رفته و وارد حیاط میشدند

 :پوالد متوجه شد و گفت

 .جانم؟ حرفتو تو دلت نگه ندار _

 :با تعجب از حرکت ایستاد و پرسید

 !از کجا فهمیدی؟ _

د و جواب دادمهربان خندی : 

دیگه بعد از این همه وقت نسبت به حالتات  _



 شناخت

 .دارم

@ 

 با خود فکر کرد یعنی خودش هم همینقدر نسبت به

 پوالد آگاهی داشت؟

 نمیگی؟ _

 :با تردید پرسید

 ...نظر خانوادهت... یعنی مامان و بابات _

 .نگذاشت حرفش را کامل کند

هم دوستهامون که مشکلی نداره، برعکس خیلی  _  

 .داره اصال

 ماه بانو هم به زودی بهش میگم ولی الزم نیست

 .نگران باشی

 اون خیلی مهربونه و هیچی جز خوشحالی و

 .خوشبختی من نمیخواد

 خانوادهی منو اگه بشناسی، میفهمی بیخودی

 .ترسیدی تمام مدت

 !قرار نیست به این خانواده تحمیل بشی، مطمئن باش



@ 

 بیهیچدردان#

# ۷۹۹پارت  

 نزدیک استخر که شدند، پوالد از حرکت ایستاد و

 :گفت

 شنا بلدی؟ _

 .نه، یهکم از آب میترسم کال _

 !هیچوقتم دلم نخواسته یاد بگیرم

 جدی میگی؟ پس برعکس منو خواهرامی! ما رو _

 .هر موقع ول میکردن تو استخر و دریا بودیم

 :با شیطنت ادامه داد

 یعنی االن دوست نداری با من بیای تو آب؟ _

طلوع در ذهنش مشغول بررسی شد تا بداند چه 

 جوابی

 .بدهد

@ 

 با این لباس که نمیتوانست در آب بپرد پس حتما

 !مجبور میشد آن را در بیاورد



 سعی کرد مدل و رنگ لباسهای زیرش را به خاطر

 .آورد

که بهآن قدری ساده و مامان دوز به حساب میآمدند   

 هیچ وجه جلوی پوالد حاضر نباشد آنها را نشان دهد

 از طرف دیگر اصال مگر رویش میشد؟

 .حتی در آب چیزی از آرایشش هم باقی نمیماند

 .نه! نمیشه... من اصال لباس مناسب ندارم _

 ظاهراا اما پوالد به همهی بهانههای احتمالی، فکر

 .کرده بود

_ یهکم آب بازینگران نباش، من چون دوست داشتم   

 .کنیم، از قبل برای جفتمون مایو هم گرفتم

 !عمال کیش و مات شده بود

 :با دستپاچگی خندید و گفت

@ 

 ...واقعاا؟ ببینم مایو رو _

 .پوالد سری تکان داد و از او فاصله گرفت

 مایوها را در ویال گذاشته بود و چند دقیقهای طول

 .کشید تا آنها را بیاورد



ه؟مدلش باحاله ن _  

 .در دل، به خودش غر میزد

 حاال باید چه کار میکرد؟ شاید هم مدل مایو خیلی هم

 ...عریان نباشد

 .با صدای پوالد، سر باال آورد

 خدایی خوشگله، نه؟ _

 بیهیچدردان#

# ۸۰۰پارت  

@ 

 .دهانش باز مانده بود

 واقعا پوالد توقع داشت چنین چیزی بپوشد؟

ه برسه به تومن اینو جلوی دخترا هم نمیپوشم چ _ ! 

 !بعد میگی خوشگله؟

 این اصال چی داره که خوشگل یا زشت باشه؟ کال یه

 !کف دست پارچهست که هیچجامو نمیگیره

 .پوالد خندید و جلو آمد

 اذیت نکن دیگه... اصال چرا ازم خجالت میکشی؟ _

 .من و تو چند وقت دیگه قراره زن و شوهر بشیم



 .این حرفا قانعش نمیکرد

اون موقع یه فکری میکنم حاال تا _ . 

 !االن من اینو تنم نمیکنم

 میری تو آب اصال جز سر وگردنت که چیزی _

 .معلوم نمیشه

@ 

 .خودت داری میگی آب _

 !قیر که نیست! همه چی اتفاقا خیلی هم واضحه

 .کوتاه بیا نبود و این را پوالد هم فهمید

 فکری شیطانی به سرش زد و قصد داشت او را به

 سمت خود بکشاند اما طلوع زودتر متوجه شد و با

 .جیغی بلند فرار کرد

پوالد خندهاش گرفته بود اما دنبال طلوع دوید و 

 :گفت

 .کجا فرار میکنی دختر؟ وایسا ببینم _

 کفش های پاشنه بلند و لباس بلندش باعث میشد حین

 فرار تعادل نداشته باشد خصوصا که اطراف استخر

زمین، کامال لیز بودبه لطف خیس بودن  . 



 !نمیام، ولم کن _

 .همچنان دور استخر میدویدند

@ 

 !یه دیقه وایسا، کاریت ندارم _

 !میوفتی حداقل اینقدر سریع ندو، نمیخورمت که

 .طلوع اما گوشش بدهکار نبود

 :حین نفس نفس زدن با صدای بلند جواب داد

مشبیه مامانایی شدی که با دمپایی میافتادن دنبال آد _  

 ...بعد میگفتن وایسا کاریت نداری

 هنوز حرفش تمام نشده بود که با نزدیکتر شدن

 پوالد، هول شد و قصد داشت سرعتش را بیشتر کند

 .اما پای چپش لیز خورد

 قبل از اینکه متوجه شود چه اتفاقی افتاده، با جیغی

 !بلند، در آب افتاد

 بیهیچدردان#

# ۸۰۱پارت  

دپوالد متعجب از حرکت ایستا . 

@ 



حالت افتادن طلوع در آب آنقدر عجیب بود که 

 دوست

 داشت تا ساعتها قهقهه بزند اما مسئله این بود که باید

 !نجاتش میداد

 در حال دست و پا زدن بود و روی آب که میآمد،

و بعد دوباره زیر آب میرفت« کمک» فریاد میزد  . 

 بدون فوت وقت، در آب پرید و خیلی زود به طلوع

 .رسید

ت دور تنش پیچید و او را باال کشیددس . 

طلوع روی آب که آمد، نفس عمیقی کشید و 

 چشمانش

 را باز که کرد، چهرهی خیس و خندان پوالد را

 .مقابلش دید

 ...وای... داشتم... میمردم _

 دور از جونت، مگه من میذارم چیزیت شه؟ _

 .مشت محکمی روی سینهاش زد

@ 

 !برو گمشو، همهش اص اال تقصیر توئه _



 :یک تای ابرویش را باال داد و خونسرد گفت

 گم شم؟ ولت کنم چهجوری میخوای خودتو از _

 آب بکشی بیرون؟ محض اطالعت اینجایی که االن

 !روش وایسادیم، عمیقه

 لحظهای به آنچه پوالد گفت، فکر کرد و سپس محکم

 .پوالد را چسبید

ب بریم بیرون، بعد دربارهیعزیزم اول از آ _  

 !چیزای دیگه حرف میزنیم

تا حاال با کت و شلوار و کفش تو آب نپریده بودم  _

 که

 .به لطف تو اتفاق افتاد

 اونوقت خیال میکنی به همین زودی از آب میآرمت

 !بیرون؟ زوده حاال

@ 

آرام آرام به سمت گوشهای از استخر حرکت کردند 

 و

 .پوالد به میله اشاره کرد

 .بگیرش تا نری زیر آب _



 !من لباسامو در بیارم

طلوع با خود فکر کرد فرصت داشت تا از آب 

 بیرون

 بپرد و فرار کند؟

با لباسی که کامال خیس و سنگین شده و البته 

 کفشهای

 دست و پاگیرش تا میخواست به خودش بجنبد، حتما

 پوالد او را به آب برمیگرداند پس نقشهی فرار منتفی

 .بود

هی کشید و لب زدآ : 

 .باشه _

 چند لحظه بعد، پوالد همه چیز را جز لباس زیر

 .درآورده بود

@ 

 !خب حاال نوبت توئه _

 :با چشمانی که ناخودآگاه گرد شده بودند، گفت

 چی چی رو نوبت توئه؟ من همینجوری راحتم _

 !عزیزم
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 !اوکی پس من خودم کمکت میکنم _

ی چی گفتم؟ کجا میای هی نزدیکتر؟اصال شنید _ ! 

 پاتو بیار باال _

 :گیج پرسید

 چی؟ _

@ 

 !میخوام کفشاتو در بیارم _

 ...آهان _

 مقاومت که فایدهای نداشت و پوالد در نهایت همان

 کاری را میکرد که در ذهن داشت پس تصمیم گرفت

 .دیگر اعتراضی نکرده و به او اعتماد کند

که کامال خیس و سنگینلحظاتی بعد لباس شبش هم   

 .شده بود، به کمک پوالد بیرون آورده شد

 گر گرفته بود و تاب نگاه کردن در چشمانش را

 .نداشت

بار دیگر که صورت پوالد نزدیکش شد، میله را 



 رها

 .کرد و خودش را به او سپرد

 آن شب را در حالی صبح کردند که تا صبح بارها و

 .بارها توسط یکدیگر نوازش شدند

 ...صحبت بینشان بوسه بود و آغوشی داغ

@ 

 نجواهای عاشقانهیشان از عمر شمعها چندین برابر

 .بیشتر بود

 پوالد از اینکه باالخره، علیرغم تمام مشغلهها این

 شب را مهیا کرد، خوشحال بود و نتیجهی تالشش را

 .با درخشش نگین انگشتر میان انگشت طلوع میدید

زدیکتر شدند وحس میکرد امشب به همدیگر ن  

 .اعتماد و احساس بینشان بیشتر شد

 آنقدر در آب بازی کردند که با ولع سراغ شام رفته

 .بودند

 غذا به طرز عجیبی برایشان خوش طعم و خوشبو

 .بود

 .از نگاه کردن به غذا خوردن طلوع، لذت میبرد



 دختر شکمویی به حساب میآمد و فقط چند لحظه

اشتهایش باز شودخیره شدن به او، باعث میشد  . 

 !با وجود او خوشحال بود و خوشبخت

 :آن شب دم گوشش دم زده بود

@ 

 .کنار تو، زندگی قشنگه _

 همیشه پیشم باش چون دیگه نمیخوام اون روی

 !زمختشو ببینم
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 .با صدای زنگ موبایلش، به سختی چشم باز کرد

و از این تماس بدموقع، فحشی به زبان آورد 

 موبایلش

 .را از عسلی کنار تخت برداشت

رادمهر پشت خط بود. نچی گفت و تماس را پاسخ 

 .داد

 سالم، معلوم هست کجایی؟ _

 .صدایش هنوز خوابآلود و گرفته بود



 سالم، چی شده مگه؟ _

@ 

 با هزارتا بدبختی یه تایمی جور کردم بتونی امیدو _

 .ببینی

 .آماده شو همین االن راه بیوفت

چیزی که در آن لحظه دلش میخواست دیدن آخرین  

 !امید بود

 ترجیح میداد با طلوع وقت بگذارند یا نهایتاا به هتل

 .برود و مشغول کارهای روزمرهاش بشود

 :نفسش را محکم بیرون داد و گفت

 !باشه _

 سه روز از آخرین دیدارشان میگذشت و فقط کافی

بود پلک بندد، تا خودش را دوباره کنار طلوع در 

 ویال

 .تصور کند

 احتمال داشت اجازه ندهند موبایلش را با خود داخل

 ببرد پس برایش نوشت چند ساعتی درگیر کارهایش

 .خواهد بود تا نگران نشود



@ 

 سر و صورتش را شست و لباسهایش را عوض

 .کرد

این دیدار حاال که خواب از سرش پریده بود، به دلیل  

 .بیشتر میتوانست فکر کند

 امید از چه میخواست صحبت کند؟

 قرار بود که رازی، فاش شود؟

 حتما حرف مهمی برای گفتن داشت که بارها برای

 ...دیدن پوالد، اصرار کرده بود

 ساعتی بعد، در سالن نمور و کم نور سالن مالقات،

 .مقابل او نشسته بود

نسبت به او حس تحمل دیدن چهرهاش سخت بود و  

 .انزجار شدیدی پیدا کرده بود

 :به طعنه گفت

 الغر شدی، غذای اینجا بهت نمیسازه؟ _
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 امید، در همین مدت نه چندان طوالنی هم چندین کیلو

 .وزن کم کرده و زیر چشمانش گود افتاده بود

 .نوع نگاهش عجیب بود

دید و همهم شرمندگی و پشیمانی میشد در آن   

 .شرارت

 .سالم، خوبه که اومدی _

 ...راستش فکر نمیکردم قبول کنی

 بیحوصله نگاهی به او انداخت

 .باید زودتر به هتل میرفت و کارهایش زیاد بود

 احتماال تا بعد از ظهر وقت نمیکرد حتی سرش را

 .بخاراند

 .زود برو سر اصل مطلب، وقت ندارم _

و ببینی؟کارت چیه؟ واسه چی میخواستی من  

@ 

 .عجله نکن، همهچیو میگم برات _

 .پوالد دست به سینه، منتظر نگاهش کرد

 .امید نمیدانست از کجا شروع کند

 زیر لفظی میخوای؟ _



 :طعنهی پوالد را نادیده گرفت و گفت

 .باشه، بدون حاشیه شروع میکنم _

 !من اشتباه کردم قبول، ولی مقصر اصلی من نیستم

خیرهاش ماند و با اخمهایی پوالد، از سر تعجب، 

 درهم

 :پرسید

 منظورت چیه؟ _

 همهچی افتاده گردن من... در صورتی که ایدهی _

 !اصلی این کار با من نبوده

@ 

 اگه قراره بمونم زندان و تاوان کارامو بدم، چرا اون

که فکرشو انداخت تو سرم و براتون نقشه کشیده 

 بود،

 خیالش راحت باشه و هیچ برخوردی باهاش نشه؟

 از آنچه که امید صحبت میکرد، هیچ سر در

 .نمیآورد

 نکند قصد بازی دادنش را داشت؟

 :به سمتش خم شد و خشک و جدی گفت



چرا فکر کردی من حرفای تو رو قراره باور  _

 کنم؟

 بازی جدیدته؟

 دیدی بدجور افتادی تو مخمصه، حاال میخوای یه

رم برای خودت جور کنی؟شریک ج  

 .امید بیتفاوت شانه باال انداخت

 میل خودته، میتونی باور نکنی ولی من دیگه _

 .انگیزهای برای نقش بازی کردن ندارم

 !هرچی که بهت میگم، چیزی جز حقیقت نیست

@ 
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 چه کسی امکان داشت آنقدر از آنها متنفر باشد که

 چنین نقشهای بکشد؟

یچ چیز به ذهنش نمیرسیده . 

 خب حرف بزن! کی پشت این ماجرا بوده؟ _

 .امید به کندی سر باال آورد و خیرهی چشمانش شد

 من میدونستم وضعتون خوبه، ولی خبر نداشتم که _



 .چنین سرمایهای هم دارید

 اون روزای اولی که به خواهرت نزدیک شدم، واقعا

 . ازش خوشم میاومد

ب دختر خوبی بودعاشقش نبودم، ولی خ . 

 خانوادهی درست و حسابی و معروفی داشت، تو رو

 .هم که میشناختم

 کال هرجور حساب میکردم، گزینهی مناسبی بود

 .برای ازدواج

@ 

 دروغه بگم به پوالتون فکر نکردم ولی واقعاا هیچ

 .نقشهای نداشتم

 با خودم گفتم اگه برم تو این خانواده، دیگه خود به

سهخود پول هم میر . 

 :اینها همه حاشیه بود. بیتاب گفت

 !مقدمهچینی رو تمومش کن و اسم تحویل من بده _

 یه روز که داشتم میرفتم خونه، بعد از اینکه از _

 .ماشین پیاده شدم، یکی صدام زد

 چرخیدم نگاهش کردم، دیدم یه مرد میانساله که



 !نمیشناسمش ولی اون انگار از من خبر داشت

 .گفت حرفای مهمی داره و باید بهش گوش کنم

 .تیپ خوبی داشت و بهش میاومد آدم حسابی باشه

 .قبول کردم ولی نه تو خونهی خودم

 .اون اطراف یه کافه بود، رفتیم اونجا

 .شروع به صحبت که کرد، خیلی تعجب کردم

 !از همه چی من خبر داشت. با جزئیات

 .ازش واقعاا ترسیدم

@ 

انوادهی شما که دیگه خیلی بیشتر اطالعاتش از خ

 !بود

 بهم گفت چنین سنگایی وجود داره و پولی که از به

 دست آوردن اونا گیرم میاومد، میتونست خودم و

 !هفت نسل بعدمو بدون نیاز به پول کنه

 گفت فکرامو بکنم و اگه خواستم به این پول برسم،

 !بهش تماس بگیرم تا جزئیات بیشتری بهم بده

کارتشو گذاشت جلوم و رفت بعدشم که ! 
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 :بیقرار پرسید

 خب کی بود؟ _

 :امید بعد از مکثی طوالنی و آزاردهنده، جواب داد

علی عامل» روی کارت نوشته بود  _ » ! 

@ 

 .پوالد با ناباوری روی صندلی وا رفت

 صدای امید در گوشش زنگ میزد و مغزش در حال

 .متالشی شدن بود

ط یک شوخی کثیف بود! یا شاید هم یک بازیاین فق  

 !مسخره از جانب امید تا کمی خودش را تبرعه کند

 :با عصبانیت غرید

 !دهنتو ببند آشغال، داری بلوف میزنی _

 چهطوری همچین چیزایی به ذهنت میرسه سر هم

 کنی، ها؟

 واسه اینکه خودتو بیگناه نشون بدی، از هیچ

 !کثافتکاری نمیگذری؟

غ نمیگم پوالد ، میدونم بهم بیاعتماد شدیمن درو _  



 ولی قصدم از این حرفا بیگناه نشون دادن خودم

 .نیست

 !اشتباه کردم، تاوانشم میدم

@ 

 طمع کردم برای پول، با خودم گفتم اینا که خودشون

 وضعشون خوبه، چیزی ازشون کم نمیشه حاال من

 .چهارتا عتیقه ازشون ببرم

ن آدم را رفیق خودپوالد پوزخند زد. چهطور ای  

 میدانست؟

 کشتن منم با همین روش برای خودت توجیه _

 !کردی؟

 .امید سرش را پایین انداخت

 من نمیخواستم باهات همچین کاری کنم، اصال _

 ...نقشهای هم نداشتم. به خدا راست میگم

 اولش خواستم به اون شماره کارت بیاعتنا باشم ولی

 ...نمیشد

 ...هر چند ساعت، چشمم میخورد بهش

 حتی مچالهش کردم و انداختم تو سطل آشغال، ولی



 نصفه شب باز رفتم سراغش و آخر سر طاقت

 !نیوردم، زنگ زدم

@ 

 .انگار از قبل مطمئن بود که پیدام میشه

 .راجع بهم تحقیق کرده بود و شخصیتمو میشناخت

مدهازش پرسیدم که چه برنامهای داره؟ اصال چرا او  

 سراغ من؟ انگیزهی خودش چیه؟ اگه سنگا رو گیر

 بیارم، باید باهاش شریک شم؟
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گفت از پشت تلفن نمیشه صحبت کرد و یه قرار 

 دیگه

 .گذاشتیم

 بازم ازش خواستم حتما یه جای عمومی باشه و اونم

 .قبول کرد

 ...دو روز بعد، دوباره دیدمش

و حس سنگینی در قفسهنفس پوالد باال نمیآمد   

 .سینهاش داشت



 احساس خشم، سرخوردگی، غم و ناباوری همزمان

 .در جانش شعلهور بود

@ 

 گفت هیچی از اون عتیقهها نمیخواد و همهش _

 !قراره برای خودم باشه

 !حتی قول داد کمکم کنه تا راحت آبشون کنم

یهکم حاشیه رفت ولی باالخره فهمیدم برای رسیدن 

 به

تو نباید وجود داشته باشی! اولش وحشت اون سنگا،  

 .کردم، دلم میخواست فرار کنم و برم خونه

 دوست داشتم حافظهمو پاک کنم تا یادم نیاد اصال این

 ...مردو دیدم

 سرش داد زدم و گفتم اصال حالیش میشه چی میگه؟

 فکر کرده با کی طرفه؟

 میخواستم ول کنم برم، ولی دستمو گرفت و خونسرد

 :گفت

یدونی پای چند میلیارد وسطه؟م _  

 .کالفه پلک بست



 انگار از یادآوری آن روزها، از خودش ناامید شده

 .بود

@ 

 باور کن نقطه ضعف منو میدونست و هر بار که _

 میخواستم ازش فاصله بگیرم، پای پول رو میکشید

 ...وسط و وسوسهم میکرد

 !گفت هیچوقت، هیچکس قرار نیست بفهمه کار منه

م کمکم میکنه و تنهام نمیذارهگفت خودش ... 

 .هرچه امید میگفت، قانع نمیشد

 هنوز امید داشت یک جای کار بلنگد و در صحبتش

 .تناقض پیدا کند

چرا اصال باید به تو همچین پیشنهادی بده؟ چرا  _

 باید

 بخواد به ما ضربه بزنه و حتی مرگ منو بخواد؟

 میفهمی داری دربارهی کی حرف میزنی؟

 اون صمیمیترین دوست پدرمه، کسی که من و

 !خواهرام عمو صداش میکنیم

 من دقیق نفهمیدم، ولی میدونم که مشکل اصلیش با _



 .بابات بود

 وقتی راجع بهش حرف میزد، صداش پر کینه

 .میشد

@ 

 .از سر شگفتی و بهم ریختگی، به خنده افتاده بود

 ...مگه میشه... یه عمر دوست هم بودن _

# ردانبیهیچد  

# ۸۰۸پارت  

 فقط ظاهرسازی میکرد! هرچی هست، تو گذشته _

 .اتفاق افتاده و باعث کینه شده بود براش

 حاال اینکه پدرت باهاش چیکار کرده رو من

 ...نمیدونم

 نمیدونم میتونی گیرش بیاری یا نه، آدم پر نفوذی

 .بود و حتما فهمیده که من گیر افتادم

ومدی دیدن منحتی بعید نیست بدونه تو امروز ا ! 

 ...هیچی ازش دور از انتظار نیست

 .این همهی چیزی بود که من میدونستم

@ 



 هزاران سوال در ذهنش جوالن میداد اما زبانش

 .سنگین شده و دهانش باز نمیشد

 !در شوک شدیدی فرو رفته و عمال آچمز شده بود

 اینا رو چرا به پلیس نگفتی؟ _

 :امید ناامید جواب داد

نم نمیتونن گیرش بندازنچون میدو _ . 

اون شمارهای که من باهاش تماس میگرفتم، چند 

 روز

 بعد از دسترس خارج شد و مطمئنم اصال به نام

 .خودش نبود

 فکر همهجاشو کرده بود و فقط خواستم حقیقتو

 ...بدونی، همین

 :در همین حین بود که سرباز، وارد شد و گفت

 !وقت مالقات تمومه _

@ 

ی، از جا بلند شد و زیر لب امید بدون معطل

 خداحافظی

 .کرد



 چند دقیقه طول کشید تا پوالد به خودش بیاید و آنجا

 .را ترک کند
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 .نمیدانست چندبار از این پرونده باید شوکه میشد

 .چندبار تمام باورهایش به هم میریخت

 گیج و مبهوت در ماشینش نشسته و توان رانندگی

 .نداشت

 سعی کرد رفتار مشکوکی از او به خاطر آورد اما

 .هیچ به ذهنش نمیرسید

 .همیشه با آنها مهربان بود و دلسوز

 !حتی برای دیدنش هم چندین بار به آلمان آمده بود

 حرفهای خوب میزد و امیدوارش میکرد به

 !روزهای بهتر

@ 

 وقتی در اوج ناامیدی و افسردگی دست و پا میزد،

ه سعی کرد حالش را بهتر کند، یکی از کسانی ک

 همین



 !عمو علی بود

 موبایلش را بیرون آورد و تصمیم گرفت با او تماس

 .بگیرد

 .احتما اال این کار منطقی به نظر نمیرسید

حتی اگر واقعاا این همه بال سرشان آورده باشد، با 

 یک

 تماس تلفنی که اقرار نمیکرد اما با این حال، انگار

نمیشنید، باورش نمیشداگر از زبان خودش  . 

 بعد از چند لحظه، از بین مخاطبان پیدایش کرده و

 !تماس گرفت اما خاموش بود

 .چشم بست و ناامید سر روی فرمان گذاشت

 .باید چه کار میکرد؟ آدرس خانهاش را داشت

 از وقتی که به ایران بازگشت، به خانهاش سر نزده

 .بود اما میدانست کجاست

را آنجا پیدا کند؟یعنی میتوانست او   

@ 

 حسی درونش میگفت که این کار بیهوده خواهد بود

 ...اما باید حداقل تالشش را میکرد



 .دقیقهای بعد، ماشین را روشن کرده بود

 .شاید میتوانست سرنخی به دست آورد

 .نمیخواست به همین زودی ناامید شود

 مسیر را حدودی میدانست اما کوچه پس کوچهها را

 .شک داشت

نهی علی در منطقهای خلوت، متمول و ویالییخا  

 نشین از تهران قرار داشت و پوالد با خود فکر کرد

انگیزهی او از ضربه زدن، میتوانسته هرچیزی 

 باشد

 !جز پول

 .او به حد کافی، سرمایه داشت

 چندین خانه و ویال، شرکتها و حتی خرید و فروش

 .ماشین

، دستیاز آن دسته آدمهایی بود که در هر بخشی  

 !داشت و اتفاقاا، موفق هم بود

@ 

 در بورس هم سرمایه گذاری میکرد و نمیدانست

 چهطور برخالف عموم مردم، هیچوقت در آن ضرر



 .نکرد

 امید هم گفته بود که حتی یکی از سنگها را برای

 .خود نمیخواسته

 پس چه چیزی باعث به ثمر نشستن بذر این کینه شد؟

 چه عاملی دل او را در این حد سیاه کرده بود؟

 بیهیچدردان#
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 .با تردید جلو رفت و به در خانه نگاه انداخت

 سالها از روزی که پایش را در آنجا گذاشته بود،

 میگذشت و مطمئن نبود بعدها، خانهاش را عوض

 .نکرده باشد

 زنگ در را فشرد و منتظر ایستاد اما هرچه صبر

بی نشنیدکرد، جوا . 

@ 

دوباره و دوباره زنگ زد اما فایدهای نداشت و 

 خبری

 .از کسی نبود

 .پوفی کشید و ناامید از خانه فاصله گرفت



 با این که پیشبینیاش را کرده بود، باز هم اخم غلیظی

 .روی صورتش نشست

 .به سراغ خانهی همسایه رفت

 .نمیخواست دست خالی آن محله را ترک کند

دستش به سمت آیفون تصویری برود،قبل از این که   

 در باز و مردی تقریباا همسن و سال خودش از آن

 .بیرون آمد

 .سالم _

 .مرد جوابش را داد و سوالی نگاهش کرد

 :به خانهی علی اشاره کرد و گفت

 ببخشید شما خبر دارید خونه بغلیتون خالیه یا نه؟ _

@ 

 خونهی آقای عامل رو میگید؟ یه چندماهی میشه _

ه رفته و خونه خالی شدهک . 

 .صدایش انگار از قعر چاه بیرون میآمد

 رفته؟ کجا رفته؟ _

 :مرد مشکوک نگاهش کرد و پرسید

 !شما خودت کی هستی؟ برای چی میپرسی؟ _



 برای آنکه از روی شک و ترس ساکت نشود،

 :توضیح نسبتاا کاملی داد

 .من یه کار مهم دارم باهاش _

شو داشتم بهش زنگ زدمحتما باید ببینمش، شماره  

 .ولی خاموش بود

 .اومدم دم خونهش ولی کسی درو باز نکرد

 .واسه همین دارم از شما میپرسم

@ 

 نمیدونم کدوم کشور رفته، فقط فهمیدم که خارجه _

 !همین

 دست از پا درازتر، خسته و بیجان به سمت ماشینش

 .بازگشت

به همین راحتی، هر کار دوست داشته کرده و بعد 

 هم

 رفته؟

 در همان حین بود که صدای رسیدن پیامی جدید، به

 .گوشش رسید

 ابتدا قصد داشت بیتوجهی کند اما اگر طلوع بود چه؟



 .نمیخواست نگرانش کند

 صفحه موبایل را باز کرد و چشمش به پیام جدیدی

خورد که از شمارهای ناشناس برایش ارسال شده 

 .بود

که صفحهی چت را که باز کرد، متوجه شد 

 شخصی،

 .برایش پیام صوتی فرستاده

 تعداد دقیقه باالی ویس باعث میشد برای دانلود کردن

 .آن تردید کند

@ 

 .احتمال زیاد یکی از کارکنان و یا مهمانان بود

 بیهیچدردان#
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 در نهایت، حس کنجکاوی مانع نادیده گرفتن و یا

 .موکول کردن آن به وقت دیگری شد

د و صدا را پلی کردبه صندلی تکیه دا . 

 سالم پوالد، چهطوری پسر؟ هرچند الزم نیست »

 .چیزی بگی، میتونم حالتو خودم درک کنم



 «حتما حسابی گیج و بههم ریختهای، اینطور نیست؟

 اکسیژن در سینهاش حبس شده و حتی نفس کشیدن

 .یادش رفته بود

 هزارتا سوال تو ذهنت داری، نه؟ عجله نکن و با »

مو گوش کن چون خیلی چیزا روحوصله حرفا  

 «توضیح دادم برات

@ 

 .صدا را قطع کرد و به اطرافش نگاه انداخت

 یعنی کسی او را تعقیب میکرد؟ پس چرا متوجه هیچ

 شخص مشکوکی نشده بود؟

 حتما به او خبر داده بودند دنبالش میگشته که این پیام

 .صوتی را فرستاده

 .عصبی دوباره آن را پلی کرد

ن روزی که متوجه شدم از تصادف جوناز همو »  

 .سالم به در بردی، فهمیدم که همچین روزی میرسه

روزی که مجبور بشم حقیقت رو برات توضیح 

 ...بدم

 احتماال اولین سوالی که از خودت پرسیدی این بوده



 که چرا من؟

 چرا عمو علی خواسته بهم آسیب برسونه، من که

 .کاریش نداشتم

ی، مگه نه؟همین رو با خودت گفت » 

 .درست حدس میزد

@ 

 مشکل اصلی من تو نبودی و نیستی ولی حتما »

 شنیدی که هر جنگی تلفات خودشو داره و تر و

 .خشک با هم میسوزن

تو هم همون تلفاتی بودی که خودت گناهی نکردی 

 اما

 «!محکوم بودی به از بین رفتن

 .چه ساده از مرگ او حرف میزد

 .تا به حال این روی او را هرگز ندیده بود

 آنقدر بیخیال بود که هر کس نمیدانست، خیال

 میکرد در حال تعریف کردن کتابی عاشقانه و

 !تخیلیست

 .خب... آمادهای؟ میخوام ببرمت به سالها قبل »



 قبل از اینکه اصال پدر و مادرت ازدواج کنن و شما

 !بچهها وجود داشته باشید

میدونی یا نه، اما اون موقعها من وضعنمیدونم که   

 !مالیم خوب نبود اما در عین حال بلند پرواز هم بودم

دلم میخواست یه جوری بتونم خودمو سریع باال 

 بکشم

 .و پول هنگفتی گیرم بیاد

 .از پول نزول بدم میاومد واسه همین سمتش نرفتم

@ 

 میدونستم آدم، حسابی گرفتارش میشه و اونقدر

کشن که اصال نمیصرفه همچینروش سود می  

 .کاری

 حاال بماند که پول حروم اصال برکت نداره و معلوم

 ...نبود کارم با اونا بگیره یا نه

 دنبال یه راه درست بودم که بدون دردسر بتونم

 .ایدههامو عملی کنم

 همون موقعها بود که ایدهی ساخت هتل، اونم تو

 .منطقهای که االن هست، به ذهنم رسید



زمان، هنوز هتلها اشباع نشده بودن و بعضیاون   

 مناطق با اینکه شرایط خوبی داشتن، کسی چیزی

 !نساخته بود

 !ایده براش زیاد داشتم، با جزئیات کامل

اینکه چی داشته باشه که متفاوت به نظر برسه و 

 همه

 .رو به خودش جلب کنه

 اینکه چهطوری بتونم تو مدت زمان کم معروفش کنم

ی برسونمشو به سودآور ... 

 حسابی تحقیق کرده بودم، از هر کسی که ممکن بود

 چیزی بدونه، سوال میپرسیدم و در نهایت حتی برای

@ 

 بیست سال آینده هتلی که خیالی بود، برنامهریزی

 «!کردم
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 صحبتهای مختصری از زبان پدرش شنیده بود که

عد از مدتی،او و عمو علی در ابتدا شریک بودند و ب  



 .هامون مستقل شده اما هیچ چیز دیگری نمیدانست

 بابات دوست صمیمیم بود. وقتی باهاش در میون »

 .گذاشتم، استقبال نکرد

 خیال میکرد جوگیر شدم و این چیزایی که ازشون

 حرف میزنم، تو واقعیت عملی نمیشن اما من

 .مطمئن بودم

 .واقعا شک نداشتم که ایدهم میگیره

گفتم اصال قرض در نظر بگیره و یه مدت صبر 

 کنه،

 .من بهش پولشو برمیگردونم

@ 

 وقتی دید چهقدر من مصمم هستم، یه دو دوتا چهارتا

 کرد و گفت باشه سرمایه از خودش ولی دیگه همه

 .چی با من

 .تمام دوندگی و پیگیریها رو من انجام دادم

 .جون کندم تا مجوز بگیریم تا اونجا ساخته بشه

 میخوام سرتو درد نیارم، پس از جزئیات میگذرم

 فقط اینو بدون که دو سه سال بعد، دقیقاا بابات به



 .حرف من رسید

 .هتلمون متفاوت بود و همیشه مسافر داشت

ازش خواستم اون سرمایهی اولیه رو به اضافهی 

 سود

 این مدت اگه میخواد، حاال برداره و بره یا حداقل

 .عادالنهتر شریک بشیم

 حقم بود حداقل پنجاه درصد هتل برام باشه، نبود؟ اما

 هامون صحبت راجع به این موضوعو هی مینداخت

 «!برای بعد

 باز هم مسئله پول بود؟

 جدای از آن، نمیتوانست پدرش را کالهبردار تصور

 .کند

@ 

 !همون موقعها بود که من عاشق شدم »

 حسم یه دوست داشتن معمولی نبود واقعاا دیوونهش

 .شده بودم

 .عین پسرای نوجون، اگه میدیدمش هول میکردم

 دست و پام یخ میزد و قلبم میخواست از سینهم



 .بیرون بیاد

 از یه خانواده متمول بود و میدونستم اگه بخوام بهش

 پیشنهاد ازدواج بدم، باید وضع مالیم خیلی بهتر باشه

 .وگرنه خانوادهش قبول نمیکنن

سر راحت باهم دوستاالن رو نبین که دختر و پ  

 .میشن و تو روی خانواده هاشون در میآن

 زمان ما که از این حرفا نبود... با این حال به خودم

 گفتم اگه توجهشو به خودم جلب کنم، حتما به نفعم

 میشه چون حتی اگه بابات راضی میشد کنار بکشه،

 .بازم معلوم نبود خانوادهش قبول کنن

حقیق کوچیک کنن تاکافی بود که خانوادهاش یه ت  

 بفهمن ما تا همین یک سال پیش کجای تهران زندگی

 ...میکردیم و اصل و نصبمون کجاست

 .روم نمیشد با خودش مستقیم حرف بزنم

@ 

 خیال میکردم حتما منو پس میزنه و بهم فرصت

 .اینو نمیده که خودمو بهش ثابت کنم

ههامون که بیتابیمو دید، پیشنهاد داد که بره با دختر  



 !حرف بزنه و بگه که من میخوامش

 .یهکم فکر کردم دیدم پیشنهاد خوبیه

 .قدرت تکلمش خیلی از من بهتر بود

هامون از همون اول یه شخصیت کاریزماتیک 

 داشت

 .که آدمو تحت تاثیر قرار میداد

 نمیفهمیدی چه جوری ولی یهو میدیدی که باهاش

 .همنظر شدی

 با خودم گفتم اگه هامونو پس بزنه، پس صد در صد

 .با من رفتارش بدتره برای همین موافقت کردم

 بیهیچدردان#
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 کمی مکث کرد. انگار که صحبت کردن از این

 .قسمت گذشته، برایش سخت بود

@ 

میتونی حدس بزنی چی شد بعدش؟ تو پسر  »

 باهوشی

 !هستی، حتما فهمیدی



دختره قبول نکرده با من  هامون برگشت و گفت

 حرف

 !بزنه

 خیلی بهم ریختم، همهی امیدم به هامون بود که اونم

 .ناامیدم کرد

 نمیتونستم بیخیال شم واسه همین چند روز بعد وقتی

 !داشت میرفت دانشگاه، خودم رفتم سراغش

 همین که منو دید، راهشو کج کرد و یه اخم غلیظ هم

 .نشونده بود رو صورتش

ه نداد یه کالم بگم! منم ول کن نبودماصال اجاز  

 .راستش... یکی، دوماه شده بود کارم همین

 عین پسرای عالف که هیچکاری ندارن، تمام

 برنامههاشو حفظ کرده بودم و میدونستم کی بیرون

 .میره منم همون موقع پیدام میشد

 چند ماه گذشته بود و کم کم دیگه داشتم قبول میکردم

مکه باید بیخیالش بش . 

 خب وقتی منو نمیخواست، نمیتونستم زورکی

 .وادارش کنم



@ 

 با خودم گفتم برای بار آخر شانسمو امتحان میکنم،

 .اگه بازم گفت نه، دیگه میرم پی زندگیم

 اون روز هرچی دم خونهشون صبر کردم، پیداش

 .نشد

 خیلی تعجب کردم، عصرا میرفت کالس موسیقی و

نزدیک هشت نزدیک غروب باید برمیگشت ولی تا  

 !شب پیداش نشد وقتی هم دیدمش، تنها نبود

 .از یه ماشین پیاده شد که خیلی آشنا بود

 فکر کردم توهم زدم، راننده اون ماشین هم فقط شبیه

 !رفیقمه اما اشتباه نمیکردم

اینو وقتی مطمئن شدم که با خنده بهش گفت برو 

 دیگه

 !هامون، ممکنه یکی ما رو باهم ببینه

تلخی ادامه داد با پوزخند : 

 میبینی بابات چه آدم بیشرف و نامردیه؟ من اون_

 شب، دم خونهی پدر ماهبانو وقتی با هم دیدمشون

 !مردم



بابات خیلی راحت با ماهبانو ازدواج کرد و براش 

 مهم

 .نبود چه بالیی سر من آورد

@ 

 یه قیافه مظلوم به خودش گرفت و مثال با ناراحتی

 گفت که متاسفه! عاشق ماهبانو شده و همدیگه رو

 .دوست دارن

 .کاری نمیتونستم بکنم... یعنی اصال زورم نمیرسید

 .ولی این کار پدرت جیگرمو سوزوند

 !با خودم عهد کردم یه روز جواب کاراشو بگیره

 شاید فکر کنی واسه همین شراکتمون بهم خورد ولی

 !نه

هامون احساسمن هیچ حرفی از جدایی نزدم اما   

 !خطر میکرد انگار

 .نمیدونم... ولی یهو دبه کرد

 محترمانه گفت سهم زحمتمو میده و بعدش برم پی

 !کارم

بابات حاال یاد گرفته بود با هتل چیکار کنه و 



 احتیاجی

 .به من نداشت

 خیلی چیزا رو خودم با سادگی کامل بهش یاد دادم و

 ...خیال نمیکردم با همونا ضربه ببینم

هی کارایی که پدر و مادرت باهام کردن، بایدهم  

 باعث میشد که ازشون فاصلهی زیادی بگیرم ولی

 !من زیاد نرمال نیستم

@ 

 :خندید و با هیجان بیشتری ادامه داد
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 نمیخواستم عین آدمای ترسو فرار کنم _

 !اونا باید تاوان کاری که باهام کرده بودن رو میدادن

نامردی کرد. میدونست من ماهبانو رو هامون 

 دوست

 دارم و رفت سمتش و اون دختر هم در اصل فقط یه

 .آدم ظاهربین بود که پول و قیافه رو ترجیح داد

 رابطهمو باهاشون حفظ کردمو و به جوری رفتار



کردم که به نظر برسه با این مسئله کنار اومدم و 

 هیچ

ممشکلی ندارم ولی خب... فکر انتقام بود ! 

 من زندگیمو ساختم، چند سال بعد، به پول خیلی

 بیشتری رسیدم ولی دلم آروم نمیگرفت... خصوصاا

 که هر دو سه سال، یه بچه دیگه به دنیا میآوردن و

 .داغ دلم تازه میشد

 .چند دفعه خواستم بیخیال شم

@ 

 گفتم ولشون کن تو که وضعت از چیزی که حتی

تر دیگه همفکرشو میکردی، بهتر شده با یه دخ  

 ...ازدواج کن و از زندگیت لذت ببر اما نتونستم

 ...حاال میخوای اسمشو بذار کینه شتری یا هرچی

ولی من اعتماد کرده بودم به بابات، اما اون فقط 

 خردم

 .کرد و غرورمو شکوند

 با کسی که دوستش داشتم ریخت روهم و خیلی

 !راحت، برام کارت دعوت عروسیش رو فرستاد



 نمیخواستم اون دوتا خودشون چیزیشون بشه، دوست

 داشتم زجر کشیدنشون رو ببینم، همین طور که خودم

 زجر کشیدم و چی بیشتر از همه میتونست

 داغونشون کنه جز داغ بچهشون؟

 .نمیخواستم خودم مستقیم دخالت کنم

 .دوست داشتم کثافتکاری بشه

ییکیتون بمیره، اون یکی شوهرشو از دست بده! حت  

 !واسه اون یکی خواهرتم برنامه داشتم

 .ولی زنده موندی و همهچی به هم خورد

 .من دیگه کاری بهتون نداشتم

 .گفتم حتما قسمت همینه، اصراری نداشتم به مرگت

@ 

 صاا

 خصو که میگفتن اگه زنده هم بمونی، تا آخر

 .عمرت رو ولیچری و بیمار

 .بازم تنبیه خوبی براشون بود

ون که قرار بود دوماد شه،پسر شاخ شمشادش  

 .زمینگیر شده



ولی خب امید که از اون همه پول و عتیقه خبردار 

 شده

بود دیگه ول نکرد و وقتی برگشتی ایران، مثل این 

 که

 .باز داشت واست نقشه میکشید

 این چیزاش دیگه به من ربطی نداره و هرکار کرده،

 !از روی طمع خودش بوده

میرسید از صحبت صدایش آرامتر شده و به نظر  

 .طوالنی، خسته شده باشد

 کل ماجرا همین بود، دنبال منم نگرد پسر، من _

 .اصال ایران نیستم که بتونی پیدام کنی

 !فقط وقتت تلف میشه

@ 

 سکوت که ادامه پیدا کرد، با کرختی و سری که به

 شدت سنگین شده بود، نگاهی به صفحه موبایلش

 .انداخت

یده بودفایل صوتی به انتها رس ! 

 بیهیچدردان#
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حاال که خیلی مسائل بازگو شده بودند، پس چرا 

 بازهم

 در سردرگمترین حالت ممکن قرار داشت؟

 معمایی که نزدیک به هشت سال، در به در فهمیدنش

 بود، برمال شد و او ذرهای احساس خوشحالی

 .نمیکرد

شاید به خاطر خراب شدن تصورش از پدر و 

 مادری

را بینقص میدید که آنها ! 

 هامون همیشه اسطورهاش بود! بهترین پدری که هر

 .کس میتوانست داشته باشد

 فقط کافی بود از او درخواست کمک کند تا خود را

 .برساند

@ 

 !نامردی کردن به او نمیآمد

 اگر غرق فکر میشد، قطعاا به اندازهی روزی که

 مقابل خانهی راشد بود، حالش بد میشد و نمیخواست



 .یکبار دیگر طلوع را بترساند

 چند بار نفس عمیق کشید و سر و پیشانیاش را ماساژ

 .داد

 ماشین را روشن کرده و توجهی به لرزش دستانش

 .نکرد

 .هنوز امیدوار بود! نباید یک طرفه به قاضی میرفت

 از کجا معلوم خیلی از صحبتهای علی دروغ محض

 یا غلو شده نباشند؟

و راه افتادشمارهی پدرش را گرفت  . 

 .چند بازی بوق خورد تا جوابش را داد

 .جانم بابا _

 ...به این آدم اصال بد بودن و سیاهی نمیآمد

@ 

 .سالم، کجایی بابا؟ میخواستم ببینمت _

 :هامون به شوخی جواب داد

 یا خدا، دیگه چه خبره؟ هر موقع این جمله رو _

 !میگی، یه اتفاقی افتاده

از پشت تلفن نمیشهچندتا سوال داشتم که  _  



 .پرسیدشون

 االن بیرون شهرم باباجون، اومدم سر یه زمین که _

 .میخوام بخرم

 .گفتم از نزدیک ببینم چهطوریه

 کی برمیگردی تهران؟ خیلی طول میکشه؟ باید _

 .حتما ببینیم همو

 .هامون، متوجه لحن جدی پوالد شد

 !چی شده؟ _

@ 
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_ وم شد، خبرم کنهر وقت کارت تم . 

 .تا یه جایی همو ببینیم. خونه نباشه فقط

 بچه تو داری منو میترسونیا! خب حداقل بگو _

 دربارهی چی میخوای سوال کنی؟ من نهایتاا تا یه

 .ساعت دیگه تهرانم

 .بیحوصله از ماشین کناری سبقت گرفت

 .باشه، به خاطر من هول نشو _



 .هرکاری داری انجام بده، بعد بیا

 .نه، کار خاصی نیست _

 .یهکم با صاحب زمین حرف بزنم دیگه تمومه

 بیا رستوران انار، همون که نزدیک خونهست؛ خوبه

 اونجا؟

@ 

 .قبال چندباری به آنجا رفته و آدرس برایش آشنا بود

 باشه، من زودتر میرسم، برات غذای کم چرب و _

 !چیلی سفارش میدم

 ای بابا، تو هم شدی شبیه مامانت چرا؟ واال حالم _

 .خوبه

 .سر هر وعده غذایی با هامون ماجرا داشتند

 رژیمش را به درستی رعایت نمیکرد و هربار که

 :کسی از این بابت گالیه میکرد، بیخیال میگفت

 یکی، دوبار تو ماه اشکالی نداره وعدهی آزاد »

 «بخورم

واسشان را جمعاما مسئله این بود که اگر ح  

 نمیکردند، تقریبا هر روز به نحوی رژیمش را



 .میشکست

@ 

حدودا بیست دقیقه بعد، به رستوران رسید و دنبال 

 میز

 .دنجی گشت

 جایی که زیاد جلوی چشم نباشد و راحت بتوانند

 .صحبت کنند

به جز یک خانواده سه نفره که با فاصله تقریبا 

 زیادی

د، مشتری دیگری روی یکی از میزها نشسته بودن

 در

 .رستوران نبود و از این بابت خدا را شکر کرد

 .گارسون خوش امد گفت و منو را روی میز گذاشت

 .ممنون _

 زمان برایش به کندی میگذشت و هر لحظه

 .بیقرارتر میشد
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@ 

با خود فکر کرد که کاش بین راه برای خودش 

 مسکن

 .خریده بود

ز گذاشت و چشمانش را بستسرش را روی می . 

 تصویر جوان پدرش را در ذهن میدید که با بدجنسی

 .پولهای دوستش را باال کشیده

 .آهی کشید و چشمانش را گشود

 چند لحظه بعد دوباره این کار را تکرار کرد اما باز

 هم مغزش دست بردار نبود و نمیخواست به او

 .استراحت دهد

سادگی علیاینبار چهرهی مادرش بود که به   

 ...میخندید

 تمام چهل دقیقهای که طول کشید پدرش برسد در

 حالتی مابین خواب و بیداری، کابوسهای عجیب و

 !غریب میدید

 هامون را که دید، دست باال برد تا او را راحتتر پیدا

 .کند



@ 

 .متوجهاش شد و به سمتش آمد

 .سرحال و شاداب به نظر میرسید

برخالف او که از کار کردن زود خسته میشد، 

 پدرش

 انگار انرژی میگرفت

 در خانه ماندن، بیشتر پژمردهاش میکرد و برخالف

 ماهبانو، او اصراری نداشت که در خانه بماند و

 .استراحت کند

 .خودش زودتر سالم کرد و از جا بلند شد

 حتی اگر تمام حرفهای علی درست از آب در

درش بود و دوستش داشتمیآمد، باز هم پ ! 

 سالم، چهطوری؟ _

 میخواست بگوید خوبم اما دروغش را زود تشخیص

 .میداد

 .یهکم سرم درد میکنه، ولی مهم نیست _

@ 

 قرص نخوردی؟ _



 .همراهم نداشتم، حاال بعد میخرم مهم نیست _

 :هامون با کنجکاوی نگاهش کرد و پرسید

 خب بگو، چیکارم داشتی؟ _

گفتسری تکان داد و  : 

 .غذا بخوریم، بعد صحبت میکنیم _

 دستش را باال برد و به گارسون اشاره کرد تا

 .سفارششان را بیاورد
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هامون با نارضایتی قاشق و چنگال را بین ساالد 

 بدون

 .سس، سوپ جو و مرغ گریل شده، گرداند

@ 

 .در نهایت مرغ را انتخاب کرد

هرهاش درهم شدچندبار که آن را جوید، چ . 

 چرا اصال مزه نداره این المصب؟ _

 :پوالد با لحن بیخیالی جواب داد

 گفتم ادویه خیلی کم بزنن روغن هم نداشته باشه _



 .اصال

 به پوالد چپ چپ نگاه کرد و اینبار ساالد را انتخاب

 .کرد

 .حتی ساالدش هم خوشمزه نیست، همهش کاهوئه _

 مگه گوسفندم؟

پدرش آنقدر هم که تأکید خندهاش گرفت. غذای  

 داشت، بدمزه نبود منتهی عادت داشت در این مورد

 .حسابی ناز کند

@ 

 .دقایقی بعد، دست از خوردن غذا کشیده بودند

هامون چند برگ دستمال کاغذی، از جعبه برداشت 

 و

 .دستها و اطراف لبهایش را پاک کرد

 !منتظرم ها _

 .تک سرفهای زد و سر باال گرفت

 .خیرهی چشمان پدرش شد

 امروز رفتم دیدن امید، چون اصرار داشت منو _

 .ببینه



 :با تعجب پرسید

 !چی میخواست؟ چی گفت؟ _

گفت نقشهی اصلی تصادف من، کار خودش  _

 !نبوده

 ابروهای هامون باال پریده بودند. موضوع برایش

 .جالب شده بود

@ 

 خب؟ _

 !گفت همهچی زیر سر عمو علیه _

# انبیهیچدرد  
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 .از روی تمسخر، تکخندهای زد

 اونوقت تو هم حرفای اون مارمولکو باور _

 کردی، آره؟

 حرفایی که میزد، منطقی بودن ولی مسئله فقط _

 .همین نیست بابا

 از زندان که اومدم بیرون، رفتم دنبال عمو علی

 .گشتن



 .میخواستم ببینم پیداش میکنم یا نه

رفتهنبود! چند ماهه از ایران  . 

@ 

 اینو که خودمم میدونستم، چه ربطی داره آخه؟ _

 :موبایل را از جیبش بیرون آورد و گفت

 !االن خودت میفهمی ربطش چیه _

 فایل صوتی را پلی کرد و موبایل را روی میز

 .گذاشت

 با وجود اینکه بار دومی بود که آن را میشنید، بازهم

 .با دقت به آن گوش کرد و به فکر فرو رفت

ل هامون که اصال گفتن نداشتحا . 

 به گوشهای خودش هم شک کرده بود و مطمئن نبود

 .درست میشنود

 .گهگاهی به پوالد با ناباوری خیره میشد

 .صدا که قطع شد، هیچ کدام، صحبتی نکردند

موبایل را از روی میز برداشت و به جیبش 

 .برگرداند

 :تک سرفهای زد و گفت



@ 

ست، آدمایی رو گذاشته با این که خودش ایران نی _

 که

تمام پیگیریای ما و پلیس رو دنبال میکنن و بهش 

 خبر

 .میدن

 .همین که دنبالش گشتم، برام این ویس رو فرستاده

 ...مشخصه به این جاش هم فکر کرده بوده

 چرا ساکتی؟ حرفاش راسته؟ تو و مامان واقعاا همین

 کارا رو کردین؟

گچ میزد رنگ و روی پریدهی هامون، به سفیدی . 

 لحظهای ترسید. شاید بهتر بود در ابتدا مقدمهچینی

 .کرده و او را آماده میکرد

 ...قلبش ضعیف شده بود و بدنش حساس

 .دست پدرش را گرفت و فشرد
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@ 



 بابا؟ من فقط میخواستم بفهمم اصل جریان چی _

 .بوده

 برای چی هشت سال پیش یکی میخواسته منو

 .بکشه

خب تقرییا همهشو فهمیدم ولی حق دارم ماجرا رو 

 از

 زیون شما هم بشنوم اینطور نیست؟

 تو و مامان... جوری که اون میگه، نیستید؛ مگه نه؟

 .هامون لیوان آب را یکسره نوشید و نفس گرفت

 به شدت شوکه شده بود. حتی در گوشهایترین نقطهی

 .مغزش هم نمیتوانست چنین حدسی بزند

میشهباورم ن _ ... 

 .منم خیلی شوکه شدم، ولی آروم باش _

 .حالت بد نشه یهو

 ...چهطوری آروم باشم؟ بهترین دوستم بود _

@ 

 پوالد اصرار بیشتری نکرد. اجازه داد تا پدرش

 .همهچیز را هضم کند



 نمیدانست چه قدر گذشته بود که باالخره صدای

 .پدرش را شنید

 برای همین سر درد داشتی؟ _

تکان داد و تأیید کرد به کندی سر . 

 !سر منم درد گرفت _

 پاکت سیگار و فندک را از جیب دیگرش در آورد و

 :حین اینکه سیگار را مابین لبهایش میگذاشت، گفت

 .بهت تعارف نمیکنم چون برات خوب نیست _

 صاا

 .خصو االن و تو این موقعیت

 .سیگار را روشن کرد و کام عمیقی کشید

@ 

ه با ماه بانو، برای راضی من واقعاا رفتم ک _

 کردنش

 .صحبت کنم

 میخواستم قانعش کنم که علی پسر خوبیه و بهش

 ...فرصت بده

@ 



 vip: بیهیچدردان
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 ...وقتی دیدمش، خیلی شوکه شدم _

 خوشگل بود! ولی به جز خوشگلی، نمیدونم

چهطوری توضیح بدم... آدمو ناخودآگاه جذب 

 .میکرد

 اص ال هول شدم! چند ثانیه یادم رفت چی میخواستم

 !بگم و چرا بهش نزدیک شدم

 .بعدش خودمو جمع و جور کردم

 .به علی حق میدادم که بهش دل بده

 من واقعاا سعیمو کردم ولی کل انگار به مذاقش

 .خوش نیومده بود

 میگفت از آدمایی که اعتماد به نفس ندارن، خوشش

 .نمیآد

مکث، رو به پسرش ادامه داد بعد از چند لحظه : 

@ 

 حتی صداشم خاص بود! میتونستم ساعتها بشینم _



کنارش و فقط به حرف زدنش گوش کنم، بدون این 

 که

 !خسته بشم

 اون روز به علی گفتم راضی نشده، ولی وقتی دیدم

 .چهقدر ناراحته، گفتم بعداا بازم برم اصرار کنم

گفتم همین کارو هم کردم، از خوبیای علی براش . 

از اینکه چهقدر پشتکار داره، چهقدر ایده تو سرشه 

 و

 ...چه آیندهی روشنی در انتظارشه

 من مطمئن بودم علی وضعش از این رو به اون رو

 میشه چون واقعاا پتانسیلشو داشت اما ماهبانو آب

 پاکی رو ریخت رو دستم و یه چیزی گفت که دهنمو

 .بست

 .گفت مگه زوره؟ ازش خوشم نمیآد

ال هی شما بیا از خوبیاش تعریف کن، خب به دلمح  

 !ننشسته دیگه

 .با خودم که فکر کردم دیدم راست میگه

 .به اجبار که نمیشه دختر مردم رو راضی کرد



منم هرچی زبونبازی بلد بودم، رو کردم خب 

 فایدهای

 .نداشت

@ 

 حین صحبتهای هامون، سیگار پولد به اتمام رسیده

 .بود

ری خاموش کرد و پرسیدآن را در جا سیگا : 

 وقتی دیدی راضی نمیشه با دوستت آشنا بشه، _

 !خودت بهش پیشنهاد دادی؟

نه، به نظرم حرکت درستی نبود... تو فکرش  _

 بودم،

 دلم گیر بود ولی با خودم میگفتم اگه علی بفهمه، چی

 فکر میکنه راجع به من؟ خصوصاا که میدونستم

 .هنوز بیخیال ماهبانو نشده

طر همین کل ازش فاصله گرفتمبه خا . 

 راستش از علی هم دور شدم... اگه رفیقم نبود، بدون

 تردید شانسمو امتحان میکردم اما به خاطر رفاقت

 !جفتمون باید تو حسرت میسوختیم



 بدون اینکه واقعا تقصیری داشته باشه، ازش دلگیر

 .بودم

 بیهیچدردان#

# ۸۲۲پارت  

@ 

 .حدود یه ماه بعد، به صورت کام ال اتفاقی دیدمش

 .پدرامون دوست مشترک باهم کم نداشتن

 حتی یادمه اون مهمونی رو نمیخواستم برم و به

 .اصرار خانواده باهاشون همراه شدم

 اگه این اسمش تقدیر نیست پس چیه؟

 .اونجا باهم دوباره رو به رو شدیم کمی گپ زدیم

رشو از سرم بیرون کنم،هر چی سعی کرده بودم فک  

 .بیاثر شد

 حس میکردم ماهبانو هم نسبت به من بیمیل نیست و

 !حدسم، درست بود

 آخه این همه آدم، چرا رفتی سراغ همون یکی که _

 رفیقت خوشش اومده بود؟

_ 



 قعاا

 وا نمیدونم. من نه دنبال کوچیک کردنش بودم،

 نه تلفی یا هر نیت بد دیگهای، حتی تلشمم کردم به

 خواستهش برسه ولی خب... ماهبانو هیچ علقهای

 .بهش نداشت

@ 

 با خودم گفتم همهی زورتو زدی که این دخترو با

 دوستت ربطش بدی اما نشد، پس چرا برای خودت

 تلش نکنی؟

 شاید اگر خودش بود، این کار را نمیکرد اما

 .نمیخواست پدر و مادرش را قضاوت کند

تیره و سیاه اوضاع آنقدر که علی تعریف میکرد  

 .نبود

 اگر این موقعیت برای خودش پیش میآمد و طرف

 مقابلش طلوع بود، از او دست میکشید؟ بعید

 .میدانست

 ماجرای هتل چی؟ یه جوری حرف زده که انگار _

 .تمام حق و حقوقش رو خوردی



 جریان چیه؟

 هامون از صحبت کردن، خسته شده بود اما دوست

کشیده شده، همهچیزداشت حال که بحث گذشته پیش   

 .را واضح توضیح دهد

@ 

 اونقدر تو افکارش غرق شده که حتی نتونسته _

 .واقعیت رو اونجور که هست، قبول کنه

 ما از همون اول شریک بودیم، این درسته اما جدا از

تمام پول و سرمایهای که با ریسک زیاد، ریختم 

 وسط،

 !همپای خودش کمک هم کردم

خودش رو دیده نمیدونم چرا فقط زحمت . 

 میخواستم سر در بیارم و بفهمم چطوری میتونم به

 .پیشرفت هتل کمک کنم

 خیلی شبا تا صبح بیدار موندم و فکر میکردم که

 .چیکار باید کرد

 یه مدت بعد از اینکه کارمون گرفت و به سود خوبی

 رسیدیم، یهو گفت سهم اولیهای رو که گذاشتم برای



 !راهاندازی هتل، بهم میده و من دیگه برم

 قعاا

 وا خندهدار بود حرفش، نبود؟

 ...قبول نکردی _

 معلومه که نه! هر کسی هم جای من بود، قبول _

 .نمیکرد

@ 

 تازه هتل افتاده بود سر زبونا. سود داشت روی سود

 میاومد اونوقت کجا میرفتم؟

 .از لحاظ قانونی هم صاحب اصلی هتل من بودم

# یهیچدردانب  

# ۸۲۳پارت  

 قبول دارم بیتجربگی کردم. اگه با سن النم، تو _

 اون موقعیت بودم، خیلی بهتر قانعش میکردم اما اون

 .موقع جوون بودن و کلهم هنوز باد داشت

 فکر میکرد میخوام دورش بزنم، یا کل هتل رو

 !برای خودم کنم، اما واقعاا قصدم این نبود

یهمقدار رابطهی همونطور که گفتم، اون وسط  



دوستیمون کم رنگ هم شده بود بعد ازدواج با 

 ماهبانو

 .که دیگه بدتر شد

 .در حدی که فکر کردم نمیخواد منو ببینه

 ...درک میکردم ازم عصبانی باشه یا حتی متنفر

 سهمشو از هتل دادم ولی برخلف تصورم ارتباطش

 .رو قطع نکرد باهام

مهچهمیدونستم کینه کرده و فکر انتقا . 

@ 

 ...خوشحال شدم و رفاقتمون رو ادامه دادیم

 خیلی وقتا رفتیم سفر، اون اومد خونهی ما، ما رفتیم

 ...خونهش

 شماها بهش میگفتید عمو! از بس باهاتون شوخی

 ...میکرد و میخندید، عاشقش بودید

 .من حتی یه نگاه بد ندیدم ازش که شک کنم بهش

هنوز، نه نه چشماش هیز بودن که دنبال زنم باشه  

 کوچیکترین آزاری به شما رسوند اما انگار فقط

 ...منتظر بوده تا وقت ضربه زدن برسه



 هامون انگار هنوز باورش نمیشد چه اتفاقی افتاده و

 .بعد از اتمام صحبتش، لرزی به جانش نشست

سوی دیگر، پولد سیگار بعدی را روشن کرد و 

 غرق

 .فکر شد

یش میکرد تااطلعات جدید را در ذهنش پس و پ  

 .بفهمد چهقدر خانوادهاش در این ماجرا مقصر بودند

 .مادرش را چندان تقصیرکار نمیدانست

@ 

 شخصی به او پیشنهاد ارتباط بیشتر و ازدواج داده و

او به عنوان زنی آزاد، حق انتخاب داشته که بپذیرد 

 و

 یا جواب منفی دهد اما در عوض دل دادن به دوست

 .همان شخص کمی ماجرا را پیچیده میکرد

 هامون جذابیتهای ظاهری خیلی بیشتری نسبت به

 علی داشت و در نگاه اول، احتمال هر دختری او را

 .انتخاب میکرد

 موقعیت مالی، اجتماعی و تحصیلیاش، از چهرهاش



نیز جذابتر بودند، پس ماهبانو تا حد زیادی حق 

 داشت

 .به او دل ببازد

دشانسی دو طرف در این بود که پای شاید اوج ب

 علی،

 .وسط بود و آنها هم تصمیم گرفتند نادیدهاش بگیرند

 از طرفی، به خاطراین اتفاق، اعتماد علی نسبت به

 پدرش سلب شده و به صورت اتوماتیکواری

 .شراکتشان نیز به هم خورد

 !در واقع، این کل ماجرا بود

 بیهیچدردان#

@ 

# ۸۲۴پارت  

قت را فهمیده بود، زمان برایشاز وقتی که حقی  

 .راحتتر میگذشت

 دغدغهی فکریاش کمتر شده بود و با حوصله و

 .انرژی بیشتری، پا به هتل میگذاشت

 به نوعی، آرامش نسبی پیدا کرده بود. خصوصاا که



 .در اطرافش، همهچیز بهخوبی پیش میرفت

 هتل،نه تنها سودآوری همیشه را داشت، که با وجود

پولد، که ترکیبی از فرهنگ ایرانی وایدههای خاص   

 اروپایی را شامل میشد، به درآمدی حتی بیشتر از

 .قبل رسیده بود

 پونه به لطف روحیهی قوی، جلسات مشاوره و

 .پشتیبانی خانوادهاش از افسردگی بیرون آمده بود

مثل قبل شر و شیطان نبود و مدام سر به سر خواهر 

 و

ل، اتفاقی را کهبرادرش نمیگذاشت اما با این حا  

 .برایش افتاده، پذیرفته و با آن کنار آمده بود

@ 

شرکت نوپایی که طلوع، در آن مشغول کار شد، 

 حال

 به ثبات رسیده و جای پایش را در بازار کار محکم

 .کرده بود

 علوه بر این، طلوع در کارش مسلط شده و پلههای

 .ترقی را به سرعت، طی میکرد



و کمتر پیش میآمد خستهاحساس مفید بودن داشت   

 .شود

 از تصمیمش برای تغییر شغلش خوشحال و این را

 .چند باری به پولد گفته بود

 همهی اینها باعث میشد تا از نظر پولد، بهترین

 .زمان برای رسمی کردن رابطهاش با طلوع باشد

 کنار مادرش روی مبل نشسته بود و نمیدانست فیلم

 عاشقانهای که ماهبانو در حال نگاه کردن به آن بود،

 .کی تمام میشد

 چیزی شده؟ _

@ 

 .ماهبانو بدون اینکه نگاهش کند، این سوال را پرسید

 :با تعجب جواب داد

 !نه، چهطور مگه؟ _

 اینبار به سمتش سر چرخاند و نگاه عاقل اندر سفیهی

 .به او انداخت

کی تا حال خب اگه حرفی داری بگو، وگرنه از _  

 میشینی کنار من دو ساعت فیلم عاشقونه ببینی؟



 .نگاهی به تلویزیون انداخت

 پسر در حال به آغوش کشیدن دختر مورد علقهاش

 .بود

 !من میخوام ازدواج کنم _

 بیهیچدردان#

# ۸۲۵پارت  

@ 

 ماهوبانو از قبل، راجع به این خواستهی پسرش

 .میدانست

و آمادهاش کردهدر واقع، هامون با او صحبت کرده   

 بود اما وقتی خبری از پولد نشد، حدس زد که شاید

 .پشیمان شده باشد

 ...فکر کردم بیخیال شدی _

 .از اینکه مادرش شوکه نشد، تعحب کرد

 بابا بهت گفته؟ _

 :تلویزیون را خاموش کرد و گفت

 ...آره، ولی حرفی نزدی بعدش _

 .منتظر بودم یهکم اوضاع آروم بشه _



ونی کیو میخوام، نه؟پس... مید  

@ 

 همون دختره، طلوع دیگه؟ چند ماه پیش اتفاقی _

 !اومدم تو دفترت باهم دیدمتون

 .توجهی به طعنه و شاید شیطنت مادرش نکرد

 .آره، خودشه _

 .ماهبانو ترجیحش عروس دیگری بود

 شخص خاصی را مدنظر نداشت اما طلوع هم آنچنان

 .دختر ایدهآلی به نظر نمیرسید

یی که هامون به او گفته بود، پدرش او وتا جا  

 همسرش را خیلی سال پیش ترک کرده و تنها گذاشته

و بعد مادر طلوع دوباره ازدواج کرده و همسر 

 دومش

هم از لحاظ مالی، اجتماعی و یا حتی تحصیلی 

 جایگاه

 .ویژهای نداشت

 یک خانواده کامل معمولی که تفاوت زیادی با آنها

 .داشتند



فه بیرون دادنفسش را کل . 

@ 

 خودت میدونی اخلق منو... هیچوقت سختگیری _

 .بیخودی نکردم

 ...اصل شاید اشتباهمون هم همین بود

 .امید اومد خواستگاری، گفتیم اشکال نداره

 وضعیت مالیش چندان خوب نیست ولی جوونه،

 ...پشتکار داره، کمکش میکنیم

 حتی حامد هم بابات خیلی جاها دستشو گرفت اونم

 .بدون منت

 .دربارهی این دختر... نمیدونم چی بگم

 !حتی وضعشون از حامد و امید هم پایینتره

 .مامان اون دنبال پول نیست _

 مگه میشه پسرم؟ کی از پول بدش میآد آخه؟ _

 ببین، میدونم امید گند زد به همهچی و باعث شده _

 .بدبین بشی ولی ذات طلوع، مثل یه بچه پاکه

ن اینکه اصل ازش چیزی خواستهخیلی جاها، بدو  

 .باشیم، کمکمون کرده



@ 

 میدونی برای مشکلت هتل، چندبار خودشو به

 !خطر انداخت؟

 همهی این کارا رو کرد و نمیخواست اصل به من

 .بگه! میترسید مخالفت کنم

 حاضر شد واسه خاطر هتلی که توش کار میکنه و

 میدونست چهقدر اونجا برای بابا مهمه، ریسک

و رو بکنهجونش . 

 بیهیچدردان#

# ۸۲۶پارت  

 خوشحال بودن و خوشبختی فرزندانش، تنها چیزی

 .بود که واقعاا از ته دل میخواست

 .میترسید آن دختر دل پولد را بشکند

 یکبار شکست خورده بود و مدتها طول کشید تا با

 خودش کنار بیاید و حال میدید که حس شدید پولد، یا

زیبا شده و یا برعکسباعث یک زندگی عاشقانه و   

میشد اگر دخترک ترکش میکرد، از درون نابود . 

 .هامون گفته بود که طلوع دختر مهربانیست



@ 

گفته بود که هیچوقت از اینکه استخدامش کرد، 

 پشیمان

 نشد و همیشه شاهد بود چهطور همزمان هم کار

 .میکرده و هم درس میخوانده

کنید. ببینیدچرا حتما ازدواج؟ یه مدت باهم زندگی  _  

 باهم میسازید یا نه... هوم؟

 .بیشتر بچههای فامیل همین کارو کردن

 ...میخوای بگم کیا؟ از کیان گرفته تا میترا و

 :میان صحبت مادرش پرید و گفت

 مامان! نمیشه... نگاه نکن به خانوادهی ما. اونا _

 .اینجوری نیستن، راضی نمیشن

 خود طلوع هم حتی حاضر نیست چنین شرایطی رو

 .قبول کنه

 کمی مکث کرد و به آنچه مادرش پیشنهاد داده بود،

 .فکر کرد

 .حتی خودش هم آن را نمیخواست

 .اگه راضی هم میشد، منم نمیخواستم _



@ 

 .دلم میخواد رابطهم باهاش رسمی باشه

 .هیچکس نتونه چیزی بگه، نتونه ادعایی کنه

تو شناسنامهش باشه تا دلم آروم بگیرهباید اسمم  ! 

 .فکرش را میکرد که پولد پیشنهادش را رد کند

 .راه دیگری انگار نمانده بود

 :به اجبار سری تکان داد و گفت

 قبل معارفه و خواستگاری یا به قول خودت، هر _

 !اقدام رسمیای، باید ببینمش

 .لبخند پت و پهنی روی صورتش نشست

نی تا حدود زیادی رضایت این حرف مادرش، یع

 داده

 !بود

 .او را در آغوش گرفت و محکم به خود فشرد

 :ماهبانو که له شده بود، غرولند کرد

 !خفه شدم پولد، استخونام شکست بچه _

@ 

 .خندید و فشار دستانش را کم کرد



 !دارم ابراز علقه میکنم دیگه، مرسی _

 .چشمغره رفت و خود را کنار کشید

_ 

کردم. بذار ببینمش حالفع ال قبول ن ... 

 بیهیچدردان#

# ۸۲۷پارت  

 .از حیرت، چشمانش گرد شده و رنگش پریده بود

 یعنی چی؟ تو هم قبول کردی؟ _

 خب معلومه. توقع داشتی چی بگم؟ _

 .اگر در شرکت نبود، جیغ و داد به راه میانداخت

@ 

 .وای پولد... وای! من نمیتونم _

شدی؟ مامانم فقطعزیزم تو چرا اینقدر دستپاچه  _  

 .میخواد ببینتت، نمیخورتت که

 .این حرفها، آرامش نمیکرد

 از تصورش هم قلبش کم مانده بود از سینهاش بیرون

 .بزند

 .به خدا، دست و پام یخ کرده پولد _



 !من نمیتونم، هول میشم آبروریزی میکنم

 خودم میدونم، حتما صد دفعه سوتی میدم یه جوری

بیاره از انتخابتکه مامانت کل شاخ در  ... 

 .پولد به خنده افتاده بود

 .دلیل اینهمه استرس را درک نمیکرد

 !میخندی؟ وال فشارم افتاده بعد این آقا نیشش بازه _

 .خندهی پولد شدت بیشتری گرفت

@ 

 !اگه پیشت بودم، محکم بغلت میکردم _

 .طلوع، ساکت ماند و لب گزید

 دوست داشتم کنارت بودم تا آرومت کنم. باور کن _

 .قراره یه اتفاق خوب بیوفته

 .مطمئنم مامانم عاشقت میشه

 تو خیلی شیرین و دوست داشتنی هستی و هیچ آدم

 .عاقلی، از تو بدش نمیآد قربونت برم

 .ناخودآگاه با همان چند جمله، قلبش آرام گرفت

لیم احتیاجانگار از همان اول، به همین دلداری م  

 .داشت



 اگه بگه زشتم چی؟ _

 بیهیچدردان#

# ۸۲۸پارت  

@ 

 غیرممکنه همچین چیزی بگه. میدونی چرا؟ _

 :منتظر پاسخی از طلوع نماند و خودش ادامه داد

 من تو رو انتخاب کردم، حاجیت هم که خوش _

 !سلیقه؛ دست رو دختر زشت نمیذاره

یقهیطلوع توقع داشت از زیباییاش تعریف کند نه سل  

 !خوب خودش

 :توی ذوقش خورد و پرحرص گفت

 ...کوفت! حال فکر کردم چی میخواد بگه _

 برخلف طلوع، پولد خوشحال و راضی بود چرا که

 .از ادامهی مسیر واهمهای نداشت

 شاید خود طلوع نمیدانست، اما به طرزی غیرارادی،

 .روی انسانهای اطرافش اثر خوبی میگذاشت

ودش داشت، به آدمها منتقلانرژی مثبتی که در وج  

 میکرد و بیزار بودن از چنین شخصی، خیلی عجیب



 .به نظر میرسید

@ 

 عصر میآم دنبالت. همون کافه نزدیک شرکت _

 .منتظرم باش

 دلش ناز کردن میخواست و چرا پولد یاد

 نمیگرفت؟

 .نمیخوام، کار دارم _

 .حال تو بیا. بعداا به کارت میرسی _

یز بازی میکردبیهدف با موس روی م . 

 .جهت فلش روی مانیتور مدام عوض میشد

 قهری؟ _

 .آهی کشید و یکی از فولدرها را باز کرد

 ...نه، من کی قهر کردم آخه _

@ 

 .دلش نمیآمد با پولد قهر کند، هیچوقت

 .شاید بهتر بود از دختران دیگر یاد میگرفت

 .پس حتماا منتظرت هستم _

 چیکارم داری؟ _



 !میخوام از دلت در بیارم، آرومت کنم _

 ...دلتنگتم هستم

 بیهیچدردان#

# ۸۲۹پارت  

 .لبخندش هم که مدام کش میآمد

 .خودش میدانست که بیجنبه بود

 !باشه، میآم _

 تماس را که قطع کرد، هنوز در حال و هوای

 .صحبتش با پولد مانده بود

@ 

 صدای رسیدن پیامی جدید، نگاه بیهودهاش را از

یتور جدا کردمان . 

 .اس ام اس واریزی بانک بود

 با ذوق بازش کرد و به مبلغ آن نگاه انداخت

 از صبح منتظر دریافت حقوق این ماهش بود اما

 .آنچه که میدید، باعث شد تعجب کند

اگر مبلغی که واریز شد، حقوقش بود، پس چرا 

 نسبت



 به ماه های قبل، مقدار آن دو میلیون بیشتر شده؟

یگری هم انتظار واریز نداشتاز جای د . 

 شماره حساب را در سایت چک کرد و نام و

 نامخواندگی مدیر شرکت را که دید، متوجه شد که

 حتماا

 .اشتباهی رخ داده

از جا بلند شد تا با مدیریت صحبت کند غافل از 

 اینکه

 !ماهبانو، همان لحظه وارد شرکت شده بود

 :طلوع، سر راهش نرگس را دید و پرسید

@ 

 نرگس حقوق تو واست واریز شده؟ _

 .نه، من حسابم کل مشکل پیدا کرده _

 باید یه حساب جدید بزنم. وقت نکردم فعل برم بانک

 .واسه همین به مجید گفتم فعل برام واریز نکنه

پس هیچی، فکر کردم شاید تو بدونی جریان  _

 ...چیه

 مگه چی شده؟ _



زیموبایل را جلوی نرگس گرفت و به عدد واری  

 .اشاره کرد

ببین چهقدر ریخته شده به حسابم؟ از ماههای قبل  _

 دو

 .میلیون بیشتره! چک کردم، حساب خود آقا مجیده

 .خب تو مشکلت چیه؟ خوبه که _

 .وا، خب حتما اشتباه کرده_

 .باید بهش خبر بدم. حرومه همچین پولی

@ 

 .نرگس پوفی کشید و با تاسف سر تکان داد

خواسته یه حالی بهت بده.  ول کن دختر، حتما _

 بعدم

 که اون به دو میلیون احتیاجی نداره، داره صد

 .برابرشو در میارهها

 قصد داشت طلوع را با خود همراه کند و با اتاق

 .خودشان برگرداند اما تکان نخورد

 نه، نمیشه. بذار بهش بگم. اگه قبول نکرد پس _

 .بگیره، میگم از حقوق ماه بعدم کم کنه



 نمیشه به روی خودم نیارم. از عذاب وجدان بعدش

 !خفه میشم. خودمو میشناسم

 نرگس، ناامید به سمت اتاق کارشان رفت و در همان

 :حین گفت

 تو که در هر صورت کار خودتو میکنی، من _

 .چرا دارم باهات چونه میزنم

@ 

 بیهیچدردان#

# ۸۳۰پارت  

 طلوع، چند ضربه به در زد و بعد از کسب اجازه

 .وارد دفتر شد

 .سلم _

 .سلم خانم تابش، خسته نباشید _

 :کمی جلو رفت و جواب داد

 .ممنون، شما هم همینطور _

 :مجید با کنجکاوی نگاهش کرد و پرسید

 .جانم، چیزی شده؟ بفرمایید بشینید _

 .سری تکان داد و روی مبل، جای گرفت



@ 

 ...ممنون. بله راستش یه مسئلهای هست _

که طلوع، با مدیرش صحبت میکرد،در همان زمان   

 ماهبانو گوشهای از شرکت و در حالی که چندان در

 .تیررس کسی نبود، ایستاده و به طلوع فکر میکرد

 .کامل شوکه شده بود

 قصد داشت به محل کارش بیاید و او را زیر نظر

 .بگیرد

 چه رفتاری داشت، با همه میگفت و میخندید؟ حتی

بود کمی هم نسبت به او بدبین . 

 نکند برای همهی بال دستیهایش، رفتاری مشابه

 ...داشت و توجهشان را جلب میکرد

 قضاوتهای زیادی در ذهنش نقش بسته بود و آمادگی

 هر چیزی را داشت جز این که به این سرعت،

 !ضربدری بزرگ روی افکار منفیاش بگذارد

@ 

 این دختر، همانطور که پولد گفته بود، حاضر نبود

دست آوردن پول، به هر سیاست زشتی برای به 



 دست

 .بزند

 اگر با چشمان خودش نمیدید، به احتمال خیلی زیاد،

 .آن را باور نمیکرد

 .همان موقع، طلوع از دفتر بیرون آمد

 .خوشحالتر از قبل به نظر میرسید

 .کنجکاو شد علت را بداند، پس کمی نزدیکتر شد

 میتوانست صدایش را از اتاق کار مشترک با

 .همکارش بشوند

 وای نرگس! اگه گفتی چی شده؟ _

 .چندبار بشکن زد و قر ریزی هم داد

 !حقوق همهمون زیاد شده نه فقط من _

 :نرگس با تعجب پرسید

@ 

 چی؟ جریان چیه؟ _

 :طلوع خندید و با ذوق تعریف کرد

 بیهیچدردان#

# ۸۳۱پارت  



 گفت چون شرکت جون گرفته و به سودآوری_

 .رسیده، تصمیم گرفته حقوق همهمون رو زیاد کنه

 فعل همه دو میلیون ولی باز اگه شرکت بیشتر

 .پیشرفت کنه، بازم این اتفاق میافته

 هر دو خوشحال شده بودند و هرلحظه، چیزی به هم

 .میگفتند

 .صبر کن اینم بگم تا یادم نرفته _

@ 

 ازش پرسیدم پس چرا نگفتید، من فکر کردم اشتباه

یز شده برام، گفت قصدش این بوده کهوار  

 !سوپرایزمون کنه

 .اوهو، این پسرعموی ما هم چه کارایی میکنه _

 بله، تازه ازم تشکر کرد و گفت شرکت ما به _

 .نیروهای صادق و با اخلقی مثل شما نیاز داره

 .چشم و ابرویی آمد و به خودش اشاره کرد

 !منو میگفت، بله عزیزم اینجوریاست _

قصد داشت جوابش را بدهد که ماهبانو واردنرگس   

 .اتاق کار شد



 .سلم _

 طلوع که سر بال گرفت، چندلحظهای طول کشید تا

 .متوجه شود که چه کسی، مقابلش ایستاده بود

@ 

 از جا پرید و در ابتدای شروع بدبیاریهایش از شدت

و شوک، به سکسکه افتاد دستپاچگی ! 

 .س...هیع... سلم _

گذاشت و با بیچارگی به نرگسدست روی دهانش   

 نگاه کرد اما او که اوضاع را حساس دید، خیلی زود

 .از اتاق غیبش زد

 ...من این پرونده رو ببرم بایگانی _

 :ماهبانو، کامل وارد شد و گفت

 خوبی عزیزم؟ منو که میشناسی، نه؟ _

 !مگر میشد نشناخت؟

 بیهیچدردان#

# ۸۳۲پارت  

@ 

 :یکبار دیگر سکسکه کرد و گفت



 .بله، میشناسم _

 معمو ال همیشه با خود قمقمهای کوچک به شرکت

 میآورد و روی میز میگذاشت تا هنگامی که تشنه

 شد، مجبور نباشد از جا بلند شده و به سراغ

 .آبسردکن برود

 به همین خاطر، نگاهی به میزش انداخت و قمقمهاش

 .چنگ زد

 یک نفس هر چه را که باقی مانده بود، نوشید و چند

 .لحظه مکث کرد

 !سکسکهاش بند آمده بود

 خوشحال از این موفقیت، لبخند عریضی روی

 .صورتش نشست

برای چند ثانیه حضور ماه بانو را فراموش کرده 

 .بود

@ 

 .صدای تکسرفهاش را که شنید، لب گزید

ا جمع وفقط به کمی زمان احتیاج داشت تا خودش ر  

 جور کند اما شرایط قرار نبود همیشه به دلخواه او



 .پیش بروند

 ...ببخشید من یهکم شوکه شدم شما رو اینجا دیدم_

 حق داری عزیزم، میتونم بشینم؟ _

 لحن ماهبانو ملیم و دلنشین بود و این باعث میشد

 .کمی دلگرم شود

 با این حال، بزرگترین احتمالی که در ذهنش برای

در شرکت، میتوانست بدهد، دور کردنش حضور او  

 .از پولد بود

 .بله، بله، بفرمایید. راحت باشید _

 .اول از همه، معذرت میخوام که سرزده اومدم _

 .شاید بهتر بود که از قبل خبر میدادم

@ 

 حتی اگر اطلع هم میداد، چندان فرقی به حال طلوع

 .نداشت

د،تا زمانی که لب باز نمیکرد و به حرف نمیآم  

 مطمئناا

 استرس میکشید پس همان بهتر که یکباره

 !پیدایش شده بود



 بیهیچدردان#

# ۸۳۳پارت  

 خواهش میکنم، این چه حرفیه؟ -

اجازه بدید قبل از این که شروع کنید، یه فنجون 

 چایی

 .بگم بیارن براتون

 .نه طلوع جان، لزم نیست _

 .منتظر و سوالی نگاهش کرد

ف کند یا نهنمیدانست باید باز هم تعار . 

 همینجا میخواست با او صحبت کند؟ اصل حرفش

 ...چه بود

@ 

 خیلی کار داری؟ _

 در آن شرایط، حتی اگر میخواست هم نمیتوانست

 .درست و با کیفیت کار کند

 .نه اتفاقاا! امروز کار خاصی نداریم _

 :ماهبانو لبخند زد و گفت

پس اشکالی نداره اگه یهکم زودتر از شرکت  _



 خارج

 بشی؟

 نه، ایرادی نداره. فقط چند دقیقه صبر میکنید که _

 مرخصی بگیرم؟

 !البته _

« به زبان آورد و از او دور شد« با اجازه . 

@ 

چند دقیقهای طول کشید تا با مرخصیاش موافقت 

 شود

 و وسایلش را جمع کند اما در هر صورت، دقایقی

 .بعد، به اتفاق هم، سوار ماشین ماهبانو شده بودند

 راستش من این اطراف جایی رو نمیشناسم. اگه _

 میدونی جایی فضای مناسب داره که بتونیم راحت

 .صحبت کنیم، بهم بگو که نگه دارم

 به ذهنش رسید که همان کافهای را معرفی کند که با

 .پولد قرار بود یکدیگر را ببیندند

 هرجای دیگری را معرفی میکرد، مجبور میشد باز

راهش سخت میشدبه کافه برگردد و  . 



 مگر قرار بود چهقدر صحبتشان طول بکشد؟

 بیهیچدردان#

# ۸۳۴پارت  

 .همین نزدیکی، یه کافه هست. فضای خوبی هم داره

@ 

 .عالیه، پس بریم همونجا _

 مدتی بعد، به اتفاق هم وارد کافه شدند و یکی از

 .میزهای کناری را انتخاب کردند

پخش بود،فضای دلنشین و موزیک بیکلم آرامی که   

 .باعث شد کمی از التهاب اولیهی طلوع کم شود

ماهبانو در حال نگاه کردن به منو بود و از آنجایی 

 که

 طلوع تقریباا شناخت کاملی نسبت به غذاها و

 نوشیدنیهای آنجا پیدا کرده بود، تصمیم گرفت

 .راهنمایی کند

 بارها به اتفاق پولد، در چند ماه اخیر به آنجا رفته

 .بودند

 ببخشید دخالت میکنم، ولی اینجا نوشیدنیهاش _



 نسبت به بقیه چیزاش خوشمزهتره، خصوصاا

 .نوشیدنیهای خنکش

 :ماهبانو لبخند زد و گفت

@ 

 هر کدوم که فکر میکنی خوشمزهتره، برای منم _

 .سفارش بده

 .او هم در جواب، لبخند زد

 اصل کاش تا آخر این دیدار از خوراکی صحبت

وضوع دیگریمیکردند و نه م ... 

 .چشم _

 .دستش را بال برد تا ویتر را متوجه خود کند

 زیاد اینجا میآی؟ _

 .بله _

 :بعد از چند لحظه مکث، دوباره پرسید

 !با پولد؟ _

@ 

 زیر میز، افتاده بود به جان پوست گوشهی ناخنش و

 .علیرغم درد و سوزشش، محکم آن را کند



 .صورتش در هم شد و لبش را گزید تا ناله نکند

 .چند لحظه تنها بینشان سکوت برقرار بود

 :آب دهانش را بلعید و صادقانه اقرار کرد

 ...بله _

 بیهیچدردان#
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 سفارششان چند لحظهای میشد که روی میز قرار

 .گرفته بود

 طلوع برای اینکه خود را مشغول کند، قاشق بلند و

در لیوان نوشیدنیاش به آرامی تکان باریک را  

 .میداد

جو همچنان سنگین بود و در نهایت، بازهم ماهبانو 

 بود

 .که سکوت بینشان را شکست

@ 

 ...راستش نمیخواستم بیام محل کارت ولی خب _

 .گزینههای روی میز چندان زیاد هم نبود

 .دوست داشتم باهات بیشتر آشنا شم



بقیه، کارت چیه واینکه چهطوری رفتار میکنی با   

چه چیزایی برات ارزش دارن... هرچند که با یه 

 دیدار

 ...کوتاه اینچیزا اصل مشخص نمیشه

 .تکسرفهای زد تا صدایش صاف شود

 .بله، من درک میکنم شما و نگرانیتون رو _

 :ماهبانو یکتای ابرویش را بال داد و پرسید

 واقعاا؟ _

 بعضی از رفتارهایش شباهت زیادی به پسرش

 .داشت

 .پس پولد فقط به هامون نرفته بود

 ...بله! پولد، یعنی آقا پولد_

@ 

 :میان حرفش پرید و گفت

 راحت باش. هرجوری که همیشه خطابش میکنی، _

 .دربارهش صحبت کن

 چشم، منظورم این بود که من میدونم تو گذشته چه _

 .اتفاقاتی افتاده



 خودش برام تعریف کرد. میدونم که دختری رو

ست داشته و وقتی تو سختی و دردسر میوفته، دو

 اون

 .دختر ولش میکنه

 میدونم که با این اتفاق غرورش شکسته و با توجه به

 آسیب جسمی هم که داشته، اعتماد به نفسش تا حد

 .زیادی اون سال ها از بین رفته

 میدونم خیلی طول کشیده تا روحی و جسمی خوب

 ...بشه

 اینا رو یه باره بهم نگفت ها، به مرور خیلیاشو

 .فهمیدم، یا خودش بعضی وقتا درد دل کرده

 منم یه سری مشکلت داشتم تو زندگیم، یعنی هنوزم

 !دارم

 .بعضیاشو که خود آقا هامون و حتما شما هم میدونید

@ 

 .یه سری مشکلت دیگه هم داشتم که پولد در جریانه

 بیهیچدردان#

# ۸۳۶پارت  



بته میخوام یادآوری کنم که پولد کامل خوبال _  

 .نشده

 .هنوز خیلی وقتا قرص مصرف میکنه

 کمر و پاهاش به اندازهی جوونای همسن و سالش

یاریش نمیکنه و سردردهای عصبی داره که 

 بیشترش

 .به خاطر فشارهای روحیه که تحمل کرده

 با یه آدم نرمال و بینقص طرف نیستی، به این چیزا

 فکر کردی؟

حدس میزنم حتی تا حدودی سختگیر و بدبین هم 

 باشه

 چون یادمه که موضع سفت و سختی داشت که نمیشه

 به دخترها اعتماد کرد و به هیچ وجه نمیخواست به

 !کسی دل بده

 .کمی از آبمیوهاش را نوشید

 .شیرین و خنک بود و حالش را تا حدودی جا آورد

@ 

ولیخانم صدر من متوجه نگرانی شما هستم،  _  



 هیچکس کامل نیست نه فقط پولد! اون مشکلت

 جسمی رو من در جریانش هستم و به نظرم اصل در

 حدی نیست که تو کارای روزانهش خللی به وجود

 .بیاره

 .فقط باید کمی بیشتر از بقیه مراقب خودش باشه

 اما اگه منظورتون اینه که پولد قبل آسیب دیده و

ه، بهتون قول میدمنمیخواید دوباره این اتفاق بیوفت  

 من اون آدمی نیستم که بخوام کسی رو اذیت کنم،

 صاا

 ...خصو شخصی رو که

 :سرش را پایین انداخت و آرامتر گفت

_ 

 صاا

 .خصو شخصی که دوستش دارم

 میدونم که زندگی مشترک، شرایط و سختیهای

 .خاص خودش رو داره

قرار نیست آدم بره توی یه دنیای خیالی زندگی کنه 

 و



لی جاها شاید حتی باید از خودگذشتگی کردخی ... 

@ 

 طلوع بدون اینکه بداند، پخته و قانعکننده صحبت

 .میکرد

 به صورتی که هرچه میگذشت، بیشتر از قبل تحسین

 .را در دل ماهبانو جای مینهاد

 از سنش بیشتر میفهمید و به پولد حق میداد که به

 .او دل بدهد

 اگر طلوع، واقعاا همین دختری بود که نشان میداد،

 بهترین انتخاب ممکن برای شخصی مثل پولد به

 !حساب میآمد

 دختری که قدر زندگی را میدانست و حساب شده و

 .پخته رفتار میکرد

 کسی که خودش سختی کشیده، به همین راحتی

 همهچیز را خراب نمیکرد و پای تصمیمش میایستاد

ر میرسید شناخت کاملی نسبت به پولدو البته به نظ  

 !داشته و به اصطلح قلقش را پیدا کرده بود

 بیهیچدردان#



# ۸۳۷پارت  

@ 

 من میدونم چرا نگرانید، از ماجرای آقا امید خبر _

 ...دارم ولی من اینجوری نیستم

 یعنی اگه میخواستم فقط پول دربیارم و برام راه و

وندمرسمش مهم نبود، چند سال نظافتچی نمیم . 

 یه دختر جوون که خانوادهشم کنارش نیستن و

 محدودیتی تو رفت و آمدش نداره، اگه بخواد میتونه

 به پول خیلی راحتتر و بیشتری از کارگری تو هتل

 .برسه ولی من حلل و حروم سرم میشه

این یک مورد را به چشم خودش امروز دیده بود و 

 به

 این باور رسید که صحبتهای طلوع، صرفا یک

 .شعار نیستند

 تنها چیزی که باعث میشد تعلل داشته باشد حرف و

 !حدیث فامیل و دوست و آشنا بود

 معلوم نبود تا کی به مهمترین موضوع صحبت و

 .غیبت آنها مبدل میشدند



 .احتما ال تیکه و کنایه هم زیاد میشنید

@ 

 آن از دستگیری امید و تنها شدن پونه و این هم از

ن توسط یک خدمتکار کوچولویپولد که به نظرشا  

 !زرنگ، صید شده

 اما حرف و حدیث مردم مهم تر بود یا خوشبختی

 تکپسرش؟

 صحبتشان بدون اینکه حواسشان به زمان باشد، تا

 .ساعاتی بعد، ادامه پیدا کرد

 .از هر دری، حرف میزدند

 کم کم یخ طلوع آب شده و راحتتر آنچه را که

 .خودش بود، نشان میداد

لقه هم که رو انگشت چپته، کار پولده؟این ح _  

 گونهاش گلگون شد. وای اگر از آن شب خبردار

 ...میشدند

 ...بله _

@ 

 انگشتر، به طرز زیبایی ظریف و در عینحال خیره



 .کننده و متفاوت بود

 :ناخودآگاه گفت

چه خوش سلیقه هم هست پدر سوخته. مبارکت  _

 باشه

 .عزیزم

 .شاید بهتر بود حلقهاش را به همین زودی نمیدید

 خجالت کشیده بود. نکند حال با خود خیال کند که

 برای خودشان بریده و دوختهاند و ما مترسک سر

 جالیزیم؟

 .خیلی ممنون، قابلتونو نداره _

 .ماهبانو خندید و دستش چپش را بال آورد

 :به شوخی انگشتش را نشان داد و گفت

تازه مال من خوشگلتره خودم دارم، _ ! 

 بیهیچدردان#

@ 

# ۸۳۹پارت  

 .در همان حین، موبایل طلوع زنگ خورد

 نگاهی به صفحه انداخت و نام پولد را که دید، تماس



 .را قطع و صفحه را قفل کرد

فع ال نمیتوانست جلوی چشم مادرش با او صحبت 

 کند

 .اما پولد دست بردار نبود و دوبار دیگر هم زنگ زد

متوجه دستپاچگی طلوع شد ماهبانو . 

 .حتما واجبه، جواب بده _

 .ببخشید گفت و از جا بلند شد

 :با صدای آهسته اما در عین حال حرصی جواب داد

 بله؟ _

 چرا جواب نمیدی؟ _

@ 

_ 

 حتماا

 کار دارم دیگه. وقتی رد میدم یعنی نمیتونیم

 .صحبت کنم. نباید باز زنگ بزنی که

ه داشتی چیکارمگه کارت تموم نشده؟ دیگ _  

 میکردی که دستت بند بوده؟

 نمیخواست دروغ بگوید اما توضیح دادن شرایط در



 .آن لحظه سخت بود

 فعل نمیتونم راجع بهش صحبت کنم. بعدا بهت _

 .میگم

 چه غلطا! الن بگو ببینم چه خبره؟ در ضمن من _

 .رسیدم کافه

چشمانش گرد شدند و صدایش کم از جیغ زدن 

 .نداشت

جا؟ وایساچی؟ ک _  ! 

 مگر چند ساعت سرگرم شده بودند؟

@ 

 چته؟ چرا جیغ میزنی؟ _

 ...تو الن کجایی؟ تو رو خدا وایسا _

 همان لحظه در کافه باز شده، و قامت پولد در

 .چهارچوب در نمایان شد

 رسیدم داخل کافه. حالت خوبه؟ چرا اینجوری _

 میکنی دختر؟

آهی کشید و موبایل را قطع کرد چرا که همان 

 لحظه،



 ...ماهبانو پسرش را دید

 بیهیچدردان#

# ۸۴۰پارت  

 .ماهبانو غافلگیر شده بود

@ 

 توقع نداشت پسرش را آنجا ببیند اما بیشتر از همه

 پولد بود که با تعجب نگاهش مابین طلوع و مادرش

 .میچرخید

رنگ  ابتدا خیال کرد اشتباه میکند اما چهرهی

 پریدهی

 طلوع، باعث شد مطمئن شود که بد موقع سر و

 !کلهاش پیدا شده

 .به هر حال که چارهی دیگری نبود

 .با روی خوش، به سمتشان آمد

 .لبخندش، طلوع را حرصیتر میکرد

 !این مرد، سوتی میداد و به روی خودش نمیآورد

 .بهبه، مامان خانم ما هم که اینجاست _

انو نشست و به طلوع کهروی صندلی مقابل ماهب  



 .بلتکلیف ایستاده بود، اشاره کرد نزدیک شود

 !چرا خشکت زده، برگرد سرجات دیگه _

@ 

 طلوع بهت گفته بود بیای؟ _

 .منو را جلو کشید و شقیقهاش را خاراند

 .گرسنهاش بود

 !نه، باهم قرار داشتیم _

طلوع که تازه به صندلی خود باز گشته بود، از 

 حرف

دهانش در گلویش پرید و به سرفه افتادپولد، آب  . 

 .ماهبانو هم توقع شنیدن چنین حرفی را نداشت

 انگار هر دو یادشان رفته بود که پولد همیشه رک

 .بوده و با کسی تعارف نمیکرد

 :چند ضربه آرام روی کمر طلوع زد و پرسید

 .چی شد جانم؟ بذار بگم آب بیارن _

ت بتواند بگویدچند بار دیگر سرفه کرد تا در نهای : 

@ 

 .نه، لزم نیست _



 بیهیچدردان#

# ۸۴۱پارت  

 :رو به طلوع پرسید

 چرا نگفتی قراره مامانمو ببینی؟ _

 ...یهویی شد، فرصتش پیش نیومد _

 کنجکاو شده بود اما نپرسید به هم دیگر چه گفتهاید و

 .چه پیش آمده

 .اگر لزم بود، بعدا طلوع به او خبر میداد

 .ماهبانو دیگر ماندن را جایز نمیدانست

 حرف خاصی باقی نمانده بود و حتی برای دیدار

 .اولیه، زیادی هم این گپ طولنی شده بود

 از طرفی دیگر، ترجیح میداد تنهایشان بگذارد تا

 .راحت باشند و با حضور او، معذب نشوند

@ 

 .کیفش را برداشت و از جای بلند شد

 کجا مامان؟ _

ه ساعت ظریف روی مچ دستش کرداشارهای ب . 

 .باید برم عزیزم، دیرم شده _



 طلوع جان، خیلی دیدار خوبی بود و از همصحبتی

 .باهات لذت بردم

 .طلوع هم از جا بلند شد

 .همهچیز بهتر و آسانتر از تصورش پیش رفته بود

 .من هم همینطور، خوشحالم که با شما آشنا شدم _

ندهند اما هردو، طلوع و پولد، سعی داشتند نشان  

 نگران بودند و نمیدانستند در نهایت تصمیم او

 .چیست

 آیا مخالف میکرد یا با این ازدواج موافق بود؟

@ 

 نفس عمیقی کشید و در دل آرزو کرد اشتباه نکرده

 .باشد

 .آرامش و خوشبختی حق پسرش بود

 !به هم دیگه، خیلی میآید _

 بیهیچدردان#

# ۸۴۲پارت  

، تا دو ماه بعد به صورتهایاین دیدارهای مثبت  

 .مختلف ادامه پیدا کرد



خانوادهی صدر، کم کم به حضور طلوع در 

 جمعشان

 .خو میگرفتند

 چندبار او را به صرف شام دعوت کردند و برایش

 .سنگ تمام گذاشتند

@ 

 ارتباطش با پونه و پریا هم هرچه میگذشت،

 .صمیمانهتر از قبل میشد

د و پریا برای خریدبه رفقای هم تبدیل شده بودن  

 .سیسمونی، اکثر اوقات از طلوع کمک میگرفت

 سلیقهی او را قبول داشت و معمول حداقل هفتهای

 .یکبار را در پاساژهای مختلف وقت میگذراندند

 روحیهی خانواده، نسبت به قبل کامل بهترشده بود و

 اثرات ترکشهای امید، کمرنگتر از همیشه به چشم

 .میخورد

ز را برای چکاپ به تهران آورد، از انیس که طنا

 دید

 ماهبانو فرصت خوبی برای رسمیتر کردن ارتباط



 .آنها پیش آمد

 .وای مامانت داره با مامانم حرف میزنه _

 .پولد از لحن طلوع به خنده افتاد

 باشه حال، چرا استرس داری؟ _

@ 

 نه، کی گفته من استرس دارم؟ _

 من میگم، صدات یه جوری میلرزه که دور از _

 !جون کم مونده سکته کنی

 پولد آنقدر میشناختش که بدون دیدنش هم متوجه به

 هم ریختگیاش بشود فقط کافی بود صدایش را

 !چندلحظه بشوند

 :آهی کشید و نگران گفت

 ...آخه میدونی پولد؟ ته دلم یه جوریه _

 :ملیم و مهربان پرسید

بونت برم؟چهجوری قر _  

 .نمیدانست چهطور حالش را توضیح دهد

 ...دلشوره دارم. میترسم خوب پیش نره _

@ 



 بیهیچدردان#

# ۸۴۳پارت  

 .برعکس او پولد از همهچیز راضی بود

 الکی به خودت انرژی منفی نده. هیچ اتفاق بدی _

 .نمیافته

 .شاید هم حق با پولد بود و بیخودی نفوس بد میزد

 ...باشه _

تهش چی بشه؟ خانواده من که راضیان میترسی _ . 

 مادر و پدر خوندهت هم بعید میدونم مشکلی داشته

 .باشن

فوقش هم اگه گیر دادن میگی حاملهای، تا شیکمت 

 بال

 نیومده باید اسم پدر بچه بره تو شناسنامهت که

 !آبروریزی نشه

@ 

 آنقدر عادی صحبت کرده بود که چند لحظه طول

لد شودکشید تا متوجه شوخی پو . 

 .هیع بیادب! همین کم مونده که همچین چیزی بگم _



 اول یه دور خودش سکته میکنه بعد اگه زنده موند

 !منو تیکه پاره میکنه

 .پولد قهقهه زد

 روزانه حداقل یک ساعتی باهم صحبت میکردند و

 .هفتهای چندبار یکدیگر را میدیدند

 در عوض اگه زنده موندی، تضمینی راضی میشن _

بشیزنم  ! 

 لزم نکرده، راههای بدون درد و خونریزی رو _

 .ترجیح میدم

 دوباره که صدای مادرش را شنید، استرس به جانش

 .نشست

@ 

 خیلی صحبتشون طولنی نشد؟ یعنی چی دارن _

 میگن بهم؟

 .بابا بیخیال، لبد دارن تعارف تیکه پاره میکنن _

 چرا همه چی رو دارک میکنی بچه؟

 .سعی کرد یکبار دیگر ذهنش را منحرف کند

 امروز میآی پیشم؟ _



آهی کشید و در را بست. از خیر مخفیانه گوش 

 کردن

 .به صحبتهای مادرش گذشت

 !نه _

 .چرا؟ بیا دیگه. امروز که تعطیله جفتمون بیکاریم _

 !مرسی ولی تمایلی به حامله شدن ندارم _

 بیهیچدردان#

@ 

# ۸۴۴پارت  

کوتاه نیامد و راضی نشد به هرچه گفت، طلوع  

 .خانهاش برود

 .لبخند خبیثانهای روی لبش نشسته بود

 نمیشد که پولد سر به سرش بگذارد و حرصش دهد

 .و او تلفی نکند

 نمیآی دیگه نه؟ حرف آخرته؟ _

 !حرف اول و آخرمه _

 وقتی اومدم دزدیدمت، میفهمی نباید به من نه بگی _

 .دخترجون



ر به گوش نمیرسید و اینصدای صحبت مادرش دیگ  

 .یعنی تماسشان تمام شده بود

 !تلشتو بکن، ولی نمیتونی کاری بکنی _

@ 

 خیلی زود از پولد خداحافظی کرد و سراغ مادرش

 .رفت

 انگار توی دلش رخت میشستند. اصل نمیدانست

 .چرا آنقدر اضطراب داشت

 .کنجکاو به مادرش چشم دوخت تا حرفی بزند

زنگ میزنن، نه؟خبر داشتی امروز  _  

 .کف دستش از استرس عرق کرده بود

 ...آره _

 :کنار مادرش نشست و پرسید

 خب... چی شد؟ چی گفتین؟ _

 تو که خودت میدونی، دیگه واسه چی میپرسی؟ _

 .زنگ زد که فردا شب بیان برای خواستگاری

@ 

 تو چی گفتی؟ _



 .انیس گیج شده بود

لعاده بودازدواج دخترش با چنین خانوادهای فوق ا . 

 مگر دیگر چه میخواست؟ حتی در تصورش هم

 ...چنین روزی را نمیدید و همین میترساندش

 .آنها زیادی خوب بودند

 گفتم باشه، ولی نظر قطعیمون بستگی به بهادر هم _

 ...داره، گفته باشم

 .باید ببینم چی میگه

 !بهادر از پولد میترسید و البته از او متنفر هم بود

 .در جواب منفیاش شکی نداشت

 .دلش پیچ خورد و اخم روی صورتش نشست

 یعنی چی؟ به بهادر چه مربوط؟ _

 .چشمان انیس از بیمنطقی دخترش گرد شد

@ 

 وا... یعنی چی مادر؟ بهادر درسته پدر خونیت _

 .نیست ولی حق به گردنت داره

 نظر اونم خیلی مهمه. این حرفا چیه میزنی؟

 بیهیچدردان#



# ۸۴۵تپار  

 .نفس عمیقی کشید و سعی کرد آرام باشد

 !مامان، بهادر راضی نمیشه، من مطمئنم _

 !چرا راضی نشه؟ پسر به این خوبی _

 با لحنی که سعی داشت به حد کافی قانعکننده باشد،

 :گفت

 .من خبر دارم قربونت برم _

 .یکی، دوبار قب ال نظرشو دربارهی پولد گفته بود

@ 

دبینی طلوع را درک نمیکردانیس دلیل اینهمه ب . 

 بهادر که چند ماه اصل پاشو نذاشت تهرون. اگه _

 اون وقت هم چیزی گفته، بذار به حساب غیرت و

 .حس مسئولیتش نسبت به تو

 .به هر حال مثل یه امانتی دستش

 حتما فهمیده که یه حسایی بینتون هست، مثل هر پدر

 .دیگهای اخم و تخم کرده ازش حساب ببری

جانم، الن ماجرا فرق دارهنترس  . 

 !اجازهی خواستگاری رسمی خواستن ازمون



 دلش میخواست بگوید خوش به حالت مادر که این

 !چنین، خوشخیالی

 .خودم باهاش حرف میزنم. تو حیاطه _

 !بذار برم سراغش

 .از جا که بلند شد، طلوع ناخودآگاه دنبالش رفت

اریعنی انیس میتوانست بهادر را راضی کند؟ بسی  

 .بعید میدانست

@ 

او در هر صورت، احتیاجی به اجازهی بهادر 

 نداشت

 و نمیتوانست مانع قانونی ازدواج آنها باشد اما با

 مخالفتهای احتمالیاش، برنامهریزی و حتی احوال

 .خوبشان را از بین میبرد

 اگر انیس را هم قانع میکرد و به طرف خود

 !میکشید، کار برای طلوع سختتر هم میشد

 از پشت پنجره، مادرش را دید که به بهادر نزدیک

 .شده و صحبت را شروع کرده بود

امکان این که از خدا خواسته قبول کند تا از شر 



 طلوع

 !راحت شود هم وجود داشت؟ نه

 بارها در صحبت و عمل ثابت کرده بود که دوست

 .دارد طلوع به اهواز و پیش خودشان برگردد

 بیهیچدردان#

# ۸۴۶پارت  

 آبجی؟ _

@ 

 هوم؟ _

 !نگام کن _

 .با اکراه سمت طناز، سر برگرداند

 !من یه چیزی ازت میخوام _

 چی؟ _

 .تابی به سر و گردنش داد و چند بار پلک زد

 چیزه... دیدی آیفون جدید اومده؟ _

 یک تای ابرویش را ناخودآگاه با حالتی شبیه پولد بال

 :داد و گفت

 خب؟ _



یش؟خب میشه لطفاا برام بخر _  

@ 

 :با تعجب پرسید

 !من برات بخرم؟ برو بابا بچه پررو _

 ا، خب مگه چی میشه بخری خسیس؟ _

 .نمیگذاشت روی لبخوانی مادرش و بهادر دقت کند

 .پوفی کشید و از پنجره فاصله گرفت

 گرونه! میدونی چند میلیونه؟ _

 بله، میدونم ولی تو مگه نمیری سر کار؟ این همه _

یشه یهکمشو برای آبجیحقوق میگیری چی م  

 کوچیکت خرج کنی؟

 چپ چپ نگاهش کرد تا شاید از رو برود اما فایده

 .نداشت

@ 

 مگه سر گنج نشستم؟ همچین میگه حقوق، حال _

 !انگار چند بهم میدن

 من اگه اینقدر پول اضافی داشتم برای خودم یه

 !گوشی جدید میخریدم. تو که جای خود داری



 بیهیچدردان#

# ۸۴۷پارت  

ناز اما قصد ناامید شدن نداشتط . 

 یکی از دوستان همکلسیاش، به مناسبت تولدش

 موبایل کادو گرفته بود و او برای کم کردن رویش

 خواستار آخرین مدل آیفون وارد شده به بازار

 !تکنولوژی بود

 اگه با پولد جون ازدواج کنی، چی؟ _

 یعنی اون موقع هم برام نمیخرید؟

 ...اون که دیگه

ن کشیدهای توصیف کردبا لح : 

@ 

 خیلی، ببین یعنی خیلی پولداره! مگه به خواهرزن _

 کادو نمیدن؟

 طناز اگر به مسئلهای پیله میکرد دیگر محال بود تا

 زمانی که خودش نمیخواست، بتوانند ذهنش را به

 .چیز دیگری منحرف کنند

 .اول که هنوز خبری نیست فع ال _



 .بعدشم من واسه پولش که نمیخوام زنش بشم

 .همین موبایل خودت، خیلی هم خوبه

 .بهونه بیخود نیار

 تا ربع ساعت بعد، همچنان در حال کلنجار رفتن با

 .خواهرش بود که صدای باز شدن در را شنید

طناز را کنار زد و خسته از مکالمه بیهوده با او 

 :گفت

م بردار دیگه، ایبذار ببینم کی اومد. دست از سر _  

 !بابا

@ 

 چهرهی انیس کامل گرفته و ناراحت به نظر میرسید

 .پس حدسش درست بود! حس بدی در جانش پیچید

 :به کندی جلو رفت و پرسید

 بهش گفتی آره؟ _

 .انیس به تأیید سر تکان داد

 جوابش هم همونی بود که من گفتم، مگه نه؟ _

 بیهیچدردان#

# ۸۴۸پارت  



جان. عصبانی نشو بیا بشین مامان _ . 

یه حرفایی زد که من اص ال بهشون فکر نکرده 

 .بودم

 متوجه شدم فقط سطحی نگاه کردم به ازدواج تو و

 .ساده گرفتم

 .تو خودتم صحبتای بهادر رو بشنو حتماا

 .نباید عجله کنیم برای ازدواجت

@ 

 من میدونستم همینه واکنشش، دیدی گفتم؟ _

در سر جنگ داریحال تو بیا بشین، چرا اینق _  

 .عزیزم

 .ما که باهات دشمنی نداریم

 بهادر هم دلسوز توئه، من حاضرم قسم بخورم اندازه

 .طناز دوستت داره

 :عصبی غرید

 مامان، بس کن! باز مثل همیشه تحت تاثیرش قرار _

گرفتی؟ موندم چهطوری قلق تو رو بلده که تا دو 

 کلمه



 باهات صحبت میکنه، راحت میتونه نظرتو

گردونهبر ! 

 مگه همین بیست دقیقه پیش نگفتی کی بهتر از پولد

 که داماد این خانواده بشه؟ الن میگی نه؟

@ 

 .من از همون اول گفتم نمیتونم تنها تصمیم بگیرم _

 گفتم نظر بهادر خیلی مهمه! چرا حرف میذاری تو

 دهن من دختر؟

 حرصش گرفته بود و صورتش از عصبانیت

رخ میشدهرلحظه، بیشتر از قبل س . 

 یعنی تو خودت نظر مستقل نداری؟ برای همهچیز _

 باید بهادر برات تصمیم بگیره؟

بحث ازدواجته، واقعاا اتفاق آسون و سادهای  _

 .نیست

، انگار داریم دربارهی«همهچیز»یه جوری میگی   

 اینکه امروز کیک شکلتی درست کنیم یا وانیلی

 !بحث میکنیم

بهادر قادر بود در عرض چند دقیقه مادرش را 



 بهطور

 کامل شستشوی مغزی دهد و تنها راهی که دوباره

 نظر مساعدش را میتوانست برگرداند، خود بهادر

 !بود

 .هرچهقدر هم توضیح میداد، فایدهای نداشت

@ 

 !حداقل نه تا زمانی که بهادر را راضی نکرده بود

 .از خشم دندان به هم سایید

ور و بازویش میرسید که حسابی حالش را جاکاش ز  

 .بیاورد

 .تصمیم گرفت رو در رو با او صحبت کند

 کجا؟ _

 !با بهادر کار دارم _

 بیهیچدردان#

# ۸۴۹پارت  

 کام ال خشمگین بود و تلشی هم برای آرام کردن

 .خودش نکرد

 کسی مثل بهادر، حق نداشت جلوی خوشبختی او را



 !بگیرد

@ 

اشت، که خیلی زود بهآنقدر سریع گام برد  

 .نزدیکیاش رسید

 ظاهرا بهادر تعجب نکرده و حتی بلعکس، منتظر

 .آمدنش بود

 :دست به سینه زد و غرید

 این مسخره بازی یعنی چی؟ _

 .بهادر با آرامش روی صندلی نشسته بود

 .کدوم مسخره بازی؟ خوب نیست سر پا بایستی _

 .به کنار خودش اشاره کرد

 .بیا بشین _

طلوع مشت شد. خدا میدانست چهقدر دوست دستان  

 .آن را در صورت بهادر بزند

@ 

 !لزم نکرده، اینطوری راحتترم _

 این حرفا چی بود رفتی به مادرم زدی؟

 واسه چی ذهنشو نسبت به پولد، منفی میکنی؟



 تو چرا اینقدر عصبانی هستی؟ من فقط حقیقتو _

 !بهش گفتم تا از هول حلیم، نپره تو دیگ

یگه، احساساتیه! تو همچین شرایطی، نمیتونهزنه د  

 .به ماجرا منطقی نگاه کنه

 با خودش میگه یارو پولداره، خوشتیپه، دخترمم

 دوست داره، دیگه چی میخوام مگه؟ ولی خبر نداره

 پسره دو روز دیگه عشق و عاشقی از سرش میافته

 و تازه یادش میافته چرا یه دختر با اصل و نسب

 !نگرفته

 :از جا بلند شد و خیرهی چشمان طلوع گفت

 اون وقت میدونی چی میشه؟ یا سرت هوو میآره، _

 یا طلقت میده! تو کدومشو دوست داری؟

 بیهیچدردان#

@ 

# ۸۵۰پارت  

 .بهادر، در واقع استاد سفسطه و مغلطه بود

 آنچنان همه چیز را به نحوی که خودش میخواست،

رهای طرف کنار هم میچید که تمام افکار و باو



 مقابل

را زیر سوال میبرد و طبیعی بود شخصی مثل 

 انیس،

 در این موضوع حریف همسرش نمیشد و منفعلنه

 عمل میکرد اما طلوع با مادرش تفاوتهای زیادی

 .داشت

 .عصبی خندید

 آخی... ببین کی شده دلسوز من! باور کنم زندگیم _

 برات مهمه؟

ادر! پولد باهمهی آدما قرار نیست به بدی تو باشن به  

 !تو و امثال تو خیلی فرق داره

 .نمیخواد نگران اذیت شدن من باشی

اتفاقاا من اون موقع که اهواز بودم زجر کشیدم و 

 کنار

 این آدم حالم خیلی بهتر از وقتیه که تو دور و بر من

 .هستی

@ 

 !فقط دنبال اینی که با من لج کنی _



امچون از من خوشت نمیآد، حاضر نمیشی به حرف  

 .فکر کنی چون میترسی حق با من باشه

 چرا هرچی میشه، پای چند سال پیشو وسط

 میکشی؟

 .بیاراده پوزخند زد

 خیلی آدم پررویی هستی، توقع داری وسط نکشم؟ _

 اصل فهمیدی چه بلیی سر گذشته و نوجوونی من

 آوردی؟ میدونی چهقدر روحیهم خراب و داغون شد؟

سمو از بین بردی؟خبر داری چهطوری اعتماد به نف  

 اون موقع که تو با خیال خوش میگرفتی،

 میخوابیدی، من شبا تا صبح از ترس یا خوابم

 نمیبرد یا اگه چشم رو هم میذاشتم، امکان نداشت با

 !کابوسای وحشتناک از خواب نپرم

 بهادر، دندان قروچهای کرد و از روی صندلی بلند

 .شد

@ 

اد میزنی؟خیلهخب، صداتو بیار پایین، چرا د _  

 بیهیچدردان#



# ۸۵۱پارت  

 طلوع متوجه نشده بود که از کی ناخودآگاه صدایش

 .بال رفت

 دست خودش نبود. هربار که یاد گذشته میافتاد، کامل

 .به هم میریخت

 صدامو نیارم پایین، چی میشه؟ _

 چیه میترسی آبروت بره؟ تو اگه واقعا اونجوری که

 ادعا داری، عوض شدی، پس نباید مانع خوشبخت

 !شدن من بشی

 .بهادر هم کمکم در حال از کوره، در رفتن بود

 د آخه چرا نفهمبازی در میآری؟ این پسره نمیتونه _

 .خوشبختت کنه

@ 

 تو از کجا میدونی؟ اتفاقا اونی که داره چرند _

 .میگه، تویی

نیچون ندیده و نشناخته، فقط داری قضاوتش میک ! 

 .همیشه همین بودی

 یه تصمیم بیمنطق میگیری و توقع داری بهت همه



 !چشم بگن

چند دفعه باهاش وقت گذرونی، چند بار باهاش 

 حرف

 !زدی؟ هیچی

 فقط دو سه دفعه دورادور دیدیش و یه بارم که زیادی

 !پرروبازی در آوردی، نشوندت سر جات

 من میدونم دردت چیه؛ ازش میترسی چون میدونی

فش نمیشیحری ! 

 چون میدونی در برابر این آدم، نمیتونی عرض اندام

 کنی و حرفتو به کرسی بنشونی! بسه یا بازم بگم؟

 قبل از اینکه بهادر دهان باز کند، دست بال برد و

 :ادامه داد

@ 

 وایسا اینم بگم... تو کل از نظر قانونی هم نمیتونی _

 جلوی منو بگیری و کاری از دستت برنمیآد اگه

لن وایسادم جلوت و دارم وقتمو تلف میکنم، فقط بها  

 .خاطر مادرم و خواهرمه

 !نمیخوام جو خونه بد بشه و داد و دعوا راه بیوفته



طلوع با رگبار کلماتش، جوری به بهادر تاخته بود 

 که

 .او را عم ال از پا انداخت و زخمی کرد

 به غرورش برخورده و چهرهاش کامل سرخ شده

 .بود

ع را محکم چنگ زد و او را به سمت بازوی طلو

 خود

 .کشاند

 :جیغ طلوع را با دست دیگرش خفه کرد و غرید

 دخترهی حروم زاده، چه گوهی داری میخوری؟ _

 فکر کردی کی هستی که از بالی دماغت داری بهم

 نگاه میکنی و هر چی از دهنت در میاد تف میکنی

 بیرون؟

@ 

ودت همونارزش تو رو اون پدر بیهمهچیز تر از خ  

 اول فهمید که ولت کرد و یه بارم برنگشت ببینه

 !زندهای یا مرده

 بیهیچدردان#



# ۸۵۲پارت  

 ولی من آدمت میکنم! بهت احترام بیخودی گذاشتم _

 یابو برت داشته؟

 !یه کاری میکنم خواب این پسره رو ببینی

 قلب طلوع، با تندترین حالت ممکن به سینهاش

 .میکوفت

 از واکنش شدید بهادر، ترسیده و تمام جانش یکباره

 .یخ کرده بود

 .با این حال قصد نداشت در آن وضعیت بماند

 بارها به خودش قول داده بود که اجازه ندهد دیگر

 .هیچکس، خصوصا بهادر بتواند به او زور بگوید

@ 

در آن وضعیت، حتی نفس کشیدن سخت بود اما از 

 پا

 .نایستاد

ن داد ولی بهادر ولش نکردخودش را تکا . 

 .هرچه مشت و لگد زد هم راه به جایی نبرد

 .پس آخرین چیزی که به ذهنش رسید را اجرا کرد



 همچنان دست چپ بهادر روی دهانش بود پس کمی

 خود را عقب کشید و با تمام توانش کف دست و چند

 .انگشتش را گاز گرفت

برای  بهادر ابتدا، ناخودآگاه از درد فریاد زد اما

 اینکه

 طناز و انیس متوجه نشوند، صدایش را خفه و طلوع

 .را به ضرب رها کرد

 طلوع به زحمت کنترل خودش را حفظ کرد و جلوی

 .افتادنش را گرفت

 .نفس نفس میزد و بازویش درد میکرد

چند دقیقه طول کشید تا توانایی صحبت کردن پیدا 

 .کند

 .هر دو شوکه بودند

@ 

ی پس میگیری و خواستگارییا میری هرچی گفت _  

 بیدردسر و حرف اضافه برگزار میشه، یا نه تنها

 کار امروزتو، که هر غلط اضافی که کردی، به

 !مامانم میگم



 هر چهقدرم که وابسته بهت باشه، بازم حرف منو

 !باور میکنه چون میدونه اهل دروغ گفتن نیستم

 فقط یه کار اضافه بکن، تا آرزوی دیدن زن و بچهتو

ا خودت به گور ببریب . 

اونی هم که قراره شوهرم شه، اونقدری پول و 

 قدرت

و نفوذ داره که جفتشون رو بفرسته جایی که هیچ 

 وقت

 .نتونی پیداشون کنی و تا آخرت تو حسرت بمونی

 اگه خیال میکنی فقط دارم تهدید میکنم، میتونی

 امتحان کنی تا بفهمی اگه هم کاراتو تلفی نکردم،

نبوده که نمیتونستم فقط نخواستم معنیش این ! 

 در ضمن تاوان امروز رو هم پس میدی بهادر،

 !مطمئن باش

 بیهیچدردان#

# ۸۵۳پارت  

@ 

 نگذاشت انیس و طناز از اتفاقی که بینشان افتاده،



 .خبردار شوند

 .به سرعت، راه اتاقش را در پیش گرفت

 جلوی آینه ایستاد تا مطمئن شود رد قرمزی یا کبودی

 .مشخص نباشد

 اگر کسی دقت میکرد، رد دستان بهادر اطراف

 .دهانش مشخص بود

 .نفسش را کلفه بیرون داد و منتظر ماند

 .کار دیگری فعل از دستش برنمیآمد

 .باید عکسالعمل بهادر را بعد از تهدیدهایش میدید

 به حد کافی ترسید یا باز هم با ازدواجش مخالفت

 میکرد؟

ی نداشت و داخل خانههرچه صبر کرد، فایدها  

 .نمیآمد

 درگیری و کشمکش با او، خستهاش کرده بود پس به

سمت تخت رفت و قصد داشت کمی استراحت کند 

 اما

@ 

 به محض چشم بستن، به خوابی عمیق فرو رفت و



 .گذر زمان را حس نکرد

 بهادر، بعد از ساعتی فکر کردن، در نهایت به داخل

 .برگشت

ش در رفته و کنترلی از این که اوضاع، از دست

 روی

 .آن نداشت، کامل عصبی بود

 نمیخواست نشان دهد از تهدید طلوع ترسیده و به او

 .باج بدهد، اما هر چه فکر کرد، راه به جایی نبرد

 طلوع چیزی برای از دست دادن نداشت و هیچ

 ...تضمینی نبود که دهان باز نکند

 اومدی، نگرانت شدم ولی نخواستم خلوتتو بهم _

 .بزنم

 .به زحمت، لبخندی ساختگی روی لب نشاند

 طلوع باهات صحبت کرد؟ _

 .با یکدیگر، به سمت اتاق رفتند

@ 

 !آره _

 خب؟ به نظرم صحبتتون طول کشید، نه؟ نفهمیدم _



 .کی اومد داخل

 نظرت هنوز همونه؟

 بیهیچدردان#

# ۸۵۴پارت  

 نفسش را محکم بیرون داد. نمیخواست به طرز

یای، صد وهشتاد درجه نظرواضح و غیر طبیع  

 .سابقش را عوض کند

 خیلی از تصمیمش مطمئنه، انگار شناخت خوبی _

 !رو این پسره داره

 تو هم متوجه شدی؟ طلوع اصل از اون دخترا _

 نیست که بیتاب شوهر باشن و هرطور شده بخواد

 .ازدواج کنه

@ 

 ولی به پولد، اصل شک نداره. معلومه بهش دل

 ...داده

 سراغ کمد لباس رفت تا لباسهای بهادر را مرتب کند

 :و در همان حال ادامه داد

 من خودمم هیچ چیز بدی از پولد ندیدم، حتی _



 برعکس... به نظرم خیلی با جنم بود. نمیدونم

 چهطوری برات بگم... واقعاا مرد بود! فقط اسمشو

 .یدک نمیکشید اما بازم هرچی تو بگی

حث را پیش کشیدخوب بود که خود انیس ب . 

 میتوانست وانمود کند تحت تاثیر صبحتهای طلوع

 !قرار گرفته

 ...به نظرم _

 با تردیدی ظاهری سکوت کرد

 :انیس، با کنجکاوی پرسید

@ 

 چی؟ _

 میشه بهش بیشتر فکر کرد! شایدم اونجوری _

 ...نباشه که من خیال میکردم

 :انیس با ذوق گفت

حال طناز بد شد، آره، به گمونم پسر ماهیه. وقتی _  

 .خیلی کمکمون کرد

 پس بذار بیان خواستگاری، چند دفعه اونا بیان، ما

 .بریم... بیشتر آشنا میشیم



 اگه ازش رفتار بدی دیدی، جواب منفی میدیم. به

 .طلوع هم میگم فعل خیالت برش نداره

 خوبه؟

سرش را به زحمت تکان داد و با صدای خفهای 

 :گفت

 ...خوبه _

# نبیهیچدردا  

@ 

# ۸۵۵پارت  

 .با صدای زنگ و لرزش موبایلش از خواب پرید

 گیج به اطرافش نگاه کرد. چند لحظه طول کشید تا

 .متوجه اطرافش شود

 .شب شده بود و همهجا تاریک

 .تماس را که پاسخ داد، صدایش خوابآلود بود

 سلم _

 .علیک سلم، صداشو! خواب بودی؟ چه زود _

ا واسه شام بیدارمخیلی وقته خوابم، مامانم چر _  

 ...نکرده، عجیبه



 منو بگو که خیال کردم داری از استرس میمیری _

 !پاشدم اومدم، نگو خانم با خیال تخت گرفته خوابیده

@ 

 هنوز ذهنش، اطلعات دریافتی را به سرعت دریافت

 .و تحلیل نمیکرد

 یعنی چون استرس داشتم، نباید میخوابیدم؟ وایسا _

 ببینم... چی گفتی؟ کجا اومدی؟

 :پولد خندید و جواب داد

 .اومدم خونهتون _

 :از جا پرید و با تعجب گفت

 ...پشت دری؟ وای خدا این چه کاری بود _

 !نه، پشت در نیستم که، داخل حیاطم _

 .کم مانده بود چشمانش از حدقه بیرون بیاید

 .از شدت شوک، خندید

 چی؟ چهطوری؟ یعنی چی؟ _

@ 

رتومن کوتاهه و ارتفاعش کم، به نظرم باید حفاظد _  

 !نصب کنید. راحت دزد میتونه بیاد تو
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 اگر عمهفخری و مادرش، یا حتی بدتر از آن، بهادر

 .او را آنجا میدیدند، برایش بد میشد

 جلوی خودش را گرفته بود که از شدت حرص، جیغ

 .نزد

ن جا وایسا! تکونتو رو خدا هر جا هستی، همو _  

 .نخور از جات

 یعنی نیام تو؟ _

 نــــه! بذار ببینم اوضاع چهطوره. آخرش سکته _

 !میکنم از دستت

@ 

 .بازهم خندید

 !باشه _

اما واقعا کارش ریسکی « کوفت» دلش نیامد بگوید 

 و

 .خطرناک بود

 .آرام در اتاقش را باز کرد و اطراف را پایید



زیاد، همه خواب بودند هیچ صدایی نمیآمد و احتمال . 

 نکتهی خوبی که برایش در ان لحظه، وجود داشت،

 .زود خوابیدن اهل خانه بود

 الو؟ _

 :پچ زد

 ...هیس _

@ 

 چند دقیقهای طول کشید تا مطمئن شود خطری وجود

 .ندارد

 .در اتاقها بسته و لمپها هم خاموش بودند

 چی شد؟ _

 .با چند قدم سریع، سراسیمه وارد حیاط شد

 .کجایی؟ من اومدم بیرون _

 سر چرخاند تا پولد را پیدا کند، اما هرچه گشت،

 .کسی را ندید

 از سر دقت، اخم کرده بود. چند قدم که جلو رفت،

 .دستی روی پهلویش نشست

 با اینکه میدانست کسی جز پولد نیست، بازهم



 .ناخودآگاه ترسید

 ...وای... تو آخرش منو میکشی پولد _

@ 
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 .لبخند عریضی روی صورتش نقش بسته بود

 با وجود خستگی ناشی از کار زیاد و البته سرپا

 ایستادن طولنی مدت، بازهم نتوانسته بود از خیر

 .دیدن طلوع بگذرد

 .او را به خود فشرد و چشم بست

 ...دلتنگش شده بود

 .خدا نکنه چیزیت بشه _

ولدطلوع از طرفی دوست داشت دست دور کمر پ  

 قفل کند و در آغوشش حل شود و از طرفی میترسید

 .کسی آنها را در چنین وضعیتی ببیند

 :کمی فاصله گرفت و آرام گفت

@ 

 اینجا خطرناکه، اگه بیدار شن، میفهمن اومدی _



 .داخل

 دست پولد را گرفت و او را با خود به داخل خانه

 .برد

 فقط تو رو خدا آروم باش، هیچسر و صدایی نباید _

 .بکنیم

 احیانا اینطوری بدتر نیست؟ باز تو حیاط لو بریم، _

 فضا برای فرار زیاده تو خونه اگه یهو مامانت خفتم

 !کنه، چهطوری فرار کنم؟

 .هیس... نه بدتر نیست. درو میبندیم متوجه نمیشن _

 اگه هم کسی بیدار شه، صدای باز شدن در اتاقا رو

 .زودتر متوجه میشم و ردت میکنم بری

 پولد دیگر مخالفتی نکرد و همراهش رفت. در اتاق

را با آرامترین حالت ممکن باز کرد و اشاره کرد 

 وارد

 .شود

@ 

 باید روغنکاریش کنم، خیلی صداهای بیخود میده _

 .این در
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 نگاه مات پولد را که روی خودش دید، صحبتش را

 .قطع کرد

ی؟چیه؟ چرا اینجوری نگام میکن _ ! 

 صورتت چی شده؟_

ناخودآگاه دست روی اطراف لبش گذاشت. فکرش 

 را

 نمیکرد که بعد از چند ساعت ردی مانده باشد اما

 التهاب پوست و کبودی کمرنگ، چیزی نبود که از

 .چشمان تیزبین پولد، پنهان بماند

 کافی بود تغییر کوچکی کند، به راحتی متوجه آن

 .میشد

@ 

 آها اینو میگی؟ _

 .هیچ ایدهای برای دروغ گفتن نداشت

 خصوصا که پولد به او زل زده و سرتا پا گوش بود

 .تا دلیل این اتفاق را بداند



 زخم ناشی از زمین خوردن، میتوانست به رد

 باقیمانده روی صورتش شبیه باشد؟

 !طلوع... چی شده؟ _

 ...پولد، فاصله را کم کرد و اوضاع سختتر شد

رد و دستپاچه گفتلبش را با زبان تر ک : 

 ...چیزه.. یه جورایی میشه گفت که... دعوا کردیم _

 با کی؟ _

 .هرچه با خود کلنجار رفت، نتوانست دروغ بگوید

@ 

 قول میدی عصبانی نشی؟ _

از همان ابتدا که طلوع در برابر گفتن ماجرا 

 مقاومت

 .کرد، حدسش را میزد

 !اگه عصبانیام بشم، از تو نمیشم _

به مهربانی لحظاتی قبل نبود. دستش صدایش دیگر 

 را

 .بال آورد و روی کبودی کشید

 .طلوع که دردش گرفت، آخ زیر لب گفت



 .بهشدت نگران بود و چشمانش دو دو میزد

 !تعریف کن_

 سری تکان داد و به صندلی که جلوی میز تحریرش

 .وجود داشت، اشاره کرد

 .باشه، اینو بیارم برات که بشینی، بعدش میگم _

@ 

 پولد، در حرکتی سریع، چند قدم برداشت و صندلی

 را درست مقابلش گذاشت. روی آن نشست و عصبی

 :گفت

 خب؟ _
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 .طلوع، هر آنچه که پیشآمده بود، به زبان آورد

 .ولی من مطمئنم که کوتاه میاد _

 .یعنی راه دیگهای نداره

 ...اصل میدونه من به هیچوجه شوخی ندارم

رهی پولد از خشم قرمز شده بودچه . 

 .باورش نمیشد کسی در آن حد بتواند وقیح باشد



@ 

 تمایل شدیدی داشت که بالی سر بهادر برود و با

 دستهایی که از عصبانیت، حال مشت شده بودند،

 !گردنش را بشکند

 بهش گفته بودم پاشو از گلیمش درازتر نکنه،_

 !اونوقت روت دست بلند کرده؟

 .نمیدانست چهطور آرامش کند

 ...من جوابشو دادم؛ آروم باش خب _

 !نمیتونم! تو چندقدمیم گرفته، کپیده _

 بهم بگو چرا همین الن نرم گردنشو بشکنم؟

 .چشمان طلوع از تصور چنین اتفاقی، گرد شد

 وای پولد... تو رو خدا... درسته، بیاحترامی کرد_

 .ولی دلیلش اینه که حرصش گرفته

نه هیچ کاری از دستش بر نمیآدمیدو . 

 .دستوپای آخرشو زد

@ 

 .خواهش میکنم کار عجیبوغریب نکن

 ...اگه اتفاقی براش بیفته، مامانم لج میکنه ها



 .دست پولد را محکم گرفته و رها نمیکرد

 ادب کردن بهادر آنهم در شرایطی که خودش

 بهصورت پنهانی وارد خانه شده بود، چندان

نمیرسید خصوصاا که زنی مسن وامکانپذیر بهنظر   

 دخترکی حساس و نوجوان هم در آن خانه حضور

 .داشتند

 .چشم بست و چند بار پیاپی نفس عمیق کشید

 ازم توقع نداشته باش هیچ کاری نکنم، باشه؟ _

 یعنی قصد تلفی داشت؟ چه چیزی در سرش

 میگذشت؟ هیچ ایدهای نداشت اما به تأیید سر تکان

 .داد
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@ 

 .چند دقیقه در سکوت گذشت

 .دوست نداشت جو بینشان سنگین شود

 تو فکر نباش دیگه... مگه نیومدی منو ببینی؟ خب _

 ...حواست فقط به خودم باشه



 .فکر بهادر را از سرش بیرون کرد

 .قطعا خیلی زود تاوان کارش را پس میداد

 .فعل نباید لحظات دونفرهی بینشان را خراب میکرد

بخند زد و لبهایش را به گونهی طلوع نزدیک کردل . 

********************** 

 چند روز اخیر بهطرز عجیبوغریبی سریع پیش

 .رفته بود

@ 

 درست از وقتیکه مادرش خبر داد بهادر هم تا

 حدودی راضی شده و موضع اولیهاش نسبت به پولد

 .تغییر کرده

 .در آن لحظه، ناخودآگاه لبخند زده بود

ینکه برای خواستهاش جنگید، خوشحال شداز ا . 

 اتفاق غیر قابلپیشبینی بعدی، تصادف سنگین بهادر

 .با یک موتوری بود

 بعد از تصادف، راننده فرار کرده و او را وسط

 .خیابان رها کرده بود

چند غریبه به اورژانس خبر داده و او را به 



 بیمارستان

 .رسانده بودند

 وقتی بهادر با دست و پای گچ گرفته و سر باندپیچی

 شده و صورت زخمی به خانه برگشت، طلوع از

 .تعجب دهانش باز مانده بود

@ 

 انیس قصد داشت خواستگاری را به وقت دیگری

موکول کند اما بهادر مخالفت کرد و گفت هیچ 

 مشکلی

 ندارد و میتواند بههمین شکل، در مراسم حضور

 .داشته باشد

غییر رفتار شدید بهادر برای طلوع قابل هضم نبودت . 

 هر چه که سعی کرد از زیر زبان پولد حرف بکشد

تا بفهمد این اتفاق، زیر سر او بوده یا نه، نم پس 

 !نداد

 بیهیچدردان#

# ۸۶۱پارت  

 .خانهی عمهفخری را حسابی مرتب کرده بودند



 هرجایی که به چشم میخورد، گردگیری کردند و

م با ذوق سعی داشت کمک کندحتی طناز ه . 

 خانه بزرگ بود و عمه فخری پیشنهاد داد مستخدمی

 .نیز به آنها ملحق شود

@ 

 کارهای داخل خانه را انیس و دخترکی که از طرف

 شرکت خدماتی به آنجا آمده بود، به دست گرفتند و

 .شستن و مرتب کردن حیاط را، طناز و طلوع

طلوع در با وجود تمام نواقص و هولزدگیها،  

 .مجموع راضی بود

 در مدت زمان کم، توانسته بودند شرایط نسبتاا خوبی

 .را محیا کنند

 شکوه خانهی عمه فخری باعث میشد تا اعتماد به

 .نفس بیشتری پیدا کند

 هرچند که خانوادهی صدر به طور کامل در جریان

 وضعیت مالی متوسط آنها بودند و حتماا مشکلی

دیگر پیدایشان میشدنداشتند که تا ساعتی  ! 

 اما با این وجود، دوست نداشت حداقل در چنین



 .روزی، کمبودی وجود داشته باشد

 مامان خودت آرایش نکنیا، بلد نیستی درست انجام _

 .بدی

@ 

 انیس به دخترش چشمغره رفت و با وجود اینکه

 خودش هم میدانست در این کار مهارتی نداشت، کم

 .نیاورد

یاد بدی؟ میدونی من از چه تو میخوای به من _  

 زمانی آرایش میکردم؟

 .اون موقعها، دختر مجرد عیب بود آرایش کنه

 !صدتا حرف واسش در میآوردن

 اما من خوشم میاومد، پنهونی میرفتم سراغ

 سرمههای مادرم و برای خودم به تقلید از بقیه

 میکشیدم! حال اونوقت تویی که خودم زاییدمت،

 میخوای بگی بلد نیستم یه کم سرخاب سفیداب کنم؟

 .گونهی انیس را بوسید و با لحن ملیمی گفت

 باشه، ببخشید. منظورم این بود که من بهتر بلدم _

 !طبق مد روز آرایشت کنم



 کلی ویدئو آموزشی دیدم. هم برای خودم، هم برای

 .افراد میانسال که پلک افتاده هم دارن

شم، خودت حظ کنیبرات یه سایه چشم بک ! 

@ 

 بسمالل... منو چه به این اداها؟ سایه مایه نمیخوام، _

 .فقط از اون کرمات بزن که سفید میکنن
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 .خندید و هدبندی را روی سر مادرش بست

 تو اصل نگران نباش، خیلی ملیم و مناسب سنت _

 .آرایشت میکنم. یه جوری که اصل تو چشم نباشه

ذار فعل رو سرت باشه که موهات نیوفته رواینم ب  

 .صورتت

 لوازم آرایشی مد نظرش را برداشت و دست به کار

 .شد

 چهرهی تکیده و زحمتکش مادرش را با هیچ میکاپی

 نمیتوانست پنهان کند اما با این حال تمام تلشش را

 .کرد تا شادابتر از همیشه به نظر برسد



@ 

ود، گوشهی طناز که شاهد زیباتر شدن مادرش ب

 لباس

 .طلوع را کشید

 ...آبجی... طلوع؟ جواب بده دیگه _

بدون اینکه نگاهش کند، رژگونه را با براش به 

 آرامی

 .روی صورت مادرش کشید

 خب بگو چی میخوای؟ _

 !منم باید خوشگل کنی _

 .از گوشهی چشم نگاهش کرد

 پیراهن بلند گلبهی رنگی تنش کرده و آنقدر از شدت

پایین پرید که صورتش گل انداخته بود هیجان بال و . 

 .اگه وقت کردم موهاتو اتو میکنم _

 .از پیشنهاد خواهرش خوشش نیامد

@ 

نخیر... منظورم از این آرایشایی که برای خودت  _

 و



 !مامان کردی

 تو سنت هنوز کمه، چه معنی میده به این زودی _

 آرایش کنی؟

هشم منیعنی چی؟ چرا تو آرایش کنی، من نه؟ تاز _  

 !خودم بلدم، ولی چون تو بهتر انجام میدی، گفتم

 !من مث ال عروسم، فرق دارم با تو _

 .انیس، کلفه صحبتاشان را قطع کرد

 ای بابا... بال سر من دعوا نکنیدا. یه چیزی براش _

 .بکش، دست از سرمون برداره

 طلوع به ناچار سری تکان داد و نفسش را محکم به

 .بیرون داد

 طناز زبانش را بیرون آورد و با خنده سراغ عمه

 .فخری رفت

@ 
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ارایش مادرش که تکمیل شد، چند قدم عقب رفت و 

 با



 .تحسین به او نگاه کرد

 !چه ناز شدی _

 :انیس نیز لبخند زد و گفت

 ...راستی میگی؟ یه آینه بده ببینم _

داشت، آینهی متوسطی که داخل کیف لوازم آرایشش  

 .به سمتش گرفت

 !ماه شدی _

انیس باورش نمیشد صرفاا با یک آرایش، چنین 

 تغییر

 .مثبتی کرده باشد

@ 

 !انگار لبای خودمه، یکم خوشرنگ تر شده _

 ...آره، دیدی بهت گفتم اعتماد کن پشیمون نمیشی _

میخوای موهای تو رو هم همراه طناز سشوار 

 بکشم؟

، سشوار میخوامنه دخترم، من که حجاب دارم _  

 چیکار؟

 برو به همون طناز برس که دست از سرمون



 .برنمیداره

 .باشه _

 .کیفش را جمع کرد و به سمت اتاق خودش برد

 :قصد داشت خواهرش را صدا بزند که انیس گفت

 .اونی که ماه شده، تویی نه من _

 به سمتش چرخید و وقتی چشمانش را خیس دید،

 .لبخندش پر کشید

@ 

ه او هم بغض کرد اما سعی داشت خودش ناخودآگا

 را

 .کنترل کند

 .ا... مامان؟ گریه نکنیا! همه ریملت میریزه _

 .انیس بینیاش را بال کشید و نفسی گرفت

 ...نه گریه نمیکنم _

 .محکم در آغوشش گرفت و بوسیدش

 ...ناراحت هم نباش پس _

 نیستم دختر قشنگم... از خوشحالیه به خدا... باورم _

... یهو چهقدر سریع بزرگ شدینمیشه . 



 بیهیچدردان#

# ۸۶۴پارت  

 .در عوض برای طلوع، اصل زود نگذشته بود

@ 

 حتی نمیخواست برای ساعتی، به دوران نوجوانیاش

 .برگردد

 لحظات احساسی و مادر دختری بینشان را طناز

 .خراب کرد

 پس تکلیف موهای من چی شد؟ _

 .آهی کشید و از انیس فاصله گرفت

 !بیا تو اتاق. کشتی منو، تو _

وارد اتاق شدند و نگاهی که به ساعت انداخت، 

 متوجه

 .شد که چیزی تا آمدن مهمانها نمانده

 وای زود بشین رو صندلی که هر لحظه ممکنه _

 .برسن

 باشه، طلوع این چیه داری میزنی به موهام؟ _

@ 



 .سرم مو _

 چی هست؟ _

م جوابهمزمان هم بهموهای طناز میرسید و ه  

 .سوالهایش را میداد

 اینو قبل سشوار زدن و اتو کردن میزنن که هم در _

 برابر گرما از مو محافظت کنه و هم یه برق و

 .درخششی بهشون بده

 .از نظر طناز محصول با ارزشی به حساب میآمد

 میشه با خودم ببرمش اهواز؟ _

 :سشوار را روشن کرد و با صدای بلندی جواب داد

 !نه_

@ 

از هم برای اینکه صدایش به گوش طلوع برسد،طن  

 .مجبور شد داد بزند

 چرا؟ _

نوئه! تازه خریدمش. چرا باید بدم به تو؟ بگو  _

 برات

 .بخرن



خاک تو سرت کنن. داری با یه مرد پولدار  _

 ازدواج

 !میکنی بازم روحت فقیره

 میدونی پولد جون چندتا از اینا میتونه برات

 !بخره؟

م، الن اتاقم پر پاستیل و عروسکاگه من جات بود  

 !بود ولی تو اصل هیچی بلد نیستی

 بیهیچدردان#

# ۸۶۵پارت  

@ 

 طلوع و طناز در حال کلکل بودند که زنگ خانه، به

 .صدا درآمد

 از سر و صدای سشوار، آن دو تا وقتی که انیس

 دستپاچه وارد اتاق شد، متوجه رسیدن مهمانها نشده

 .بودند

آماده نشدید؟ تمومش کنید که خاک بر سرم، هنوز _  

 .دیگه رسیدن! بیاید پیشم تنها نباشم دم در

 بهادر که از جاش نمیتونه بلند شه، عمه فخری هم با



 ...اون پا دردش لزم نیست سرپا بمونه بنده خدا

 .آنها را رها کرد و به استقبال رفت

 .زیر لب با خودش غرولند میکرد

 نه به اون موقع که صدتا عیب رو پسر مردم _

 گذاشت، نه به الن که پاشو کرده تو یه کفش با این

 !وضع خرابش خواستگاری سر بگیره

 ...آخرش نفهمیدم چی تو سرش میگذره

@ 

 .طناز از جا پرید و به خودش در آینه نگاهی انداخت

 .خوشگل شده بود

 .لبخندی از روی رضایت زد

خوب شد موهاممرسی آبجی، چه  _ . 

 طلوع از شدت استرس، حرف زدن هم یادش رفته

 .بود

 .تنها سری تکان داد و دور شدن خواهرش را دید

 واقعا مادرش چه توقعی از او داشت؟

 عمرا اگر میتوانست با آنها به این زودی مواجه

 .شود



 با وجود این که بارها پولد با او صحبت کرده و شب

م کرده بودخواستگاری را در ذهنش ترسی . 

 از دسته گل گرفته تا هر موضوع صحبتی را که

 ممکن بود پیش کشیده شود، دربارهاش بحث کرده

 .بودند

 .با این حال، اوضاع حال فرق داشت

@ 

 خواستگاری در واقعیترین حالت ممکن در حال اجرا

 .بود

 :انیس با صدای بلندی گفت

 طلوع؟ _

ایی کهنفس لرزانش را محکم به بیرون داد و دسته  

 .عرق کرده بودند، با دستمال پاک کرد

 ...اومدم _

 میتوانست سر و صدای مهمانان را که هر لحظه،

 .نزدیکتر میشدند را بشنود

 چرا رنگت پریده؟ _

 بیهیچدردان#



# ۸۶۶پارت  

@ 

 :صادقانه اعتراف کرد

 ...وای مامان، من میترسم _

 .ترس برای چی؟ نمیخوان بخورنت که _

یدنت، تو هم باهاشون معاشرتقب ال صد دفعه د  

 داشتی، مگه غریبهن؟

 .انیس انگار حال و روزش را درک نمیکرد

 !آخه دفعههای قبل فرق داشت... الن خواستگاریه _

 میشه من فع ال برم؟

 برای هر اقدام دیگری دیر شده بود چرا که هامون

 .همان لحظه، وارد شده و مقابلشان قرار گرفت

 پشت سرش ماهبانو، پولد و پونه و پریا به چشم

 .میخورند

 .لب گزید و سرش را پایین انداخت

 :طناز آرام گفت

@ 

 به این فکر کن که به زودی قراره شوهر کنی و _



 دیگه مامانی و بابا بهادر هی بهت گیر نمیدن! راحت

 ...میشی به خدا

 تازه پولد جون هم خوشتیپه، هم تو رو خیلی دوست

... شوهر از این بهتر پیدا نمیشهداره ! 

تازه چون خونهش بزرگه، هروقت دلت برامون 

 تنگ

 .شد، میتونیم بیایم پیشت

 پس ناراحت نباش خب؟

انیس در حال احوالپرسی بود و به مهمانان خوش 

 آمد

 .میگفت

 .طلوع لبخندی زد و گونهی طناز را کشید

 !ناراحت نیستم _

با لبخندی رویهامون سر به سمت طلوع چرخاند و   

 .لب مقابلش قرار گرفت

 !سلم عروس خانم _

@ 

 تک سرفهای زد اما باز هم صدایش به زحمت شنیده



 .میشد

 .سلم، خیلی خوش اومدید _

 .با دست به سالن پذیرایی اشاره کرد

 ...از این طرف لطفاا _

 .هامون که فاصله گرفت، کمی به اوضاع مسلط شد

د، شرایط پیچیده وشاید آنقدر هم که او تصور میکر  

 .سخت نبود

 بیهیچدردان#

# ۸۶۷پارت  

 با مادر و خواهران پولد نیز، سلم و احوالپرسی

 کوتاهی کرد و دستمال را روی پیشانی و پشت لبش

 .کشید

@ 

 آبجی انقدر محکم به پوستت میزنی، خب آرایشت _

 ...پاک میشه که

 .اصل حواسش به کرمپودر روی صورتش نبود

اه کرد و آن را رنگی دید، آهی به دستمال که نگ

 کشید



 اما قبل از آنکه غصه بخورد، سبد گل برابرش قرار

 .گرفت

 ...سلم _

 .سر تا پای پولد را وجب کرد و چشمانش درخشید

 همیشه خوشتیپ و خوشپوش بود و این را طلوع

قبول داشت اما حاضر بود قسم بخورد، امشب از 

 تمام

 .مواقع دیگر، جذاب و گیراتر شده

 .گل را از دست پولد گرفت

 ...سلم، خوش اومدی _

 .صدایش حال از هیجان میلرزید

@ 

انیس همراه سایر مهمانان وارد پذیرایی شده و در 

 حال

 گفتگو با آنها بود اما طناز از جایش تکان نخورده و

 .کنار طلوع مانده بود

 ...خیلی خوشگل شدی _

 قلبش تند میزد و از صورتش حرارت عجیبی ساطع



 .میشد

 .لب گزید و کوتاه و آرام خندید

 ...مرسی... تو هم خیلی جذاب شدی _

به چشمان هم خیره شده بودند و بدون هیچ صحبتی 

 و

 .تنها با نگاه، احساسشان به دیگری منتقل میشد

 ...حال عجیبی داشتند. خوشحالی، هیجان، اضطراب

 ...منم هستم ها _

اکیبه زحمت سر چرخاند و طناز را دید که ش  

 .نگاهش میکرد

@ 

 :لبخند زد و به طرفش دست دراز کرد و گفت

 چهطوری خوشگله؟ _

 بیهیچدردان#

# ۸۶۸پارت  

 .طناز خندید و چندبار پشت هم پلک زد

 خندهاش شباهت زیادی به طلوع داشت و شیطنت و

 معصومیت، همزمان در تمام رفتارهایش به چشم



 .میخورد

 راست میگی پولد جون؟ _

و یک تای ابرویش را بال داد سری تکان داد . 

 .تازه موهاتم خیلی ناز شده _

 .طناز عم ال کیش و مات شد

@ 

 فکر میکرد دیگر هیچ دامادی بهتر از پولد

 !نمیتوانست در دنیا وجود داشته باشد

 ...وای شما چقدر جنتلمنی _

 .اینبار پولد و طلوع، همزمان خندیدند

فتدستی به سر طناز کشید و به سمت سالن ر . 

 .آبجی به خدا اگه زنش نشی، میکشمت _

 !هیس، زشته. اینجوری نگو فکر میکنن هولیم _

 .برو بشین پیش مامانی تا من بیام

 تو نمیآی؟ _

 نه، هم گل و بذارم یه جا، هم چایی بریزیم. بعد _

 .میآم

 .سبد گل را گوشهای گذاشت و وارد آشپزخانه شد



 .کمی اضطراب همچنان همراهش بود

@ 

ه و پریا و حتی ماهبانو، آنقدر زیبا و چشمگیر پون

 شده

 .بودند که اعتماد به نفسش کم شده بود

 بوی خوش عطرشان هنوز به جا مانده و لباسها و

 کفشهای شیکشان هم با آنچه او تن کرده بود، تفاوت

 .زیادی داشت

 در آرایش کردن، هیچوقت حرفی برای گفتن نداشت

 اما واقعا هرچه از دستش برمیآمد، برای خودش

 .انجام داده بود

برای متقارن بودن خط چشمش یک ساعت جلوی 

 آینه

وقت صرف کرد و انصافاا هم از نتیجهی کار 

 راضی

 .بود

 .چشمانش کشیده و زیباتر به نظر میآمدند

سایهی چشمش را هم هماهنگ با لباسش انتخاب 



 .کرد

ز تیره تا کمرنگ که بهیک طیف از رنگهای آبی، ا  

 .خوبی در هم ادغام شده بودند

@ 

شروع به ریختن چای کرد و سعی داشت افکار 

 بیخود

 .را از ذهنش بیرون کند

 لباسش که شومیز آبی آسمانی رنگ بود، به او میآمد

و حتی پولد هم تعریف کرد، پس دلیلی نداشت 

 خودش

 .را با کس دیگری مقایسه کند

 بیهیچدردان#

# ۶۹۸پارت  

 سینی را چک کرد و از مرتب بودن همهچیز که

 مطمئن شد، با قدمهایی شمرده، از آشپزخانه بیرون

 .آمد

خانوادهی صدر هنوز در شک وضعیت بهادر بودند 

 و



 .هرچند لحظه یکبار، ناخودآگاه خیرهاش میشدند

 خبر نداشتند چنین اتفاقی برای او افتاده و کمی معذب

 .شده بودند

گر گفتهامون یکبار دی : 

@ 

 انشاالل بهتر باشید، کاش به ما خبر میدادید، یه _

 .وقت دیگه مزاحم میشدیم

 با ورود طلوع، بحث چند دقیقهای قطع شده و نگاهها

 .روی او معطوف شد

 از هیجان چهرهاش کمی سرخ شده بود و ترس

 .عجیبی داشت که نکند سینی از دستش لیز بخورد

امی گفتاول سمت هامون رفت و با صدای آر : 

 .بفرمایید _

 روی میز، مقابل مهمانها، چند نوع شیرینی،

 شکلت، قند و شکر به چشم میخورد و طلوع فقط

 .فنجان چایی به تعداد مهمانها، در سینی گذاشته بود

هامون، از او تشکر کرد و برای خود چایی 

 .برداشت



@ 

 تا قبل از ورود به خانهی عمه فخری و شکلگیری

خود او هم تردید بسیار زیادی خواستگاری، حتی  

 .داشت

این شک و ترس را نه فقط هامون، که کل خانواده 

 به

 .جز پولد داشتند

 .همگی ضربه خورده و حساس شده بودند

 هیچکدام طاقت خبر بد دیگری را نداشتند و از هم

پاشیدنشان، تنها به فشار کوچک دیگری بند بود... 

 اما

 وقتی در جو سادهی آنجا قرار گرفتند، ناخوداگاه دل

 .هامون آرام شد

 وقتی به چشم مابقی هم نگاه میکرد، همین حس

 .مشترک را میتوانست در رفتارشان ببیند

 پریا و پونه راحتتر صحبت میکردند و لبخند

 میزدند و ماهبانو هم چندبار طناز را به حرف گرفته

 .بود



لمدستت درد نکنه دختر گ _ . 

 بیهیچدردان#

@ 

# ۸۷۰پارت  

 .طلوع، سینی را بین همه گرداند تا به پولد رسید

 .بفرمایید _

 .چایی را گرفت و تشکر کرد

 پولد قصد داشت مزهای بپراند و کمی سر به سرش

بگذارد تا از استرسش کم شود اما در آن لحظه، 

 تقریبا

 همه به آنها خیره شده بودند و هیچ صحبتی

 .نمیکردند

که روی مبل جاگیر شد، بهادر به حرف آمد طلوع . 

 ...اختیار دارید، شما مراحمید _

 :به پولد نگاه معناداری انداخت و ادامه داد

 .یه از خدا بیخبر زد بهم و فرار کرد _

@ 

 چند روز خیلی درد داشتم ولی الن نسبتاا بهترم و



 .مشکلی ندارم

وددورهی نقاهته دیگه... باید صبر کنم تا روند بهب  

 .بگذره

 با خودم گفتم من که حال حالها دست و پام تو گچه،

 خدا رو خوش نمیاد این دختر و پسرو چند ماه معطل

 .کنم

 :هامون به تأیید سر تکان داد و گفت

 ...خدا ازش نگذره هرکی بوده! زمونهی بدی شده _

 بحث و گفتگوی بینشان گرم گرفت و از هر مسئلهای

 .صحبت میکردند

اا تا به آنجای شب، تحت تاثیرشان قرارانیس، واقع  

 گرفته و به طلوع حق میداد اگر دل بستهی پسر این

 .خانواده شده

 همگی، با شخصیت و محترم به نظر میرسیدند و با

 .احترام خاصی به انیس نگاه میکردند

@ 

 .ابدا حس تحقیر از آنها دریافت نکرد

پا ابتدا حتی گمان میکرد که شاید به اجبار پسرشان 



 به

 خانهی آنها گذاشتهاند و با رفتارشان، به نحوی

 مخالفت و عدم تمایل خودشان به شکل گیری این

 .مراسم را نشان دهند، اما چنین چیزی اتفاق نیوفتاد

طلوع، دل توی دلش نبود تا زودتر با پولد تنها شود 

 و

 .سوالهایش را بپرسد

 پشت تلفن که جوابش را درست نمیداد اما اوضاع،

 .زمانی که رو در رو بودند، قطعاا فرق میکرد

 بیهیچدردان#

# ۸۷۱پارت  

 هامون، که کلفگی پسرش را دید، بالخره موضوع

 .صحبتشان را به اصل داستان کشاند

@ 

 پولد با وجود اینکه تلش زیادی کرده یود تا حداقل

 در چنین روزی، تحملش را بال ببرد، اما واقعاا

 .حوصلهی شلوغی را نداشت

میخواست مشتش را روی میز بکوبد و همه را دلش  



 .ساکت کند

 بعد هم رک و راست بگوید من آمدهام خواستگاری،

 !دخترتان را آماده کنید تا با خود ببرم

حیف که چنین چیزی میسر نمیشد اما همین که 

 پدرش

 .بالخره متوجه شد، جای شکرش باقی بود

از من طلوع جان رو خیلی وقته میشناسم. تقریباا _  

 همون روزای اولی که پاش به تهران باز شد، به

 .صورت اتفاقی همدیگه رو دیدیم

 قعاا

 وا دست تقدیر بود که ما رو بهم نزدیک کرد و حال

 که اینجا نشستیم، یکبار دیگه، به سرنوشت ایمان

 .آوردم

 کی خیال میکرد اون دیدار اتفاقی، در نهایت به

 ...خواستگاری کشیده بشه

@ 

خند روی لبشان نشستهمگی، لب . 

 صاا



 خصو طلوع که با یادآوری آن روز، در حال و

 .هوای خاصی غرق شد

 از همون موقعها، متوجه شدم که طلوع با بقیه، یه _

 .مقدار متفاوته

 آدم سختکوشیه، بلده تو زندگیش بجنگه و زود تسلیم

 .نشه و اینکه براش مهمه درست زندگی کنه

بکشه اما دست به حاضر بود تو هتل، زحمت زیاد  

 هرکاری برای پول در آوردن و امکانات بیشتر،

 !نزنه

 من از همون موقع، تحت تاثیر شخصیت قوی این

 ...دختر قرار گرفتم و بارها تو دلم تحسینش کردم

 هرچه بیشتر میگذشت، هم ثابت میکرد دربارهش

 .اشتباه نکردم

 انیس، از تعریفهای هامون به وجد آمده بود و به

ش افتخار میکرددختر . 

خدا را شکر کرد که در این باره، سربلند بیرون 

 .آمده

@ 



 بعدش هم که آقا پسر ما از آلمان اومد و منم کم کم _

 از مسئولیتای هتل فاصله گرفتم و با خودم گفتم وقت

 .استراحته

 آخه تا چند سالگیت میخوای کار کنی مرد؟ مابقی رو

 .بسپار به جوونا

 فکر هرچیزی رو هم کرده بودم، جز دل دادن این

 ...دوتا

 :با چشم به پولد و طلوع اشاره کرد و ادامه داد

 ...به هم دیگه _

 بیهیچدردان#

# ۸۷۲پارت  

 پولد لبخندی زد و زمانی که نگاهها از رویش

 برداشته شد، بدون اینکه جلب توجه کند، موبایلش را

 :برداشت و برای طلوع نوشت

@ 

تماا میخواد سه ساعت هم از خوبیای منحال ح »  

 «بگه

 به طلوع که نگاه کرد، متوجه منظورش شد و



 .موبایلش را چک کرد

 :لبخند ریزی زد و جواب داد

 «...غرغرو »

 .لرزش گوشی، باعث شد دوباره به آن نگاه بیاندازد

 حوصلهم سر رفت، کی تو رو میدن با خودم »

 «ببرم؟

قعاا هم صحبتهایپولد تا حدودی حق داشت و وا  

 .هیچکدام کوتاه نبود

 .حرفهای دو خانواده، یک ساعتی طول کشید

 هامون حتی از نامزدی ناموفق پسرش در سالهای

 قبل نیز سخن گفت و در این میان، طلوع و پولد باهم

@ 

 چت میکردند اما حواسشان بود که نگاه ها را

 .معطوف خود نکنند

گوش نمیکردپولد، با این که درست به صحبتشان   

 هر چند لحظه یکبار سرش را به نشانهی تأیید تکان

 .میداد

 ...طلوع جان پاشو دیگه _



 لب گزید و موبایل را گوشهای مابین پایش و مبل

 .پنهان کرد

 .حتی نمیدانست باید چهکار کند

 گیج به صورت مادرش که خیره شد، انیس دستپاچه

 :از حواسپرتی دخترش گفت

یی کن، باهم برید صحبت کنیدآقا پولدو راهنما _ . 

به سرعت از جا بلند شد تا بیشتر از این خودش را 

 لو

 .نداده

@ 

 .آهان... چشم، بفرمایید _

 بیهیچدردان#

# ۸۷۳پارت  

 وارد اتاق که شدند، طلوع در را بست و بیتاب

 :پرسید

 وای بالخره یه جایی تونستم تنها گیرت بیارم! این _

 چند روز، خوب از دستم در رفتی! هی میگفتم یه جا

 !همو ببینیم، منو میپیچوندی



 .پولد بیصدا خندید و به طلوع نزدیک شد

_ 

 قعاا

 وا قصدم همچین چیزی نبود، اما خیلی سرم

 .شلوغ شد

@ 

 صاا

 خصو که میخواستم اوضاع رو سر و سامون بدم

 که تو خواستگاری و حتی در آینده عقد، دغدغهی

ی نداشته باشیمخاص . 

 میدانست که اگر وقت آزاد پیدا میکرد، هرطور

شده، خودش را به او میرساند تا هرچند کوتاه، اما 

 هم

دیگر را ببینند و اگر نتوانسته، یعنی واقعاا هیچ 

 راهی

 .وجود نداشته

 تقصیر خودته... عادتم میدی به زود به زود _

 ...دیدنت، اما بعدش غیب میشی دلم تنگ میشه خب



 از همان ابتدا که پا در خانه گذاشت، وسوسه لمس

 .طلوع، امانش را بریده بود

 .جایی کنار لبهایش را بوسید و عمیق نگاهش کرد

 اگر هر بار که میدیدش، به زبان میآورد که دوستت

 دارم، این جمله زیادی تکراری نمیشد؟

@ 

 دیگه چیزی نمونده... این تشریفات تموم شه، _

م و همیشه کنارمیمیشی مال خود . 

 !اونوقت دیگه خبری از دلتنگی نیست

 .تصورش هم برای هر دو زیبا بود

 .اینبار طلوع پیش قدم شد و خود را بال کشید

 دو دستش را دور گردن پولد پیچیده بود و او را

 .بوسید اما نه کوتاه و یا با خجالت

 .عمیق و با حوصله و البته بی سر و صدا

متوجه شود در اتاقش چه اصل دوست نداشت کسی  

 .میگذرد

 .نفس که کم آورد، خود را عقب کشید

 ...دیدی خودم یاد گرفتم _



 .پولد نیشخند زد و سرش را پایینتر برد

 انگار روی گردن طلوع مدتی میشد که نقطه ضعف

 .پیدا کرده بود

@ 

 !کاش میشد گردنتو بکنم و با خودم بذارم تو جیبم _

 :طلوع ریز خندید و پرسید

 !با بهادر چیکار کردی؟ _

 بیهیچدردان#

# ۸۷۴پارت  

 با شنیدن آن سوال، به ناچار، سرش را بال آورد و

 .کمی فاصله گرفتند

 اصل دلم نمیخواد الن دربارهی این آدم حرف _

 !بزنیم

 پس کی صحبت کنیم؟ هرچی ازت پرسیدم، جواب _

 ...درستی بهم ندادی خب

 ...بابا بیخیال _

@ 

تاه آمدن، نداشتطلوع اما قصد کو . 



خواهش میکنم... لطفاا برام شفافش کن. واقعاا  _

 برام

 !سوال شده

 :کلفه جواب داد

 چی میخوای بدونی؟ _

 از اینکه بالخره به هدفش رسیده بود، چشمانش از

 .خوشی برق افتاد

 !تو تصادف بهادر، تو نقشی داشتی؟ _

 :یک تای ابرویش را بال داد و پرسید

کنی؟خودت چی فکر می _  

من... راستش خب فکر میکنم آره! زیر سر  _

 ...توئه

 .بیش از این، طلوع را معطل نکرد

@ 

 !خب درست فکر کردی _

 با وجود آنکه حدسش را میزد، باز هم در حیرت

 .بود

 البته کم بود براش. خیلی جلوی خودمو گرفتم تا با _



 ماشینم، ده دور از روش رد نشم! بدم نمیاومد بگم

م کننکارشو تمو ! 

 :با چشمانی که گرد شده بود، زیر لب گفت

 ...نه _

 بیهیچدردان#

# ۸۷۵پارت  

دست زیر چانهی طلوع گذاشت و با خونسردی 

 اشاره

 .کرد

@ 

از وقتی با خودم و دلم کنار اومدم، از وقتی  _

 پذیرفتم

 که هیچکسو به اندازهی تو نمیخوام، به خودم قول

نذارم آسیب  دادم تا جایی که میتونم حمایتت کنم.

 ببینی

 و مراقبت باشم اون وقت چطوری میتونستم بی

 !تفاوت از کاری که باهات کرده بود، بگذرم؟

 طلوع در آن لحظات از تمام دختران دنیا، خوشبختتر



 .بود

 پولد به او حس خاص و دوست داشتنی بودن را القا

 .میکرد

 من نگرانیم برای اون نیست ولی دوست ندارم تو _

 ...دردسر بیوفتی

 تو نگران نباش! من حواسم هست دارم چیکار _

 .میکنم

 اون به یه درس کوچیک احتیاج داشت تا حساب کار

 .دستش بیاد

 باید بفهمه دیگه اوضاع مثل قبل نیست و نمیتونه هر

 !غلطی دلش خواست بکنه

@ 

 تو دیگه تنها نیستی و سعی کن بهش عادت کنی

 .طلوع

مئن باش خیلی زود تاوانهرکسی اذیتت کنه، مط  

 !کاراشو میبینه

 .حال طلوع احساس قدرتمند بودن نیز میکرد

 انگار در قلبش هزاران سرباز جنگجو و آماده به



 .رزم، شمشیرها را از غلف بیرون آورده بودند

 فهمید کار توئه؟ چند دفعه که نگاهش کردم، حس _

 ...کردم بدجور بهت زل زده

هادر، خندهای از رویپولد با یادآوری وضعیت ب  

 .تمسخر کرد

معلومه که فهمید! اص ال نکتهی مهمش همین  _

 بود که

 !بفهمه از کجا خورده

 .نمیدونم چرا اصرار داری به سکوت

اگه جات بودم، ذات این آدمو رو میکردم و با 

 آرامش

 !از بدبخت شدنش، لذت میبردم

@ 

 بهش خیلی فکر کردم پولد... اما نمیخوام آرامش _

بی که تو زندگیشون دارن، به خاطر من بهمنس  

 ...بخوره

 بیهیچدردان#

# ۸۷۶پارت  



 .این خواستهی طلوع را درک نمیکرد

 ...مادرت _

 کلفه دست روی لبهای پولد کشید و رنگ رژ به

 .جا مانده را با انگشتانش پاک کرد

وقتی بعد این همه سال نفهمیده، یعنی بعیده تا  _

 خودم

چی رو بهش نگم، هیچ صاف و پوست کنده همه

 وقت

 !متوجه چیزی بشه

 من که دارم جدا میشم ازشون، برای چی بمب بندازم

 ...وسط زندگیشون

@ 

تازه همهچی به این سادگی نیست که بهت گفتم 

 خودت

 ...که میدونی

 جدا از عشق و علقهای که به بهادر داره، آدم

 .وابستهایه

 .بلد نیست زندگی مستقل درست کنه



پس زندگیش برنیاد و نتونه خودشو جمعمیترسم از   

 ...و جور کنه، اونوقت عذاب وجدانش ولم نمیکنه

 سر طلوع را به سینهاش فشرد و با صدای گرفتهای

 :لب زد

 چرا همه برات تو اولویتن غیر خودت؟ اگه اینو _

میخوای، باشه من اصرار نمیکنم ولی اص ال 

 دوست

 .ندارم جایی موندگار باشی که اونم اونجاست

 !خیلی زود باید بریم سر خونه زندگیمون

 !چهقدر عجله داری _

 .لبخند روی لبهای جفتشان نقش بسته بود

@ 

آره، دوست دارم چشمامونو ببندیم وقتی باز  _

 کردیم،

 .تو محضر باشیم

 همون جاش که عاقد برای بار سوم داره میپرسه

م؟عروس خانم وکیل  

 :طلوع چشمانش را بست و باخنده پرسید



 بذار منم تصور کنم... لباسم چه شکلیه؟ _

 .نمیدونم، برای من که فرقی نداره _

 .هرچی بپوشی بهت میآد

 .فقط از اون مو الکیا نذار

 :چشمانش را باز کرد و گفت

 موهای خودم هنوز اونقدری بزرگ نشده که _

 .راحت بتونن مدلش بدن

 ...قشنگ نمیشه ها

@ 

 .برایشان صحبت از این موضوع لذت بخش بود

اص ال اگر محدودیت زمان نداشتند، تا صبح 

 دربارهی

 .سر و وضعشان در روز عروسی حرف میزدند

 .اشکالی نداره... در عوض خودتی _

 .راستی، سنگین هم آرایشت نکنن

 بعضی عروسا یه جوری قیافهشون عوض میشه که

ی، معلوم نمیشه این،تا ازشون تست دی ان ای نگیر  

 !همون قبلیه



 :طلوع خندید و سر تکان داد

 .چشم _

 .وسوسهی بوسهی دیگر را صدای طناز از بین برد

 آبجی... مامانی میگه چرا نمیآید؟ خیلی طولش _

 ...دادید

 بیهیچدردان#

@ 

# ۸۷۷پارت  

 از یکدیگر فاصله گرفتند و به ناچار، به جمع

 .بازگشتند

ساسات فرزندانشان به خوبیهر دو خانواده، از اح  

 .خبر داشتند و لزم نبود سوالی بپرسند

 نیم ساعت بعد، خانوادهی صدر، در حالی خانه را

 ترک میکردند که قول و قرار دیدارهای بعدی را

 .گذاشته بودند

 انیس، هرچه میگذشت، بیش از قبل راضی به این

 .وصلت میشد

 چندبار، به همراه طلوع و طناز به خانهی صدر



 دعوت شده و در هیچکدام از این دیدارها، بهادر به

 .خاطر وضعیتش نتوانسته بود حضور پیدا کند

غیاب بهادر، باعث آرامش خاطر طلوع شده بود و 

 از

 .دوران به اصطلح غیررسمی نامزدی، لذت میبرد

@ 

برگزاری هرگونه مراسمی را به بعد از باز کردن 

 گچ

ودند و انیسدست و پای ناپدریاش موکول کرده ب  

 هنوز نمیتوانست دلیل منطقی برای عوض شدن

 .یکبارهی نظر همسرش پیدا کند

 بهادر، مدتی میشد که با خانهنشینیاش، در خود فرو

 .رفته و کمحرف شده بود

 این وضعیت، آزارش میداد و کاری از دستش

 .برنمیآمد

 برای هر کار کوچکی، به دیگران محتاج بود و اگر

آمد، حسابی به دردسر میافتادکسی به کمکش نمی . 

 از طرف دیگر، ازدواج طلوع با پولد صدر، اصل



 اتفاقی نبود که باب میل او باشد اما هیچ کاری از

 .دستش برنمیآمد

وقتی به یاد میآورد که چهطور تهدید شده، تن و 

 بدنش

 .میلرزید

 در روز روشن و بیهیچ باکی، شخصی را اجیر

دکرده بود تا او را زیر بگیر ! 

@ 

زمانی که از شدت درد، به خودش میپیچید و کم 

 مانده

 بود از هوش برود، کام ال به یاد داشت که آن مرد

 موتوری شروع به تهدید کرد و گفت اگر موی

 .دماغشان بشود، او را حذف میکنند

 !بعید میدانست که حتی از مرگ او باکی داشته باشد

 بیهیچدردان#

# ۸۷۸پارت  

 .پولد فکری بود

یشه ازت یه چیزی بخوام؟م _  



 طلوع، روی پایش نشسته و سرش را به قفسه سینهی

 .او تکیه داده بود

 چی؟ _

 !خب یهکم فاصله بگیر تا بتونم حرف بزنم _

@ 

 .به معنای واقعی کلمه، معتاد آغوشش شده بود

 .انگار سالها، جایش همانجا بوده

 خب دارم گوش میکنم، چیکار فاصله داری؟ _

رد، نفسش روی گردن و سینهی پولدصحبت که میک  

 .پخش میشد

 وقتی دارم صحبت میکنم، دوست دارم با مخاطبم _

 .چشم تو چشم باشم

 .شانه بال انداخت و تغییری در وضعیتش ایجاد نکرد

 .همینه که هست _

 .آهی کشید و اصرار بیشتر نکرد

 میشه مراسم نگیریم؟ _

@ 

 طلوع که در حال بازی با ته ریش پولد بود، دستش



 .از حرکت ایستاد

 چرا؟ _

 .توضیح دادن دلیلش چندان راحت نبود

 .از فک و فامیل خوشم نمیآد _

 خودمم تو هیچ مراسمی، چه مرگ چه عروسی چه

 .تولد، هیچی شرکت نمیکنم

 نمیفهمم الن باید برای چی بگم بیان وقتی با هیچ

 !کدوم صمیمی نیستم

 خیلیاشونو که بالی ده ساله ندیدم حتی یادم نیست

 !قیافهشون چه شکلیه

 اونوقت مامانم از الن یه لیست تهیه کرده که بیا و

 !ببین

 ...آخه من اینا رو اصل نمیشناسم

 بیهیچدردان#

# ۸۷۹پارت  

@ 

 .طلوع به لحن بهانهگیر پولد خندید

 عزیزم همه که مثل تو مردمگریز نیستن قربونت _



 .برم

 !برخلف تو، خانوادهت روابط عمومی بالیی دارن

 دیگه بعد عمری دارن برای پسرشون عروسی

 .میگیرن، بذار هر کی رو دوست دارن، دعوت کنن

 مگه چی میشه؟

 .قانع نشد و نظرش همچنان همان بود

 من قراره ازدواج کنم، اونوقت دورم پر آدمایی _

 باشه که باهاشون حال نمیکنم؟

د و با ملیمت گفتگردنش را بوسی : 

@ 

 من که تو تهران فامیلی ندارم، فقط خانوادهی _

 خودمن و عمه فخری و دو سه تا از دوست و

 .همکارام همین

 .همه رو بذاری رو هم ده نفرم نمیشن

 تو هم جز آریا که کل با کسی حرف نمیزنی و

 .دوست دیگهای نداری

 اگه فقط بخوان خانوادهت بیان که کل مهمونا تو

بینانهترین حالت، بازم زیر چهل نفر میشهخوش ... 



 .چشمانش از تصور چنین اتفاقی برق زد

 !خب عالیه! هرچی کمتر، بهتر _

 .کمی فاصله گرفت و به پولد خیره شد

 اگه تو اینو میخوای، من حرفی ندارم ولی چیزی _

 شده که بهم نگفتی؟

 نه، چی مثل؟ _

@ 

 .نمیدونم... احساس میکنم یه جوری شدی _

 .انگار یه چیزی داره اذیتت میکنه

 .اسم مراسم و عروسی میآد، یه جوری میشی

 .انگار به هم میریزی

 .پولد نگاه گرفت و دوباره به فکر رفت

 ...از چی ناراحتی؟ بهم بگو پولد _

 سعی کرده بود کسی را متوجه حال خود نکند اما

 .طلوع فرق داشت

د کردن بهبیشترین زمان را با او میگذراند و وانمو  

 خوب بودن، گاهی برای چند ثانیه خستهاش میکرد و

 .این موضوع، از نگاه تیزبین طلوع دور نمیماند



 .من فقط... نمیدونم چرا ولی یاد قبل میافتم _

 .طلوع جا خورد

 یاد نامزد قبلیت؟ _

@ 

 بیهیچدردان#

# ۸۸۰پارت  

 توضیح دادن از درونش و آنچه که در ذهنش

بودمیگذشت، کار راحتی ن . 

 از طرف دیگر، حق میداد اگر طلوع بخواهد سوالی

 .بپرسد

دیگر مثل قبل مجرد نبود که زحمت هیچ توضیحی 

 را

 .به هیچ شخصی ندهد

 .حال در قبال او مسئول بود

 من خاطرهی خوبی از چنین دورهای تو زندگیم _

 ...ندارم

 درسته هشت سال گذشته و اون موقع با کمسنی، یه

ده بودم، اما هر چی که بود، انتخاب احساسی کر



 بازم

 .قرار بود ازدواج کنیم

 تنها چیزی که از اون موقع تو فکرم پررنگ مونده،

 میدونی چیه؟

@ 

 اینکه وقتی داشتم تدارکات عروسی رو میدیدم، یه

 .تصادف وحشتناک کردم

 اینکه بعدش تا سالها درد کشیدم و دختری که

 .میخواستمش، ولم کرد و رفت

ازدواج پیش میآد، الن که بحث  

جدا از اون که بهت گفتم خوش ندارم اون همه آشنا 

 که

 بیشتر برای من غریبهن، دورم جمع شن، موضوع

 دیگه اینه که وقتی فکر میکنم باید برای برپایی روز

 .عقد دست به کار شم، پر از یه حس عجیبی میشم

 ...نمیدونم دقیقاا چه حسیه

 ...استرس... شایدم ترس

میکنم نکنه دوباره یه ماشین از یه جای همهش فکر  



 .دیگه پیداش بشه

 .چشمانش دو دو میزد

میدونم مسخرست چنین فکری، اما اص ال  _

 نمیفهمم

 چرا و چهطوری همچین چیزی به ذهنم میآد و مدام

 ...تکرار میشه

@ 

 طلوع دست روی گونهاش گذاشت و با بغضی که

 :یکباره سراغش آمده بود، گفت

 ...اینا رو چرا زودتر نگفتی _

 دلیل خاصی نداشت. فقط افکار خودش را بچگانه

 میدانست و خیال میکرد از سرش خواهند افتاد اما

 هرچه رابطهی آنها شکل جدیتری به خود

 .میگرفت، مهار ذهن منفیبافش سختتر میشد

 !تو قرار نیست تصادف کنی، مطمئن باش _

کسی نیست کهالن وقت خوشبختی جفتمونه. دیگه   

 .تهدیدت کنه یا قصد جونتو داشته باشه

 ...میدونم _



 منم قرار نیست هیچوقت ولت کنم. اینو بهت قول _

 .میدم پولد

 .قرار نیست تو دردا و مشکلت پشتتو خالی کنم

 .همیشه باهمیم، همیشه پات میمونم

@ 

 برای چیزی که قرار نیست هیچوقت اتفاق بیوفته،

ن، باشه؟بیخودی خودتو اذیت نک  

 بیهیچدردان#

# ۸۸۱پارت  

 دست طلوع را کشید تا به وضعیت قبل در آغوشش

 :باز گردد، سپس گفت

 .من تو رو با اون مقایسه نمیکنم _

 میدونم تو فرق داری. میدونم هیچ دختری به

 !معرفت تو نیست

 اصل اگه اینقدر نسبت به بقیه متفاوت نبودی که دل

 .من برات نمیلرزید

که هیچوقت دیگه خیال نمیکردم با من آدمی بودم  

 کسی حتی دوست بشم، چه برسه به عاشق شدن و



 !وابستگی

 .حتی برنامه ریزی هم کرده بودم

میگفتم از نظر عاطفی که احتیاجی به هیچ زنی 

 ندارم

 .و دیگه برام عشق و عاشقی معنایی نداره

@ 

 از نظر جنسی هم اگه خیلی تحت فشار بودم و لزم

های کوتاه مدت و یکشبهشد، فقط رابطه ! 

 .سرش را پایین برد و گونهی طلوع را بوسید

 اما هرچی تو رو بیشتر شناختم، بدون اینکه خودم _

 ...بفهمم داره چه اتفاقی میافته

 :به قلبش اشاره کرد و ادامه داد

 .اون تو تحول به وجود اومد _

 یعنی همهچیز آروم، آروم پیش رفت تا تبدیلم کرد به

دیگهیه پولد  ! 

 یهو به خودم اومدم، دیدم اص ال از اون آدم سرد و

 .خشمگین و عصبی هیچی نمونده

کسی رو که تمام زندگیش سیاهی و همه فکر و 



 ذکرش

 !انتقام بود، تو تغییر دادی

 !من فقط درد بودم چه جسمی، چه روحی

ولی حال یه وقتا فکر میکنم شاید اون دردها باید 

 بودن

 ...که قدر تو رو بهتر بدونم، تا تو رو ببینم

@ 

 نمیگم قب ال به اونایی که ردهی پایینتری اجتماعی

 .داشتن، توهین میکردم، نه

 .ولی برام مهمم نبود راستش. زیاد نمیدیدمشون

 بعضیاشون سالها تو هتل کار میکردن ولی من بازم

 !نمیشناختمشون

آدمو مث ال اگه خارج از هتل، بهم میگفتن این  

 !میشناسی، حتما میگفتم نه

ولی بعد آشنایی با تو، فهمیدم حتی یه نظافتچی 

 میتونه

 !چهقدر خاص باشه

 .میتونه چهقدر آدم تاثیرگذاری باشه



 .شاید فقط بدشانسی آورده که الن لی پر قو نیست

 اون موقعها خیال میکردم اگه کسی به جایی

ده. بهنمیرسیده، حتماا چمیدونم... خودش تنبلی کر  

 خودش زحمت کار کردن نداده و خانوادهی پولداری

 هم نداشته، پس وضعش یا در همون حد مونده، یا

 بدترم شده ولی هم گذر زمان، هم وجود تو خیلی

 .نظرمو عوض کرد

 فهمیدم خیلیاشون فقط کافیه بهشون امکانات لزم رو

 بدی و بعدش دهنت باز میمونه از پیشرفت و

 .استعدادشون

@ 

ثیر خوب گذاشتم پستأ _ ... 

 معلومه! الن دیگه آدما رو خیلی کمتر قضاوت _

 .میکنم

 به نظافتچیا، به رفتگرا، به خدمتکارا خیلی وقته نگاه

 .اشتباه و از بال به پایینی ندارم

 میدونم هر کدوم داستان خودشونو دارن و شاید

 خیلیاشون از من بهترن؛ همینطور که تو از من



 !بهتری

ظهای جا خوردخودش هم لح . 

 .فکرش را هم نمیکرد آنقدر پرگویی کند

 البته برای اینکه سوتفاهمی برای طلوع پیش نیاید،

 .حاضر بود چند برابر بیشتر هم صحبت کند

 اینقدر حرف زدم که بفهمی من تو رو با کسی_

 .مقایسه نمیکنم

همین که هستی رو خیلی هم دوست دارم و شکی 

 بهت

 .ندارم

@ 

هست، به خاطر اتفاقات بد زندگی مناگه ترسی هم   

 قبل حضور توئه و اینوسط هیچچیزی تقصیر تو

 !نیست

 بیهیچدردان#

# ۸۸۲پارت  

 صحبتهای پولد، نه فقط ذهن که قلب و چشمانش را

 .نیز هدف گرفت



 .دیگر نه بدگمانی میکرد و نه حسادت

 دفتر کار را رنگیتر میدید. در واقع نه فقط آنجا، که

 .کل دنیا از نظرش زیباتر به نظر میرسید

 زمانی که کنار پولد بود، احساس خاص و با ارزش

 .بودن میکرد

 .اتفاقی که سالها از آن محروم شده بود

 طلوع را پدر واقعیاش با ترک کردن او، مادرش با

 غفلتی غیرقابل بخشش و بهادر با تکتک حرکاتش،

ودندبه سمت در سایه قرار گرفتن، سوق داده ب . 

@ 

 برخلف آنها اما، پولد هر روز بیشتر از قبل به او

 .اهمیت میداد و جایگاه ویژهاش را یادآوری میکرد

 دختری همچون او، دیگر از زندگی چه میخواست؟

 عروسی رو جوری میگیریم که تو اذیت نشی. با _

 مهمونای خیلی محدود و خودمونی، خوبه؟

 :پولد باتردید گفت

لوغ دوست داریاگه تو عروسی ش _ ... 

میان حرفش پرید و اجازه نداد صحبتش را کامل 



 .کند

 .برای من اص ال مهم نیست _

ک ال مهمونای ما خیلی کمن. آشنایی نداریم تو 

 .تهران

 پولد شقیقهاش را بوسید و جایی نزدیک به گوشش

 .لب زد

 ...مرسی _

@ 

 انگشتان دست طلوع، به سمت دکمهی پیراهن پولد

 .حرکت کرد

ا ابروهای بال پریده پرسیدب : 

 چیه؟ _

 .صبر کن _

 .دو دکمهی اول را که باز کرد، چشمانش گرد شد

 چی... چیکار میکنی؟ _

 بیهیچدردان#

# ۸۸۳پارت  

 دستش را روی قفسه سینه و قلب پولد گذاشت و



 .خندید

@ 

 میخواستم سرمو بذارم رو قلبت. خیلی خوشم _

 ...میآد

 .چهرهاش در هم فرو رفت

میکرد و چه شد چه فکر . 

 همین؟ _

با شیطنت دکمهی بعدی را باز کرد و دستش را 

 روی

 .شکم پولد کشید

 اوهوم، پس چی؟ _

 .علیرغم خودداریاش کمی به خود لرزید

 به خودش فشار میآورد که تغییری در چهرهاش

 .مشخص نباشد

 !نکن _

@ 

 طلوع چشمانش را خمار کرده بود و با ناز خاصی

 .حرف میزد



 خوشت نمیآد؟ _

 لعنتی به شیطان فرستاد و دست طلوع را از روی

 .تنش جدا کرد

 خوشم که میآد، ولی محض اطلعت با اینکارا _

 تحریکم میکنی بعدش تا پا پیش میذارم، یهو یا

 پریودی، یا حالت خوب نیست یا عجله داری و باید

 !بری

 آنقدر پرحرص ادایش را در آورده بود که نتوانست

دهاش را بگیردجلوی خن . 

 پولد حق داشت اما از طرفی او هم، همهی دلیلش

 .واقعی بود نه بهانه

 نخند، اون روز که ولم کردی رفتی سر کلست رو _

 !دیگه کجای دلم بذارم

@ 

 .خندهاش را خورد و از جا بلند شد

 ...فقط کلس نبود، امتحان داشتم به خدا _

 .اگه حاضر نمیشدم، ک ال حذفم میکرد

# دردانبیهیچ  



# ۸۸۳پارت  

 دکوراسیون خانهی پولد، که حال خانهی هر دو به

 .شمار میآمد، دچار تغییراتی شده بود

 هرچند که وسایل خانه همگی نو بودند و عمرشان از

 یک سال، بیشتر نمیشد اما با این حال، دوست داشت

 به هرجا که نگاه میکرد، اثری از سلیقهی خودش را

 .نیز ببینید

ولین مکانی بود که دچار تغییرات شداتاق خواب، ا . 

@ 

 رنگ تیرهی آن با رنگهای روشنتر عوض شد و

 .دیگر دلگیر به نظر نمیرسید

 قسمتی از خانه که افتابگیرتر نیز بود، به گلدانهای

 .بزرگ و کوچک طلوع اختصاص یافت

 با ذوق و هنر گلدانهای رنگی را کنار هم چیده بود و

میکرد، ناخودآگاه لبخندهربار که به آن قسمت نگاه   

 .میزد

 حال و هوای خانه عوض شده بود و حضور زنی پر

 از شور و شوق زندگی در آن به خوبی مشخص



 .میشد

 با تمام پستی و بلندیهایی که در آن مدت تحمل کرده

 .بودند، حال همهچیز تغییر کرده و بهتر شده بود

 .راحتتر لبخند میزدند و پر از امید بودند

 درست مثل زمانی که در آرایشگاه به خودش نگاه

 .کرد و از رضایت لبخند کل صورتش را پوشاند

@ 

 از آرایشش راضی بود و همانی شد که خودش و

 .پولد میخواستند

 چهرهاش رنگ و لعاب گرفته بود و نازتر از همیشه

 .به چشم میخورد

 .در عین حال، همان طلوع همیشگی بود

عریف کردند و طناز با ذوقنرگس و سامیه حسابی ت  

 .گفته بود شبیه عروسهای اروپایی شده

 ...وای آبجی خیلی باکلس شدی _

 .امروز با کوچکترین بهانهای میخندید

 .قربونت برم، تو هم خیلی خوشگل شدی _

 دستی به پیراهن بلند آبیاش کشید و با لحن کشیدهای



 :گفت

دیگه خواهر عروسم، باید همه از خوشگلی ما  _

وتاد  

 !خواهر کف کنن

@ 

 :گونهاش را که کشید، غرولند کرد

 .طلوع نکن دیگه... آرایشم خراب میشه _

 بیهیچدردان#

# ۸۸۴پارت  

 .با صدای مادرش، عقب چرخید

 چند لحظه به یکدیگر خیره شدند و چشمان هردو

 .خیس شد

 قربونت برم... چشام کف پات. کی اینقدر بزرگ _

ودت؟شدی که بری سر خونه، زندگی خ  

راه رفتن با کفش پاشنه بلند برایش راحت نبود. با 

 این

 .حال جلو رفت و مادرش را در آغوش گرفت

 :طناز رو به هر دو گفت



@ 

 ...گریه نکنید، آرایشتون خراب میشه ها _

 .دقیقهای در آغوش یکدیگر ماندند

 حرف زدن برایشان سخت بود و سکوت حس بینشان

 .را بهتر رد و بدل میکرد

که شدند، انیس با صدایی که میلرزید، گفتجدا  : 

 میدونم مادر خیلی خوبی نبودم... از دستم خیلی _

 .وقتا ناراضی بودی

 .اینجوری نگو مامان _

 .صدای طلوع نیز گرفته بود

 حقیقتو میگم قربونت برم. حتماا از زندگیت _

 راضی نبودی که هرجور شده میخواستی از اهواز

ولی خوشحالم دور شدنت وبری و پیشمون نمونی...   

 .دلتنگی رو تحمل کردم

@ 

 شاید اگه اونجا میموندی، به خوشبختی و خوشحالی

 .النت نبودی

 بغضش را قورت داد و سعی کرد جلوی اشک



 .ریختنش را بگیرد

 .منم خوشحالم که اومدم اینجا _

 کنار تو و طناز بودن رو همیشه دوست دارم ولی

 !زندگیم باید عوض میشد

 .ریسک کردم و خدا رو شکر جواب خوبی هم گرفتم

 انگار از همون لحظهای که پامو از خونه گذاشتم

 .بیرون، خدا دستمو گرفته بود و هوامو داشت

 یاد گرفتم روی پای خودم وایسم، کار کنم و هرماه یه

 .مقدار از حقوقمو پس انداز کنم

 هزارجور آدم مختلف تو هتل دیدم و یاد گرفتم با

چطوری باید رفتار کنم هرکس . 

 تو درسم، تو کارم روز به روز پیشرفت کردم و از

 .خودم حس رضایت داشتم

 پس به خودت عذاب وجدان نده، باشه؟

@ 

 بیهیچدردان#

# ۸۸۵پارت  

 پولد نگذاشته بود که طلوع بابت مهیا کردن تدارکات



 عقد و عروسی اذیت شود و تقریباا همهی کارها را

یا به کرمی سپرده بودخودش انجام داده و  . 

کم بودن تعداد مهمانان، باعث شد که احتیاج به 

 رزرو

 .تالر نباشد و خانهباغ خودشان را آماده کردند

فراهم کردن نور کافی برای فیلمبرداری، تهیهی میز 

 و

صندلی، درست کردن جایگاه عروس و داماد و 

 ایجاد

 فضای مناسب برای رقص در کنار تزئینات، زمان

پردردسر شد اما درنهایت همهچیز آنقدر خوب برد و  

 و مطابق سلیقهی پولد و طلوع پیش رفت که هر دو

 .اعتراف کردند که به زحمتش میارزید

@ 

برای تهیهی شام، در عوض راحت بودند چرا که 

 هتل

 خودشان، بهترین آشپزها را داشت و دیگر دغدغهی

 .پیدا کردن رستوران مناسب را نداشتند



قت صدایش زدپولد، بیطا . 

 .بیا دیگه _

 .لباسش را مرتب کرد و دستی به موهایش کشید

 خوبم؟ _

 آره بابا، توام وقتگیر آوردی واسه دستشویی _

 ...رفتن

 .هم خندهاش گرفت و هم خجالت میکشید

 .آخه از صبح استرس گرفته بودم _

@ 

 هرچهقدر میرفتم دستشویی، نمیشد... همینکه

دید پیدا کردم دست لباس عروس پوشیدم، نیاز ش

 خودم

 .که نبود

 .پولد ماشین را به راه انداخت و با خنده سر تکان داد

 حال چهجوری با این لباس تونستی بری _

 دستشویی؟

 بیهیچدردان#

# ۸۸۶پارت  



 .وای تو رو خدا بیا بحثو عوض کنیم_

 دوست ندارم بعداا یکی از مهمترین خاطرهای که از

 !عقد و عروسیم یادم میآد، دستشویی باشه

 هر دو بعد از چند لحظه و از تصور چنین اتفاقی،

 .زیر خنده زدند

@ 

 برای آنکه بتوانند از چنین شبی بیشتر لذت ببرند،

 فیلمبرداران فقط زمانهای مشخصی مشغول بودند و

بعد از عکاسی در آتلیه، آنها را تا رسیدن به 

 خانهباغ،

گذاشتندتقریباا آزاد  . 

 :طلوع موبایلش را از روی داشبورد برداشت و گفت

 .یهکم با موبایل خودمون فیلم بگیریم، صمیمیتره _

دوربین را روشن کرد و به خود نگاهی انداخت. 

 شاید

 .خندهدار بود اما از دیدن خودش سیر نمیشد

 .چهرهاش برای خودش نیز تازگی داشت

به خودش چند بار هم مچ نگاههای خیرهی پولد را  



 .گرفت

 ...جلوتو نگاه کن، تصادف میکنیما _

 .پولد با اکراه به رو برو سر چرخاند

@ 

 دلم میخواد همینجا، گوشهی خیابون، ماشینو نگه _

 !دارم و بیوفتم به جونت

 از خودش سلفی گرفت و اینبار زاویه دوربین را

 .بهنحوی تنظیم کرد که پولد هم در آن مشخص باشد

چی که میافتم به جونت؟وحشی! یعنی  _  

آخه دیگه از بس ناز شدی، بوسهی تنها کافی  _

 .نیست

 !باید با دندونام تیکه تیکهات کنم

 .چشمان طلوع گرد شد

 مث ال درحال ابراز علقه بود؟

 ببینین یه وقتایی هم هست، واقعاا دوست دارم _

 ...بخورمت، فقط لفظی نه ها

رو بکنمهمش با خودم میگم، کاش میشد یه تیکهت   

 .و قورتت بدم



@ 

 آخه اون گازی که نتونم هیچیشو بکنم، به چه دردی

 میخوره؟

 بیهیچدردان#

# ۸۸۷پارت  

سیستم صوتی را روشن کرد و با تأسف سر تکان 

 .داد

 !من اینا رو میذارم به حساب قربون صدقه_

 .پولد، چند آهنگ را جلو و عقب کرد و نیشخند زد

 .دیگه من در همین بلدم رمانتیک باشم _

You’re the light, you’re the night 

 (تو روشنایی هستی ، تو شب هستی)

You’re the color of my blood 

 (تو به رنگ خون من هستی)

@ 

You’re the cure, you’re the pain 

 (تو درمان هستی،تو درد هستی)

 طلوع درحالیکه لبخند روی لب داشت، فیلم



 .میگرفت و همراه خواننده لب میزد

 هرازچندگاهی پولد سر میچرخاند و به دوربین نگاه

 .میکرد اما بیشتر حواسش به رانندگی بود

You’re the only thing I wanna touch 

 (تو تنها کسی هستی که میخوام نوازشش کنم)

Never knew that it could mean so much, 

so much 

( کردم که این عشق اینقدر برامهیچ وقت فک نمی   

 (مهم باشه

دست طلوع را گرفت و مابین انگشتان خود به 

 آرامی

 .فشرد

 .هرچند دقیقاا توهم میزد ک نکند همهاش خواب باشد

@ 

 :صدای آهنگ را کم کرد و گفت

 نمیدونم چه کار خوبی کردم که بهعنوان پاداش تو _

 سر راهم قرار گرفتی، ولی به خودم، به تو، قول

 میدم که از فرصتی که بهم داده شده، استفاده کنم و



 .قدرش رو بدونم

 قول میدم همیشه یادم باشه که با اومدنت چهقدر

 .زندگیمو عوض کردی

 .طلوع هم دستش را فشرد

 ...منم همینطور _

 بیا قول بدیم همیشه حرمت همدیگر رو حفظ کنیم

حتی اگه خیلی از هم دلخور بودیم، سعی کنیم 

 کدورت

یش اومده رو رفع کنیم و دل همدیگرو نشکنیم، پ

 باشه؟

 بیهیچدردان#

# ۸۸۸پارت  

@ 

 !باشه_

 .یه قول دیگه هم بدیم_

 .از ماشین کناری سبقت گرفت و سر تکان داد

 چی؟_

 هر روز بههم یادآوری کنیم که همدیگر رو دوست_



 .داریم تا برامون عادی نشه

 !باشه _

 ...یه قولم تو باید بدی، یعنی مخصوص توئه کل

 :با کنجکاوی پرسید

 !چی؟ _

 اگه پریود نبودی، الکی نگی پریودم و منو بذاری _

 !تو خماری

@ 

 .با صدای بلند زیر خنده زد

به خدا دروغ نگفتم هیچوقت. اون دو، سه باری  _

 که

 ...گفتم پریودم واقعاا بودم

 .شانه بلند انداخت

_ حال حال که قول دادی خیالم راحتترهباشه، بههر . 

 یه سوال دیگه بپرسم؟

 .کمکم به خانه باغ نزدیک میشدند

 .بپرس _

 چرا زیاد نمیآی هتل، وقتهایی هم که میآی، _



 .معمو ال دوروبر من نمیپلکی

 :طلوع که سکوت کرد، خودش گفت

@ 

_ 

 صرفاا چون هنوز دوست بودیم خجالت میکشیدی یا

شکل داری؟ک ال با اصل قضیه م  

 ...راستش_

 .پولد پرسشی نگاه کوتاهی به او انداخت

 شایدم از اینکه دربارهت حرف بزنن، میترسی؟ _

 بیهیچدردان#

# ۸۸۹پارت  

توضیح دادن آنچه که در ذهنش میگذشت، سخت 

 .بود

 .دقیق نمیتونم بگم ولی ک ال خجالت میکشم یهکم_

خجالت چرا؟! او ال که قب ال نتیجهی غیبت  _

 کردن

 .دربارهی تو رو دیدن

@ 



 با برخوردی که باهاشون شد، بعید میدونم دیگه

 .جرأت بکنن باز هم حرفی بزنن

 پس چرا باید حرف بقیه برات مهم باشه؟

تهش قراره چی بگن؟ مخ رئیس هتل و زد یا مث ال 

 بگن

 .اینو میبینی؟ یه موقعی تو همین هتل نظافتچی بوده

 غیر از اینه؟

کان دادطلوع به تأیید سر ت . 

 خب این چیز بدی نیست میدونی چرا؟_

 چون هر کسی هم که فع ال مثل موقعیت قبلی توئه،

 .میتونه بفهمه که جا برای پیشرفت داره

 .نه ب خاطر ازدواجت با من، نه

 .به خاطر موفق و قوی بودن خودت

زندگی میتونن ازت الگو بگیرن تا برای رسیدن به  

 .بهتر تلش کنند

هترین نمرهها تقریباا تموم کردی، همهم درستو با ب  

 .شغلتو ارتقاء دادی و کاریو میکنی که دوس داری

@ 



 تو مدتی هم که تو هتل بودی، تونستی پولتو

پسانداز کنی و برای خودت یه سرمایه کوچیک 

 داشته

 .باشی

 ...از همه مهمتر

 .به خودش اشاره کرد

 !شوهر خوشتیپ و جذابی هم مثل من داری _

 .طلوع دست پولد را بال آورد و محکم گاز گرفت

 آی آی... چته دختر، نکن لمصب گوشت دستمو_

 !کندی لعنتی

 .بالخره که رهایش کرد، هر دو زیر خنده زدند

 .خدای اعتماد به نفسی دیگه_

 !برات لزم بود که بفهمی رئیس کیه

 .چشمکی زد و دوباره به خیابان خیره شد

@ 

دیگه میبرمت هتل و بهخانم رئیس، چند روز  _  

 !صورت رسمی، خبر ازدواجمون رو اعلم میکنم

 اصل خیال دارم بهشون شیرینی بدم و یه پذیرایی



 .مفصل هم ازشون بشه

 تو هم کنارم میایستی و جایگاهت رو به عنوان

 .همسرم، قراره همه ببینن

 دوست دارم بدونم کسی جرأت داره، چرت و پرت

 بگه؟

 بیهیچدردان#

# ۸۹۰پارت  

 تمام مهمانان طلوع، همانهایی بودند که از قبل گفته

 .بود

بهادر، مادرش، طناز، عمه فخری و نرگس و 

 .سامیه

البته دو نفر از همکارانش را نیز دعوت کرد که 

 یکی

 از آنها چند ساعتی دیر آمد و بابت اینموضوع عذر

 .خواست

@ 

ظاهراا حال مادرش بد شده بود و او را برای چکاپ 

 به



رستان برده بودندبیما . 

بعد از اینکه از حالش مطمئن شدند، او هم به 

 عروسی

 .آمد

 .مهمانان پولد نیز تعدادشان زیاد نشد

 هرچهقدر که هامون اخم و ماهبانو قهر کرد، پولد

روی حرفش ماند و نگذاشت غیر از افراد درجه 

 یک

 .و ضروری، کسی را دعوت کنند

شدنددست در دست یکدیگر، وارد خانه باغ  . 

 روزهای اخیر واقعاا سرشان شلوغ شد و وقت

 .استراحت پیدا نکرده بودند

 هر بار که فکر میکردند دیگر کاری وجود ندارد،

 بالخره یک موضوعی پیدا میشد که به آن رسیدگی

 .نشده بود

 .بااینحال اما حال از تمام آن زحمتها پشیمان نبودند

@ 

 .باغ زیبا و درعینحال متفاوت تزئین شده بود



شاید اگر کسی صرفاا از روی عکس قصد حدس 

 زدن

 داشت، نمیتوانست تشخیص دهد که این یک عروسی

 .ایرانی بوده

از لباس عروس و آرایش خود طلوع گرفته تا 

 پذیرایی

 و تدارکات، همهچیز ساده و درعینحال متفاوت و

 .زیبا بود

اول و مرسوم هم کمتر به چشمو البته تجملت متد  

 .میخورد

 در جایگاه عروس و داماد که نشستند، هر دو حس

 .عجیبی داشتند

 !در حال ورود به مرحله جدیدی بودند؛ همسر شدن

 .این نسبت، قطعاا مسئولیتهای بزرگی بههمراه داشت

 .باید گاهی از خود برای دیگری میگذاشتند

یدادند و تاگاهی طرف مقابل را در اولویت قرار م  

 ابد وفادار یکدیگر میماندند، اما با تمام این تفاسیر،

 .خوشحال بودند



@ 

 بیهیچدردان#

# ۸۹۱پارت  

 قلبشان تند میزد و فقط خودشان را در آن لحظه

 .میدیدند

 آریا سعی داشت سر به سر پولد بگذارد اما اصل

 .حواسش به او نبود و تنها طلوع را نگاه میکرد

حظهی دیگر شرعاا و قانوناا شخصی که تا چند ل

 همسر

 !او میشد

 یلدا دست آریا را گرفت و او را بهجای خود

 .بازگرداند

 گاهی مجبور میشد همانند یک مادر، دنبال بچه

 .بازیگوشش راه بیفتد و او را جمعوجور کند

 آریا، عزیزم... ولشون کن، بذار به حال خودشون _

 باشن. چی کارشون داری؟

و نیشخند زد آریا کنارش نشست . 

@ 



 باشه، ولی حواسم بود داشتی باحسرت نگاه _

 میکردی ها... نترس عزیزم، منم به زودی میآم

 !میگیرمت

 .یلدا از تعجب چشمانش گرد شد

 من کی با حسرت نگاه کردم؟! چرا الکی میگی؟ _

 تو انکار کن ولی من که میدونم چهقدر دوسم _

 !داری و از خداته زنم شی

اما نتوانست جلوی خود را بگیرد لب بههم فشرد . 

 قعاا

 وا به آریا علقهمند شده و چه قدر بابت سمج

 .بودنش حال راضی بود

 شاید اگر آنقدر اصرار نمیکرد تا او را نرم کند،

 هیچوقت دیگر مردی بهخوبی او سر راهش قرار

 .نمیگرفت

 !دیدم خندیدی _

@ 

 .اینبار آزاد و رهاتر خندید

 قبالز اینکه عاقد شروع به صحبت کند، دم گوشش



 :لب زد

 شب یلدا، همین عاقد باید برای ما هم خطبه عقد و _

 ...بخونهها

 عقدمون رو باید تو اون شب باشه که اقبال ما هم، به

 !قشنگی ظاهر و باطن تو از آب دربیاد

 بیهیچدردان#

# ۸۹۲پارت  

 .عاقد که شروع کرد، طلوع چشمانش را بست

ین مدت، انگار یادش رفته بود با خدا حرف در ا

 .بزند

اگر منصفانه نگاه میکرد، هر چند که قب ال اذیت 

 شد،

 اما مدتی میشد که زندگی روی خوشش را به او

 .نشان داده بود و خدا هوایش را داشت

@ 

 .در دل، شروع به صحبت کردن با خدا کرد

 .ممنونم که خواهرمو نجات دادی_

ش خوبه و آرامش دارهمرسی که مادرم حال . 



 .به خاطر تمام اتفاقات خوب و بد زندگیم، متشکرم

 ممنون که پولدو سر راهم قرار دادی و نذاشتی

 .بیتوجه از کنارم عبور کنه

ببخشید اگر گاهی کمطاقت میشم و زود شروع به 

 گله

 ...کردن میکنم

 .خدایا پولد رو، مرد زندگیم رو برام نگهدار

، سالها با خوشبختی و آرامشمیخوام کنار این آدم  

 .زندگی کنم

 میخوام پابهپای هم سفر بریم، تجربههای جدیدی

 ...بدست بیاریم، بچهدار و پیر بشیم

 خدایا حال که زندگیای وجود نداره که بیهیچ دردی

 باشه، حداقل اگه قراره امتحانمون کنی، هیچوقت این

 .امتحان، جدا کردنمون از هم نباشم

مخیلی دوستش دار ... 

 :پولد خود را نزدیک کرد و پچ زد

@ 

 حواست کجاست خانومم؟ _



 چشمانش را باز کرد و سوالی به اطرافش نگاه

 .انداخت

 .همه انگار منتظرش بودند

 :عاقل با خنده گفت

 عروس خانوم آیا بنده وکیلم؟ _

 :پولد یکبار دیگر گفت

 ...عزیزم سه بار ازت پرسیده _

 .نفس عمیقی کشید و سرش را پایین انداخت

 ...با اجازهی مادرم و بزرگترای جمع _

 :به پولد نگاه کرد و ادامه داد

@ 

 !بله _

 بیهیچدردان#

# ۸۹۳پارت  

 همهی مهمانها دست و جیغ زدند و عاقد بعد از آنکه

 .بله را از پولد نیز گرفت، جمع را ترک گفت

ص ومهمانان با خیال راحتتری شروع به رق  

 .پایکوبی کردند



 سامیه ابتدا خجالت میکشید جلوی خانوادهی صدر

 .راحت باشد و برقصد اما کمکم یخش آب شد

 طناز نیز بهعنوان نمایندهی مهم خانوادهی عروس،

 سنگ تمام گذاشت و بدون لحظهای استراحت، روی

 .سن درحال رقص بود

@ 

 ازآنجایی که داماد، دو خواهر جوان داشت، پس او

اید خودی نشان میداد تا کم بودن مهمانهایهم ب  

 !خانوادهی عروس، توی ذوق نزند

 بههمین خاطر به سامیه و نرگس امان نشستن نمیداد

 .و آنها را با خود همراه میکرد

پونه، آریا و چند دختر و پسر جوان خانوادهی 

 صدر،

 زدند، رقصیدند و نوشیدنی خوردند اما پریا که حال

و سنگین، گوشهای ایستاده و باشکمش بزرگشده بود   

 .لبخند، دست و بشکن میزد

 .طاقت رقصیدن نداشت و زود نفسش میگرفت

کمکم ریتم موزیک از شاد و پرضرب به آهنگی 



 ملیم

 .و عاشقانه عوض شد

 پولد، دست طلوع را گرفت و او را به وسط جایگاه

 .رقص برد

 همگی، بار دیگر برایشان دست و جیغ زدند و

یک دست پولد روی پهلوی طلوع نشستهدرحالیکه   

@ 

 و دیگری دست طلوع را گرفته بود، بهآرامی شروع

به تکان دادن خودشان، همراه با ریتم موزیک 

 .کردند

 بیهیچدردان#

# ۸۹۴پارت  

 وقتی عاقد داشت خطبهی عقدو میخواند، داشتی به _

 .چی فکر میکردی؟ اصل حواست نبود

ا خدا صحبتبه خیلی چیزا... بیشتر داشتم ب _  

 .میکردم و ازش قول میگرفتم

 .دست طلوع را بال گرفت و او به دور خود چرخید

 .دوباره به همدیگر نزدیک شدند



 چه قولی؟ _

 :ابرو بال انداخت و گفت

@ 

 !نمیتونم بگم _

 چرا؟ _

 میترسم برآورده نشه. یهسری حرف خصوصی _

 !بود با خدای خودم، فضولی نکن

 .پولد خندید و صورتش را نزدیک کرد

 باشه، پس از یه چیز دیگه حرف بزنیم، چطوره؟ _

 موافقم، از چی بگیم؟ _

 !مثل اینکه من چهقدر دوستت دارم _

 محکم و مردانه ابراز علقه میکرد و هربار دل

 ...طلوع میلرزید

 !منم خیلی دوستت دارم، تازه من عاشقترم _

@ 

میآمد از این کلکل هر دو خوششان . 

 از کجا معلوم؟_

 !چون من حاضرم برات بمیرم _



 بوسهی کوتاهی به لبهای طلوع زد و با محبت

 .توصیف ناشدنی نگاهش کرد

 :خودش را عقب کشید و لب زد

 !حرف از مردن نزن، بیا برای هم زندگی کنیم _

 پایان

 سامان شکیبا

۱۴۰۰/۰۹/۱۳  به تاریخ 

@ 


