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از  پلکان  مرمری  کنار  دیوار  به  طبقه ی  بال  رفت  

 . 

سردی  سنگ  را  تا  استخوان  حس  کرد  .بالی  پله ها  

توجهش  را  جلب  کرد  ب   و  ابتدای  هال  قطره ی  خو

. 

ب  به  دلش  چنگ  زد  .یقه  ضبانش  تندتر  شد  .نگرا 

اش  را  مشت  کرد  و  پاکشان  جلو  رفت  .در  اتاق  

 نیمه باز  .بود  

ا ز  لی  در ، تخت  بهم ریخته  در  زاویه ی  دیدش  

 قرار  

 ت  کرد   .گرفت  .تخت  خال  ترسش  را  بیش

در  نهاد  و  آهسته  هل  داد  .در   کف  دستش  را  روی 

تی  باز  شد  .تصویر  روبرویش ، ژبا  صدای  غ 

 نفسش  را  



 

 .بند  آورد  و  زانوانش  را   ب حس  کرد  

پاهای  آرش  ب  ی  تخت  و  دیوار  پیدا  بود  و  خون  

زیادی زیر  پاهایش  جمع  شده  بود  .کاغذ  دیواری  

نتخابش  خیل  گشته  بود؛  پراز  زیبای  اتاق  که  برای  ا

 لکه های  .خون  بود  

روی  بالش  سمت  دیوار ، جای  آرش  هم  پر  از  

خون  بود  .محتویات  معده ی  خال اش  که  تا  گلو  بال  

آمده  را  فرو  داد  و  جلو  رفت   .هیکل  آرش  در  

ت  که  جلوی  دهانش  بود   دیدش  قرار  گرفت  .دس

ت  جلوی  استفراغش  را  بگ تد  .بوی  خون  نتوا نس

 با  بوی  مدفوع  .مشامش  را  پر  کرد  

روی  زانو  فرود  آمد  .سرش  را  چرخاند  و  دهانش  

را  از  زردآب  خال  کرد  .دست  روی  پای  آرش  نهاد   

. 

ت  و  کم  زردآب   صورتش  از  اشک  و  ریزش  آب بی

پوشیده  شده  بود  .پایش  را  ق  از  بال  آوردنش   با

 تکان  داد  و  .صدایش  زد  

از  سرمای  پای  مرد  وحشت زده  دستش  را  پس  

 کشید  .



 

چشمانش  چنان  خرگوش های  ترسیده  این سو  و  آن 

 سو  م دوید  .از  نگاه  کردن  به  سر  و  صورت  آرش  

م .هراس  داشت  و  چشم ها   ب اراده  به  همان  سو  

 تفت  
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ماش  ی  را  راند  تا  زیر  سایبان  گاراژ  قرار  گ تد  

.اح ساس  کرد  اوضاع  عادی  نیست  .در  پارکینگ  

 آرام  بسته  شد  .

این  سکوت  عادی  نبود  .از  ماش  ی  پیاده  شد   .بند  

انداخت  .به  حیاط  بزرگ   کیف  استخرش  را  به  شانه 

و پردرخت  نگاه  انداخت   .فهمید  چرا  اوضاع  عادی  

نیست  .سگ ها  !با  ورودش  باید  پارس  م کردند  و  

 به  .استقبالش  م آمدند  



 

 از  راهروی  سنگ فرش  سمت  چپ  به  طرف  آلچی

 ق  .که  پشت  آن  لنه ی  سگ ها  بود؛رفت  

 "کوپر .....میلو " 

تا  حال  پیش  نیامده  بود  که  سگ هایش  به  صدا  

کردنش ،  ب اعتنا ب  کنند  .دوباره  و  با  ترس  که  به  

دلش  نشسته  بود ، صدا  زد  .قبل  از  آلچیق  و  پشت  

درخت  تنومند  گردو ، نیم  از  بدن  سگ  را  دید  .پاتند  

 م  ی کرد  .هر  دو سگ   بجان  با کم  فاصله  روی  ز

.افتاده  و  کف  سفیدی  دور  دهان شان  را  پوشانده  

ب  پر   بود  دستش  را  جلوی  دهان  گرفت  و  با  چشما

از  اشک  به  دو  حیوان  زبان بسته  چشم  دوخت  

 .ثانیه ای  

.آرش  ساک  » نگذشت  که  دلش  به  تالطم  افتاد «

  ت  م کرد  .در  حال  استخر  روی  دوشش  سنگی

که  بند  ساک  از  روی  شانه  به  آرنج  رسیده  بود؛  

 به  

  

طرف  خانه  دوید  .دیگر  برایش  مهم  نبود  حتما  از  

روی  سنگ فرش  برود  .میان ت  زد  و  از  وسط  

ت  نم دار  خود  را  به  خانه  رساند   چمن های  س 



 

ه .پله های  مرمری  را  بال  رفت  و  درست  جلوی  خان

 ت  در  را  نیمه باز  .دید ، متوقف  شد   ، وق

قلبش  یک  در  میان  م زد  .دست هایش  را  به  هم  

مالند  تا  کم  گرم  شوند  .بغضش   ب صدا  آب  شد  

.آرش  را  نه به  صدای  بلند  که  در  دلش  بارها  صدا  

 زد  .با  نوک  پنجه  آهسته  در  را  باز  کرد  .همه  چ 

ت  بود  که  خانه  را  ترک  کرده  بود   مثل  وقت  

.پرده های  سالن  کشیده  و  چراغ ها  خاموش  .نور  

ق  از  لبه  ل ی  پرده ها  بر  مبلمان  شیک   ضعی

 استیل  م تابید  .فضای  خانه  خنک  بود  .

کیف  را  کنار  در  آرام  بر  زم  ی  نهاد  .روی  نوک  

 ی پاورچ  ی  وارد  شد  .آش پنجه ی  پا ، پاورچ  

ت  ومرتب  بود  .آهسته  پشت  جزیره   تخانه اش  تم 

ت  مشکوک  ندید  .باید  از  دو  اتاق   را  نگاه  کرد  .چ 

ی  م شد  که  کس    و  سرویس  طبقه  پای  ی  مطم

 نباشد ، بعد  به  طبقه ی  بال  .م رفت  

خوابیده   حدس  م زد  که  آرش  در  اتاق  خواب شان 

باشد  .به  خود  دلداری  م داد  که  به  زودی  آرش  

 برای  



 

مرگ  کوپر  و  میلو  با  او  همدردی  م کند  .هر  

 قسمت  

  

 از  خانه  را   که  عاری  از  بهم ریختک  م دید؛  دلش  

  

قرص  م شد ، اتفاق  نیافتاده  و  آ رش  فراموش  کرده  

ی    که  یادش  م آمد  وقت  رف  در  را  ببندد  .تا  جا ب

در  را  .بسته  بود  .مگر  این  که  آرش  به  حیاط  آمده  

باشد  از  پلکان  مرمری  کنار  دیوار  به  طبقه ی  بال  

 رفت  .

سردی  سنگ  را  تا  استخوان  حس  کرد  .بالی  پله ها  

ب  توجهش  را  جلب  کرد   و  ابتدای  هال  قطره ی  خو

. 

ب  به  دلش  چنگ  زد   انش  تندتر  ش د  .نگراضب 

.یقه اش  را  مشت  کرد  و  پاکشان  جلو  رفت  .در  

 اتاق  نیمه باز  .بود  

از  لی  در ، تخت  بهم ریخته  در  زاویه ی  دیدش  قرار  

 ت  کرد   .گرفت  .تخت  خال  ترسش  را  بیش



 

.در با   کف  دستش را  روی در  نهاد و  آهسته  هل  داد 

تی  باز  شد  .تصویر  روبرویش ، نفسش  ژصدای  غ 

 را  

 .بند  آو رد  و  زانوانش  را   ب حس  کرد  

پاهای  آرش  ب  ی  تخت  و  دیوار  پیدا  بود  و  خون  

زیادی زیر  پاهایش  جمع  شده  بود  .کاغذ  دیواری  

  زیبای  اتاق  که  برای  انتخابش  خیل  گشته  بود؛  پراز

 لکه های  .خون  بود  

روی  بالش  سمت  دیوار ، جای  آرش  هم  پر  از  

خون  بود  .محتویات  معده ی  خال اش  که  تا  گلو  بال  

 آمده  را  .فرو  داد  و  جلو  رفت  
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 ت  که جلوی هیکل  آرش  در  دیدش قرار گرفت  .دس

 دهانش  بود  نتوانست  جلوی  استفراغش  را  بگ تد  .

.بوی  خون  با  بوی  مدفوع  مشامش  را  پر  کرد  

روی  زانو  فرود  آمد  .سرش  را  چرخاند  و  دهانش  

را  از  زردآب  خال  کرد  .دست  روی  پای  آرش  نهاد   

. 

ق   ت  و  کم  زردآب  با صورتش  از  اشک  و  آب بی

ال  آوردنش  پوشیده  شده  بود  .پایش  را  تکان  از  ب

 داد  و  .صدایش  زد  

از  سرمای  پای  مرد  وحشت زده  دستش  را  پس  

 کشید  .

 نگاهش  

چنان  خرگوش های  ترسیده  این سو  و  آن سو  م 

 دوید  . 

از  نگاه  کردن  به  سر  و  صورت  آرش  هراس  

ه  همان سو  م رفت  داشت  و  چ شم ها   ب اراده  ب

.چند  زخم  بزرگ  و  عمیق  که  هنوز  خونریزی  

داشت ، سر  و  موهای  ک م  مردش  را  پوشانده  بود  



 

ت  گرفته  بود؛   .شالش  را  که  جلوی  دهان  و  .بی

 رها  کرد  

چهاردست  و  پا  از  آرش  دور  و  از  اتاق  خارج  شد  

. 

ب  و   ناحیه ی  زانو  خوشلوار  کتان  سفیدش  در  

انگشتانش  هم  ج ا  به  جا  از  خون  همسرش  لک  

 ق که  از گلویش شنیده م شد ، به کس  شده  بود  .هق ه

  

 .م ماند  که  در  حال  خفک  باشد   

ت  تلفن  رساند  .تلفن  را  برداشت   خودش  را  به  م 

مرتب  اما  شماره ی  اورژانس  یادش  نیامد  .چشمانش  

از  اشک  پر  م شد  و  جلوی  دیدش  را  م گرفت  .با  

آست  ی  چندبار  روی  چشمانش  ک شید  .ناچار  روی  

دکمه ی  تکرار  تلفن  زد  .نم دانست  آخرین  بار  با  

 کجا  و  چه  

 .کس  تماس  گرفته  است  

بوق های  آزاد  با  "الوی  "مردی  شکسته  شد  .از  

هایش  صدایش  را  نم یافت  .انگار  مرد  میان  هق هق 

 او  را  

 .م شناخت  



 

ا"صوا ملیکا ب   !تاز  و ب؟   حنجره چ  اش  شده؟ 

 "خارج   شد  که  مفهوم  نداشت  .

صدای  نگران  مرد  پشت  خط  و  نگاهش  به  در  اتاق 

 ، .وادارش  کرد  به  خود  فشار  آورد  

 "آرش .....بیا " 

 س  رو  بهش  بده " ژ شده؟  گو"!آرش   چ 

ب  از  نفهمیدن  مرد  و  نچرخیدن  زبانش ، جیغ   عصبا

غ  از  دل  سوخته   ت  !جی کشید  .دو  جیغ  بلند  و  ت 

 ب اش   و  !ناتوا

  

 مرد  پشت  خط  اضار داشت  بداند  چه  اتفاق افتاده  

  

است  .چنک  به  موهایش  زد  و  محکم  کشید  .شاید  

 ب  زبانش  را  به  کار  م انداخت   رد  جسما.د

 "بیا .....آرش  زخم  افتاده " 

تلفن  را  انداخت  و  با  هر  دو  دست  موهایش  را  

کشید  و  بلند  زاری  کرد  .دوباره  به  اتاق  رفت  و  

بلند  آرش  را  صدا  زد  .از  کنار  پاها  رد  شد  و  بالی  

ش  را  ب  ی  تخت  و  سر  آرش  به  زحمت  خود



 

دیوار  جا  داد  .آرام  سر  آرش  را  بلند  کرد  و  روی  

 پایش  نهاد  .چهره ی  

مردانه اش  زیر  خون  پیدا  نبود  .مویه کنان  صدایش  

 زد  .

 ت  کند  . با  پر  شالش  سغ  کرد  خون ها  را  تم 

 اشک هایش  روی  صورت  مرد  زخم  م چکید  .فکر  

باید  کاری  کند  اما  چه  کاری  نم دانست  .سر  را  کرد  

آ رام  روی  زم  ی  گذاشت  و  تلوتلوخوران  از  اتاق  

ب تون  رفت  .ردی  از  جای  پاهایش  بر  سنگ  سفید  

 براق  .ماند  

به  فکرش  رسید  به  کوچه  برود  و  کس  را  برای  

یش  پیچ  خورد  کمک  پیدا  کند  .دو  سه  پله  مانده   پا

 و  افتاد  .

لنگان  بلند  شد  و  راه  افتاد  .از  ساختمان  که  ب تون  

رفت ، در  حیاط  باز شد  و  احمد  و پرسنل  اورژانس 

 .وارد  شدند  

با  فریاد  و  گریه  خواست  عجله  کنند  .به  ح تت  در  

چهره ها  توجه  نکرد  .خوشحال  شد  که  بدون  حرف  

همه  دویدند  .پای  ی  پله ها  ایستاد  و  اتاق    اضافه

 را  .نشان  داد  
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 :احمد  دستش  را  گرفت  و  با  تحکم  گفت  

 "هم  ی  جا  ب مون " 

 خودش  هم پای  امدادگران  اورژانس  به  بال  رفت  .

ن  ی  ملیکا  بند  دلش  پاره  احمد  از  دیدن  لباس  خو

 شد  .

ب  به   لزم  نبود  اتاق  را  نشان  دهد  .رد  پاهای  خو

اندازهی  کاق  گویا  بود .لرزان  پشت سر  پرسنل 

اورژانس  وارد  اتاق  شد  .از  دیدن  صحنه  به  زحمت  

جلوی  بال  آوردنش  را  گرفت  .با  یک  معاینه ی  

ار  از  کار  گذشته  است  .یک  ساده  مشخص  شد  که  ک

س اش  را  درآورد  و  مورد  ژ از  مردان  سری ع  گو



 

را  به  پلیس  گزارش  داد  .اجازه ی  نزدیک  شدن  به  

 احمد  را  ندادند  .

اگر  به  خودش  بود  که  همان جا  بالی  سر  آرش  م 

 نشست  و  زار  م زد  اما  نگران  ملیکا  بود  .دیدن  این 

صحنه  برای  مر دها  ناراحت کننده  بود؛  چه  برسد  

ب  که  شوهرش  را  در  این  حال  ببیند  .گیج   به  ز

بود  .صبح با  آرش  حرف  زده  و  برنامه ی  دورهم  

امشب  را  چیده  بود  .یادش  نم آمد  آرش  با  کس  

مشکل  داشته  باشد  .خلق  و  خوی  آرامش  جا ب  

 ت   .نم گذاشت   برای  دشم

روی  پله  نشست  و  مچ  پایش  را  مالید  .نگاهش  به   

 دست ها  و  لباسش  افتاد  .تونیک  و  شلوار  و  

دست هایش  غرق  خون  بود  .دلش  لرزید  و  بغض  

 بیخ  .گلویش  چسبید  

 "آرش  چقدر  خون  داشت  آخه؟ " 

آمدند   یک  از مردهای  سفیدپوش  همراه احمد  پای  ی

. 

ی   "الن    ق  بزند ، احمد  با  گف قبل  از  این  که  حر

 پلیسا  

 .میان  "از  کنارش  رد  شد  .شلوار  مرد  را  چس بید  



 

"چرا  نم برنش  بیمارستان؟  خیل  خون  ازش  رفته  " 

مرد  برگشت  و  دست  روی  شانه اش  گذاشت  .دید  

به  بال  نگاه    که  چشمان  مرد  خیس  است  .هراسان

 کرد  .

غ  کشید  و  اسم   دلش  از  حرف  نگاه  مرد  لرزید  .جی

آرش  را  صدا  زد  .با  کمک  دست ها  از  پله ها  بال  

 رفت  .

هنوز  به  اتاق  نرسیده  مرد  از  پ شت  شانه هایش  

 را  

 .گرفت  

 "ملیکا  !نرو " 

ش  م رساند  مرد  را  پس  زد  .باید  خودش  را  به  آر

.مرد  سفیدپوش  جلوی  در  اتاق  ایستاده  بود  .سینه  

 به  

 .سینه اش  ایستاد  و  اجازه ی  ورود  نداد  

"متأسفم  خانوم  !کاری  از  دست  کس  برنمیاد " 

ضبه  بلند  کرده  بود؛  دست  دست هایش  را  برای  

 های  مردانه ای  مهارش  کرد  .ناتوان  از  رها  شدن 

زار  زد  و  همسرش  را  صدا  کرد  .عزیزترینش  غرق  



 

در  خون  در  آن  اتاق  افتاده  بود  .احمد  از  اتاق  

 دورش  کرد  .

 .همراهش  مردانه  و  بلند  گریه  کرد  

خیل زود  خانه  پر  از مأمورین  پلیس  شد  .همه را  به  

لیکا  طبقه ی  پای  ی  راندند  .یک  مأمور  زن  کنار  م

نشست  و  سؤال  و  جوابش  کرد  .گفته هایش  را  م 

 نوشت  .مأمور  دیگری  با  احمد  صحبت  م کرد  .

ت  تا  خود   تصد  فرص چشم  ملیکا  به  راه پله  بود  .م

را  به آرش  برساند  .لرز  تنش  عیان  بود  .رفت  و  

از  آمد  مأموران  انتظام   را  با  چشم  دنبال  م کرد  .

جسد  سگ هایش  گفت  .از  ترس  دزد  و  بودنش  در  

ب  که  آرش   ی  به  استخر  درست  زما  خانه  !از  رف

 وارد  خانه  شده   .بود  

دست هایش  را  دور  خود  حلقه  کرده  و  پایش  را    

ب اراده  تکان  م داد  .جسد  آرش  را  در  کاور  گذاشته  

آوردند  .خودش  را  از  بند   و  از  پله ها  پای  ی 

دست های  احمد  رها  و  ضجه زنان  جسد  شوهرش  

 را  بدرقه  کرد  .

تا  گذاشتنش  در  آمبولنس  و  ب سته  شدن  در ، 

منتظر  بود  از  خواب  بیدار  شود  .انتظار  داشت  با  



 

نوازش  آرش  این  کابوس  تمام  شود  .خانه  پلمپ  

 عرض  چند  ساعت   ب  خانمان    شد  و  ملیکا  !در

  

 شهر _ ب _فرشته # 

  

  

 الف _صاد # 

  

 # 4پارت 

  

  

  

ت  احمد  زنگ  زده  و  ماجرا  را  برایش  گفته   از  وق

بود؛   ب قرار  و  کالفه  نم توانست  یک  جا  بنشی ند  

.باورش  نم شد  آرش ، کس  که  برای   او  و  احمد  کم  

ود؛  کشته  شده  باشد  .هم  ی  چندساعت  از  برادر  نب

ت  کمرشان  را  به  فشار  آب  داغ   پیش  با  ملیکا ، وق

ی  به  مسافرت  م   جکوزی  س تده  بودند؛  از  رف

گفتند  و  نقشه  م کشیدند  .بعد  از  دوماه  از  به  دنیا  

آمدن  ام تعل،  امشب  دورهم  را  خانه شان  انداخته  



 

ظهر  ملیکا  قول  داده  بود  زودتر  م آید  و  بودند  .

 کمکش  م کند  .

حال ، ملیکا  م آمد  اما  نه  سرخوش  و  شاد  مثل  

همیشه  !نه  همراه  آرش  طبق  معمول  !شکسته  و  

 !عزادار  و  شوک زده  

 س  پچ  زده بود  ژ .احمد  در  گو

!سر  لباس  براش  آماده  بذار  که  بره  دوش  بگ ته  

 تا  ""پاش  خونیه  

  اشکش  را  پاک  کرد  .به  اتاق  خوابش  رفت  و  مطم

ی  شد  ام تعل  در  تختش  خواب  است  .دوباره  به  

تخانه  برگشت  .غذایش  را  چک  کرد  .شک   آش 

داشت  که  امشب  کس  اشتها  داشته  باشد   .به  بیتا  

حمد  گفته  بود  که  و  فرناز  هم  خ ت  را  گفته  بود  .ا

 خ تشان   .کند  

 :اشکش  ریخت  و  گفت  

 "اله  بم تم  برات  !چه  حال  داری  الن " 

تخانه  به  طرف  آیفون  رفت  .دکمه ی   از  آش 

تصویر  را  زد  تا  کوچه  را  ببیند  .خ تی  نبود  .م 

دانست  احمد  مستقیم  به  پارکینگ  م رود ، ول  چند  

ه  را  چک  کرده  بود  .بدن  را  چرخاند  که  بار  کوچ



 

برگردد  و  خودش  را  در  آینه ی  کنسول  ورودی  

 ت  حریر  .قرمز  چشمش  را  زد   هال  دید  .شوم 

 خدا  منو  بکشه  !این  چه  لباسیه  تنم  !حواسم  "

 "نیست  

دوید  طرف  اتاق  خوابش و  در  کمد را  باز  کرد  

از  لباس  ت ته  خال  شده  بود  .کشویش  .انگار  کمد  

سرت  مشک  از  زیر  لباس ژب  را  باز  و  به  زحمت  

 ها  پیدا  کرد  .

 سرت  سرمه ای  کنارش  را  هم  برداشت  .شوم ژب  

ت  را  درآورد  و  انداخت  توی  کمد  و  د ر  را  بست  

سرت  مشک  را  از  سر  رد  کرد  .لباس  سرمه ژب  .

 را  به  اتاق    ای

ب  که  را  برای   سرمهمانت  ،  جصا وب ر ژب  

ت لباس   برای  گذاشته  ملیکا   برداشت ملیکا   .وق

 بود ، لباس  برد  .

انتخاب  م کرد ،  حواسش  به  رنگ  نبود؛  حال  فکر  

ب  با  حال  و  هوای  دوستش  جور  نباشد   کرد  صور

را  درآورد  و    سرت  مشکژب  .باز  شک  کرد  .

سرمه ای  را  خودش  پوشید  .ملیکا  لغرتر  و  بلندتر  

 از  او  بود  .



 

  

 .حاملگ  و  زایمان  تپل ترش  کرده  بود  

ی  احمد  آمد    یک  زنگ  کوتاه  و  صدای  کلید  انداخ

.به  طرف  هال  دوید  .در  باز  شد  و  ملیکا  را  جلوی  

 در  دید  .

را  با  فاصله  پشت  کمرش  حائل  کرده  احمد  دستش  

ی  تعارفش  م کرد  .دهانش  از    و  برای  داخ ل  رف

دیدن  سر  و  وضع  ملیکا  باز  ماند  .گو ب  این  زن  

خودش  آلت قتاله  به  دست  گرفته  و  کس  را  کشته  

است  .ملیکا  قدم  به  داخل  گذاشت  و  با  دیدن  

کش  جوشید  .صدایش  لرزان دوستش ، چشمه ی  اش

و  هق هق باعث  م شد  .کلماتش  شکسته  و  ناقص  

 به  گوش  برسد  

 "مهرنوش  دیدی  آرشم  رفت " 

مهرنوش  یادش  رفت  دست ها  و  لباس های  زن  

غرق  خون  است  .اشک ریزان  به  استقبال  رفت  و  

ت شان  م  در  آغوشش  کشید  .سال ها  از  دوس

 و  .همیشه  یار  و  غمخوار  هم  بودند  گذشت  

  

 شهر _ ب _فرشته #  



 

  

  

 الف _صاد #  

  

  

 # 5پارت 

  

  

  

ت   تاحتمطلقش  بیش گ مهرنوش  و اس زمان  حامل

از  مادرش ، ملی کا  پرستارش  بود  .زن  شکسته  و  

 لرزان  توی 

.بغلش  همان  ملیکای  قوی  و  آرام  همیشه  نبود  

که  پشتش  به  آرش  گرم  و  اکنون  پشتش    ملیکا ب

خال  شده  بود  .بیش ت  ب  ی  باز وه ایش  فشارش  

 داد  تا  

 ت  نشان  دهد   .همدردیش  را  بیش 

 "مینوش  !ملیکا  رو  ب ت  یه  دوش  بگ ته " 

احمد  از  کنارشان  رد  شد  و  تذکر  داد  .سرش  در  

کا  با  این  وضعیت  حال  ترکیدن  بود  .دیدن  ملی



 

ت  جلوی  تلویزیون   اذیتش  م کرد  .روی  مبل  راح

 نشست  .

صدای  هق هق  گریه ی  ملیکا  و  صحبت  آرام  

 مهرنوش  .از  اتاق  مهمان  م آمد  

چشم هایش  را  بست  و  سرش  را  به  مبل  تکیه  داد  

ت اش  با  آرش  فکر  کرد  .چشم  .به  سال های  دوس

نمن اک  شد  .با  صدای  مهرنوش  مژه های    هایش

خیسش  را  باز  کرد  .مهرنوش  هم  مشغول  پاک  

کردن  اشک  روی  گونه اش  بود  .کنارش  نشست  و  

 با  صدای  خفه ای  :گفت  

تی   احمد  فهمیدین  جریان   چ  بوده؟  دزد  اومده؟  چ 

 ""هم  برد؟  

 د  .انگار  یک  "هی چ نم دونیم .خونه که  مرتب بو

 "مستقیم  رفته  بال  سراغ  آرش  

اشک  از  چشم  چکیده ی  زنش ، «وای ...وای  

 »وادارش  

 .کرد  که  دلداری  دهد  و  محکم  باشد  

سرد  ژ دست  دور  شانه ی  زن  انداخت  و  به  خود  ف

. 

 .بوسه ای  بر  سرش  نهاد  



 

ملیکا  باشه  هیش  !آروم  باش  !باید  حواسمون  به  

!"من  که  دیدن  اون  صحنه  داره  دیوونم  م کنه ، خدا  

 به  "!داد  ملیکا  برسه  

ت  دستما ل  برداشت  و  به  دست   از  روی  م 

ت اش  را  گرفت  و   مهرنوش  داد  .او  هم  بی

صورتش  را  خشک  :کرد  .در  حای  که  بلند  م شد  

 گفت  

 "چای  بیارم؟ " 

 ا  سر  جواب  مثبت  داد " .برو  حواست  بهش  مرد  ب

 "باشه  !نمونه  توی  حموم  

صورتش  کم  هراسان  شد " .نزنه  یه  بال ب  سر  

 خودش  "بیاره  

مهرنوش  از  پشت  در  صدایش  م کرد  .ه نوز  با  

لباس  زیر  دوش  نشسته  بود  .رنگ  آ ب  که  

تداع  م کرد  زیرپایش  روان  بود؛  صحنه ها  را  

.صورتش  خیس  بود  .سوزش  چشمها از  اشک  ب 

وقفه  م گفت  .کاش  مهرنوش  راحتش  م گذاشت  تا  

هم  ی جا  و  هم  ی  لحظه  بم تد  .صدای  تقه ای  که  

ت  بود  که  زمانش   مرتب  به  در  م خورد ، مثل  وق

 تمام  شده  بود  و  نفر  بعد  برای  ب تون  آمدنش  از 



 

ضبه  م زد  .چقدر  آن   حمام ، پشت  سرهم  به  در  .

سال های  پرورشگاه  دور  بود  مهرنوش  با  صدا ب  

وحشت زده   اسمش  را  تکرار  م کرد؛  باعث  شد  از  

حال  و  هوای  پرورشگاه  و  حمامش  ب تون  بیاید " 

ق  بود  تا  .مهرنوش  را  آرام   .الن  میام  "هم  ی  کا

  کند 

تی  لباس های  خیسش  را  درآورد  .وسواس  و  تم 

اش  ناخودآگاه  عمل  م کرد  .م دانست  در  کابینت  

حمام  پودر  لباسشو ب  هست  .درآورد  و  روی  لباس 

ها  ریخت و  مشغول  چنگ  زدن  شد .آن قدر  سابید  تا  

 لکه ها  

 .کم رنگ  و  پوست  دستش  قرمز  شد  

از  سر  آمدن  ص تش  حکایت  صدای  مهرنوش  

 داشت  .

خودش  را  شست  و  خشک  کرد  .لباس  پوشیده  از  

 .حمام  ب تون  آمد  

پشت در  حمام منتظر ایستاده بود  .در  این  فاصله  بیتا  

و  فرناز  با  همسران شان  آمده  بودند  .اجازه  نداد  

 ماده  م کرد  .آن  دو  به  اتاق  بیایند  .باید  ملیکا  را  آ



 

از  دیدن  چشم های  قرمز  و  دست های  خراش دارش  

 .لب  گزید  

 "!اله  من  بم تم  نبینم  این  ح ال  و  روزتو " 

  

 شهر _ ب _فرشته #  

  

  

 الف _صاد #  

  

 # 6پارت 

  

  

  

دست  ملیکا  را  گرفت  و  به  اتاق  برد  .روی  تخت  

 بودنش  را  دوست  نداشت  .نشاند  .سکوت  و  تسلیم  

 سر  وشوری  نبود  .حژ رت  پر   ملیکا  آرام  بود  .دخ

ت  تن  صدای  بلندی  هم  نداشت  .خندیدن  و  حرف  

زدنش  هم  آهسته و مالیم  بود  .اما  این بهت و  گی چ  

با  اشک  .که  خشک  نم شد؛  دل  مهرنوش  را  به  

مهرنوش  نشست    درد  م آورد   ب حرکت  زیر  دست



 

تا  موهایش  را  خشک  کند  و  روی  خراش  دست 

 هایش  کرم  بمالد  .

 .صدای  همهمه ی  آرام  از  ب تون  م آمد   

بیتا  و  حمید  و  سهراب  و  فرناز  اومدن  .نذاشتم  

 بیان  "

 ت   ک  پیدا  ک  "!این  اتاق ، گفتم  یه  کم  آماد

سرش  را  از  زیر  موهایش  کم  که  خشک  شد؛  

 دست  .مهرنوش  کنار  کشید  

 "بسه  دیگه  !یه  کش  بده  ببندمش " 

کش مو  را  از  دست  دوستش  گرفت  و  با  دو  حرکت  

موهایش  را  بالی  سرش  جمع  کرد  .دامن  بلند  را  

روی  پاهایش  مرتب  کرد  و  بالتکلیف  ایستاد  .دستش  

 تون  از  اتاق  کشیده  ش د   در  .دست  مهرنوش  به  ب

ضبان  قلبش  بال  بود  ول  صورتش  سرد  و   ب روح  

.بیتا  و  فرناز  با  صدای  بلند  گریه  کردند  و  در  

 آغوشش  کشیدند  .حمید  و  سهراب  دستش  را  ف

سردند  .دورهم  نشستند  .رنگش  پریده  بود  .مهتا ب  ژ

دستش  داد  " .از   مهتا ب  !مهرنوش  چای  را  به 

تی  نخوردی  .نه؟  "جوا ب  نگرفت  .لیوان   صبح  چ 



 

را  از  د ستش  گرفت  "!بذار نبات بندازم  ش تین  

 بشه" 

مات  بودن  و  سکوتش  و  اشک ها ب  که   ب صدا  

روی  صورتش  م ریخت؛  اشک  دوستانش  را  هم  

ید  درآورد  .به  زور  مهرنوش  لیوان  چای  را  نوش

تی   .از  ساعت  ده  که  صبحانه  خورده  تا  حال  چ 

ت  مهرنوش  برای  نخورده  بود  .توی  استخر  وق

 خودش  چیپس  و  پن ت  سفا رش  داد  هم  ملیکا  چ 

تی  سفارش  نداد  .قبل  از  رفتنش  به  استخر ، آرش  

 گفته  بود  منتظر  م ماند  تا  .ناهار  را  با  هم  بخورند  

تی  نخورد  .مهرنوش  درست  حدس   وقت  شام  هم  چ 

زده  بود  .کس  اشتهای  شام  خوردن  نداشت  .صدای  

ملیکا  گرفته  بود  .انگار  کاکتوس  به  گلویش  کشیده 

 اند  .خارهای  کاکتوس  ح نجره اش  را  زخم  و  

 .چندتا ب  همان جا  مانده  بودند   

 آمد  کنارش  نشست  .مهرنوش  ام تعل  به  بغل  

اظهارنظرها  درباره ی  حادثه  را  م شنید  و  تصور  م 

کرد  .در  خیالش  مرد  نقاب پوش  قوی هیکل  با  .قمه 

 ضبه  م زد   ای  به  سر  آرش  



 

ت  ایستاد  و  برای  خودش میوه   بیتا  نزدیک م

برداشت  .مهرنوش   ب حواس  و  طبق  معمول  آرام  

 حد  .شنوا ب  ملیکا  غر  زد   و  فقط  در 

این  نم خواد  یاد  بگ ته  درست  لباس  بپوشه  !این  

 ""چیه  پوشیده؟  

منتظر  بود  مثل  همیشه  ملیکا  با  یک  دو  جمله  

آرامش  کند  .در  جمع شان  فقط  بیتا  بود  که  لباس  

باز  م پوشید  .امشب  هم  یک  تاپ  بندی  حریر  با  چ  

ب  در  جل وی  آن  پوشیده  بود  .کم  که ا خم  م  ی ها

شد  سینه اش  بیش ت  ب تون  م افتاد  .معمول  ملیکا  

 :لبخندزنان  م گفت  

آرش  که  سرشو  بلند  نم کنه  و  احمد  هم  همینطور  

!"م مونه  سهراب  که  چشاشو  چهارتا  م کنه  !اونم  

تی  بگن  ! ب خیال   به  ما  چه  فرناز  یا  حمید  یه  چ 

 حرص  "نخور  

ت  جوا ب  نشنید  .ن  چ  کرد  و  ام تعل  را  روی   وق

دستش  جابه جا  کرد  .ملیکا  چشم  به  ام تعل  دوخته  

بود  .بزرگ  شده  بود  .دوماه  پیش  در  بیمارستان  

ت  با  آرش  روی  تخت  کوچکش  خم  شده  و   وق

 لحن  محکم  گفت   نگاهش  :م کردند؛  آرش  با 



 

 "مل  !منم  از اینا  م خوام " 

 ملیکا  خندیده  بود " .چشم  آقا  !چندتا  م خواین  

 ی    "سف ارش  بدم  براتون  بفرس

چ  نم کنم  !من  از  اینا  م خوام  .یه  بچه  که  "هر  شو

چ  من  و  تو  نداشتیم  رو  براش  بخریم  و  بسازیم  و  

ر چ  مل  !هر چ  خودمون  نداشتیم  تهیه  کنیم .....ه

 "اون  باید  داشته  باشه  

با  پشت  انگشت  اشاره اش  گونه ی  ام تعل  را  

 نوازش  .کرد  

ت  م خوام  مثل  خ ودت  موهاش  رو  بلند   مل  یه  دخ

س  ببندی  !هیچ وقتم  کوتاش  ژ ت  و  دو  گو ""!ک

روی  هم   ت  دست  آرش  را  فشار  داده  و  پلک  نک

 گذاشته  و  :گفت  

ت  بودنش  رو  قول  نم  "هر چ  تو  بخوای  !ول  دخ

دم " تا  چندوقت  هرشب  که  کنار  هم  م خوابیدند؛  در  

این  مورد  رؤیاپردازی  م کردند  .آرش  همیشه  منتظر  

بود  ثروتش  آن قدر  زیاد  شود  تا  از  آینده ی  بچه 

ان  پیدا  کند  .از  نبوُدنش  و  هایش  و  ملیکا ، اطمین

ویالن  شدن  بچه اش  م ترسید  .م ترسید  که  نه  سال  

از  ازدواج شان م گذشت  و  هنوز  بچه ای  نداشتند 



 

ت  اطمینان پیدا   ت  به  دست  م آورد؛  کم .هرچه  بیش

تی  بود  تا  دودلش  کند  و  بگوید   مکرد  .همیشه  "چ 

دا ب  خش دار  و  گلو ب  زخم  و  :"هنوز  زوده  با  ص

دل  تکه  شده  از  خنجر  زمانه ، بدون  این  که  سرش  

 را  بال  بیاورد ، 

 :گفت  

 "حال   چ  میشه؟ " 

 جمع  سکوت  کرد  .کس  نم دانست  چه  م شود  .

مگر  در  جریان  چند  قتل  بودند  که  بدانند  .آه  کشید  

. 

 و  قاتل  هردو  را  م کشت  .  کاش  در  خانه  مانده  بود

  

مگ ر  یک نفر  با  دو  نفر  فرق  داشت  .برای  یک  

ب  نم کرد  ول  برای  او  بدون  آرش   آدمکش  تفاو

 دنیا  سیاه  بود  .

 .بدون  آرش  نفس  کم  م آورد  

  

 شهر _ ب _فرشته #  

  

  



 

 الف _صاد #  

  

 # 7پارت 

  

  

  

 امشب  اندوه  تو   

از  همه  شب  شد  یارم  وای  از  این  حال   بیش 

 پریشان  ....که  من  امشب  دارم  

ب ! دلش  پر  م کشید  برای   چه  ش ت  !چه  طول

خانه اش  !برای  حصار  امن  بازوهای  همسرش  

!مگر  از  این  دنیا  چه  م خواست؟  تمام  رؤیایش  

 بودن  کنار  

 د  .آرش  در  یک  اتاق  کوچک ، بو 

همان  سال ها  که  آرش  دانشجو  و  او  هنوز  دب 

ب  بود  .دعای  هرشبش  رسیدن  به  آرش  و   تستا 

ت  ف  کنارهم  زندک  کردن  بود  .چقدر  ذوق  کرد  وق

ت  بزرگ   همید  آرش  هم  مثل خودش  در  بهزیس

شده  است  .مانع  رسیدن شان  فقر  بود  .آرش  

 پول  .درآورد  هرکاری  م کرد  تا  



 

 ت  که  آرش  با  ذوق  از  مهندس  احمدی  م گفت    .وق

ت  بمونم " مل   "مهندس  اجازه  داده  شبا  توی  دف

یک  دوتا  نقشه  کشیدم  مهندس  خیل  خوشش  

 ""اومده  

ی آرش واهمه  داشت  .از  این    چقدر  از  دانشگاه رف

را  ثابت   که  فراموشش  کند  .آرش  اما  وفاداریش 

کرد  .بعد  از  نه  سال  اول  ی  ش ت  بود  که  تنها  م 

 خوابید  .

خواب مهرنوش  ....نه زل    ! زدن  !مرور  خاطرات  

بد  و  خوبش  !بیش ت  ب حرکت  به  سقف  خانه ی  

 احمد  و  

از  همه  صحنه ی  دیدن  آرش  زخم  و  خون  ی 

ضبات   رحمانه  .....بغض خفه اش  م کرد  .چقدر   ب 

را  به  سر  آرش  عزیزش  زده  بودند  .چه  خشم ...چه  

 ت  و   دشم

 ب  م شد   .یا  چه  طل ت  باعث  همچ  ی  قساو

ملیکا  حس  بچه ای  را  داشت  که  در  میان  بازاری  

شلوغ  دستش  از  دست  مادر  رها  شده  است  .عادت  

ئل  فکر  کند  کرده  بود  که  آرش  به  همه ی  مسا

ت  که   ق  روزهای  سخ .آرش  دلش  م خواست  به  تال



 

ت  را  نخورد   گذرانده  بودند؛  ملیکا  غصه ی  هیچ چ 

ت  بیتا   .فقط  خوش  باشد  و  تفری ح  کند  .امشب  وق

و  فرناز  جدا  و  حمید  و  سهراب  هم  سوا  برای  

، دلش  گرفت  ماندن  در  خانه شان  تعارف  کرده  بودند 

ت  که  مورد   .خشم  در  وجودش  شعله  کشید  .خوشبخ

غبطه ی  هم  ی  دوستان  بود ، به  د لیل  نامشخص  از  

دست  رفته  بود  .از  زم  ی و  زمان و خدا و پیغم ت  

 شاک  شد  .خودش  

.....خانه  داشت  زیباتر  از  همه ی  خانه ها  اما  تا  

بلند  شد  و  نشست  و  دراز   طلوع  خورشید  صدبار 

کشید  .مگر  شب  چند  ساعت  است؟  ص ت  کرد  تا  

صدای  بیدار  شدن  مهرنوش  را  بشنود  و  از  اتاق  

تخانه  م آمد  .دیگر   ب تون  بیاید  .صدا  ا ز  آش 

تحمل  نکرد  .از  اتاق  خارج  شد  و  دست  و  رو  

د  مشغول  آماده  تخانه  رفت  .احم نُشسته  به  آش 

 ت  صبحانه  بود  . کردن  م 

خودش  را  هم  متعجب  کرد  .صدا ب  که  از «سالمش  

ت  به  صدای  خودش   دهانش  ب تون  آمد  شباه»

نداشت  .صدا ب  بم  و  گرفته  !نگاه  دلسوزانه  و  پراز  

 .ترحم  احم د  از  ظاهر  داغانش  م گفت  



 

 اید  بریم " تی  بخور  ب "بیا  یه  چ 

 "مهرنوش  خوابه؟ " 

و  ندانگار ا ش  یک ی  هو  خانواده احمد   را  با  

غریبه  شد پوست  . و  بعد  از  گوشتش سال  ها ،  ب 

احساس  کس  کرد  .کاش  پدری  یا  برادری  داشت  که  

امروز  با  تکیه  به او  دنبال  کار  شوهرش  م رفت  

که  سینه  س ت  کند  و  .کاش  آرش  کس  را  داشت  

بلند  شود  .ملیکا  احساس   ب   به  خونخواه اش  

دست  و  پا ب  م کرد  .وابستک  بیش  از حدش به 

ب  ساخته  ناتوان ، که  با  این  اتفاق   آرش از  او ز

 خودش  را  گم  کرده  بود .مستأصل  و  درمانده .نالید  

کنیم؟  چرا  باید   احمد  ... چ میشه؟  الن  باید  چیکار 

 ""آرشو  بکشن؟  

لیوان  چ ای  را  از  دست  احمد  گرفت  و  منتظر  به  

 دهانش  چشم  دوخت  .یک  باید  کمکش  م کرد  .چه  

 .احمد  یا  کس  دیگر  !تنها  از  پس  کاری  برنم آمد  

  

 شهر _ ب _فرشته #  

  

  



 

 الف _صاد #  

  

  

 # 8پارت 

  

  

 ی  حاج  رفیغ  رو  داری؟ "  "بخور  !شماره

.گیج  نگاه  کرد  .اسم  خودش  هم  به  زحمت  یادش  

بود  گوشیم خونه اس  !ف کر کنم  شماره ی  خونه ش  

 رو   ""بدونم  

ی  گفت  که  احمد  باورش  نشد  یادش    آن قدر  نامطم

 باشد  .کاغذ  و  خودکاری  از  بالی  یخچال  آورد  و  

   .جلویش  گذاشت

بب  ی   چ  یادته  بنویس  !اگه  اون طوری  که  آرش  

"تعریف  م کرد  باشه ، حا چ  آشنا  داره   ب گ ت  

 بشه  بد  

 "نیست  

مهرنوش  خواب آلود  وارد  شد " .چه  خ ته؟  چه  زود  

 "بیدار  شدین  



 

باید  بریم  ببینیم  ک  جنازه  رو  تحویل  م دن  !"بهشت 

 برای  خرید  ق ت ....کار  زیاده  !  زهرام  باید  بریم

 !سهراب  گفت  میادش  

اسم  جنازه  و  بهشت زهرا  یادش  آورد  که  آرشش  

را  م گویند  .سرش  را  پای  ی  آورد  و  با  صدای  

ض   ت مع«نچ  »خفه ای  هق هق  کرد  .مهرنوش  

گفت  و  چشم  و  ابرو ب  برای  شوهرش  آمد  .دست  

 دن  .ملیکا  و  دلداریش  داد  انداخت  گر

بسه  قربونت  برم  !بالخره  که   چ؟  اتفاقیه  که  

س  ژ "!افتاده  !باید  بری  دنبال  کارا  !باید  قوی  با

 :با  زاری گفت  

 " !چطوری؟  من  هی چ  بلد  نیستم " 

 ت "  "ما  کنارتیم  تنها  نیس

کس  جای  اما  تنها  بود  . ب  آرش  تنها  بود  .هیچ 

 آرش  را   .نم گرفت  

تخانه  ب تون  رفت   با  صدای  زنگ  در  احمد  از  آش 

 و  از  :کنار  آیفون  بلند  گفت  

تی  بخور  تا  زودتر  بریم  .اون   سهرابه  !ملیکا  یه  چ 

 ""!شماره  هم  بنویس  



 

مهرنوش  لقمه  گرفت  و  دستش  داد " .بخور  قربونت  

یست  کارتون  چقدر  طول  بکشه  !باید  برم  معلوم  ن

 س  ژ "جون  داشته  با

تخانه  شدند  .سهراب   سهراب  و  احمد  وارد  آش 

سالم  و  احوال تس  کرد  .در  کمال  تعجب  سر  ملیکا  

را  به  سینه  کشید  و  بوسید  .مهرنوش  چشم  درشت  

چ   ی  گفت  که  هی  کرد  و  .احمد  با  سر  بال  انداخ

 نگوید  

 "!خو ب  تو؟  نیگا   چ  به  سر  خودت  آوردی " 

.م ملیکا  هرنوش  لسرش ی ورا ا  با  اخم  کنار  کشید  

 و  جوا ب  نداد  .

 ب  چای  گذاشت  جلوی  سهراب  

 "فرناز  شیفت  داشت؟ " 

 ".آره  صبح  و عصره " 

مهرنوش  قصدش  محکوم  کردن  حرکت  سهراب  بود  

. 

ساکت  سرش  را  پای  ی  انداخته  بود  .به  ملیکا  

حرف های احمد  و  سهراب  گوش  م داد  .از  این  که  

ب  یا  بروند  آگاه  !ک  برود   اول  بروند  پزشک  قانو



 

این  ور  و  ک  بر ود  بهشت زهرا  ق ت  را  بخرد  

 .احمد  خرید  ق ت  را  به  .سهراب  س تد  

 به  کارت  کنم  برات؟ " "پول  داری  یا  کارت  

هستش  ! چ  ما  رو  فرض  کردی  داداش؟  قد  پول  یه   

 ""ق ت  تو  کارتم  هست  

نری  اون  ته  مه ها  بخری  ها  !نزدیک  و  یه  قطعه 

ی   "خوب  بخر  .م دونم  قطعه های  خوب  قیمت  

 بالتره  !

 ت  یه  زنگ  بهم  بزن   ل  قیمت  گرفا "اص

 ان  پاشو  دیگه " "ملیکا  ج

 .سردرگم  نگاهش  را  از  احمد  به  مهرنوش  داد  

  

 شهر _ ب _فرشته #  

  

  

 الف _صاد #  

  

  

 # 9پارت 

  



 

  

  

 "لباس  ندارم " 

اشک  قطره  قطره  روی  صورتش  چکید  .مهرنوش  

از  .کنار  سینک  رد  شد  و  به  طرفش  آمد  .بغلش  

ت؟  بیا  ب ریم   چ  گریه  م ک  کرد  قربونت  برم  برای 

 بهت   "".لباس  بدم  

ت  به   هق هقش  بال  رفت  .احمد  عص ت  دس

 موهایش  

 :کشید  .سهراب  با  لحن  تندی  گفت  

ت    ت  خودتو  با  گریه  !اَه .....مگه  گریه  ک کش

 ""برم گرده؟  

 .مهرنوش  اشکش  را  پاک  کرد  و  توپید  

ت  دفنش  هم  نکردن  "!  هنوز  ح  شوهرشه  م فهم؟

 ".دست  زیر  بازوی  ملیکا  انداخت  و  بلندش  ک رد  

بیا بریم  فدات شم  !بیا  بریم  بهت  مانتو  و  شلوار  

"بدم  ".سرش  را  چرخاند  و  با  چشم  و  ابرو  به  

 سهراب  .اشاره  کرد  ول  احمد  توجه  نکرد  

 ا  بیام " تو  دست  نزن  ت ".احمد  م 

 تی  به  سهراب  م گفت  . صدای  احمد  م آمد  که  چ 



 

مانتو  و  شلوار  و  تاپ  را  به  دست  ملیکا  داد  و  

 غرغر  .کرد  

مرتیکه ی  سوءاستفاد چ  تا  اومد  سرت  رو  بوسید  

"حال  هم  م خواد  آقابالسر  بازی  درآره  !حیف  فرناز  

 "که  زن  این  شده  

  

این  که  لباس ها  برای  قبل  از  حاملگ  مهرنوش  با  

 بود  

!باز  هم  به  تنش  زار  م زد  .گشاد  و  آویزان  احمد  

و  سهراب  که  حال  ب  ی  دو  ابروی  خنجری اش  

ت  نشان  م  اخم  نشسته  و  دماغ  عقا ب اش  را  بیش

 داد؛  

 .نزدیک  در  منتظرش  بودند  

 داشت  .  تی  کم   س  انگار  چ ژ بدون  کیف  و  گو

دست هایش  را  زیر  بغل  گذاشت  و  آمادک اش  را  

 نشان  .داد  

 "بریم؟ " 

راه  که  افتاد ،احمد  زودتر  در  را  باز  کرد  و  ب تون  

رفت  .سهراب  مکث  کرد  تا  ملیکا  زودتر  برود  

.گرمای  دست  مرد  را  روی  کمرش  اح ساس  کرد  



 

ز  کرد  و  خودش  را  کنار  کشید  .از  این  حرکات  .قو

سهراب  سر  در  نم آورد  .ب  ی  خودش  و  مهرنوش  

 تی  سهراب   از  ه 

 .حرف  م زدند  ول  تا  حال  کاری  نکرده  بود  

ذهنش  صحنه ی  دورهم  در  خانه ی  خودش  را  

مرور  کرد  .مردها  ته  سالن  روی  مبل های  استیل  

ت  جلوی   نشسته  بودند  و  زن ها  روی  مبل های  راح

تلویزیون ، بساط  غیبت  و  صحبت  را  پهن  کرده  

ت  پراز  نیم لیوان های  کریستال  را  جلوی   بودند  .سی

 زن ها  گرفت  و  

 :گفت  

 "برای  منم  بردارین  " 

به  طرف  مردها  رفت  .آرش  برای  جواب  دادن  تلفن  

س  ژ بقه ی  بال  رفته  بود  .احمد  سرش  در  گوبه  ط

بود  و  حمید  و  سهراب  م گفتند  و  م خندی دند  

.معلوم  بود  بطری  که  حمید  با  خودش  آورده ، حسا 

 ب  کله هایشان  .را  داغ  کرده  است  

نزدیک  که  شد ، چشم های  سهراب  سرتا  پایش  را  

و  شلوار  سفید  قد   ت  سرخا ب  وجب  کرد  .شوم 



 

هشتاد  با پوست  تازه سولر  دیده اش ، چشم نوازی  م 

 کرد  .

 ت  گذاشت   ت  را  روی  م  .سی

 تی  کم  نیست  بیارم؟ "  "چ 

تشک رشان  را  شنیده  نشنیده  چرخید  و  رفت  

.صدای  سهراب  از  مجرای  گوشش  عبور  کرد  و  

 روی  مغزش  

 .نشست  

 چه  خوش رکابه  " سرف  ژ" ب 

صدای  قهقه ی  حمید  پس زمینه ی  جمله  شد  .گیج  و  

 :منگ  به  حال  پرت  شد  و  احمد  که  گفت  

 "بیا  سوارشو  دیگه  " 

  

 شهر _ ب _فرشته #  

  

  

 الف _صاد #  

  

  

 # 10پارت 



 

  

  

  

م آمدم  که  حا ل  دل  زار  گویمت  اما  مگر  سرشک  

 به  من؟  امان  م دهد  

با  حال  بدتر  از  آن چه  رفته  بود؛  بازگشت  .معلوم  

شد  که  برای  تحویل  جنازه  خودشان  اطالع  م دهند  

.تا  پایان  تحقیقات  خانه  پلمپ  م ماند  .تمام  روز  

ی  و  نامه نگاری  و  استعالم    برای  جواب  گرف

حال  و  برای  مدارک  شناسا ب  و  بانک  گذشت  . ب 

با  سری  دردناک  به  خانه  بازگشتند  .مهرنوش  

دورشان  م گشت  و  پذیرا ب  م کرد  .سؤال  م پرسید  و  

 نه  ملیکا  نه  احمد  

 .نای  جواب  دادن  را  نداشتند  

از  هر  کدام  دوباره  سؤال  و  جواب  کرده  بودند  

رای  ی  احمد  برای شان  مشکوک  بود  .ب  .کلید  داش

تی  و  آگاه  را  ندیده ،  کس  که  تا  به  حال  رنگ  کالن

همه ی  این  کارها  سخت  و  طاقت فرسا  بود  .ملیکا  

دلش  م خواست  بگذارند  به  خانه اش  برود  .جا ب  

که  بوی  شوهرش  را  بدهد  .آن طور  که  دلش  م 



 

 خواهد  برای  شوهرش  عزاداری  کند  .گریه  و  زاری 

کند  تا  جانش  درآید  .از  این  همه  مراقبت  و  سؤال  

 چه  م خوری  و  باید  بخوری  تا  جان  داش ته  با

 س؛  حالش  بهم  ژ

غ  بلند  و   م خورد  .دلش  جیغ  کشیدن  م خواست  .جی

 از  اعماق  دل  تا  گلویش  زخم  شود  .مخلص  کالم  

 .دلش  مردن  م خواست  

ی  نامه  برای    مثبت  امروز ، گرف تنها  نکته ی 

تکش  بود  .احتیاج  به  لباس  و   بانک  و  حساب  مش

ب   ضوری  داشت  .مدت ها  از  زما یک  سری  لوازم  

 که  لباس  کس .را  پوشیده  بود؛  م گذشت  

 "شماره ی  رفیغ  یادت  نیومد؟  " 

چشم هایش  را  از  سرامیک  براق  خانه  به  سمت  

 حمد  .چرخاند  ا

 " گفتم  که  شماره ی  خونش  یادمه  " 

 س  رو  بده   ب زحمت  " ژ " مینوش  گو

س   زنگ ب  سیم بزنم   را یا   از  خودت   ژ:"گومن 

 گرفت  و  گفت   دست  حرف  م مهرنوشز  

 ب؟  " 



 

" دستش  را  دراز  ک رد  " .خودم  حرف  م زنم  

داد  و  منتظر  ماند  .مرد    شماره ها  را  با  تردید  فشار

ت  کرد " .فکر  کنم   ب  پاسخ  داد  .من  و  م جوا

اشتباه   " .گرفتم ..... ام  ...با  حاج  خانوم  رفیغ  کار  

س  را  ژ داشتم  خالف  انتظارش  مرد خواست  که  گو

 نگهدارد  .

مهرنوش  و  احمد  زل  زده  بودند  بهش  .هر  لحظه   

 تماس  را  قطع  کند  و  بگوید  اشتباه  بود  .منتظر  تا  

" سالم  حاج  خانوم  .....ملیکام  زن  آرش  " زن  با  

ص  خفه   اشتیاق  احوالش  را  پرسید  .او  اما  بغ

کننده  راه  نفسش  را  بند  آورد  .با  هق هق  و  گریه 

ای  بلند  از  مرگ  آرش  گفت  .حاج خانوم  دستپاچه  

   جا  .خورد

ت؟   چ  شده؟  حا چ  خ ت  داره ؟ "  ک  دخ "  چ  می

 نم دونم .....دیروز  از  ب تون  اومدم  و  دیگه   "

"نبود .....توی  خونه ....توی  تخت ......وای  خدا  زن  

مسن  آن ور  خط  حالش  خوب  نبود  .نم دانست  چه  

 بگوید  تا  تسل  دل  سوخته ی  زن  جوان  شود  .

را  از  دهانش  دور  کرده  و  با  کس  حرف  م  س ژ گو

 زد  .



 

 .ملیکا  حدس  زد  با  همان  مرد  جواب  دهنده  با شد  

 ت  کرد  و  با  اشاره ی  احمد  گفت   :ف  ی  فی

" ک  چ  م تی تونم  .....با  حا کمک  چ ک   ی  حرف  

 بزنم؟  شاید  آشنا ب   "

  

 شهر _ ب _فرشته #  
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زن  بیچاره  هم  به  لکنت  افتاد  ول  قول  داد  خیل  

زود  به  حا چ  بگوید  .ملیکا  شماره ی  خانه  و  

س  را  ژ ظ  ک رد  .گو همراه  احمد  را  داد  و  خداحاف

 کنار  گذاشت  و  به  

گریه اش  ادامه  داد  .خودش  هم  باور  نداشت  این  

 همه  

  



 

شک  داشته  باشد  .کاق  بود  چند  لحظه  به  آرش  ا

ت اش  ت ت  بکشد  و  چشم هایش   فکر  .کند  تا  بی

 پرآب  شود  

 ت اش  کشید  و  گفت   :دستمال  به  بی

گفت  زود  به  حا چ  خ ت  م ده  "....احمد  هم   "خوبه 

 ای  "جوابش  داد  .دلش  پر  بود  و  ل تیز  از  "

 !غصه  ا

ل  م خواد  برامون  چیکار  کنه  !آرشم  رو  زنده   مث

ت  نیستش  چه  فرق  داره  زیرخاک   "م کنه؟  وق

 باشه  یا  "توی  سردخونه  

گریه اش  شدیدتر  شد .مهرنوش ام تعل  را  داد  دست  

 احمد  و  کنارش  نشست  .دست  دور  شانه اش  

 .انداخت  و  دلداری اش  داد  

؟  آشن ا  داشته  باشه  زودتر   ب گ ت   این  چه  حرفیه

"میشن  .تو  نم خوای  قاتلش  پیدا  بشه؟  بذاریم  که  تا  

یه  ماه  دیگه  هم  جسد  رو  نم دن  و  قاتلم  برای  

خودش  ول  م چرخه  .خوبه  این جوری؟  لحن  تند  

 ت   ت اش  شد  .ح احمد  باعث  عقب نشی

 ی  آورد    .صدای  گریه اش  را  هم  پای



 

مل  جونم  احمد  هم  ناراحته  !همه مون  نا راحتیم  ! 

 "آرش  برای  ما  هم  عزیز  بود  .حداقل  یه  ُدم  کلف

ت  "! ب گ ت  باشه ، دیگه  نم خواد  تو  بری  و  بیا 

ب  احمد  ناراحت  از  این  که  صدایش  را  بال  برده؛  

روز  گذشته  بود    بلند  شد  و  به  اتاق  رفت  .فقط  یک

ت  بود   اما  فشار  هم  ی  یک  روز  از  چند  ماه  بیش

.احمد  مدام  مکالمه اش  با  آرش  را  م رور  م کرد  

 شاید  نکته ای  .را  به  یاد  آورد  

هیچ  نبود  .آرش  مانند  همیشه  آرام  و  خوشحال  بود  

. 

    

نه  حرق  از  نه  گله ای  از  روند  کارش  داشت  و  

ل  به  خاطر  هم  ی  آرامش  و  ا اختالق  با  کس  !اص

دقت  در  کارش بود  که  حاج رفیغ  هر  کاری داشت  

 دست  آرش  .م س تد  

 صدای  حرف  زدن  آهسته ی  زن ها  از  سالن  م آمد  .

ام تعل  را  در  تختش  گذاشت  .خودش  هم  روی  تخت 

چشمانش  گذاشت  .آرش    ولو  شد  .ساعدش  را  روی

افتاده  در  خون ، پشت  پلک هایش  نقش  بسته  بود  

 .از  دیروز  هروقت  چشمش  را  م بست  فقط  همان  



 

صحنه  را  م دید  .به  ملیکا  حق  م داد؛   ب تاب  و  

گریان  باشد  .فکر  م کرد  اگر  زودتر  جس د  را  بدهند  

گریه  بر  مزار  و  در  و  دفن  کنند؛  م توانند  با  

مراسمش  خود  را خال  کنند  .بغض  بیخ  گلویش  را  

گرفته  بود  .مزیت  زن  بودن  هم  ی  بود  که  برای  

 ی  مانغ  نداشت  .  اشک  ریخ

ملیکا  از  لحظه ی  اول  تا  حال  هروقت  اسم  آرش  

 آمده  

 ؛  اشکش  روان  شده  بود  .مهرنوش  هم  

.....!از  دیروز  این  بغض  مثل  تیغ  در    هم  ی طور

گلویش  مانده  و  نتوانسته  بود  آن طور  که  دلش  م 

خواهد  بشکندش  و  خال اش  کند  .اشک  از  .گوشه 

ی  چشم  به  طرف  گوشش  راه  افتاد  صدای زنگ  

موبایلش را  شنید  .با آست ی  خیس  صورت  را  گرفت  

س  به  ژ د  که  مهرنوش  .گوی  بو  .در  حال  نشس

 دست  وارد  شد  

 "!شماره  اس " 

س  را  گرفت  و  تماس  را  برقرار  کرد  ژ گو

.مهرنوش  ایستاد  و  گوش  کرد  .مشخص  بود  که  

احمد  فرد  پشت  خط  را  نشناخته  است  .بعد ، از  طرز  



 

صحبت  و  احوال تس  فهمید  که  حاج رفیغ  است  

د  .نشست  تا  صحبتش  تمام  شود  خب؟  ک  .کنار  احم

 بود؟ " 
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ب  به  این  ابروی بال رفته  و   احمد لبخند   ب جا 

قیافه ی  به  شدت  کنجکاو  زد  .دست  دور  گردنش  

 انداخت  و  .به  بوسه ای  مهمان اش  کرد  

آرش  بود  .آدرس  گرفت  که  بیان    حا چ  ...دوست

ل  تا  نیم ساعت  دیگه  برسن  ا "دیدن  ملیکا  !احتما

تی  کم  داری  برم  بخرم  .یه  حلوا ب   .بب  ی  چ 

 تی  "اگه  لزمه   ...خرما ب  چ 



 

:مهرن وش  بلند  شد  .به  طرف  در  رفت  و  گفت  

"خرما میوه  هست  !چای  هم  دم  م کنم .حلوا  و   "

.....نم دونم ....نه  ولش  کن  نم خواد  ملیکا  با  همان  

مانتو  و  شلوار  روی  مبل  نشسته  و  به  یک  جا  خ 

ته  مانده  بود  .مهرنوش  دست  زیر  بازویش  انداخت  

" .پاشو  بریم  لباست  رو  عوض  کن  این  حاجیه  با  

  زنش  دا رن  میان  اینجا  !پاشو  یه  لباس 

" درست  و  حسا ب  بپوش ....یه  آ ب  به  صورتت  

 بزن  

 .دستش  را  کشید  و   ب حوصله  جواب  داد  

همینا  خوبه  !حا چ  اینا  موم  ی  !با  مانتو  و  شلوار   

 ته   "" به

ت؟  توی    ت  زشت  نیست  این جور  بشی جدی؟  یع

 " "خونه  آدم  لباس  راحت  م پوشه  دیگه  

حوصلهی  توضیح نداشت  .ی ک کالم گفت  " :از  

 سر ر 

 ".باز  و  راحت  خوششون  نمیاد  

یع ت  می ک  منم  برم  لباس  عوض  کنم؟  شال  سرم   

 ""کنم؟  



 

ت   " شانه  بال  انداخت  " .میل  خودته  !هر  طور  راح

ت  رفت  .مهرنوش   بلند  شد  و  به  سرویس  بهداش

در  سالن  زد  و  کوسن ها  را   چ  هم  سری ع  چر

 مرتب  چید  .

تها  کشید  .ظرف  میوه   دستمال  برای احتیاط  روی  م 

ت  گذاشت  .فنجان های   را  پر  کرد  و  وسط  م 

ت  آماده   کریستالش  را  از  کابینت  درآورد  و  در  سی

گذاشت  .چای  هم  دم  کرد  .به  اتاق  رفت  .تاپش  را  

ژسرت  مشک  عوض  کرد  .لگ  پلن ک  پوشید  با   ب 

 و  شال  

 .حریر  مشک اش  را  روی  موهایش  انداخت  

احمد  دراز  کشیده  از  زیر  ساعدش  نگاه  م کرد  .دید  

با  احتیاط  کرم  پودر  را  روی  صورتش  محو  کرد  

.کم  به  چشمانش  رسید  و  در  آخر  رژ  کالباس  را  

 آهسته  روی  

 .لبش  کشید  و  لب ها  را  بهم  مالید  

نفسش  را  ب تون  داد  .روی  تخت  نشست  .در  حال  

 که :گردنش  را  م مالید  گفت  

 "ملیکا  کجاست؟  آماده اس؟  " 



 

مهرنوش  دلخور  از  توی  آینه  نگا هش کرد  .احمد  

منتظر  جواب  سرش  را  بال  آورد  .سرش  را  تکان  

 چیه؟  داد  که  

  

 من  جلوتم  هی چ  نمیک  بعد  م پرس  ملیکا  آماده   "

  

 "اس؟  الن  نباید  بک  خوب  شدم  یا  نه؟  

 .از  کنارش  رد  شد  و  دلگ ت  جواب  داد  

برو  بابا  حال  داری  !من  دارم  دیوونه  میشم  و   

 "".....این  

 صدای  زنگ  خانه  فرصت  نداد  که  بغض  کند  و 

ادامه  دهد  .دو  تا  نفس  عمیق  کشید  و  از  اتاق  ب 

 تون  رفت  .

ملیکا  کنار  مبل  ایستاده  بود  و  احمد  جلوی  در  باز  

آپارتمان  .نزدیک  احمد  ایستاد  .در  آسانسور  باز  شد  

و  زن  کوتاه قد  تپل  پوشیده  در  چادر  مشک  حریر  

صورت  سفیدش  از  گرما  گل  برجسته  ب تون  آمد  .

گل  انداخته  ب ود  .پشت  سرش  مرد  مسن  سفیدمو 

 ب  خارج  

 .شد  و  از  همان جا  بلند  سالم  کرد  



 

سرو  با  احمد  و  مهرنوش  احوال تس  ژ زن  هم  خو

 کرد  .

چشم  ملیکا  به  حاج  خانوم  و  حاج آقا  افتاد؛  نیاز  به  

ورد  .قدم  جلو  گذاشت  و  س  مادرانه  سر  برآژ آغو

ی  آرش  و  مظلومیتش    .گریان  و   ب  سالم  از  رف

نالید  قد  بلند و  کش یدهاش  را  خم  کرد تا  در بغل  

زن  مسن جا  بگ تد  .زن  هم  تا  توانست  قربان  

صدقه  نثارش  کرد  و  هم پایش  اشک  ریخت  .حا چ  

اشک  را  پس    ت  به  چشم هایش  .کشید  و  نم دس

 زد  

با  تعارف  احمد  و  مهرنوش  نشستند  .دست  ملیکا  

.هم چنان  در  دست  حاج خانوم  بود  و  نوازش  م شد  

ی  فنجان  چای    احمد  ضمن  تعارف  میوه  و  گذ اش

 ی  به  آگاه  و  پزشک  قانو  جلوی  مهمانان ، از  رف

ت  .با  سؤال  ب  گفت  .ملیکا  ریز  ریز  اشک  م ریخ

حا چ  که  چطور  شد؟  از  پیدا  کردن  جسد  آرش  و  

 وضعیتش .گفت  

 "اله  بم تم  مادر   چ  کشیدی؟  " 

 " این  بچه  دشمنش  کجا  بود؟  " 



 

هنوز  چای  را  نخورده  بودند  که  صدای  زنگ  خانه  

آمد  .مهرنوش  در  جواب  نگاه  منتظر  احمد  آهسته  

 :گفت  

 سهرابه  " "
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دل  سردرگم  و  گیجم  اس ت  دور  گردون  است  

جهانم  در  غیاب  چشم  زیبایت  دگرگون  است  چشم 

 هایش  از  این  دهان  به  روی  آن  دهان  م چرخید  .

  با  دقت  و  توجه   کامل ، شاید  ب  ی  حرف های شان

راه  حل  برای  درماندک اش  پیدا  شود  .اگر  آرش  

بود  با  خیال  راحت  به  مبل  تکیه  م داد  و  با  



 

مهرنوش  از  پیج  جدید  کیف  و  کفش  حرف  م زد  

 .مشکالت  مردانه  و  

 .بحث های  کاری  را  دوست  نداشت  

احمد  از  حا چ  م خواست  که  اگر  آشنا ب  دارد؛   ب 

 ت   گ

 .شکایت  و  سری ع تر  شدن  تحقیقات  شود  

ت  بگذره   این طور  که  من  شنیدم  هرچه  زمان  بیش

یه   "سری  آثار  جرم  ممکنه  از  ب  ی  برن  .اگه  

 ته   زودتر  به  "نتیجه  برسن  به

سرف چطور زد ناکارش  کرد   بچاره  رو ژب  

 ...نتونست "" مقاومت  کنه  

 بال  و  پای  ی  م شد   .سر  حا چ 

توکل  برخدا  !تالشمون  رو  م کنیم  .ببینیم   چ  پیش  

 "" میاد  

سرش  را  به  طرفش    .با  صدای  آرام  زن  

ت  م  ب؟  اگه  دوست  داش چرخاند  مادر  اینجا  م مو

ب  بیای   "پیش  ما  !حا چ  که  از  صبح  تا  شب   تو

 نیست  و  منم  "!تنهام  

  



 

نه  حاج  خانوم  ما  هستیم  .اتفاقا  من  اومدم  که   "ب 

تمش  خونه ی  خودمون  .اینجا  بچه ی  کوچیک  دارن  

و  وقت  و   ب وقت  گریه  م کنه  !مل  هم  الن  احتیاج  

 ".به  آرامش  داره  

زن  چادرش  را  روی  سرش  مرتب  کرد  . ب نگاه  به  

نشستنش  نزدیک  ملیکا مردی  که  از  وقت  ورود  و  

 ، حس  :خو ب  نداشت؛  گفت  

بهرحال  من  تعارف  نکردم  که  تو  بخوای  با  تعارف   

ت  .برای  امروز  و  فردا  هم  نگفتم  .هر   "رد  ک

ت  و  حس  کردی  دلت  م خواد؛   زمان  دوست  داش

 بیا  پیشم .ا

شما ره ی  خودم و  حاچ  رو  یادداشت  کن  .اصل  

 نگ ز

 " بزن  خودمون  میاییم  دنبالت  

  

.این بار  قبل  از  این  که  سهراب  حرق  بزند؛  جواب  

 داد  

  

".مرس  حاج خانوم  !حتما  مزاحم  م شم  " حاج  رفیغ  

بلند  شد  و  زنش  هم  کنارش  ایستاد  .به  تعارف های  



 

احمد  و  مهرنوش  جواب  دادند  .رو  به  :ملیکا  کرد  

 گفت    و

باباجان  !شما  فردا  بیا  با  هم  بریم  ببینیم  چه  کار   

 "".میشه  کرد  

میارمش  حا چ  !فردا  خودم  باهاش  میام  .باید  اون   

 ی    سرفو  زودتر  پیدا  کژ"" ! ب 

اخم  ب  ی  دو  ابرویش  عمیق تر  شد  .فقط  آهسته  

عادی   ی  آن ها  خیل   چشم  "گفت  .بعد  از  رف

 انگار  ":کار  همیشه  است  گفت  

 "ملیکا  جمع  کن  بریم  خونه ی  ما "  

ملیکا  زیرلب  تشکر  کرد  .دوست  بودند  اما  نه  آن 

قدر  که  سهراب  رفتار  م کرد  .سهراب  و  فرناز  به  

سبب  فامیل  با  بیتا  و  حمید ، وارد  جمع شان  شده  

 بودند  .

داشتند  .پرستار  بود  .زحمتکش  و    فرناز  را  دوست

 !مهربان  اما  سهراب  

چهایش  را  به خاطر حمید  نادیده م  چشم  ناپاک  و شو

 گرفتند  و  محض  گل  روی  فرناز  م بخشیدند  .

 :مهرنوش  با  حرص  پنهان  پشت  کلماتش  گفت  ا



 

مگه  فرناز  سرکار  نیست؟  فرناز  که  معمول  دو   

 م مونه    ""!شیفته

  

 شهر _ ب _فرشته #  

  

 الف _صاد #  
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.احمد  اجازه  نداد  که  سهراب  حرق  بزند  ام تعل  

اونقدرام  بچه ی  بدی  نیست  که  همش   "گری ه  کنه  

.البته  تصمیم  با  خود  ملیکاس  !ملیکا  "م خوای  

 بری؟  

ت   فت  که  بیشرا  طوری  با  اخم  گ«م خوای  بری  

را  م داد  .ملیکا  از  «وای  به  حالت  بری  »ت  مع»

این  خط  ونشان های  پنهان  و  تصمیم ها ب  که  م 

خواستند  تحمیل  کنند؛ عص ت بود .عادت تسلیم بودن 



 

زبانش را  م بست  .تسلیم  بودن  فق ط  با  آرش  ش 

 تین  بود  .

چون  و  چرا  اطمینانش  به  آرش  باعث  م شد   ب 

 حرفش .را  بپذیرد  

   ژ:من  و  من  کرد  و  با  

 سرمندک  که  لزوم  نداشت  گفت  

 ته  "  "!اگه  اجازه  بدید  هم  ی  جا  باشم  به

سهراب  گوشه ی  سبیلش  را  به  دندان  گرفت  .قیافه 

ی  پ توز  احمد  را  نتوانست  تحمل  کند  .به  طرف  

 در  :رفت  و  گفت  

صبح  میام  دنبالت  بریم  بینیم  این  حاجیه  چه  کار   

 "" !م تونه  کنه  

 ناامید  نگاه  به  احمد  کرد  که  نگاهش  را  گرفت  .

ناچار  "باشه   "را  آهسته  ادا  کرد  .در  پشت  سر  

سهراب  که  بسته  شد ، مهرنوش  در  حال  که  وسایل  

 زد  .پذیرا ب  را  جمع  م کرد  غر  

این  چه  صاحاب  شده  !از  ک  تا  حال  صدات  م کنه   

" 

 ت؟   تی  بهش  م گف "مل؟  احمد  نباید  یه  چ 



 

ملیکا  خسته  از  این  حرف ها  که  فقط  با  دو  روز  

نبودن آرش  بر  سرش  آوار  شده  بود  به  اتاق  رفت  

 .صدای  

 نگ  ی گریه اش  بلند شد  .احمد نزدیک شد  و ظرف س

 .میوه  را  بلند  کرد  .صدایش  را  پای  ی  آورد  

معلوم  هست  چت  شده؟  این  بنده ی  خدا  حوص له   

ب   "داره  که  تو  ه  این  حرفا  رو  جلوش  م ز

....حرفای  سهرابم  بذار  به  حساب  این  که  م خواد  

 کمک  کنه  !

 ت  رو  خال  نکن   "!ه  ته  دل  این  دخ

ای  حرف  زدن شان  م آمد  ول  کلمه ها  شنیده  نم صد

 شد  .ناامیدی  و  یأس  تمام  وجودش  را  گرفته  بود  .

شاک  بود  که  آرش  با   ب وفا ب  او  را  در  این  دنیا  

 تنها  

گذاشته  است  .آینده  بدون  حضور  آرش  تاریک  بود  

. 

د؛  پیدا  ک اش  بو ته ی  زند تی  که  انگ  تنها  چ 

شدن  قاتل  و  انتقام  بود  .با  همان  مانتو  و  شال  

دور  گردنش  مچاله  روی  تخت  افتاد  .دلش  خانه  



 

اش  و  تخت  خودش  را  م خواست  .سر  روی  بازوی  

 ت  فکر  نکردن   ی  !و  به  هیچ  چ   آرش  گذاش

د  مه رنوش  در  را  باز  کرد  تا  برای  شام  صدایش  کن

. 

اشک  روی  صورتش  خشک  شده  اما  مژه هایش  

خیس  بود  .آن قدر  مظلوم  خوابیده  بود  که  دلش  

نیامد  صدایش  بزند  .در  را  آهسته  بست  و  رفت  

 .احمد  هم  .کارش  را  تأیید  کرد  

بذار  بخوابه  !دیشب  که مطمئنم نخوابیده  و امروز 

 بود  ""هم  که  از  صبح  گرفتار  

  

شال  دور  گردنش  پیچیده  شده  بود  .با  حس  خفک  

 بیدار  شد  .شال  را  آزاد  و  به  ساعت  نگاه  کرد  .چ 

تی  به  شش  صبح  نمانده  بود  .حس  مثل  عذاب  

وجدان  داشت  که  چرا  این طور  راحت  خوابیده  است  

را  .دوش  گرفت  و  دوباره  همان  مانتو  و  شلوار  

پوشید  .دلش  چای  م خواست  .شاید  این  سردرد  کم  

 آرام  م شد  .

روی  تخت  نشست  .باید  ص ت  م کرد  تا  صاحب 

خانه  بیدار  شود  .صبح ها  عادت  به  زود  بیدار  شدن  



 

داشت  .َمت  یوگایش  را  برم داشت  و  به  حیاط  م 

ب  را   کارفت  .زیر  درخت  صنوبر  پهن  م کرد  و  حر

که  بلد  بود  انجام  م داد  .کوپر  و  میلو  دور  وبرش  

ت  صبحانه  و   م چرخیدند  .دوش  و  آماده  کردن  م 

ی  سراغ  آرش  !آرش  عاشق  این  بود  که    بعد  رف

با  نوازش  بیدارشود  .گاه  شیطنت  م کرد  و  موی  

 خیسش  را  روی  صورتش  م کشید  .تاوان  شیطنت

 هایش  را  هم  .به  میل  آرش  در  تخت  م داد  

  

 شهر _ ب _فرشته #  

  

 الف _صاد #  

  

 # 15پارت 

  

  

ت  کارش  م رفت   آرش  معمول  ساعت  ده  به  دف

.حمید  مهندس  ناظر  بود  و  به  واسطه ی  کار  با  

آرش  آشنا  و  دوست  شده  بود  .احمد  اما  نمایشگاه  

 داشت  .ماش  ی  



 

ت  مهندس  احمدی  پادو   ب  که  آرش  در  دف از  زما

بود؛  همدیگر  را  م شناختند  .آن  وقت ها  هم  احمد  

یک  دلل  ساده  بود  که  با  فروش  ماش  ی  به  

احمدی  و  دوستانش  پول  به  جیب  م زد  .احمد  و  

آرش  هر  دو  برای  رسیدن  به  جایگاه  که  داشتند  

 خیل  تالش  کرده .بودند  

ت  به  جمع شان  اضافه  شد  که  آرش  و   سهراب  وق

احمد  روزگار  سخت  را  پشت  سر  گذاشته  و  هردو  

سرفت  کرده  و  وضع  مال  خو ب  داشتند  ژ پی

.سهراب  گیم نت  داشت  و  وضعش  بد  نبود  .فرناز  

ول  نس  هم  سخت  کار  م کرد  .مشکل  مال  نداشتند 

بت  به  بقیه  کم  پای ی تر  بودند  .اضار سهراب را  

برای همراه  یا دعوت  به  خانه  نم فهمید  .به  خاطر  

ت  به  خانه ی  آن ها  م رفتند  .به  هم   کار  فرناز  کم

ت  بود  .رابطه ی   ی  دلیل  درجه ی  صمیمت شان  کم

 ملیکا  

و  رسم تر  بود   با  سهراب  نسبت  به  احمد  سردتر 

ض  نبود   .از  این  که  سهراب  همراهش  ب رود ، را

.کم رو ب  باعث  م شد  نتواند  با  قاطعیت  مخالفت  کند  

 .اگر  احمد  هم  نم توانست  بیاید ، خودش  م رفت  .با  



 

.حا چ  هماهنگ  م کرد  و  دیگر  احتیاج  به  کس  نبود  

برایش  پیش  بیاید  و   دعا  م کرد  که  سهراب  کاری 

ت  بود  به  احمد  م  برنامه اش  بهم  بخورد  .شاید  به

گفت  .شاید  هم  به  مهرنوش  م گفت  که  به  احمد  

 .بگوید  

ت  با  این  افکار  گذشت  تا  صدای  بیدار   یک ساع

شدن  اهل  خانه  را  شنید  و  از  اتاق  ب تون  رفت  

تخانه  بودند  .احمد  پشت   آش .مهرنوش  و  احمد  در  

ت  و  مهرنوش  سرش  را  در  یخچال  فرو  برده   م 

بود  .سالمش  .آرام  و  صدایش  خش دار  بود  .هردو  

 جوابش  را  دادند  

 "بش  ی  قربونت  برم  .برات  چای  بریزم؟ " 

تشکر  کرد  و  نشست  .دل دل  م کرد  حرفش  را  بزند 

. 

 نشست    .مهرنوش  کنارش

چه  زود  آماده  شدی؟  حا چ  گفت  ساعت  چند   

 ""اونجا  باشید؟  

یادش  نم آمد  حا چ  ساعت  را  گفته  باشد  .شانه  بال  

ت  کرد  و  دل  به   انداخت  و   "نم دونم   "گفت  .مک

 :دریا  زد  و  گفت  



 

میشه  خودم  تنها  برم؟  اگه  میشه  به  سهراب  زنگ   

 نیاد  دنبالم    "" بزن

ض  نیست    دیدی  احمد  آقا؟  من  میگم  ملیکا  هم  را

" 

  

 "میک  نه  

چشم  غره ای  به  زنش  رفت  .لقمه ای  گرفت  و  

 خورد  .

ت  کرد  و  با   هر  دو  زن  منتظرش  بودند  .مک

 «پووف  »

 :مهرنوش  دهان  باز  کرد  و  گفت  

ته  !اص ال  زنگ    ک  به فکر  کنم  خودت  بهش  ب

بزن   " حا چ  و  بعد  به  سهراب  بگو  که  حا چ  گفته  

 تنها  بری 

 " 

قیافه ی  ملیکا  آویزان  شد  .زنگ  زدن  به  حا چ  و  

ت  بود  .احمد  به   بعد  هم  پیچاندن  سهراب  !کار  سخ

ب به  خودش  واگذار کرده بود .شاید هم   زبان   ب زبا

 دلش 

 با  سهراب  دربیفتد    .نم خواست



 

س  قدیم  که  احمد  به  دس تش  داده  و  شماره ی  ژ گو

حا چ  را  ذخ ته  کرده  بود؛  از  جیب  مانتویش  

درآورد  و  شماره  را  گرفت  .معلوم  بود  که  حا چ  هم  

ت  است  .خیل  زود  جواب  داد  .ملیکا  با   سحرخ 

 خجالت  

 پرسید  .احوال تس  کرد  و  

"حاج  آقا  من  ساعت  چند  بیام  و  کجا  شما  رو  

ببینم  " جواب  حا چ  خیالش  را  راحت  کرد  .باری  از  

د وشش  برداشته  شد  .بعد  از  دو  روز  لبش  به  

ب  باز  شد  .تماس  را  قطع  کرد  و  به   لبخند   ب جا

 دوستان  منتظرش  

 :گفت  

حبت  کرده  و  قراره  بهش  خ حا چ  گفت  با  یک  ص

 ت  "ا

 "بده  !اصل  لزم  نیست  برم  

س  را  نشان  ژ .اظهارنظر  آن  دو  را  هم  شنید  .گو

 داد  

 ".من  شماره ی  سهراب  رو  ندارم  " 

.مهرنوش احمدجان   به  کمک خودت  ش  زنگ  بآمد ز 

 . از  کم رو ب  ته ملیکا   ب!اخ مل  ت   "بود  



 

 سهراب  به ب  

 .زنگ  بزنه  حرف  رو  حرفش  میاره  و  باور  نمیکنه  

  

 شهر _ب _فرشته #  

  

 الف _صاد #  
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رو  به  کدام  در  کنم ، بار  کجا  بیفکنم  از  سر  من  

 هوای  او  هیچ  به  در  نم رود  

آرش  را  در  حال  به  خاک  س تدند  ک ه  هنوز  

یدا  نشده  بود  .روز  خاکسپاری  اگرچه  تعداد  قاتلش  پ

خانم ها  به  انگشتان  دو  دست  نم رسید  اما  تعداد  

سرکت  کرده  بودند؛  کم  نبود  .آن طور  ژب  که   آقایا

 که  ملیکا  فکر  



 

.م کرد   ب کس  و  غریبانه  به  خاک  س تده  نشد  

قلب  بود   حضور  حاج خانم  کنار  ملیکا  برایش  قوت 

. 

در  حال  که  از  ع زاداریش  جلوگ تی  نم کرد ، اجازه  

نم داد  به  خودش  فشار  بیاورد  .قبل  از  این  که  با  

زیاده روی  حالش  بد  شود؛  آرامش  م کرد  .بعد  از  

ی  بالخره توانست  با فریاد    چند  روز  آرام اشک  ریخ

  کم .از  داغ  دلش  را  خال  کند 

حا چ  اطمینان  داد  که  به  دنبال  کار  آرش  هست  ول  

دلش  آرام  نبود  .ا ز  ماندن  خانه ی  مهرنوش  و  

احمد  خسته  شده  و  هوای  خانه ی  خودش  را  داشت  

.با  این  که  باری  به  دوش  مهرنوش  نبود  .هم  در  

کرد  کار  خانه  و  هم  در  نگه داری  ام تعل  کمک  م 

ت  اوقات  ام ت  را  خودش  نگه  م  .طوری  که  بیش

ت  احمد  به  خانه  برم گشت ، خیل  زود   داشت  .وق

شب بخ ت  م گفت  و  به  اتاقش  م رفت  .مبادا  مزاحم  

 خلوت  و  .آرامش  زوج  جوان  باشد  

ت  به  خانه  م آمد  به  محض  شام  خوردن  آرش  وق

 ، 

 ی  ملیکا  م گذاشت  .م گفت  سرش  را  روی  پا



 

  

 دست های  ملیکا  خستک  را  از  تنش  ب تون  م کند  .

 ت  کوچک  هجوم   خاطرات  آرش  با   دیدن  هر  چ 

.م آوردند  .دلتنک  درد   ب درمان  این  روزهای ش  

 بود  سهراب  و  فرناز  با  اضار ، سه  روزی  که  فرناز  

ی  خود  برده  بودند  .آن جا  تاحت  بود؛  به  خانه  اس

 ا

اصل  راحت  نبود  .فرناز  مهربان  و  آرام  و  سهراب  

 بیش  

  

 از  حد  احساس  پسرخالگ  م کرد  .برخالف  میلش  

 »صدایش  م زد  .جگرش  آتش  مگرفت  و  «مل  

.سکوت  م کرد  .انگار  حق  آرش   ب اجازه  استفاده  

رفتار  م کرد ، سهراب  صمیم شود  هرچه  ملیکا  رسم  

تر  م شد  .م توانست  بفهمد  که  فرناز  هم  از  این  

صمیمت  ناراضیست  .شب  آخر  که  فرناز  صبح  

شیفت  داشت ، با  کم رو ب  خواست  آژانس  خ ت  

 کنند  .تا  به  خانه ی  احمد  و  مهرنوش  برود  

 :سهراب  یک  کالم  گفت  

 "  " .خودم  م رسونمت 



 

بعد  هم  غرغر  کرده  بود  که   "تو  ما  رو  آدم  

ت  !فرناز  م ره  سرکار ، خونه  که   حساب  نم ک

 سرجاشه  !منم  "که  م رم  ب تون  

ملیکا  با  دل  پرخون  ول  رو ب  خوش  تشکر  کرده  

و  هزار  بهانه  که  نماندنش  به ت  است  .رویش  را  

صبح  از  خانه  ب تون  م   نداشت  بگوید  فرناز  پنج

رود  و  سهراب  ساعت  ده  .سه  روز  برایش  سه  ماه  

 گذشته  بود  .

یادش  نم آمد  در  تمام  مدت  عمرش  این طور  آلخون  

 .و  والخون  و   ب جا  و  مکان  بوده  باشد  

کنار  سهراب  نشست  .خودش را به در  چسباند ، مبادا  

 به  پایش  بخورد  . دست  سهراب  اشتباه 

 .پوزخند  سهراب  را  هم  درک  نم کرد  

چیه  خانم؟  چرا  مثل  گنجیشک  سرت  رو  برد ی  زیر  

 ""پرت  !گربه  دیدی  این جا؟  

تین  بود   .نم دانست  چه  جوا ب  دهد  .سکوت  به

مشک  همچ  ی  رنگتو  زرد  م کنه  !حال  همچ  ی  

!آرش  که  کس  و    سژ "واجبم  نیس  مشک  بپو

 کاری  



 

ت  "نداره  که  بخوای  جلوشون  آبروداری  ک

 .....هان؟  
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خودم  دوست  دارم  "آهسته  و   ب جان  گفت  .اگر  

"آرش  بود ......جوا ب  م داد  تا  یادش  نرود  که  نباید  

 بزند  .خدا  لعنت  کند  قاتل  را  که  با  زن  مردم  لس  

آرشش  را گرفته  و  آواره اش کرده بود .آرام  اشکش  

را  پاک  کرد  تا  بهانه ای  دست  مرد  پرروی  کنارش  

 برای   .فضول  و  نزدیک  ندهد  

من  نم فهمم  خونه  احمد   چ  د اره  که  خونه ی  ما   

مار  داره  !آرشم   سرف  انگار  مهره ی ژ"نداره  ! ب 

 مارو  آدم  

 ".حساب  نم کرد  



 

درک  نم کرد  حرف های  سهراب  را  !این  لحن  

خصمانه ....این  بدگو ب  از  احمد .....آب  دهانش  را  

 .قورت  داد  تا  دفاع  کند  

 ت  باهم   " من  با  مهرنوش  راحت ترم ...خب  بیش

 " دوستیم  .ربظ  به  احمد  نداره  

سرش  چرخاند  به  سمت  پنجره   !دیگر  توان  بحث  

با  این  مرد  را  نداشت  .جلوی  خانه  تشکر  زیرل ت  

 کرد  و  

سری ع  زنگ  را  به  صدا  درآورد  .به  ایستادن  مرد  

 تا  

  

بازشدن  در  هم  توجه  نکرد  .احساس  خستک  م کرد  

. 

بیند  اما  دیگر   مانند  دونده ای  که  خط  پایان  را  م

 توان  .رسیدن  ندارد  

ساک  کوچک  ک ه  از  مهرنوش  گرفته  بود  را  

جلوی  در  گذاشت  تا  ام ت  را  از  دست  مهرنوش  

ت  بچه  را  در   بگ تد  .دلش  تنگ  شده  بود  .وق

 دستش  جا  به  جا  



 

کرد ، چشمش  به  مهرنوش خورد و قیافه ی  

 ناراضیش !

ت  بوده ،   این  که  شاید  قبل  از  ورودش  بح با  فکر 

 ب گ ت .نشد  

  

خیل  کوتاه  کنارشان  نشست  و  بعد  به  اتاق  ک ه  

 .سرپناهش  بود  رفت  

ت  و   ت  و  خوش بی انگار  آرش  با  خودش  راح

اعتمادش  را  برده  بود  .ذهنش  مدام  در  تالش  بود  

آدم های  اطرافش ، به  نیت  تا  از  پس  چهره  و  نگاه  

و  فکری  که  دارند   ب  ب تد  .در  باز  شد  و  

مهرنوش  وارد  شد  .به  خود  زحمت  در  زدن  را  هم  

 نداد  .خانه اش  بود  و  .اختیارش  را  داشت  

 "!چه  خ ت؟  فکر  کردم  فردا  میا ب " 

کردم   فرناز  فردا  پنج  صبح  باید  م رفت  سرکار  !فکر 

 ته   ""بیام  به

نگاهش  را  به  مهرنوش  دوخت  تا  تأییدش  کند  .هر  

 روز  که  م گذشت  انگار  دوستش  غریبه تر  م شد  .

مثل  سابق  برایش  شفاف  نبود  .حرف  نگاهش  را  

 .نم خواند  .مهرنوش  شانه  بال  انداخت  



 

 "خ وب  کردی " 

  

 مزه کرد  .ملیکا  حرق که م خواست بگوید را  مزه 

  

منتظر  نگاهش  م کرد  .م دانست  حرق  هست  .یا  

رویش  را  ندارد  و  یا  دلش  را  !کم  ترسید  .اضطراب  

 یار .این  روزهایش  بود  

"! چ  شده؟  خ تی  شده  من  نبودم  .تو  روخدا  بگو " 

مهرنوش  کنارش  روی  تخت  نشست " .نه  نه  خ تی  

 فقط    "...که  نیست

ب نگاه  به  ملیکا  که  دل  توی  دلش  نبود  بفهمد  چه   

ت  را  صاف  کرد  مم  .شده؛  چروک های  روتخ

 ....فردا  با  بیتا  م خوایم  بریم  "

آرایشگاه ....م خواستم  ببینم  میشه  ام تو  نگه داری  

 تا  "برم  

سغ  کرد  لبخند  بزند " .باشه  اشکال  نداره  "هم  

هسته  گفت  .ص ت  کرد  تا  مهرنوش  از  اتاق  ب آ

تون  برود  .ناراحت  بود؟  ازخودش  پرسید  و  به  

 خودش  .جواب  داد  



 

از  ک  تا  حال  با  بیتا  برنامه  م ذاره؟   "خودش  را  

 قانع  "ا

کرد  که  لبد  نخواسته  تنها  برود  .فعل  که  خودش  

تا  کردن  را  نداشت   حوصله ی  آرایشگاه  و  آرا  ب

.آن قدر  فکر  توی کله اش  بود که این  مسئله زیاد  

 درگ تش   .نکند  

س اش  از  فکر  کشاندش  ب تون  .نگاه  ژ لرزش  گو

س  کرد  و  دکمه ی  تماس  ژ به  صفحه ی  کوچک  گو

را  فشار داد  .با  حاج  خانم  احوال تس  کرد  .در  

  گفت «چه  :خ تش  »جواب  

خ تا  که  باید  پیش  حا چ  باشه  !منم  چشم  انتظارم   

 ""ببینم  خ تی  میشه  یا  نه؟  

  

 شهر _ ب _فرشته #  

  

  

 الف _صاد #  

  

  

 # 18پارت 



 

  

  

 .حاج خانم  ا ما  خ تی  نداشت   



 

زنگ زدم بگم حا چ چند روزی  باید  بره  جنوب  .من 

 پیشم؟  "تنهام  میای  

مردد  مانده  که  چه  جواب  دهد  .آن قدرها  آشنا  نبود  

. 

ت  حرف  زده  و  یک  به  اضار  آرش  چند  باری  تلف

بار  دعوت  کرده  و  دعوت  شده  بود  .این  روزها  اما  

تها  را  م ک  برای  جواب  دادن  باید  مراعات  خیل  چ 

 رد  .

 احمد  م داد    ب  به  مهرنوش  و .رفتنش  زما 

 "مزاحم  نباشم  " 

 :حاج خانم  با  جدیت  گفت  

ت  !چه  بخوای  چه   ت  م "نشنوم  !تو  دیگه  دخ

نخوای " پروانه ای  در  دلش  بال  بال  زد  .م شد  که  

در  خانه ای  که  خانه ی  خودش  نبود؛  مزاحم  نباشد  

کر  و  .هیچ وقت  خانه ی  پدری  نداشت  .بگذار  در  ف

خیالش  !خ انه ی  پدری  بسازد  و  دل  ببندد  به  آن  

ت  گذاشت  .دست   خانه  احمد  لیوان  چای  را  روی  م 

 روی  .شانه ی  مهرنوش  او  را  به  خود  نزدیک  کرد  

 "ملیکا  خوابیده  بود؟ " 



 

ت  که  ب  ی  ابروی  مهرنوش  افتاد  را  ندید  .او   چی

 ه  سؤال  گفت  هم  : ب توجه  ب

  

فردا موهام رو  چه  رنک کنم؟  یه  دلم  میگه  بلوند  و  

 سرا ب  کنم  ژ"ی ه  دلم  م خواد  

احمد  دست  زیر  چانه ی  زن  انداخت  و  سرش  را  

 به  بال  .کشاند  تا  چشم هایش  را  ببیند  

ت؟ " چانه  با  ک  م خوای  بری؟  ام تو   چ کار  م ک

ت  در   کشید  .خودش  را  جمع  و  بیش اش  را  پس 

بغل  مرد  جا  کرد  .سرش  را  چرخاند  و  گلوی  

 شوهرش  .را  بوسید  

"با  بیتا  م رم ....ام ....ملیکا  گفت  ام ت  رو  نگه  م 

داره  " احمد  با  دو  دست  شانه های  مهرنوش  را  

 گرفت  و  از  

 کرد  .خودش  دور  کرد  .ابرو ب  در  هم  

 حال  واجب  بود؟  هنوز  یه  ماه  نشده  آرش   "

  

مرده ....خودت  روت  شد  به  ملیکا  بک  بچه  رو  

 نگه  داره؟  تو  این قدر   ب مالحظه  نبودی  که  !آرش  



 

 "دوستمون  بود .....یه  ک م  اح تام  

ب  شد  .فکر  نم کرد  مرگ  آرش  روی  زندک اش  تا  

داشته  باشد  .احمد ، کس  که  در  هر    این  حد  تأث ت

سرایظ  از  تغی ت  و  به  خود  رسیدنش  استقبال  م ژ

 کرد؛ .داشت  مؤاخذه اش  م کرد  

    عصبا

تام به ایناس  !هم  ی  که  زنش  تو  خونمونه  مگه اح

ت  بلند  ح رف  نم  تام؟  رعایت  م کنیم  ح ،نمیشه  اح

ت  از  این   ن  دیگه  بیشتام  نیست؟  از  م زنیم  اح

 "برنمیاد  

ت  به  اتاقش  رفت  .احمد  کالفه   بلند  شد  و  با  ناراح

ت  به  صورتش  کشید  .هنوز  شب ها  کابوس   دس

 آرش  در  خون  غلتیده  را  م دید  .حوصله ی  هیچ  چ 

 تی  را  

 ت  کار  و  نمایشگاه  را   !نداشت  ح

مهرنوش  به  فکر  مو  رنگ  درک  نم کرد  که  چطور  

کردن  و  این  کارهاست  .مدام  فکر  م کرد  اگر  این  

بال  بر  سرش  م آمد ، تکلیف  زن  و  بچه اش  چه  



 

ب  م توانست  با  اطمینان  بگوید  که  آرش   بود  .زما

 کم  نم گذارد  .

اما  حال  با  دیدن  رفتار  مهرنوش ، م فهمید  عمل  آدم  

ایط  است  که  مشخص  م شود  وگرنه  که  سرژدر  

 همه  .در  حالت  عادی  ادعای  خ وب  بودن  را  دارند  

 .چراغ ها  را  خاموش  کرد  و  به  اتاق  رفت  

  

 شهر _ ب _فرشته #  

  

  



 

 الف _صاد #  

  

 # 19پارت 

  

  

   صدای  ف  ی ف  

 ی  مهرنوش  م آمد  .پووق   ب صدا  کرد  .

اعصاب  ناز  کشیدن  را  نداشت  .این  فکر  که  ممکن  

است  قاتل  آرش ، دوستانش  را  هم  زیر  نظر  داشته  

 .باشد ، رهایش  نم کرد  

ملیکا  اندک  ل باس  که  خریده  بود  را  در  ساک  

سفر  است؛  کوچکش  جا  داد  .مثل  کس  که  دائم  

ساکش  آماده  بود  .ساک  را  که  آماده  م کرد ، دلش  

برای  خانه اش  پر  م کشید  .چقدر  کوتاه  بود  زمان  

ی  !تازه  داشت  باورش    متعلق  بودن  و  تعلق  داش

م شد  که  صاحب  خانه  و  زندگیست  .اختصاض  

ک  خودش  نه  مشارکت  با  دیگ ران  !حال  با  این  سا

کوچک  هنوز  از  راه  نرسیده  باید  به  خانه ی  

دیگری  م رفت  .آن  هم  این  روزها  که  به  سکوت  و  

 تنها ب  .محتاج  بود  



 

ت  نبود   ول  ملیکا  از   ی  ام تعل  کار  سخ  نگه داش

این  که  برای  ماندنش  باید  باج  م داد  و  َل لگ  م 

 کرد ، .ناراحت  بود  

ی    مهرنوش  ساعت ها  زمان  برد  .قبل  از  رفکار  

گوشت  درآورده  و  گفته  بود  اگر  دیر  کرد  غذا  را  

 درست  کند  .

خورشت  جا  افتاده  و  برنجش  هم  دم  کرده  آماده  

 بود  .

حاج خانم  دو  سه  بار  زنگ  زده  و  پرسیده  بود  که  

 ک  .م آید  

ت  م شد   ت اش  بیش ناراحت  که  م گذشت   هر  ساع

. 

مهرنوش  او  را  با  پرستاربچه  و  خدمتکارش  اشتباه  

گ رفته  بود  .به  حاج خانم  گفت  به  محض  آمدن  

.مهرنوش ، حرکت  م کند  .ساعت  هم  مهم  نبود  

مهرنوش  آمد  از  لیت  موها  تا  فرنچ  ناخن ها  و  

ذراند " .مبارک  پوست  سولر  شده اش  را  از  نظر  گ

باشه  "کوتاه  و  سرد  گفت  .ام تعل  را  تحویل  داد  و  

به  اتاقش  رفت  .به  آژانس  زنگ  زد  و  مانتویش  را  

 پوشید  و  ساک  .به  دست  خارج  شد  

 "شال  و  کاله  کردی  !کجا  م ری؟  " 



 

 "م رم  خونه ی  حاج  خانوم  " 

بل  از  این  که  مهرنوش  کوتاه  و  موجز  جواب  داد  .ق

 تی  بگوید  از  خانه  خارج  شد   .چ 

  

 شهر _ ب _فرشته #  

  

 الف _صاد #  

  

 # 20پارت 

  

  

 جان  چه  م دانست  

 .که  از  دنیا  چه ها  خواهد  کشید  

حاج خانم  را  تا  حال  ا ین گونه  تصور  نکرده  بود  

و  بامزه  !از   .با  تاپ  و  شلوارک  زیر  زانو  شیک 

آن  تپل ها ب  که   ب حرف  در  دل  م نشینند  .موهای  

بلوند  مصری  تا  زیر  گوش  !باورش  نم شد  این طور  

 و  با  این  لباس  و  تیپ   .ببیندش  

ب  بزرگ  و  شیک  در  یک  از  برج های   آپارتما

شمال  غرب  شهر  !دفعه ی  پیش  که  پا  به  این  خانه  



 

ذاشته  بود ، آرش  کنارش  بود  و  حا چ  هم  کنار  گ

 خانمش  

نگ  ی ایستاده دار   بود .محکم  حاج کرده  و  خانوم 

چادر  رن ک روسریش   را  زیر  اندامش  گلو را  با  گ 

تهپوشانده ی   بود  .ملیکا  یادش  آمد  که  با  دیدن  زن  

داخل    فوری  شالش  را  .جلو  کشیده  و  موهایش  را

شال  داده  بود  برعکس  آن  شب  ملیکا   ب رنگ  و  

ب  سرخ  از اشک  که  تمام  طول  راه   رو  و  چشما

ریخته  بود  .حاج خانوم  جلو  .آمد  و  رویش  را  

 بوسید  

"اله  بگردم  .دوباره  که  چشمات  اشکیه  نازدونه  " 

چندین   دلش  پر  بود  اما  روا  ندانست  که  از  دوست

ساله اش  نزد  تازه  آشنا ب  گله  کند  .لبخندش  . ب 

 جان  و  رمق  بود  

 خدا  نکن ه  !یادم  افتاد  که  با  آرش  اومدیم  "

"این جا ......دلم  تنگه  حاج خانوم ....چیکار  کنم؟  زن  

 مانند  مادری  مهربان  قربان  صدقه اش  رفت  .به  

داد  لباسش  را  عوض  کند  از  .اتاق  برد  و  اجازه  

س ...بیای  ژ س  نباژ امروز  این  اتاق  مال  توئه  !با

یا  "نیای  این  اتاق  مخصوص  تو  م مونه  !فکر  کن  

این جا  خونه ی  پدریته  !منو  به  مادری  قبول  نداری 



 

ت   ، صدام  کن  خاله  !اسمم  محبوبه اس  !دوست  داش

 بگو  !خاله  محبوب  

سرمنده  از محبت  زن ،رویش  را  بوسید  و  گفت  ژ :

نگ  ی  توروخدا  !من  از  خدام  باشه  شما  مادرم  

باش  ی !"من  که  مادری  به  چشمم  ندیدم  .چشم  اگه  

 اجازه  

 ".بدین  مادرجون  صداتون  کنم  

برق  شعف  را  در  چشمان  زن  دید  .انگار  همان قدر  

ت   مادر  بود؛  زن  هم  آرزوی  دخ که  .او  طالب 

داشت  چند  تیکه  لباس  توی  کمد  برات  گذاشتم  

 .عوض  کن  ""بیا  بشینیم  حرف  بزنیم  

اتاق  را  نگاه  کرد  .تخت  زرشک  با  عرض  صدوده  

ت  زمینه  کرم  با  گل  ت  آرایش  ست  و  رو  تخ و  م 

ی  حریر   های  زرشک  با  کاغذ  دیواری  و  پرده

هماهنگ  بودند  .ساک  را  گوشه ای  گذاشت  .پرده  را  

کنار  زد  تا  منظره ی  پشت  پرده  را  ببیند  .از  دیدن  

ت  گرد  و  دو  صندل   ک  که  م  ا  بزر تراس  نسبت

 داشت  و  پر  از  گلدان  بود؛  ح تت  کرد  .

رش  ته  و  درخت  بود  .آ عاشق  گل  و  گلدان  و  س 

حیاط  بزرگ  و    به  عشق  او  خانه ی  ویال ب  و  با  

 باغ دار  



 

.گرفته  بود  .از  آب  دادن  و  رسیدک  به  آن  لذت  م 

برد  باز  بغض  چنگکش  را  در  گلویش  فشار  داد  

.شاید  اگر  آپارتمان  نش  ی  بودند؛  چن  ی  بال ب  

 سر  آرش  نم آمد  .

 ن  کرد  .کمدی  که  لباس  برایش  مانتویش  را  آویزا

گذاشته  بود را  نگاه  نکرد .همان  بلوز  و  شلوار 

مشک اش  را  ترجیح  دا د  .به  سالن  رفت  .محبوبه  

تخانه ی  شیک  و  امروزی اش  مشغول   در  آش 

 چیدن  میوه  

:در  ظرف  بود  .با  دیدنش  لبخندی  زد  و  گفت  

بخوریم؟  فردا  قول  م دم  غذا  تا    امشب  رو  پی

 درست  "".کنم  

هم  ی  که  ملیکا  خواست  تعارف  تکه  پاره  کند؛  دو  

دستش  را  به  شکل  التماس  جلوی  صورتش  گرفت  

 و  :ملتمسانه  گفت  

 ت !نه ...خواهش  م کنم  توروخدا "  "پیل 

 ناخودآگاه  از  دیدن  حرکت  زن  خندید  .بلند  و  با 

 صدا  !

 :محبوبه  همراهش  خندید  و  گفت  

 " دیدی  تونستم  بخندونمت؟ " 
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 الف _صاد #  
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سرش  را  آرام  بال  و  پای  ی  کرد  .زن  با  ظرف  

ت  که  یک  سمتش  را  مبل های  شیک   میوه  به  سال

 دیگرش  مبل  راحک رم  و  زرشک  گذاشته  و  طرف  

 ت  و  تلویزیون ، آمد  .

ت  گذاشت   ت  وسط  مبل های  راح ظرف  را  روی  م 

و  تعارف  کرد  .ملیکا  کنارش  نشست  .در  حال  که  

 برایش 

س    ژتامیوه  ت  م چطور  گذاشت؛  گوباشه؟  ."پی 

من  ب سیم  را  مخصوص  برداشت دوست   دارم " 

کا  دهان  باز  کند ، با  جدیت  خط  قبل  از  این  که  ملی

 و  .نشان  کشید  

اگه  قبول  کردی  مادرت  باشم  پس  تعارف  و  رسم  

 ""!بودنو  بذار  کنار ...!خب  



 

 :با  تکان  سر  موافقت  کرد  و  گفت  

منم  مخصوص  دوست  دارم  ول  یه  دونه  رو  کامل  

 ""نم خورم  

یک  ماه  گذراند  .محبوبه   شب  آرام  را  بعد  از  حدود 

زن  شاد  و  مطلغ  بود  .از  مسائل  روز  باخ ت  و  آ 

گاه  بود  .خوش صحبت  و  ش تین  زبان ، ملیکا  را  

ت  به  شکمش   ب  از  غم  دور  کرد  .دس برای  .ساعا

 کشید  

فردا  باید  یه  فعالیت  درست  و  حسا ب  کنیم  .توی  

اریم  که  فرداس  میای  بریم  شاید  "برج  کالس  یوگا  د

 "خوشت  اومد  

تاک  خوشحال  شد  و  گفت  که  او   از  این  وجه  اش

هم  یوگا  را  دوست  دارد  و  کار  م کند  .زن  چشمک  

 زد  و  با  

 :شیطنت  گفت  

ک  که  بلدی  !ماش  ی  حا چ  هم  توی  پارکینگه   رانند

 ""باهم  بریم  دور  دور  

 ملیکا  از  اصطالچ  که  به  کار  برد ، بلند  خندید  .

 "گواهینامه م  خونه اس  !نمیشه  که " 

را  زمزمه  «حیف  شد  »با  تأسف  سری تکان  داد  و  

 کرد  .



 

  

اما  معلوم  بود  که  فورا  نقشه ی  دیگری   را  

جایگزین  کرده  است  .در  عرض  هم  ی  چند  ساعت  

ن  خانه  حس  کرد  که  این  یک ماه  ت  در  ای راح

 احساس  نکرده  .بود  

 آخرشب  به  مکالمه ی  حا چ  و  محبوبه  گوش  داد  .

باورش  نم شد  زن  و  مردی  به  این  سن  و  تیپ  این 

طور  عاشقانه  با  هم  حرف  بزنند  .دیدش  عوض  شد  

. 

محبوبه  ب  مثل  حا چ  و   همیشه  فکر  م کرد  که  کسا

 در  خانه  هم  مثل  بتون  رسم  هستند  .فکر  م کرد  

    

!محبوبه  حتما  چادر  رنک اش  جدا  نم شود  از  تنش  

وقت  خواب  محبوبه  تذکر  داد  که  اتاقش  سرویس  و  

:حمام  دارد  .ملیکا  تشکر  کرد  و  با  کم رو ب  گفت  

و  گلدانا  خوشم    میشه  از  بالکن  استفاده  کنم؟  از  گل

 "".میاد  

 .اخم  تصنغ  کرد  و  جواب  داد  

نخ ت .....!بار  آخرت  باشه  برای  کاری  این جا  اجازه  

 ""م گ تی  ها  



 

در  برابر  این  همه  محبت  زبانش  قاض  بود  .تنها  

کاری که  کرد ، بغل  کردن  این  زن  مهربان  بود  

ب   ق  نزدیک  آمد  .تکا س  از  اتاژ .صدای  زنگ  گو

 به  خودش  داد  " .

 "برم  ببینم  کیه  

ملیکا  صدای  صحبتش  را  م شنید  . "سالم  عزیز  

خاله  خو ب؟  "حدس  زد  خواهرزاده اش  باشد  

.هرچه  فکر  کرد  یادش  نیامد  که  محبوبه  چند  بچه  

دارد  و  کجا  !هستند  .کنجکاویش  را  مهار  کرد  تا  

به  وقتش  نوای  آهنگ  بنان  و  نور  بازیگوش  

خورشید  از  ب  ی  تار  و  پود  حریر  پرده،صبح  بخ 

 تی  بود  که  در  خانه ی  .حاج  رفیغ  دریافت  کرد  
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چشمانش  باز  در  تخت  دراز  کشیده  و  به  نوای  

گوش  داد  .بلند  شد  و  «گلشن  آشنا ب  شد  خزان  »



 

پرده  را  کنار  زد  .اتاق  پر  از  نور  شد  .در  بالکن  

 را  باز  کرد  .

دمپا ب  را  پوشید  و  جلو  رفت  .صبح  اوایل  شهریور  

ماه ، نسیم  خنک  خواب  را  از  چشمانش  دور  ک رد  

لبه ی   .یک  سمت  بالکن  از  دیوار  تا  پای  ی  و 

تی  و  طراوت شان   نرده  پر  از  گلدان  بود   .سرس 

روحش  را  تازه  کرد  .شیلنک  وصل  به  ش ت  آب  

گرد  شده  بر  پایه ای  به دیوار  بود  .چند  دور  بازش  

س  گلدان ها  شد  .کف  تراس  ژ کرد  و  مشغول  آب پا

به  را  هم  شست  .صدای  در  زدن  شنید  .سرش  را  

 در  تراس  نزدیک  کرد  و  بلند  

 :گفت  

 "بیدارم  مادرجون  بفرمایید  داخل " 

که  گفت  پر  از  شادی  شد  «ب  مادرجو»دلش از  

ت  که   ی  یک  هدیه ی  باارزش  !مثل  وق  .مثل  گرف

آرش  خانه  را  برای  کادوی  سالگرد  ازدواج  رونما 

رچند  از  دیشب  با  ب  و  سندش  را  تقدیمش  کرد  .ه

 هر  خنده ای  

 .عذاب  وجدان  م گرفت  

ت  را  که  در   سر  محبوب ه  از  لی  در  پیدا  شد  .دخ

 تراس  .دید  تبسم  کرد  



 

تم  !صدای  آهنگ  بیدارت   ت  سحرخ  ماشال  به  دخ

 ""کرد؟  

شیلنگ  را  به  شکل  اول  جمع  کرد  و  سرجایش  

 د  گذاشت .و  جواب  دا

 خیل  عادت  به  خواب  ندارم  .مهرنوش  چون  زود  "

".بیدار  نمیشه  توی  اتاق  م مونم  .آهنگم  که  عال  

بود  محبوبه  ت ونیک  و  شلوار  کتان  سفید  به  تن  

داشت  .به طرف  کمد  رفت  و  نمونه  لباس  که  تنش  

 بود  را  .درآورد  

، صبونه  بخوریم  بریم   بیا  مادر  این  لباسا  رو  بپوش

 ""!کالس  

تردید ملیکا  را از  چشمانش  خواند  .ملیکا  در  توری  

تراس  را  بست  و  وارد  اتاق  شد  .محبوبه  جلو  رفت  

 و  .دستش  را  گرفت  

ت  باعث  نمیشه  که  کس  فکر  کنه   عزیزم  هیچ چ 

 تو ، "

  

فراموش   شوهرت  و  اتفاق  که  براش  افتاده  رو 

 کردی  !

مشک  یه  نماده  که  زنده ها  برای  دل  خودشون  و  

نشون  دادن  عزادار  بودنشون  م پوشن  !هم  ی  نماد  



 

توی  هند  رنگ  سفیده  !پس  به  خودت  عذاب  وجدان  

 "نده  

چقدر  خوب  بود  که  این  زن  درکش  م کرد  .چه  

 خوب  

 د  .ک ه  حرف  نگاهش  را  م فهمی

این جا  کس  تو  رو  نم شناسه  که  قضاوتت  کنه  

!""!راحت  لباس  رو  بپوش  و  از  ورزشت  لذت  ب 

را  لب  زد  .محبوبه  فرصت  داد  تا  دوش  «ت  چشم  

ت  صبحانه  بودند  که   بگ تد  و  آماده  شود  .سر  م »

س  ملیکا ، میان  صحبت شان  دوید  ژ صدای  زنگ  گو

. 

ت   را  از  روی  جزیره ی  نزدی ک  م   سژ گو

برداشت  .تماس  .را  وصل  کرد  سالم  عزیزم  خو ب؟ 

 " 
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تنهاتر  از  یک  برگ  با  بار  شادی های  مهجورم  در  

 سایه ی   ب اعتبار  عشق  در  سایه ی  فرار  خوشبخ

 پایداری ها  ت  در  سایه ی  نا

 نتوانست  از  کالس  یوگا  لذت  ب تد  .تمرکز  و  آرام

ت  از   س  که  باید  م دا شت  را  با  یک  تماس  تلفژ

 دست  داد  .

ب  خانه  کرده  در   محبوبه  سؤال  ن تسید  ول  نگرا

چشمانش  را  پنهان  نکرد  .به  اندازه ی  تمام  سال 

بود  .مرگ  آرش   های  عمر  س  ساله اش  خسته 

فصل  تازه ای از  رنج  را  برایش  گشوده  بود  .بعد  از  

ب   ک  و  نوجوا سال ها  همان  تنها ب  و   ب پناه  بچ

را  دوب اره  احساس  م کرد  .کاش  آرش  به  جای  

 حمایت   ب حد  و  حصر  

یادش مداد؛ چگونه  قوی  باشد  .از  این  همه  کم رو ب  

و  پا ب  خسته  بود  .کاش  کالس  پررو    و   ب دست

 بودن  

 !تمام  موجود  د ب  که داشت   .به  کالس  طبقه حی ا 

پای ض جی  وا و  ب  سالن  ورزش  برج  رفتند  و  با  

چند  نفری  آشنا  شد ، ذهنش  درگ ت  مکالمه اش  

بود  .برخالف  خودش  که  با  دوستانش  به  واسطه ی  



 

ب  خارج  از   شده  بود؛  محبوبه  دوستاآرش  آشنا  

ب  با  سن  ی   دایره ی  همسرش  داشت  .دوستا

 !مختلف  

ی    هنوز  آن قدر  با  محبوبه  راحت  نبود  تا  مطم

باشد     ب طرفانه  و   ب قضاوت  حرفش  را  م شنود  

.گذشته  را  مرور  م کرد  تا  دلیل  برای  این  رفتارها  

 و  . ب نتیجه  بود  پیدا  کند  

که  ورد  زبان  سهراب  شده  بود؛  هربار  «عزیزم  

 »مثل  

خنجر  در  قلبش  فرو  م رفت  .تماس  صبح  هم  از  

 این  ا

دست  مکالمات  بود  .اصل  درک  نم کرد  با  چه  

 فکری  

 :سر  صبح  زنگ  زده  و  گفته  بود  

ینا  هستم  خو ب  عزیزم ......نزدیک  خونه ی  احمدا

 "".آماده  شو  ب ریم  یه  صبونه  بزنیم  

س  ژ از صبح ،یادآوری  این جمالت در  ذهنش ، آب  جو

بود  که  روی  کله اش  ریخته  م شد  .عصبانیت  

سهراب  از  شنیدن  نبودنش ، قوزی  بالی  همه ی  

قوزهای  این  روزهایش  بود  .این  مرد  از  جانش  چه  

 .نم دانست  م خواست  را  



 

 نه  تنها  محبوبه  که  به  مهرنوش  هم  نم توانست  چ 

تی  بگوید  .فکر  این  که  نگاه شان  تغی ت  کند ، فکر  

این  که  فرناز  بفهمد  و  دلخور  شود؛  دلش  را  به  

آتش  م کشید  .به  بهانه ی  تعویض  لباس  به  اتاقش  

ی  که  دردی  را  رفت  و  دل  س ت  گریه  کرد  .گریه ا

ت  دلش  سبک  شد؛  آ ب  به   چاره  نم کرد .وق

سرت  و  شلوار  مشک اش  را  ژب  صورتش  زد  و  

پوشید  .جلوی  در  اتاق  بود  که  زنگ  واحد  را  شنید  

.مکث  کرد  .اگر  مهمان  بود  ترجیح .م داد  به  اتاق  

 برگردد  

با  بیتا  مشغول  ت   در  خانه ی  احمد ، مهرنوش  تلف

صحبت  بود  .از  روزی  که  با  هم  گذرانده  بودند ، 

 .صحبت  م کردند  

 "احمد  از  موهات  خوشش  اومد؟ " 

اهوم .....هرچند  این روزا  زیاد  دل  و  دماغ  ندا ره  

 .مرگ  "".آرش  خیل  اذیتش  کرده  

 "مرگ آرش  یا زن  خوشگلش؟" 

حال  پیش  نیامده  بود  که    ب  خورد  .تا مهرنوش  تکا

با  بیتا ، از  ملیکا  بگویند  یا  غیبت  کنند  .من ومن  

 کرد  .بیتا  .ادامه  داد  



 

نم گم  شوهرت  خدای  نکرده  چشم  ناپاکه  !خودت   

 ب  که  وضعیت  ملیکا  الن  متفاوت  شده  . "م دو

 شوهرش  ک ه  اونجور  از  ب  ی  رفته .....خانواده ای 

 هم  

 نداره .....خب  پس  طبیعیه  دنبال  کس  باشه  که  ا

 خودش  را  بهش  بچسبونه  .فعل  هم  که  تو  خونه ی  

  

 ".شما  زندک  م کنه  

مهرنوش  دودل  شد  .یک  دل  رد  م کرد  حرف های  

دیدی  احمد  برای  »بیتا  را  و  دیگری  یادآوری  که  

 ی  به    رف

دعوا  کرد  و  گفت  از  ملیکا  خجالت  آرایشگاه  .« 

 بکش  

  

 ".نه  بابا  این جور  که  میک  نیست  " 

آن قدر  ضعیف  و  با  تردید  گفت  که  بیتا  هم  تزلزل  

 .فکرش  را  فهمید  

ت  .مگه  کم   قربونت  برم  میگم  که  حواستو  جمع  ک

"بودن  زنا ب  که  شوهرشون  که  رفت  خودشونو  

وندن  به  دوستش؟  من  که  با  حمید  اتمام  حجت  چسب

کردم  .گفتم  تا  حال  ملیکا  زن  آرش  بود  درست؛  از  



 

این  به بعد  ببینم  نگاهت ثانیه ای روش  مونده  خودت  

ب  !مردا  رو  که  م شناس  .اگه  آرش  برای   م دو

ملیکا  فقط  همون  خونه  رو  گذاشته  باشه؛  بازم  یه  

ت  یه  لقمه ی   ز ن  جوو ن  خوشگل  پولداره  !یع

خوشمزه  برای  مردای  اطرافش  .ما  باید  حواسمون  

 به  

 ".شوهرامون  با شه  

مهرنوش  دل  داد  به  حرف های  بیتا ب  که  قبولش  

 هم  .نداشت  

باز  خوبه  همون  دیروز  تا  اومدم  رفت  خونه ی  این  

  "".حاجیه  رفیق  آرش 

ت  !هرچه  زودتر  از  خونه ت  بره  خیالت    به

 "".راحت تره  .باید  به  فرناز  هم  بگم  
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 ت  را  ب ه  دست  فرامو مهرنوش  چندین  سال  دوس

س  م س تد  .محبت های  ملیکا  را  به  ته  انباری  ژ

 تاریک  ذهن  

 ت  و  شک  رویش  زد  نیس فرستاد  و  قفل  از  بدبی.

ت  سهراب  چطور  دورش  موس موس   "م  ت  ببی

ت  .اون  بنده ی   کنه  !فرناز  رو  باید  روشنش  ک

 خدا  سرکاره  و  سهراب  ه  م یاد  برای  مل  خودش تی

 ت  "!م کنه  

ت  بیتا  دانسته  یا  نادانسته ، عمد  یا  غ تعمد،  توانس

ذهن  مهرنوش  را  بهم  بریزد  .به  ملیکا  شک  کرد  

سرد  کرد  که  گوش  احمد  را  بپیچاند   ژ .به  خود  گو

 تا  فکر  .ملیکا  هم  به  ذهنش  خطور  نکند  

 *  

صدای  محبوبه  را  شنید  که  بعد  از  سالم ، قربان  

صدقه  نثار  مهمانش  کرد  .صدای  مردی  جوابش  را  

د  .به  اتاق  برگشت  و  در  را  بست  .چند  دقیقه  بعد  دا

محبوبه  در  اتاق  را  زد  و  سرش  را  از  لی  در  

 داخل  .کرد  

خوابیدی  ؟  خواهرزادم  اومده ، خواستم  بگم  دوست  

 ت  بیا   ""داش

 تام محبوبه  از حالت درازکش  بلند  شد   به اح



 

 طرچ  از  لبخند  داد   .نشست  .به  زحمت  به  لبانش 

 ".اگه  اشکال  نداره  من  نیام " 

محبوبه  وارد  اتاق  شد  .کنارش  روی  تخت  نشست  

 و  :گفت  

تی  ازش  ب تس  ".گفتم  شاید  بخوای  از  پرونده  چ 

تس  در  حرکاتش  خودش  را   " بهت  همراه  اس

 نشان  داد  .

 .با  کم  لکنت  پرسید  

 تی  م دونن؟  پلیسن؟  "  چ "ایشون  مگه  

محبوبه  از  روی  تخت  بلند  شد  و  به  طرف  در  

 رفت  و  .جواب  داد  

نه  پلیس  که  نیست  .فکر  کنم  آشنای  حا چ  رو  

 "".م شناسه  

ت  تازه  مشتاق  دیدن  مردی  شد  که  ممکن  بود  چ 

  ای  از  پرونده  بداند  " .الن  میام  ".محبوبه  پلک

خواباند  و  از  اتاق  ب تون  رفت  .مضطرب  بود  .نم 

دانست  چه  م شنود  .چند  نفس  عمیق  کشید  و  در  

اتاق  را  باز  کرد  .یک باره  یادش  آمد  کجاست  

.برگشت  داخل  اتاق  و  مانتوی  جلو  باز  را  تن  کرد  

د  ت  از  این  بل و  شال  را  روی  سر  شل  .انداخت  .به

 نبود  



 

ب  تا  سالن  را  ط  کرد  .صدای  مرد  م  راهروی  طول

چ  م کرد  .محبوب   آمد  سرخوشانه  با  محبوبه  شو

 ضعیف  بود  .«.سالمش  » خاله  صدایش  م کرد 

 محبوبه  بلند  و  مرد  آرام  جوابش  را  دادند  .محبوبه  

  

 .معرق  کرد  

ایشونم  ملیکا   آقاسلم ان  خواهرزاده ی  عزیزم  .

 تم   "".خانوم ، دخ

مرد  آهسته  با  صدا ب  بم  تسلیت  گفت  و  اظهار  

ت  کرد  .ملیکا  سر  بلند  کرد  و  مرد  را  از   خوشوق

نظر  گذراند  .مرد  درشت  هیکل  بود  .ملیکا  تا  حال  

مردی  به  این  هیکل  از  نزدیک  ندیده  بود  .م 

 توانست  بگوید  

تی  در  حد  و  حدود  مردان  آهن  ی  عضالت    !چ 

درشت  و  برآمده  از  زیر  پ تاهن  سفید  تابستانه اش  

 ات   ت م پیدا  بود  .آرش  با  دو  سه  سان

ت  بود  .معمول  ملیکا  پاشنه   اختالف  از  ملیکا  کوتاه

 تخت  پا  م کرد  تا  بلندتر  از  آرش  نشود  .این  مرد  

 از  آرش  بلندتر  بود    .نشسته

ت  دیگری  که  توجه  ملیکا  را  جلب  کرد؛  حجم   چ 

مو  و  ریش  و  سبیلش  بود  .موهای  پر  مشک  



 

تابدار  و  ریش  و سبیل  هم  به  سیاه  موها  از  گونه 

سروع  و  تا  زیر  گلو  ادامه داشت  .مرتب  و ژها  

مژه ی  سیاه   آنکارد  شده  .چشم  درشتمشک  با  کل 

پخش  و  پال  !ابرو ب  کشیده  و  بلند  .سرش  را  پای  

ی  انداخت  .بیش  از  این  رویش  نشد  نگاه  کند  

.دست های  درشت  مرد  با  موهای  مشک  روی  

بندهای  انگشت ، باعث  شد  خودش  را  جمع  کند  

ی  بود  زیاد  طول  نم کشد؛    .آرشش  کم مو  بود  .مطم

جلو  تا  وسط  سرش  تاس  شود  .هرچند  اجل  مهلت  

 نداد  .با  این  هیبت  مرد  جرأت  نداشت  .سؤال  ب تسد  

محبوبه  که  پرسید ، قدردان  نگاهش  کرد  .مرد  لیوان  

ت  گذا شت  .ملیکا  سر  بال   سربتش  را  روی  م ژ

 آورد  و  

.دونم    .وال  تا  امنتظر  ونجا ب  نگاهش  که  کرد م

 جواب  داد   سلمان   ب دارن  نگاه  به  تحقیق  زن  م ک

 ." ی  

حدسا ب  زدن  ول  به  نتیجه  نرسیده  .کوچه ی  شما  

این طور  که  م گفتند  فقط  دو  خونه  باغ  داشته  

سروع  میشه  ژ.همسایه  که  خونه اش  از  سر  کوچه  

 نای  اونا  چ ب  که  بیاد  و  دوربی مسافرته  !در  صور

 تی  "رو  گرفته  باشند .....ایشال  حل  میشه  



 

  

 شهر _ ب _فرشته #  

  

 الف _صاد #  

  

 # 25پارت 

  

  

  

ت  سال  را   ناامید  سر  تکان  داد  .همسایه  بیش

خارج  از  کشور  به  سر  م برد  .احتمال  این  که  

 دورب  ی ها  روشن  

 کشید  .باشند  خیل  کم  بود  .آه  

".پس  حال  حالها  پلمپ  خ ونه  رو  باز  نم کنند  " 

مرد  شانه  بال  انداخت  و  سر  تکان  داد  .محبوبه  

 .دلداری  داد  

 "!امیدت  به  خدا  باشه  مادر " 

مگر  کار  دیگری  هم  م شد  کرد  غ ت  از  ص ت  

.ص تی  که  کم کم  داشت  سر  م آمد  .دلش  خانه اش  

م خواست  .شاید  در  خانه ی  خودش  دردش  کم تر  را  

 .م شد  



 

  

صحبت خاله  و  خواهرزاده که  خصوض  و  خانوادک 

گفت  «با  اجازه ای  »شد؛  از  جایش  بلند  شد  و  

 .مرد  

.همچنان  سر  به  زیر ، زیرلب  جواب  داد  این  مدل  

 مردان  را  گاه  هنگام  بازرس  دیده  بود  .

ب  با  کت  و  شلوارهای  رسم  و  ریش های   مردا

شانه  زده  و  گاه  تسبیح  به  دست  .سر  به  زیر  و  

سر  ژ چشم  به  زم  ی  دوخته  .سال ها  بود  با  این  ق

ب  که  آرش  از  آشنا ب  با   سر  و  کاری  نداشت  .زما

 حاج  رفیغ  

 .برایش  گفت  را  یادش  آمد  

ت  .مهندس  م گفت    امروز  اومد  دفمل  یه  حاجیه  

"خیل  کار  درسته  !از  اینا  که  ریش  دارن  و  جای  

ب شون  هست  .مهندس  تا  تونست   مهر  روی  پیشو

ی  شمارمو  گرفت  .مل    ازم  تعریف  کرد  .وقت  رف

 د عا  کن  !

مهندس  میگه  کل  زم  ی  توی  دست  و  بالش  هست  

 خوان  "!که  نقشه  م 



 

ملیکا  از  ته  دل  دعا  کرده  بود  .دعا  که  آرش  به  

نان  و  نوا ب  برسد  .هیچ گاه  خوشحال  آرش  را  

 فراموش  .نم کرد  

مل  همون حاجیه  زنگ  زد .قرار  شد  براش  نقشه   

 "بکشم  .مل  باورت  میشه ....گفت  اگه  کارم  خوب  

تیکه  زم  ی  هم  بهم   ".باشه  ع الوه  بر  دستمزد  یه 

م دن  فروش  همان  تکه  زم  ی  شد  خانه ی  عشق  

 او  و  آرش  !

 همان  شد  که  آرش  شد  مرید  حا چ  و  تحت  

اختیارش  !تا  قبل  از  این  اتفاق  با  این  که  آرش  

مستقل  شده  و  کارش  آن قدر  رونق  گرفته  بود  که  

ما  امکان  نداشت  حاج  تحت  لوای  کس  نباشد؛  ا

 رفیغ  لب  تر  .کند  و  آرش  اطاعت  نکند  

 :برای  آرش ، حا چ  اسطوره  بود  .همیشه  م گفت  

"!حا چ  از  این  مؤمن  الکیا  نیست  .کارش  درسته  

 " 

شاید  برای  ملیکا  سر  به  زیری  حا چ  قابل  درک  

 بود  ول 

  

یت  و  مردانک  بعید  ب  و  جذاب مردی  به  این  جوا

بود  که  از  جذابیتش  استفاده  نکند  .در  اتاق  را  که  



 

بست  خدا  را  ش کر  کرد  که  مرد  نگاهش  هم  

نکرده  بود  .این  روزها  بسیار  از  خودش  و  قیافه 

 اش   ب زار  شده  بود  .

سهراب  دیدش  را  نسبت  به  همه ی  مردان  اطرافش  

 کرده  بود  .خراب  

ت  با  اخالق   چند  روزی  که  خانه ی  حا چ  بود ، بیش

 و  

  

ت،  شیفتک   رفتار  محبوبه  آشنا  م شد  .آشنا ب  بیش

تی در   ب  داشت  .بعد از  چند  روز  به خود   بیش

 جرأتداد  و  سؤال  را  که  در  ذهنش  بود ، پرسید  .وق

 ت  شب  

 .نشسته  بودند  به  صحبت  

 مادرجون  بچه های  شما  کجان؟  ندیدم  این  چند   "

  

 ".روز  زنک  بزنند  

لبخند  محبوبه  رنگ  باخت  .از  روی  لبانش  کنار  

نرفت  ول  حال  و  هوای  لبخندش  عوض  شد  .ملیکا  

 پشیمان  شد  از  فضول اش  .دس ت  روی  دست  زن  

 :گذاشت  و  تند  تند  گفت  

 ا



 

م خواستم  ناراحتت  کنم  .اصل  نباید  ببخشید  ن

 "".فضول  م کردم  

ت  را  فشار  داد  .سرش  را  به   آه  کشید  و  دست  دخ

 چپ .و  راست  انداخت  

 ت   " ناراحت  نشدم  .من  و  حا چ  بچه  نداریم  .نم بی

 ت  مادرجون  پر  در  میارم   ت  صدام  م ک ".وق

.این  زن  پر  از  مهر   مات  ماند  .باورش  ن م شد 

چرا  نباید کودک  داشته  باشد  .سکوت  کرد  اما  دلش  

 فریاد  م زد .

ت  پرمهر  برسرشان  له  ب  که  برای  دس چه  کودکا

ب  مثل  محبوبه  و   له  م زنند  .چرا  زنان  و  مردا

همسرش  که  دست شان  به  دهان شان  م رسید ، بچه  

 یا  

ه  فرزندی نمگرفتند؟  دلش  م خواس ت  بچه ها ب  را ب

ت  م  قانون  اجازه  م داد  و  بچه ها ب  را  سرپرس

ت  مال  اجازه  دادند   کرد  .ول  فقط  در  حد  سرپرس

.یک باره  .یادش  آمد  که  واریزی  این  ماه  را  انجام  

نداده  است  محبوبه  دستش  را  فشار  داد  .سرش  را  

 .لبخندی  زد   بال  آورد  و  

 "حا چ  فردا  میان؟ " 

 نوری  در  چشمان  محبوبه  درخشید  .ملیکا  خ ندید  و  



 

 سربه  سر  زن  گذاشت  .محبوبه  جوابش  را  داد  ول  

  

دلتنک  برای  آرش  چشمانش  را  خیس  کرد  .حا چ  

که  برم  گشت  باید  او  هم  م رفت  .اگر  انتخا ب  

ی  محبوبه  را  ترجیح  م داد؛  اما  با   داشت  حتما  خانه

 حا چ  

  

راحت  نبود  .در  این  نزدیک  به  ده  روز  مهرنوش  

زنک  نزده  و  دو  سه  باری  هم  که  ملیکا  زنگ  زده 

ی  به  آن    ، سرد  جواب  داده  بود  .هم  ی،  برگش

 خانه  را  برای  

 و  ملیکا    ملیکا  سخت  م کرد  .حا چ  فردا  م رسید

  

م خواست  قبل  از  رسیدن  او  برود  .اجبارا  شماره ی  

 .مهرنوش  را  گرفت  و  اطالع  داد  فردا  برم گردد  

باشه  بیا....فقط ...بب  ی  من از  صبح  نیستم با  بیتا   

ت   "داریم  م ریم  باغ  داییش ، اشکال  نداره  وق

 برگشتیم  "بهت  خ ت  بدم؟  

  

 _ ب _فرشته #  شهر 

  



 

  

 الف _صاد #  

  

  

 # 26پارت 

  

  

 مرا  محتاج  رحم  این  و  آن  کردی  مالل  نیست  

صر  و  موس  چون  فراق  افتاد  فهمیدم  که   میان  خ

 گاه  واقعیت  با  حقیقت  در  منافات  است  

  

ت    روزها  فکرش  این  بود  که  برای  آدم ها  دوس

ت  چه؟  غ ت  از  این   ت  یع دارد  .دوسچه  معنا ب  

س یار  باشند .کجای  ژ س و ناخوژ است  که  در  خو

ت  مشکل   ت  فقط  وق ت  یع این  زم  ی  پهناور  دوس

نداری  کنارت  هستم  .در  کدام  فرهنگ  و  کدام  قانون  

 !که  اگر  

 .این گونه  بود  چه  نیاز  به  دوست  

گ تد  دست  دوست        در    دوست  آن  است  که 

 پریشان حال  و   ب چارک  

 بیت  سعدی  هم  هم  ی  را  م گفت ، پس  حال  و  



 

.حکایت  او  و  دوستانش  چرا  چن  ی  بود  این  

ت  از  همیشه  پرورشگاه  بودنش ، اذیت   روزها  بیش

م کند  .بارها  آرزو  کرد  که  حداقل  آرش  خانواده ای  

و  او  به  عنوان  زن  آرش  وصل شان  م شد  داشت  

 .هرچند  م دانست  بسیار  بعید  بود  که  خانواده ای  را

 تی  مثل  او  .شوند   ض  به  ازدواج  پسرشان  با  دخ

چند  روزی  بود  که  دوباره  به  خانه ی  احمد  و  

مهرنوش  بازگشته  بود  .چند  روزی  بود  که  از  

گ تی  پرونده  به  آگاه  م رفت  و   ب  صبح  برای   ب

 نتیجه  

ت  گفته  بود  که   ب گ ت  است   برم گشت  .حا چ  تلف

و  .لزم  نیست  او  برود  .کس  نم دانست  چه  م کشد  

مهرنوش  مثل  همیشه بدون در زدن ،در  را باز  کرد و  

وارد  اتاق  شد  .تازه  از  ب تون  برگشته  و  دوش  

بود  .چشمان  مهرنوش  مثل  روزهای  اخ ت  گرفته  

سرد  و  ابرویش  درهم  بود  .حوله  را  روی  موهایش  

 انداخت  و  .سغ  کرد  لبخند  بزند  

 "ام ت  خوابیده؟ " 

روی  تخت  نشست  و  دست هایش  را  عقب  گذاشت  

 و 

 .اهرم  کرد  .بدنش  را  تکیه  داد  به  دست ها  



 

فه م  کرد  .کار  داشتم  تو  هم  که  ول  آره  از  صبح  کال

 ت   ""کردی  رف

ملیکا  سغ  کرد  لحن  طلبکارش  را  نشنیده  بگ تد  

 .نفس  :عمیق   ب صدا ب  کشید  .فقط  گفت  

 ".اله  بم تم  " 

روی  مبل  گوشه ی  اتاق  نشست  .انگار  نه  انگار  

آوردند  ب  بودند  که  هیچ گاه  حرف  کم  نم  دوستا

ب   .دور  شده  بودند  .مهرنوش  گاه  دلش  برای  زما

 که  زیاد  هم  دور  نبود  تنگ  م شد  .برای  حرف ها  و  

ی   چ های شان ، برای  پاساژگردی  و  استخر  رف شو

 شان .

از  ملیکا  دور  و  به  بیتا  نزدیک  شده  بود  اما  نه  

دیگری بود  .شاید   ت  ت با  ملیکا  چ از  ته  دل  .دوس

 م شد  .دوب اره  صمیم  شد  

 "امشب  بیتا  دعوت  کرده ، میای  که؟  " 

ت  به  مهرنوش   تی  به  ملیکا  نگفته  بود  .ح بیتا  چ 

.نگفت  ملیکا  را  همراه  بیاورد  .شانه  بال  انداخت  به  

ت  ام تو    ته  نیام  .اگه  خواس من  که  زنگ  نزده  .به

 ه  م دارم ، شما  برید  ""نگ

سرمنده  شد  .کم  خود  را  جمع  کرد  و  ژمهرنوش  

 بعد  :مصم م  گفت  



 

 نه  بابا ...بیتا  به  من  گفت  .با  هم  م ریم  .کاری   "

 "نم کنیم  که  دورهم  مثل  همیشه اس  

ض  نبود  ول  با  خود  فکر  کرد   ملیکا  با  این  که  را

ش  نم خواهد  تنها  در  خانه اش  شاید  مهرنوش  دل

 بماند  .

را  لب  زد  «باشه  »ق  داد  و   سرش  را  تکان  ظری

 .کم  

.بعد  مهرنوش  به  اتاقش  رفت  و  شما ره ی  بیتا  را  

گرفت  وای  بیتا  ببخشید  .من  مجبور  شدم  به  ملیکا  

 بگم  تو   "".دعوتش  کردی  

س  پیچید  .مهرنوش  ژ صدای  نفس  بیتا  توی  گو

گوشه ی  ناخنش  را  به  دندان  گرفت  .سکوت  بیتا  

 ب  شد  هول  گفت   که  :کم  طول

 ولش  کن  یه  بهونه ای میارم که بمونه خونه  .اصال  "

   ".ام تعلیو  م ذارم  پیشش  

نه  بابا  !بیاد  دیگه ...راست  میک  خونه ی  شماس   

 "".نمیشه  پیچوندش  

ت  کشید  .فکر  نم کرد  بیتا  تا  این  حد   راحنفس  

ت  از   حساس  باشد  .اما  از  برخوردش  فهمید  بیش

باز  ».تی  که  حدس  م زد؛  ناراحت  شد  .فکر  کرد  چ 

 خوبه  زودتر  بهش  گفتم  «



 

پ تاهن  مشک  که  با  گیپور  تزئ  ی  شده  بود ، 

 پوشید  .

یده  بود  .آست  ی  سه  پ  تاهن  را  با  محبوبه  خر

ع  و  بلندیش  تا  زیر  زانو  بود  .جوراب  شلواری   رب

ت  پا  کرد  و  کفش های  عروسک  مشک   نسبتا  کلف

که  کنارش  توری  بود  .تصمیم  داشت  شالش  را  

 روی  سر  نگه  دارد  .از  

.آن  روزی  که  سهراب  دم  مویش  را  گرفته  و  گفته  

 بود  

  

 شهر _ ب _فرشته #  

  

 الف _صاد #  

  

 # 27پ ارت 

 "مثل  ابریشم  نرمه  بدمصب  " 

آن  روز  رنگش  پریده  و  خودش  را  کنار  کشیده  

بود  تا  موهایش  از  دست درازی  مرد  دور  بماند  

ت  با  مهرنوش ، مانتوی شان  را  م  .توی  اتاق  :وق

 گذاشتند ، گفت  



 

داره  من  شال  سرم  باشه؟  "  "به  نظرت  اشکال 

مهرنوش  با  تعجب  نگاهش  کرد  .به  دنبال  دلیل  این  

 .حرف ، صورت  ملیکا  را  وجب  کرد  با  نگاهش  

 .چشم  دزدید  و  بهانه  آورد  

"...یه  کم  سردمه  !موهام  رو  خشک  نکرده  خوابیدم  

 " 

 ت  "  " هرطور  راح

 زد  و  سر  تکان  داد  " .  خیالش  راحت  شد  .لبخند

 " این طور  راحتم  

 ی  به  سالن  بزرگ  خانه ی  حمید  و  بیتا ،   با  برگش

سهراب  زودتر  از  همه  متوجه  شال  روی  سرش  

 شد  .

  

.لب  جوید  و  سکوت  کرد  .حمید  لودک  کرد  سالم  

 ت   " علیکم  حاج  خانوم ....بابا  دو  روز  رف

 حا چ،  محجبه  شدی؟    "خونه ی

لپ هایش  قرمز  شد  از  خجالت  .مهرنوش  به  دادش  

 .رسید  

ت باید  به شما   آقایون   یه کم  سردشه  !برای همه  چ

 "".توضیح  بدیم  



 

دورترین  مبل  به  مردها  نشست  .فرناز  کنارش  ن 

شسته  بود  .نامحسوس  پشت  فرناز  سنگر  گرفت  

و  با  شال  و  لباس  مشک ، باز  هم  .بدون  آرایش  

زیبا ب اش  چشم گ ت  بود  .تا  خوردن  شام  

سرجایش  ماند  .کم ترین  مشارکت  را  در  صحبت ها  

ق   سر  و  شور  و  حراژل  هم  زن  پر  ا داشت  .قب

ت  به  .چشم  م آمد   نبود  ول  حال  این  سکوت  بیش

ش  بود  هم  ی  که  .شاید  به  دلیل  چهره ی  غمگین

 فرناز  بلند  شد  و  به  سرویس  رفت؛  سهراب  

.از  فرصت  استفاده  کرد  و  نزدیکش  شد  چیه  خانوم  

ب؟  ما  که  همه  جوره   ""!هواخواهتیم   رو  م پوشو

به  مول  !با  ما  به  ازاین  باش  حالش  بد  شد  .دلش  

صورت    م خواست  جرأت  داشت  و  همان جا  توی

سهراب  م کوبید  .دستپاچه  و  عص  ت  از  ترس  این  

 که  مورد  اتهام  قرار  گ تد؛  بلند  شد  که  به  آش 

تخانه  برود  .احمد ، ام ت  نق  نقو  به  بغل  را  آن  

سوی  سالن  دید  .به  طرفش  رفت  و  ام ت  را  گرفت  

. 

 د  .به  این  بهانه  م توانست  به  اتاق  برو

تخانه  نزدیک شد  تا  از مهرنوش  شیشه  ش  به آش 

تخانه ی  بیتا  از  دو  قسمت   ت  بچه  را  بگ تد  .آش 



 

تشکیل  م شد  .یک  قسمت  که  با  جزیره ای  از  هال  

تی  م  ت  هم  پشت  که  آن جا  آش  جدا  م شد  و  قسم

ت  بودند  و   کرد  .بیتا  و  مهرنوش  در  قسمت  پش

متوجه  حضور  ملیکا  نشده  بودند  .صدای شان  به  

 گوش  ملیکا  رسید  .

 :بیتا  م گفت  

 ".از  من  م شنوی  نذار  پسرت  بهش  عادت  کنه  " 

 ".چرا؟  گاه  ا م تو  پیشش  م ذارم  و  م رم  ب تون  " 

 .صدای  بیتا  ضعیف تر  شد  

 "  آخه  عزیز  ساده ی  من  !م خوای  هم  شوهرتو 

 ا

صاحب  بشه  هم  پسرتو؟  اگه  بهش  عادت  کنه ، مثل  

تو  بخوای  زهرچشم  بگ تی  و  بچه  رو  بذاری  بری   

 چ  "میشه؟  

 " چ  میشه؟  " 

وای  مهری  تو  این قدر  ساده  نبودی  که  !خانوم  

جاتو  "م گ  ته  .بچه  که  نم فهمه  فکر  م کنه  اون  

 مامانشه  .

ک   ب  کاله  م مونه؟ ......سر  توی    اونوقت  سر

 ساده  !

 نب  ی  شال  سرش  کرده  و  لباس  بسته  پوشیده  .



 

 ".حواستو  بده  بب  ی  زیرزیری   چ کار  م کنه  

گفت .ملیکا  اما  حس  «وای  خاک به  سرم »مهرنوش  

کرد  زانوهایش  نای  نگه داریش  را  ندارند  .جان  از  

 .ترسید  بچه  از  دستش  بیفتد  . دست هایش  رفت 

ت   برگشت  خودش  را  تا  هال  کشاند  .لبه ی  راح

گرد  توی  هال  نشست  .دماغش  ت ت  کشید  و  چشم 

هایش  پر  از  اشک  شد  .خدا  را  صدا  زد  .این ها  

دوست  بودند  یا  دشمن  !این  همه  سال  نشناخته  

م کردند  .قضاوت  که  بودنش  که  این گونه  قضاوتش  

 نه  !قصاص  

 .پیش  از  جنایت  م کردند  .فرناز  نزدیکش  شد  

"چته؟  حالت  خوب  نیس؟  آب  م خوای  بیارم؟  " نه  

را  آهسته  گفت  .بچه  را  به  طرفش  گرفت  " «

 اینو  بده  مهرنوش  بگو  خوابش  میاد  .»".

 .فرناز  بچه  را  گرفت  

 وب  نیست  ها " "!خودت  حالت  خ

  

 شهر _ ب _فرشته #  

  

 الف _صاد #  
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سرش  را  بال  انداخت  .از  ترس  این  که  نگویند  

 برای  

ق  زد  و   :جلب  توجه  ادا  در  م آورد؛  لبخند   ب رم

تی  نیست  .شام  زیاد  خوردم  معده م  درد   گفت  نه  چ 

 گرفته "".یه  کم  

ت  جدیدی  نبود  .فرقش  این  بود  که   دردش  چ معده  

به  جای  معده  قلبش  م سوخت  .انگار  اسید  رویش  

 سروی  م کرد  و  تمام  ژ ریخته  باشند  . جز جزکنان  پی

 .گوشه  و  کنار  قلبش  را  م سوزاند  

تها ب  از  زن  مطلقه  و  تنها  و  مشکالتش  شنیده   چ 

 بود  .

روزگاری  کج که   ب روی  غم  دور  شوهران  نکردن  

 از  تحمل   هم  م م گفتند  .آن نشستند   زو م ا

 ب  که  طالق  

 ب  اسم   را  آسان  و  افتخار  م دانستند  .از  آشنایا

  

 م بردند  که  بعد  از  جدا ب  خیل  راحت  زندک  م کنند  

 .و  خیل  هم  به شان  خوش  م گذرد  



 

ت  طالق  هم   رای  او  سخت  بود  .حپس  چرا  ب

ت  ت  خانه ی  خوشبخ نگرفته  بود  .یک  قاتل  لعن

اش  را  با  بلدوزر  خراب  کرده  بود  .هنوز  از  بهت  

این  خرا ب  درنیامده  که  بخواهد  به  این  رفتارها  

عادت  کند  .آن  هم  از طرف  صمیم ترین  دوستانش  

 با  هم  هم سفره  بودند    ب   .که .از طرف  کس ا

فرناز  بچه  را  داده  و  برگشت  .یک  لیوان  چای  

 نبات  

 :دستش  بود  .تعارف  کرد  و  گفت  

ت  خونه  اگه  مهری  عرق   بخور  برات  خوبه  !رف

 نعنا  ""داره ،  بگ ت  بخور  

تشکر  کرد  و  لیوان  را  گرفت  .حدس  م زد  هنوز  

فرناز  نداده اند  .اگر  سهراب  همسر  هشداری  به  

فرناز  نب ود ، هم  ی  امشب  از  خانه ی  مهرنوش  به  

نزدش  م رفت  .متأسفانه  جای  دیگری  را  نداشت  و  

مجبور  بود  بماند  .یک  لحظه  محبوبه  و  اتاقش  در  

آن  خانه  جلوی  چشمش  آمد  .آه  از  دل  سوخته اش  

 کشید  .

مد  محبوبه  تا  آخر  هفته  با  خواهرش  مشهد  یادش  آ

است  .چاره ای  جز  تحمل  و  به  روی  خود  نیاوردن 



 

  ، ندا شت  .فکر  کرد ، اگر  محبوبه  هم  بود  روی  رف

 ی  و  .ماندن  خانه اش  را  نداشت  

 کاش  م توانست  از  این  خانه  برود  .از  این   

کس  نشناسدش  .کس  نداند  شهر .....برود  جا ب  که  

که  پرورشگاهیست  .کس  نداند  همسرش  را   ب گناه  

ب تنهاست  .تنها باش  سبب   کشتهاند  .نداند  که  ز

 .انگ  و  وصله  نشود  

 ......م ن  از  بیگانگان  هرگز  ننالم  

مهرنوش  و  بیتا  سرحال  و  شاد  آمدند  و  کنارش  

ار  هم  ی  چند  دقیقه ی  پیش  نشستند  .انگار  نه  انگ

روحش  را  زخم  کرده  بودند  .گو ب  دیگر  برای  

مهرنوش  مهم  نبود؛  بیتا  تاپ  بندی  بدون  لباس  زیر  

شده  بود  و  او  «علیه  السالم  »پوشیده  است  .بیتا  

 گفتند  و  خندیدند  و  از  دل  .«لعنت  الل  ع لیه  »

 ان   ب خ ت  بودند  .خون چکان  زن  کنارش

از  آن  شب  سغ  کرد  زمان  حضور  احمد  در  اتاقش  

بماند  .نزدیک  ام تعل  نم شد  .اگر  صدای  گریه اش  را  

م شنید ، به  مهرنوش  م گفت  به  بچه اش  برسد  و  

کاری  که  انجام  م داد  را  خود  دست  م گرفت  .لغر  و  

ود  .تماس های  سهراب  زار  و  رنگ  پ ریده  شده  ب



 

را  جواب  نم داد  و  پیام هایش  را  نخوانده  پاک  م 

 کرد  .

آرزو  داشت  که  م توانست  راحت  به  مهرنوش  

بگوید  صدای شان  را  شنیده  است  .بگوید  آن قدر  با  

 سرف  ژ

 هست  که  به  همسر  کس  فکر  نکند  .بگوید  که  

  

ک اش  بر  همه ی  حس دلتنگ  آرش  است  .دلتن

 هایش  

غلبه کرده  است  .حیف که  این کم رو ب دست  و  

پایش  را  بسته  بود  .دلش  م خواست  آبروی  سهراب  

را  ب تد  تا  دیگر  نتواند  اذیتش  کند  .آرزو  م کرد  که  

م توانست  خودش  به  فرناز  م گفت  که  همسرش  چه  

 ت  است   .مرد  پس

ن ها  فقط  و  فقط  در  ذهنش  اتفاق  م افتاد  همه ی  ای

 و  

  

در  واقعیت  هیچ  حرق  نزد  .نه  ب ه  مهرنوش  و  نه  

فرناز  .خودخوری  کرد  و  اشک  ریخت  .از  نامرادی 

 ها  .به  خدا  شکایت  کرد  

 نگاه  به  ساعت  کرد  .نزدیک  آمدن  احمد  بود  .



 

نهاد  و  از  اتاق  ب  مهرنوش  ام تعل  را  در  تختش 

ی    تخانه  بود  .صدای  شس تون  آمد  .ملیکا  در  آش 

 تی   .م آمد   چ 

 ت؟ "  " چ کار  م ک

ش تآب  را  بست  و  برگشت  .ب ا  آست  ی  اشک 

 هایش  را  .پاک  کرد  

 ".چند  تیکه  ظرف  بود  شستم  " 

 "باز  گریه  کردی؟ " 

 مهرنوش  اذیتش  م کرد  .شکایت  پنهان  در  صدای  

 .حوصله ی  تظاهر  به  لبخند  هم  نداشت  

من  مرم  اتاقم ، سرم  درد م کنه .م خوام  بخوابم  . 

 ""کاری  نداری؟  

 "پس  شام   چ؟  نم خوری؟  " 

از  کنار  مهرنوش  رد  شد  و   "گرسنه  نیستم   "را  

شک  زمزمه  کرد  .مهرنوش  کم  عذاب  وجدان  گرفت  .

تی  از  حرف های  بیتا  شنیده  باشد  .از   کرد  که  چ 

آن شب  رعایت  کردن  ملیکا  را  حس  کرده  بود  

.تردید  داشت  که  شنیده  باشد  .شانه  بال  انداخت  و  

 به  خودش  :گفت  

".شنیده  باشه  هم  بد  نیست  .خوبه  که  رعایت  کنه  

ودش  رسید  .ام تعل  " به  اتاق  رف ت  و  کم  به  خ



 

خوابیده  بود  و  ملیکا  هم  که  برای  شام  نم آمد؛  

فرصت  خو ب  برای  یک  شب  دونفره  بود  .لباسش  

را  عوض  کرد  .حجم  زیادی  از  عطرش  را  اس تی  

 کرد  .

 .زنگ  کوتاه  از  آمدن  احمد  خ ت  داد  

خسته  از    به  استقبال  رفت  .در  را  باز  کرد  .احمد

تی  لبخ ندی  به  روی  همسرش   سروکله  زدن  با  مش

 زد  .

مهرنوش  از  گردنش  آویزان  شد  .با  احتیاط  بوسه 

ای  روی  لبانش  کاشت  .با  هم  به  وسط  هال  آمدند  

. 

 مهرنوش  لوندی  کرد  و  احمد  متوجه  شد  که  شب  

آورد  .اما   خو ب در  پیش  است  .صدایش را  پای  ی 

 نه  

 .آن قدر  که  به  گوش  ملیکا  نرسد  

 "!ملیکا  کجاست؟  صداش  کن  بیاد  زشته  " 

  

ح رف های  بیتا  یک باره  به  مغزش  هجوم  آورد  

.ملیکا  رعایت  م کرد  یا  با  این  کارش  احمد  را  

کنجکاو  نبودنش  م نمود  .عجب  زن  موذماری  بود  

 . این  ملیکا 



 

با  دست  پس  م زد  و  با  پا  پیش  م کشید  .از  این  

ور  ادای  گریه  کردن  درم آورد  .از  آن ور  چه  م کرد  

 که  احمد  نیامده  سراغش  را  م گرف ت  .مهرنوش  و  

بگو  ملیکا  بیاد  »:زیبا ب اش  را  نم دید  و  م گفت .«

انش  را  مهرنوش  صدایش  را  بال  برد  .رعایت  مهم

 نکرد  .

.رعایت  دل  سوخته  و  عزادارش  را  نکرد  .فریاد  زد  

 چشمم  روشن  !زیر  گوشم  داری  بهم  خیانت   "م ک

ت؟  من  کنارتم  سراغ  زن  آرشو  م گ تی  که   چ؟   

چ کار  کرده  برات  که  م ن  نکردم؟  بذارید  دو  ماه  

 که  خودم  برای    سروع  کنید  .من  احمقمژبگذره  بعد  

 ".خودم  هوو  آوردم  توی  خونه  

داد  م کشید  و  احمد  هر  کاری  کرد  نتوانست  آرامش  

 کند  .دست  روی  دهانش  گذاشت  و  به  طرف  اتاق  

کشید .ملیکا پشت  در  روی  زم ی  نشست  واشک 

 هایش  روان  بود  .دیگر  ماندن  فایده  نداشت  .

   .با ید  م رفت

 * 
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سخن  از  مهر  من  و  جور  تو  نیست  سخن  از  تو ، 

ت  است  وعبث  بودن  پندار   س  شدن  دوسژ متال

 ُسرورآور  مهر  

  

  

تنها  در  خیابان  راه  م رفت  .سعیش  این  بود  که  از  

دوری  کند  .ساعت  ده   کوچه ها  و  خیابان های  فرع 

شب  تابستان  برای  خیل  از  مردم  وقت  ب تون  آمدن  

و  شام  خوردن  بود  .آن  سوی  خیابان چند  رستوران  

س  کنار  هم  ردیف  ژ ت  فرو و  فست  فود  و  بست

 بودند  .

ص  دوبل   ماش  ی ها  جفت  هم  پارک  کرده  و  بع

پسران  جوان  خنده  بر  لب   تان  و  ایستاده  بودند  .دخ

 ت  مرد  و  زن  جوا وارد  یا  خارج  م شدند  .از  ماشی

 ب  و  



 

ت  پیاده  شدند   بچه ای  همراه  با  زن  و  مرد  مس

 .یک  

  

.تصویر  خانوادک  زیبا  که  منتهای  آرزوی  ملیکا  

بود  گوشه ی  تاریک  ایستاده  بود  .ساک  کوچکش  

گذاشته  و  فکر  م کرد  شب  را  کجا    را  کنار  پایش

 بگذراند  .

یک  لحظه  تصمیم  گرفت  به  خانه اش  برود  .گوشه 

سرف  ژی  حیاط  کنار  لنه ی  میلو  و  کوپر  ماندن  

داشت  به  ا تاق  شیک  خانه ی  احمد  و  تهمت های  

 کثیف  .مهرنوش  

که    م دانست  دیوارهای  خانه  آن قدر  بلند  هستند

ب  که   نتواند  خود  را  بال  بکشد  .از  پارک  و  مشکال

ممکن  بود  پیش  بیاید  م ترسید  .تصمیم  گرفت  برود  

تجریش  .با  خود  فکر  کرد  شاید  اجازه  م دادند  در  

حرم  امامزاده  صالح  تا  صبح  بماند  .هر  لحظه  

شم صدای  فریاد  مهرنوش  در  گوشش  م پیچید؛  چ

هایش  مملو از  اشک م شد  .به  گناه ناکرده  متهم شده   

 .بود  



 

هم  ی  که  صدای شان  ضعیف  شد ، تندتند  وسایلش  

را  جمع  کرد  .مانتویش  را  تن  زد  و  از  اتاق  ب 

 تون  آمد  .

صدای  احمد  م آمد  که  با  قسم  و  آیه ، دلیل  م آورد  

ت  بود   رد  .ماندنش  ذلو  مهرنوش  را  توجی ه  م ک

 که  زیر  

.رف  بارش  نم رفت  .مهم  نبود  که  شب  است  و  جا 

 ب  برای  ی  ندارد  

ی    ت  دیگران  را  نگاه  کردن  و  اشک  ریخ خوشبخ

 ک  نبود  اما  به و  حسرت  به  دل  کشیدن ، کار  قشن

 ت  از  

 .تهمت  شنیدن  و  دم  برنیاوردن  بود  

اش  را  نگاه  کرد  .شاید  منتظر  بود  تا  س ژ گو

تاف  کند  .نبود  تماس   مهرنوش  به اشتباهش  اع

ب  در  کار  نیست  .شاید  هم   نشان  م داد  که  پشیما

 ل  متوجه  .نبودش  نشدند  ا اص

به  مردم  شادی  که  روبرویش  بودند؛  نگاه  کرد  .چند  

فکر  م کردند  .بدون  نفرشان  مانند  مهرنوش  و  بیتا  

ت  از  وضعیت   تفکر  قضاوت  م کردند  .تحلیل  درس

نداشتند  و  موضوع  را  به  همه  تعمیم  م دادند  



 

تیک  هم  نبود   ض  و  ف  .معادله  که  نبود  .قانون  ریا

 .واکنش  

 شیمیا ب  دو  عنصر  هم  نبود  .انسان بود  و  

از  شوهرش  به  هر  پیچید ک هایش  .اگر  ز ب  بعد  

ب  از  اطرافیان ، تمایل  پیدا  کرده   دلیل  به  مرد  جوا

که  نباید  برای  همه ی  زنان  بیوه  یا  مطلقه  قانون  

ب  ا شتباه  کرده  و  با  همسر  دوستش   شود  .اگر  ز

 سروّسر  پیدا  کرده  

 .که  گناه  از  همه ی  زنان  نیست  

و  اشک  که  بند  نم آمد؛  درد  م  سرش  از  این  افکار 

س  در  دستش  لرزید  و  صدای  زنگش  در  ژ کرد  .گو

ع  و  رفت  وآمد  ماش  ی ها  و  مردم ، ضعیف   شلو

به  گوش  رسید  .از  پس  پرده  اشک ، صفحه  را  تار  

 م دید  .

میم  اول  ک لمه  را  دید  .قلبش  تندتند  زد  .مهرنوش  

 بود  .

م خواست  بگوید  .او  باید  چه  جواب  م داد  .با  چه  

مادرجون  »نوک  انگشت  چشمش  را  پاک  کرد  .اسم  

مشخص  شد  .با  آه  تماس  را  متصل  و  با  صدا ب  «

 .گرفته  سالم  کرد  



 

خو ب  عزیزم  !اومدم  حرم  یادت  کردم  گفتم  زنگ  

 "".بزنم  نائب  الزیاره  بشم  

 د  و  زیارت  قبول  گفت  .تشکر  ک ر

ب؟  من  مزاحمت  شدم  "  ب؟  با  دوستا ".ببینم  ب تو

با  این که نمخواست  محبوبه را  نگران  کند اما  بغض  

 تل  کند   .و  صدای  لرزانش  را  نتوانست  کن

 "!نه  خودم  تنهام  .کاش  اینجا  بودین  " 

 "کجا ب؟  چرا  تنها ب؟  " 

جواب  سربال  دهد  و  محبوبه  را  در  هرچه  خواست  

سفر  ناراح ت  نکند ، نشد  .محبوبه  باهوش تر  از  آن  

تی  که  م  بود  که  باور  کند  این  وقت  شب  دخ

 شناخت ، برای  قدم  زدن ، تنها  آمده  باشد  ب تون  .

چنان  جدی  و  با  صالبت  پرسید  و  جواب  خواست  

تبچه ای  ترسان  در  مقابل  مادر ،   خکه  ملیکا  مانند  د

 ب کم  

 ت  را  تعریف  کرد   .و  کاست  همه چ 

ت  وایسا  تا  من  زنگ  بزنم  حا چ    همون جا  که  هس

 "".بیاد  دنبالت  

 ت  "  ".نه  نه  .....من  روم  نمیشه  .شما  نیس

 :با  همان  صالبت  گفت  



 

وایسا  تا  من   مل  جان  روی  حرف  من  حرف  نزن  .

 "".بهت  خ ت  بدم  

گفت  .نوری  از  امید  «چشم   »لب  گزید  و  ناچار  

دلش  را  روشن  کرد  .حرف های  مهرنوش  و  بیتا  

باعث  شده  بود  از  خودش  م تنفر  شود  .از  زن  

ت  شدید  بودن  و  از  زیباییش  !خشم  و  عصبانی

 ی  این   ب  سروسامانسبت  به  قاتل  که  مسبب  همه 

 ب اش  بود؛  قلبش  را م  سوزاند  

  

 شهر _ ب _فرشته #  

  

 الف _صاد #  

  

 # 30پارت 

  

  

برخورد  محبوبه  دلش  را  آرام  کرد  .در  این  شهر   

ب  در  و  پیکر  آدم ها ب  هم  بودند  که  بو ب  از  

 آدمیت  ب رده  .باشند  

بود  که  اسم  حا چ  روی  چند  دقیقه ای  نگذشته  

 س اش  نمایان  شد  .خجالت زده  با  ژ صفحه ی  گو



 

گونه سالم  ها ب کرد   .گر  صدای  گرفته ، آرام  تماس 

 جواب  سرمداد ش  . را  بیهول شژحاج   را  رفیغ  

 زده  

 ت  

.کرد  .لبش  را  به  دندان  گرفت  .بغضش  سنگ  ی  

درس  بده  که  بیاییم  شد  بابا  جان شما کجا ب؟  آ

 "".دنبالت  

من من  کنان  تعارف  کرد  .چطور  به  مردی  که  دو  

ب   ت  ندیده  بود ، اعتماد  م کرد  .دوستا سه  بار  بیش

که  نان  و  نمکش  را  خورده  ،  تو  زرد  از  آب  

تی  که  دلش  را  صاف  م کرد   درآمده  بودند  .تنها  چ 

اعتمادی  که  م دانست  آرش  به  این   محبوبه  بود  و 

 مرد  دارد  .در  

نهایت  متالطم  بر  قآدرس ا ی د ق اد   .تنها  حالش  

ت  در  دریا   و ت   شد  .اکنون  گکو شب  بمانده ه 

عظیم ب   به  سمتش  م آمد  .تصور  نجات  و  در  امان  

 بودن ، دلش  را 

 .گرم  و  قلبش  را  آرام  م ساخت  

ماش  ی  شاس  بلند  مشک  ردیف  ماش  ی های  

جلوی  رستوران ها  ایستاد  .توجهش  را  جلب  کرد ، 



 

چون  جای  پارک  بود  ول   راننده  دوبل  ایستاد  .حا 

 چ  بود  که  .دوباره  زنگ  زد  

".کجا ب  بابا؟  ما  جلوی  این  رستورانا  هستیم  " 

 درآمد  .هنوز  ساکش  را  برداشت  و  از  تاریک  

نم دانست  کدام  ماش  ی  حا چ  است  .عرض  خیابان  

را ط  کرد  .نزدیک  ماش  ی های  پارک  شده ، این  

سو  و  آن  سو  را  نگاه  کرد  .شیشه ی  شاس  بلند 

 مشک  پای ی  آمد  .و  صدای  بم  صدایش  کرد  

 "خانم  مددی  " 

ح تت  کرد  .کم  سرش  را  چرخاند  .از  دیدن  سلمان  

نزدیک  شد  .حا چ  از  روی  صندل  بغل  راننده ، خم  

 :شد  و  گفت  

 ".بیا  بال  باباجان  " 

گونه هایش  رنگ  گرفت  .کاش  حا چ  تنها  م آمد  

سرم  سر  تا  پایش  را  در  بر  گرفته  بود  .احساس  ژ.

 م کرد  آب رویش  رفته  است  .این  مرد  با  خودش  چه 

تک  مردم  نگویند   فکر  م کرد  .نم گفت  تا  نباشد  چ 

تها  !چاره ای  نداشت  .سر  به  زیر  با  لپ های   چ 

 گل  .انداخته ، حرکت  کرد  

ماش  ی  را  دور  زد  و  سوار  شد  .سالم  کرد  و  با  

صدای   آرام  از  هر  دو  مرد  تشکر  کرد  .حا چ  با  



 

اد  .صدا ب  از  سلمان  نشنید  صمیمت  جوابش  را  د

س ژ .مرد  جوان  راهنما  زد  و  حرکت  کرد  .حا چ  گو

اش  را  کنار  :گوشش  گذاشت  و  بعد  از  چند  ثانیه  

تخانوم تون    گفت  محبوبه  خانوم  اطاعت  امر  شد  .دخ

 ی    "".صحیح  و  سالم  توی  ماش  ی  نشس

محبت  محبوبه بود .از  سرمنده ی  ژملیکا  لب گزید  .

دلش  غنج  رفت  .منصوب  «تخانوم تون   دخ»لفظ  

ب  بودن  !حس   ب نظ تی   ت  ز بودن  به  کس ....دخ

 بود  .که  تا  حال  تجربه  نکرده  بود  

س  جلوی  ژ پلک  برهم  زد  .دست  حا چ  با  گو

 چشمش  .تکان  م خورد  

 داره  " تم  !حاج  خانوم  کارت   ".بگ ت  دخ

 س  را  گرفت  .آرام  گفت  ژ :گو

 "!جانم  مادرجون  " 

صدای  زن  مثل  چهچه ی  پرندگان  گوش نواز  بود  

سردن  و  در  ژ .دلش خواست  نزدیکش  بود  تا  با  ف

 آغوش  

 ی،  امتنانش  را  نشان  دهد    .گرف

جونت   ب بال  مادر  !برو  خونه  .خجالت  هم  نکش   

خونه ی  خودته  .منم  ایشال  فردا  میام  "اونجا  

 .سلمان  



 

 ".قراره  بلیطامون  رو  عوض  کنه  

خواست  مانع  شود  .تعارف  کرد  که  سفرش  را  

 .نیمه کاره  رها  نکند  

تا  رو  نکن  .اومدم  حرف  م زنیم   ".تو  فکر  این  چ 

س  را  به  حا چ  ژ " به  درخواست  محبوبه  گو

 د  .برگردان

  

گفت  و  «.چشم  هر چ  شما  بک  »حا چ  با  خنده  

قطع کرد  .صدای  حاچ که  با مرد  صحبت م کرد  را م 

 شنید  ول  جواب   جوان  به  گوشش  نم رسید  .

ت  از  نیم ساعت  جلوی  برج  محل  سکونت  حاج   کم

رفیغ  بودند  .حا چ  پی اده  شد  .در  طرف  ملیکا  را  

 باز  

 کرد  و  کنار  ایستاد  تا  او  هم  پیاده  شود  .

زبان  باز  کرد  تا  از  مرد  تشکر  کند  .هرچه  فکر  

 کرد  

  

 :یادش  نیامد  که  فامیلش  چه  بود  .اجبارا  گفت  

  

 شهر _ ب _فرشته #  
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ر  زبان  باز  کرد  تا  از  مرد  تشکر  کند  .هرچه  فک

 کرد  

  

 :یادش  نیامد  که  فامیل ش  چه  بود  .اجبارا  گفت  

".ممنون  آقا  سلمان ، زحمت  کشیدید  " زمزمه ای  

نامفهوم  را  به  حساب  جواب  تشکرش  گذاشت  .با  

 دو  قدم  فاصله  پشت  سر  حا چ  راه  افتاد  .

سرم  مثل  آتش  به  جانش  افتاده  بود  .سرتاپایش  ژ

عرق  شد .سرش را به  گریبان  چسباند .چه   خیس

وضعیت خجالت آوری  داشت  .چرا  باید  جا  ب  باشد  

ت   که  نه  .خانه اش  است  و  نه  با  صاحب خانه  الف

دارد  پایش  شل  شد  .قدم هایش  کوتاه  و   ب جان  

شدند  .ل ب  را  ط  کردند  و  جلوی  در  باز  آسانسور 

دستش  را  به  نشانه  تعارف  باز  کرد  ، ایستاد  و  

.ملیکا  جمع  شده  در  خود  وارد  شد  .آسانسور  

ایستاد  و  باز  حا چ  با  دست  راه  را  نشان  دا د  

.دسته های  ساک  را  از  بس  فشار  داده  بود؛  کف  



 

دستش  درد  گرفته  و  دسته ها  از  .عرق  خیس  شده  

 بودند  

  

جلوی  در  گرفت  و  در  با  صدای  بوق  باز   کارت  را 

 شد  .

 کنار  ایستاد  تا  ملیکا  وارد  شود  .شالش  را  تا  پیشا

ب  جلو  کشیده  بود  .سرش  پای  ی  و  به  یقه اش  

چسبیده  بود  .کارت  را  در  محفظه ای  گ ذاشت  و  

چراغ ها  روشن شدند  .پاهای  حا چ  را  نزدیکش  دید  

 با  صدای  .خفه ای  تشکر  کرد  .

 :حا چ  گفت  

ت  توی  یخچال  هست  .گرسنه  نخوا ب  !من   همه  چ 

"م رم  .راحت  باش  .فردا  که  محبوب  اومد  میام  

 .تنها  "که  نم ترس؟  

سرش با  تعجب بال آمد .چشم هایش گرد شد  .دیگر این  

اندن ، زیادی  بود  .مرد  را  ا ز  خانه ی  خودش  ر

حقش  نبود  .تته  پته کنان  و  دست ها  را  بال  آوردن  

 تاض  کرد   .اع

 "!َن ...نه .. رز ...زشته  !نکنید  این کارو  " 

 :مرد  با  مهربا ب  تبسم  کرد  و  گفت  



 

نگران  نباش  بابا  !من  امشب  م رم  پیش  سلمان  .از   

شب    "غیبت  حاج خانما  استفاده  م کنیم  و  یه

مردونه  "م گذرونیم  .ش ما  هم  راحت  باش  .اتاقتو  

ی  و  تعارف  تکه  پاره    که  بلدی؟  نه  زبان  ریخ

 کردن  بلد  بود  و  نه  

. ژسرمندانتخاب   ک  کار  دیگری  دیگری  داشت از  . 

 غ ت  از  دستش  تشکر  برنم و  آمد  اظهار  

ز  خانه ، احمد  ی  حا چ  ا  همزمان  با  ب تون  رف

بعد  از  کل  صحبت  توانست  مهرنوش  را  مجاب  کند  

ض  کرد   که  اشتباه  م کند  .به  زحمت  مهرنوش  را  را

برود  و  سری  به  ملیکا  بزند  .شک  نداشت  که  زن  

صدای  داد  و  هوار  مهرنوش  را  شنیده  است  .آن  

دند  .مهرنوش  ی  ملیکا  ش  موقع  بود  که  متوجه  رف

به  ظاهر  اخم  کرده  و   ب تفاوت  ول  از  درون  

نگران  و  پشیمان  !خدا  بیتا  را لعنت  کند که  تخم  

 ت  را در  دل ش .کاشته  بود   شک  و  بدبی

احمد  راه  م رفت  و  دنبال  چاره  بود  .ملیکا  موبایلش  

 را  .جواب  نم داد  

 زنگ  بزن  بب  ی   "  شماره ی  زن  حاجیو  داری؟

 "اونجاست؟  



 

مهرنوش  شانه  بال  انداخت " .ندارم  .مثل  این  که  

 "!گفت  سفره  

احمد  بد  و   ب راه  م گفت  " .آبرومون  رفت  .نمیگن  

یه  زن  تنها  رو  شب  از  خونه  ب ت ون  کردن  .هم  

 ی  

س  ژ ی  گو  ".دوستامون  صد  تا   چ  بارمون  م ک

 مد  زنگ  خورد  .صفحه  را  نگاه  کرد  و  اح

 :مضطرب  گفت  

 " !سهرابه  " 

 گلویش  را  صاف  و  تماس  را  وصل  کرد  .احوال تس  

 !سهراب  هم  کوتاه  بود  و  عجولنه  

س  خودشو   ژ احمد  گوشیو  م دی  به  ملیکا؟  گو

 "".جواب  نم ده  

زد  که    با  نگاه  از  مهرنوش  کمک  خواست  .لب

سراغ  .ملیکا  را  م گ تد  .مهرنوش  با  غیظ  پچ پچ   

 کرد  

 ".بگو سرش درد م کرد خوابیده  " 

احمد  جمله  را  تکرار  م کند  .سهراب  عص ت  از  کم 

محل  ملیکا  و   ب پاسخ  ماندن  تماس ها  و  پیام 

 هایش  

 :گفت  



 

.بگو  صبح  میام  دنبالش  !یه  کاری  باهاش  دارم  

 آماده  "".باشه  

قبل  از  این  که  احمد  بهانه ای  بیاورد ، قطع  کرد  

 .احمد  

س اش  را  روی  مبل  انداخت  حال  ژ ب  گو .عصبا

دلت  خنک  شد؟  فردا  صبح  خودت  جواب   "سهرابو  

بده  .بگو  من  دیوونه  بازی  درآوردم  اونم  شب  

 ".گذاشت  رفت  
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 .نه  دم سازی  که  با  وی  راز  گویم  

 .نه  یاری  تا  غم  دل باز گویم  

  

  



 

ب  حق  با   ب  .ندا تیست  که  تکلیفت  را  ندا برزخ  چ 

تو  هست  یا  نه  !یک  دلت  بگوید  حق  با  توست  و  

ه ای  .حال  و  دیگری  دلیل  بیاورد  که  اشتباه  کرد

 هوای  

ژسریک  مهرنوش  بود ه مو    ی  بود لحظه  .ی  یک  

ا   دیگر  لحظه  شاک با   م احمدشد    در که   نحگترام

 ب  اش  

 تی  هست  که  مرد  نگرا ن  است   .چ 

احمد   کالفه  بود  .گو ب  با  مرگ  آرش ، خودش  و  

نمایشگاه   زنش  و  زندک اش  تغی ت  کرده  بود  .توی 

حوصله ی  حرف  زدن  نداشت  .برعکس  همیشه  که  

تی  را  وادار  به   با  زبان  چرب  و  نرمش  مش

انتخاب  و  خرید  م کرد؛  کار  را  به  شاگردانش  م س 

تد  .در  جمع  دوستان  کم حرف  شد  .از  احمد  شوخ  

 و   سرخوش  خ تی  نبود  .

بود  .هم  ی  که  م   دلش  به  زن  و  بچه اش  خوش

ب  و   دید  ملیکا  به  اتاقش  پناه  برده  دلش  برای  جوا

 فرصت های  از  دست  رفته ی  دوستش  کباب  م شد  .

ت  دلش  م  از  این  که  مهرنوش  درکش  نم کرد  بیش

گرفت  .وجدانش  قبول  نم کرد  جلوی  چشم  این  زن  

 نظرش  اگر  دو  عزادار ، با همسرش خوش  باشد .به  



 

سه  ماه  رعایت  م کردند  تا  تکلیف  ملیکا  معلوم  

 شود؛  

  

اتفاق  نم افتاد  .انتظار  داشت  مهرنوش  هم  این  

موضوع  را  درک  و  همراه  کند  .شاید  یک  از  دلیل  

که  مهرنوش  دل  به  حرف های  بیتا  داده  بود ، هم  

 ی  .تغی ت  اخالق  احمد  بود  

سالن  خانه  را  آن قدر  بال  و  پای  ی  کرده  ک ه  

پایش  درد  گرفته  بود  .روی  مبل  روبروی  مهرنوش  

 نشست  و  :گفت  

جهنم  که  آبرومون  م ره ، زنگ  م زنم  حا چ  .دوازده   

 ""!شبه  یه  زن  تنها  اون  ب تونه  

 "اگه  حا چ  خ ت  نداشته  باشه   چ؟  " 

یه  خاک  توی  سرمون  م کنیم  .مجبوریم  به   اونوقت  

""!.سهراب  و  حمید  بگیم  .شاید  یه  راه  پیدا  شد  

 سر  چرخاندن  با  غیظ  مهرنوش  را  نادیده  گرفت  .

س اش  را  برداشت  و  دنبال  شماره ی  حا چ  ژ گو

 گشت  .

شماره  را  گرفت  و  منتظر  ماند  .با  شنیدن  صدای  

 از  این  که  خواب آلود  نبود ، خوشحال  شد  . حا چ 

 .سغ  کرد  صمیمانه  با  حا چ  احوال تس  کند  



 

غرض  از  مزاحمت حاچ  جان ، این همش ته ی  ما 

 "ملیکا  خا نوم  رفته  ب تون  و  موبایلشو  هم  جواب  

  

نم ده ، خواستم  ببینم  احیانا  نیومده  طرف  حاج  

 "خانوم؟  

 حا چ  کوتاه  و  مختصر  بود  .جواب  

 ".نگران  نباشید  خونه ی  ماست  " 

چ  و  راحت  حرف  زدن  م خواست   احمد  با  شو

 اضطرابش  را  پنهان  کند  .حاج  رفیغ  هم  طوری  

بهانه جوابش ای   را  برای م  طداد و ل که ب   گو ب  

 و  تمکالمه ی   خ نبود ت   .ندارد تشکر  .  شدن  از  چ 

 ظ   .خداحاف

س  را  پای  ی  آورد ، مهرنوش  ژ هم  ی  که  احمد  گو

 :کنجکاوانه  پرسید  

" چ  شد؟  خ ت  داشت  ازش؟  " گفت  خونه شونه  

ت  زنش  مسافرته؟  پس   ""ملیکا  تنها   !مگه  نگف

 رفته  اونجا   چ کار؟  

 .سرش  را  چرخاند  و  غمزه ای  آمد  

ن  که  دیگه  این  ملیکا  رو   "".نم از  من  م پرس؟  م

ت  احمد  متفکر به   ک  بدبی ق  بزنم  می شناسم  .حر

همسرش  خ ته  شد .افکار مخرب   ب اراده  هجوم  



 

س اش  را   ب ژ آورد  .در  خانه ی  حا چ،  ملیکا  گو

صدا  کرد  و  در  کیف  انداخت  .نه  جواب  سهراب  و  

له ی  حرف  و  .حدیث  بعدش  نه  احمد  را  نداد  .حوص

 را  نداشت  

ب ا  خود  عهد  کرد  که  با  هیچ کدام  از  همسران  

ت  که  اعتماد  نداشت   دوستانش  هم کالم  نشود  .دوس

را  نم خواست  .به  اتاقش  رفت  .لباسش  را  عوض  

کرد  .حس  خو ب  داشت  .خدا  را  شکر  کرد  که  

 و  حالش  را  فهمید  .محبوبه  پا ب اش  شد  

 .صبح  زود  مثل  همیشه  بیدار  شد  

  

 شهر _ ب _فرشته #  

  

 الف _صاد #  

  

 # 33پا رت 

  

به  تراسش  رفت  .گل ها  را  آب  داد  .با  این  که  م 

دانست  حا چ  محال  است  سرزده  وارد  خانه  شود  

 باز  جانب  احتیاط را  رعایت  کرد  .لباس  مناسب

 پوشید  وشالش  را  روی  شانه  انداخت  .



 

تی  چند  روزی  که  آن جا   مانده   تخانه  به  تم  آش 

بود ، نبود  .معلوم  بود  با  تمام  تالش ، حا چ  

ت  کند  .لبخندی  از  مهر   نتوانسته  ما نند  محبوبه  تم 

تخانه  را  آن طور  که  پسند   روی  لبش  نشست  .آش 

ت  کرد  .به  خود  اجازه  داد  و  از   ؛  تم محبوبه  بود

فریزر  مرغ  درآورد  و  غذا  آماده  کند  .حدس  م زد  

ت   که  محبوبه  تا  قبل  از  ظهر  پیدایش  شود  .وق

ب  چای  ریخت  و  روی   ک  لیوا برای  رفع  خست

 ت  چسبیده  به  جزیره  نشست؛  گو صندل  کنار  م 

 تا  به  محبوبه  .زنگ  بزند   س اش  را  برداشت ژ

چند  تماس  از  احمد  و  فراوان  تماس  و  پیام  از  

 سهراب  

 ت  به  ابرو  انداخت  و  زیرلب  گفت   :داشت  .چی

".برید  به  درک  !دیگه  نم خوام  ریخت تونو  ببینم  " 

س ژ شماره ی  محبوبه  را  گرفت  و  متوجه  شد  گو

یش   را  خورد  .به  دنبال  اش  خاموش  است  .چا

کاری  که  سرگرمش  کند ، دستمال  برداشت  و  مشغول  

ت  تلویزیون  قاب  عکس  از   گردگ تی  شد  .روی  م 

حا چ  و  محبوبه  و  سلمان  که  ب  ی شان  ایستاده  

 بود؛  دید  .

 لبخند  شادی روی لب های شان  جاخوش کرده بود  .



 

این گونه  بخندد  کم  برایش   باور  این  که  سلمان 

سخت  بود  .باز  به  یاد  آرش  افتاد  .هربار  کنار  هم  

ی  عکس  م ایستادند؛  دستش  را  آرام    برای  گرف

روی  پهلوی  ملیکا  م گذاشت  و  فشار  م داد  .ملیکای  

قلقلگ م خندید  و  عکس  گرفته  م شد  .در  تمام  

 عکس های  

 لیکا  از  خنده  ریسه  رفته  بود  .دونفره شان  م

قاب  را  سرجایش  گذاشت  .از  دوباره  خندیدن  ناامید  

س اش  خاطراتش  را  رها  کرد  ژ بود  .ب ا  زنگ  گو

روی  «.مادرجون  » .لبخندی  روی  لبش  نشست 

س  برایش  حس  تازه ای  داشت  .با  ژ صفحه ی  گو

 ذوق  زیاد  جواب  .داد  

 ی؟  زنگ  زدم  خاموش  بودین " ".کجای  

قربونت  برم  عزیزم  .سلمان  اومده  فرودگاه ، داریم   

تی  کم   ت  چ  "میاییم  طرف  خونه  .خواستم  بگم  ببی

 ".نداریم  سر  راه  سلمان  بگ ته  

 .با  کم رو ب  جواب  داد  

تی  کم   ".من  ناهار  درست  کردم  با  اجازتون  .چ 

وانست  خوشحال  و  افتخار  را  در  لبالی  نبود  " م ت

 کلمات  .زن ، احساس  کند  



 

ت گلم  !اندازه  هست؟  اگه  کمه یه    من  به  فدای  دخ

" 

 ".ذره  آبش  رو  اضافه  کن  آبجیم  هم  میاد  

ظ،  تعارفش  را  با  خواهرش  را   قبل  از  خداحاف

 شنید  .

کرد  .برنج  را   سراغ  غذا  رفت  .مرغش  را  اضافه 

هنوز  خیس  نکرده  بود  .سردرگم  ماند  که  چند  

 پیمانه  

 ......بگذارد  .اگر  سلمان  هم  م ماند  

با  این  هیکل  یک  پیمانه  و  دوپیمانه  جواب گو  نبود  

. 

ت  دید  ص ت  کند  تا  محبوبه  برسد  .برای  برنج   به

سربتش  ژپارچ    دیر  نم شد  .یادش  آمد  که  محبوبه

همیشه  در  یخچال  آماده  بود  و  از  عزیز  خاله  با  

 سربت  پذیرا ب  .م کرد  ژ

سربت  را  آماده  کرد  و  پر  از  یخ ، در  یخچال  ژ

 گذاشت  .

صدای  زنگ  آمد  .شالش  را  روی  سر  مرتب  کرد  و  

ت   به  طرف  در  رفت  .خواهر  محبوبه  دو  سه  سان

ر  هرکول  ر تر  از  محبوبه  بود  .اما  برای  مادبلند

ته  بود  .دو   کنارش  بودن ، زیادی  کوچک  و  ریزه  م 



 

ت  و  چادرشان  را  گرفته  و   خواهر  فقط  کیف  دس

دو  چمدان  و  کل  .نایلون های  بزرگ  در  دست  

 سلمان  بود  

گرفت  محبوبه  آغوشش را  گشود  و  ملیکا  را  در بر  

. 

ملیکا  اشک  در  چشم  سر  روی  شانه ی  مادر  تازه 

 اش  

:گذاشت  .محبوبه  آهسته  در  گوشش  گفت  سر  فرص 

تی  م زنیم  .فقط  یه   "".کم   ت  یه  گپ  مادر  و  دخ

 حوصله  کن  

وقت  جدا  شدن  از  محبوبه ، چشمش  به  سلمان  افتاد  

ق  را  از   مختل  که  نگاهش  عجیب  بود  .احساسات

نگاهش  خواند  که  یکیش  این  بود  " .اَه  اَه  چه  

 لوس  "!

تام  با   شاید  هم  اشتباه  م کرد  .چشم  گرفت  و  با  اح

.خواهر  محبوبه  احوال تس  کرد  و  زیارت  قبول  گفت  

س  و  ژ تم  ملیکا  !حال  باهاش  آشنا  می خواهر  دخ

 ت  چه  گله   ""!م بی

تی  از  محبوبه  کم   ب  چ  منصوره  خانم  در  مهربا

 نداشت  .با  تعریف  و  تحسینش  گونه های  ملیکا  

 ب  شد  .با  کم رو ب  تعارف  کرد   .صور 



 

بفرمایید  .هرچند  خونه ی  شماست  ول  از  راه  

 سرب ت  بیارم  ژ"اومدید  .بفرمایید  تا  

  

 شهر _ ب _فرشته #  
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نیم  نگاه  به  سلمان  کرد  و  وقت  تعارف  جلوتر  رفت  

. 

ی    محبوبه  خواهر  و  پسرش  را  دعوت  به  نشس

 کرد  .

سلمان  وسایل  را  کنار  در  گذاشت  و  وارد  شد  

سربت  را  پر  کرد  .عالوه  بر  آن  ژ.ملیکا  لیوان های  

ود  محبوبه  فقط  برا ی  ک  که  دیده  ب لیوان  بزر

 ت  نهاد   ت  .در  سی سلمان  م آورد  را  ن 

ت   محبوبه  به به  و  چه چه  کرد  .گو ب  دخ

نوجوانش  راه و  رسم  پذیرا ب  را  عال  اجرا  کرده  



 

است  .سلمان   ب تعارف  لیوان  مخصوصش  را  

 برداشت  و  سر  کشید  .

 :بلند  شد  و  گفت  

 کار  ندارید؟  "  "من  برم ،

محبوبه  اضار  !«نه  »مادرش  سر  بال  انداخت  که  

که  ب ماند  و  او  انکار  که  کار  دارد  .خاله  پسر  را  

 بدرقه  کرد  .

 .صدای  آرام شان  به  گوش  ملیکا  م رسید  

ت  خاله  جان   "!م موندی  ناهار  م خوردی  بعد  م رف

نرفتم  .حا چ  هم امروز  سرکت  ژ" نمیشه .از  صبح  

 کار  "".داشت  و  نرفته  

 ".بچم  این  همه  غذا  درست  کرده  " 

تخ انوم تونو    حال  فرصت  هست  دست پخت  دخ

 "".بخوریم  

ملیکا  را  گیج  «تخانوم تون   دخ»تأکید  بر  کلمه ی  

 کرد  .

تاض  را  پشت  کلمه   ت  یا  اع یک  جور  نارضای

آه  کشید  .دنیا  برایش  جا  نداشت  .هرجا  حس  کرد  .

م رفت  زیادی  بود  انگار  .جای  کس  را  تنگ  نکرده  

بود  .سهم  کس  را  نخورده  بود  که  این طور  همه  

 قضاوتش  



 

 . م کردند  و  ا ز  بودنش  ناراحت  

محبوبه  که  برگشت ، اندازه ی  برنج  را  پرسید  و  

مشغول  کرد  .منصوره  برعکس  خود  را  به  کار  

پسرش  مهربان  رفتار  م کرد  .جز  تسلیت  دیگر  

اشاره ای  به  وضعیتش  نکرد  .خوشحال  شد  که  

 محبوبه  هم  سؤال  ن تسید  .

 ا

اصل  طوری  رفتار  کردند  که  سال ها  این جور  دور  

هم  م نشینند  و  صحبت  م کنند  .حا چ  که  برای  ناهار  

 آمد؛  کم  سخت  شد  .

 ک  بود  .خود  را  در  آش  سرمندژحس  غالبش  

تخانه  مشغول  م کرد  تا  کم تر  جلوی  روی  حا چ  

ت منصوره  برای  خواندن  نماز  به   باشد  .فقط وق

اتاق  رفت ، :نزدیک  حا چ  نشست  و  با   من  و  من  

 گفت  

 نشده؟  " "م خواستم  ببینم  خ تی  از  پرونده  

 ب  و  عطوفت  جواب  داد   .حا چ  با  مهربا

نه  باباجان  !خ ت  تازه ای  نیست  .بازم  سؤال  م کنم  

 و   "".بهت  میگم  



 

.سرخ  و  سفید  شد  تا  توانست  حرف  دلش  را  بزند  

اگه  بشه  پلمپ  خونه  رو  بردارن  که  من  مزاحم  

 وبه  شما   ""!و  بقیه  نباشم  خیل  خ

 :حا چ  دلخور  نگاهش  کرد  و  به  جای  جواب  گفت  

 تت   چ  میگه؟  "  "محبوب  دخ

س اش  جمع  کرد  و  ژ محبوبه  حواسش  را  از  گو

 ابرویش  .را  بال  برد  

 " چ  میگه؟  " 

:حا چ  جوابش  را  دو  منظوره  رو  به  هر  دو  گفت  

ت  اگه  خونه   سراغ  خونه  رو  م گ ته  .باباجان  ح

ت  صالح   هم   "پلمپش  برداشته  بشه ، فکر  م ک

ب؟  باورت  نشده  که   باشه  شما  "تنها  اون جا  بمو

ت  ما  شدی؟  پروانه ها  دسته ای  در  دلش  پرواز   دخ

 کردند  .باور  خیل  

 ا  چ 

تها  سخت  شده  بود  .اصل  بعد  از  آرش  دنیا  روی  

داده و  بدبینش  کرده  بود  .زیرلب    دیگری را  نشانش

 .تشکر  کرد  

تم  !آرش  برای  من  کم  از  بچم  نداشت  .خدا   "م  دخ

دونه  مثل  سلمان  دوستش  داشتم  .تصمیم  داشتم  یه  

سروع  کنیم  که  ژتک  با  سلمان  و  آرش   کار  مش



 

قسمت  نشد  .م خوام  بگم  که  ما  هر چ  م گیم  از  

دلمونه  خیالت  راحت  .شما  هم  این جا  رو  خونه ی  

 ".خودت  بدون  

پشت  بند  حا چ  محبوبه  هم  خیالش  را  راحت  کرد  

ی    ب  که  مطم که  اجازه  نم دهد  تنها  بماند  تا  زما

شود  .اطمینان  از  چه  را  نفهمید  .فقط  دل  داد  به  

 ر  مهر  .و  عطوفت  این  زن  و  شوه

حا چ  بعد  از  غذا  رفت  و  دوباره  سه  زن  تنها  

 شدند  .

 به  پیشنهاد  محبوبه  به  اتاق  خوابش  رفتند  تا  

ب ها ب  که  آورده  بود  را  ببینند  .ملیکا   سوغا

 شگفت زده  

 تها ب  که  محبوبه  برایش  خریده؛  شد   .از  تعداد  چ 

  

درد  نکنه  خیل    مادرجون  این  همه؟  دست تون 

 ""!زیاد ه  

 :منصوره  خندید  و  گفت  

وای محبوب  چه  خوشگل  میگه  مادرجون  !دلم   

"خواست  .این  سلمان  که  فقط  بلده  اذیتم  کنه  .ه  

 "!صدا  م کنه  ننه  



 

لبش  ب  ی  دندان ها  گ ت  کرد؛  فقط  برای  این  که  

گفتنش  او  را  یاد    بلند  نخندد  .تصور  سلمان  و  ننه

 فیلم فارس های  قدیم  م انداخت  .فقط  یک  کاله  و  ک 

 ت  آویزان  شانه اش  کم  داشت  .کنار  این  دو  زن  

 .گذشت  زمان  را  حس  نم کرد  

اول  شب  حا چ  و  سلمان  با  هم  آمدند  .محبوبه  به  

بود ، ت  سلمان   نیت  سلمان  لوبیاپلو  پخته  بود  .وق

تبچه ی  خطاکار   ملیکا  زبانش  بسته  م شد  .حس  دخ

 را داشت  .با  این  که  سلمان  نگاهش  هم  طرف  ملیکا  

.نم چرخید ، با ز  جا ب  م نشست  که  در  دیدش  نباشد  

ت  شام  بودند   س  بلند  شد  .سر  م ژ صدای  زنگ  گو

. 

 .حا چ  به  اطراف  نگاه  کرد  

 کجا  گذاشتم؟  "   "گوشیم  رو

ت  کنار  مبل  به   س  را  از  م ژ ملیکا  بلند  شد  و  گو

دست  حا چ  داد  .حواسش  بود  که  اسم  روی  صفحه  

 نیفتاد  .حا چ  تماس  را  وصل  کرد  .بعد  از  چند  ثانیه  

 :گفت  

 "آهان شناختم .خوب هستید شما؟  " 

  

 حرف  زدن  از  سر   کس  حرق  نم زد  .حا چ  هم  برای 



 

 ی    ت  بلند  نشد  .مکالمه  را  با  گف :م 

سریف  بیارید  ".تمام  کرد  . ژ هستیم  خدمت تون  .ت

س  را  ژ تی  را  برای  کس  پیامک  کرد  و  گو "چ 

کنار  گذاشت  .ملیکا  دل شوره  داشت  .آمدن  مهمان  

برود    غریبه  اذیتش  م کرد  .تصم یم  گرفت  به  اتاقش

ت  را  جمع  کرد  .ظرف ها   و  ب تون  نیاید  .تندتند  م 

 را  در  ماش  ی  

ت  چید حا . چ  کمک  صدایش   ظجا ر فشداد و  .وب ق 

 یخچال   ی   محبوبه  کرد؛ غذ  اها  را  مشغول در   ریخ

ت  نهاد   ت  را  روی  م  چای  در  لیوان ها  بود  .سی

 نگاه  کرد  و  منتظر  .به  حا چ  

بابا  جان  این  دوست تون  ب ود  .آدرس  گرفت  که  

 بیاد  "".بهت  سر  بزنه  .الناست  که  پیداشون  بشه  

  

 شهر _ ب _فرشته #  

  

 الف _صاد #  

  

 # 35پارت 

  

  



 

ت  به  دل  ما  زد  و  رفت   آن  که  مست  آمد  و  دس

و  رفت  در  این  خانه  ندانم  به  چه  سودا  زد  

خواست  تنها ب  ما  را  به  رخ  ما  بکشد  تنه ای  بر  

 در  این  خانه  تنها  زد  و  رفت  

  

  

دلش  هری  ریخ ت  .دوست؟  کدام  دوست؟  مگر  

ت  هم  داشت؟  سرش  تکان  محوی  خورد  در   دوس

جواب  حا چ  .محبوبه  به  ظرف  میوه  اشاره  کرد  و  

 :گفت  

 و  هم  پر  کن  " ".مادر  این

تخانه  رفت  صدای   ظرف  را  برداشت  و  به  آش 

سلمان  را  شنید  که  به  منصوره  م گفت  آماده  شود  

تی  را  آهسته  گفت  که  نشنید   که  بروند  .حا چ  چ 

 ت  گذاشت  .لیوان های  چای  و   .ظ رف  را  وسط  م 

رد  .دستش  ت های  میوه  را  جمع  کرد  و  ب پیش دس

کار  م کرد  و  ذهنش  بهم  ریخته  بود  .احمد  و  

مهرنوش  م خواستند  بیایند  .چطور  روی  آمدن  را  

داشتند  .باید  چطور برخورد م کرد .دعا  کرد که  

 سهراب  نباشد  .



 

بعید  نبود  که  سهراب ، احمد  را  وادار  به  آ مدن  

 کرده  

 اش  مثل  چکش  م کوبید  .باشد  .نبض  کنار  شقیقه  

  

محبوبه  و  منصوره ، چادر  رنک شان  را  کنار  دست 

 تخانه  آمد  . شان آماده  گذاشتند  .محبوبه  به  آش 

 :فنجان های  شیک  را  از  کابینت  درآورد  و  گفت  

 ".مامان  جان  چای  رو  توی  اینا  بریز  بیار  " 

داد  .محبوبه  نزدیک  باز  هم  ملیکا  فقط  سر  تکان  

 شد  .

ت   همان طور  که  کمک  م کرد  فنجان ها  را  در  سی

 .بگذارد  پچ  پچ  کرد  

س  !ما  پشتت  هستیم  و  این جا   ژ نبینم  بهم  ریخته  با

 " !هم  خونته  

گو ب  ملیکا  منتظر  هم  ی  دل گرم  بود  .این  که  از  

  .اجباری  به  رف  ض  نیست بودنش  این جا  کس  نارا

 ی  

 .ندارد  .لبخندش   ب جان  و  پر  از  بغض  ب ود  

".مرس  مادرجون  !چه  خوبه  که  شما  رو  دارم " 

انتظار  برای  رسیدن  مهمان  حدود  نیم ساعت  زمان  

برد  .از  ل ب  حضور  مهمان  را  اعالم  کردند  .حا چ  



 

د  .محبوبه  چادرش  در  واحد  را  باز  کرد  و  منتظر  ش

را  سفت  و  محکم  گرفت  و  کنار  همسرش  ایستاد  

.ملیکا  پشت  سرشان .منصوره  و  سلمان  هنوز  روی  

 مبل  .نشسته  بودند  

در  کمال  تعجب  ملیکا ، ابتدا  فرناز  و  بیتا  خارج  

شدند  و  حمید  و  سهراب  هم  به  دنبال شان  .ضدحال  

 خورد  .

رای  مهرنوش  تنگ  شده  بود  .توی  دلش  دلش  ب

نثار  احمد  و  مهرنوش  کرد  «ب معرفتا  » یک   

.لبخندش  سرد  و  مصنوع  بود  .با  فرناز  گرم تر  ول  

با  بیتای  دورو  که  الگ  ق ربان  صدقه اش  م رفت ، 

 نتوانست  مثل  همیشه  .مهربان  باشد  

، بیتا  چشمک  به   متوجه  شد  که  با  دیدن  سلمان

حمید زد  و  سهراب  ابروهایش  درهم  شد  .انگار  تنها  

 ب  ذا فرد   ب خ ت  از  همه  جا  فرناز  بود  و  مهربا

 ب اش  .کنارش نشست  و  دستش  را  رها  نکرد  .وق

ت  بقیه  مشغول  احوال تس  و  تعارفات  مع مول  

 بودند؛  فرناز  آهسته  :گفت  

تی  نمیگن  ول  یه   ده؟  بیتا  و  مهرنوش  چ مل   چ  ش

"پچ پچا ب  ب  ی شون  هست  .سهراب  م گفت  شب  

از  "خونه ی  احمد  زدی  ب تون  .چرا  نیومدی  خونه 



 

ی  ما؟  نم دانست  چه بگوید .از حرفهای  بیتا  بگوید  

یا  تهمت های  مهرنوش  .از  چشم  ناپاک  سهراب  

 قضاوت  احمد  و  حمید    بگوید  یا  .ترس  از

 تی  نیست  .بعدا  برات  میگم " 

    ".نه  بابا  چ 

ت   کم  سکوت  که  شد ، برای  پذیرا ب  بلند  شد  .سی

چای  را  آورد  .قبل  از  این  که  بخواهد  خم  شود  و  

ت  را   تعارف  کند؛  سلمان   ب حرف  و  نگاه  سی

ل  را  به  دست  ت  خا گرفت  و  تعارف  کرد  .سی

 ملیکا  داد  و  ظرف  .میوه  را  بلند  کرد  

ت  را  روی  جزیره   ض  از  کار  سلمان  سی م لیکا  را

 گذاشت  و  نشست  .بیتا  با  چشم  و  ابرو  و  تمسخر  

 :اشاره ای  به  لباس  و  شالش  کرد  و  گفت  

 برای  خودت  حاج  خانوم  شدی  ها  !این جا  م ضفه  

 س  نه؟  ژ ""حاج  خانوم  ب

خودش  گفت  و  بلند  خندید  .حمید  لبخندی  زد  و  

 .توجیه  کرد  

چ   اساعه ی  ادب  نشه  حا چ  ج ان  !خانما  با  هم  شو

 "".دارن  

حا چ  آرام  سر  تکان  داد  .سگرمه های  سلمان  تو  

 ب  بودند  .این  سمت  حا چ  و   هم  رفت  .جمع  ناهمگو



 

سلمان  سربه زیر و  حاج خانم ها با  چادرهای  سفت  و  

سرت  جذب  و  ج  ژب  محکم  و  آن  طرف  حمید  با  

ی  پاره  و  سهراب  چشم چران  و  بیتا  با  نیم  تنه  

 زیر  مانتوی  

 .جلو  باز  و  شال  شل  و  ول  فرناز  

ملیکا  این  وسط  که  از  جمع  دوستانش  جدا  شده  و  

هنوز  به  جمع  دیگر  نزدیک  هم  نشده  بود  .حرف  

تک  نبود  غ ت  از  آب  و  هوا  و  اوضاع   مش

 اقتصادی  و  .گران  شدن  دلر  

  

 شهر _ ب _فرشته #  

  

 الف _صاد #  

  

 # 36پارت 

  

ملیکا  ساکت تر  از  همیشه  فقط  گوش  م داد  .گاه  به  

داد  و  دوباره   .سؤال  ف رناز  آهسته  جواب  م

ت  را  به   سکوت  سری  دوم  که  چای  آورد  و  سی

 دست  سلمان  :داد؛  سهراب  گفت  



 

راستش  غرض از مزاحمت این بود  که  ملیکا  جان   

"رو  ب تیم  .من  نم دونم   چ  شد  که  مل  ما  رو  قابل  

ندونست  و  اومد  این جا .....بهرحال  تا  هم  ی  جا  هم  

که  زحمت تون  داده  کافیه  ! اگه  اجازه  بدید  رفع  

 ".زحمت  کنیم  

بیتا  گفت رو  . به  حمید  ملیکا   ب خنده صدا اش   و 

 "او  لَه  لَه  "   را   با با   گاز  گرفچشمک 

 ی  لبش  پنهان   

کرد  .فرناز  با  تکان  سر  همسرش  را  تأیید  کرد  .حا 

جا  به  جا  شد  و  جواب  داد    چ  .کم  در  جای  خود

نم دونم  چند  ساله  با  مرحوم  دوست  بودید  .هر   

ت  از  شما  نیستم  .این   "چند  سال  که  باشه  منم  کم

که  فکر  م کنید  شما  نزدیک تر  هستید  خب ....آرش  

ت   برای  من  مثل  پسرم  بود  .خانمش  هم  حکم  دخ

.پس  درست  نیست  که  فکر  و  عروسم  رو  داره  

کنید  زحمت  داده  یا  مزاحمه  .کس  خونه ی  پدر  و  

 مادرش  مزاحم  

 ".نیست  که  ملیکا  خانوم  باشه  

قبل  از  این  که  سهراب  حرف  بزند ، محبوبه  چادرش  

 را  

 :دور  صورتش  مرتب  کرد  و  گفت  



 

 و  حا  ت  ملیکا  جان  خودشون  چ فکر  کنم  تا  وق

ض  "هستند  درست  نباشه  که  از  طرف شون  

 صحبت  

بشه  .ماشال اونقدر خانم  و  با کمالت  هست که  

"صالح  خودشو  بدونه  !درست  نیمگم  مادرجون؟  

جمله ی  آخرش  رو  به  ملیکا  بود  .لبخند  گرم  و  

 .پرمهری  نثار  محبوبه  کرد  

 "!هم  ی طوره " 

وی  دست  ملیکا  گذاشت  و  گفت  :فرناز  دست  ر

ت  روز  رو  سرکارم  ول  خونه ی    درسته  من  بیش

 "".خودشه  و  تعارف  نم کنیم  

 .بیتا  میان  حرف  دوید  

آره  خب  منم  سر  کارم  و  خونه  نیستم  اما  قدمش   

 ""!روی  چشم  

 سلمان  و  منصوره  ناظر  ساکت  این  ماجرا  ب ودند  .

سهراب   ب توجه  به  حرف های  زده  شده؛  ملیکا  را  

 .مخاطب  قرار  داد  

 ت  از  این  مزاحم  اس ملیکا  جان  آماده  شو  !بیش

 تاحت  "

 ".حاج  آقا  و  حاج  خانوم  نشیم  



 

دست  و  پایش  یخ  کرد  .چقدر  سخت  بود  تصمیم  

ی  و  در  جمع  اعالم  کردن  .همیشه  آرش    گرف

نظرش  را از  طرف  دونفرشان  اعالم  م کرد  .گاه  هم  

ت  انتخاب  و   سنگی.«تا  فکرامو  کنم  »م گفت   

 مخالفت  با  

تصمیم  بر عهده اش نبود .احساس  کرد  همه چشم  

دوخته اند  تا  دهانش  را  باز  کند  .درمانده  نگاه  به  

و    محبوبه  کرد  .محبوبه  در  حد  پلک  خواباندن

 ق  گرفت  . اطمینان  دادن  کمکش  کرد  .دم  عمی

ت  زیاد  تس  و  رودرب ایس صدایش  م لرزید  .با  اس

 ، . من من  کنان  جواب  داد  

 ".....مرس  که  اومدید  .من  این جا  راحتم  تا  بعد  " 

 ره ی  سهراب  جمله اش  را  ناتمام  گذاشت  ر .چشم  غ 

نکن  مل  !جمع  کن  بریم  "  ".تعارف  تیکه  پاره 

سلمان  سرش  را  بال  آورد  و  خ ته ی  مرد  شد  .نه  

ب   تنها  سلمان  که  همه  از  لحن  دستوری  و  عصبا

 سهراب  

.ح  تت  کردند  .حمید  با  خنده  به  کمک  آمد  سهراب  

س؟  ملیکا  جان  سهرابو  که  "".م ژ چرا  خشن  می

محبتش  هم  با  صدای  بلنده  حا چ  شناس  تعارف  و  



 

ق  که  م کشید  به  نظر  سغ  در   با  نفس های  عمی

 تل  خودش  داشت  .محبوبه  هم  میانه  را  .گرفت   کن

اجازه  بدید  ملیکا  جون  فکراشو  کنه  اگه  دوست   

 "".داشت  که  بیاد ، خودمون  میاریمش  

خجالت  آب م شد   ملیکا  سری ع تأیید  کرد .داشت  از 

 .جلوی  منصوره  و  سلمان  

  

 ".خودم  بعدا  میام " 

محکم  و  قاطع  نگفته  بود  اما  دهان  سهراب  را  

 بست  .

 :از  جایش  بلند  شد  و  گفت  

 ".ببخشید  مزاحم  شدیم  .با  اجازتون " 

خیل  سری ع  به  طرف  در  رفت  .حمید  هم  به  

ن  بلند  شد  .بیتا  ص ت  کرد  تا  دنبالش  ت عارف  کنا

فرناز  مشغول  :صحبت  با  محبوبه  شود  .کنار  ملیکا  

ت  ها  !احمد  و   ایستاد  و  گفت  ناقال  خوب  یاد  گرف

 سهراب  و  این جا   ""هم  که  اووو  کویته  نه؟  

ملیکا  مات  و  ناباور  نگاهش  کرد  .خیل  تند  از  

محبوبه  برای  مهمان نوازیش    کنارش  گذشت  و  از

 تشکر  کرد  .



 

ت  به  بازویش  کشید  تا  بدرقه  یادش   م حبوبه  دس

 نرود .

دلش  داغ  و  چشمش  پر  از  اشک  بود  .تندتند  پلک  

زد  تا  قطره های  اشک  وقت نشناس ، پای  ی  نیایند  

 .سهراب  .ت ت  آخر  را  جلوی  در  زد  

  

 فرشته # شهر _ ب _ 

  

 الف _صاد #  

  

 # 37پارت 

  

  

 "!مل  گوشیت  رو  چک  کن  انگار  خرابه " 

.دست  از  سرم  » دلش  م خواست  بلند  فریاد  بکشد  

 چرا  کس  «.بردار  .بذار  به  درد  خودم  بم تم  

نم فهمید  دلش  سوخته  است  .نمک  به  زخم  پاشیدن  

ار  مزار  آرش  را  م دید  ثواب  داشت  مگر  !هنوز  هرب

دلش  م خواست  کنارش  دفن  شود  و  آن وقت  این ها  

که  روزگاری  سری  از  هم  سوا  و  نان  و  نمک  

 همدیگر  را  



 

 .خورده  بودند؛  اذیتش  م کردند  

 قدم  به  عقب  رفت  .دیدن  این  دوستان  را  

برگشت    نم خواست  .قبل  از  این  که  در  بسته  شود؛

به  سالن  و  وسایل  پذیرا ب  را  جمع  کرد  .اگر  به  

اختیار  خودش  بود  که  مستقیم  به  اتاقش  م رفت  و  

یک  دل  س ت  گریه  م کرد  .اما  از  نظرش  درست  

 ا  نبود  که  محبوبه  درگ ت  تم 

 تکاری  مثل  مه مانان  او  شود  .

 گفت    :محبوبه  چادرش  را  تا  زد  و

 ".عجله  نکن  مادر  جمع م کنیم " 

 :سلمان  بلند  گفت  

 "ما  هم  بریم  دیگه "  

منصوره  به  طرف  اتاق  رفت  تا  وسایلش  را  بیاورد  

. 

 :ملیکا  شنید  که  سلمان  به  حا چ  گفت  

 ".....اینا  دیگه  ک  بودن؟  اگه  من  بودم " 

اندازه ی  یک  بقیه ی  حرفش  را  نشنید  .بغض  

گردوی  درشت  راه  نفسش  را  بند  آورده  بود  .از  

این  که  بر  اساس  رفتار  سهراب  یا  بیتا  قضاوت  

شود ، ناراحت  بود  .به  چه  کس  باید  م گفت  که  ما  



 

سر  مرسان  .دوست  نم ژرا  امید  خ تی  نیست  و  

 خواست  باید  چه  

 کس  را  م دید؟  

  

 به  این  بزرک  برایش  کوچک  شده  بود  .دلش  شهر  

 .م خواست  گم  شود  و  کس  را  نبیند  

به  «.با  اجازه  ای  » تخانه  تمام  شد  کارش  در  آش 

حا چ و  سلمان  گفت  و  به  اتاقش  رفت  .قبل  از  

ظ  کرد  .تصمیم   ورود  به  اتاق  از  منصوره  خداحاف

شدن  پرونده ی  آرش  سیم  گرفت  به  محض  تمام 

کارتش  را  عوض  کند  ..فکر  م کرد  که  چطور  رفتار  

کرده  که  سهراب  این طور جسورانه  و  بیتا وقیحانه 

 به  شخصیتش  .م تاختند  

از  این  که  مهرنوش  توهماتش  را  با  بیتا  درمیان  

ت  دلگ ت  شد  .کم کم  به   گذاشته ، صدبرابر  بیش

ت  میان شان  نیست   نتیجه  رسید  که  دیگر  دوساین  

 .باید  

 .هرچه  بوده  را  فراموش  نماید  

گفت  و  اجازه ی  «.بفرمایید  » محبوبه  پشت  در  بود 

ورود  داد  .محبوبه  ک نارش  روی  تخت  نشست  

 ت   .دس



 

.به  موهای  لخت  و  بلند  خرما ب اش  کشید  عزیزم   

مردم  رو  نمیشه  گرفت  .دلیل  "نمیشه  !جلوی  دهن  

ت  .طال  که  پاکه  چه  منتش  "!به   خودتو  ناراحت  ک

 خاکه  

مردمک  پرآبش  لرزید  .سر  به  سینه ی  زن  گذاشت  

 و  از . ب رحم  دنیا  نالید  

به  خدا  نه  من  بد  بودم  و  نه  آرش  ب ه  کس  بدی   

دند  .خونه ی  من  رفت  و  ت  دوست  بو "کرد  .اینا  یع

آمد  م کردند  .من  به  چشم  برادر  و  خواهرم  

 نگاشون  ".م کردم  

سرش  را  بال  آورد  و  مستقیم  توی  چشم  محبوبه  

 نگاه  :کرد  و  گفت  

مادرجون  من  از  سهراب م ترسم  .حرفاش  و  

 ""....حرکاتش  

نم ذ ارم   م دونم ...دیدم  .اگه  تو  نخوای  دیگه 

 "".سایه تو  هم  ببینه  

نم خوام  .....مهرنوش  که  صمیم تر  از  این  دو  تا  

"".بود  اون طور  تهمت  زد  .اینا  که  جای  خود  

 دارن  

 .محبوبه  ناز  و  نوازشش  کرد  

 تا  حال  فکر  م کردم  دوستاتن  و  خوبه  که  دورت  "



 

 نه  "!باشن  اما  امشب  فهمیدم  که  

خدا  را  شکر  کرد  که  فکر  بدی  راجع  به  او  نکرده  

س  را  ژ ب ودند  .هم  ی  باعث  آرامشش  شد  .گو

ب  که   برداشت  و  مصمم  شماره ی  همه ی  کسا

 روزی  به  اسم  

 .دوست  م شناخت ، مسدود  کرد  

ت   برای  خودش  و  اعصاب  و  حال  و  روزش  به

ت   ت  سر  م  نم شنید  .صبح  وقبود  که  خ تی  

 صبحانه  نشسته  

 سرم  و  خجالت  گفت  ژ:بودند؛  با  

 "حاج آقا  میشه  یه  خواهش  کنم؟ " 

  

 را  آرام  زمزمه  کرد  «حتما  ».حا چ  

خواهش م کنم  دیگه  به تماسای دوستای  آرش  

 "جواب  ندید  یا  حداقل  خ تی  از  من  بهشون  ندید  .

 دیگه  نم خوام  ببینمشون  ".

 گفت  دوستان  آرش  .«دوستام  »:.نگفت  

 :حا چ  سرش  را  پای  ی  آورد  و  محکم  گفت  

 ".هر  طور  تو  بخوای  بابا " 



 

هنوز  زبان  ملیکا  به  تشکر  باز  ن شده  بود  که  

موبایل  حا چ  زنگ  زد  .کنار  دستش  بود  .تماس  را  

 وصل  کرد  .

 ت  صحبت  نکرد  و  تهش  گفت   چند  جمله  بیش:

 ".الن  میاییم " 

 :محبوبه  به  محض  این  که  تماس  قطع  شد  گفت  

 "خ ته  حا چ؟ " 

خ ته .....بابا  شما  هم  آماده  شو  که  بریم  .قاتل  پیدا  

" 

 ".شده  
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 ندارد   .روز  درد 

 شب  است  که  م فهم  تا  به  حال  چقدر  مرده ای   

  



 

  

تی  گذراند   تمام  روز  را  با  حا چ  در  آگاه  و  کالن

 .به  

  

 عنوان  ول  دم  رسما  شکایت  نوشت  و  تحویل  داد  .

ت  را  ازش   شکایت  از  مردی  که  تمام  خوشبخ

  ص ت  مردی  دزدیده  بود  .هرچه  مشکل  داشت  تق

بود  که  آرشش  را   ب گناه  کشت ه  بود  .مردی  که  

زندک اش  را  تبدیل  به  جهنم  و  خانه  و  کاشانه اش  

 را  ویران  کرده  .بود  

خسته  و  له  و  لورده  به  خانه  بازگشت  .از  شدت  

سردرد  و  گریه  چشم هایش  باز  نم شد  .چشم های  

خط  باریک  و  پلکش  مثل    درشتش  تبدیل  به

بالشتک  شده  بود  .دوش  گرفت  و  روی  تخت  دراز  

 کشید  .

 .حوصله ی  خشک  کردن  موهایش  را  هم  نداشت  

 محبوبه یک  لیوان  چای  و  حوله سرد برایش آورد  .

 حوله  را  روی  چشم ها  گذاشت  .کنارش  نشست  .

کند  .بلند  شد  نتوانست  سردی  حوله  را  تحمل  

نشست  و  حوله  را  کنار  گذاشت  .لیوان  چای  را  ب  

 ی  .دست هایش  گرفت  



 

موهاتو  خشک  نکردی  .هوا  داره  سرد  میشه  .سرما  

 "".م خوری  

 چشم هایش  دوباره  پر  شد  .بغض  نشست  توی  

 .حنجره  و  صدایش  را  خش دار  کرد  

ب کس  به  درد  این  دنیا     کاش  بم تم  .من  تنها  و 

"نم خورم  .کاش  اون روز  قلم  پام  م شکست  از  

خونه  ب تون  نم رفتم  .یا  با  آرش  م مردم  یا  آرشم  

 زنده  ".م موند  

محبوبه  دست  دور  شانه اش  انداخت  .صورتش  را  

 .ب وسید  و  دلداریش  داد  

خ ت  نداریم  مامان  جان  حکمت  خدا  را  که  ما  

."پیمانه ی  شوهرت  هم  پر  شده  بود  .این  نبود  

شاید  تصادف  م کرد  .کس  چه  م دونه  .تو  هنوز  

ب  و  یه  عمری  پیش  رو  داری  .فکر  کن   جوو

 س  ژ ت  من  ب حکمتش  این  بوده  "!بیای  و  دخ

ت گذاشت و  برگشت  به  محبوب  لیوان  را  روی  پاتخ

 ه  

 گاه  کرد  .گله مند  و  شاک  گفت  :ن

ت   ت  دو  ساله  بودم  منو  به  سرپرس چ  م شد  وق 

 ت  هشت  ساله  بودم   "".م گرفت  ی  .یا  نه  وق

 .زانوهایش  را  در  سینه  جمع  کرد  و  نالید  



 

ت   یه  عمر  دلم  مامان  خواست  .هرک  اومد  و  دس

خواد  مادرم  بشه  .با  به  "سرم  کشید  فکر  کردم  م 

 این   آرزو  قد  کشیدم  و  ب زرگ  شدم  .همه ی  چ 

تی  که  از  زندک  م خواستم  رو  کنار  آرش  پیدا  کردم  

.هم  پدر  بود  برام  و  هم  برادر  .بلد  نبود  مادری  

تی  کم  نم ذاشت  .حال  که   کنه  ول  از  محبت  چ 

دم  .انگار  همون  بچه ی  نیست  انگار  خودمو  گم  کر

 هشت  ساله ام  

 ".که  توی  یه  شهر  بزرگ  گم  شدم  

اشکش  راه  گرفت  و  روی  زان ویش  چکه  کرد  

.محبوبه  اجازه  داد  خودش  را  خال  کند  .چند  دقیقه 

ای  که  گذشت ، لیوان  چای  را  به  دستش  داد  و  

 ظرف  خرما  را  .نزدیکش  برد  

 مادر  .رنگ  به  روت  نمونده  .قاتلو   "  بخور

 ت؟   "نم شناخ

:سرش  را  بال  انداخت  .کم  از  چای  را  لب  زد  و  

گفت  نه  !تا  حال  ندیده  و نه  اسمشو  شنیده ب ودم 

 .از این  "ا

گنده  لتا  !اصل  نم فهمم  چه  خورده  و  برده ای  با  

 ".آرش  داشته  

  



 

ه  !حتما  پلیس  بازجو ب  م کنه  و   خدا  خودش  آگاه

 ""!میگن  دیگه  

ت اش   شانه  بال  انداخت  .کم  دیگر  چای  خورد  و  بی

 را  .بال  کشید  

  

بگه  یا  نگه  دیگه  چه  فرق  م کنه؟  آرش  که  زنده  

 "".نمیشه  

محبوبه  نم دا نست  این  زن  ناامید  را  چگونه  دلداری  

ته ای  امیدوار  کند  .تا  جا  با  چه  انگ دهد  .او  را  

ب  که  توانست  نوازشش  کرد  و  عشق  داد  .ملیکا  

ت اش  با  آرش  معلوم   با  پیدا  شدن  قاتل  که  دشم

نبود؛  گو ب  آرش  را  تازه  ازدست  داده  است  .شاید  

فکر  م کرد  قاتل  آشنا  باشد ، محاسن  آرش  را  

 و  ا  یادآوری  م کرد

باعث  عذاب  وجدانش  م شد  .احتمال  فکر  م کرد  همه  

مثل  خودش  زود  از  کاری  که  کرده اند  پشیمان  م 

 شوند  .مثل  این  روزها  که  مرتب  به  رفتارش  فکر  

.م کرد  مبادا  کاری  کرده  و  مهرنوش  حق  داشته  

 است  محبوبه  متوجه  شد که  ملیکا عوض  شده  است

. 



 

ت  محبوبه  در  اتاقش  را  نم زد ، از   صبح ها  تا  وق

اتاق  ب تون  نم آمد  .بیدار  م شد  و  در  تراس  م 

 نشست  .

 ساعت ها  به  یک  نقطه  خ ته  م شد  و  فکر  م کرد  .

 چند  روز  م شد  که  از  خانه  ب تون  نیامده  بود  .

تا  شاید  سهراب  ساعت ها  جلوی  برج  م ایستاد  

 ملیکا  .را  تنها  ببیند  
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نزدی ک  به  یک  هفته  شد  ول  از  ملیکا  خ تی  نبود  

. 

عص ت  و  خشمگ  ی  توی  ماش  ی  نشسته  بود  

.هرچه  فکر  م کرد  به  بن بست  م خورد  .شماره ی  

شتاب زده ای  نثارش  کرد  «سالم  »احمد  را  گرفت  و  

 .جواب  :نشنیده  گفت  



 

ت ملیکا  از  خونه ی حا چ بیاد  ب  یه کاری  ک م تو

 ""ب تون؟  

احمد  این  روزها  با  مه رنوش  درگ ت  بود  .ناراحت  

از  این  که  ملیکا  را  تنها  گذاشتند  .اما  لب  باز  م 

م کرد  .حوصله کرد  مهرنوش  حرف هایش  را  تکرار  

 ی  دل سوزی های  .سهراب  را  نداشت  

 نه  نم تونم  .بتونمم  نم خوام  .کم  با  مهرنوش   "

 "مشکل  ندارم  .تو   چ کارش  داری؟  

ت  از  این  نم توانست  احساساتش  را  پنه ان   بیش

 کند  .

 .صدایش  بال  رفت  

مردک  یه  هفته اس  از  خونه  ب تون  نیومده  .این  

"گولخم  که  راه  و  نیم راه  این جاست  .نم تونم  دیگه  

ت  .باید  ملیکا  از  اون  خونه   احمد  باید  کمکم  ک

 بیاد  ".ب تون  

ول  کن  بابا  !گولخ  دیگه  کیه؟  جاش  خونه ی  حا چ   

 ""امنه  !بیاد  ب تون  کجا  بره؟  

  .فریاد  سهراب ، احمد  را  ح تت زده  کرد 

بیاد  ب تون،  م ذارمش  روی  سرم  .تو  فقط  از  اون 

جا  "".بیار  ب تون،  بده  دست  من ، دیگه  کارت  

 نباشه  



 

احمد  تازه داشت مشکوک  مشد  .صدایش سرد و  

 .طلبکار  شد  

 ت  چه؟   " منظورت  چیه؟  روی  سرت  م ذاریش  یع

 "سهراب  نکنه  طمع  کردی؟  

به  سیم  آخر  .مهم  نبود  احمد  چه  سهراب  زده  بود  

 .م گوید  و  چه  فکر  م کند  

طمع  چیه؟  دوسش  دارم  .یه  عمره  توی  حسرتش   

" 

 ".موندم  .حال  که  وقتشه  نم ذارم  مفت  از  دستم  بره  

 ما  از  این  حرفا  نداشتیم  .چشم  به  ناموس   "

  

 میک؟  زنت  به  دوست مون .....سهراب  تو  م فهم   چ  

 "اون  خو ب ....توی  حسرت   چ  بودی؟  

احمد  باور  نم کرد  که  سهراب  از  زمان  گذشته  تا  

ت  آرش  بوده  هم   ت  وق حال ......حرف  م زند  .یع

به  زنش  این قدر  پست  بودی  که  به  زن  رفیقت  

 س؟  ژ چش  داشته   ""با

آدمه؟  شده  دیگه  " "!دل  دادن  مگه  دست  خود  

س  ژ توجیه  م کرد  .احمد  سرش  نبض  گرفت  .چک

 در  .شقیقه ها  م کوبید  

 "سهراب  تو   چ کار  کردی؟  زن ت   چ؟  " 



 

 .پررو  شد  و  قلدر  

زنم   چ؟ دوسش دارم  اندازه ی  خودش  .اما مل  

"عشقه   !م فهم؟  از  اون  عشقا  که  تنتو  داغ  م کنه  

 خونتو  به  جوش  میاره  و  "!

ت شان  آمده   احساس  تهوع  کرد  .چه  به  روز  دوس

 بود  .

 .چطور  چشم  هرز  سهراب  را  ندیدند  

ب  !خودتو  اون  بیتا  فامیل تون  که    حالمو  بهم  م ز

"چرت  و  پرتاشو  توی  گوش  مهرنوش  پر  کرده  

شمارتو  روی  .دیگه  ".نم خوام  نه  خودتو  ببینم  نه  

گوشیم  تماس  را  قطع  کرد  .سهراب  مشتش  را  روی  

فرمان  کوبید  .نم گذاشت  ملیکا  از  دستش  برود  .حتا  

شده  فرناز  را  مجبور  م کرد  همکاری  کند؛  ملیکا  را  

 به  دست .م آورد  

احمد  بغض  گلویش  را  گ رفت  .مرگ  آرش  و  

که  اعتماد  داشت   ت  وضع  زنش و  طمع  دوس

.افکار  سیاه  مهرنوش  که  تمام  محبت های  ملیکا  را  

فراموش  کرده  بود  . ب اختیار  اشک  به  چشمش  م 

آمد  .شماره ی  حا چ  را  گرفت  .احوال تس  گرم  کرد  

 و  جواب  سرد  .تحویل  گرفت  



 

مزاحم  شدم  که  احوال  ملیکا  خانوم  رو  بگ تم  . 

 س  خود شو  جواب  نداد  ژ "".گو

رویش  را  نداشت به  ملیکا  زنگ  بزند  .امیدوار  بود  

که  حا چ  درست  و  حسا ب  از  حال  و  احوال  ملیکا  

 بگوید  .

 .حا چ  جواب  داد  

خدا  روشکر  خوبه  !اما  بعد  از  اون  شب  که   

"دوستاتون  اومدن  خونه ی  ما ، از  من  خواست  که  

جواب  تلفن تون  رو  ندم  .ممنون  میشم  که  دیگه  

 ".تماس  نگ تید  

ضبه ی  دیگری  محکم  به  سرش  خورد   گو ب  

.احتمال  داد  که  ملیکا  از  قصد  سهراب  خ تدار  شده  

و  این گونه  راه  ارتباط  را  بسته  است  .چاره ای  جز  

.همه ی  تشکر  و  عذرخواه  برای  مزاحمت  نداشت  

 این ها  روی  

.هم  تلنبار  شد  تا  مهرنوش  دوباره  اشاره  کرد  بیتا  

ی  خونه ی  حا چ،  یه  پسره  از  این     م گفت  رف

"آمپولیا  اون جا  بوده  و  همچ  ی  نذاشته  مل  چای  

 هم  "!تعارف  کنه  
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مثل  آتشفشان  فوران  کرد  .جوری  ناگهان  احمد  

 فریاد  

 .کشید  که  مهرنوش  مات  ماند  

غلط  کرد  بیتا  با  تو  که  هر چ  اون  میگه  تکرارش   

ت  .تو  خودت  شعور  نداری؟  ملی کا  رو  نم  "م ک

 شناس  

ت؟  احمد   "که  هر  گوه  بیتا  خورد ، تکرارش  م ک

 حرف  بزن  !دیوونه   "!چته  تو؟  درست  

 "شدی؟  

دو  دستش  را  روی  صورتش  کشید  .دم  گرفت  و  

 سینه  .اش  را  از  هوا  خال  کرد  

مهرنوش  به  جان  ام ت  اگه  بشنوم  با  بیتا  هم کالم  

""!شدی  یا  رفت  و  آمد  کردی  دیگه  نه  من  نه  تو  

دلیل  برای  این  گیج  و   سردرگم  نگاه  کرد  .دنبال  

 قطع  .رابطه ی  یهو ب  م گشت  



 

". چ  شده؟  مگه  میشه  یهو  قطع  رابطه  کنم  " تند  

س اش  را  برداشت  و  ژ و  شتاب زده  بلند  شد  .گو

 .شماره ی  حمید  را  گرفت  

 ت  که  میشه ......الو  حمید   " الن  م بی

یم  گرفتیم  سالم ......گوش  کن  !من  و  مهرنوش  تصم

 دیگه  با  کس  ارتباط  نداشته  باشیم  .جریان  آرش  

 تا  رو  برامون  روشن  کرد   ".خیل  چ 

مکث  احمد  و  دهان  باز  مهرنوش  که  مانده  بود ، 

 چه  .شده  است  

نه  گوش  کن  !به  خانمت  هم  بگو  خدای  نکرده   

 دونه  ! "ببینم  با  مهرنوش  تماس  داشته ، خودش  م

 ".خدافظ  

انگشت  اشاره  را  تهدیدوار  جلوی  مهرنوش  تکان  

ت های  غل   داد  و  برایش  خط  و  نشان  کشید  .دوس

 و  غش دار .را  نم خواست  

محبوبه  وارد  اتاق  شد  .باز  ملیکا  در  تراس  نشسته  

 و  غرق  در  افکارش  به  یک  نقطه  خ ته  شده  بود  .

زد  .کم  زمان  برد  تا  متوجه  اش  شود  .بلند  صدایش  

 .شد  و  به  اتاق  آمد  

 "جانم  مادرجون  !کاری  هست  انجام  بدم؟ " 

 ت  ب ه  گونه اش  کشید  و  گفت   :محبوبه  دس



 

 ".نه  مادر  !حا چ  اومده ، کارت  داره  " 

شالش  را برداشت  و  روی  سرش  مرتب  کرد  .همراه 

به  سالن  رفت  .حا چ  جلوی  تلویزیون  محبوبه  

 را  با  محبت  جواب  داد  .«.سالمش  » نشسته  بود 

.روی  مبل  نشست  و  منتظر  تا  حا چ  کارش  را  

 بگوید  

ت   ".خو ب  که  بابا؟  این  روزا  یه  کم  سرحا ل  نیس

" تشکر  کرد  و  اطمینان  داد  که  خوب  است  .حا چ  

احمد  گفت  و  جوا ب  که  داده  بود  .البته  از  تماس  

که  .سهراب  و  حمید  هم  همان  جواب  را  شنیده  

بودند  مرس  !کارخو ب  کردید  .نم خوام  ارتباط  داشته  

 "".باشم  

  

 حا چ  حرق  را  که  م خواست  بزند  مزه مزه  کرد  .

 .مقدمه ای  چید  

!یه  درصد  هم  فکر   باباجان  این جا  خونه ی  خودته 

 ض  هستیم  . "نکن  و  من  و  محبوب  از  بودنت  نارا

 "!وجودت  برامون  برکته  خدا  م دونه  

ب  از  این  زن  و  مرد  را  با  واژه ها   تشکر  و  قدردا

نم شد  بیان  کرد  .اطمینان  داد  که  فکر  نامربوط  نم 

 کند  .



 

 است   .فقط  از  نامرادی  دنیا  شاک 

ی  .اجازه  م دی  کس  رو     بابا  پلمپ  خونه  را  برداش

 تش  کنه؟   ""بفرستم  تم 
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این  خانه  با  زندان  چه   فرق  م کند   ب  تو؟  

 شهریور  و  آبان  چه  فرق  م کند   ب  تو؟  

  

منفجر  شد  و  آسمان  ابری   انگار  منوری  در  دلش 

ب  و  روشن  کرد  .بازگشت  به  خانه  دلش را  نورا

اش  آرزو ب  بود  که  در  ب  ی  مشکالت  گم  شده  

بود  .چشم هایش  نور  گرفت  و  درخشید  .لبش  انحنا  

پیدا  کرد  و  لبخند  شکوفه  کرد  .ذوقش  را  پنهان  

ما  هر  کس  این  چهره  کرد  تا  دل  محبوبه  نشکند  .ا



 

را  با  ده  دقیقه  پیش  مقایسه  م کرد؛  م فهمید  که  خ 

 س  دریافت  ژ ت  خو

.کرده  است  .خود  را  جلو  کشید  و  لبه ی  مبل  

 نشست  

 "!خودم  م رم  .کارگرم  رو  هم  میگم  بیاد  کمک " 

 حا چ  با زنش  نگاه  رد  و  بدل  کرد  .سرش  را  تکا

 اد  .که  به  معنای  موافقت  نبود  ب د

ت   باباجان  اگه  اجازه  بدی  من  کس  رو  ب تم  تم 

 کنه   "

".بعد  شما  برو  .سرگرد  توصیه اش  این  بود  یک 

 باره  آب  سردی  انگار  روی  سرش  ریخته  شد  .

صحنه ی  اتاق  خوابش  جلوی  چشمش  رژه  رفت  

  و  تختش  و  به    .آن  همه  خون  روی  زم  ی

دیوارها  پاشیده  شده  بود  .بغض  چن ته  زد  سر  

 جای  همیشک اش  .

را  زمزمه  «باشه  ».سرش  را  آرام  پای  ی  آورد  و  

کرد  سرش  پای  ی  ماند  تا  اشک  حلقه  در  چشمش  

 را  پنهان   .کند  

چرا   این ....مرد ....هم  ی  قاتله ....به  پلیس  میگه  

 ""آرشو  کشته؟  

 گفت  .حا چ  جواب  داد  ا«ن چ  ».محبوبه  



 

".احتمال  میگه  .قول  م دم  هر چ  شنیدم  بهت  بگم "  

تشکرش  آرام  و  زیرلب  بود  .حا چ  بلند  شد  و  با  

تی  لزم  نداری  "به  طرف  در  رفت   ی چ   گف

خت  و  .محبوبه   "بدرقه اش  کرد  .برگشت  و  چای  ری

 ت   روی  م 

 .گذاشت  

 ".بیا  مادر ...بیا  چای  بخو ریم " 

کنارش نشست  .فکرش  حول  محور  خانه اش  م گشت  

 .یک هو  یادش  آمد  سگ هایش  هم  مرده اند  .

 :سرش  را  بال  گرفت  و  به  محبوبه  گفت  

 نامرد  سگ هام  رو  هم  کشت  .بخوام  برم  خونه ،  "

 و  تا  سگ  خوب  پیدا  کنم  "باید   د

:محبوبه  به  لیوان  چایش  لب  زد  .با  احتیاط  گفت  

ب  توی  اون   به  نظرت  با  دو  تا  سگ ، تنه ا  م تو

ی  برای  شوهرت    ب؟  سگ ها  تونس خونه  ""بمو

ی؟  شانه  بال  انداخت  .دستش  را  تکیه گاه    کاری  ک

ره ی  بالی  لیوان  را  سرش  کرد  .با  .انگشت  دای

 لمس  کرد  

 ".نم دونم  .دیگه  هی چ  نم دونم  " 

ل  ا ی  عجله  نکن  مادر  !برو  بب  ی  اص  برای  رف

 ت   ب  تحمل  ک حال  و  "".هوای  خونه  رو  م تو



 

 !آه  کشید  .تلخ  و  سوزان  

 "تا  ک  م تونم  سر  بار  شما  باشم؟ " 

 سر  زد  ژ کشید  و  ت.محبوبه  ابرو  درهم  

نشنوم  دیگه  این  حرفو  !این جا  همیشه  خونته  

."یادت  نره !اما  .....من  یه  فکری  کردم  .نظرت  چیه  

اون  خونه  رو  بدی  اجاره  و  بیای  توی  این  برج  

ب  و  هم   ت؟  هم  خونه ی  خود یه  واحد  ".اجاره  ک

د  .فکر  بدی  نبود  نزدیک  ما  چشم ها را  باریک  کر

.تصور  تنها ماندن  در  آن  خانه ، سخت  و  ترسناک  

بود  .یک  خانه ی  دیگر  که  هیچ  خاطره ای  از  آرش  

ی    گوشه  و  کنارش  نداشت  .باز  هم  تصمیم  گرف

 سخت  بود  .

 شاید  باید  اجازه  م داد  محبوبه  یا  حا چ  به  جایش  

 صمیم  م گرفت ند  .فکر  م کردند  و  ت

.حا چ  از  خانه  که  ب تون  رفت  با  سلمان  تماس  

ب  دو  نفر  رو  ب تی  خونه  گرفت  سلمان  بابا  م تو

 ی؟    ت  ک ی  این   ""بنده ی  خدا  را  تم 

تنها  کلمه «.چشم  » نم گفت «نه  »سلمان  به  حا چ  

ار  باب  ای  بود  که  برای  حا چ  داشت  .هرچند  آن  ک

میلش  نبود  .درست  مثل  هم  ی  کاری  که  خواسته 



 

ت   بود  .از  زن های   ب دست  و  پا  بدش  م آمد  .تم 

 کردن  

نداشت  چشم  «تو  بیا  و  اون  بره  ».خانه  که  دیگر  

 حا چ،  آدرس  رو  پیامک  کن  و  کلید  رو  بذار   "".

 سرکت،  میام  برم دارم  ژ

برداشت  و  با  دو  کارگر  به  خانه ی  ملیکا   کلید  را 

و  آرش  رفت  .باغ  خزان زده  و  زرد  شده  از   ب آ 

 ب  را  نگاه  کرد  .

ماش  ی  زیر  سقف  گاراژ  لیه ای  از  خاک  رویش  

نشسته بود  .بالی  پله ها ، در  هال  را  که  باز  کرد ، 

 شماره ی  

جانم حا چ »شد .با    س اش نمایانژ حا چ  روی  گو

 جواب  داد  «.

رو  تم سلمان   ت  ک بابا   !ی  !به  فقط  بقیه اتاق  

اش  خواب  کاری و   جاها نداشته ب   که  باش  خونیه  

" 
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خیال  حا چ  را  راحت  کرد  و  وارد  شد .نگاهش  را  

ی  چرخاند  .غ ت  از  گرد  و  خاک    در  سالن  پای

نشسته  روی  وسایل ، خانه  مرتب  بود  .ردی  از  

خون  مانده  و  خاک  خورده  و  تغی ت  رنگ  داده  را  

پای  ی  پله ها  دید  .نفس  گرفت  و  برای  دو  کارگر  

 ت  شود   ب  بود  .باید  تم  توضیح  داد  هرجا  خو

شان  را  گوشه ای  م گذاشتند  و  تا  کارگرها  وسایل 

آماده م شدند؛  با  بال  رفت  .در  اتاق  باز  بود  .عالئم  

جرم  و  تحقیق  برآن  هنوز  معلوم بود  .بوی بدی  

مشامش را آزرد  .خودش  را  برای  قضاوتش  سرزنش  

کرد  .دیدن  این  اتاق  برای  او ب  که  آرش  را  فقط  

   یک بار  دیده  بود؛

.ناراحت  کننده  بود ، چه  برسد  به  زن  مرحوم  قبل  

از  آمدن  قصد  داشت  کارگرها  را  بگذارد  و  به  دنبال  

کارش  برود  اما  با  دیدن  اتاق  خواب  و  وسایلش ، 

ت  در   پشیمان  شد  .کنار  کارگرها  ماند  تا  مبادا  خیان

بالش ها    ت  و امانت  صورت  گ تد  .فرش  و  روتخ

را  کنار  گذاشتند  تا  بعد  تصمیم  بگ تند  .به  خودش  



 

بود  که  همه  را  دور  م انداخت  .در  کمد  نیمه  باز  

 بود  .

  

 گاوصندوق  با  در  باز  دیده  م شد  .این  بار  سلمان  

 .شماره ی  حا چ  را  گرفت  

 حا چ  جان  این  گاو  صندوقشون  درش  بازه  !خ ت 

 ""!داری؟  من  مسئولیتشو  گردن  نم گ تم  ها  

 ب   .حا چ  خندید  .بلند  و  طول

از  دست  تو  سلمان  !نگران  نباش  پسر  !پلیس  خال   

" 

 ".کرده  و  بعد  هم  تحویل  من  داده  

کنجکاویش  را  نتوانست  مهار  کند  و  با  لحن  مرددی  

 :گفت  

 "تحویل  شما  چرا؟  " 

واقع  تحویل  زنش ول حالش خوب  نبود .هوش  در  

"و  حواسش  سرجاش  نبود  من  براش  ورداشتم  .به  

 من  "شک  داری  آقا  سلمان؟  

ت  به  موهای  پرپشتش  کشید  خدا   .لب  گزید  .دس

 نکنه  حا چ  !کن جکاو  شدم ......حا چ  من  "

 " !هستم  این جا  تا  کار  اینا  تموم  بشه  



 

تشکر  صمیمانه ی  حا چ  را  با  لبخند  پذیرا  شد  و  

 فقط  

ب   شدند  .او   کارآ قا  مشغولجواب   داد  " . کارگرها"

ت   ی  خانه  را  نگاه  کرد  .به  آن  دخت شبا  دقت  بی

ساده  و  گریان  نم آمد  این قدر  با  سلیقه  باشد  .مثل  

لوغ  نبود  ت  خانه ها ب  که  دیده  بود؛  ش بیش

.وسیله ها  گزیده  و  کاربردی  و  در  ع  ی  حال  

 شیک  و  نفیس  انتخاب  شده  بودند  .

 ا

شک  کرد  که  کار  خودش  باشد  .احتمال  از  

ت  بود   سرکژدکوراتور  کمک  گرفته  بود  .هر  

 کارش  حرف  

 .نداشت  .ایده های  جذا ب  داده  بود  

ل  کلید  به  خانه  آمد  .ملیکا  سلمان  شب  برای  تحوی

مشتا ق   بود  که  از  خانه اش  بگوید  .گو ب  که  

وسایل  خانه  حرق  زده  و  او  منتظر  شنیدن  بود  

 .سلمان  هم  

  

که  در  حرف  زدن  خسیس  و  ممسک  .از  طرق  هم  

با  ملیکا همصحبت  نمشد .رو  به حاچ  توضیح  داد و  

ت  نظر  خواست  .حا چ  بود   و  روتخ درباره ی  فرش 



 

که  ملیکا  را  وارد  صحبت  کرد  .باز  ملیکا  در  تص 

 میم گ تی  

 .مردد  .دودل  به  محبوبه  نگاه  کرد  

ی    ل  دادی  شسا مادر  به  نظر  من  نگه  ندار  .مث

ت  شد  لزم  نبود  ادامه ی  حرف  را   و   "".....تم 

 بگوید  .هم   

 کاق  بود  .ی  

تی  نگه   ملیکا  بغض  کند  و  بگوید  نم خواهد  چ 

 دارد  .

تاک  گذاشت   .محبوبه  نظر  خودش  را  هم  به  اش

میگم  حا چ  توی  برج  واحد  خال  داریم؟  اگه  هست  

سرایطش  چطوره؟  برای  ملیکا  خانم  ژ"".که  بب  ی  

 بگ تیم  

 .ابروی  حا چ  درهم  رفت  

 این جا  چشه؟  "   "مگه

محبوبه  چشم  و  ابرو ب  آمد  .سلمان  هم  سرش  را  

 بال  

 .آورد  و  به  خاله  چشم  دوخت  

تم  دلش  م خواد  مستقل  باشه  .اون  خونه  زیادی  دخ

 "بزرگ  و  ناامنه  !گفتم  اگه  بشه  اونو  بده  اجاره  یا  

 بگ ته   ".بفروشه  بیاد  نزدیک  خودمون  یه  واحد 



 

  

حا چ  سر  تکان  داد  .حرق  روی  زبانش  م آمد  و  

 دوباره .قورتش  م داد  

 تی  هست که ما  باید بدونیم؟ " "حاچ  چ
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محبوبه  با  ابروی  بال  رفته  و  چشمان  باریک  شده  

بم  حا چ  دستش    پرسید  .معلوم  بود  که   زیر  و

 هست  .

 :حا چ  رو  به  ملیکا  گفت  

 "بابا  یه  چای  میاری؟ " 

  

آرام  گفت  و  بلند  شد  .کس  حرق  نم «چشم  »ملیکا  

تی  گفته  شد  به  چشم  ملیکا   زد  .اگر  با  اشاره  چ 



 

ت  گذاشت  و  به   ت  چای  را  روی  م  نیامد  .سی

 سراند  طرف  .حا چ  و  سلمان  

ب  را  جلوی  محبوبه  گذاشت  .دلش  خواست   فنجا

.مستقیم  نظر  حا چ  را  بداند  .اما  امان  از  کم رو ب  

 حا چ دو سه تا  توت برداشت  و در دهان  گذاشت  .

 :جرعه ای  چای  خورد  و  گفت  

 تی  از  خرید  واحد  نگفته  بود؟  "  "آرش  چ 

به  حا چ،  خاطراتش  را    سرش  را  بال  آورد  .چشم

 مرور  .کرد  

 مل  برای  سالگرد  ازدواجمون  یه  سورپرایز  برات  "

 ".دارم  .فکر  ک نم  خوشت  بیاد  

 ق  تکان  داد   .سرش  را  به  عالمت  ن

 ".گفت  یه  سورپرایز  داره  اما  توضیح  نداد  " 

   گفت  و  ادامه  داد«خدا  بیامرزش  ».حا چ  زیرلب 

یه  واحد  این جا  معامله  کرده  بود  .پولش  رو  هم   

 "ا

داده  و  فکر  کنم  سند  هم  زده  بود  .اصل  یادم  نبود  

. 

 "فردا  برم  دنبالش  ببینم   چ  میشه؟  

 "توی  هم  ی  برج؟  طبقه ی  چند؟  " 

 "طبقه ی  نهم " 



 

سلمان  پوزخندی  روی  لبش  آمد  .این  زن  زیادی  

ساده  بود  برای  این  همه  ثروت  .همان  خانه  کل  

 قیمتش  بود  !و  حال  واحدی  در  این  برج  

 "حا چ  چرا  انحصار  وراثت  نکردین؟ " 

انگار حاچ وارث  بود که از  او  م پرسید  .ملیکا  با  

غیظ  توی  دلش  غر  زد  " .ب گو  به  تو  چه؟  مردک  

 "!غولتشن  

 هر  سرش  را  پای  ی  انداخت  و  چایش  را  اما  در  ظا

 .نوشید  و  به  جواب  حا چ  گوش  داد  

 راست  میگه  بابا  !باید  برای انحصار  وراثت  اقدام  "

 ".کنیم  .به  توکل  میگم  کاراشو  کنه  

اسم  توکل  را  از  آرش  هم  شنیده  بود  .وکیل  که  در  

مالک  که  م عامله  م کرد؛  ق  زم  ی ها  و  ا امور  حقو

 تی  یادش  آمد  . همکاری  م کرد  .حا چ  گو ب  چ 

س اش  را  برداشت  و  با  چند  لمس  شماره ای  ژ گو

 را  

 .گرفت  .هر  سه  با  کنجکاوی  به  حا چ  چشم  دوختند  

 ".سالم  جناب  آزاد  .رفیغ  هستم  " 

 ی    و  با  گفکم  به  احوال تس  و  تعارفات  پرداخت  

 » اصل  حرف  را  زد «.غرض  از  مزاحمت  



 

ت    م خواست م  ببینم  اون  واحدی  که  به  مددی  فروخ

" 

 تی  بدهکاره؟   "کاراش  انجام  شد  یا  هنوز  چ 

تی  پرسید  که  حا چ  مجبور  شد  از  مرگ   مرد  چ 

 آرش  .بگوید  

 بشه  سند  زد  " ".اگه  پول  مونده  تسویه  کنیم  که  

م گفت  «بله  و  آهان  »دل  توی دلش نبود  .حا چ  فقط  

س اش  بود  ژ .سلمان   ب خیال  شده  و  سرش  در  گو

.م حبوبه  کانال  تلویزیون  را  عوض  و  صدایش  را  

س  را  کنار  ژ ظ  کرد  و  گو کم  کرد  .حا چ  خداحاف

و  با  ظرف  تخانه  رفت   گذاشت  .محبوبه  به  آش 

میوه  برگشت  .کس  سؤال  ن تسید  .هرچه  به  خودش  

فشار آورد  که  خودش  ب تسد،  نشد  .محبوبه  مشغول  

ی  جلوی  حا چ  و    ی  و  گذاش  میوه  پوست  گرف

 سلمان  بود  .

پرت قال  دیگری  برداشت  و  پاک  و  پره  پره  کرد  و  

سؤال  را  پرسید  .ملیکا  جلوی  ملیکا  گذاشت  .بالخره  

 ت  کشید   نفس  .راح

 تی  دستگ تت  شد؟  "  "حا چ   چ  شد؟  چ 

دست  ملیکا  پرتقال  به  دست  در  نیمه  راه  دهان  

 ماند  .



 

 .حا چ  اما  ملچ  و  ملوچ کنان  پرتقالش  را  م خورد  

".هوم ....آره  !سند  زده  شده  .کلی د  هم  تحویل  داده 

 " 

 لیدش  کجاست  پس؟  " "ک

 :سلمان  سرش  را  یک  آن  بال  آورد  .با  خود  گفت  

 ".چه  عجب  حرف  زد  " 

ملیکا  از  نگاه  سلمان  سرخ  و  سفید  شد  .خودش  را  

برای  عجله اش  سرزنش  کرد  .انگار  که  گناه  

مرتکب  شده بود .همیشه  هم  ی بود  .حتا  در  خرید  

یا  مهرنوش  جور  قیمت  پرسید ن  یا   هم  یا  آرش 

چانه  زدن  را  م کشیدند  .ملیکا  به  زحمت  با  مر دها  

ت  م کرد  .به  احمد  و  سهراب  و  حمید   احساس  راح

 را  هم  به  مرور  .عادت  کرده  بود  

 .حا چ  شانه  بال  انداخت  

  

گاوصندوق  نم دونم  دقیقا  !باید  ببینیم  توی  وسایل  

 ""هست  یا  نه؟  

بلند  شد  و  از  اتاق  ساک  کوچک  را  آورد  .سلمان  

تها ب  که  از  درون  ساک  روی   از   زیر  چشم  به  چ 

 ت   م 



 

که  آرم  گذاشته  دف م تخانشد؛  ه نگاه  های  کرد  

 .مختلف  را  چندین  سند  داشتند و   .پاکت هتعدادیا   ب  

 ل  بزرگ  و  کوچک  طال  !جعبه ی  مخم

کلیدی  در  این  کیف  نبود  .حا چ  نگاهش  را  به  

تی  یادش  بیاید  .کم  فکر   ملیکا  .دوخت  تا  شاید  چ 

کرد  نم دونم  .شاید  توی  کشوهای  اتاق  خواب  باشه  

 تش   یا   "".توی  دف
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 ت  باران  م بارد؛   تا  وق

 .ریشه های  هیچ  خاطره ای  خشک  نم شود  

  

  

  

 پشت  پنجره ی  اتاق  خواب  جدیدش  ایستاده  بود  .



 

باران  ریز  ریز  م بارید  .به  چشم انداز  کوه  چشم  

دوخته  بود  .برگشت  به  حمام  که  از  شیشه اش  م 

چقدر  م توانست  توانست  کوه  را  ببیند ، نگاه  کرد  .

 در  این  خانه  با  آرش  خوشبخت  باشد  .چه  خاطرات  

.عال  و  رمانتیک  م توانستند  داشته  باشند  انگار  

آرش  حس  کرده  بود  که  دیگر  آن  خانه  امن  نیست  

که  این  واحد  را  خریده  بود  .سالگرد  ازدواجش  را  

روزی  که   از  یاد  برده  ب ود  .درست  همان 

مهرنوش  با  .تهمت ها  و  هوار  هوار  کردن ، رانده  

 بودش  

 خانهاش  با  اختالف  اندک مانند  واحد  محبوبه  بود  .

تراس  بزرگ  در  سالنش  داشت  .در  هم  ی  مدت  

کوتاه ، از  گلدان های  بزرگ  و  کوچک  پر  شده  بود  

حتا  لباس ها ب  ت  زیادی  نیاورد  . .از  خانه اش  چ 

که  آرش  دوست  دا شت  را  هم  نیاورد  .وسایل  و  

لباس ها  بار  عظیم  از  خاطرات  را  حمل  م کردند  که  

ت  قلبش  را  زخم  م کرد  .خانه   هر  کدام  مانند  نیش

را  با  وسایل  اجاره  داد  .مقداری  ظرف  و  کریستال 

آمد  اول  ی  روزی  های  ارزشمندش  را  آورد  .یادش  

 که  به  خانه  رفت  .



 

محبوبه  همراهش  بود  .از  دیدن  باغ  که  ز رد  و  

پژمرده  شده  بود؛  چشم هایش  پر  شد  .جای  خال  

سگ ها  و  بازی  آرش  با  آن ها  .....وارد  خانه  شد  

.کیف  استخرش همان جا  کنار  در  افتاده  بود  .لباس  

س اش  ژ ده  و  بوی  بدی  م داد  .گوشنایش  کپک  ز

در  کیف  نبود  .حدس  زد  که  جزو  مدارک  ضبط  

شده  باشد  .حالش  آن قدر  بد  شد  که  محبوبه  زنگ  

زد  سلمان  آمد  و  به  درمانگاه  بردند  .برای  هم  ی  

 ت  زیادی  را  با  .خود  نیاورد   تصمیم  گرفت  که  چ 

خرید  و  آن طور  که  دوست    بقیه ی  وسایل  را

داشت؛   خانه  را  چید  .حضور  محبوبه  و  منصوره  

 برایش  

 غنیمت  بود  .در  جابه جا ب  و  خرید کنارش بودند  .

ت  قرار  بود  به  ادا  حا چ  مانند  پدری  مهربان  وق

رات  برود ، همراهیش  م کرد  .گاه  هم  به  جای  

 خودش  

 بوبه  را  م فرستاد  .سلمان  و  مح

انحصار  وراثت  انجام  شد  .ملیکا  زن  ثروتمندی  بود  

. 

این  واحد  و  آن  خانه  که  به  نامش  بود  .چندین  

 قواره  زم  ی  و  چند  واحد  آپارتمان  و  صندوق  امانا



 

ب  با  مقدار  زیادی  دلر  و  سکه  .چندین  حساب  پر  

 بود   !اما ... .تنهای  .تنها 

 تی  نبود  که  را بودن  محبوبه  و  گاه  منصوره  چ 

ض اش  کند  .به  لطف  محبوبه  با  چندنفری  در  برج  

آشنا  شده  بود  اما  تجربه ی  مهرنوش  و  بیتا ، 

محتاطش  کرده  و  به  کس  اعتماد  نم کرد  .به  توصیه 

ی  محبوبه  از  تنها ب اش  با  کس  صحبت  نکرد  

اش  ی  آرش  را  فروخته  و  از  ماش   ی  خودش  .م

 برای  خرید  مایحتاج  یا  

 ی  با  محبوبه  استفاده  م کرد    .ب تون  رف

ب کاری  کم کم  داشت  اذیت  کننده  م شد  .این روزها   

به شدت  به  فکر  کار  افتاده  بود  ول  طبق  معمول  

 ی  سخت  و  دشوار  بود    .تصمیم  گرف

ب زمستان   سخت ترین  وقت  برایش ، شب های طول

بود  .شب ها ب  که  نه  حواسش  جمع  خ واندن  کتا ب  

م شد  و  نه  حوصله ی  تماشای  فیلم  داشت  و  نه  آن 

قدر  خسته  بود  که  خوابش  ب تد  .شب ها ب  که  یاد  

و  خاطره ی  آرش  احاطه اش  م کرد  و  تا  به  هق 

 هق  

 افتاد ، رهایش  نم ساخت   .نم



 

صدای  زنگ  تلفن  او  را  از  پشت  پنجره  و  افکارش  

ت  آرایشش   س  را  از  روی  م ژ ب تون  کشید  .گو

 برداشت  .

شماره ی  خانه ی  حا چ  بود  .تنها  شماره ای  که  

س  به  نمایش  در  م آمد  .م دانست  محبوبه  ژ روی  گو

و  پرسیدن  احوالش  هر  دو    است  که  برای  صحبت

جانم  مادرجون  »ساعت  .یک بار  زنگ  م زند  .با   

جواب  داد  جانت  سالمت  .خو ب  مادر؟  اگه  حال  «

داری  بیا  "این جا  .منصوره  و  سلمان  اومدن  .تو  ه 

 م  بیا  تنها  ".نش  ی  

خواست  که  رد  کند  .حوصله ی  سلمان  و  دماغ  باد  

رده اش  را  نداشت  .اگر  منصوره  تنها  بود  باز  یک  ک

ت   ق  .خوش صحبت  بود  و  ش تین  .ول  وق حر

سلمان  و  حا چ  بودند ، منصوره  و  محبوبه  هم  کم 

 چ  .م کردند  تر  شو

".بیا  مادر  !لبو  پختم  دلم  نمیاد  تو نخوری " غ ت  

 گوید  .تی  دیگری  نم توانست  ب چ « چشم »از  

تی  ارزش   محبت  محبوبه  برایش  بیش  از  هر  چ 

 .داشت  
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ت  ملیکا  مانتویش  تن  زد  و  شالش  را  به  سر   وق

کشید  و  به  خانه ی  محبوبه  رفت؛  در  خانه ی  

فرناز  از  قطع  سهراب  و  فرناز  دعوا ب  برپا  بود  .

ب  مه رنوش  و  احمد  و  بالک  کردن   رابطه ی  ناگها

ملیکا  ح تت  کرده  بود  . ب خ ت  از  همه  جا  پشت  

سرهم  از  سهراب  ه  پرسید؛   چ شده  و  چرا  این 

طور  شده  که  سهراب  . ب اعصاب از  ندیدن  ملیکا ، 

 فریاد  کشید  

ن احمد بتس  که شده   من چه  م دونم  !برو از  او

 ""!کاسه  داغ تر  از  آش  

متعجب  از  عصبانیت   ب جای  ه  زم   دادفرناز    چرا:

   چرا  دوستامون  بدونمنباید    خب  ؟مسرش  گفت  ب

" 



 

ب جهت  باهامون  قطع  رابطه  کردند؟  مهرنوش  که   

یه  ".طوری  با  ترس  حرف  زد  که  انگار  من  

 دشمنشم  

راب   ب هوا  و   ب مقدمه  و   ب ربط  گفت  فری  :سه

!فردا  برو  در  خونه ی  حا چ  !ملیکا  رو  بکش  

"".ب تون  !هرطور  شده  بیارش  ب تون  من  ک 

ارش  دارم  فرناز  که  بیتا  وز  وزها ب  توی  گوشش  

 کرده  بود؛  

.چشم هایش  را  تنگ  کرد  و  با  لحن  تندی  جواب  

ه   چ  بشه؟  تو   چ کار  با  ملیکا  داری؟  داد  ک

حواست   "هست  این  مدت  که  آرش  رفته  خیل  

 ت؟   ملیکا  ملیکا  "م ک

 سهراب  فراتر  از  تصور  فرناز ، پر  بود  .تمام  

نقشه هایش  برای  نزدیک  به  ملیکا  با   ب فکری  

دیگر  مهرنوش  و  زبان  لق  بیتا  بر  باد  رفته  بود  .

 برایش  مهم  نبود  .که  فرناز  بفهمد  

  

آره  حرق  داری؟  کاری  که  بهت  میگم  بکن  .من  

 باید   "".ملیکا  رو ببینم  

  

 چ میک  سهراب؟  صنمت با ملیکا چیه  که برای   " 



 

 س؟  ژ "دیدنش  داری  خودتو  م ک

ب  بود  بر  اعتماد  و   فریاد  سهراب  نقطه ی  پایا

 آرامش  .فرناز  

دوسش  دارم  .باید  ببینمش  .باید  بهش  بگم  روی  

 من   "".حساب  کنه  

ب  که   فرناز  ناباور  پلک  زد  .باورش  نم شد  کلما

  شنیده  بود  .شوهرش  توی  صورتش  از  دوست  داش

ی  زن  دیگری  م گفت  .برعکس  بیتا ، فرناز  فوری  

است  که  چشمش  هرز  فهمید  که  این  سهراب  

چرخیده  و  برای  هم  ی  ملیکا  ارتباطش  را  با  همه  

 قطع  کرده  است  .

چشم هایش  شد  زمهریر  زمستان  و  لحنش  شد  

 .یخبندان  دی ماه  

س  ملیکا  بهت  نگاه  هم  نم کنه  !تو   ژ خودتو  هم  بک

" 

  س  براش  بهژ ".اندازه ی  یه  ناخن  آرش  هم  نمی

 اتاقش  رفت  و  در  را  قفل  کرد  .سهراب  ماند  و  کلما

 ب  که  مانند  خنجر  به  قلبش  نشسته  بود  .

ت  که  در  پس  حرف های  فرناز  بود  .ملیکا   واقعی

از  او  و محبت هایش  فراری  بود  .تا  این جا  آمده  و  



 

ه  دیگر  راه  جز ادامه اش  نداشت .حال که  فرناز فهمید

 بود؛  

 ض اش  م کرد  کمک  کند   .باید  را

رفت  پشت  در  اتاق  و  دستگ ته  را  تکان  داد  و  

 ضبه  به  در  زد   چند  .

فری  دیوونه  نشو  !بذا ر  با  هم  حرف  بزنیم  .من  

 فکر  "

  

".زندک مون  هستم  .باز  کن  درو  تا  بهت  بگم  چیو  

یگه  خجالت  هم  ت  د ک؟  حرفتو  گف بهم  ب

 ""!نکشیدی  

فرناز  احتیاج  به  سکوت  داشت  تا  تصمیم  بگ تد  با   

زندک اش  چه  کند  .بماند  و  سهراب  را  منصرف  کند  

یا  رها  کند  و  برود  و  ننگ  خیانت  مردش  را  به  

 دوش  .نکشد  

ب  ملیکا  چقدر    آ خه  دیوونه  یه  کم  فکر  کن  .م دو

 ل  و  اموال  داره؟  چرا  برسه  به  کس  دیگه؟  وق"ما

ت  من و  تو  م تونیم  خیل  راحت  صاحبشون  بشیم  

 .تو  فقط  ".به  من  کمک  کن  

پوزخند  فرناز  را  ندید  .فرناز  آرام  و  ساکت  بود  ول  

احمق  نبود  که  این  حرف ها  باورش  شود  .سهراب  



 

نشنید  .محکم  روی  در  کوبید  .هرچه  گفت ، جوا ب  

لیاقت  نداری  .خودم درستش م کنم .ول دیگه  حق  

 ب   ق  بز "".نداری  حر

   شاید  برای  فرناز  هم  

 ی  حرف  کاق  تا  تصمیمش  را  

 .بگ تد  

ملیکا   ب خ ت  از  دعوای  فرناز  و  سهراب  و  کاسه  

ار  و  کوزه ای  که  بر  سرش  شکسته  شده؛  کن

 محبوبه  .نشسته  بود  

  

 شهر _ ب _فرشته #  
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 # 46پارت 

  

  

 محبوبه  چند  تکه  لبوی  درشت  قرمز  را  در  پیشدس

 ت  .گذاشت  و  به  دستش  داد  .آهسته  تشکر  کرد  

 ت؟ "  ت  گرف "باباجان  تصمیم  برای  دف



 

کشید  و  حجم    ت  به  شالش   به  حا چ  نگاه  کرد  .دس

 .کم  از  موها  که  ب تون  بود  را  به  داخل  شال  راند  

 ".نه  !نم دونم...هرچ  شما بگید "

ت  گذاشت  و   ت  خال  را  روی  م  ح ا چ  پیشدس

 دستمال  

 .برداشت  و  دور  دهانش  کشید  

شما  صاحب  اختیاری  بابا  !اگه  خودت  برنامه ای   

ت  از   ب  بدی  اجاره ....به ..خب  م تو"نداری  براش .

 خال  ".موندنه  ا

 "مثل  چه  برنامه ای؟  " 

 .حا چ  دو  دستش  را  از  هم  باز  کرد  ا

 ".هر چ  !مثل  بخوای  کاری  راه  بن دازی " 

 موقعیت  خو ب  بود  که  فکرش  را  مطرح  کند  .شاید  

 .کمکش  م کردند  تصمیم  بگ تد  

دونید ..... ب کاری  اذیتم  م کنه  .ول  این  که  خب  م 

سروع  کنم  نه  !بدم  نمیاد  جا ب  ژ"خودم  کاری  رو  

... 

 ".کاری  پیدا  کنم  

تم  مشغول   سرکت  ندارین  دخژحا چ  جا ب  توی  

 ""بشه؟  



 

نگاه  چپ چپ  و  خ ته ی  سلم ان ، باعث  شد  سرش  

پیشنهاد  داد  و  او    را  پای  ی  بیاندازد  .محبوبه

 خجالت  کشید  .برای  فرار ، ظرف های  کثیف  روی  م 

 تخانه  برد   ت  را  .برداشت  و  به  آش 

صدای  سلمان با  همهی  سغ ب که  در  آرام حرف  زدن  

 .م کرد  به  گوشش  رسید  

حا چ  مگه  بچه بازیه  که  هرک  توی  خونه  

 سرکت  کار  کنه؟  ژد  ""حوصله اش  سر  رفت ، بیا 

 تی  گفت   .صدای  حا چ  نامفهوم  بود  .محبوبه  هم  چ 

"حا چ  جان  !اداره ی  اون جا  با  من  هست  یا  نه؟ 

" دلش  م خواست  برم گشت  و  بلند  فریاد  م کشید؛  

خودش  فکری  م کند  .احتیاج  نیست  منت  کس  را  

تر  روی  ظرف ها  بکشد  .به  جایش  اسکاچ  را  محکم 

کشید  .اگر  زبان  داشت  و  م توانست  حرفش  را  

راحت بزند  که  جلوی  مهرنوش  م ایستاد  و  از  

 خودش  دفاع  .م کرد  

گوشش  را  روی  صداها  بست  .نم خواست  بشنود  که  

سرکت  .نیاز  ژسلمان  برایش  طاقچه  بال  م گذارد  .که  

 د  به  کارمند  جدید  ندار

سال ها  از  تمام  شدن  درسش  م گذشت  .همان  دوران  

دانشجو ب  برای  کمک  به  آرش  و  ز ودتر  بهم  



 

ض  درس  م داد  .از  این   رسیدن شان  خصوض  ریا

تها ب   خانه  به  آن  خانه  م رفت  و  به  پسرها  و  دخ

 که  .در  این  درس  ضعیف  بودند ، کمک  م کرد  

تی  یادش  نم آمد   درس که  خوانده  بود چ  شاید  از 

اما  م توانست  مطالعه  کند  تا  به  یاد  آورد  .او  که  

برایش  پول  مهم  نبود؛  م رفت  جا ب  کارآموزی  م 

 کرد  .

ت  و  به  بچه های  آن  شاید  هم  باید  م رفت  بهزیس

جا  کمک  م کرد  .طبق  معمول  صدها  فکر  داشت  ول  

صمیم گ تی  مشکل  بود  .انگار  عادت  کرده  بود  ت

کس  راه  را  نشانش  دهد  .هروقت  کاری  را  م 

خواست  انجام  دهد؛  آرش  با  حوصله  از  مزایا  و  

معایب  آن  کار  م گفت  و  در  آخر  هم  اگر  مزایایش  

ب  انجام  بدی   خوبه  م تو»:ی    ت  بود  با  گف بیش

 نجام  را  .برایش  م گرفت  تصمیم  ا«.

 .محبوبه  صدایش  کرد  

 ".مل  مادر  بیا  بش  ی " 

بغضش  را  قورت  داد  .کم  به  سالن  نزدیک  شد  تا  

 .صدایش  را  بلند  نکند  و  لرزشش  معلوم  نشود  

 "چای  بیارم؟ " 



 

ق  دادن د  .با   ب مخاطب  پرسید  و  همه  جواب  من 

، چای ساز  را  خاموش  کرد  و  به   توصیه ی  محبوبه

سالن  برگشت  .همان طور  که  ایستاده  بود؛  خواست  

 ظ کند  و  به  خلوت و تنها ب اش  پناه  ب تد  . خداحاف

 :هنوز  کلمه ای  نگفته  بود  که  حا چ  گفت  

 ".چرا  سرپا ب؟  بش  ی  بابا  " 

 ت  کرد  و  آهسته  گفت   :من  و  م

 با  اجازتون  برم  دیگه " ".خوبه  

محب وبه  و  منصوره  اضار  کردند  و  مجبور  شد  

 بماند  .

س اش  را  کنار  گذاشت  .ابروهایش  یک  ژ سلمان  گو

خط  صاف  را  تشکیل  داد  .خودش  را  جلو  کشید  و  

آرنج هایش  را  روی  زانو  گذاشت  .شاید  برای  اول  

 ی  بار  

 را  مخاطب  قرار  داد   .مستقیم  ملیکا 

 "تحصیالت تون  چیه  و  چه  رشته  ای؟  " 

 .مختصر  و  کوتاه  پرسی د  

ت  در  گریبان  فرو  رفت  .گوشه ی   سر  ملیکا  بیش

 شالش  .را  ب  ی  انگشتان  گرفت  و  آرام  جواب  داد  

".لیسانس  حساب داری  دارم " جا ب  کار  حساب 

 نه  " داری  کردین؟  " "!



 

صدای  نفسش  بلند  بود  و  تکیه اش  را  به  مبل  داد  

. 

 :محبوبه  میان  صحبت  آمد  و  گفت  

 تم  خیل  سلیقه اش  خوبه  !شاید  بشه  "  ".....دخ

 "!خاله  "

سفت  و  محکم  گفت  و  محبوبه  سکوت  کرد  .حا چ  

 پایش  را  روی  پای  دیگر  انداخت  .دست  روی  پای  

 سلمان  که  کنارش  نشسته  بود  گذاشت  .

 سرکت  " ژ".فردا  صبح  آماده  شو  با  هم  م ریم  

 "!حا چ " 

 :پای  سلمان  را  فشار  داد  و  گفت  

  

 .لطفا  مانتو  و  شلوار  اداری  و  مقنعه  بپوش  " 

  

 شهر _ ب _ف رشته #  

  

 الف _صاد #  
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بگویم؟  از  خانه  از  خیابان  شهر  از  خودم  برایت  

صدای  پای  ما ، شب؟  از  کجا  برایت  بگویم؟  جا ب  

 ی  دارد؟   ت،  گف که تو نیس

  

بیش احمد ت   اوقات  احساس  تنها ب فراغتش   را م  

از ب   که   با  کرد آن  .ها  یک م باره  دوسگذراند؛ ت ا

ب غل  و     ت دست  داد  .جای  خال  صمیمت  و  دوس 

غش  آرش ، به  شدت  آزارش  م داد  .از  این  که  

ملیکا  را  تنها  گذاشته  بودند ، ناراحت  بود  .حق  

 ت  و  رفاقت   دوس

ت  آخرهفته ها  را  در  خانه شان   این  نبود  .بیش

 گذرانده  

  

و  خوش  بودند  .وقت  حاملگ  پردردسر  مهرنوش  

کمک  کرد  .دردش  این  بود  که  این  ملیکا  بود  که  

 نم توانست  هم  ی ها  را  به  مهرنوش  یادآوری  کند  .

رابطه اش  با  زنش  تحت  تأث ت  قرار  گرفته  و  مثل  

 .گذشته  نبود  

برای  پیدا  کردن  کس  که  خ تی  از   اوضاع  پرونده 

 ی  آرش  داشته  باشد ، له  له  م زد  .دلتنک  امانش  را 

 برید  .



 

 !سوار  ماش  ی  شد  و  راه  بهشت زهرا  

ق ت  آرش  تازه  شسته  و  گل های  پرپر  شده  حاک  

ب  قبل  از  او  بود  .ته  دلش  امید   از  ب ودن  کسا

داشت  که  ملیکا  یا  حا چ  را  این جا  ببیند  و  از  حال  

ت  روی ق ت  کشید   و  روزش  با  .خ ت  شود  .دس

 زمزمه  کرد  و  

 سرمندتم داداش " ژ "

تی  نتوانست   ت  از  این  چ  هم  ی  و  بس  !بیش

 بگوید  .

بغض  سنگ  ی  و  خفه  کننده  توی  گلویش  نشسته  

 بود  .

توی  فکر  بود  که  چه  شد  کارشان  به  این جا  رسید  

.به  این جا  که  مهرنوش  از  اسم  ملیکا  هم  فراری  

 باشد  .

هرچند  م فهمید  که  دل  مهرنوش  هم  تنگ  شده  است  

اما  م ترسد  .از  تمام  داستان های  زنان  جوان   ب 

شوهر  شنیده  که  برای  مردان  اطراف شان  دام  پهن  

 .م کنند  

وقت  برگشت  به  یاد  مهندس  احمدی  افتاد  .شاید  او  

و  یک    س  را  برداشتژ خ تی  داشت  .بالفاصله  گو

چشمش  به  جاده  و  با  چشم  دیگر  مخاطبینش  را  



 

ضبه  زد  و   بال  و  پای  ی  کرد  .روی  اسم  مهندس  

 س  را  ژ گو

 .ب  ی  شانه  و  گوشش  نگه  داشت  

بدون  این  که  کنجکاوی  احمدی  را  جلب  کند؛  قرار  

مالقات  برای  یک  ساعت  بعد  گذاشت  .خیل  وقت  

ت  مهندس  نرفته  بود  .آخرین  بار  با   بود  به  دف

ت  احمدی  پارک  کرد   آرش  رفته  بودند  .نزدیک  دف

 تش  .یک  خانه ی  ویال ب  در  شهرک  غرب  بود   .دف

مهندس بسیار  خوش  برخورد  و مهربان  از  احمد  

 استقبال  کرد  .خیل  زود  صحبت  به  آرش  کشیده  

 م شد  آرش  فراموش  شود  .شد  .مگر  

یادش  بخ ت ....خدا  رحمتش  کنه  !من  هنوز  ب اورم   

""!نمیشه  که  کس  بخواد  به  این  مرد  آسیب  

 برسونه  

.احمد  تأیید  کرد  .خودش  هم  باور  نداشت  ه  میگم  

تی  برده  که  ما  "".متوجه   شاید  دزدی  بوده  و  چ 

 نشدیم  

بال  انداخت  .بعید  بود  دوست  صمیم    احمدی  ابرو ب

 آرش  از  قاتل  و  حرف هایش  خ ت  نداشته  .باشد  



 

میگن  که  قاتل  گفته  چون  با  ما ش  ی  رد  شده  و  

آب   "جمع  شده ی  خیابون  رو  به  لباسش  پاشیده  

 رفته  ".سروقتش  

احمد  به  زحمت  صورتش  را  بدون  حالت  نگه  داشت  

. 

سرش  پای  ی  بود  اما  «ی؟    مگه  قاتلو  گرف

غوغا ب  برپا  بود  .ب  ی  راست گو ب  و  »درونش  

پیچاندن  دودل  بود  .راست گو ب  خجالت  و  ژسرمند 

ک  داشت  و  پیچاندن  و  دروغ  گف  ی  ه م  مسلم ا  

 بدون  عواقب  نبود .

 ت  را  انتخاب  کرد  .راس

خانمم  با  خانم آرش  مشکل    راستش مهندس ، ب ی

"پیش  اومد  و  من  از  پرونده  و  ماجراش   ب خ ت  

 موندم  .

".الن  از  شما  شنیدم  که  قاتل  دستگ ت  شده  عجب  

!آرش  همیشه  روی  شما  حساب  ویژه ای  "م کرد  

 .همیشه  م گفت  اگه  توی  پرورشگاه  بزرگ  

برادر  بهم  داده  اشک    ت  از ".شدم  اما  خدا  یه  به

احمد  گونه اش  را  خیس  کرد  .کوتاه  و  قصورش  

 ت  به  چشمش  آمد  .به  جای  این  که   بیش



 

.مهرنوش  را  روشن  و  قانع  کند؛  ملیکا  را  تنها  

رها  کرد  خ ت  دارم  که  خونه ی  حاج  رفیعیه  !دو  

گفت  که    سه  بار  هم   "زنگ  زدم ....حا چ  مستقیم

 نم خواد  با  م ا  ".در  ارتباط  باشه  

 .احمدی  پاکت  سیگار  را  جلوی  احمد  گرفت  
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 برداشت و سرش  را جلوی فندک روشن  در  دست 

ق  گرفت  .مهندس  برای   احمدی  برد  .کام  عمی

 گفت  خودش  :هم  روشن  کرد  و  

"!حا چ  م گفت  خونه  را  دادن  کرایه  " سرش  را  

 ت  شنیدن  بود  . بال  آورد  .مشتاق  بیش

اطمینان  از  این  که  وظیفه ای  که  گردن  خودش  بود  

 را  

 .دیگری  خوب  انجام  داده  است  



 

منم  بودم  اون  خونه  رو  ردش  م کردم  .بهرحال  زن   

 خب   ""!تنها .....سخته 

ت  نزدیک  شده  را  در  زیرسیگاری   سیگار  به  فیل

 خاموش   .کرد  

 حا چ  نگفت  زنش   چ کار  م کنه؟  هنوز  با  اونا   "

  

 "زندک  م کنه؟  

 .مهندس  شانه  بال  انداخت  

ب  که  حا چ  کم  حرف  م زنه  .اینا  رو  هم  با    م دو

  "".کل  سؤال  و  جواب  ازش  فهمیدم 

  

 "قاتله   چ؟  دیگه  حرق  نزده؟ " 

نه  هم  ی  !با  عقل  جور  در  نمیاد  که  کس  برای  یه   

"ذره  آب  که  پاشیده  روی  لباسش  کینه  کنه  !اون 

 قدر  ".که  یارو  رو  پیدا  کنه و  بکشه  

صح بت از آرش  به کار کشیده  شد اما  حرف های 

شد  .نتوانست  زیاد    مهندس  مرتب  در  فکرش  تکرار

 ظ،  دست  مهندس  را  بیش هم  بماند  .وقت  خداحاف

 ت  .نگه  داشت  و  خواهش  کرد  

میشه  اگه  خ تی  از  خانم  آرش  یا  پرونده اش  شد ،  

 ""بهم  خ ت  بدید؟  



 

مهندس  قبول  کرد  و  احمد  با  سری  سنگ  ی تر  از  

ک  کرد  .انگار  بار  ت  آمده  بود؛  آن جا  را  تر وق

ت  روی  شانه هایش  بود  و  جا ب  برای خال   سنگی

 کردنش  نبود  .

تصمیم  گرفت  هم  ی  امشب  با  مهرنوش  جدی  حرف  

 بزند  .امید  داشت  که  دور  از  بیتا  و  وسوسه های  

ب اش ، مهرنوش  را  بتواند  قانع  کند   .شیطا

تی   ت  چ  س  م کرد  .وقمهرنوش ، نبود  ملیکا  را  ح

م شنی د  یا  جا ب  دلش  م خواست  برود  .یادش  م امد  

 که  با  ملیکا  چقدر  خوش  م گذشت  .حتا  سر  این  که  

ملیکا  فروشنده  ترجیح زن   م بود؛  داد  از  مهرنوش 

 ب  خرید  کند  که   مغازه  زهام ا

 ب  ملیکا  را  توجیه  کرده  

خوشگل  است  و  توجه  مردها  را  به  خود  بود  چون  

 .جلب  م کند؛  این  احساس  را  دارد  

ت که امکافات م  تعبود  لو  به  راز ف   ی وق  

دنیاهمیشه  این  آمده بودملیکا  همبود  ،  که  تنها  به ج 

ا ب  کمکش  م آمد  .این  روزهای  تنها ب  از  بیتا  و  

د  .اگر  آن  حرف ها  را  نم حرف هایش  متنفر  شده  بو

 زد؛  شاید  هیچ وقت  شک  توی  دلش  ریشه  



 

س  را  برداشت  و  ژ نم کرد  .بعد  از  مدت ها  گو

شماره ی  ملیکا  را  گرفت  .بوق  آزاد ، حرف  احمد  

 را  تأیید  م کرد  .

 .ملیکا  بالکش  کرده  بود  

پوشید  و   ملیکا  برخالف  میلش ، مانتوی  ساده ای  را 

مقنعه ای  که  از  قدیم  داشت  را  اتو  زد  و  سر  کرد  

.این  روزها  به  زور  فقط  ض دآفتاب  م زد  .مقنعه  کم  

گشاد  بود  و  مرتب  به  عقب  م رفت  .با  دو  کوک  

 سفتش  کرد  .خوشش  نم آمد  سلمان  ایرادی  بگ تد  و  

 حا چ   !حا چ  اذیت  شود  .فقط  به  خاطر 

به  محبوبه  تلفن  کرد  و  گفت  آماده  و  منتظر  حا چ   

 .است  

ض   مادر  بیا  پای  ی  یه  لقمه  بخور  تا  حا چ  حا

 "".میشه  

کیفش  را  برداشت  و  کارت  را  از  جایش  برداشت  و  

ی  نه  خوردن    ب تون  رفت  .قصدش  از  رف

محبوبه بود .محبوبه ی  از   صبحانه  بل که تأیید  گرف

ت  که   نثارش  کرد  .انرژی  مثب«ماشاالل  »هزار  

 مخصوص  !محبوبه  بود  و  بس  



 

ض  و   نیم  از  چایش  را  نخورده  بود  که  حا چ  حا

آماده  برای  خوردن  صبحانه  آمد  .لبخند  و  محبت  

 نشسته  در  پس  جواب  سالمش ، نشان  م داد  که  از  

 ض  است   وضع  ملیکا  را.سر  و  

ی  باید    خب  بابا  م بینم  که  آماده ای  !قبل  از  رف

 تا ب  رو  بهت  بگم   یه  "".چ 

را  لب  زد  درسته  «بفرمایید  ».سر  به  زیر  و  آرام  

س   "اما ژ سرکت  میژامروز  با  من  وارد  اون  

ل  و  سرکت  حرف  اوژب  که  توی   .....اما  باید  بدو

آخر  رو  سلمان  م زنه  .هر  قسمت  که  نظرش  بود  و  

ب  توی  هم  ی   ت  .به  نظرم  بتو گفت ، کار  م ک

ت  از  هرجای   سرکت  ".خودتو  نشون  بدی؛  بهژ

دیگه اس  ترس  به  دلش  افتاد  .تا  حال  فکر  م کرد  

کنار  حا چ  کار  م کند  و  حا چ  در  برابر  سلمان  

 اهش  م شود  .پن

حتا  فکر  م کرد  احتیاج  به  روبرو  شدن  با  سلمان  

هم  نخواهد  بود  .ابر  رؤیایش  پاره  پاره  شد  .توانا 

ب  مجادله  و  کشمکش  با  سلمان  را  نداشت  .فکر  

سرکت  ژ ت  است  عطای کار کردن در ل  بها کرد  اص

 را  به  

 ب  کند  و  نرود  .لقایش  ببخشد  و  حا چ  را  مجا



 

  

 شهر _ ب _فرشته #  

  

 الف _صاد #  

  

 # 48پارت 

  

  

ت  باشه  من  جای  دیگه  دنبال    ممم .....میگم  شاید  به

"کار  باشم  .حقیقتش  من  با  آقایون  زیاد  راحت  

 "....نیستم  

نگاه  نافذ  و  خ ته ی  حا چ  و  ابروی  بال  رفته ی  

رو  به  پای  ی  و  قطع  شدن  برد  محبوبه ، صدایش  

. 

ت  پای  ی  رفت  و  لب  را  ب  ی   سرش  را  بیش

 دندان ها  گ ت  

 .انداخت  

تی    ل  چ ا ب؟  من  معمو م خوای  تالش  نکرده  جا  بز

"رو  از  سلمان  نم خوام  که  بدونم  جوابش  نه  هست  

. 



 

ور  کردم  ول  برای  تو  اضار  کردم  .سلمان  رو  مجب

 که  به حرفم  گوش بده  و حال تو مخوای  عقب  بک

س؟  م خوای  من  به  سلمان  بگم  که  ببخشید  من  ژ

 تم  اشتباه  م کردم؟   راجع  به  "دخ

حا چ  گفت  و  شانه های  ملیکا  بالتر  آمد  و  سرش  

سرم  تمام  وجودش  را  گرفت  ژبه  سینه  چسبید  .

سرمنده  شود  یا  ژاجازه  دهد  حا چ  .مگر  م توانست  

جلوی  آن  مرد  خودپسند  کم  بیاورد  .شاید  این  راه  

 برای  

 .ج تان  ذره ای  از  محبت های  حا چ  بود  

تم  بذاره  تو  جلوی  سلمان  کم  بیاری   فکر  نکنم  دخ

! "دیشب  که  سلمان  مخالفت  کرد؛  منم  جری  شدم  

 که  

  

و  کار  کنه  و  تواناییش  رو  نشون  بده  به    حتما  بره

 این  ".پسر  کله  خرابمون  

 :سرش  را  کم  بال  آورد  و  آهسته  گفت  

 ض  باشن  "  ".سغ  م کنم  طوری  کار  کنم  که  را

 تبسم  رضایت  بر  لب  حا چ،  پیچ  و  مهره ی  تصمیم  

  



 

تر  از   شل  و  ولش  را  سفت  و  محکم  کرد  .سخت

ت   ک  با  پنج  دخ زندک  در  پرورشگاه  و  بعد  زند

دیگر  در  یک  خانه ی  کوچک  نبود  .درست  که  چند  

 سال  گذشته  

    خیل  راحت  و  به  دور  از  هر  سخ

 ت  زندک  کرده  بود؛  

 .ول  صبور  بودن  را  از  یاد ن تده  بود  

جایش  بلند  شد    حاچ  چای  دومش را هم  نوشید و  از

.ملیکا  هم  به  دنبالش  برخاست  و  کیفش  را  برداشت  

 .سوییچش  را  از  کیف  در  آورد  و  در  دست  .گرفت  

  باباجان  امروز  ماش  ی  نیار  .با  هم  بریم  و  برگش

 ی   "".هم  خودم  هستم  

را  هم  «.چشم  » سوییچ  را  به  داخل  کیف  برگرداند 

مه  کرد  .محبوبه  به  اتاق  رفت  و  قرآن  را  آورد  زمز

ت  گذاشت  و  پول  را  هم  کنارش  .دستش  را   در  سی

بال  گرفت  تا  ملیکا  رد  شود  .ملیکا  خم  شد  و  رد  

شد  .اول  ی بار  بود  که  کس  از  زیر  قرآن  ردش  م 

اشک  ت  و  موفقیتش  دعا  م کرد  . کرد  و  برای  سالم

همیشه  آماده اش ، حلقه اش  را  در  چشم ها  انداخت  

 .خم  شد  .و  صورت  محبوبه  را  بوسید  

 "مرس  مادرجون " 



 

ت  رفت  که  نم دانست   سرکژهمراه  مرد  به  سمت  

کارش  چیست  .انگار  باید  کم کم  از  پیله ی  کم رو ب  

 و  پرسید   .د رم آمد  .به  زحمت  به  خود  فشار  آورد 

 سرکت  کارش  چیه؟  کاری  برای  من  هست   "اژاین  

 "اصل؟  

حاچ  خندید  و بدون این  که نگاهش  را  از  روبرویش  

 .بگ تد  جواب  داد  

سرکت  طراچ  داخل   ژچه  عجب  پرسیدی  شما؟  .....

"کار  م کنه  .نگران  نباش  تعداد  خانم ها  کم  از  

ید  دید  سلمان  نظرش  چیه  و  کجا  آقایون  نیست  .با

 رو  برات  ".در  نظر  گرفته  

را  توی  دلش  گفت  .این  آقا  سلمان  از  «ای  واویال  

دیشب  معلوم  بود  که  شمش تش  را  از  رو  بسته  »

ب  باید  م داد  تا  بتواند  از  پس  این   است .خدا  قدر

 نداشت؛  برآید  مرد  که  کم  .از  دیو  سپید  

 :امیدوارانه  پرسید  

 "شما  که  اون جا  هستید؟ " 

 .صدای  خنده ی  حا چ  بلند  شد  

هستم  ول  گفتم  که  اون جا  حرف  حرف   سلمانه  ! 

 "".من  دخالت  نم کنم  

 "ای  وای  " 



 

باز  حا چ  خنده اش  را  رها  کرد  در  فضای  ماش  ی  

. 

خودش  بود  و  خودش  در  مقابل  ملیکا  لب  گزید  .

ض  نبود   ب  که  به  بودنش  در  آن جا  را سلما

.دستش  را  .به در  تکیه  داد  و  کم  به طرف  حا چ  

 متمایل  شد  

 ض   " من سغ خودمو مکنم  .ول اگه ایشون  را

 ".نشدن ....از  من  دل گ ت  نشید  

 :سرش  را  بال  و  پای  ی  کرد  و  گفت  

 ت  خوبه  باباجان "  ".خوبه  !هم  ی  که  سعیتو  بک
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 .جدا ب  زمان  نیست ، راه  نیست  جدا ب،پل  در  میان؛  

 تتر؛  از  مو  باریک تر   از  خنجر  ت 

 ت  اگر  زانو  به  زانو  با  تو  نشسته  باشم   ..ح



 

  

خانه  نرفت  .برای  این  کار  هم  دلیل    فرناز  از

خودش  را  داشت  .فکر  خانواده  و  قلب  مریض  مادر  

و  شاید  هم امید  داشت  سهراب  سر  عقل  بیاید  .هر  

چه  که  بود ، برای  خودش  قانع  کننده بود  و ماند  

.اما  کلمه ای  با  سهراب  حرف  نم زد  .در  خانه  که  

رهایش  را  انجام  م داد  و  بعد  به  اتاقش  م بود ، کا

 تاحت  م کرد  یا  کتاب  م خواند  یا  با  گو رفت  .اس

س اش  مشغول  م شد  .در  را  هم  قفل  نم کرد  ژ

 .بهرحال  سهراب  هم  .وسایل  در  اتاق  داشت  

سهراب  هر  شب  م آمد  توی  اتاق  و  حرف های  

 و  کلمات  متفاوت  م زد  .وق  تکراری اش  را  با  لحن

ب  م شد   ت  جوا ب  غ ت  از  سکوت  نم گرفت؛  عصبا

و  دادی  م زد  و  پتو  و  متکایش  را  برم داشت  و  به  

 هال  .م رفت  

فرناز  هم  دو  قطره  اشک   م ریخت  و  م خوابید  .از  

دوستان شان  فقط  بیتا  و  حمید  مانده  بودند  که  

زیاد  مایل  به  رفت  و  آمد  هم  نبود  .یک  به    فرناز

خاطر  رفتار و  لباس پوشیدن  بیتا  و  دو  به  خاطر  

فامیل  بودن  بیتا  با  سهراب  .خو ب اش  این  بود  که  

کار  و  شیفت  .م توانست  بهانه ی  خو ب  برای  



 

دوری  باشد  سهراب  به  هر  دری  م زد  برای  دیدن  

، به  بن بست  م خورد  .ل ب من  برج  را  با   ملیکا

پول  تطمیع  کرد  ول جواب  نداد  .انگار  حاچ  فکر  

همه جا  را  کرده  بود  .شنید  که خانه  را از پلمپ 

درآورده اند؛ چند  روزی  آن جا  کشیک  داد  و  غ ت  

از  همان  مردک  آمپول  کس  را  ندید  .دیدن  آن  مرد  

را  بهم  ریخت  .اگر  هم  ی  مردک ، قاپ  اعصابش  

ملیکا  را  با  این  ش تین عسل  بازی ها  م دزدید؛  چه؟  

ت  از  ملیکا  به   سر  سهراب   ب کاله  م ماند  .بیش

مال  و  اموالش  فکر  م کرد  .با  چند  روز  مراقبت  

فهمید  که  خانه  را  اجاره  داده اند  و  د یگر  ملیکا را  

ین  اطراف  نخواهد  دید  .قهر  فرناز  اعصابش  را  ا

بهم  ریخته  بود  .از  این  که  نم فهمید ، بودن  ملیکا  

به  نفع شان  است  و  او  م تواند  از  این  کار  طاقت 

ت  اموال  ملیکا   فرسای  بیمارستان  دست  بکشد؛  وق

ب  بود  .حسادت های  زنانه   را  صاحب  شوند؛  عصبا

چشمش  را  بر  روی  مزایای  کا ر  بسته  بود  .زیرلب  

چند  بد  و   ب راه  هم  نثار  فرناز  و  نفهم  و  قهرش  

کرد  .باید  دوباره  کشیک  برج  را  از  سر  م گرفت  

.بالخره  که  ملیکا  ب تون  م آمد  .این  بار  قصد  

داشت  حتا  در  صورت  بودن  حا چ  یا  زنش ، جلو  



 

برود  و  حرف  بزند  .ملیکا  کم روتر  .از  آن  بود  که  

جلوی  کس  درخواستش  را  رد  کند  به  طرف  گیم 

نتش  رفت  .این  مدت  دلش   به  کار  گرم  نبود  .شاگر 

 دها  هم  آن طور  که  باید  دل  به  کار  

 نمدادند و درآمدش  اُفت کرده  بود .کل لیچار هم  

شاگرد  و  روزگار  کرد  و  خال  نشد  .فقط  بار  کار  و  

 اگر  .دستش  به  ملیکا  م رسید  

ب  لرزان  که  فقط  خودش  حس  م کرد ،  ملیکا  با  بد

ه مراه  حا چ  از  ل ب  ساختمان  تجاری  طرف  ونک  

گذشت  .وارد  آسانسور  شدند  و  حا چ  دکمه ی  طبقه 

آسانسور  که  :بسته   ی  چهارم  را  فشار  داد  .درهای 

 شد ، گفت  

سلمان  بچه ی  خوبیه  !من  مثل  چشمام  بهش  اعتماد  

"دارم  .حقو  ناحق  نم کنه  .توی  کار  سخت گ ت  

هست  ول  گ ت   ب خود  نم ده  .کافیه  با  دقت  کارتو  

 انجام  

 ".بدی  و  دیگه  مشکل  پیش  نیاد  

داد  .با  همه ی   سرش  را  به  سمت  پای  ی  تکان 

اعتمادی  که  به  حا چ  داشت؛  باور  حرف هایش  کم  

ت  سلمان   مشکل  بود  .نگاه  سرد  و  گاه  تحق تآم 



 

حرف  دیگری  داشت  .آه  کشید  و  آرزو  کرد  حرف 

   ژهای  حا چ  .درست  باشد  به  طرف  واحد  

 سرق  که  در  ضد  سرق تش  نیمه  باز  

 .کنار  در  روی  پالک  طال ب  رنگ  نام    بود؛  رفتند

نصب  شده  «طراچ  آرشتیکت های  جوان  »سرکت  ژ

 بود .حاچ در  را باز کرد  و اجازه  داد ،ملیکا  وارد 

  

شود  .سالن  بزرک  با  پنجره های  قدی  و  گلدان های  

ب  را  ساخته  بود   کوچک  و  بزرگ ، فضای  با  طراو

. 

تی  که   تخانه ای  مدرن  با  ک ان سمت  چپ  آش 

گلدان  پیچک  تزئینش  کرده  بود؛  از  سالن  جدا  م شد  

ت  مشغول  کار  بود  .از  همان جا  به  حا  .خانم  مس

 گفت  «سالم  .و  خوش آمد  »چ  

    ب  پشت  م  خانم  جوا

 ت  بزرک  روبروی  در  نشسته  بود  .

ت  بود  که  دو  مرد   ضلع  دیگر  سالن  هم  دو  م 

جوان  مشغول  کار  بودند  .با  ورود  حا چ  بلند  شدند  

 و  سالم  .کردند  

 زن  جوان  که  هیکل  پری  داشت  و  مانتو  روی  

    



 

برجستک های  بدنش ، حالت  کشیدک  پیدا  کرده  بود  

ظ  داشت  و  مقنعه ی   ا  غلی هم  ایستاد  .آرایش  نسبت

ط  سرش  شل  ایستاده  بود  .طره های  کوتاهش  وس

هایالیت  شده  از  دو  طرف  صورتش  آویزان  بود  که  

گاه  با  نوک  ناخن های  کاشت  و  طراچ  شده ا ش  به  

داخل  مقنعه  م فرستاد  .لبخند  گشادی  زد  و  به  .حا چ  

 خوش آمد  گفت  

 گفت  حاچ  بدون لبخند  جوابش را  داد و رو به ملیکا :

 سرکت  هستند " ژس  ژ ".خانم  برومند  من

را  «سالم  »ملیکا  آرام  سرش  را  تکان  داد  و  

 زمزمه  کرد  .

ابروی  زن  بال  رفته  و  منتظر  بود  که  حا چ  این  

 زن  

    

 جوان  و  زیبا  را  م عرق  کند  .حا چ  به  جای  معرق  

 :گفت  

 "!سلمان  اومده؟  ببینمش  " 
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 "!سلمان  اومده؟  ببینمش  " 

برومند  کنجکاویش  را  مهار  کرد  و  جواب  حا چ  را  

 .داد  

ی  .بگم بهشون     بله سلمان خان اتاقشون هس

 ""اومدید؟  

 ".بله  !اطالع  بدید  " 

، تلفن  را   زن  در  حال  که  ملیکا  را  رصد  م کرد

 برداشت  

 و  به  سلمان  اطالع  داد  .ملیکا  نفهمید  طرز  صحبت  

  

معمول  زن  این گونه  است  یا  عمدا  کش دار  و  با  

 عشوه صحبت  م کند  .زیر  نگاه  دو  مرد  جوان  و  من

س،  آب  م شد  .سرش  را  پای  ی  انداخت  .تنش  ژ

 خیس  عرق  شد  .

قلبش ، گوشش  را  پر  کرد  آرزو  کرد  .صدای  کوبش  

در  خانه اش  مانده  و  راه  دیگر  برای  سرگرم  پیدا  م 



 

س  قری  به  دست هایش  داد  و  یک بار  ژ کرد  .من

 دیگر  با  ناخن ، موی  مزاحم  را  عقب  راند  و  

 :گفت  

 ".بفرمایید  .سلمان  خان  منتظرن  " 

را  اشاره  کرد  به  جلو  و  تام  دستش   حا چ  با  اح

ملیکا  راه  افتاد  .اول  ی  اتاق  در  راهرو ب  کوتاه  

 پالک  

ضبه ای  به  در  زد  و   داشت  .حا چ  «مدی رعامل  

 باز  کرد  ».در  را  

ت  بزرگ  و  شیک  گردو ب  رنگ   سلمان  از  پشت  م 

ملیکا  بلند  شد  و  سالم  کرد  .حا چ کنار  ایستاد  تا  

 وارد  

شود  و  بعد از ورود در  را بست و جواب سلمان  را  

داد  .ملیکا  سالمش   ب جان  و  آهسته  بود  .جواب  

س  ی اش  »تی  مانند  زمزمه  و  فقط   سلمان  هم  چ 

شنیده  شد  .با  اشاره ی  سلمان  روی  مبل های  «

  پشت  کوتاه  و  راحت  چرم  زرشک  نشستند  .سلمان

ب  کم رنگ  که  به  سفید  نزدیک  بود؛   پ تاهن  صور

به  تن  داشت  .آست  ی هایش  را  تا  ساعد  تا  زده  

بود  .ساعت  صفحه  مستطیل  دو  زمانه ی  طال ب  



 

رنگ  روی  مچش  که  با  موهای  سیاه  پوشیده  بود؛  

 برق  م زد  .

 م   دست های  درشتش  را  در  هم  گره  کرد  و  روی

 ت  خم  شد   ت  .گذاشت  و  کم  به  طرف  م 

 "!من  در  خدمتم  حا چ  " 

ملیکا  سغ  داشت  پای   ب قرارش  را  محکم  نگه  

دارد  و  اجازه ی  تکان  خوردن  ندهد  .کیفش  را  

روی  پایش  گذاشته  و  دست های  لرزانش  را  پشت  

ا  انداخته  و   کیف  پنهان  کرده  بود  .حا چ  پا  روی  پ

 راحت  نشسته   .بود  

  ت خدمت   که  عزیزی  !صالح  این  م ددوخ ب ".قسم 

 ت  ما  س تده  به  شما  .هر   "ب،  دستشو  بند  کن  

 :کم  تعارف  کرد  با  حاچ  تا  اصل  مطلب  را  گفت  

 جنگ  اول به از صلح  آخر .من از اول میگم  که   "

 نمونه    ".بعدها  جای  گله ای

ملیکا  احساس  کرد  مخاطب  این  حرف ها  اوست  

.پس  سرش  را  بال  آورد  و  سغ  کرد  بدون  نگاه  

مستقیم  به  مرد ، توجهش  را  نشان  دهد  .در  اتاق  

ت  چای  وارد   زده  شد  و  همان  خانم  مسن  با  سی

ت  جلوی   شد  .ماگ  بزرگ  مشک  رنگ  را  روی  م 

سلمان  و  دو  فنجان  سفید  رنگ  را  برای  حا چ  



 

ملیکا  گذاشت  .قندان  و  شکالت خوری  را  هم  

 .گفت  و  خارج  شد  « .با  اجازه ای  » نزدیک  کرد  

.سلمان  هم  ی  که  در  بسته  شد؛  جدی تر  ادامه  داد  

سرکت  معت ته  .برخورد  با  ارباب  ژاین جا  یه  

ه  .رفتار  کارمندا  با  هم  خیل  مهم تر  رجوع   "مهم

تام  متقابل  و  کار  درست   .هرهر  و  کرکر  نداریم  .اح

 م خوایم  .

 سرکت  ژ".هر  رابطه ای  ب تون  از  

با  هر  جمله اش  ا بروی  ملیکا  چ  ی  م خورد  و  به  

هم  نزدیک  م شد  .این  مرد  او  را  چطور  دیده  بود  

سرکت  آمده  که  از  ژدنبال  رابطه  به  این    .مگر  به

اول  دارد  خط  و  نشان  م کشد  .از  درون  حرص  

خورد  ول  جوا ب  نداد  .چشم  درشت  کرد و  به  طرف  

 حا چ  خ ته  شد  .

 این نورچشم حا چ داشت  از حد م گذشت  .

حرف ها ب  که  باید  مستقیم  م گفت  را  با  خود  

 .کرد  واگویه  

یه  طوری  حرف  م زنه  انگار  هرهر  و  کرکر  از  من   

"".دیده  .شیطونه  میگه  بلند  شم  برم  .نخواستم  بابا  

اما  خانمانه  کنار  حا چ  نشست  و  تنها  واکنشش  

همان درشت  کردن  چشمش  بود  .حا چ  جای  پایش  



 

ا  آ را  عوض  کرد  و  فنجانش  را  در  دست  گرفت  .ب

 رامش  :گفت  

ت  من    آقا  سلمان  داره  به  من  برم خوره  ها  !دخ

"".احتیاج  به  این  توصیه ها  نداره  !اصل  مطلبو  

 بگو  سلمان  زیرلب  از  حا چ  معذرت  خواست  .مک

 ت  کرد  و  :گفت  
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ت  خانم  برومند  م ذاریم  و  شما    یه  صندل  کنار  م 

"اون جا  مشغول  م شید  .هرکاری  که  بهتون  گفتم  

انجام  م دید  .تأکید  م کنم  وظایف تونو  من  تعی  ی  م 

ت  و  یه   کنم  .ممکنه  یه  روز  بگم  امورمال  کار  ک

ض  نداریم   تا ب  .پس  هیچ  اع روز  "بگم  بایگا

 .اوک؟  

 ملیکا ، حا چ  جواب  داد   .به  جای 



 

سروع  خوبه  !برومندو  خودت  توجیه  کن  ! ژبرای  

"بقیه  هم  هم  ی طور  !فقط  بد ونن  که  آشنای  منه  

! 

 ".جزئیات  رو  فاکتور  بگ ت  !من  م رم  اتاقم  

 از  جایش  بلند  شد  .فنجان  نیم خورده اش  را  روی  م 

دنبالش  ایستاد  .سلمان  به   ت  گذاشت   .ملیکا  هم  به 

تام  حا چ  ایستاد  .حا چ  که  قدم  برداشت؛  ملیکا   اح

 .هم  حرکت  کرد  .سلمان  دستش  را  بلند  کرد  

 ".شما  باش  " 

مثل  طفل   ب پ ناه  شده  بود  که  دستش  از  دست  

پدر  رها  شده  و  دور  شدنش  را  م بیند  .آب  دهانش  

 زحمت  قورت  داد  و  دسته ی  کیف  را  فرا  به  

ت  برایش  تکان  داد  و  قبل  از   سرد  .حا چ  :دسژ

 خروج  گفت  

یه جا  توی  پارکینگ معلوم کن  .از فردا با  ماش ی  

 "".خودش  میاد  

 سلمان  نشست  و  با  دست  اشاره  کرد  که  بنشیند  .

شار  داد  خانم  س  را  برداشت  و  یک  دکمه  را  فژ .گو

ا  بگید  آرم  ی  و  مهیار  و  سعید  بیان  اتاق    لطف

 ""!من  



 

تنش  لرزید  .تنها  با  چهار  مرد ....کاش  حا چ  م ماند  

. 

خودش  کم  بود  و  سه  نفر  دیگر  هم  خ ت  کرد  

 .کاش  .برومند  م آمد  

سرد  و  کیفش  را  محکم تر  ژ پاهایش  را  بهم  ف

 .  گرفت

بفرمایید  »کم تر  از  چند  دقیقه  صدای  در  آمد  و  با  

سلمان  دو  مرد  وارد  شدند  .یک  قد  متوسط  و  تپل  «

با  موهای  فر  و  دیگری  کم  بلندتر  با  موهای  

جوگندم  و  لغر  و  ریش  پرفسوری ، لبخندزنان  وارد  

 شدند  .مرد  :تپل  گفت  

 "امر  رئیس؟ " 

لبخندی  که  ملیکا  تا  حال  روی  لبش  ندیده    سلمان

 :بود ، زد  .با  دست  به  مبل ها  اشاره  کرد  و  گفت  

 "بیاین  بشین  ی  میگم  براتون  .سعید  کو؟ " 

 ".الن  میاد  " 

احساس  ضعف  م کرد  .یادش  نم آمد  آخرین بار ک  با  

 لیوان  آب    چند  مرد  تنها  مانده  بود  .احتیاج  به  یک

قند  غلیظ  داشت  .صد  بار  خودش  را  لعنت  کرد  که  

 ا



 

چرا  از  اول  با  حا چ  مخالفت  نکرده  است  .اصل  م 

 تمرگید  در  خانه اش  و  کار  توی  سرش  م خورد  .

 نانش  نبود ، آبش  نبود  .کار  م خواست  چه  کند  .

یا  فقط  سرش    دو  مرد  را  نفهمید  جواب  داد«سالم  

 لق  خورد  روی  گردنش  ».

دو  مرد  نشستند  و  منتظر  تا  سلمان  علت  

احضارشان  را  بگوید  .سلمان  یک  دو  سؤال  پرسید  

 و  جواب  

گرفت  .صدای  در  و  باز  شدنش  و  مرد  دیگری  که  

 وارد ا

شد  .مرد  تازه وارد  درشت  هیکل  با  سری  که  کامل  

.زده ، بود  .ابروها ب  کم پشت  و  چشم ها ب  گود    تیغ

رفته  با  لبخند  وارد  شد  .سری  برای  ملیکا  تکان  

 داد  و  تک  .مبل  خال  را  اشغال  کرد  

 "!در  خدمتم  رئیس  " 

بود  و  نام  دیگری  «رئیس  »انگار  اسم  سلمان  

 نداشت  .

ه  کرد  و  کنار  برگه ه ا ب  که  جلویش  بود  را  دست

 :گذاشت  .قیافه اش  جدی  شد  و  گفت  



 

ی .از امروز با ما    این خانوم  از  آشناهای  حاچ  هس

ت  ندارند  .من  تعی  ی  م کنم   "کار  م کنه  .اما   سمَ 

 کجا  مشغول  بشه  !فقط  خواستم  بدونید  و  روزی  که  

مرد  به    ".نوبت  قسمت  شما  بود؛  هم کاری  کنید  سه

سمتش  نگا ه  کردند  .قطره های  عرق  از  کمرش  سر  

 ب اش   خوردند  .سرش  پای  ی  بود  و  پیشا

 .خیس  

 :سلمان  گفت  

خانم  مددی .....!این  سه  آقا  مسئول  هستند  .آقای  

ب  امور  مال  و  آقای  آرم  ی  درخشش   "مهیار  جها

خان لو  هم  تأم  ی   مدیر  پروژه ها  و  آقای  سعید 

 تات  ".هستند   تجه 

 .نم دانست  چه  بگوید  .فقط  آهسته  جواب  داد  

  

 ".رازق  هستم " 
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ت  خواهم  گریبان  چاک  زد  چند   دیگر  از   ب طاق

 پوشم  سینه  ریش  و  دل  افگار  را؟  

  

در  ماش  ی  نشسته  بود  .بغض  از  صبح    کنار  حا چ

 در  گلویش  نشسته  بود  و  خیال  خال  شدن  نداشت  .

حا چ  شجریان  گوش  م داد  و  سرش  را  هم  با  چ ه 

چه  استاد  تکان  م داد  .مرتب  آب  دهانش  را  قورت  

داد  تا  صدایش  دربیاید  .باید  با  حا چ  حرف  م زد  

 .باید  

م گفت  هم  ی  یک  روز  برای  هفَت  پشتش  کافیست  .

باید  م گفت  که  ناز  و  ادا  و  اخم  و  تخم  برومند  به  

کنار ، تحمل  کار  کردن  زیر  نگاه  دو  مرد  را  نداشت  

. 

امروز  روز  اول  بود  و  سلما ن  خواسته  بود  با  

 پروژه ها  

 تا  فردا  !مردک  حتا   سرکت  آشنا  شود ژو  روال  کار  

  

فامیل اش  را  هم  بلد  نبود  .به  فامیل  آرش  معرق 

 اش  .کرد  



 

ترجیح  م داد  کنار  محبوبه  بماند  و  طرز  تهیه ی  

س  و  مربا  را  یاد  بگ تد  تا  دوباره  به  ژ شور  و  تر

سرکت  برگردد  .چشم هایش  پر  م شد  و  با  ژاین  

چشم  گرداندن  مانع ریزش اشک    نفس  عمی ق  و

 مشد .حا چ  صدای :پخش  را  کم  کرد  و  گفت  

 "خب  امروز  چطور  بود؟  خسته  شدی؟  " 

 "....خسته  که  نه  اما  " 

 .حا چ  سرش  را  تکان  داد  

سرکت  ژت  .بچه های   خوبه  خوبه  !کم کم  عادت  م ک

 شت  میاد  .س،  خوژ "همه  خوبن  .باهاشون  آشنا  ب

تس  هست  ول    روزا ب  که  اجرا  دارن  یه  کم  اس

 تو  "!نگران  نباش  

همه ی  جرأتش  را  جمع  کرد  تا  بتواند  راحت  

 صحبت  .کند  

سرکت؟  من .....من  خیل  اذیت  ژمیشه  من  دیگه  نیام  

"".میشم  .نم تونم  با  آقایون  کار  کنم ......ببخشید  

همید  آرش  چه  پیله ی  زیبا ب  دورش  بافته  تازه  م ف

بود  و  او  را  از  هر  مسئله ای  دور  نگه  م داشت  

.برخوردش  با  دیگران  محدود  به  دوستانش  و  گاه  

استخر  و  آرایش گاه  بود  .با  مردها  که  در  حد  

رهگذران  و  نهایت  کارمندان  بانک ، ارتباط  داشت  



 

فکر  این  که آرام  و  کم حرف  است؛    .همیشه  با

خودش  را  توجیه  م کرد  .حتا  مثل  مهرنوش  و  بیتا  

 و  فرناز  با  همسران  دوستانش  هم کالم نمشد  .بی ش

ت  در  ارتباط  با آن ها  شنونده  بود  .حال  با  روزی  

که  گذرانده  بود؛  م فهمید  مشکل   !دارد  .در  حضور  

ت  حا چ  سکوت   ه  تمرکز  داشت  و  نه  راحمردها  ن

 کرده  بود  .احساس  کرد  که  باعث  

ت  حا چ  هم  شده  است  .سغ  کرد  توجیه  کند   .ناراح

م دونم  شما  رو  زدید  و  زحمت  کشیدید ......ایراد   

ت  مدیرای  قسمتا   "از  منه  !من  سختمه  !صبح  وق

 سکته  اومدن  توی  اتاق  داشتم  

 ".م کردم ......ببخشید  

 حا چ  پخش  را  خاموش  کرد  .ترافیک  غروب  پای 

تی  کند  کلمه و   ها  ب را  با  رمق  بود دقت   .حدر ا  

 ت  به آماده   کرد  .صورتش  این  دخ چ  دذهنش س 

 کشید  .

 ت  

ق اش  بریده  نشد ه   خیل  کار  داشت  .بندناف  عاط

ی  منوال  ادامه  م داد ، با  این  همه  بود  .اگر  هم  

ثروت ، خیل  زود  طعمه ی  شیادی  م شد  که  م 

 توانست  .اعتمادش  را  جلب  کند  



 

 سرمنده اش  کرد  و  گفت  ژ:نگاه  به  صورت  قرمز  و  

ت  یا  نخوای   "!تصمیم  با  خودته  که  بخوای  کار  ک

 " 

  

لخوری  بزرک  حس  کرد  در  پس  کلمات  حا چ  د

ب  مثل  طناب  دار  به  گردنش   نشسته  است  .پشیما

 افتاد  و راه  نفسش  را بند آورد  .نالن و  ملتمسانه  

 :گفت  

تو  رو  خدا  ببخشید  .من ...من  خودم  به  آقا  سلمان   

" 

 ".....میگم  که  شما  تقص تی  ندارید  .من  

و  انگشتان  را    حا چ  آرنجش  را  به  در  تکیه  داد

جلوی  دهان  گذاشت  .نگاهش  مستقیم  بود  . ب عجله  

 و  با  

 سر وع  به  حرف  زدن  کرد  ژ.آرامش  

 "شما  چند  سالته؟  س؟ .....س  و  یک؟  " 

 "!بیست  و  نه  " 

ب  !شاید   ت  اوج  جوا س  !بیست  و  نه  یعژ زنده  با

م  اما  داریم  پدر  و  "درست  نباشه  الن  این  حرفو  بزن

تی  حرف  م زنیم ، پس  به  دل  نگ ت  ......شما   دخ



 

 یه  سال  نه  دو  سال  دیگه ....بالخره  باید  ازدواج  ک

 ت  .

 تنها  ب ودن  مخصوص  خداست  .ایشال  صاحب  بچه  

ت؟   ب  به  بچه ات  کمک  ک س .....نباید  بتوژ "می

تاض  کند  .دست  حا چ   اعملیکا  دهان  باز  کرد  که  

 بال .آمد  و  دعوت  به  سکوت  کرد  ا

باشه  اصل  شما  تا  آخر  عمرت  تنها  بمون  .دو  روز   

"دیگه  دادگاه  آرشه  !باید  شهادت  بدی .....باید  با  

ت   س ....ب اید  قاتلو  قصاص  کژ قاتل  روبرو  ب

س  .توی  ژ .....همه ی  اینا  م خواد که تو  قوی با

س  بابا  !اگه  ژ خونه  و کنار  چهارتا  خانم  قوی  نمی

تس  و   قرار  باشه  با  دیدن  دو  تا  .مرد  بلرزی  و  ب

 ب   ب  حرفتو  بز نتو
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سرش  را  پای  ی  انداخت  .چشمه ی  اشکش  جوشید  

باز  کرد  .صدایش  بغض آلود  و  و  راه  برای  خود  

 گرفته ، 

 :گفت  

 "میگید   چ کار  کنم؟  " 

سکوت  حا چ  باعث  شد  سرش  را  بلند  کند  .اشک  

چشمش  را  شفاف  و  نگاهش  را  تار  کرد  .حا چ  

دست  کشید  و  از  جلوی  داشبورد  دستمال  ب تون  

ت  و  آورد  و  به  طرفش  گرفت  .دستمال  را  گرف

 آهسته  تشکر  .کرد  

ی    بب  ی  بابا جان  !هیچ کس با  دو  روز  جا ب رف

قوی  "نمیشه  .تو  تا  خودت  نخوای  صد  سال  هم  

تی  عوض   ت؛  چ  که  بگذره  و  هرجا  هم  که  کار  ک

سرکت ژنمیشه  .این  که  من  اضار  دارم  بیای  

 ......اول  این  که  محیطش  

 نم  و  دوم  این  که  م دونم  سلمان  ترحم  و  رو  مطمئ

  

دلسوزی  توی  کارش  نیست  .میک  کنار  مردا  تمرکز  

نداری .....خب  فرصت  خوبیه  که  کنار  چهارتا  مردی  

ت  و   ی  کار  ک  که  م دونیم  آدمای  خو ب  هس



 

ضعفتو  از ب  ی  ب تی  .دنیا  خیل   ب رحم تر  از  

 ت   فکر  ".م کاونیه  که  

خودش  نم دانست  اما  حا چ  هم  از  روش  آرش  

استفاده  م کرد  .دلیل  م آورد  و  قانعش  م کرد  و  

وادار  به  تصمیم گ تی  م کرد  .دستمال  را  روی  

 گونه  و  .دماغش  کشید  

سرکت،  این  حال  ژت  شما  فکر  م کنید  اگه  بیام   یع

 م کنه؟   و   ""احوالم  تغی ت 

 .تبسم  رو  لب  حا چ  نشست  

ک اگه ت ؛  بله  .خودت م ث ال  بخوای  و راحت   

حرف  تصمیم  و ب گ تی  نظرتو  ب که  ک  .باید  تغی 

 ت روبروت    "

 "!مرد  بود  یا  زن ...فرق  نداره  

.سرش  را به شیشه  تکی ه داد  .آه  کشید و  گالیه کرد  

تده  ماهه؟  منو  آرش   مون  س چرا  ما  بدبختا  سال 

ت   به   "ک  بدی  کردیم  که  باید  این طور  بدبخ

بکشیم  .این  همه  ماش  ی  رد  میشن  و  آب  از  زیر  

چرخشون  م پاشه  این ور  و  اون ور .....چرا  باید  

 شانس  آرش  این  باشه  که  

  ".....بپاشه  به  یه  آدم  عقده ای  نامتعادل  حا چ

سکوت  کرد  و  اجازه  داد  دل  پردردش  را  با  هم  ی  



 

غرغرهای  زیرل ت  خال  کند  . گفت  و  گفت  تا  خسته  

تس   شد  .چشم  بست  و  از  خستک  و  گریه  و  اس

که  از  صبح  کشیده  بود؛خوابش  برد  .حا چ  دلش  

ت  داشت   برای  این  زن  جوان  که  نه  کودک  درس

ب  شادی؛  م سوخت  .آرش  برایش  از   نوجوا و  نه 

رنج ه ا  و  مشکالتش  گفته  بود  .چند  سال  بود  که  

ت  را  زیر  زبان  مزه  مزه  م  تازه  داشتند  خوشبخ

کردند  .از  آرش  پرسیده  بود  که  چرا  بچه دار  نم 

 شوند  و  جواب  .شنیده  بود  که  

نداریم  که  راهنما ب مون   ت   حا چ  م ترسیم  .بزرگ

"کنه  .خودمون  از  خانواده  و  تربیت  بچه  هی چ  

 ".نم دونیم  

 .حا چ  ا خم  کرده  و  گفته  بود  

این  چه  حرفیه؟  الن با این  همه  وسیله ارتباط  و   

ته  برای   "راه  برای  یادگ تی  ک  دیگه  منتظر  بزرگ

 تی؟   ی  چ   یاد  "گرف

  

 از  پسر  احمد  گفته  و  از  شوق  که  در  دل   آرش 

ی  بچه  افتاده  است    خودش  و  ملیکا  برای  داش

 .چقدر  

  



 

 این  مرد  پر  از  شور  زندک  بود  .ملیکا  حق  داشت  

.و  مهرببخواهد ا  ب  تنها  آرش  بماند کار  . پیدا  ساده 

م کم  ای  کردن  نبود  مردی  به  خو ب  و  آرام  ک

ترافیک  روان  شد  .نزدیک  به  دو  ساعت  طول  کشید  

تا  به  خانه  برسند  .امروز  مانده  بود  تا  ملیکا  را  

همراه  بیاورد  وگرنه  که  زودتر  راه  م افتاد  .جان  

 ماندن  .در  ترافیک  را  نداشت  

.وارد  خی ابان  برج  که  شدند ، آرام  ملیکا  را  صدا  

 زد  

تم  !بیدارشو  بابا  رسیدیم  " کم   ".ملیکا  خانم ، دخ

جا  به  جا  شد  .صدای  مهربان  حا چ  دوباره  در  

ت   ب  خورد  و  از  جا  پرید  .دس گوشش  نشست  .تکا

 سرمسار  گفت  ژبه  :مقنعه اش  کشید  و  

 ".ببخشید  خوابم  برد  " 

  

 چقدر  میک  ببخشید؟  خسته  بودی   "

 خوابید ی .....این  که  ببخشید  نداره  بابا  ".

 صاف  نشست  .روی  لپهایش  احساس حرارت کرد  .

دستش  را  روی  گونه اش  گذاشت  .چشم ها  را  کم  

 :مالید  .شنید  که  حا چ  زیر  لب  گفت  

 "این  باز  این جا   چ م خواد؟  " 



 

ندید   ت  مشکوک  محکم  پلک  زد  تا  درست  ببیند  .چ 

. 

حا چ  پیچید  روی  پل  پارکینگ  و  همان جا  م توقف  

شد  .سرش  را  چرخاند  که  ببیند  دلیل  توقف  چیست  

 که  سهراب  را  کنار  پنجره ی  سمت  حا چ  دید  .هی

 ت  .کشید  .پس  حا چ  سهراب  را  دیده  بود  

  

 شهر _ ب _فرشته #  

  

 الف _صاد #  

  

 # 54پارت 

  

  

حا چ  خونسرد  شیشه  را  پای  ی  داد  و  با  سهراب  

احوال تس  کرد  .چشم  سهراب  به  ملیکا  بود  و  

 جواب  .مرد  را  م داد  

 ".پارسال  دوست  امسال آشنا  خانوم  "

زیرلب  تعارف  کرد  .امروزش  فقط  حضور  سهراب  

 را  .کم  داشت  .حا چ  به  سردی تعارف  کرد  

 ایید  بال  .این جا  بده  " "!بفرم



 

مزاحم  نم شم  .این  رسمش  نیست  حا چ  .ما   

 "دوست مونو  از  دست  دادیم  ول  شماها  یه  طوری  

".رفتار  م کنید  که  انگار  دشمن  هست یم  این  چه  

 تل  راحت  صحبت   "".کنیم    حرفیه؟  بفرمایید  م

گام  عقب  رفت  .دست  توی  جیب هایش  کرد  و  یک  

ممنون  اجازه  بدید  با  مل  دو  کلمه  حرف  م زنم  و   

 "".رفع  زحمت  م کنم  

راه  فراری  نبود  .حا چ  شانه  بال  انداخت  و   ب 

 تفاوت  

 :گفت  

 "!اختیار  ایشون  دست  خودشه  " 

 !مل؟  " 

آرام  سرش  را  تکان  داد  .دست  برد  دستگ ته  را  

 گرفت  .

ا چ  شیشه  را  بال  داد  و  کم  سرش  را  به  طرف  ح

ملیکا  چرخاند  .انگار  که  نگاهش  م کند  تا  پیاده  

 شود  .

سهراب خ ته  به  ملیکا  چشم  دوخته بود  .حا 

 چ:آهسته  گفت  

ت  .قوی  باش  و   سروع  کژب   از  هم  ی  الن  م تو

 به   "



 

  سرکتو  نده ژ".هیچ  عنوان  آدرس  

ی  سهراب  یک  طرف  و  حرف  حا چ  از    گف«مل  

طرف  دیگر  باعث  شد  زانوهایش  بلرزد  .عص ت  »

شد  از  حال  و  روزش  .سغ  کرد  محکم  باشد  اما  

 هیچ  

.ساقه ای  یک  روزه  تبدیل  به  تنه ای  قوی  نم شود  

پیاده  شد  و  اجازه  داد  حا چ  ماش  ی  را  به  داخل  

پارکینگ  براند  .سهراب  قدم  برداشت  و  نزدیکش  

 شد  .

 .خودش  را  بغل  کرد  و  مچاله  شد  

 ".بیا  بریم  توی  ماش  ی  حرف  بزنیم  " 

 یک  قدم  به  عقب  رفت  .اخم  کردنش  ارادی  نبود  .

 .واکنشش  نسبت  به  سهراب  هم  ی  بود  

ق  هست    گه  حرهم  ی  جا  خوبه  !من  خسته ام  و  ا

" 

  

 ".لطفا  زودتر  بگو  

  

سهراب  دندان  روی  هم  سایید  .رک  روی  شقیقه اش  

 .تکان  خورد  



 

مل  تو چت  شده؟  این  حا چ  چ  توی  گوشت  "خونده  

ت؟  این  چیه  سرت  که  همه ی  ما  رو  کنار  گذاش

 "کردی؟  

چشم   سرش  را  به  اطراف  چرخاند  تا  با  سهراب 

توی  چشم  نشود  .به  نظرش  تنها  اشتباه  آرش  و  

ت  به  سهراب  بود  .نفس   تینش،  دوس شاید  بزرگ

 عمیق  

 .گرفت  ول  باز  صدایش  م لرزید  

تی  نشده  !فقط  دیگه  دلم  نم خواد  با  دوستای    چ 

ت  خودش  نیست ،  "آرش  ارتباط  داشته  باشم  .وق

 خوام   چ کار؟  "دوستاشو  م 

 "مگه  دست  خودته؟  " 

 عصبانیت  و  خشم  سهراب  را  درک  نم کرد  .قدم  

 :دیگر  عقب  رفت  و  گفت  

 ".ببخشید .....من  م خوام  برم  خونه  " 

سهراب  جلو  آمد  و  مچ  دست  ملیکا  را  گرفت  و  

فشار  داد  .چشم هایش  توی  صورت  ملیکا  دو  دو  م 

 زد  .

تندتند  نفس  م کشید  .از  ب  ی  دندان ها ب  که  به  

 رید  ر هم  .فشار  م داد؛  غ



 

این  پنبه  رو  از  گوشت  دربیار  که  من  بذارم  تو  رو  

از   ""دستم  در  بیارن  .من  مثل  سایه  باهاتم  

.فهمیدی؟  :با  نوک دو  انگشت  پای  ی  مقنعهاش را 

آشغال  هم  خوشم  ن میاد  گرفت  و گفت  از  این  

 .دیگه  نبینم  توی   "

 ".سرت  

  

 شهر _ ب _فرشته #  

  

 الف _صاد #  

  

 # 55پارت 

  

  

ب  مشکل ترین   از  قول  مردانه  نگو ، شاید  نم دا

 نقش  جهان  

 !این  است ، زن  بودن   

  

ت  به  خانه  رسید  و  وارد  شد،یادش  آمد   احمد  وق

پدرش  برای  شام  قرار  بود  که  بیایند    که  مادر  و

تی  و   ی  قیمت ها  و  کم  شدن  م ش  .فشار  بال  رف



 

مشغول  فکرش  .بابت  آرش  و  مرگش ، حواس  

برایش  نگذاشته  بود  سغ  کرد  مثل  همیشه  خوشرو 

و  خندان  باشد ول  انگار  موفق  نبود  .بعد  از  شام ، 

ت   میوه  و  چای  را  روی  م ت  مهرنوش  بساط   وق

 چید  و  ام تعل  را  داد  بغل  :احمد؛  مادر  گفت  

نفهمیدن  ک  دوستتو  کشته؟  بچه ی   ب چاره  کسیو   

 ""!هم  نداره  بره  دنبال  خونش  

حرف  مادر  ساده  و  دل سوزانه  بود  اما  مثل  زغال  

سؤال  گداخته  روی  دل  احمد  نشست  .هنوز  جواب  

 اول  را  نداده  بود  که  جمله ی  بعدی  آوار  شد  روی  

 .سرش  

ت  خونه شون  بزرگ  و  ویالییه؛    زنش  کجاست؟  گف

ت  خو ب  بود  طفلک   "تنها  اون جا  مونده؟  چه  دخ

 !توی  

".همه ی  دوس تاتون  این  از  همه  خانوم تر  بود  

ه ی  احمد  بلند  م مادر  م گفت  و  دود  از  دل  سوخت

شد  .سر  مهرنوش  هم  پای  ی  آمد  .موهایش  را  بال  

 بسته  بود  و  نگاه  که  م کردی  فقط  مو  م دیدی  .

 .چانه اش  به  سینه  چسبیده  بود  

احمد  جواب  مادر  را  داد  .مختصر  و  مفید  گفت  که  

آرش  قاتل  پیدا  شده  و  ملیکا  هم  خانه ی  کس  که  



 

باهاش  کار  م کرده؛  است  .توجه  نکرد  که  مهرنوش  

هم  با  تعجب  نگاهش کرد  .برای او از پیدا  شدن قاتل  

 .نگفته  بود  

شاید  وقت  خو ب    مادر  اما  ول کن  ماجرا  نبود  .

بود  برای  حرف های  دلش  .مخصوصا  که  عروس  

 زبان  

 .درازش ، ساکت  نشسته  بود  

فکر  کردم  پیش تون  بمون ه  تا  یه  مدت  .چطور    من 

ت  با  اونا  از  شما  صمیم تر   "گذاشت  ی  بره؟  یع

بود؟  به  مهرنوش  که  خیل  تو  حاملگیش  کمک  کرد  

 .خوب  "!بود  ج تان  م کردین  

گوش های  احمد  قرمز  شد  .انگار  همه ی  دنیا  

 انگشت  

کنند سویش   .دراز  پدرش  کرده   نارفیاتهام   ق به   م

و  حالش  او  را  را  که  متهم  دید ،به    ب وفاشاره ا 

 ب ای   و  

کرد  که  مادر  دیگر  ادامه  ندهد  .مهرنوش  هم  زیر  

نگاه  خ ته ی  مادر  احمد ، سرخ  و  سفید  م شد  

.منتظر  بود  حال  که  او  سکوت  کرده ، احمد  جواب  

ائله  را  ختم  نماید  .ام تعل  نق نق  کرد  .نیم دهد  و  غ



 

ت  شد  که  بچه  را  بگ تد  .طوری  که  کس   خ 

 متوجه  نشود؛  زیرلب  :گفت  

یه  ج وری  جمعش  کن  دیگه  !مامانت  ادامه  بده   

 "".م رسه  به  سهراب  و  آبرومون  م ره  

 طوری  با  غضب  نگاه کرد که مهرنوش ساکت  شد  .

 :بچه  را  داد  و  گفت  

زن  جوون  بود  برای  خودش  هم  درست  نبود  این 

 جا   "

 ته   ".بمونه  .خونه ی  حا چ  براش  به

ب  !دوست تون  بود  .برای   وا  مادر  چه  حرفا  م ز

زنت  "مثل  خ واهر  بود  .آرش  خدا  بیامرز  برای  تو  

 هم  کم  

 ترسید؟   "نذاشته  بود  .نکنه  مهرنوش 

درست  به  نکته ی  حساس  زده  بود  .مهرنوش  لبخند  

 :مصنوع  زد  و  گفت  

".چه  ترس  مادرجون؟  خودش  این جور  صالح  دید  

ت  گذاشت  و   ت  را  روی  م  " مادر  احمد  پیش دس

 :دل سوزانه  گفت  

  

مادر  دعوتش  کن  یه  روز  با  هم  ب ریم  یه  طرق  

 .گناه  "



 

 ".داره ....یه  کم  آب  و  هواش  عوض  بشه  

ب  خفیف  دهد  .اگر   احمد  فقط  توانست  سرش  را  تکا

تی  بند  م کرد؛  خدا  باید  به  دادشان  م  مادرش  به  چ 

ی  مهمان ها ، مهرنوش  خواست  گله    رسید  .با  رف

کند  که  چرا  از  ماجرای  دستگ تی  قاتل   ب خ ت  

 است  .

آم ت  احمد  بیش  از  توانش  بال  بود  .با  صدا ب  

 خسته  و :عص ت  گفت  

ب؟  کاش   بگم  که   چ  بشه؟  یه تهمت  دیگه  بهم بز

" 

 ت   س  به  دلم  انداخژ ".خودت  م فهمیدی  چه  آتی
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خودش  دست  به  مهرنوش  ساکت  شد  .انگار  باید  

ض   و  حرف های   کار  م شد  .اول  باید  دلش  را  را



 

بیتا  را  م شست  و  بع د  فکر  چاره  م کرد  .سخت  

 بود  اما  .م شد  

ت  بود  .ملیکا  تنها  باید  از  چند  جبهه   روزهای  سخ

م جنگید  .مثل  آدم  بود  که  بعد  از  مدت ها  از  کما  

و  بدون  فوت  وقت  باید  به  مسابقه ی  ب تون  آمده  

دو  م رسید  .اما  عضالتش  یاری  نم کرد  .بازسازی  

عضالت  درد  داشت  و  کس  متوجه  این  درد  نب ود  

انگار  !از  همه  دردناک تر  جبهه ی  سهراب  بود  .به  

زحمت  جلویش  ایستاده  بود  و  به  اضارش  برای  

گفته بود .عصبانیت  «نه  »  ی  به  خانهاش   رف

سهراب  را تحمل  کرد  .قول  آبک  هم  داد  که  خودش  

 زنگ  م زند  .و  با  فرناز  هماهنگ  م کند  

 سهراب  خوب  م دانست  که  قول  ملیکا  باد  هواست  .

ی  نبود  که  نزند  کاسه  و    از  طرف  فرناز  هم  مطم

جلوی  صورت    کوزه اش  را  بهم  بریزد  .انگشت

ملیکا  تکان  داده  و  تأکید  کرده  بود ، که  خودش  دو  

 سه  روز  .دیگر  دوباره  خواهد  آمد  

هم  ی  باعث  شد  که  ملیکا  به  فکر  عوض  کردن  

ماشینش  بیفتد  .شاید  با  عوض  کردن  ماش  ی  م 

ب  از  دید  سهراب  پنها ن  بماند  .دو  سه   توانست  مد

سرکت  رفت  .رفتار  ژوز  مانده  تا  آخر  هفته  را  به  ر



 

ل  سلمان  خوب  ا ت  شده  بود  .احتما برومند  به

سرکت  ژتوجیه اش  کرده  بود  .سغ  کرد  روند  کاری  

و  عکس ها ب  از  پروژه های  اجرا  شده  را  ببیند  و  

یاد  بگ تد  .هم  ی  که  فع ال  طرف  حسابش  برومند  

 ض  بود   ود؛  .راب

آخر  هفته  چند  د ست  مانتو  و  شلوار  اداری  و  

مقنعه  خرید  .ماش  ی  جدید  هم  حا چ  برایش  تهیه  

 کرد  .

ت  با  رنگ  و  شکل  متفاوت  .شیشه ها  را   ماشی

دودی  کرد  .حتا  برای اطمینان  ماسک  را  آماده  در  

رج  که  رسید؛  بزند  ماش  ی گذاشته  بود  تا  نزدیک  ب

.برای  روبرو  نشدن  با  سهراب  هرکاری  م کرد  .از  

برخورد  قلدر  و  آقابالسری  سهراب  متنفر  بود  .از  

این  که  به  مقنعه اش  گ ت  داد  .فقط  خو ب اش  این  

بود  که  نفهمید  کار  م کند  و  پوشیدن  مقنعه  را  به  

 داد  حا چ  و  .عقایدش  نسبت  

سرکت  شد  .سالمش  آرام  بود  .دو  هم کار  آقا  ژوارد  

جوابش  را  دادند  .سلیم  و  هرندی  هر  دو  طراح  

سرکت  از  دو  ژبودند  .ملیکا  تازه  فهمید ه  بود  که  

واحد  بهم  چسبیده  تشکیل  شده  و  تعدادی  از  



 

ت    کارمندان  در  واحد  بغل  هستند  .برومند  پشت  م

 نبود  .ملیکا  

 .احتمال  داد  که  نیامده  باشد  

با  اجازه ی  سلمان ، لب تاپ  خودش  را  آورده  بود  

سرکت  متصل  کرده  تا  برای  دیدن  ژو  به  سیستم  

 ت  به   هر  چ 

سرکت  مانیتور  لیوانش برومند   را  پر  سرک  از  ژ

آبا ب مداهر  نکشد چای .  کرد  خانم و   طال آورد ب  .

   رباچ 

 ب  

تشکر  کرد  .باید  منتظر  م ماند  تا  برومند  برسد  و  

 .کاری  برای  انجام  به  دستش  بدهد  

مشغول دیدن عکس های پروژهها  بود  .جالب  بود که  

تی  را  کم  یا  زیاد  م کرد  و  به   گاه  در  ذهنش  چ 

خانه   نظرش  طرح  به ت  م شد  .مخ صوص ا  دکور

ت  م توانست  برای   ها  یا  فضاسازی  ویالها  را  به

 خودش  .تحلیل  کند  

  

برومند  آمد  و  با  عشوه ی  همیشک اش  با  همه  

احوال تس  کرد  .نگاه  به  صفحه ی  باز  روی  لب تاپ  

 :کرد  و  گفت  



 

 ت؟ "  " چ کار  م ک

دارم  عکسا  رو  م بینم  .بب  ی  این  عکسو 

....!داشتم   "تصور  م کردم  اگر  به  جای  کرم  از  .

 ت  پسته ای   س 

 ".استفاده  م شد؛  چطور  بود  

ابروهای  تتو  شده ی  برومند  بال  رفت  و  چشم 

 هایش  

.باریک  شد  .شاید  داشت  تصور  م کرد  هومم  !نم  

دونم  شاید  هم  بد  نم شد  .من  که  "".طراچ  بلد  

 نیستم  

کیفش  را  گذاشت  .یادداشت های  روزش  را  مرتب  

کرد  .ملیکا  هنوز  غرق  دیدن  ع کس ها  بود  .صدای  

اطرافیان  باعث  شد  سرش  را  بال  بیاورد  «سالم  

ت  ایستاده  بود  .کیف  چرمش  را   سلمان  کنار  م .»

گفت و  «سالم  »در  دست  جابه جا کرد .ملیکا هم  آرام  

 تکان  لب ها  را  دید  .به  طرف  اتاقش  رفت  و   فقط 

 :گفت  

 "برومند  !لیست  کارا  رو  بیار  " 

  

 شهر _ ب _فرشته #  

  



 

 الف _صاد #  

  

 # 57پارت 

  

  

ت  کم  خم   برومند  از  روی  صندل  بلند  و  روی  م 

 شد  .

  برگه ها ب  را  جدا  و  در  دست  گرفت  .قبل  از  رف

تخانه  ایستاد   به  :طرف  اتاق  پشت  کان ت  آش ی  

 و  گفت  

".طال ب  اگه  قهوه ی  سلمان  خان  آماده اس  بده  ب 

 تم  " 

 .طال ب  هم  شانه  و  سر  با  هم  بال  انداخت  

 ".نه  آماده  نیست  .خودم  م برم  " 

ب صدا  را  از  برومند  دید  .هم  تعجب  کرد  « س  ژ ای

 خنده اش  گرفت  .سلمان  تحفه  بود  که  برای    هم»و  

 «خدا شانس  بده »قهوه اش جدل کنند  .توی دلش  

را  گفت  .حواسش  نبود  که  برومند  چه  مدت  در  

 اتاق  سلمان  ماند  .دیدن  عکس  قبل  و  بعد  پروژه ها  



 

ته  با  قدی   تتر  بود  .سلیم  پسری  س  هیجان انگ 

ند  بود  و  لغری اش  توی  چشم  م زد؛  ا  بل تقریب

 حرف های  

 :ملیکا  با  برومند  را  شنیده  بود  .جلو  آمد  و  گفت  

  

 "خانم  رازق  شما  هم  طراچ  خوندی؟  " 

ب  شد  .چشم هایش  را  پای  ی  آمد   لپ هایش  صور

 تل  کرد   و  به  .زحمت  لرزش  صدا  را  کن

 حسابداریه  " ".نه  !رشته م  

 سلیم  از  این  سرخ  و  سفید  شدن  خوشش  آمد  .

سرش  را  چرخاند  و  چشمک  به  هرندی  چاق  و  

ت  ب تون  آمد  و   کوتاه قد  زد  .او  هم  از  پشت  م 

کنار  رفیق  لغرش  ایستاد  .کنار  هم  چاق  و  لغر  را  

 یاد  .ملیکا  م آورد  

برومند  زودتر  برگردد  .سلیم  به  دعا  دعا  کرد  که  

 :کنارش  آمد  و  گفت  

حرفاتو  با  برومند  شنیدم  .میشه  اون  عکس  که   

 ""روش  نظر  دادی  رو  نشونم  بدی؟  

ضبان قلبش  بالرفته   لب هایش  را  داخل دهان کشید .

بود  .سغ  کرد  عادی  رفتار  کند  .هرچند  نم دانست  

 ت؟  عادی  چطور  اس



 

ب حرف  عکس  را  پیدا  کرد  و  نشان  داد  .لب تاپ   

را  چرخاند  تا  هر  دو  ببینند  .از  صورتش  حرارت  

سرکت  تبد یل  به  جهنم  ژب تون  م زد  .هوای  مطبوع  

 شده  بود  .

 .هرندی  و  سلیم  با  هم  حرف  م زدند  

البته  ض  بود  "  تی  که  را ".این  کاره  سعیده  !مش

ت  پسته ای  هم  کار  م کرد  به   نگاه  کن  اگه  س 

تخونه   "فضای  سالن  و  ترکیبش  با  کابینت های  آش 

 ت  ".م شد   به

 "ک  جرأت  داره  به  سعید  بگه؟  " 

 .برومند  رسید  و  دست  به  کمر  شد  

 "چه  خ ته؟  شما  دوتا  این جا   چ کار  دارین؟  " 

 هایش  را  در  حدقه  تا ب  داد  .سلیم  چشم 

یه  کلمه  هم  از  مادر  عروس ......برومند  مگه  ما  

باید   "به  تو  جواب  پس  بدیم؟  نکنه  فکر  کردی  

 ب؟   سلمان  "خا

برومند خوشش  نیامد  از  حرف سلیم .روی  صندل اش  

 نشست  و  حق  به  جانب  و  با  دلخوری  :گفت  

ق   ت  من  و  روت  هم  زیاده؟  با  راز  اوم دی  سر  م

س  اول  باید  با  من  هماهنگ  ژ هم   "کار  داشته  با

 ت  . ک



 

 "افتاد؟  

ت  خودشان  رفتند   دو  مرد  خنده  بر  لب  به  طرف  م 

 و  .هرندی  جواب  داد  

برومندجان  ما  خواستیم  کمک  کنیم  .حواسش   

 نم دونه  پا  توی  کفش   "نیست  این  بنده ی  خدا  و 

 ت  چه؟   "سعید  کردن  یع

 هر  د و  بلند  خندیدند  .برومند  موهایش  را  با  نوک  

 :ناخن  از  صورتش  کنار  زد  و  گفت  

تی  لزم   شما  سرتون  به  کار  خودتون  باشه  .چ 

 باشه   "

  

".به  رازق  گفته  بشه ، من  یا  سلمان  خان  میگیم  

حرفش  باعث  شد  دو  مرد  با  مسخره  بازی  از   این 

این  که  خودش  را  در  حد  سلمان  م داند؛  سربه 

 سرش  بگذارند  .مل یکا  ساکت  ناظر  کشمکش  و  شو

 چ  

 هم کارانش  بود  .به  خونسردی  و  زبان  دراز  برومند  

  

 غبطه  م خورد  .چقدر  راحت  برای  هر  حرق  جوا ب  

 داشت  .نه سرخ  و سفید م شد و  نه  دستپاچه  !

 حرفش  را  م زد  و  لبخندی  هم  م گذاشت  تنگش  .



 

برومند  برای  این  که   ب کار  نباشد؛  نامه ای  را  داد  

 که  تایپ  کند  و  خودش  هم  مشغول  تماس های  تلف

ت  شد  .ملیکا  خوب  گوش  م داد  .شادی  برومند  

ک  زن  با  اعتماد  به  نفس  بود  .راحت  نمونه ی  ی

صحبت  م کرد  و  توضیح  م داد  .مثل  دو  شاخه  برق  

بود  در  یک  چند  راه   !رابط  چندین  قسمت  با  

سلمان  بود  .باید  دقیق  کار  م کرد  تا  تداخل  ایجاد  

نشود  .از  دید  م لیکا  کارش  سخت  بود  .آن قدر  

عهده ی  هرکس  من  جمله  خودش  سخت  که  از  

 برنم آمد  .فکر  این  که  روزی  بخواهد  

.این گونه  کار  کند  هم  برایش  دور  از  ذهن  بود  

حواسش  را  داد  به  تایپ  نامه  .دستش  کند  بود  

.جای  حروف  را  درست  بلد  نبود  و  هم  ی  کارش  

اول  ی  ب ار  بود  ل  انگار  برای  ا را  کند  م کرد  .اص

ق  کرد  .از   که  دکمه های  لب تاپش  را  م دید  .پوو

ت  برای  دانلود  و  نگاه  کردن  فیلم   لب تاپ  بیش

استفاده  م کرد  .از  خیل  از  قابلیت هایش   ب خ ت  

بود  .زمان  دانشجو ب  از  نرم افزارهای  حسابداری  

 آن  زمان  م گذشت  استفاده  کرده  بود  .مدت ها  .از  

 از  گذشته  با  صدای  برومند  که م گفت  " :جانم  



 

رئیس  !امری  دارید؟   "ب تون  آمد  .سلمان  را  کنار  

 ت   م 

  

 دست  به  جیب  ایستاده  بود  .قبل  از  این  که  حرق  

 .بزند ، هرندی  صدایش  زد  

م  شده  "سلمان  خان  یه  نگاه  به  این  میندازید؟  " خ

ت  و  با  دقت  به  حرف های  هرندی  که   بود  روی  م 

 تی  را  توضیح  م داد؛  گوش  م کرد  . آرام  چ 

ت  سرمه ای  تنش  بود  .موهایش  تازه   ام روز  پ تاه

اصالح شده  و  خط  تیغ  کناره ی  گوش  تا  پشت  

سرمنده  شد  و  ژگردن  پیدا  بود  .ملیکا  از  دقتش  

ش  را  پای  ی  انداخت  .حواسش  را  به  تایپ  داد  سر

 که  سایه ای  را  حس  .کرد  

 چشم هایش  را  بال  آورد  و  سلمان  همیشه  اخمو  

 :جلویش  بود  . ب مقدمه  گفت  

 ت  "  " .از  ا مروز  با  سعید  کار  م ک

  

 شهر _ ب _فرشته #  

  

 الف _صاد #  

  



 

 #58پارت 

  

  

 ت  و  دو  چندان  سخت  شد   اما  تو  رف  سخت  بود

  

 زندک  بعد  از  تو  هم چون  کندن  جان ، سخت  شد  

  

دو  هفته  بود  هیچ  خ تی  از  ملیکا  نداشت  .کس  که  

گذاشته  بود  برج  را  بپاید  م گفت  هیچ  اثری  از  

ماش  ی  و  خانم  که  مشخصاتش  را  داده  نیست  

و  آمد  حا چ  را  گزارش  م کرد  .آن  هم  .تنها  رفت  

 ب  .چادری  و  مسن   تنها  یا  با  ز

ی    فرناز  نه  با  حرف  و  نه  با  کتک  زیر  بار  رف

به  خانه ی  حا چ  نشده  و  قهر  کرده  و  از  خانه  

رفته  و  قوزی  بالی  قوزهای  سهراب  گذاشته  بود  

وضعیت  این  همه  سخت   .فکرش  را  هم  نم کرد  که 

شود  . اگر  بیتا  زیر  گوش  مهرنوش  و  فرناز  زرزر  

نکرده  بود؛  الن  به  این  وضع  گرفتار  نبود  .همو  که  

خراب  کرده  باید  خودش  هم  درستش  م کرد  .شماره 

سالمش  »ب   ی  بیتا  را  گرفت  و  .طلبکار  و  عصبا

 گفت  «را  علیک  



 

وضعیه  درست کردی؟  چ  زیر  گوش  فرناز  این  چه  

ت؟  اگه   "و  مهرنوش  خوندی؟  اینه  مرام  و  دوس

جای  ملیکا ، خودت  بودی ، خوشت  م اومد  کس  این 

 طور  "درباره ت  حرف  بزنه؟  

رگباری  م گفت  و  مهلت  نم داد  که  بیتا  جوابش  را  

ودش  بود  و  کم  بدهد  .البته  که  بیتا  هم  از  قماش  خ

 .نم آورد  

اوهو ...یه  نفس  بگ ت  بابا  .ببینم  چه  دردته؟  دردت   

 ""تنها ب  ملیکاس  یا  لفت  و  لیس  خودت؟  

 "خفه  شو  بابا  !لفت  و  لیس  چیه؟  " 

.بیتا  بلند  خندید  .سهراب  نم توانست  گولش  بزند  به  

شناسمت  .  من  دیگه  نگو  !من  مثل  کف  دست  م

 "ملیکا  رو  م خوای؟  منم  بودم  م خواستم  .هم  

 په   "!خوشگل  و  هم  پولدار  و  هم  پَ 

باز  صدای  خنده اش  بلند  شد  .سهراب  دندان  روی  

هم سائید  .انگار  دستش  برا ی  همه  رو  بود  .عص 

 ت  نفسش .را  رها  کرد  

خونه ی  اون    ب  بیاریش  از زنگ  بزن  بب  ی  م تو

شغال   "ب تون  .فرناز  خانم  که  طاقچه  بال  گذاشت  

 و  قهر  ".کرده  و  رفته  

 تی  خوردن  بیتا  توی  گوشش   صدای  ملچ و  ملوچ  چ



 

 س  را  کم  فاصله  داد  ژ .پخش  شد  .گو

 "حواست  به  منه؟  حال  وقت  کوفت  کردنه؟  " مک

 پای  ی  رود  .خندید  و    ت  کرد  تا  میوه  از  گلویش

 :گفت  

اون  که  دمش  گرم  .من  بودم  و  حمید  از  این  غلطا  

"م کرد  از  گوش  یا  شایدم  جای  دیگه ، آویزونش  

 ".م کردم  

بلندتر  خندید  .هرچه  سهراب  حرص  م خورد؛  بیتا  

.کیفورتر  م شد  .حال  م کرد  از  استیصال  مرد  خب  

مطلبو  بگو  !من  دست  م لیکا  رو  توی   !اصل  

 ""دستت  بذارم ،  چ  به  من  م رسه؟  

 .سهراب  محتاط  شد  

ت  چه  کشک؟  میگم  ما    ت  چه؟  چه  دس یع

"دوستاشیم  .نذاریم  حاجیه  از  آب  گل آلود  ماه  

 ".بگ ته  

د  نشد  دیگه  !روراست  باش  تا  منم  کمک  کنم  .زیر   

" 

 س،  من  نیستم  .گفته  باشم  ژ و  رو  بک".

بیتا  جنسش  مثل  خود  سهراب  بود  .جلب  و  فرصت  

 .طلب  



 

چ  بگم؟  تو  ملیکا  رو  از اون  خونه  ب تون  بیار  تا   

 ""ببینیم   چ  میشه؟  

بب  ی  !من  سغ  خودمو  م کنم  .اگه  شد  و  ملیکا   

یا  یه  پول  قلنبه ای  "بهت  پا  داد؛  باید  یه  ملگ  

 بهم  بدی  .

 ب  زیرش   ".نوشته  و  امضا  هم  بدی  که  نز

 ت؟  نخواستم  "  ".تو  دیگه  ک  هس

تی  م خواست   این  بیتا ، ترس  داشت . نباید  ازش  چ 

.با فرناز  و  مهرنوش  متفاوت  بود  .با  ملیکا  که  مثل  

ورودش  به  این  شب  و  روز  بودند  .احتمال  داشت  

ت  را  بدتر  کند  .لحنش  را   ب خیال   مسئله ، همه  چ 

 و   ب تفاوت  :کرد  و  گفت  

ت؟  مگه    تو   چ  فکر  کردی  که  این  کیسه  رو  دوخ

"ملیکا  صغ ته  که  من  ازش  ملک  و  امالک  بگ تم  

بدم  به  تو  !من  دلم  سوخت  گفتم  دوست مون  

کمکش  کنیم  .تو  با  اون  حرفات  ذهن  همه  تنهاست ، 

 ا  رو  بد  کردی  .خواستم  ج تان  ک

 ت  که  تو  اصل  توی  یه  فاز  

 ت  .کار  نداری؟   "دیگه  هس

 .پوزخند  صداداری  زد  
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دراز  فرناز  الگ  قهر  نم کنه  بره  !منم  گوشا م  

 نیست   "که  نفهمم  .تو  زنگ  زدی  و  کمک  خواس

 ت  .

  

".نم خوای؟ ....اوک  حرق  نیست  .به  سالمت  تماس  

را  قطع  کرد  .شاید  کس  که  برای  مراقبت  گذاشته  

ت  بود   بود؛  کارش  را  درست  انجام  نداده  بود  .به

فرناز  هم  خودش  چند  روزی  مراقب  باشد  .حال  که  

 نبود ، م توانست  از  شش  صبح  تا  نه  شب  

 تی  م فهمید   ا  چ  .کشیک  بدهد  .حتم

چهار  روز  بود  که  جلوی  برج  جا ب  که  به  هر  دو  

سراف  داشته  باشد؛  مراقب  بود  .مگر  م ژ در  برج  ا

شد  این  همه  مدت  در  خانه  بماند  .اعصابش  بهم  

فکرش  درست  کار  نم کرد  .راه  برای   ریخته  و 



 

ورود  به  برج  و  پشت  در  خانه ی  حا چ  ظاهر  شدن  

به  نظرش  نم رس ید  .به  فرض  هم  که  م رفت؛  اگر  

 ملیکا  رو  

نشان  نم داد؛  به  زور  که  نم توانست  وارد  خانه ی  

 .مردم  شود  

م خورد ،    ساعت  سه  بعد  از  ظهر  بود  .کیک  که

خم ت  شده  و  در  گلویش  گ ت  کرده  بود  .با  آب 

س ژ ب  را  جا  بندازد  که  گو میوه  درگ ت  بود  تا  

 اش  زنگ  خورد  .

شماره ی  یک  از  دوستان  د ور  بود  .خواست  جواب  

ندهد سرش   .کم فکر   گرم کرد   در  شود  . این   ب 

 را  جا  انداخت  و  کم  از    کاری  و  سرما  بد  نیست  ب

آب میوه اش  نوشید  و  تماس  را  وصل  کرد  .احوال 

که  تمام  شد؛  طرف  پشت  «چاکرم  و  نوکرم  »تس  و  

 خط  :گفت  

میگم  از  این  دوستت  که  کشته  بودن  چه  خ ت؟   

 ""زنش  کجاست؟  

شاخک ها ی  حس اش  تکان  خورد  .لحنش  مشکوک  

 د  شد  و  .سر

ت  که  سراغشو  م گ تی؟   "تو  مگه  زنشو  م شناخ

" آره  !سفارش  کرده  بودی  با  هم  اومدن  برای  



 

تا .....یادته؟  اول  شک  کردم   خرید   "مبل  و  این  چ 

 خودش  ".باشه  اما  دقیق  که  شدم  دیدم  خودشه  

تس  آب میوه  را  کنار  سهراب  هول زده  و  پراس

ضبه ای  به  سرش  خورده   گذاشت  .گی ج  انگار  

 باشد؛  .پرسید  

   ا 

"کجا  دیدیش  که  شک  کردی؟  قبل  رو  میک؟  " 

چته  سهراب؟  گوش  نم دی  ها  !النو  میگم  .توی   

"این  مغازه ی  روبرو ب  بودن  .تیپ  و  قیافه اش  یه  

 کم  

 ".فرق  کرده  ول  خودش  بود  

هم  ی  توی  کله اش  «.بودن   » فقط  شنید    یک  کلمه

 .تکرار  م شد  

 ت  بودن؟  منظورت   چ  بود؟  "  "ب ا  ک  بودن؟  گف

 .مرد  از  گی چ  سهراب  کالفه  شد  

ب؟  بب  ی  !زن    ای  بابا  !تو  چرا  امروز  گیج  م ز

ت  کشته  شده  .....با  یه  مرد  قد   "دوستت  که  گف

ی  خرید  م کردند  .برام  جالب  بود    کل  داشبلند  هی

 .آخه  

 ت  دوتاشون   ب کس  و  کارن   ".گف



 

خونش  به  جوش  آمد  .مرغ  از  ق فس  پریده  بود  

.مردک آمپول  کار  خودش  را  کرد  .عص ت  شد  ول  

 سغ  کرد  .نشان  ندهد  

"مرده  از  این  آمپولیا  بود؟  ریشو  و  موهای  

" نه  !هیکش  درشت  بود  ول  آمپول .....نه    مشک؟

 !مو هم   "ا

که  اصل  نداشت  .تیغ  زده  بود  .سر  و  تیپش  ول  

 خوب ".بود  .از  این  آدم  حسابیا  

معما  دو  تا  شد  .اول  این  که  مل  چطور  ب تون  

رفته  که  نفهمید  .دوم  این  که  این  مردک  کچل  از  

ب  شد؛   :شده  است  .سکوتش  که  طولت   کجا  س 

دوستش  گفت  الوووو .....کجا ب؟  انگار  سرت  

 شلوغه  .مزاحم   ""....نباشم  

 .زود  به  خودش  آمد  و  جواب  داد  

نه  نه  ....اختیار  داری  .فقط  فکرم  مشغولش  شد  . 

 "ا

تیپ  خود  زنه  چط ور  بود؟  مثل  قبل  که  با  

 مده  بود؟  شوهرش  "او

.و  مرد  تاب  بیش تخوشحال  ی  از  به  این  که   

موضوع ب  داد خود   زنگ  نزده  است؛  آب  خب  زنه  

 جای  خواهری  خوشگله  !اون  دفعه  با   "



 

  

شوهرش  تیپش  فرق  داشت  لباسای  رنک  و  شال  و 

....ول  این  دفعه  لباساش  مشک  بودن  و  ساده  و  

م  سرش  بود ......میگم  زیاد  نیست  شوهرش  مقنعه  ه

 "!مرده  ها؟ .....همچ  ی  سر  زم  ی  نموندا  

ت   صدای  بلند  خنده اش  آزار دهنده بود  .تحمل بیش

شنیدنش  را  نداشت  .انگار  خنجری  به  کمرش  

خورده  و  نه  دستش  م رسد  درش  بیاورد  و  نه  

به    د  .امات  و  مبهوت  دردش  را  م تواند  تحمل  کن

در  برج  خ ته  مانده  بود  .نکند  اصل  م لیکا  این جا  

 زندک  نم کند  و  تا  

 سرکار  بوده  است    ر .حال  

اگر  این جا  نبود ، کجا  زندک  م کرد  .این  کچل  از  

کجا  پیدایش  شده  بود  .خرید؟  آن  هم  بازار  مبل؟  

 ماندنش  

  

چه  فایده  داشت؟  از  کار  و  زندک اش  زدن  این جا  

و  زنش  را  آواره  کردن  چه  نتیجه ای  داشت؛  اگر  

 ملیکا  .مال  دیگری  م ش د  
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کش  یرنگش    ملیکا  سفید  و  شد  .کچل  و  خون  به 

داشت  .ت .وانا ب فقط    آمپول  را  مغزشبا   هم نم  رسید

اگر  دستش  به شان  م رسید  .انگار  ملیکا  را  دست  

کم  گرفته  بود  .باید  فکر  شده  و  حساب گر  عمل  م 

 کرد  .

ماش  ی  را  از  پارک  درآورد  .قبل  از  ه ر  کاری  

باید  فرناز  را  برم گرداند  خانه  .حتا  شده  با  التماس  

 و  

 اه  !معذرت خو

ملیکا  پربغض  و  خسته  نزدیک  برج  که  رسید  

ماسک  را  روی  صورتش  گذاشت  .هر  روز  دیدن  

سهراب  صبح  و شب ، برایش  آزار  دهنده  بود  .اگر  

م دانست  با  وجود  فرناز  به  آن  خو ب  و  زیبا ب،  

چه  از  جونش  م خواهد ، خیل  خوب  بود  .بودن  در  

برخورد  هر  روزه  با  این  همه  مرد  بس   سرکت  و ژ



 

نبود  که  باید  اختصاض  در  اختیار  سعید  خان لو  هم  

ت  بلد  :نبود  که  هر  دو  دقیقه   م بود  .انگار  هیچ  چ 

 یک بار  م گفت  

  

رازق  اینو  نیگا  !اگه  تو  بودی   چ کارش  م کردی؟   

" 

 دی؟  "چه  رنگ  و  مدل  انتخاب  م کر

بعد  از  یک س اعت  که  زور  م زد  تا  چهارتا  کلمه  

بدون  لکنت  و  سرخ  و  سفید  شدن  تحویلش  دهد؛  

 آقا  سرش  :را  بال  م انداخت  و  م گفت  

ته  "  تی که  من میگم  به "!نه  خوشم  نیومد  .چ

ملیکا  دهانش  را  م بست  و  خودش  را  لعنت  م کرد  

زده  است  .اما  دقیقه ای  نم گذشت  که    که چرا  حرف

ی    سؤال  دیگر  و  محکم  و  قاطع  جواب  خواس

 .ملیکای  . ب چاره  و  رنج  پاسخ گو ب  

 دوبرابر  همیشه  در  این  چند  روز  خسته  شده  بود  .

ت  بود  .از  صبح  در  بازار   امروز  که  دیگر  نگفت

ی  و    ور  و  آن ور  رف مبل  به  دنبال  خان لو  این

 نظر  دادن  و  رد  !شدن  و  دوباره  دوباره  تکرار  

روی  پل  برج  پیچید  .یک باره  متوجه  شد  که  

سهراب  نیست  .قندی  در  دلش  آب  شد  .میان  این  



 

ت،  نبودن  سهراب  مثل  جرعه   همه  بغض  و  سخ

ع  وارد  آب  خنک  در  گرما  به  دلش  چسبید  .سری 

شد  .ترسید  اشتباه  کرده  باشد  .مثل  هر  روز  قبل  از  

ی  به  خانه  به  محبوبه  سر  زد  .همان  جلوی    رف

در  ایستاد  و  حال  و  احوال  کرد  .محبوبه  پرمحبت  

 رویش  را  ب وسید  و  :گفت  

رنگ  به  روت  نیست  مادر  .برو  لباستو  عوض  کن  

 به  سر  و  صورتت  بزن  بیا  این جا  یه  ""!آ ب  

هم  ی  که  خواست  تشکر  کند  و  عذر  بیاورد ، 

 محبوبه  :گفت  

منصوره  اینا  الن  دیگه  پیداشون  میشه  .سفارش  

 س  .گفت  خیل  وقته  ژ ا  بگم  تو  هم  با "کرده  حتم

 "!ندیدت  و  دلش  تنگته  

که  همان  دیدار    کنار  م نصوره  م شد  سلمان«اینا  

ق  بود  .اگر  ملیکا  نبود   سرکت  کاژهر  روزه  توی  »

با  بهانه ای  دعوت  را  رد  م کرد  .اما  ملیکا  بودن  

چشم  »ب  زد  و   زبانش  را  م بست  .لبخند   ب جا

 هم  گفت  .«

رفت  بال  تا  دوش  بگ تد  و  تجدید  قوا  کند  برای  

 سلمان  دوباره  .دیدن  

 منصوره  مهربان  و  پرمهر ، ازملیکا  با  قربان  



 

صدقه هایش  استقبال  کرد  .روح  مهرطلب  و  محبت  

ندیده ی  ملیکا ، مثل  پر  سبک  شد  و  با  نسیم  به  

تان  که  عشق  گرفت ،  پرواز درآمد  ..به  همان  م 

 جواب  داد  .

ت  برایش   محبوبه  با  رضایت  ناظر  بود  .این  دخ

 .هدیه ی  خداوند  بود  

سلمان  مثل  همیشه  جواب  سالمش  را  داد  و  حا چ  

پد رانه  .بعد  از  شام ، حا چ  صحبت  را  به  کار  

 کشاند  و  .پرسید  

ت؟  مشکل  نداری توی  کار  با خان لو؟  "  "راح

سلمان  سرش  را  برخالف  همیشه  بال  آورد  و  

کرد  .به  نظر  خودش  خیل  لوس    مستقیم  نگاهش

بود  اگر  گله  و  شکایت  م کرد  .همه ی  حرف ها  زده  

شده  بود  و  این  خودش  بود  که  تصمیم  به  کار  ک 

سرکت  هم  انتخاب  خودش  بود  .م ژردن  گرفت  .

 تاض  و  شاک  بودن ،  ب مع توانست  نرود  .پس  اع

 واب  داد  ت  بود  .لبخندی  زد  و  .ج

 ".نه  مشکل  نیست  .دارم  یاد  م گ تم " 

 لبخند  سلمان  که  فقط  لبش  را  کم  کج  کرد؛  برایش  

 .عجیب  بود  .اما  سغ  کرد  ندید  بگ تد   



 

ت؟  خان  ض  ه س تم  را تو   چ  سلمان؟  از  کار  دخ

 لو   "" چ  میگه؟  
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خنجر  از  بیگانگان  خوردن  سخت  و  درمان  سخت 

 تر  نیشخند  دوستان  اما ، دو  چندان  سخت تر  

  

کارش  سخت  بود  .این  را  م دانست  .اما  تصمیمش  

 تی  را  که  خراب  کرده؛  درست  کند  . این بود  که  چ 

کرد  تین  راه  را  ان تخاب   فکرهایش  را  جمع  و  به

س  احمد  شماره ی  حا چ  را  برداشت  و  ذخ ژ .از  گو

 ته  کرد .

باورش  سخت  بود  که  ملیکا  بالکش  کرده  باشد  .در  

 خواب  هم  نم دید  روزی  از  ملیکا  دور  شود  .گاه  

 :مادرش  با  طعنه  م گفت  



 

"تو  ملیکا  رو  داری  دیگه  مادر  م خوای   چ کار؟  " 

ه  برای  ملیکا  از  حسادت  مادرش  م گفت  .چه  با  خند

تاحت  بود؛  مادرش  را  به  خانه  م  روزها ب  که  اس

 فرستاد  و  م ماند  کنار  مهرنوش  .حتا  لزم  بود  لگن  

هم  ملیکا  برایش  برایش  م کرده  گرفت  .بود ، عرق  

ژمهرنوش  سربا م   به  پیشیادآوریا  کب ارهاش ا  ب  

نشست  .صدبار  به  خود  غر  زد  که  کاش  به   که 

 جای  

گوش  دادن  به  وز  وزهای  بیتا ، عقلش   را  به  کار  

 ا

م انداخت  .مثل  ادعا  داشت  که  آدم شناس  خو ب  

 است  .چطور  شناختش از  ملیکا  و احمد  را  فراموش  

.کرد  .به  احمد  برای  دل گ ت  بودنش  حق  م داد  

ت  احمد  از  خانه  ب تون  رفت؛  به  حا چ  زنگ   وق

 زد  .

 تی  که  م خواست   مهرنوش  بلد  بود  چطور  به  چ 

  

برسد  .با  زیرک  بدون  این که  خودش   را  معرق  کند 

ی  و  شماره ی    ، با  دادن  چند  نشانه  حا چ  را  مطم

اید  از  محبوبه  را  گرفت  .برای  رسیدن  به  ملیکا ، ب

 محبوبه  .استفاده  م کرد  



 

زنگ  زد  به  محبوبه  و  با  اضار  خواست  که  با  هم  

ب  داشته  باشند  .قرارشان  در  پارک  بود  که   مالقا

ماب  ی  هر  دو  خانه  قرار  داشت  .لباس  گرم  به  ام 

تع ل  پوشاند  و  روی  صندل  ماش  ی  نشاند  و  

م  کرد  .یادش  آمد  که  چقدر  ملیکا  کمربندها  را  محک

ت  ام ت  حساس  بود  .کمک ها  و  نگه  نسبت  به  ایم

داریش  از  بچه ، !بغض  به  گلویش  نشاند  .چه  کرده  

ت شان  اگر  کس  با  خودش  این کارها   بود  با  دوس

را  م کرد؛  محال  بود  فراموش  کند  و  ببخشد  .نکته 

ب  و  نازک دل  ملیکا  بود  که  از   ی  مثبتش  مهربا

 کس  کینه  به  دل  

ت  پیش  نم گرفت  .به  اتکا  این  خصلت ، برای  آش

 قدم  .شده  بود  

 از  دور  محبوبه  را  پیچیده  در  چادر  مشک  دید  .

کالسکه ی  ام ت  را  به  سمتش  راند  .نزدیک  که  شد 

را  زیاد  گرم  نداد   ، بلند  سالم  کرد  .محبوبه  جوابش 

. 

 معمول  و  فقط  کنجکاو  .م خواست  بداند  که  

  

دوست  ملیکا  چه  حرق  با  او  دارد  .مهرنوش  

 برعکس  



 

  

پرحرق  کرد  .حال  و  احوال  کرد  .گرم  و  صمیم  

.نگاه  نافذ  و  منتظر  محبوبه  به  یادش  آورد  که  نم 

واقعیت  را  پنهان  کند  .سرش  ت  از  این   تواند  بیش

را  پای  ی  انداخت  و  دست هایش  را  به  کالسکه  بند  

 کرد  .نفس  

.گ رفت  تا  بغض  یک هو  آمده  را  پس  بزند  ببخشید  

که  من  شما  رو  توی  این  سرما  کشوندم  "ب تون  

 .من  فقط  قصدم  اینه  که  بتونم  با  ملیکا  حرف  

خودمو  نم بخشم  که  ناراحتش  کردم  محبوبه  ".بزنم  .

ساکت  نگاهش  کرد  .مهرنوش  منتظر  تا  سؤال  ب 

ب  شد   تی  بگوید  .سکوت  محبوبه  طول تسد  یا  چ 

.مهرنوش  کالفه  روسریش  که  م رفت  تا  بیفتد  را  

جلو  کشید  .چشم های  پر  از  اشکش  را  به  زن  

 دوخت  :و  گفت  

ض  نشید  ما  از  هم  جدا    دا  حاج  خانوم  !راتوروخ

 "".بمونیم  

 " اللل االلل  " 

محبوبه  به  روبرو  نگاه  کرد  .طاقت  دیدن  اشک  

 کس  را  نداشت  .شاید  برای  ملیکا  هم  بد  نم شد  اگر  



 

:روابطش  با  مه رنوش  درست  شود  .ن چ  کرد  و  

ا  جوونا  در  نمیارم  گفت  وال  من  سر  از  کار  شم

.مگه   "میشه  آدم  به  کس  که  میگه  مثل  خواهرمه 

 تی  ازش  دیدی   ، شک  کنه؟  اونم   ب دلیل؟   چ 

شما؟ ......خودت  میک  ندیدی  .پس  چرا  تهمت  زدی  

ت  که  زیاد  نیست  باهاش   که  دلش  بشکنه؟  وال  م

توی  یه  پادگان   ت  بره  آشنا  شدم ، م دونم  این  د خ

سرباز  سرش  رو  بلند  نم کنه  چه  برسه  که  بخواد  

 ".کسیو  از  راه  بدر  کنه  

  

 شهر _ ب _فرشته #  

  

 الف _صاد #  

  

 # 61پارت 

  

  

 .نم  اشک  را  از  صورتش پاک  کرد  

چ  بگم؟  درسته  دیگران  هم  مقصر  بودن  اما   "م  

کارم  .الن  بگم  م شناسمش  ت  تقص ت دونم  من  بیش

ق  کن  واسطه   باز  م گید  پس  چ را؟  ......شما  یه  لط



 

ک،  باهام  حرف   ".شو  ب  ی  من  و  ملیکا  .شما  ب

 م زنه  

ی    .محبوبه  سرش  را  تکان  داد  .همچ  ی  هم  مطم

نبود  نم دونم  وال  مادر  .بذار  من  باهاش  حرف  بزنم  

 ازه  داد  که  بهت  میگم  .اگه  "".اج

حاج خانوم  توروخدا  سغ تون  رو  کن  ی  .به  خدا   

 "ا

احمد  هم  ازم  نارا حته  و  مثل  قبل  مهربون  نیست  

.اگه  ملیکا  ببخشه ....خب  احمدم  دیگه  احساس  گناه  

 ".نم کنه  

ض  نیست  با  دو  دوست   محبوبه  م دانست  ملیکا  حا

 که  به  خانه شان  آمده  بودند؛  ارتباط  دیگر  آرش  

 سرطش  را  گفت  ژ:داشته  باشد  .

بب  ی  من  فقط  از  شما  صحبت  م کنم  .شما  هم  به   

" 

 تی  ن گو   ".دوستای  دیگت  چ 

مهرنوش  ذوق زده  قول  داد  .مهرنوش  تعارف  کرد  

فکر  تا  زن را  برساند  ول  محبوبه  قبول  نکرد  .باید  

 م کرد  .

باید  با  حا چ  هم  حرف  م زد  .موبایلش  را  از  کیف  

درآورد و  با  یک  دست  چادر  و با  دست  دیگر  روی  



 

جانم  »ضبه  زد  .حا چ  مثل  همیشه  با   اسم  حا چ  

 جواب  داد  .محبوب ه  هم  طبق  معمول  «حاج خانوم  

  

را  گفت  حا چ  « جانت  سالمت ».قبل  از  هر  حرق،   

وقت  داری  بیای  امروز  ناهار  رو  رستوران   

 "".بخوریم  

وقت  که  دارم  اما   چ  شده  که  هوس  رستوران   

 ""کردی؟  خ تیه؟  

محبوبه  اصل  مطلب  را  نگفت  .فقط  خواست  که  

خارج  از  خانه  با  همسرش  مشورت  کند  .زیاد  

ش  ی  را  نزدیکش  نگه  منتظر  نماند  .حا چ  ما 

ب  که  از   چ  و  خنده  و  کلما داشت  .با  شو

 تکرارشان  خسته  نم شد  و  

.محبوبه  از  شنیدنش؛  همسرش  را  سوار  کرد  تا  

رسیدن  به  رستوران ، محبوبه  جریان  را  گفت  .نظر  

 .خودش  هم  اضافه  کرد  

تا  با  کس  که   من  فکر  م کنم  ملیکا  احتیاج  داره  

"خوب  شوهرش  رو  م شناخته ، ارتباط  داشته  باشه  

. 

گاه  درباره اش  حرف  بزنه  .خاطره  بگه  !این  بچه  

 یهو  ".افتاده  وسط  یه  مشت  غریبه  



 

  

من  که حرق  ندارم  .این دوست شون  رو هم  

ت  آشناست  .بچه ی   "دورادور  م شناسم  .احمدی  به

 ت  سه زار  با  اون  یکیا  فرقشه  ! ت  .تومبدی  نیس

ت   یک شون  که  خیل  پیله است  .بنده ی  خدا  این  دخ

هر چ  خودشو  کنار  م کشه ، اون  مردک  پ ررو  و  

 "!وقیحه  

مهرنوش  سبب  خ ت  شد  تا  این  زن  و  شوهر  

س  را  کنار  هم  باشند  .قرار  شد  که  ژ ساعات  خو

ض  نماید  .حا چ  هم  گفت  که   ملیکا  را  رامحبوبه ، 

 سرکت  م رود  ژبه  

 .تا  ملیکا  را  زودتر  به  خانه  بفرستد  

ت  بود  که  سعید  ف  ملیکا  مشغول  تهیه ی  لیس

 وری  

 خواسته  بود  .بیش  از  یک ساعت  بود  که  بنا  به  

  

دک ها  دستور  سعید ، لیست  تمام  تولیدکننده  و  نماین

سرکت  همکاری  ژو  فروشنده های  بزرگ  که  با  

داشتند  را  درآورده  بود  .ملیکا  متوجه  شده  بود  که  

 ا  سعید  برای  تأم  ی  اجناس  به  کسا

 ب  که  قبل  معامله  کرده اند ، 



 

تی ن  کیفیت  با  پای  ی ترین   پایبند  نیست  .دنبال  به

گر  جنس  که  م خواست  را  از  قیمت  بود  .مهم  نبود  ا

دست فروش  تهیه  کند  .مالک  مرغوبیت  و  قیمت  

 .مناسب  بود  

سرش در  لب تاپ  بود  و همه ی حواسش  به  کارش  

. 

برومند  بلند  شد  و  به  حا چ  سالم  کرد  .ملیکا  

سرش  را  بال  آورد  و  با  دیدن  حا چ،  او  هم  ایستاد  

سرو ب  جواب  هر  دو  را  داد  .با  ژ و .حا چ  با  خ

 دست  تعارف  کرد  :بنشینند  و  رو  به  ملیکا  گفت  

 "شما  کاری  دستت  داری؟  " 

ا   ت  تقریب ملیکا  توضیح  داد  که  لیست  درخواس

 آماده  .است  

 ".خوبه  !بده  به  خان لو  و  بیا  اتاقم  کارت  دارم  " 

  

 شهر _ ب _فرشته #  

  

 الف _صاد #  

  

 # 62پارت 

  



 

  

برومند  کنجکاوانه  گوش  م داد  .هنوز  رابطه ی  این  

ت  با  حا چ  و  سلمان  را  نفهمیده  بود  .البته   دخ

سختگ تی های سلمان را نمشد  پای توجه .گذاشت  .اما  

حا چ  جنس  توجه ش  فرق  داشت  حا چ  که  به  

که  دو  مرد  :روبرو    اتاقش  رفت؛  برومند  آهسته

 نشنوند ، گفت  

  

 "!دقیقا  نسبتت  با  حا چ  چیه؟  خیل  هواتو  داره  " 

 .ملیکا  آرا م  خندید  

 تشم  "  ".تو  فکر  کن  دخ

.ابروهای  برومند  چ  ی  خورد  و  به  هم  رسید  

 مسخره  !بگو  نم خوام  بگم  .لبد  زنش  قبل  از   "

دیگه  کرده  که  فامیل تون  فرق   ".حا چ  یه  شوهر 

داره  خنده اش  عمیق تر  شد  .صدای  سعید  خنده  را  

 .خشکاند  

  

رازق  !من  منتظرما  !تمومش  کردی  که  داری  بگو  

 ت   و  ""!بخند  م ک

لیست  را  به  ایمیل  سعید  فرستاد  .سرش  را  بال  

 آورد  و  .با  جدیت  جواب  داد  



 

 براتون  "   ".فرستادم

گفت  «چه  عج ت  »سعید  چپ چپ  نگاهش  کرد  و   

  و  به  اتاقش  رفت  .ملیکا  هم  بلند  شد  و  برای  رف

ت  چای   به  دست   ی  به   .اتاق  حا چ  .طال ب  سی

 ب تون  آمد  ".برای حاجیه؟  من دارم م رم اتا قش  " 

 :طال ب  خندید  و  گفت  

 " "!زحمت تون  میشه  

ت  را  گرفت  و  راه  افتاد  .در  اتاق   لبخند  زد  و  سی

حا چ  وارد  شد  .سلمان  را  «زد  و  با بفرمایید  

روبروی  حا چ  دید  .لب  گزید  .ابروی  بال  »نشسته  

ت  را  روی   رفته ی  سلمان  باعث  خجالتش  شد  .سی

 ت  .گذاشت   م 

 " شغل تونو  عوض  کردین؟  " 

 گر  گرفت  .لحن  جدی  و  قاطع  سلمان  جای    صورتش

  

 .هیچ  توجیه  باق  نم گذاشت  

 "!آقا  سلمان  " 

حا چ  یه  لحظه  !باید  بدونم  چرا  کارمندی  که  کارش   

ت  دیگس  و  وظیفه اش  رو  مشخص  کردم ،  "چ 

 داره  "چای  میاره؟  



 

خنجر  طوری  خ ته  نگاهش  م کرد  که  انگار  نگاهش  

داشت  و  لیه  لیه  م شکافت  و  جلو  م رفت  .زخ م  

س  از  آن  بدنش  ژ بدون  خونریزی  بود  اما  ضعف  نا

 را  

  

در  بر  گرفت  .دهانش  خشک  شده  بود  .بزاق  نداشت  

تا  زبان  چوب  شده اش  را  حرکت  دهد  .دو  مرد  

جمع منتظر  نگاهش م کردند .دو  سه بار  دهانش را 

ت   کرد  تا  شاید  کم  آب  در  دهانش  جمع  شود  .بیش

 از  این  .نم شد  ساکت  بماند  

 .آهسته  جواب  داد  

ح".ا داچ ش  ...ی  با  من چای  ....کار  م داشت آوردن 

...........خب خانم   طمن  ال ب  هم ازشون    "گرفتم   

الت   ب خود  !بار  آخرتون  باشه  تو  کار  بقیه  دخ

 "".م کنید  

سرش  را  پای  ی  انداخت  و  چشم های  پر  از  

اشکش  را  از  دو  مرد  روبرویش ، پنهان  کرد  .در  

 حدی  که  لب هایش  

 را  زمزمه  کرد  «چشم  ».تکان  خورد؛  

آقا  سلمان  کار  بدی  نکرده  که  شما  این قدر  سخت   

 ""!م گ تی  بابا  جان  



 

جایش  بلند  شد  .سایه اش  مثل  یک  غول   سلمان  از 

روی  ملیکا  افتاد  .خودش  را  جمع  کرد  و  به  کنار  

ت  حا چ  کشاند  .از  گوشه ی  چشم  دست  مرد  را   م 

 که  به  

 .ریشش  کشیده  شد؛  دنبال  کرد  

حا چ  من  مخلص  شمام  هس تم  .ول  ما  یه  قول  و   

تیم  .اجازه  بده  سر  قرارمون  "قراری  با  هم  داش

 بمونیم  .

 ".کاری  نداری  من  برم  

 .لبخند حا چ پر از مهر  و محبت  بود 

س  بابا  !چشم  من  حرق  نم زنم  .فقط  یه   "ساعت  

 تمون  مرخص  بده  زودتر  بره  . به  این  دخ

   ژ زنده  با

 ".محبوب  کارش  داره  

ا چ  جان  .اینم  به  خاطر   الل اک ت؛  چشمت   ب بال  ح

 "".گل  روی  شما  

با  حا چ  دست  داد  و  از  اتاق  خارج  شد  .وجودش  

تن  اتاق  را  گرفته  بود  .با  رفتنش  ژانگار  تمام  اکس 

هوای  تازه  رسید  .چند  نفس  عمیق  کشید  تا  ریه 

 اش  را  از  



 

اجازه  بدی  . ب هوراست ا  میگه  باباجان  .به ته  

 هرکس   "ب  نجات  دهد  

 خودش  وظیفه شو  انجام  بده  .ا ین جور  کس  دهنش  

     "!رو  به  گف

 ی  هر  حرق  باز  نم کنه  

زانوهایش  دیگر  تحمل  وزنش  را  نداشت  .روی  مبل  

نشست  و  یک  تکه  قند  از  قندان  برداشت  و  در  

با  مکیدن  قند  همراه  «.چشم  گفتنش  » دهان  .گذاشت 

 شد  

ت  بلند  شد  و  به  طرفش   .حا چ  نگران  از  پشت  م 

 آمد  

 ت؟  "  "خو ب؟  م خوای  بریم  دک

 .سرش  را  بال  انداخت  و  کم  به  تکیه  داد  

 ".خوبم  .یه  کم  ضعف  کردم  " 

نزدیکش نشست .رنگ  و رویش پریده بود  .لب هایش  

لرزید  .حا چ  بلند  شد  و  از  این ور   سفید  شده  و  م

 ت   م 

 .تلفن  را  برداشت  و  دکمه  را  فشار  داد  

ترسیدی؟  خدا  خ تش  بده  ه  میگم  .......الو  خانم   

سربت  ش تین  بیار  اتاقم  .فقط  سری ژ"طال ب   یه  

 ع  "!لطفا  



 

  ت  تشود ،ر سو ب کس   را  نبود  .ندارد  تا  کس دم خ

 پرورشگاه  بزرگ  تسد  .اما   ناز  که  در کند   و  ب

نم دانست  این  مرد  چه  دارد  که  این گونه  هیبت  و  

طرز  صحبتش  ترس  به  دلش  م انداخت  .دست  

خودش  نبود  .واکنش  غ تارادی  بدنش  در  مقابل  

 .جذبه ی  سلمان  بود  

  

 شهر _ ب _فرشته #  

  

 الف _صاد #  

  

 # 63ارت پ

  

  

حاصل  شمع وجودم همه اشک آمد  و آه وآنقدر  سوختم  

 از  غم  که  تباهش  کردم  

  

سروع  تا  ژاول  ی  دادگاه  قاتل  آرش  برگزار  شد  .از  

پایان ، ملیکا  اشک  چشمش  خشک  نشد  .دیدن  

ت اش  را  سوزانده  و  فدای  کینه  مردی  که  خوشبخ

.مردی  که  با  خونسردی   اش  کرده  سخت  بود 



 

نشسته  و  گوش  م داد  .با  تمام  شدن  جلسه ، توان  

ملیکا  هم  به  پایان  رسید  .حا چ  و  محبوبه  به  

درمانگاه  رساندند  .بعد  از  تمام  شدن  دو  سرم ، 

 فشار  افتاده اش  کم  بال  آمد  .

 .محبوبه  اضار  کرد  که  تنها  به  خانه  نرود  

مادرجون  !اجازه  بدید  تنها  باشم  .بذارین  یه  کم  به   

 "".آرش  فکر  کنم  

.محبوبه  اشکش  را  پاک  کرد  .دستش  را  فشار  داد  

ت  که  گفتم  با  این    ت  مادر  !اون وق هر  طور  راح

ل  نه  !برای  هم  ی  ا ت  فع "دوستت  حرف  بزن ، گف

چارتا  خاطره  تعریف  م   ت وقتا  بود  .حداقل  م نشس

 کردی ، ".دلت  وا  م شد  

ظ  کرد  .با  وجود   سرش  را  تکان  داد  و  خداحاف

 سردی  

  

هوا ، توی  بالکن  نشست  .زندک اش  را  از  روزی  

که  یادش  م آمد تا  امروز ، مرور  کرد .هیچوقت  

 شکایت 

 همه چ ی  و  خود  را  با    کردن  را  بلد  نبود  .ساخ

ت  وفق  دادن ، سرلوحه ی  اخالقش  بود  .بغض  کرده  



 

به  آسمان ، جا ب  که  حس  حضور  خدا  را  داشت؛  

 نگاه  

 :کرد  .برای  اول  ی  بار  شاک  شد  و  گفت  

چرا  من؟  چرا  همه ی  این  بدبختیا  برای  من  پیش   

 ""میاد؟  

 سوخت  .سینه اش  از  درد  و  بغض  سنگینش  م 

س  که  با  آرش  داشت ، پیش  چشمش  ژ لحظات  خو

آمد  .شاید  محبوبه  حق  داشت  .اگر  کس  بود  که  م 

شد  از  آرش  با  او  گفت ، شاید  غمش  سبک تر  م 

س  را  آورد  و  اول  شماره ی  مهرنوش  را  ژ شد  .گو

 از  بالک  در  آورد  .بعد  شما ره ی  محبوبه  را  گرفت 

. 

محبوبه  دل  توی  دلش  نبود  برای  حال  ملیکا  .خیل  

 .سری ع  جواب  داد  

تی  نیاز   ."جونملبخند     ب رممادر   !خو ب؟  چ 

داری  بیارم  برات؟  " ق  از  محبت  زن  روی  لبش  

 آمد  

تی  لزم  ندارم  .فقط  .....  خوبم  !نه  قربونت  برم ، چ 

 بالک  درآوردم   "".من  مهرنوش  رو  از 

تی ل زم  نبود که  بگوید .هم ی  که محبوبه  ت بیش چ 

ت  خواست  تماس  را   ق  بود  .وق تأییدش  کرد  کا



 

س  را  بال  آورد  و  ژ قطع  کند  با  شنیدن  اسمش ، گو

 با  

 » جواب  داد «.جونم  

 ".فردا  ناهار  قرمه  م ذارم  .منتظرتم  " 

این  محبت  مادرانه ای  که  تازه   دلش  پر  کشید  برای 

 نصیبش  شده  بود  .آه  کشید  و  به  آسمان  نا رن چ  

 .غروب  چشم  دوخت   

محبوبه  تعلل  نکرد  .سری ع  به  مهرنوش  زنگ  زد  

 و  

 :گفت  

  

اگه  واقعا  م خواین  به  ملیکا  کمک  کنید  و   

   ت تون  رو  نجات  بدید؛  الن  وقتشه ""!دوس

مهرنوش  باورش  نم شد  .بعد  از  کل  تشکر  و  

 سپاس  .پرسید  

ت  الن  زنگ  بزنم ، جواب  م ده؟  بالک  نیستم    یع

 ""دیگه؟  

جواب  م ده  .امروز  حالش  خوب  نبوده  .دادگاه   

"قاتل  شوهرش  بود  .تازه  از  درمانگاه  اومدیم  .بد  

 ".نیست ، اما  تنهاست  

 واسش  بود که  نگوید ملیکا خانهای جدا محبوبه  ح



 

  

دارد  .این  تصمیم  ملیکا  بود  که  بگوید  کجا  زندک  م 

کند  .مهرنوش  ام تعل  خمار  را  ش ت  داد  و  خواباند  

. 

ب  با  ملیکا   دلش  م خواست  بدون  هیچ  حواس پر

 .حرف  بزند  

  شماره  را  گرفت  و  منتظر  شنیدن  صدای  دوستش

شد  .تماس  وصل  شد  .صدای  نفس  بغض دار  ملیکا  

 را  .م شناخت  

 "!مل  " 

ناز  نم کرد  اگر  جواب  نم داد  .دوست  داشت  بشنود  

 ت  که  آرش  بغضش  را  م فهمید  و   .مثل  وق

 دست  دور  گردنش  م انداخت  و  زیر  گوشش  حرف  

  

 ه  چقدر  م زد  .قبل  از  هر  حرق  هم  م گفت  ک

  

عاشقش  است  .که  تنها  شانس  که  در  زندک  آورده 

 ی  اوست  .بعد  کم کم  از  احوالش  م پرسید  و    ، داش

 ت اش  را  م فهمید   .علت  ناراح

س  .حتا   ژ مل  جان !؟  نم دونم   چ  بگم  که  منو  ببخ

"نم خوام  بگم  که  تقص ت  کس  بوده  .میشه  یادت  



 

ن  چه  اشتب اه  کردم؟  آرش  همیشه  م گفت  مل  بره  م

دلش دریاست  .میشه با  دریای  دلت ، گناه 

 منو".بشوری  

صدای  هق هق  مهرنوش  بلند  شد  .با  صدا ب  خسته  

 و  : ب حال  گفت  

 "گریه  نکن  مینوش  !ام ت  کجاست؟  " 

قربون  مینوش  گفتنت  .مل  دلم  تنگته  !بیا  پیشم  . 

 "بگم  غلط  کردم  خوبه؟  "

  

 شهر _ ب _فرشته #  

  

 الف _صاد #  

  

 # 64پارت 

  

  

شلوغش  نکن  .حال  ندارم  .امروز  مردک  که  آرشم   

"رو  ازم  گرفته ، دیدم  .مینوش  من  چرا  زنده ام؟  

توی  ".این  دنیای   ب در  و  پیکر   چ کار   دارم  

آمد  ملیکا  فاز  افسردک   .کاش  م مردم  کم تر  پیش   م

 بگ تد  .مهرنوش  :با  دستپاچک  تند  تند  گفت  



 

ب؟ کجا ب؟ تنها    مل  تو  رو  خدا  !این حرفا  چیه  م ز

"نش  ی  برو  پیش  حاج خانوم  .قربونت  برم  اص ال  

پاشو  بیا  این جا  .یه  کم  با  هم  حرف  م زنیم  .ام ت  

 هم  

 ".....هست  

چ  لبخندش  اشکش  ریخت   کج  شد  و  از  تل.لبش  

نه  نمیام  .خوبم  .مادرجون  اضار  کرد  که  باهات   

"".حرف  بزنم  .مهرنوش  خیل  دلمو  شکوندین  

مهرنوش  تا  توان ست  منت  کشید  و  حرف  زد  .کم 

کم  از فاز  گله  و  شکایت  ب تون  آمدند  و  صحبت  

یده  شد  .صدای  گریه ی  به  خاطرات  خوش شان  کش

ب  شد  بر  صحبت  دو  دوست  .مهرنوش   ام تعل  پایا

س  را  ب  ی  شانه  و  ژ ام ت  را  بغل  کرد  و  گو

 گوشش  نگه  :داشت  و  گفت  

مل  دلم  تنگه  !یه  برنامه  بذاریم  بریم  ب تون  .هرجا   

" 

 ".باشه  !فقط  ببینیم  همدیگه  رو  

حرف های  مهرنوش  متوجه  قطع  رابطه ملیکا  ب  ی  

 اش  :با  بقیه  شده  بود؛  گفت  

باشه  ببینم  ک  وقت  م کنم  .ب  ی  خودمون  باشه   

 "".جا ب  کار  م کنم  .اینه  که  خیل  زمان  آزاد  ندارم  



 

 .مهرنوش  باورش  نم شد   

  

دروغ میک؟  !مشکل مال  داری؟  احمد م گفت انگار 

 رو  اجاره  دادی  "".خونه  

 .خنده اش   ب جان  بود  

مشکل  ندارم  فقط  داشتم  توی  خونه  دیوونه   "" !م 

شدم  .مینوش  به  گوش  سهراب  نرسه  ها  ام تعل  

 صدایش  بلندتر  شد  و  مهرنوش  سری ع  

 .صحبت  را  جمع  کرد  

باشه  باشه  !خیالت  راحت  .مل  من  برم  دیگه  ام ت   

 اذیت  م کنه  "".

 ".ببوسش " 

دلش  برای  بوی  پ ودربچه  و  پوست  لطیف  پسرک  

تنگ  شد  .آه  کشید  .باز  خوب  بود  که  فردا  پنج 

شنبه  بود  و  نیمه  وقت  .حال  کار  کردن  و  سر  و  

کله  زدن  با  خان لو  را  نداشت  .بداخالق  نبود  ول  

 یک  جور  خاص  .روی  مخ  بود  

تش  ایستاده  بود  .باز  نظرش   جلوی  خان لو  در  دف

ت  توضیح  داده ، ابرو  بال  انداخته   را  پرسیده  و  وق

ت اش  کرده  که  "نه  این  که   و  ن چ  " هم  چاش

ته  ملیکا هنوز  از  دیروز و  فشار  عص  من  م گم  به



 

 تاش رها  نشده  بود  .یک  لحظه  چشم ها  را  بست  و 

 با  غضب  باز  کرد  .

 .دیگر  تحمل  این  بازی  را  نداشت  

ت  نم خواین  نظر    آقای  خان لو  !چه  اضاریه  وق

"کس  دیگه  رو  اجرا  کن  ی،  ب تس  ی؟  از  نظر  

ته  .طرح  شما  ایراد  داره   من  این  رنگ  و  طرح  به

 ب  نداره   خودتون  هم  ".م دون  ی  .هارمو

 ی  صندل  بلند  شد  و  خودش  را  از  سمت  م از  رو

ت  جلوی  صورتش   ت،  به  طرف  ملیکا  کشید  .بشک

 زد  و  بلند  .خندید  

ت  از   ق  !م خوام  وق همینه  !اینو  م خوام  راز

ت  .م هم  نباشه   ت،  ازش  دفاع  ک طرحت  "مطمئ

و  م که  من  جلوتم  یا  سلمان  یا  حا چ  .مهم  اینه  ت

تینه   ک  که  انتخاب  کردی  به ب  طرح  و  رن دو

 س  که  ایراد  ".داره  ژ .مگر  این که  قانع  ب

ت  بلندش   نشست  روی  صندل  و  تکیه  داد  به  پش

 و  با  :رضایت  گفت  

 ته "  "!قانع  شدم  که  طرح  تو  به

  



 

در  دل  نثار «.دیوانه ای » ملیکا ب حوصله  پووق کرد 

ت  به  مقنعه اش  کشید  و   این  ُخل مشنگ  کرد  .دس

 :گفت  

 ".اگه  اجازه  بدید  شنبه  روش  کار  م کنم  " 

با  اجازه ای  »سعید  سرش  را  تکان  داد  .ملیکا  

"گفت  و  از  اتاق  خارج  شد  .آخر  وقت  بود  و  

 سرکت  خلوت  .ژ

 .کیفش  را  برداشت  

 نداره  من  برم؟  " "برومند  جان  اشکال  

  

 شهر _ ب _فرشته #  

  

 الف _ص اد #  

  

 # 65پارت 

  

مثل  همیشه  موهایش  را  با  نوک  انگشت  داخل  

ت  هم  به  ابرویش   مقنعه ی  شل  و  ولش  کرد  .چی

 .انداخت  

اوم ....ساعت  چنده؟  یه  ربع  به  یک .....یک  کم   

 نداره  برو  "".زوده  ول  خب .....اشکال  



 

ت  کارکنان  رفته  بودند  .از این  رئیس  ا بیش تقریب

.خسته  ن باشیدی  » بازیبرومند  خنده اش  گرفت 

 گفت  و  .رفت  «

دوش  گرفت  و  موهایش  را  خشک  کرد  .سرش  درد  

ت  پیدا  کرد  .لیوان  را  گذاشت  توی   م کرد  .مسک

علمک  ش ت  سینک  و  ش ت  را  چرخاند  .یک هو  

یک  سو  افتاد  و  آب  فواره  زد  و  خیسش  کرد  .ش 

 ت  را  بست  .

هر  کار  کرد  نتوانست  درستش  کند  .هر  بار  که  

ت  خیس  م ش د  .تلفن  هم  زنگ   امتحان  م کرد ، بیش

 .م زد  .دستش  را  خشک  کرد  و  جواب  داد  

چیدم  " ت  رو   ".ملیکا  مادر  چرا  نمیای؟  م 

تخونه  خراب  شده  .یهو  این    مادرجون  ش ت  آش 

"".سرش  چیه ، در  اومد  .آب  هم  ی طور  داره  م 

س  را  از  خود  ژ گفت  و  گو«وایسا  »ره  محبوبه  

 دور  کرد  .

 ملیکا  حدس  زد  که  برای  حا چ  تعریف  م کند . 

 .صدایش  دوباره  نزدیک  شد  

آییم  بال  ببینیم  چطور  میشه  " سری "!مادر  الن  م 

ع  رفت  اتاق  و  لباسش  را  عوض  کرد  .بافت  بلندی 

روی  لگ  مشک  براقش  پوشید  و  شال  را  هم  روی  



 

تام  حا چ   سرش  انداخت  .عادت  کرده  بود  به  اح

ض اش  کرده بود که  شال  را  بگذارد  .تازه محبوبه را

افت  گل به  و  شال  سفید  با  دیگرمشک  نپوش د  .ب

طرح های  .گل به ، کنار  صورت  زیبایش ، چشم 

نوازی  م کرد  در  را  باز  کرد  که  دیگر  لزم  نباشد  

 زنگ  بزنند  .

خودش  هم  با  فاصله  ایستاده  و  به  ش ت  یک وری  

 شده  

 نگاه  م کرد  .صدای  محبوبه  را  شنید  .به  استقبال  

  

.محبوبه  چادر  رنک اش  را  زیر  بغل  جمع  ک   .رفت

 رد  ا

 "! چ  شده؟  این  ش تا  که  نو  بودن  مثل  " 

 :صورت  محبوبه  را  بوسید  و  گفت  

 چه  م دونم  .خواستم  یه  لیوان  آب  بخورم  .یه   "

 ".طوری  شد  که  خودم  فکر  م کنم  باهاش  جنگیدم  

 " یاالل  " 

.انتظار  دیدن  سلمان  را  آن  هم  جلوی   سرش  چرخید 

سرکت  ژخانه اش  را  نداشت  .هول  شد  .امروز  که  

 نبود ،

 ت  م شد   .ب اید  جلوی  خانه اش  س 



 

ت  بهش  بزن  .بب  ی   بیا  عزیزخاله  !بیا  یه  دس

 درست   ""!میشه  

 سلمان  وارد  شد  و  در  را  پشت  سرش  بست  .

 .»همیشه  کم  فقط  کم  بلندتر  بود  از  «سالمش  

ملیکا  دستپاچه  جواب داد  .محبوبه جلوتر رفت  و 

 .سلمان  هم  به  دنبالش  

ق  که  دستش  بود  کنار  گذاشت  و  آست  ی های   کی

تخانه  را   پلیورش  را  بال  زد  .محبوبه  صندل  آش 

 عقب  .کشید  و  نشست  

 سلمان  " "!مادر  بیا  دم  دست  

آهسته  نزدیک  شد  .سلمان  جلوی  کیف  روی  

 زانویش  

 .نشسته  و  آچار  مورد  نیازش  را  درآورد  

:کم  با  ش ت  خراب  ور  رفت  . ب نگاه  به  ملیکا  

 گفت  

 "بب  ی  توی  کیف  نوار  تفلون  هست  ؟  " 

  :گیج  نگاه  به  کیف  و  نگاه  به  مرد  انداخت  و  گفت 

 "! چ  هست  این  که  م گید؟  " 

ابروی  سلمان  به  تمسخر  بال  رفت  . ب حرف  

برگشت  و  خم  شد  و  کیف  را  به  طرف  خودش  

 کشید  .زیرلب  



 

 ت  روبرویش  گفت   :و  در  حد  شنوا ب  دخ

"فقط  بلدی  مخ  خاله  و  حا چ  رو  بز ب  نه؟  " مات  

 طور  فکر  م کرد  .چه  منگاهش  کرد  .درباره اش  چ

چ  زده  بود  .این  که  محبوبه  و  حا چ  محبت  داشتند  

ب؟  مثل  همیشه  تا  بخواهد  حرف   را  م گفت  مخ  ز

 را  تحلیل  کند ، زمان  جواب  دادن ، از  دست  

تی  را  که م خواست پیدا کرد .ایستاد و   رفته  بود  .چ

بود  چه  کار  کرده  و    به  کارش  رسید  .ملیکا  مانده

 این  .حجم  نفرت  از  کجا  م آید  

دست های  بزرگ  سلمان  با  دو  حرکت  ش ت  را  

 محکم  

:کرد  .آچارها  را  در  کیف  گذاشت  و  گفت  خاله  

ته  !من   "".م  درست  شده  ول  اگه  عوض  بشه  به

 رم  پای  ی  

 راهش  کرد  .محبوبه  کل  دعا  و  تشکر  بدرقه ی  

چ  در  سالن  چسبیده  به   تبینش  چر چشم های  ت 

تخانه  زد  .این  چیدمان  و  انتخاب  رنگ ها  را  م  آش 

تاف   ق  است  .به  خودش  اع ی  بود  کار  راز  طم

ا  یک  طراح  است  .ترکیب   ت  ذات کرد  که  این  دخ

 رنگ ها ، 

 بودند   .فضای  شادی  را  به  وجود  آورده  



 

اگر  تازه  حالش  را  نگرفته  بود؛  ازش  اجازه  م 

گرفت  و  .عکس  از  سالن  م انداخت  برای  کاتالوگ  

سرکت  یک  لحظه  برگشت  نگاهش  کرد  .نگاهش  ژ

 ماند  روی  چه ره ای  که  در  آن  شال  سفید  و  صور

س  م درخشید  .روی  پاهای  ژ ب،  بدون  هیچ  آرای

اش  و  روی  لب های  در  حال  صحبت  با  کشیده 

را  «اللل االلل  »محبوبه  .چشم  گرفت  و  .زیرلب  

 زمزمه  کرد  
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 دل  نهادم  به  صبوری  که   جز  این  چاره  ندانم  

  

  

فکر  فرناز  را  با  ق ول  این  که  دیگر  به  ملیکا  

نخواهد  کرد؛  به  خانه  برگرداند  .اما  این  ظاهر  



 

قضیه  بود  .مگر  م شد  ملیکا  را  با  آن  همه  آپشن ، 

ب  از   فراموش  کند  .تنها  جا ب  که  م شد  اطالعا

 ملیکا  به  دست  آورد ، برج  .بود  

متوجه  شده  بود  که  برج  دو  ل ب من  دارد  که  به  

نه  روز  کار  م کنند  .تا  حال  هرچه  آمده  صورت  شبا

و  پرسیده  بود  از  ل ب من  روز  بود  .او  هم  حا چ  

ی    تی نگوید  .گو ب  حاچ مطم س تده  بود  که  چ 

بود  که  سهراب ، شب  پیدایش  نم شود  .اما  سهراب  

را  نم شناخت  .ساعت  یازده  شب  به  برج  رفت  .به  

 با  تعجب  نگاهش  م کرد ، گفت  مرد  :که  

  

خواهرم  این جا  زندک  م کنه  و  شوهرش  مرده  ول   

 "ا

 پدرشوهرش  اجازه  نم ده  ما  ببینیمش  .اصل  شک  

 ".داریم  هنوز  این جاست  یا  جای  دیگه  رفته  

چهره ی  موجه  و  ناراحتش ، مرد  را  قانع  کرد  تا  

ا  گفت  و  مشخصات  ملیکا  کمکش  کند  .اسم  حا چ  ر

را  داد  .از ماشینش  هم  گفت  .مرد  ساده دل  با  

 هیجان  جواب  .داد  

  



 

  حاج  رفیغ  رو  م یک ؟  آره  همش ته تونو  ادیدم  . "

طبقه ی  نهم  زندک  م کنه  .ماشینش  قبل  این  که  

 میک  ".بود؛  عوضش  کرده  

را  در  پس    به  زحمت  لبخند  پ توزمندانه اش

س اش  نگه  داشت  .دست ژ صورت  غمگ  ی  نمای

 های  مرد  را  .گرفت  تشکر  کرد  

 "اجاره  کرده  واحدشو؟  " 

نگران  نباش  !حا چ  خیل هوای خواهرتو  داره  .م هم   

" 

  

 این  که  سالمه  و  داره  راحت  زندک شو  م کنه  .مگه  

اجاره  نیست  سهراب    ".نه؟  تا  جا ب  که  م دونم  نه

ت  به  چشم  کشید  تا  اشک های   تأیید  کرد  و  دس

دروغینش  را  پاک  کند  .سرمست  از  کشفش ، چند  

تراول  در  جیب  مرد  تپاند  و  در  مقابل  :تعارفش  

 گفت  

یه  ش تینیه  برای  این  که  دل  یه  خانواد ه  رو  شاد   

" 

 ".کردی  



 

هندس  .میگم  اگه  م خوای   زحمت  کشیدی  م

ت،  صبا  ساعت  هفت  که  من  م رم   "خواهرتو  ببی

 خونه  

".اونم  م ره  سر  کار  .میگم  حا چ  هواشو  داره  

چشم های  سهراب  از  این  خ ت  برق  زد  .تشکر  کرد  

و  تأکید  که  حا چ  بو ب  ن تد  از  تحقیقش  .سری ع  

دمش  گردو  م ش کاند  از    از  برج  خارج  شد  .با

 خوشحال  .کم  

.مانده  بود  که  بشکن  بزند  و  قری  به  کمر  بدهد  

صبح  زود  کم  دورتر  از  برج  منتظر  ایستاد  .حال  

ت  باشد  .ملیکا  را   دیگر  م دانست  منتظر  چه  ماشی

دید  که  از  برج  خارج  شد  .با  فاصله  به  دنبالش  

در  ترافیک  صبح گاه  در حال که با  خودش  بلند  افتاد  .

.بلند  حرف  م  زد؛  قدم  به  قدم  ملیکا  را  دنبال  کرد  

ت؟   ب  از  دست  سهراب  فرار  ک فکر  کردی  م تو

نه   "خانوم  خوشگله  تو  جات  توی  بغل  منه  !دیر  

و  زود  داره  ول  سوخت  و  سوز  نداره  .اون  حا چ   

سرف  فکر  کرده  م تونه  منو  بپیچونه  !به  من  ژب 

میگن  سهراب  نه  برگ  چغندر  !اگه  از  عهده ی  یه  

تو ری  برنیام  که  به  درد  جرز  دیوار  م  پ تمرد  پ 

خورم  .آی  آی  اون  لحظه  که  جلوت  ظاهر  بشم ، 



 

قیافت  دیدن  داره  خانوم  کوچولو  !البته  برای  من  

م  کوچولو ب  ول  برای  اون  آرش  کوتوله  خیل  خانو

هم  بلند  بال  و  سرو  خوش  قد  و  قامت  بودی  .ه  ه  

روزگار .....سیب  ".سرخ  دست  شغال  که  میگن  تو  

و  آرش  بودین  م گفت  و  کیفور  خودش  را  تأیید  م 

کرد  .صدای  پخشش  را  بلند  کرد  و  با  آهنگ  قردار  

.تهش  » ب  کرد   را  تکان  تکان  داد  .هم خوا  سرش

 سریال  «ت  مثل   مال  م

ت  !شک  نکن  "  "!بله  مل  خانوم  !تو  تهش  مال  م

 چشمش  به  ماش  ی  ملیکا  بود  که  وارد  پارکینگ  

.ساختمان  شیک  شد  .به  زحمت  جای  پارک  پی دا   

دستتو  بند  ب  !حاچ  کجا   کرد  به به  چه ساختمو

 کرده؟   "

 سرف  خوب  مخت  رو  کار  گرفته  ژ"! ب 

.آهسته  و   ب عجله  به  طرف  ساختمان  رفت  ملیکا  

تشان   سرکت  شد  .سلیم  و  هرندی  پشت  م ژوارد  

را  جواب  دادند  «سالمش  »بودند  و  با  روی  خوش  

 .برومند  لبخند  نصف  و  نیمه  زد  که  زیاد  

 یم  به  نظر  نرسد  .صم

ت  نشست  و  لب تاپش  را  باز  کرد  . ب  پشت  م 

حرف  مشغول  کار  روی  طرچ  شد  که  خان لو  



 

تأییدش  کرده  :بود  .برومند  سرش  را  نزدیک  کرد  و  

 با  ح تت  گفت  

 ت؟  "  "طرح  دادی؟  تأیید  کردن  که  داری  کار  م ک

  

 شهر _ ب _فرشته #  

  

 الف _صاد #  

  

 # 67پارت 

  

  

سرش  را بال  نیاورد  .همانطور  که کار  م کرد ،جواب  

 .داد  

پنج شنبه  آقای  خان لو  تأیید  کرد  .گفت  کاملش  کنم   

 "".و  تحویل  بدم  

با  اعتماد  به نفس  و  طوری  که  انگار  از  خودش  

 حرف  :م زند؛  گفت  

 باید  تأییدت  کنه  .بدون   "اصل  سلمان  خانه  !اون  

 ".تأیید  اون  که  هی چ  قطغ  نمیشه  

.ملیکا  شانه ای  بال  انداخت  و   ب تفاوت  جواب  داد  

 مهم  نیست  .من  طرحو  م دم  آقای  خان لو ،  "



 

 "!خودشون  م دونن  و  رئیس شون  

 ت  گو ب  هیچ چ  برومند  ابرو  بال  انداخت  .این  دخ

برایش  مهم  نبود  .از  روی  صندل  بلند  شد  .کم  ت  

 کمرش  را  خم  کرد  و  مشغول  دسته  کردن  و  جدا  

.سازی  پرونده های  امروز  برای  تحویل  به  سلمان  

شد  با  حس  سایه ای  سرش  را  بال  آورد  .لبخند  

گفت  .ملیکا  از  «بفرمایید  »تی  پسندی  زد  و    مش

چشم  نگاه  انداخت  و  با  دیدن  سهراب ، بند   گوشه ی 

دلش  پاره  شد  .رنگش  پرید  و  لبش  لرزید  .صدای  

تاپ تاپ  قلبش  آن قدر  بلند  بود  که  فکر  م کرد  به  

 گوش  

سلیم و هرندی هم  م رسید .برومند ، منتظر مرد   .بود  

 تی  بگوید   که  چ  

کرد  .لبخند  ک چ  زد    سهراب  نگاه  ملیکا  را  شکار

 و  

 : ب توجه  به  برومند ، گفت  

  "برومند احوال   مل  نگاهش  را  ب خانوم؟   خو ب  

 شوما؟  " 

 ی  مرد  که  رازق  را  با  لحن  صمیم  



 

ب  که  به  وضوح  حالش  بد   خطاب  قرار  داده  و  ز

بود؛  چرخاند  .منتظر  بود  نسبت شان  را  کشف  کند  

. 

س  ژ :سهراب  دست  ب ه  کمر  شد  و  با  لحن  چند

 گفت  

 "خانوم  میشه  دو  دیقه  وقتتو  بگ تم؟  " 

حال  سلیم  و  هرندی  هم  با  کنجکاوی  چشم  به  

ب  برای   ملیکا  دوخته  بودند  .زانوهایش  م لرزید  .جا

سرپا  نگه  داشتنش  نداشتند  .به  زحمت  صندل  را  

  ت   و  ایستاد  .خانم  طال ب  هم  کنار  کانعقب  زد  

ایستاده  و  نگاه  م ک رد  .انگار  همه  منتظر  بودند  

ملیکا  حرق  بزند  .اما  ملیکا  زبانش  بند  آمده  بود  

 .فقط  یک  جمله  چکش وار  .در  مغزش  م کوبید  که  

 سرکت  را  پیدا  کرده؟  " ژ"از  کجا  

ضعف  بود .برومند  سفت  و سخت حرکاتش کند  و  با 

هم ، دلش  سوخت  و  دست  روی  دستش  گذاشت  و  

 :آهسته  گفت  

 ت  نرو  "  "!اگه  اذی

ت  ب تون  آمد   سرش  را  بال  انداخت  و  از  پشت  م 

. 



 

ب نگاه  به  سهراب  به  طرف  در  رفت  .سهراب   

و  به    گفت«با  اجازه ای  »لبخندی  به  برومند  زد  و  

 دنبالش  .روان  شد  

ملیکا  دلش  زار  زدن  م خواست  .نم دانست  چه  کار  

کند  تا  این  مرد  دست  از  سرش  بردارد  .غم  خودش  

کم  بود  که  باید  غصه ی  فرناز  و  مزاح مت  این  

مرد  را  هم  تحمل  م کرد  .در  جا  به  سرش  زد  که  

ور  افتاده ای  برود  .شاید  از  به  شهر  یا  روستای  د

 سر  این  مرد  به  ژ ر

 .ظاهر  دوست  و  خاطرخواه  خالص  شود  

در  فاصله ی  کوتاه  تا  انتهای  کریدور  که  در  پله 

های  اضطراری  بود؛  چندین  راه  به  ذهنش  رسید  

 برای  دور  

  

کردن  این  مرد  سمج  .چقدر  خودش  و  آرش  با  

و   ب فکری  کس  مثل  سهراب  را  به  حریم    سادک

خانه شان  راه  داده  بودند  .یک  از  این  فکرها  این  

بود  که  به  حا چ  .بگوید  که  برای  شکایت  همراه 

 اش  کند  

  



 

از طرق از  خشم و  کینه اش هم م ترسید  .م ترسید  بال 

ی  ب  سر  خودش  یا  حا چ  بیاورد  .اگر  کس  برا

پاشیدن  آب  م ت وانست  آدم  بکشد؛  امکانش  بود  که  

 کس  دیگر  برای  شکایت  کردن  و  به  دردسر  

انداختنش  هم  بتواند  این  کار  را  انجام  دهد  .دستش  

مانتویش  را  مشت  کرده  بود  تا  لرزش  و  ضعفش  

پیدا  نباشد  .گوشه ای  ایستاد  و  برگشت  سمت  سهرا 

که  با  تفری ح  قدم  برم داشت  و  شاد  و  ب  

سرخوش  زیرلب  آهنگ  توی  ماشین ش  را  تکرار  م 

 کرد  .فقط  همان  یک  

 ت  مثل  سریال   !تهش  مال  م» تکه «!

ملیکا  تنش  لرزید  از  این  جمله  .باور  نداشت  

وقاحت  مرد  را  .چرا  دست  از  سرش  برنم داشت  .تا  

توانست  اخم  به  صورتش  نشاند  و  جدی    جا ب  که

 نگاه  کرد  .

  

 .منتظر  مرد  نماند  تا  حرق  بزند  

میشه  بگید  این جا  چه  کار  داری د؟  ک  بهتون  

 آدرس   ""این جا  رو  داده؟  

  

 شهر _ ب _فرشته #  



 

  

 الف _صاد #  

 # 68پارت 

  

  

  

حدودش  را   رسم  صحبت  کرد  تا  مرد  هم  حد  و 

تها  حالیش  نبود   بفهمد  .اما  سهراب  این  چ 

.نگاهش  شوخ  و  هوس بار  بود  .ابرو  بال  انداخت  

 و  لب  غنچه  .کرد  

جوون  اخماشو  !بخورم  اخماتو  !نکن  این  کارو  با   

 ""!دل  م ن  

اشک  نیش  زد  به  چشم ها  و  بغض  مهمان  گلویش  

مردک  وقیح  را  از  این جا  دور  م  شد  .چطور  این 

 کرد  .

ت  م شد  یا  م آمد   اگر  هر  روز  سر  راهش  س 

سرکت،  چه؟  کاش  در  همان  خانه  م نشست  و  ژ

ترش  و  شور  م انداخت؛  اما  این  مرد  را  نم دید  .چه  

 جوا ب  به  نگاه  

 .پرسشگر  هم کارانش  دهد  .بزاقش  را  بلعید  



 

دونم   چ کار  کردم  که  شما  بد  برداشت  کردید  .  نم

 ض  نیستم  . ا  از  این  که  مزاحمم  میشید  را "واقع

 ".مجبورم  به  فرنازجون  بگم  

 به نظر خودش  تهدید شاید اثری داشت  .شاید  از  

 روی  زنش  خجالت  م کشید  .سهراب  اما  حیا  را  

  

 کرده  بود  .همه ی  ذهنش  شده  خورده  و  آبرو  را  ق  

  

بود  ب ه  دست  آوردن  ملیکا  .مخصوصا  که  فهمیده  

ب  در  آن  برج  شیک  و  باکالس  دارد   بود  آپارتما

.با  خودش  نقشه ها  کشید  که  فرناز  در  این  خانه  

است  و  این  لقمه ی  آماده  هم  در  آن  خانه  و  او  

عادل ، ش ت  را  نزد  این  و   هم  مثل  یک  مرد 

 روزی  را  نزد  آن  یک  م گذراند .

 .به  هیچ  جای  دنیا  هم  برنم خورد  

ت  خانوم  خوشگله  !من    تو  لزم  نیست  کاری  ک

"همه جوره  فدا ب ایت  هستم  . فرناز  هم  در  جریانه  

! 

 "حلّه؟  بخونم  و  بریم  سر  زندک مون؟  

ا  از  این  گشادتر  نم شد  .نفسش  بند  چشم های  ملیک

آمد  از  این  همه  پررو ب  و  وقاحت  .دلش  م خواست  



 

هم  ی  حال  به  بالی  این  ساختمان  برود  و  خ ود  را  

تها ب  از  مشکالت  زنان   به  پای  ی  پرت  کند  .چ 

تنها  شنیده  بود  اما  این  حجم  آزار  و  اذیت  در  

 م گنجید  .ذهنش  ن

مگر  م شد  مردی  که  تا  چند  ماه  پیش  مانند  برادر  

رویش  حساب  م کرد؛  این گونه  هوس باز  و  حریص 

، مزاحمش  شود  .چطور به  زنش  گفته و  رضایتش  

 را  جلب  کرده  است؟  

ض  شود  که  رقی ت   ب  پ یدا  م شود  که  را مگر  ز 

خودش  متنفر  شد  برای   وارد  زندک اش  گردد  .از 

یتش  .انزجاری  که  حس  م کرد  در  ر زیبا ب  و  زن

تمام  اجزای  صورتش  نمود  پیدا  کرد  .صورتش  

طوری  جمع  شده  بود  که  انگار  تکه ای  نجاست  

چ  از  معده  به   پیش  رویش  است  .مایع  ترش  و  تل

لخ  شد  گلویش  رسید  و  دوباره  برگ شت  .دهنش  ت

.دلش  م خواست  روی  صورت  مردی  که  طلبکار  و  

 وقیح  جلوی  رویش  بود ، .بال  بیاورد  

دستش  را  جلوی  دهانش  گرفت  تا  مبادا  مایع   ب 

 اجازه  .ب تون  ب تد  از  دهانش  

 .سرش  را  به  افسوس  چند  بار  تکان  داد  



 

که  تو  اول  و   برام  سر  تکون  نده  !من  بهت  گفتم  

ق  معامله   ت   "آخرش  مال  خودم  .حال  ه  ناز  م ک

رو  بال  ب تی،  اون  یه  حرف  دیگه اس  .نازت  رو  

ق  توش  نیست  .اما  اگه  بخوای  خودتو   خریدارم  حر

ت  و  ادا  دربیاری ، هر چ  دیدی  از  چش   چس  ک

 خودت  دیدی  !

 "......حا چ  و  زنش  

را  روی  گلویش مثل چاقو کشید  و  بلند  خندید   دستش

.وحشت  خانه  کرده  در  چشم  زن  را  دوست  د اشت  

ت  کار   تسد  تا  حرفش  را  گوش  کند  .وق .باید  ب

 .تمام  شد ، از  دلش  در  م آورد  

ملیکا  حرکت  کرد  تا  کنارش  بزند  و  به  داخل  

را  برم داشت  و  به    سرکت  برگردد  .باید  وسایلشژ

 خانه  

م رفت  .باید  به  حا چ  و  محبوبه  هشدار  م داد  .این  

 ا

 مرد  اصل  آن  کس  که  سال ها  به  خانه اش  م آمد  و  

 .سر  سفره اش  م نشست؛  نبود  

از  کنار  سهراب  که  خواست  رد  شود  .دست  سهراب  

تویش  را  گرفت  مقنعه  و  تکه ای  از  سرشانه ی  مان

. 



 

فشار  پنجه اش  را  روی  شانه اش  حس  کرد  .سرش  

ض  و  آماده  خود  را   را  جلو  آورد  .اشک های  حا

 به  دشت  .گونه ها  پرت  کردند  

 "ولم  کن  " 

با  بغض  و  صدا ب   که  به  زور  از  دهانش  ب تون  

نامردانه  به  آمد ، دو  کلمه  را  گفت  .مرد  زورش  را  

 رخش  .کشید  

حواست  باشه  این  روزا  خیل  اذیتم  کردی  .دیگه   

 "".نم ذارم  از  دستم  در  بری  

 اشک ها  مباریدند  و  بغض  چنگالش  را در  گلو  بیش

ت  فشار  م داد  .خودش  را  تکان  داد  تا  رها  شود  

ر  .سهراب  مثل  شکار چ  که  از  تقالی  ش کارش  د

دام  لذت  م برد؛  لبخند  به  لب  نگاهش  م کرد  .لبش  

 را  به  گوش  .ملیکا  نزدیک  کرد  

ت  .اینو  با  خودت  تکرار    ت  تهش  مال  م هر  کار  ک

 ""!کن  

در  آسانسور  باز  شد  و  سلمان  و  سعید  با  هم  ب 

ت  که   تون  آمدند  .سلمان  نگاهش  ماند  روی  دس

 ی   مقنعه

ب  که  از  اشک  خیس   .زن  را  مشت  کرده  و  صور

 است  



 

  

 "مشکل  پیش  اومده  خانم  رازق؟  " 
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 به  دریا  م روم  دریا  غم  ی  است  

به  صحرا  مروم  شب در  کم ی  است به  هر  جا  م 

پر  از  نامردی  اهل  زم  ی  روم  کوه  و  در  و  دشت  

 است  

  

  

آب  قندی  که  طال ب  به  دهانش  م گذاشت  را  به  

زور  :خورد  .با  پشت  دست  ل یوان  را  دور  کرد  و  

 گفت  

 ".بسه  خوبم  " 



 

خودش  م دانست  فشارش  را  اگر  بگ تند؛   سرم  

 زدن  روی  شاخش  است  .هنوز  بدنش  م لرزید  .لرز

س  که  فقط  کم  از  آن  را  دست هایش  نشان  م داد  ژ

.دوست  داشت  با  یک  ا چ  م چ  غیب  و  در  اتاق  

خوابش  ظاهر  م شد  .در  را  م بست  و  پرده ها  را  م 

 کشید  و  خ ودش  

 .را  زیر  پتو  از  چشم  همه  پنهان  م کرد  

از  مرگ  ب  که   برای  بار  بیست هزارم  در  این  مد

آرش  م گذشت؛  آرزو  کرد  که  با  آرش  مرده  بود  

.زنده  بودنش  دردسری  شده  بود  که  نم دانست  

 چطور  

  

رفعش  کند  .مخصوصا  حال  که  پای  سلمان  و  حا چ  

هم  به  ماجرا  باز  شده  بود  .هربار  یادش  م آمد ، سل 

یده اند؛  دلش  مان  و  خان لو  در  چه  وضغ  او  را  د

 م خواست بم تد  .کاش  مردن  به  اراده بود  .شک 

نداشت  همان دم  اراده  م کرد  که  بم تد  .یا  نه  چرا  

ت  که   بگذارد  کار  به  این  صحنه  بکشد؛  همان  وق

جسد  آرش  را  از  در  خانه  ب تون  م بردند؛  تصمیم  

 به   .مرگ  م گرفت  



 

کرد  تا  چشم  توی  چشم  سلمان  که  سرش  را  بلند  ن

تش   دست  به  سینه  روبرویش  ایستاده  و  به  م 

تکیه  داده  بود؛  نشود  .صدایش  را  شنید  که  با  

 آرامش  .صحبت  م کرد  

 ".خانم  طال ب  ممنون  !شما  م تونید  برید  " 

تی  که   ب صدا ب  در  دل  گفت  .آخرین  چ « وای  

شت ، تنها  بودن  با  سلمان  بود  .ول  از  این  دا»لزم  

که  خان لو  و  برومند  را  رد  کرده  بود ، خوشش  آمد  

.هنوز  از  خجالت  دیدنش  کنار  سهراب ، سرش  بال  

نم توانست  بگ تد  .هر  لحظه  صحنه ی  ب تون  

آمدنش  از  آسانسور  و  سؤالش  در  ذهنش  تکرار  م 

 زشت  سهراب  و  حرف ها ب  که  زد  .شد  .خنده ی  

چطور  این  مرد  خودش  را  نسبت  به  ملیکا  این قدر  

ب  را   محق  م دانست  .با  ن وک  انگشتانش  پیشا

فشار  داد  .صدای نحس  سهراب  توی  گوشش  پیچید  

 و هرم  !نفس ها  روی  صورتش  

؟  ! پس  کچل  با  کالس  اینه  که  باهاش  ول  م گردی

 "".آدمت  م کنم  

چندشش  شد  و  صورتش  را  جمع  کرد  .بدون  این  

که  مشتش  را  از  مقنعه ی  زن  خال  کند؛  جواب  

 سلمان  را  .داده  بود  



 

 تی  نیست  مهن دس  !با  مل  دو  کلمه  حرف   " چ 

 ".خصوض  داشتم  

ب  به  خودش  دهد  تا   تنها  توانسته  بود  که  تکا

ناراحت  بودنش  در  آن  وضعیت  را  نشان  دهد  .چقدر  

خوب  بود  که  سلمان  با  این  حرف   ب خیالش  نشده  

 بود  .

 .جلوتر  آمد  و  با  جدیت  گفته  بود  

به  نظر  م رسه  خانم  از  این  دو  کالم  حرف  شما ،  

 ""!ناراحته  

ا  به  سه راب  طوری  مشتش  را  باز  کرد  که  ملیک

عقب  تلوتلو  خورد  .سعید  یک  قدم  جلو  آمد  تا  

 کمک  کند  .

سلمان  دستش  را  جلوی  سعید  گرفت  .ملیکا  خدا  را  

شکر  کرد  که  پخش  زم  ی  نشد  .کریدور  عرض  کم  

داشت  و  باید  به  زحمت  از  کنار  سهراب  عبور  م 

ه  بگتد  .از  ا کرد  .ترجیح داد به  عقب  برود  و فاصل

 ین که  

 :سلمان  درگ ت  شود؛  ترسید  .با  هق هق  گفت  

".سلمان  خان  شما  بفرمایید  .خودم  حلش  م کنم  " 

سلمان  حتا  نگاهش  هم  نکرد  .چشم  دوخته  بود  به  

 سهراب  .سهراب  خندید  و  برگشت  نگاه  به  ملیکا  



 

 ت  منظو ردار  گفت   :کرد  و  با  لح

راس  میگه  شما  دخالت  نکن  .ما  خودمون  حلش   

 "".م کنیم  

ت   ملیکا  با  کف  دست  اشک هایش  را  پاک  کرد  .به

دید  این  نمایش  را  خاتمه  دهد  .خودش  را  کج  کرد  

تا  بدون  تماس  با  سهراب  از  کنارش  رد  شود  .هم  

گرفت  . ی  که  خواست  رد  شود ، سهراب  مچش  را  

 ب اراده  

.جیغ  کشید  و  خواست  دستش  را  رها  کند  سلمان  

یک  قدم  جلوتر  رفت  .تن  صدایش  محکم  و  .قاطع  

 ول  آرام  بود  

این جا  محل  کاره  !بقیه ی  صحبت تون  بمونه  برای   

 ""!جای  دیگه  

 .رو  به  ملیکا  کرد  و  ادامه  داد  
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 "!خانم  رازق  شما  بفرمایید  سر  کارتون  " 

سهراب  دستش  را  رها  نکرد  .به  طرف  خودش  

 کشید  :و  با  تمسخر  گفت  

اوخ  اوخ  !مل  این  رئیسته؟  خیل  خشنه  !این جا   

"برای  تو  خوب  نیست  .برو  وسایلتو  بردار  بریم  

 خودم  کار  کن  پیش  ".

 ملیکا  بلند  گریه  کرد  و  دستش  را  کشید  " .ولم  

 "کن ..... چ  از  جونم  م خوای؟  

 دستشو  ول  کن  !این طور  که  پیداس  مزاحمش   "

 ".شدی  .زنگ  م زنم  صد  و  ده  بیاد  

س اش  را  درآورد  ژ سعید  با  عصبانیت  گفت  و  گو

د  .سهراب  دست  ملیکا  را  رها  تا  پلیس  را  خ ت  کن

کرد  .دو :دستش  را  به  حالت  تسلیم  بال  آورد  و  

 گفت  

داداش دو کلمه  حرف  که پلیس  نم خواد  .آروم   

 "".باش  !من  م رم  

راه  افتاد  و  از  کنار  دو  مرد  گذشت  .جلوی  

 آسانسور  



 

  :برگشت  و  انگشتش  را  تکان  داد  و  گفت  مل

چ    خانوم  حرفام  یادت  نره  !من  با  کس  شو

 "".ندارم  

داخل  آسانسور  شد  و  رفت   .سرش  گیج  رفت  و  

زانوهایش  تاب  وزنش  را  نیاورد  .تا  شدند  و  روی  

 زم  ی  :نشست  .سلمان  پیش  آمد  و  به  سعید  گفت  

 "!بگو  طال ب  و  برومند  بیان  کمک  " 

ملیکا  را  گرفت  و  از  پهن  شدنش  روی  زم  بازوی  

ی  جلو  گ تی  کرد  .تا  روی  مبل  اتاق  سلمان  و   

ت  آب قند  به  دهانش ، ب  ی  زم  ی   رسیدن  ش تی

و  آسمان  معلق  بود  .دست های  برومند  که  شانه 

هایش  را  ماساژ  م داد  و  طال ب  که  لیوان  را  به  

را  حس  کرد  .کم کم  چشم هایش  باز    لبش  چسباند؛

شد .از  دیدن  قیافه ی  اخموی  سلمان ، قلبش  در  

سینه  فرو  م ریخت  .هرچه  م گفت  حق  داشت  .اگر  

 اخراجش  ه م  م کرد  باز  هم  .حق  را  به  او  م داد  

در  پشت  سر  طال ب  بسته شد  .سلمان  با  همان  

م کرد  .سرش  را  بیش ت    ژست  لعن ت اش  نگاهش

 پای  ی  برد  .



 

چانه   به  سینه  نزدیک  شد  .سکوت  اتاق  سنگ  ی 

تر  از  سنگ  لحد  بود  .حس  کرد  هوا  کم  است  

 تن  درد  گرفت  ژ.سینه اش  از   .کمبود  اکس 

 "!خب؟ " 

  

یک  کلمه  گف ت  اما  انگار  طومار  خواند  .ملیکا  

حس  کرد  .دماغش  ت ت  کشید    داع  چشم ها  را

 را  ادا  کرد  «ببخشید  ».آرام  و  . ب جان  

 "ببخشم؟ " 

کلمه  را  طوری  با  تمسخر  بیان  کرد  که  سر  ملیکا  

 سره  م کرد  ژ ربال  .آمد  .التماس  ازنگاهش  

 سرکت  " ژ".َم .....من  دیگه  نمیام  

سل ول های  تر  به   پوزخند  زد  .نگاهش  مثل  ل 

ت  هول   ملیکا  رسوخ  م کرد  .داغ  و  سوزنده  .بیش

 شد  .زیر  

.این  نگاه  و  ژست  چه  بگوید  که  درست  باشد  خب 

....خب   چ کار  کنم؟  مادرجون  و  پدرجونو   ""تهدید  

 کرد  .اگه  کاری  کنه؟  

سلمان کمرش  را  صاف  کرد .روی  مبل  کنارش  

زانوهایش  نزدیک  زانوهای  لرزان  ملیکا  نشست  .

 قرار  .گرفت  .با  ش ک  پرسید  



 

 "مادرجون  و  پدرجون؟  منظورت  چیه؟  " 

با  آست  ی  به  چشم های  خیسش  کشید  .دستش  را  

بند  .پای  ی  مانتویش  کرد  و  حرص  خورد  از  گی 

ن  چ  مرد  محبوبه  جونو  و  حا چ  رو  میگم  دیگه  !م

 که  کس  "".دیگه  رو  ندارم  

خاله  رو  تهدید  کرد؟  سگ  ک  باشه؟  تو  هم  زود   

" 

 "ترسیدی؟  مگه  شهر  هرته؟  

ت  م گفت  .حرص  و  غضب  و   هر  جمله  را  با  لح

ت  پیش رویش  را  بگ  تمسخر  !دلش  م خواست  دخ

ب    ب  و تد  و  آن قدر  تکان  دهد  تا  از  این   ب زبا

 دست  و  پا ب  .دست  بردارد  

 ت  خودت ، رو  بهش  دادی؟  "  "فکر  نم ک

سر  ملیکا  چنان  با  شدت  بال  آمد  که  گردنش  گرفت  

. 

 دست  روی  گردنش  گذاشت  و  آخ  بلندی  ه م  گفت  .

ت  از  این   اگر  این  مرد  صدتا  فحش  بهش  م داد؛  به

 بال  رفت  .حرف  بود  .صدایش  کم  

من  رو  دادم؟  من  که  خودمو  صد  جا  قایم  کردم  که   

"از  دستش  فرار  کنم  .ماشینمو  عوض  کردم  .حتا  



 

توی  "......ماش  ی  ماسک  و  عینک  م ذارم  که  

 نشناسه  منو  
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شد. اب روی سلمان یک بری باال رفت. لبش کج 

خوبه! پس الزم بشه می تونه صداشو باال »خوششآمد. 

صدای ملیکا کم کم پایین آمد. سرش هم با «ببره

 صدایشهمراه شد . 

" من اصالً نمی دونم از کجا آدرسو گیر آورده! " به 

مبل تکیه داد و پا روی پا انداخت. دست هایش را 

 همروی دسته های م بل گذاشت. راحت و خونسرد گفت:  

از کجا و چطورش مهم نیست. از این به بعدشمهمه! " 

 مخصوصاً االن که تهدید کرده. چی می خوادازت؟ " 

سخت ترین قسمت ماجرا همین جا بود. خواسته 

یسهراب! ملیکا به محبوبه هم نتوانسته بود ازحرف 

های وقیحانه ی سهراب بگوید؛ چطور به این مردمی 



 

نعه اش را گفت. دست هایش را در هم پیچاند.  مق

 جلوکشید. دوباره دست ها را چالند. 

لرزش دست ها و استرس و دو دو زدن چشم های زن 

ازنظرش دور نماند. نگفته می دانست خواسته ی 

مردیمثل سهراب از زن زیبا و همسرمرده ای مثل 

ملیکا،چیست. روی سؤالش پافشاری نکرد. سؤال 

 دیگری پرسید . 

اگر واقعاً می " می خوای از دستش راحت بشی؟ 

 خوایتنها راهش شکایته ". 

باز چشمه ی اشکش جوشید. بغض کرد و با صدایخش 

 دار شده از گریه و بغض گفت:  

" اگه بیشتر عصبانی بشه چی؟ اگه بالیی سرمادرجون 

 بیاره یا حاجی؟ " 

 " مگه شهر هرته؟ " 

باز عصبی شد. فقط با عصبانیت و فشار روانی بود 

 د. تند و با خشم گفت:  کهزبانش باز می ش

" آره که شهر هرته! اگه شهر هرت نبود که فقط برایرد 

شدن و آب از چرخای ماشین پاشیده شدن که آدمنمی 

کشتن. آرشو توی خونه و اتاق امنش کشتن. اگهتوی 

خیابون به حاجی یا مادرجون بزنه و فرار کنه؛شما 

 جوابگو هستین؟ "  



 

 " می خوای شکایت کنی یا نه؟ " 

کالفه دو کف دستش را روی صورتش گذاشت وچشم ها 

را پوشاند. این مرد چرا حرف حالیش نبود. اگربالیی سر 

حاجی یا محبوبه می آمد، از عذاب وجدانمی مرد. از 

 پشت دست ها آرام گفت:  

" به زنش میگم. شاید تونست کاری کنه. هرچندمی گفت 

 زنم خبر دار ه ". 

ا این مرد نشسته و ازدرد خودش هم نمی دانست چطور ب

مزاحمت سهراب حرف می زد. یک باره چیزییادش آمد. 

 دست ها را برداشت و به سلمان خیره شد.

تای ابروی سلمان باال رفت. منتظر ببیند که چه باعثاین 

 نگاه شده است . 

" کسی بهش خبر داده که من با آقای خان لو رفتمخرید 

 ." 

یی کرد. دستش را قیافه اش درهم شد. اشک خودنما

 بهشقیقه اش تکیه داد و نالید . 

" ازش می ترسم. انگار همه جا هست. چرا دست 

 ازسرم برنمی داره. ای خدا خسته شدم ". 

خونسردی مرد هم اذیتش میکرد. بلند شد ایستاد.اتاقدور 

سرش چرخید. نیم خیز شد دستش به دسته ی مبلبرسد. 



 

گم بودانگار. به جلوی چشم ها سیاه بود. دسته دور و 

 جای دسته ی چوبی، دستی بزرگ و گرم

تکیه گاه دستش شد. تنش یخ کرد. انگار تنها نقطه 

یگرم بدنش همان دست بود. مرد با دست دیگر 

بازویشرا گرفت و روی مبل نشاند. روی بازویش هم 

 زغالگداخته گذاشتند . 

"بشین هنوز حالت جا نیوم ده. فکر کنم بهتره بریم 

 بزنی."  یهِسرم 

این لحن نرم و مهربان را نمی توانست به مردی که 

دراتاق بود؛ نسبت دهد. ذهنش سرکشی می کرد. 

یاغیشده و به چیزهایی که نباید فکر می کرد. این تن 

صداکلمات عاشقانه هم بلد بود؟ این دست های 

بزرگنوازش هم می دانستند؟ حرارتی در گو نه هایش 

رش، پلک هایش را به هم احساسکرد. شرمگین از افکا

فشارداد. به جای هر چیزی که به این مرد مربوط 

بود؛نوازش دستان آرش را سعی کرد به یاد آورد. 

اماسعیش نافرجام بود. ذهنش خالی خالی بود از 

 خاطرات . 

 دستش رها شد و در لحظه یخ کرد. صدای مرد راشنید . 

" خانم طالی ی! یه زحمت بکشید بیایین کمک، 

 مرازقی رو ببریم تا پارکینگ ". خان



 

چشم ها هنوز بسته بود. از توجه مرد حس خوبی 

 زیرپوستش دوید . 

" سالم حاجی! کجایی شما؟......آهان! نه اتفاقی 

 نیفتادهفقط "..... 

صدایش دور شد. آرام تر صحبت کرد. صدایش مثل 

 یکآهنگ مالیم، به گوش ملیکا می رسید . 

وب نیست. دارم می " دخترتون یه کم حالش خ

برمشدرمونگاه. خاله رو بیارین که تنها نباشه...... 

 نهنگران نباش. قربانت... یا علی! " 

 صدایش نزدیک شد. درست روبرو و نفس به نفس.

 نفسش گرم خوشبو روی صورت زن پخش شد. 

 " بریم درمونگاه. خاله هم میاد. شب صحبت می کنیم ". 
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بی محبت، موم آهن می شود از محبت، حزن شادی می 

 شود  



 

  

مهرنوش هاج و واج گوشی را از این دست به آندست، 

 جا به جا کرد . 

" دروغ میگی! یعنی این همه پرروئه که بیاد 

تهدیدتکنه؟! این فرناز خاک برسر پس چی کار می کنه؟ 

ع کرد. مهرنوشبی " ملیکا از آن ور خط ، از فرناز دفا

 حوصله حرفش را قطع کرد و گفت:  

" ملی یه چی میگی ها! حداقل که می تونه شکایت کنهو 

 مهرشو بذار اجرا و چهار بار ببرش و بیارش تودادگاه . 

ملیکا ناامیدتر از آن بود که قانع شود این کارها 

 رویسهراب جواب می دهد. خسته و بی حال گفت:  

بشم که تو و احمد چیزی  " فقط خواستم مطمئن

 بهشنگفتین ". 

" نه فدات شم. احمد که حتا دلش نمی خواد اسمشو 

همبشنوه. منم که با هیچ کدوم حرف نمی زنم. نه بیتا و 

 نهفرناز ". 

گوشی را کنار گذاشت و به غذایش سر زد. 

فکرشمشغول سهراب و کارهایش بود. سر میز شام 

 برایاحمد، تعریف کرد و گفت:  

 باورت میشه؟ "  " 

 احمد سری تکان داد. آهی کشید و جواب داد . 



 

" االن که به گذشته فکر می کنم می بینم من و آرشچقدر 

 الکی و با ساده لوحی هر کسی رو به حریم

خونه مون راه دادیم. مگه چقدر حمید رو می 

شناختیمکه دعوتش کردیم. وقتی دیدیم خودش و زنش 

کردن، باید دورش خط می همونبار اول چطو ر رفتار 

 کشیدیم.

در عوض چی کار کردیم؟ ادامه دادیم تا خانم فامیلشوهم 

 بیاره ". 

مهرنوش هم موافق بود و هم مخالف. شاید دلیلش 

هماین بود که یک باره دورشان خلوت شده بود. 

نهدورهمی و نه مسافرتی. نه بگو و بخندی و نهوقت 

ح بیدارماندن و گذرانی. شب های جمعه و تع طیل تا صب

 خوش گذراندنی دیگر در کار نبود . 

" خب بد که نبودن. آرش که این طور شد؛ سهراب 

 یهوتغییر کرد ". 

 احمد با یادآوری حرف های سهراب، فکش منقبض شد.

 دندان هایش را روی هم سایید و گفت:  

" نخیر! بیناموس از همون موقع چشمش دنبال 

رش اون همه در حقش ملیکابوده. انگار نه انگار آ

خوبیکرده بود. وقتی گفت می خوام گیم نتو گسترش بدم 

وفضای بازی برای بچه ها بزنم یا نمی دونم یه 



 

بوفهاضافه کنم...... آرش بدون هیچ تضمینی پول بهش 

 داد.

اون وقت اون چه کار کرد؟ چشم هیزشو روی زن 

آرشپهن کرد. از اولم آدم نبود ما نفهمیدیم ."  مهرنوش 

 حیرت زده چشم درشت کرد . 

 "دروغ میگی! عجب پست فطرتیه! " 

 " ملیکا نگفت می خواد چی کار کنه؟ " 

را با باال انداختن شانه « نه نمی دونم» مهرنوش 

 همراهکرد. 

در همان زمان، ملیکا کنار محبوبه نشسته بود. سلمانو 

منصوره شام مهمان بودند و حاال دور هم، به سلمانکه 

ای حاجی اتفاق صبح را توضیح می داد؛گوش دا شت بر

 می کردند. حاجی دستی به ریشش کشید و گفت:  

" این که مرتب دنبالشه که مشخصه! من به بچه 

 هایپایین سپرده بودم که حرفی نزنند ". 

" به نظر من این که از کجا فهمیده مهم نیست. این 

 کهداره مزاحم میشه و تهدید کرده، مهمه ". 

کرده گوش می داد. حاجی نگاهش کرد. در  ملیکا بغ

اینمدت خوب این دختر را شناخته بود. نگاه شان که 

 گرهخورد؛ لبخند مهربانی زد و گفت:  



 

" نظر خودت چیه بابا؟ می خوای شکایت کنی؟ " 

خودش را جمع کرد. دست هایش را در هم قفل کرد 

 تانلرزند. بغضش را با بزاق قورت داد . 

م! بالیی سرتون نیاره، وگرنه که  " من نگران شما

 ازخدامه شّرش کم بشه."  

 حاجی ابرو درهم کشید و رو به سلمان گفت:  
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" شما به سرگرد بگو! ببین الزمه تا رسماً بریمشکایت 

 کنیم ". 

با درآوردن گوشی و حرف زدن سلمان، تازه ملیکافهمید 

رد دوست سلم ان است نه حاجی! درسکوت که سرگ

 منتظر تمام شدن صحبت سلمان شدند . 

 صحبتش که تمام شد؛ گفت:  



 

" باید بریم شکایت کنیم. می گفت دو تا شش ماه 

 حبسداره یا هفتاد و چهار ضربه شالق ". 

 ملیکا دستش را جلوی دهان باز مانده اش گرفت.

کند.  باورش نمی شد برای مزاحمت بتواند شکایت

 بالکنت گف ت:  

 " ولی من شاهد ندارم. فقط امروز جلوی شرکت ". 

سلمان مستقیم نگاهش کرد. طوالنی و جدی. 

 ملیکاخجالت کشید. لب گزید و سر پایین انداخت . 

" مادر! پلیس حتماً یه چیزی می دونه که میگه! 

تونگران نباش وقتی میگن میشه یعنی میشه! " محبوبه 

م تأیید کرد. حاجی سرش راباال و گفت و منصوره ه

 پایین کرد و گفت:  

 " باباجان فردا اول وقت می ریم شکایت می کنیم ". 

گفت. دلش لبریز از محبت این « چشم»زیرلب 

خانوادهشد. از حاجی تا سلمان. حتا سلمان بد اخم. همین 

کهبهش احترام گذاشت و مشکل را مطرح کرد؛ بدون 

ند. گویی همان دو کلمه که اینکه ملیکا را مقصر بدا

ملیکارا وادار به دفاع کرد هم بی اراده از زبانش پریده 

 بود.

گفته بود اما دلش رضا نبود. فقط به فرنازفکر « چشم»

 می کرد. دست ها را دوباره چالند و پیچاند.



 

 منصوره بود که متوجه حالش شد . 

 "چیه خاله؟ از چی ناراحتی؟ " 

برایش دلگرمی داشت و قند در خاله گفتن منصوره هم 

 دلش آب می کرد . 

توجه سلمان و حاجی هم جلب شد. لبش را به 

دندانگرفت. دست خودش نبود. از ناراحتی کسی حالش 

 بدمی شد. حاجی پرسشگر نگاهش کرد. من و من کرد.

چشم دزدید و سر پایین انداخت و به زحمت زبان بازکرد 

 . 

...... اگه بره زندان " میشه شکایت نکنیم؟ زنش

 یاشالقش بزن ن...... آبروش می ره. به خاطر

فرناز.....بذارید من با فرناز حرف بزنم اگه درست 

 نشدبعد "...... 

سنگینی نگاه سلمان را حس می کرد. محبوبه 

قربانصدقه ی دل مهربانش رفت. حاجی دمی گرفت و با 

 تأنیگفت:  

کنی ممکنهمسئله  " این تصمیم خودته بابا! اگه فکر می

 حل بشه که بهتر هم هست ". 

صدایی مثل نچ و پوزخند از سلمان شنیده شد وزمزمه 

 ای آرام که گفت:  

 " حاجی جان تو دیگه چرا؟ " 



 

حاجی رو به مرد پلک هایش را بست و دعوت بهسکوت 

کرد. حاجی هم دلش نمی خواست که این زنجوان درگیر 

باآرامش مشکل حل  شکایت و کالنتری شود. اگر می شد

شود؛ بهتر بود. شای د هم خودشسراغ مرد می رفت و 

 از در نصیحت و صحبت واردمی شد. شاید اثری داشت . 

فقط سلمان به نظر ناراضی می آمد که او هم سکوتکرده 

بود. از ابروهای به هم نزدیک شده و لب های بههم 

فشرده اش می شد فهمید. ملیکا فکر کرد، نگراندوباره 

مدن سهراب به شرکت و آبرویش است. ا ز اینمنظر آ

حق را به سلمان می داد. وسوسه می شد شکایتکند و 

 پوزه ی سهراب را به خاک بمالد . 

 باز صورت معصوم فرناز دلش را به رحم می آورد.

کاش به جای فرناز یکی مثل بیتا زنش » فکر کرد. 

آهی کشید و حواسش را « بودکه دل سوزی نداشت.

حبت محبوبه و منصوره داد. برای آخ ر هفته که بهص

دوروز تعطیل بود برنامه می چیدند. این طور که 

ملیکامتوجه شد، قرار بود به ویالیی در کردان بروند. 

 ویالمال کی بود و چند نفر میخواستند بروند را نفهمید.

حوصله هم نداشت. پیش دستی های کثیف را از رویمیز 

های چای گذاشت و بهآشپزخان ه  جمع کرد و کنار لیوان

 برد . 



 

 محبوبه تعارف کرد . 

 " ول شون کن مادر بذار باشه خودم بعد می شورم ". 

زمزمه وار مخالفت کرد و مشغول شد. کارش که تمامشد 

دوباره چای ریخت و روی میز گذاشت. حاجی فکرکرد 

 که از آشپزخانه صدای شان را شنیده است . 
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 پرسید:  

 " نظرت چ یه بابا؟ تو مشکل نداری؟ " 

 گیج نگاهش را بین حاجی و محبوبه چرخاند و گفت:  

 " درباره ی چی؟ ببخشید متوجه حرفا نشدم ". 

تای ابروی سلمان که باال رفت، نفسش را عصبیبیرون 

 داد . 

 " به حرفاتون گوش نمی دادم که متوجه بشم ". 

 حبوبه دست روی پایش گذاشت و توضیح داد . م



 

"برنامه ی آخر هفته است مادر. گفتیم بپرسیم 

 مشکلینداری اگه شب بمونیم؟ " 

 تبسم کم رنگی روی لبش نشاند و جواب داد . 

" نه مادرجون. راحت باشید هر چقدر می خوایدبمونید. 

 من مشکلی ندارم ". 

 منصوره خندید و گفت:  

 دختر که هی خودشو جدا می کنه." وای از این 

عزیزجان تو رو که تنها نمی ذاریم و بریم. همه با هممی 

 خوایم بریم. باید نظرت رو بدونیم ". 

" آره مادر فکر کن من تو رو تنها بذارم و خودم 

 برمتفریح ". 

محبت نور شد و به چشم ها نشست. برقی در 

ن به چشمشدرخشید و از دید حاضران پنهان نماند. زبا

تشکرباز کرد. قلبش از شادی مثل کبوتر میل پرواز کرد. 

 باگونه های صورتی شده گفت:  

" من تابع جمعم. مشکلی هم ندارم. خواستین 

 بمونین،می مونم ". 

" خب این هم از این. خیالمون راحت شد. سلمان! 

جاهست که بخوایم دو سه نفر رو با خودمون بیاریم؟ " 

او بود ولی چیزی نپرسید و سلمان با این که کنجک

 فقطگفت:  



 

 " بله حاجی جان جا هست. ویال بزرگه ". 

در حالی که بقیه هم مثل سلمان منتظر بودن حاجیبگوید 

چه کسی را دعوت کرده یا می کند؛ حاجی سکوتکرد و 

مشغول چای خوردن شد. بعد از ماه ها این اولینتفریحی 

خوشی وتفریح و بود که ملیکا می خواست برود. انگار 

شاد بودن را فراموش کرده بود. گویی دورانیکه مرتب 

مسافرت می رفت و خوش می گذراند، برایسال های 

خیلی دور بود. آن قدر دور که خاطراتش همنخ نما شده 

 و به یادش نمی آمد . 

سختی و سنگینی ماه های گذشته مثل سفیدکننده 

د. رویلباس های رنگی، روی ملیکا اثر کرده بو

خاطراتشرنگ پریده و بی استفاده شده بودند. انگار در 

 دنیایی

دیگر با آرش زندگی می کرد. دنیایی با رنگ های شاد 

وبراق. با رفتن آرش وارد دنیای سیاهی شده بود که 

هرطرف نگاه می کرد، رنگی نمی دید. روشن ترین 

 رنگخاکستری بود. تازگی رنگ جدیدی به دنیایش اضافه

نگ آبی خوشرنگی که مخصوص محبوبه شده بود. ر

 وحاجی بود. لطیف و زیبا و آرامش دهنده . 

همراه محبوبه، منصوره و سلمان را بدرقه کرد. 

 وقتخداحافظی سلمان با حرفش متعجبش کرد . 



 

" ملیکا خانوم! شما هم اگه دلتون خواست می 

تونیدمهمون دعوت کنید. فوقش اینه که شب نمی مونیم 

 ." 

 بود که در جمع خانواده صدایش می کرد. اولین بار

 انگار تشدید می گذاشت.« ال م»نامش را می گفت. روی 

 توی شرکت که راحت و صمیمی حرف زد. شاید هم

حال ملیکا خوب نبود و اشتباه متوجه شد. تشکر 

آفتاب از کدوم »کردولی مرتب توی ذهنش می گفت: 

 طرفدراومده مهربون شدی؟ " 

نده اش معلوم نشود. سرش را لبش را گزید تا خ

پایینانداخت و دوباره تشکر کرد. وقت رفتنش به 

 باال،حاجی صدایش کرد و گفت:  

 " باباجان دیدی که سلمان چی گفت؟ " 

 " بله دست شون درد نکنه. ولی من ".... 

 " این دوست تون هست؛ احمدآقا و خانمش بگو بیان ". 
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نه فراغت نشستن  نه شکیب رخت بستن  نه مقام 

 ایستادن  نه گریزگاه دارم . 

  

  

هرچه مهرنوش اصرار کرد که با آن ها سوار شود؛قبول 

نکرد؛ هرچند دلش برای بغل کردن امیرعلیضعف می 

رفت. کنار محبوبه و حاجی احساس امنیتبیشتری می 

دوباره کرد. دلش نمی خواست مهرنوش ذره ایفکرش 

 منحرف شود. به اندازه ی کافی باسهراب مشکل داشت . 

با فرناز حرف زده بود .جدی و سرد و تا جایی کهمی 

توانست قاطع. تأکید کرده بود که شکایت نکردنشفقط و 

فقط به خاطر او و آبرویش است؛ نه چیزدیگری. آخرش 

هم گفته بود که این تماس اتمام حجتاست. اگر مجدد 

ند، بی تردید پای پلیس وقانون را وسط می مزاحمت ببی

 کشد . 

نشان نداد ولی از بغض و نارا حتی فرناز دلش خونشد. 

از این که همچین آدم خوبی گرفتار مرد هوسبازیچون 

 سهراب شده است؛ افسوس خورد . 

سلمان و منصوره جلو حرکت می کردند. حاجی هم 

 تادسپربه سپر سلمان می رفت که گمش نکند. صدای اس



 

شجریان در فضای ماشین پیچیده بود. ملیکا چشم 

بهبیرون دوخته و خاطراتش ر ا مرور می کرد. بین 

 هرکدام هم ذهنش گریزی به سلمان می زد. کالفه شد.

دست خودش بود یکی محکم توی سر دلش می کوبید 

تاآدم شود. وسط خاطره ی آرش، این خوش اخالق 

  درشتهیکل چه می خواست؛ نمی فهمید .

محبوبه لیوان چای را به دستش داد و ظرف کیک 

 همجلویش گرفت تا بردارد . 

 " م رسی مادرجون می رسیدیم یه چیزی می خوردم ". 

 محبوبه تکه ای کیک به دست حاجی داد و گفت:  

" تو رو می شناسم. االن می ریم دو تا غریبه ببینی 

 تایخت بخواد آب بشه، عصر شده و هیچی نخوردی ". 

چقدر خوب در این مدت این زن، شناخته بودش. او 

 همقلب مهربان این زن و شوهر را خوب شن اخته و

وابسته شان شده بود. کیکی که محبوبه پخته بود، 

 بهدلش چسبید. 

سلمان روبروی ویالی بزرگی ایستاد. حاجی و احمد 

همپشت سرش. ملیکا فکر نمی کرد احمد و مهرنوش 

شوند. ولی بعد متوجه شد که قبولکنند و همراه شان 

 حاجیخودش احمد را دعوت کرده و دعوت ملیکا،



 

محکم کاری بود. از طرفی ملیکا از این که مهرنوش 

 واحمد پذیرفتند، خوشحال بود. حداقل تنها نمی ماند . 

در باز شد و ملیکا از دیدن سعید خان لو چشم 

هایشاندازه ی نعلبکی شد. فکرش را هم نمی کرد او را 

ین جاببیند. دستی برای شان تکان داد و در را باز کرد. ا

دوماشین سمت راست در پا رک شده وسمت چپ برای 

 سهماشین، جا بود . 

وقتی از ماشین پیاده شدند سعید مشغول خوش 

آمدگوییبود که زن و مرد مسنی با دختری جوان از 

ساختمانبیرون آمدند. معلوم بود که حاجی و محبوبه و 

 هم

ه آشنا هستند. محبوبه دست ملیکا را گرفت منصور

 ومعرفی کرد . 

" دخترم ملیکا!......حا ج خانوم خان لو 

مادرآقاسعید.....پدرشون و این گل دختر هم 

 سحرخانومخواهر سعید جان هستن ". 

ملیکا دست داد و آشنا شد و فرصت داد تا مهرنوش 

 واحمد هم معرفی شوند. داخل که شدند؛ زن و مردجوانی

 با یک دختر سه چهارساله با نمک را دیدند.



 

سلمان جلو رفت و خیلی گرم مرد را ب غل و 

احوالپرسیکرد. سرش را جلوی زنش پایین آورد و با 

 احتراماحوالش را پرسید . 

 سعید زحمت معرفی را به عهده گرفت . 

" کیهان خان صولت و خانم شون پروشات خانوم 

 گل های روزگار .  ازدوستان صمیمی بنده هستن و از
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ملیکا از زن جوان خوشش آمد. مهربان و زیبا بود وبا 

صمیمت برخورد کرد. برعکس سحر که مانتوی بلندو 

روسری لبنانی بسته بود؛ پروشات شالش را راحتوسط 

سرش انداخته  و مانتویی کوتاه پوشیده و همراهسحر 

می کرد. محبوبه اجازه خواست که برونداتاقی  پذیرایی

که لباس راحت بپوشند. دو اتاق پایین بود و سهاتاق و 

 سرویس باال . 



 

 مادر سعید با شوخ طبعی گفت:  

" این اتاقای پایین برای ما پیرزن و پیرمردا و جووناهم 

 برن باال ". 

ملیکا و مهرنوش به باال رفتند و محبوبه و منصوره 

ایین. ملیکا ساک امیرعلی را به دست بهاتاق پ

 مهرنوشداد و در جواب سؤالش گفت:  

" نمی دونم واال ه رطور راحتی! من که عادت کردمشال 

 بذارم ". 

بافت بلندی تا نزدیک زانو پوشیده و شال ستش راروی 

 سر انداخت. مهرنوش دودل چانه باال انداخت . 

ذارمنم " نه زشته! همه یه شالی روی سرشون هست. ب

 بپوشم. دوست ندارم تو چشم باشم ". 

ملیکا امیرعلی را بغل کرد و سرش را به زیر گردنب چه 

نزدیک و بو کشید. مست بوی خوش کودک،زمزمه کرد. 

 «. خودت می دونی » 

باغ جلوی ویال پر از درخت های میوه بود که رویبعضی 

شاخه ها برف نشسته و منظره ی زیبایی ساختهبود. 

ایوان گودالی تعبیه شده بود مخصوص آتشروشن وسط 

کردن و سعید با هیزم پرش کرده و آماده ی آتشزدن ب 

ود. بزرگترها ترجیح دادند در خانه باشند وجوان ها به 

 ایوان آمدند . 



 

روی نیم کت های دور آتش روشن شده نشستند. 

دخترکوچولوی پروشات و کیهان که نامش پرنیان 

کرد. دور و بر امیرعلی می بود؛شیرین زبانی می 

چرخید وسؤال های زیاد از مهرنوش می پرسید. ملیکا 

با احتیاطشروع به حرف زدن کرد تا بچه اعتماد کند. 

دلش غنجمی رفت برای موی بلند و مشکی اش که دم 

اسبی بستهبود. مردها نزدیک هم نشسته بودند و آهسته 

سلمان  حرفمی زدند. برای اولین بار صدای بلند خنده ی

 راشنید . 

بی اراده نگاهش کرد. متوجه شد وقتی می خندد 

چالکوچکی باالی گونه، بین چشم و بینی اش می افتد. 

تاحاال کسی را با چالی در آن نقطه ندیده بود. پرنیان 

راروی پایش نشانده تا نزدیک امیرعلی باشد. قبل از 

اینکه سلمان متوجه نگاهش شود؛ سرش را پشت 

 یم کرد . سردخترک قا

پروشات و سحر از خودشان گفتند و اطالعاتی هم 

ازمهرنوش و ملیکا گرفتند. پر وشات وقتی شنید ملیکا 

 درشرکت است بلند گفت:  

 " کیهان، ملیکا خانوم هم با سعید اینا کار میکنه.

 خونه رو جا به جا کردیم باید برامون طرح بزنن ". 

 کیهان در جواب زنش گفت:  



 

خسیسه. مجانی کار نمی کنه. نه این  " این سعید

 کهخیلی بلده! " 

 سعید و کیهان کل کل می کردند که ملیکا آرام گفت:  

" اگه کاری از دست من برمیاد انجام می دم. می 

تونمطرح بدم خوشت اومد بدی آقای خان لو اجرا کنن 

 ." 

 پروشات دو دستش را محکم بهم کوبید و گفت:  

 اجونم برام طرح می ده ". " کیهان ولش کن! ملیک

 سعید اخمی تصنعی کرد و شاکی گفت:  

" این جوریاس رازقی؟ دو روز نیومده می خوای 

 جایمنو بگیری ". 

ملیکا سرش را پایین انداخت و با صورتی گر 

 گرفتهجواب داد . 

 " ببخشید قصدم کمک بود ". 

کیهان یکی زد پس گردن سعید، سلمان با تای ابرویباال 

 ، ساکت بود. مهرنوش از دوستش دفاع کرد . رفته

" ملیکا خیلی خوش سلیقه اس. من که همیشه 

تویچیدمان خونه ازش کم ک می گیرم. خونه ی خودش 

 همخیلی قشنگ چیده بود ". 
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جمله ی آخر را کم کم صدایش پایین آمد. یادش آمد 

آن جا نیست و چه اتفاق وحشتناکی کهدیگر ملیکا در 

درآن خانه افتاده است. پرنیان از روی پایش ُسر خورد 

ورفت طرف سحر. دستش به شال ش بند شد. 

 صورتشقرمز شده بود. سعید شیطنتش گل کرد . 

" خب خانم طراح خوش سلیقه شما اگه بودی این 

 ویالرا چطور می چیدی؟ " 

رود نشد کهنشد. هرچه خواست از زیر جواب دادن در ب

درست مثل وقتی در شرکت بودند؛ آن قدر پاپیچششد تا 

ملیکا به حرف آمد. بدون این که خودش بداند،اب تدای 

ورود با دیدن فضای ویال طرح و وسایل درذهنش نقش 

بسته و اکنون بدون فکر به زبان آورد . این که همه 

 ساکت شدند و متکلم وحده بود؛ بیشتر



 

را تمام کرد و دست های لرزان  خجالت کشید. حرفش

رایک دم به شال و دمی دیگر به پایین بافت بند کرد. 

 باحرف سعید، در هم قفل کرد و چالند . 

" واووو! با یه نظر تونستی به این همه چیز فکرکنی؟ 

 بابا تو دیگه کی هستی؟ " 

این لحن صمیمی را دوست نداشت. دلش می 

. اخمی  که خواستفاصله اش با رئیسش حفظ شود

بینابروهای سلمان افتاده بود هم، می ترساندش. نکند 

 فکرکند که به سعید رو می دهد. بقیه ی روز را یا کنار

مهرنوش و سحر ماند و یا نزدیک محبوبه و 

منصورهنشست. تا می شد از جمع مردها دوری کرد. 

احمد خیلیزود با سلمان و سعید و کیهان جور شده بود. 

حر و پروشات و حتا مادر سعید، مهرنوشهم با س

صمیمی وراحت رفتار می کرد. انگار خودش تنها بود که 

 از آمدنپشیمان شده و دلش می خواست، زودتر برگردند.

نگاه های کنجکاو مادر سعید و سؤال های سحر 

 رادوست نداشت . 

شاید هم بدبین شده بود. جمع خوبی بودند. بهسالم ترین 

ند. نه ازبطری های پنهان شکل ممکن تفریح می کرد

حمید خبری بود و نه از سیگارهایبودار سهراب. نه 



 

نگاهی هرز خیره اش می شد و نهحرف چرندی می 

 شنید. چه می گفتند؟ پاستوریزه یپاستوریزه!  

مردها کباب را آماده کردند و مادرها آش رشته ی 

عصررا بار گذاشتند. بیشتر وقت را کنار محبوبه و کمک 

ه گذراند. وقتی هم کنار جوان ترها می بهمنصور

 نشست،خودش را با امیرعلی و پرنیان مشغول می کرد . 

سعید چندبار س عی کرد دوباره به چالش بکشدش و 

بهحرف بگیرد اما کوتاه جواب داد و اجازه ی 

طوالنیشدن صحبت را نداد. نمی دانست حسش درست 

د است یاغلط ولی حس کرد که سلمان از برخورد سعی

 راضینیست. محکم پس سر دلش کوبید که بی خود برای

خودش رؤیابافی می کرد. از طرفی می دید که 

منصورهبا نگاهی خریدار سحر را زیر نظر دارد. حتا 

 شنید کهبه محبوبه گفت:  

" این پسره ی سرتق اگه یه کم به حرف من گوش 

 کنه،همین جا براش آستین باال می زنم ". 

چه ی خودتو نمی شناسی؟ " خواهرجون! تو ب

خودشچشم داره می بینه دیگه. دختر با این کماالت 

 وخانواده ی خوب و شناس. بای د دلش بخواد؟ "  

" چی بگم؟ می دونم آرزو به دل می مونم. ُمردم تا 

 بهراه راست اومد و حاال ".... 



 

الحق و واالنصاف راست می گفتند. سحر، هم 

ین بود. ذره ای به زیباییداشت و هم باشخصیت و مت

دنبالجلب توجه نبود. از لحاظ خانوادگی هم به هممی 

خوردند. هرچند با اعتراف این ه ا دردی در قلبشحس 

می کرد که دلیلش را نمی فهمید. ذهنش مشغولجمله ی 

 «.... مردم تا به راه راستاومد » آخر منصوره شد. 

 هرچه فکر کرد نفهمید که مثالً چه کار می کرده که

مادرش ناراضی بود و یا چه کار نکرده تا به زعم 

 مادربه راه راست آمده بود . 

با این اخالق و رفتار تنه ا چیزی که بهش می آمد؛ 

 همانتکمیل نکردن دینش بود؛ وّسالم.  

 هرچه به شب نزدیک می شدند؛ دلش تاپ تاپ می کرد

برای ماندن. آهسته به مهرنوش هم گفته بود که 

شتند. مهرنوش که تازه یخش آب شده کاششب برمی گ

 وبهش خوش می گذشت گفته بود . 

" چرا؟ جا که هست و خوش هم که می گذره. فردا 

 همتعطیله! چرا برگردیم؟ " 
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 امیدش که الاقل با مهرنوش و احمد برگردد؛ ناامید شد.

 دانست رفتنی باشند.ساعت از ده گذشته بود و بعید می 

ناچار تن به تصمیم بقیه داد. کم حرف بود؛ ساکت ترشد. 

سلمان از ایوان ویال به داخل آمد. رو برویمنصوره و 

 محبوبه ایستاد و گفت:  

" حاج خانما! اجازه می دید مرخص بشیم؟ " نوری از 

امید به دلش افتاد. به خودش گفت حتا اگرسلمان تنها 

 خواهش می کند او را همبخواهد برگردد؛ 

برساند. محبوبه سرش را نزدیک گوشش آورد و پچ 

 پچکرد . 

" مادر اشکال نداره برگردیم؟ من توی جا ی خودمنباشم 

شب خوابم نمی بره. ولی اگه تو دوست داری بابچه ها 

 بمونی، می مونم ". 

 ذوق زده جواب داد که او هم با رفتن موافق است.

ا که اعالم کردند؛ بقیه اش خانم ها موافقت شان ر

بهعهده ی سلمان بود که اصرارهای سعید و پدر 

ومادرش را با احترام رد کند. ملیکا زودتر از همه بهباال 



 

رفت و لباسش را پوشید و کیفش را برداشت وآماده 

 منتظر ایستاد . 

 سعید نگاهی کرد و گفت:  

" رازقی انگار بهت خوش نگذشت که از خدا 

 از همه آماده شدی ".  خواستهزودتر

زیرلب جمالتی مبنی بر تعارف و تشکر گفت. باز 

خوببود که هنوز به فامیل صدایش می زد. سلمان آمد و 

 بلندگفت:  

 " ملیکا خانوم خاله کارتون داره ". 

 رفت به اتاق و متوجه شد که محبوبه بی خبر است.

خنده اش گرفت ولی بدش نیامد. صبح شنبه باید می 

این خان لو در شرکت چه می کند. دعا می کرد دیدکه 

 کهعاقالنه رفتار کند و جلوی جمع حرفی از تعطیالتنزند . 

اول وقت پشت میز کنا ر برومند نشسته بود که 

سلمانوارد شد. جواب سالم همه را داد. نزدیک میز شد 

 وگفت:  

 " از امروز با بخش مالی همکاری میکنید ". 
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از پرتو دو گونه ی تو جان گرفته اند  پروانه های 

 روشن کشف و شهود من  

  

طالیی جلوی میز ایستاده بود. چشم هایش را در 

 حدقهچرخی داد و آهسته گفت:  

" نمی دونی چقدر عصبانی بود. تا حاال این طوری 

 ندیدهبودمش ". 

را با نوک ناخن برومند ابرو درهم کشید. موهایش 

 بهداخل مقنعه فرستاد و با حرص گفت:  

" خوبه می دونی سلمان خان چقدر از خبرچینی وخاله 

 زنک بازی بدش میاد. االن ما باید چی کار کنیممثال؟ً"  

 زیرلب نثار برومند کرد و به آشپزخانه رفت.« ایشی»

از صبح که سلمان کارش را تغییر داده ؛ پکر بود. 

 ته بود که ایده هایش را پرورش دهد. احتمالتازهیاد گرف

می داد کار با مهیار جهانی راحت تر از سعید باشد. 

 ولیباز هم دوست داشت همان قسمت می ماند . 



 

همین ابتدای کار باید ساعت کارت زدن و مرخصی های 

 کارمندان را حساب می کرد. بدون اعتراض، حرف

همین بود.  سلمان را پذیرفته بود؛ چون از اول قرار

امافکرش را هم نمی کرد که سخت باشد. حاال متوجه 

شدهبود که به طراحی و چیدمان بیش از هر چیز عالقه 

منداست. صبح بعد از ای ن که سلمان اعالم کرد؛ جهانی 

 همفوراً کار به دستش داد. خان لو دیرتر از همیشه آمد.

 شاد و سرخوش جلوی میز ایستاد و خواست آماده

با هم برای خرید بروند. تجهیز اتاق  باشد که

 بازرگانییکی از استان ها، در برنامه ی خرید بود . 

ملیکا سرش را پایین انداخت. با لکنت و با زحم ت 

گفتکه نمی تواند همراهش شود. سعید دست در جیب 

 تنگشلوار جینش کرد و طلبکار پرسید:  

فتم "میشه بدونم چرا؟ فکر کنم قرار بود شما هرچی منگ

 اجرا کنی ". 

 لبش را به دندان گرفت و آهسته جواب داد . 

 " سلمان خان بخشم رو عوض کردند امروز ". 

 " نفهمیدم؟ چطور شد؟ " 

 برومند خودش را قاطی کرد و گفت:  

" صبح سلمان خان اومد و گفت که با آقای جهانی 

 کارکنه ". 



 

عضله ای روی فک مرد تکان خورد. چشم هایش تنگشد 

 سرش را تکان داد و به طرف اتاق سلمان رفت.و 

برومند بی خیال به کارش ادامه داد. طالیی چای برده 

 وخبر از عصبانیت شدید خان لو داد . 

ملیکا احساس گ ناه می کرد. از این که باعث اختالفبین 

 دو دوست شده؛ ناراحت بود. یک چشمش به

لو  مانیتور لب تاپ و چشم دیگر به اتاق سلمان. خان

باصورتی قرمز و اخمی غلیظ بیرون آمد و بی حرف 

 بهدفترش رفت . 

ملیکا آهی کشید. انگار وجودش نحس شده بود کهمرتب 

 باعث جدایی دوستان از یکدیگر می شد. چه

بی خیال برای خودش زندگی می کرد و هیچ دغدغه 

 اینداشت. چطور با رفتن آرش، کوهی از مشکالت روی

بین دعا کرد که اتمام حجتش  سرش آوار شد. در این

 بافرناز اثر داشته باشد . 

فرناز برخورد متفاوتی کرد. به جای صحبت مستقیم 

باسهراب، پدر و مادر خودش و سهراب را بر ای 

شامدعوت و بعد از شام موضوع را مطرح کرد. با این 

کهدید رنگ از روی سهراب پرید و خشم از چشم 

د. پدر و مادر سهراب هایششعله کشید؛ باز توجهی نکر

 راطرف صحبت قرار داد و گفت:  



 

" حرف منو گوش نمی کنه! به بهانه ی وضع مالیخوب 

این زن، مرتب دنبالشه! من چند روز قهر کر دمشاید به 

 خودش بیاد. اومد گفت دیگه پشیمونه و

دنبالش نمی ره اما رفت. زنه زنگ زده که اگه 

 ی "..... شکایتکردم و انداختمش زندان گله نکن

" غلط کرده مگه دست خودشه؟ اون یه زری زده توچرا 

باورت شد. این بساطو راه انداختی که چی بشه؟ " 

فرناز بی توجه به سهراب که حرفش را با تشر قطعکرد؛ 

 ادامه داد . 

" منم پرسیدم دیدم راست میگه. می تونه بندازتشزندان 

خاطر هوس یا شالق بزننش. شما بگید این درسته که به

آقا، آبرو و حیثیت مون بره. هم من هم شماهم خودشو 

به دردسر بندازه برای هوس زن جدیدگرفتن. منو طالق 

بده، بره هرکار دلش می خواد بکن ه.حداقل آبروی من 

 سر کارم نره. بیشتر از این اعصابمنمی کشه! " 

نگاه سرزنش گر والدین شان مثل تیر به بدن سهرابفرو 

رد می زدی خونش در نمی آمد. دندان هارا می رفت. کا

روی هم فشار می داد تا جلوی خودش را بگیرد وبلند 

نشود حساب فرناز را کف دستش بگذارد. حرفزدن و 

قان ع کردن پدر و مادرش شاید سخت نبود؛ امانه جلوی 



 

والدین فرناز. پدر فرناز طوری با نفرتنگاهش می کرد 

 ودشعذرخواهی کرد . که تا حاال سابقه نداشت. پدر خ
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" تو ببخش دخترم. اگه قول بده که دور این زنو 

خطبکشه و بچسبه به زندگیش چی؟ ر اضی میشی؟ " 

به نظر می آمد فرناز تصمیمش را گرفته است. درچشم 

 هایش زل زد و گفت:  

دنبالمهم  " چه تضمینی هست که زیر قولش نزنه؟ اومد

همین قولو داد. ولی چی شد؟ اون بنده ی خدا زنگزد که 

 به خاطر من شکایت نمی کنه ". 

" از کجا معلوم که اون زنه خودشو بند نکرده باشه 

 بهبچ م؟ " 



 

فرناز به مادر سهراب حق می داد کثیفی و هوس 

بازبودن پسرش را باور نکند. لبش را کمی کج کرد 

 وتلخندی زد . 

 این جاست که من این زنو خوب می شناسم. " بدبختی

یه عمر توی خونه اش رفتم و اومدم. نون و 

نمکشوخوردم. می تونم روی اسمش قسم بخورم از 

 پاکی ونجابت "... 

 بغض صد ایش را لرزاند. پدر فرناز رو به سهرابگفت:  

" تا ته دنیا جای دخترم روی سر منه! قرار نیستچون 

و به جون بخره. این طورکه ازدواج کرده هر خفتی ر

پیداست تو حتا پشیمون هم نیستی چه برسه دستکشیدن 

 ." 

وساطتت پدر سهراب وقتی خودش حرفی نمی زد؛ 

کاریاز پیش نبرد. وسوسه ی به دست آوردن ملیکا آن 

قدرزیاد بود و همه ی ذهنش را درگیر کرده که نمی 

توانستبی خیالش شود، حتا به قیمت از دست رفتن 

 گیمشترکش . زند

" فرناز یه کم تحمل کنه صاحاب کلی چیز میشه 

 کهارزششو داره ". 

این تنها جوابی بود که توانست بدهد. فرناز پوزخندیزد 

 و به پدرش گفت:  



 

 " اج ازه بدید؛ من امشب با شما میام ". 

 به اتاق رفت. صدای بحث و صحبت پدر و مادرها

بود را برداشت  می آمد. چمدانی که از قبل آماده کرده

وگوشی و شارژرش را داخل کیف انداخت. سهراب 

 وارداتاق شد و در را بست . 

" این چه مسخره بازیه راه انداختی؟ این همه توگوشت 

از چیزایی که ن صیب مون میشه گفتم یاسینخوندن توی 

 گوش خر بود؟ " 

" تو اون مردی نیستی که باهاش ازدواج کردم. حتایادت 

ر درست حرف بزنی. من نه پولمی خوام و رفته که چطو

 نه ملکی که تو بخوای با هوو آوردن،وعده شو بدی ". 

مانتو و شالش را پوشید و دسته ی چمدان را کشید واز 

اتاق خارج ش د. سهراب کالفه و عصبانی پشتسرش 

 راه افتاد . 

پدر و مادرش سریع از جا برخاستند و به طرف دررفتند. 

فرناز خواهش کرد که بماندولی خود  پدر سهراب باز از

سهراب فقط لب ها را به هم فشار داد. باخودش فکر می 

کرد وقتی ملیکا و اموالش را تصاحبکند؛ راضی کردن 

فرناز کاری ندا رد. با رفتن فرناز، پدرو مادرش سرزنش 

ها کردند.  با سکوتش، ناراحتشدند و رفتند. خودش ماند 

ی متنبه شدن، بیشتر کینه و خانه ای بدون همسر. بهجا



 

به دل گرفت و عزمش رابرای به دست آوردن ملیکا 

جزم کرد. ملیکایی که پشتمیزش نشسته و با کار جدید 

 سر و کله می زد . 

سلمان ا حضارش کرد. مهیار جهانی هم در اتاق بود. 

بااشاره ی دست سلمان روی مبل نشست و منتظر شد 

 های قفل شده تادستور جدید رئیس را بشنود. دست

سلمان روی میز باعث شد که پیراهنش روی 

 بازوهاکشیده شود و درشتی شان بیشتر به چشم بیاید . 

" مهیار جان از فردا کار خانم رازقی اینه ک ه پی 

گیرچک ها باشند. الزم باشه برن بانک وصول کنن 

یاموعدش گذشته باشه، زنگ بزنن و پی گیری کنند ". 

که عجیب بود ولی اعتراضی نکرد برای مهیار با این 

تمامش کرد. اما برای « حتماً رئیس!» وبا گفتن: 

ملیکاکار راحتی نبود. بانک رفتن آسان بود اما زنگ 

زدن وطلب کار شدن ؛ زبانی دراز و بیانی قوی می 

 خواست کهملیکا در خود نمی دید . 

آهش را در سینه خفه کرد. فعالً چاره ای جز 

 اطاعتنداشت . 
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نشان داد. مهیار که بلند شد، « چشم»آن را هم با 

ملیکاهم برخاست تا برود ولی سلمان با اشاره ی 

دستنگهش داشت. دوباره روی مبل نشست. در که 

 بستهشد؛ سلمان گفت:  

" این که فعالً با بخش مالی هم کاری می کنی معنیشاین 

تونی طراحی کنی. فقط دیگه باخان لو کار نیست که نمی 

نمی کنی. من بهت میگم لوکیشن چیه ومشتری چی می 

خواد! البته فکر کنم مجبور بشی تویخونه کار کنی. 

 مشکلی که ندا ری؟ " 

فازت چیه؟معلوم »سرش را باال آورد. توی دلش گفت: 

 حرکت خفیفی به سرش داد و تأیید کرد.« هست؟

زمستان چه سرگرمی بهتر برای شب های دراز 

 ازطراحی؟  

" خوبه! حاال می تونی بری سرکارت. فقط چیزی 

کهگفتم بین خودمون می مونه. برومند و بقیه الزم 

 نیست،بدونن ". 

 " بله حتما ً!"  



 

برومند هرچه کنجکاوی کرد چیزی نفهمید. دهان 

ملیکااز گاوصندوق هم محکم تر بود. چین به دماغ و 

 ابرو

ختن هم اثری نداشت. یکی از کارمندان لیست باال اندا

وچک ها را برای فردا به دست ملیکا رساند. نگاه 

 کردنبه چک ها هم لرز به تنش می انداخت . 

تلفن زنگ خورد و برومند بعد از جواب دادن، بهطرفش 

 گرفت . 

 " با تو کار دارن ". 

 را نگفته صدای نحس سهراب در گوشش پیچید . « الو»

دیگه منو تهدید می کنی؟ فرنازو پر می کنی و " حاال 

 بهجونم می ندازی؟ "  

بدون جواب دادن سریع تماس را قطع کرد. از لحن پراز 

کینه و حرص سهراب ترسید. دهانش خشک ودس ت 

 هایش به لرز افتاد. ضربان قلبش باال رفت.

چشم هایش داغ شد. نبض کنار شقیقه اش چکش 

 وارکوبید . 

ست از سرش برنمی داشت. شاید الزمبود این مرد چرا د

شکایت می کرد. از طرفی می ترسید، شکایت 

کردنسهراب را جری تر کند. اگر بالیی سر خودش یا 

 محبوبهیا حتا حاجی می آورد چه؟  



 

از این همه استرس و اضطراب خسته و درمانده 

شدهبود. به فکر افتاد، بهترین راه، رفتن به جاییست 

اسد. جایی که هیچ کس هم از او کهکسی او را نشن

خبرنداشته باشد. شاید بهتر بود با حاجی حرف می زد 

ویک مدت دور می شد. هرچند تنهایی و بی کسی 

 خیلیسخت بود اما انگار چاره ای نداشت . 

همان طور که سرش را به دستش تکیه داده بود؛ اشکاز 

گوشه ی چشمش راه گرفت. سرش را پایین تر آوردو 

 رد تا صورت خیسش از نگاه برومند پنهانبماند . کج تر ک

به نظر می رسید لیست را باال و پایین می کند؛ اماراه 

های فرار را بررسی می کرد. فقط محله را عوضکند و 

ی ا به شهر دیگر برود. مثالً به کرج برود. شرکتهم 

دیگر نیاید. شاید اگر گم و گور شود؛ سهراب دستاز 

 سرش بردارد . 

ه ها را یکی یکی بررسی می کرد. باید حتماً امشب گزین

باحاجی حرف می زد. دیگر تحمل این همه ترس 

واسترس را نداشت. یک خیال راحت و آرامشمی 

خواست. حتا اگر د ر یک اتاق کوچک با آرامشزندگی 

می کرد؛ شرف داشت به این همه وحشت وحرص 

 خوردن و مضطرب بودن . 



 

مندان یکی یکی خداحافظیمی وقت اداری تمام شده و کار

کردند و می رفتند. خستگی اش با تماس سهرابدوبرابر 

شده بود. بی حال و بی حوصله وسایلش رامرتب کرد. 

 لب تاپش را در کیف مخص وصش گذاشت.

کیفش را برداشت. صدای آالرم پیامش را شنید. 

برومندکیفش را برداشت و مثل همیشه برای خداحافظی 

ت. دودل بود که گوشی را نگاه کند بهاتاق سلمان رف

 یانه؟  

برومند لبخندی بر لب داشت که نشان می داد، 

 سلمانبدخلقی نکرده است. سری برای ملیکا تکان داد و

رفت. صندل ی را عقب کشید که چشمش به 

شارژرشافتاد. خم شد و از پریز درش آورد. صدای آالرم 

محبوبه ازپیامی دیگر خبر داد. با فکر این که شاید 

 چیزیالزم دارد؛ گوشی را درآورد . 

 پیام از شماره ناشناس بود . 

 " مواظب خودت باش! " 

" قاتل شوهرت اونی نیست که توی زندانه! یه 

 جایینزدیکته .خیلی نزدیک ". 
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می خواهم ناپدید شوم  هم چون قطره ای باران  که در 

 دریای شب  گم شده است . 

  

سلمان از اتاق بیرون آمد. راهرو را تا انتها رفت واتاق 

ها را چک کرد. بیشتر به این خاطر که سیستمیروشن 

نمانده باشد. سکوت شرکت با صدای برخ وردچیزی با 

سینک شکسته می شد. خانم طالیی مثلهمیشه قبل از 

می کرد.  رفتن همه چیز را می شست و آشپزخانهرا تمیز

صبح هم زودتر از بقیه می آمد. کیفشرا دست به دست 

کرد و وارد هال شد. میز سلیمی وهرندی مرتب و خالی 

بود. از گوشه ی چشم نگاهی بهطرف میز برومند 

 انداخت. سیستمش خاموش بوداما ..... 

ملیکا روی صندلی هاج و واج نشسته بود. کیف وگوشی 

خیره به یکنقطه و اش روی میز جلویش بود و خودش 

 مه و مات مانده بود . 

 " رازقی؟ " 



 

 شاید اگر طالیی نبود راحت اسمش را صدا می زد.

 برخالف همیشه به صدایش واکنشی نشان نداد.

مژه هایش خیس بود و برق اشک توی مردمک 

هایشپیدا. لعنت خدا بر شیطان که چقدر هم چشم هایش 

هایش بود که رازیبا کرده بود. معصومیتی در چشم 

اجازهنمی داد سلمان خشن برخورد کند. نه زیاد هم 

 خشن،حداقل قاطع تر!  

 " خانم رازقی مشکلی پیش اومده؟ " 

بلندتر گفت و نزدیک تر شد. طالیی چرخید و با 

 دیدنملیکا، از آشپزخانه بیرون آمد . 

" اوا! خدا مرگم بده. تو چت شده دختر؟ تا حاال کهخوب 

 بودی! " 

د گفت و جلو آمد. دستی به شانه ی ملیکا زد کهیک تندتن

هو مثل کسی که برق گرفته باشد؛ تکان خورد وجیغ 

 کشید . 

" منم دخترجون نترس! چت شده؟ فشارت افتاده؟برات 

 یه آب قند بیارم ؟ " 

تازه متوجه سلمان شد که یک دست در جیب و کیف 

بهدست دیگر ، کنجکاوانه نگاهش می کند. دستی 

صورتش کشید و نمش را گرفت. بلند شد و دستپاچه به

 وهول گفت:  



 

 " چیزی نیست. سرم یک کم گیج رفت ". 

 " چیزی می خوای؟ " 

تشکر کرد و کیفش را برداشت. هرچه می خواستاوضاع 

را عادی نشان دهد، حرکت سست و بی جاندست و 

پایش، لو می داد که حالش خوب نیست. طالییدست روی 

 .  بازویش گذاشت

" قشنگ معلومه حالت خوب نیس. چه اصراریه کهبگی 

 خوبم. بشین بشین یه چایی نبات برات بیارم.

 خوبه که هنوز سماورو خاموش نکردم ". 

 به زور طالیی روی صندلی نشست. دستش را به

پیش انی گرفت. بهتر دید چای نبات را بخورد و بعد 

یی همتاکسی بگیرد و برود. نای رانندگی نداشت. طال

کهبه آشپزخانه رفت؛ سلمان نزدیک تر آمد. آرام پرسید 

 . 

 " اتفاقی افتاده؟ کسی چیزی گفته؟ " 

سرش را باال آورد. چشم هایش در اشک غرق شده 

بودانگار. شفاف و زالل. چانه اش لرزید .سرش را به 

دوطرف تکان داد. صدای خرت خرت بهم زدن نبات 

  درلیوان می آمد. طالیی بلند گفت: 

" امروز حواسم بهت بودا. از صبح روبراه نبودی. 

 بعداون تلفنه هم بدتر شدی. فکر نکن نفهمیدم ". 



 

طالیی حواسش به همه بود. همان طور که کارش رامی 

کرد؛ هوش و گوشش پی اتفاقات و کار مندهایشرکت 

 بود. نزدیک شد و قاشق را در لیوان تکان دادو گفت:  
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" مظلوم تر از این دختر این جا نداریم. ولی نمی 

دونمکی بهش زنگ زد که در جا رنگش پرید. همون 

وقتخواّسم براش یه چایی نباتی، آب قندی، چیزی بیارم. 

اماحقیقتش از ب رومند ترسیدم. بس که بی خود و بی 

جهتگیر می ده. همش میگم خداروشکر که یه کاره ای 

شد وگرنه که.....بخور مادر! این قدر حرص نخور! " ن

لیوان را به لب ملیکا نزدیک کرد. سلمان با تای 

ابرویباال رفته ساکت ایستاده بود. به زور و پرحرفی 

طالییلیوان خالی شد. قبل از این که دوباره شروع کند 

 بهحرف زدن و شکایت کردن از برومند؛ سلمان گفت:  



 

. من هستم. شما بفرمایید " ممنون خانم طالیی

 دیرتوننشه! " 

مردد نگاهی به ملیکا کرد و خواست چیزی بگوید 

 کهنگاه جدی و نافذ سلمان اجازه نداد . 

 " باشه! پس من سماورو خاموش کنم و برم ". 

لیوان را برداشت و ب ه آشپزخانه رفت. ملیکا دست 

بهمیز گرفت تا بلند شود. سلمان آهسته و در حد 

 فت:  زمزمهگ

 " صبر می کنیم طالیی بره ". 

 کیفش را روی میز گذاشت و به طرف پنجره رفت.

پشت به ملیکا ایستاد و به شهر در سرخی غروب 

خیرهشد. طالیی تا توانست شستن قوری و لیوان را 

 طول

داد. ولی وقتی دید سلمان با حوصله و بی حرف 

ایستادهاست؛ کیفش را برداشت و چراغ آشپزخانه را 

 خاموشکرد و گفت:  

" رئیس با اجازتون من برم. رازقی جان مطمئنی بهمن 

 احتیاجی نیست؟ " 

 ملیکا تشکر کرد و عذرخواهی که باعث معطلی زن

شده است. سلمان برگشت. زن این پا و آن پا می کرد 

کهبیشتر ب ماند. کنجکاو بود که سلمان چطور رفتار می 



 

سلمان هم تشکر کندو چه رابطه ای بین این دو هست. 

گفتن طالیی را راهی کرد. در « به سالمت» کردو با 

 راپشت سرش بست و به طرف میز آمد . 

 ملیکا ایستاد و من من کنان گفت:  

 " ببخشید. شما هم دیرتون شد ". 

دست به کمر زد و پرسشگر خیره شد. زیر 

نگاهش،ملیکا دست و پایش را گم کرد. کیفش را در 

 ست به سینه شد و گفت:  دستگرفت. سلمان د

" خب؟! کی زنگ زد که شما بهم ریختی؟ " حتا اگر می 

خواست هم نمی توانست به سلمان دروغبگوید یا بدتر 

از آن، چیزی نگوید. اصالً قفل زبانش دربرابر این مرد 

باز می شد. ابهت و خشونت پنهانش هممی ترساند و هم 

هیچ حس امنیت می داد. انگار دژ محکمیباشد که 

دشمنی نمی تواند تسخیرش کند. نگاهشرا دزدید اما 

 چانه ی لرزانش را نتوانست کنترل کند.

 بی مقدمه گفت:  

" خسته شدم دیگه! می خوام به حاجی و مادرجون 

بگمو از این جا برم. دور بشم که کسی ندو نه کجام. 

 جاییبرم که هیچ کس نشناسدم. شاید یه کم راحت بشم ". 

 ر شد. مدتی بود که دیگر این روحیه رااخم مرد بیشت



 

در زن نمی دید. شوق برای زندگی و کار کردن 

وجودشرا پر کرده بود. این حس و حال نومیدی و یأس 

 از کجامی آمد. این مهم بود. دوباره با تحکم پرسید . 

 " کی زنگ ز د؟ سهراب؟ " 

سرش را که تکان داد، قطره ها قطار شدند 

بی و نوک بینی اش کمی رویصورتش. رنگش مهتا

 قرمزبود. صدای هق هقش باال رفت . 

 " نمی دونم چی از جونم می خواد. همش تهدید می کنه.

می ترسم شکایت کنم بدتر بشه. مستقیم تهدید کردنشکم 

بود که با شماره ی ناشناس پیام می ده ."  کلمات را 

بریده و با حجمی از بغض و گریه بیرونریخت. خوب بود 

ساکت گوش می داد. خوب بودکه تنها بودند و  که مرد

 الزم نبود رعایت حال کسی را کند.

خوب بود که مردی بود که برایش درددل کند. خوببود که 

 این مرد نگاهش پاک بود . 

 دست بزرگ و مردانه اش که دست غول ها را در 

کارتون ها به یادش می آورد؛ جلویش آمده بود. 

بفهمد این دست چه می خواهد. با نگاهشرا باال آورد تا 

 چشم وابرو اشاره کرد و گفت:  

 " گوشی! " 
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اولش نفهمید منظورش چیه؟ مکث کرد و سؤالی 

 نگاهکرد تا مرد انگشتانش را تکان داد و تکرار کرد . 

" گوشی.....گوشیتو بده ببینم این شماره ی ناشناسچی 

 گه؟ " می

گفت. نگاهی به دور « آهانی»دهانش را باز کرد و 

وبرش انداخت تا گوشی را پیدا کند. یادش آمد داخل 

کیفانداخته است. درش آورد و رمزش را باز کرد و 

رویپیام زد و به دست سلمان داد. تای ابرویش باال رفت 

 وب یشتر درهم شد . 

ی؟ " دماغش " این اولین باره یا بازم از این پیاما داشت

 را باال کشید و با صدای گرفته اش جواب داد . 

" اولین باره! اول سهراب زنگ زد به این جا و بد 

 وبیراه گفت که چرا به زنش گفتم می خوام شکایت کنم.

 وقتی جوابشو ندادم و قطع کردم؛ این پیام اومد ". 



 

 گوشی ر ا به طرفش گرفت و گفت:  

 بازپرس و سرگرد بدیم ".  " پاشو بریم. اینو باید نشون

 موجی از رضایت و راحتی وجودش را در بر گرفت.

 همین که فعل جمع به کار برده بود؛ یعنی خودش را

جدا از مشکل ملیکا نمیدانست. نمی دانست چطور بااین 

مرد، راحت تر از حاجی است. آن حس بی پناهی وت نها 

 .  بودن جایش را به اطمینان و اعتماد به سلمان داد

" فکر می کنین چرا سهراب باید همچین پیامی بده؟ " 

کیفش را برداشت و دستش را در جیبش کرد. ابرویشرا 

 باال انداخت و جدی جواب داد . 

" مگه مطمئنی که سهراب اینو فرستاده؟ شماره 

 کهناشناسه ". 

ترس به چشم هایش برگشت. آب د هانش را قورت داد 

 ومقطع گفت:  

کسی دیگه باشه؟ یعنی واقعاً ممکنه " یعنی ممکنه 

 کهقاتل آرش بیرون باشه؟ " 

سلمان با دست اشاره کرد که راه بیفتد و خودش 

 همقدمی برداشت و سعی کرد خیال زن را راحت کند . 

" هنوز چیزی معلوم نیست. اینا رو پلیس می فهمه 

 نهما. بریم که دیر شد ."  

 این پا و آن پاکنار ایستاد تا سلمان در را قفل کند. 



 

می کرد که بگوید نمی خواهد رانندگی کند. بهتر دید 

بهجای حرف زدن عمل کند. گوشی را درآورد و 

منتظرشد تا با هم وارد آسانسور شدند. همین که دست 

 مردنزدیک دکمه ی پارکینگ شد؛ گفت:  

 " من نمی تونم رانندگی کنم. ماشی ن می گیرم ". 

فشار داد. دوباره ِمن ِمنکرد سلمان دکمه ی پارکینگ را 

 . 

" االن که نمی خوایم نشون بدیم پیاما رو؟ " سرش را 

 باال آورد و زل زد به چشم های مضطربش.

نظرش عوض شد. این چشم های الکردار در هر 

حالتیقشنگ بود. چشم گرفت و به در آسانسور خیره شد 

 . 

" شماره و پیام ه ا رو برای من بفرست. خودم 

 می دم. شما رو هم می رسونم ". ترتیبشو

وقتی این قدر محکم و مقتدر حرف می زد که ملیکانمی 

توانست مخالفت کند. فقط آهسته تشکر کرد. ازرمپ 

پارکینگ بیرون آمدند و وارد خیابان شدند. درشلوغی 

خیابان آهسته آهسته پیش رفتند. سلمان خیلیزود متوجه 

ابرا که فاصله شد، دو ماشین تعقیب شان می کنند. سهر

ی کم تر داشت؛ شناخت. اما ماشین دوم،دورتر بود و 

 شک داشت واقعاً در تعقیب شان باشد . 



 

 نگاهی به دختر کنار دستش کرد که مچاله شده و

سرش را به شیشه تکیه داده است. دلش سوخت. 

بایدبرایش کاری می کرد. تا حاال به توصیه و 

و رضای  خواهشحاجی، کمک کرده و اکنون به میل

 قلبی،می خواست این دختر را از این مشکالت رها کند . 

با یک دست فرمان و با دست دیگر ماهرانه گوشی 

 راگرفته و چیزی را تایپ کرد و فرستاد . 

 فضای ماشین زیادی ساکت بود. اسم دختر را صدا زد.

به نظرش اسمش طعم داشت. طعم انار. ترش وشیرین. 

 خوشمزه .  آب دار و ملس. ارغوانی و

 توجه دختر را که دید، گفت:  

" فعالً به خاله و حاجی چیزی نگو. فکر فرار و رفتنبه 

 جایی که کسی نشناسدت هم نکن. اوکی؟! " 
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 بس که دل تنگم اگه گریه کنم  می گویند قطره ای  

 قصد نشان دادن د ریا دارد . 

  

افکار اذیت کننده با سر گذاشتن روی بالشتشروع هجوم 

شد. تا آخر شب گویی در حبابی از امنیت وراحتی خیال 

بود. حضور سلمان باعث می شد نه تهدیدسهراب و نه 

 پیغام آن شماره ی ناشناس، اذیتش نکند.

دور شدن سلمان باعث ترکیدن حباب شد و دلشوره 

 هاخود را نشان داد ند . 

اند. تنهایی باعث ترسش نمی شد امابی شب بدی را گذر

 همزبانی و همدم نداشتن دلش را به درد می آورد.

تقریبا تمام عمرش هیچ گاه تنها نخوابیده بود و اینمدت 

 اولین تجربه اش بود. تجربه ای سخت و بد . 

 صبح با چشم هایی خسته و خمار بلند شد. سرش به

بخوردو شدت درد می کرد. ترجیحش این بود که قرصی 

به تخت بازگردد. اما صد حیف که نمی شد. یادش آمدکه 

 امروز مسئول وصول چک هاست. ناله ای کرد.

چایش را تلخ خورد. مقنعه اش را جلوی آینه صاف 

کردو کیفش را برداشت. باز خوب بود که حاجی امروز 

 رابه شرکت می آمد و قرار با هم رفتن را گذاشته بود . 

 حاجی از زنگ زدن سهراب گفت.سلمان مختصر برای 



 

از پیام ها چیزی نگفت و با نگاهش تأکید کرد که 

ملیکاهم چیزی نگوید. جلوی در واحد منتظر حاجی 

 ایستاد.

 محبوبه لقمه ای به دستش داد و گفت:  

" منصوره شام دعوت کرده. به سلمان میگم که 

 زودتربیای خونه و آماده بشی ". 

 اب داد . سرش را ب اال انداخت و جو

 " نه نمی خواد. کاری ندارم که بخوام زود بیام ". 

 حاجی صحبت شان را شنید و با خنده گفت:  

" اگه گذاشتی این دختر کار کنه! هی بهونه دستسلمان 

 بده ". 

جواب محبوبه و دفاع از خواهرزاده اش، خنده ی حاجیو 

 ملیکا را بلند کرد. اولین بار بود که می خواس ت به

ی منصوره برود. فکر کرد که وقت ناهار برود  خانه

 وهمان اطراف شرکت را بگردد و چیزی بخرد . 

 حاجی از تغییر بخش و کارش خبر نداشت انگار.

 پرسید:  

" امروز که با سعید قرار خرید نداری؟ " اول فکر کرد 

حاجی سربه سرش می گذارد. ولی لحنجدی و صورت 

 ت . بی لبخندش از خبر نداشتنش می گف

 " دیگه توی اون بخش کار نمی کنم. اومدم مالی!



 

 امروز باید برم چکا رو وصول کنم ". 

 نگاهش ماند روی دختر و بعد فقط سرش را تکان داد.

نزدیک شرکت که شدند بانک را نشانش داد و گفت 

 کهباید چک ها را این جا پاس کند . 

وارد شدن با حاجی هم برای هم کارانش عجیب بود. با 

این که می دانستند به توصیه ی حاجی این جاست اما 

بازهم پچ پچ می کردند که اصالً خوشایندش نبود. 

ناخودآگاهاخم کرد و کنار برومند پشت میز نشست. 

 پوشه ی

چک ها را باز و تاریخ های روز را پیدا کرد. 

 دوبارهکیفش را برداشت و زیر لب گفت:  

 " من می رم بانک " 

نک تمام شد. چند مغازه که باز بودندرا  کارش که توی با

 برای هدیه خریدن، گشت. زنگ زد و از محبوبه

رنگ مبل و پرده ی خانه ی منصوره را پرسید و 

گلدانزیبایی خرید. مستقیم به پارکینگ رفت و گلدان را 

درماشینش گذاشت. به طرف آسانسور رفت. 

ورودماشینی به پارکینگ توجهش را جلب کرد. آسان 

باال مانده بود. ماشین سلمان را شناخت. پیاده شد و سور

ازدیدن ملیکا در آن جا چشم هایش را ریز کرد و تابی 

 بهابرویش داد . 



 

 " این جا چی کار می کنی؟ تازه اومدی؟ " 

کرد. دست هایش را قفل کرد « سالم»ملیکا دست پاچه 

وبهم فشار داد. تاب نگاه خیره ی سلمان را نداشت. 

 انداخت و گفت:  سرپای ین 

 " از بانک برگشتم. یه چیزی از ماشینم برداشتم ". 

 چیزی غیر از کیف در دستش نبود. نگاه کنکاش گر

مرد هولش کرده بود. سلمان اما تکان ظریفی به 

 سرشداد و دوباره دکمه ی آسانسور را زد. مات چشمان

خمار زن شده بود. ایستاد تا ملیکا وارد شود. دکمه 

 اد و گفت:  رافشار د 

 " همه ی چک ها پاس شدند؟ " 
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انگار فقط وقتی صحبت از درددل یا شکایت بود، 

زبانملیکا باز می شد و در بقیه ی موارد به زحمتمی 

 توانست بدون تپق و لکنت جواب دهد . 

" ن...نه! سه تا چک موجودی نداشتند. البته چک 

 هایدیروز بود ند ". 

دستش جلوی زن دراز شد برای گرفتن چک ها! 

ازکیفش سه برگه چک را درآورد و در دستش 

گذاشت.دستی که کیف داشت را باال آورد تا برگه ها را 

درستبگیرد. بی اراده دست ملیکا رفت و کیف را گرفت. 

 اوهم بی نگاه کیف را داد . 

و زودتر بیرو  در آسانسور که باز شد؛ کیف را گرفت

 نرفت. ملیکا هم به دنبالش . 

 ضمن این که جواب سالم ها را می داد؛ گفت:  

 " رازقی بیا اتاق من! " 

چشم گفتنش به گوش نرسید. کیفش را در کشوی 

میزگذاشت و پالتویش را درآورد. پوشه ی چک ها 

رابرداشت و به اتاق  سلمان رفت. از وقتی از 

بان حساب، کنجکاو ش کرده بانکبیرون آمده، اسم صاح

 بود.

حساب به اسم حاجی و فردی به نام شاهرخ صمدیبود. 

 کسی که تا حاال اسمش را هم در شرکت نشنیدهبود . 



 

 ضربه ای به در زد و با شنیدن صدای مرد وارد شد.

طالیی پشت سرش آمد و لیوان سلمان را با برشیکیک 

 روی میز گذاشت. شروع کرد به حال و احوال

کردن. سلمان آرام و متین جوابش را می داد. 

فضولیطالیی گل کرده و دوست داشت بداند، این همه 

توجهرئیس به این دختر برای چیست؟ می دانست قاعدتاً 

 بایدبه جهانی حساب پس دهد . 

 ملیکا هم آرام کناری ایستاد تا سلمان کارش را بگوید.

 با اشاره و تعارف دست سلمان، در حالی که با

طالییحرف می زد و از مشکالتش می پرسید؛ روی 

 مبلنشست. حرف شان که تمام شد؛ گفت:  

 " ممنونم برای چای! می تونید برید ". 

 این یعنی طالیی دیگر چاره ای غیر از رفتن نداشت.

سینی را در دست گرفت و قدمی به عقب برداشت ویک 

 هو انگار چیزی یادش آمده باشد؛ گفت:  

! چای نبات بیارم برا ت؟ شربت چی؟کیک " رازقی جان

 می خوری؟ " 

سلمان خنده اش را پنهان کرد به بهانه ی دست کشیدنبه 

سبیل و ریشش. ملیکا اما از چال باالی گونه ونزدیک 

بینی اش فهمید که می خندد. حیرت زده از اینخنده ی بی 

 موقع، جواب طالیی را داد . 



 

 . " نه مرسی. اومدم خودم بهت میگم "

باشه »طالیی نومید از تیر ب ه هدف ننشسته اش، 

لب زد و رفت. نگاه از در بسته گرفت و به سلمان «ای

 داد.

برگه های چک را روی میز، جلویش گذاشته و با 

 موسکامپیوترش روی چیزی کلیک می کرد . 

روی برگه ی زیر دستش شماره هایی را یادداشت کرد 

دن نگاهش وبدون بلند کردن سرش و یا دور کر

 ازمانیتور، گف ت:  

 " بیا این جا به این شماره ها زنگ بزن ". 

 چشم هایش به غایت گشاد شد. نمی دانست چه بگوید.

 به کسی که نمی شناخت زنگ بزند و چه بگوید؟ مثل

نوزادی که از حریم امن رحم مادر بیرون کشیده 

باشند؛دلش گریه می خواست. فریادی از اعتراض! اما 

ی از کم رویی و شرم و بی ز بانی دور گردنش بندناف

 پیچیدهشده و صدایش را خفه کرده بود . 

سلمان سرش را باال آورد و بی اهمیت به چشمان 

 گشادشده و حیرت نشسته در آن، گفت:  

 " من وقت ندارما! بجنب خانوم ". 

سست و بی جان و توان بلند شد. پایش نای پیش رفتنرا 

رسیدنش گویی ساعت ها زمانبرد. تل نداشت. جلوی میز 



 

فن را از دست سلمان گرفت. گوشی در دستشمثل یک 

وزنه ی چندین کیلویی بود. شماره را جلویشگذاشت و 

 گفت:  

" زنگ بزن و بپرس چرا چک شون پاس نشده. قاطعو 

محکمم می پرسی نه با ناز و آهسته. حله؟ " 
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سرش را الکی تکان داد. نه می دانست قا طع چیست 

ونه محکم. شماره را گرفت و منتظر شد. مردی جوابداد. 

 به زحمت خودش را معرفی کرد و گفت از شرکت

زنگ می زند. صدای خشن مرد، صدایش را ضعیف 

کردو محتاط از پاس نشدن چک پرسید. مرد بهانه آورد 

وش سلمانمی وآسمان و ریسمان بافت. صدایش به گ

 رسید. به خودش بود که ب ا حرف های مرد قانع شد.

سلمان چیزی نوشت و جلوی چشمش گذاشت. مقطع 

 ازروی نوشته گفت:  



 

"خب....خب ما مج.....مجبوریم....ِام....چکو  برگهبزنیم 

 ." 

دست بزرگ سلمان کنار دستش محکم به میز ضربهزد. 

 شود.طوری از جا پرید که نزدیک بود گوشی پرت 

 هراسان به سلمان نگاه کرد. زمزم ه کرد . 

" گفتم قاطع و محکم! نه این طور با ناز! " چشم هایش 

 را بست. خودش که نازی احساس نکرد.

صدایش همین بود دیگر. دم عمیقی گرفت. آب دهانشرا 

 قورت داد و صدایش را بلندتر کرد و هشدار را

که آن طور که سلمان می خواست داد. تماس را 

 قطعکرد؛ دستش را به میز گرفت. زانوها یش ضعف

می رفت. هرآن ممکن بود بیفتد. سلمان از روی 

 صندلیبلند شد و صندلی را به طرفش هل داد . 

" بشین. رنگ و روشو ببین توروخدا! از پشت تلفنچی 

کار می تونست کنه که این طور گرخیدی؟ " آستین 

دستشرا به میز مانتویش را کشید و روی صندلی نشاند. 

تکیه داد و روی ملیکا خم ش د. زیر نگاهخیره اش، 

خون به صورتش هجوم آورد. در همانحالت که ایستاده 

 بود؛ پرسید:  

 " بگم طالیی برات آب بیاره؟ " 

 سر ملیکا آهسته باال رفت و جواب منفی داد. لیوان



 

چای و بشقاب کیک را نزدیک آورد و با چشم و 

 فت:  ابرواشاره کرد و گ

 " یه ذره کیک بذار دهنت با چای تا بریم بعدی ". 

دید ملیکا حرکتی نکرد؛ طوری چنگال که کیک 

رویشسوار بود را به دهانش نزدیک کرد که ملیکا حس 

کرددهانش را باز نکند به زور بازش می کند. ترسید 

 وبی اراده دست روی مچ مرد گذاشت . 

 " مرسی خودم می خورم ". 

ن دستی که روی مچش مثل یک نگاه مرد بی

دستبندظریف نشسته بود و چشم هایی که این روزها 

 مرتبپشت پلکش جاخوش کرده بودند؛ رفت و آمد کرد.

گونه هایش گر گرفت. سرش را پایین انداخت و دستشرا 

 پس کشید . 

سلمان چنگال را در بشقاب گذاشت. از میز دور شد 

ملیکا کنارپنجره وبازدمش را با صدا بیرون داد. پشت به 

 ایستاد و آرام گفت:  

 " یه ذره کیک و چای بخور تا به کارمون برسیم ". 

ملیکا سعی کرد نفس تند شده و ضربان باال رفته یقلبش 

را کنترل کند. تکه ی کوچکی در دهان گذاشت وجرعه 

ی بزرگی از چای را نوشید. چند نفس عمیقکشید و 



 

ولی آن طورکه آمادگی اش را اعالم کرد. سخت بود 

 سلمان می خواست انجام شد . 

یکی د و ساعت مانده به اتمام وقت اداری، برومند 

بهاطالعش رساند که رئیس با مرخصی ساعتی 

اشموافقت کرده و می تواند برود. به موقع دهانش 

رابست و نگفت کدام مرخصی و کدام درخواست؟ حدسزد 

 که کار محبوبه باشد . 
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 وسایلش را جمع کرد و پالتو یش را روی مانتو تن زد.

 به اتاق حاجی رفت تا خداحافظی کند. با خنده گفت:  

" مادرجون کار خودشو کرد. فکر کنم به آقا سلمانزنگ 

 زد که ایشونم بهم مرخصی داده ". 

" هیچ وقت محبوبه رو دست کم نگیر. احتماالً 

 که زودتر بره و می خواد که با هم برید ". قصدشاینه 



 

خندان خداحافظی کرد. دلش پر شد از مهر و محبتحاجی 

و محبوبه! خدا اگر آرش را ازش گرفت، جایشحاجی و 

محبوبه و سلمان را داد. مچ خودش را وقتیسلمان را هم 

 با محبوبه و حاجی قاطی کرد، گرفت.

زیرپوستی ظاهراً که مهربانی نمی کرد اما توجهات 

اشمی چسبید. لبش را به دندان گرفت. عذاب وجدان 

ِخرشرا گرفت. فقط چند ماه از مرگ آرش می گذشت. 

 پیام ها

یادش آمد. کاش می پرسید که به پلیس گفته است یا نه؟  

حدس حاجی درست بود. محبوبه خواست که زودترآماده 

شود و قبل از بقیه بروند. اطاعت کرد و سریعآماده شد. 

 آپارتمان منصوره و سلمان زیاد بزرگ نبود.

یک واحد صد و ده متری در شهرک غرب. چیدمانخانه 

با تم رنگ آبی و کرم آرام بخش بود. منصورهبسیار 

هدیه اش را پسندید. به نظرش آمد دیگ هایروی گاز 

زیادی بزرگ هستند. با این که با منصورهصمیمی بود 

بود بهملیکای کم  اما فضای تازه ی خانه تبدیلش کرده

رو و آرام. غروب زودهنگام زمستا نی وحاجی و 

 سلمانی که زود رسیدند. هنوز چای ریخته

شده توسط ملیکا را نخورده بودند که زنگ واحد زدهشد 

 . 



 

 منصوره و محبوبه چادر رنگی شان را سر کردند.

 ملیکا هم شالش را جلوتر کشید بدون آن که بداند

 ز کرد و به خانواده ی خان لوکیست. سلمان در را با

خوش آمد گفت. حاج خان وم و سحر جلوتر و حاج خان 

 لوو سعید پشت سرشان وارد شدند. ذوق منصوره و

استقبال گرمی که از سحر کرد، کامالً از اشتیاقش 

 برایوصلت با این خانواده می گفت . 

باید در طی شب توجه می کرد ببیند، سلمان هم بهاندازه 

 مشتاق است یا نه؟  ی مادرش 
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حالم این روزها حال خوبی نیست  مثل حال عقاب،بی 

بی لبخند  مثل احوال تار بی « ژکوند»پرواز  شکل حال 

 « شهناز »

  



 

حال سهراب این روزها حال خوبی نبود. قدمی به 

ریخته ملیکانزدیک که نشده هیچ؛ زندگی اش هم بهم 

 بود.

آثار نبود فرناز هر روز بیشتر از روز پیش خودش 

رانشان می داد. مادر و پدرش هر روز به بهانه ای 

زنگمی زدند و بارانی از شماتت و سرزنش را برای 

 خرابکردن زندگی اش، بر سرش می ریختند . 

برای توسعه ی کارش نقشه ها داشت که فقط با 

سر می شد. نزدیکشدن به ملیکا و تصاحبش می

غیرمستقیم ازحمید خواسته بود که کمک کند اما جوابی 

 ن گرفته بود.

حمید برعکس بیتا دنبال پول هم نبود. حوصله یپلیس 

 بازی و شکایت کشی را نداشت. راحت گفته بود . 

 " ببین سهراب اینایی که دور وبرش هستن دم کلفتن.

من دورادور می شناسم حاجیو! لب تر کنه، صدتا 

ابراش همه کار می کنن. بی خیال جون مادرت. اگه آشن

 طرفاونا نرفته ب ود؛ شاید می شد مخشو زد " . 

بدبختی این بود که سهراب هم حرفش را تا حدودیقبول 

داشت. مطمئن بود راه شکایت و پلیس را همینحاجی و 

نوچه اش مردک آمپولی به ملیکا نشانداده اند. خوب می 

تر و ساده تراز این بود که  دانست ملیکا بی دست وپا



 

بتواند خانه ی جدا بگیرد و سر کار برودو برای سهراب 

 شاخ شود . 

باز به سِر خط برگشت و قطاری از فحش های ناب 

رانثار احمد و مهرنوش کرد. خالصه این که ماه 

وخورشید و فلک دست به دست هم داده بودند تا 

ه ملیکا به سهراببه چیزهایی که  رؤیابافی می کرد همرا

 دستخواهد آورد؛ نرسد . 

دیدن ملیکا کنار دست مردک گوالخ آمپولی مثل طنابدار 

بود برایش. شانس آوردند که جایی غیر از خانهنرفتند و 

 گرنه که معلوم نبود عکس العمل سهراب چه

باشد. انگار ملیکا را پشت دیواری بلند و بتنی 

هش محصورکرده بودند که هیچ جوره دست سهراب ب

 نرسد.

 همین اعصابش را بیشتر بهم می ریخت . 

دوباره شروع کرد به تعقیب ملیکا شاید در این 

 فاصلهبتواند فرصتی برای حرف زدن پیدا کند . 

 ملیکا تمام توانش را برای رضایت سلمان گذاشته بود.

حسی داشت که دلش نمی خواست جلوی این مرد 

که کمبیاورد. اول به خاطر حاجی و محبوبه 

وساطتتکرده بودند و بعد هم به خاطر خودش! بعد از 



 

شبمهما نی از این که دیگر با سعید کار نمی کرد؛ 

 خوشحالبود . 

 از این که سعید توجه خاصی داشت؛ راضی نبود.

 نمی دانست کی و چطور توجه سعید را جلب کرده بود.

چیزی که نه عمدی بود و نه خوشش می آمد. هرچه 

 به سمت سلمان هل می داد؛ حاج کهمنصوره سحر را

خانوم از بودن ملیکا ناراضی ب ود. چیزی که خیلی 

 زودملیکا فهمید . 

از این که سعید به بهانه ی کار صحبت می کرد 

وابروهای مادرش باال و پایین می پرید و به هم 

نزدیکمی شد؛ فهمید. سعی کرد بیشتر در آشپزخانه 

بنشیند که حضورش باشد. یاکنار محبوبه آن قدر ساکت 

 احساسنشود . 

بعد از شام با کمک به منصوره برای پذیرایی با چای 

ومیوه، خود را سرگرم کرد. سینی را کنار اجاق 

گازگذاشته و با احتیاط چای می ریخت. سلمان 

واردآشپزخانه شد. شکل خانه طوری بود که 

کانترآشپزخانه به هال خصوصی باز می شد و از سالن 

  دیدنداشت .

 " کمک نمی خواین؟ " 



 

ملیکا نفهمید جمع بسته یا از روی اح ترام به مادرشاین 

فعل را به کار برده است. صبر کرد تا منصورهجواب 

 دهد. منصوره گفت:  

" نه زحمت نکش. شما همین که با مهمونا حرف 

 بزنیکافیه! " 
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 آمد و صدایش را پایین آورد.سلمان یک قدم جلو 

آن قدر که ملیکا به زحمت می شنید. شاید فکر می 

کردصدایش به ملیکا که پشت به آن ها مشغول کارش 

 بود،نمی رسد . 

 " ننه! معلوم هست امشب چته؟ " 

منصوره نگاهی به طرف ملیکا کرد و او هم مثلپسرش 

 آهسته حرف زد . 



 

بیایی. این دخترمثل  " چیزیم نیست. فقط اگه به دلم راه

دسته ی گل جلو روته، خب یه کم توجه کنی چیمیشه؟ 

خانواده ی خوب! حاج خانوم از خداشه. فقط تولب تر 

 کن ". 

کاش می شد بیرون می رفت تا مادر و پسر راحت 

حرفبزنند. سینی را در دست گرفت و قبل از این که 

 سلمانجوابی دهد گفت:  

 ". " با اجازتون اینا رو ببرم 

سلمان کنار کشید تا ملیکا رد شود. سحر ورودی کانتررا 

 پر کرد . 

 " منص وره جون کاری اگه هست من انجام بدم ". 

 ملیکا نایستاد تا قربان صدقه های منصوره را بشنود.

فقط قبل از این که تعارف کند؛ سلمان را جلوی رویشدید 

 که دستش به سینی بند شده و زمزمه کرد . 

 گردونم. شما بشین ". " من می 

جایش کنار محبوبه را مادر سعید پر کرده بود. 

مجبورشد روی مبل تک نفره بنشیند. سمت راستش 

مبلی بودکه محبوبه و حاج خانوم اشغال کرده بودند. 

سمت چپشهم سعید که روی مبل سه نفره نشسته و 

انتهای همانمبل را پدرش جا گرفته بود. سلمان بین 

 ست . سعید و پدرشنش



 

 سعید گوشی اش را درآورد و گفت:  

" ملیکا خانوم دوست داشتم در مورد این دو سه 

 طرحنظرت رو بدونم ". 

 خودش را کشید تا گوشی را به دست ملیکا برساند.

 سرش را جلوتر آورد تا روی صفحه توضیح دهد.

ملیکا در خود جمع شد. نفس مرد به صورتش می 

از این وضع راضی  خوردو نمی توانست تمرکز کند.

نبود. ازاین که سعید به اسم کوچک صدایش کرد. از این 

 که بهب هانه ی طرح، سرش را آن قدر جلو آورده بود . 

هرچه بیشتر در مبل فرو می رفت، سعید خودش 

رابیشتر نزدیک می کرد. مادرش بیشتر از این 

 نتوانستسکوت کند . 

برای " سعید مادر االن که وقت کار نیست. بذار 

تویشرکت..... ملیکاخانوم بیا نزدیک ما ببینم چه کارامی 

 کنی؟ " 

نزدیک تر از این که نمی شد. لبخند زورکی زد و 

هم گفت. سلمان سعید را به حرف « هستمخدمتتون»

 گرفت.

منصوره و سحر خندان آمدند و برای خود صندلیاضافه 

 گذاشتند و نشستند. حس زیادی بودن می کرد.



 

اج خانوم را دوست نداشت. توجه بیش ازحد نگاه های ح

منصوره به سحر هم باب میلش نبود. دل ش آشوببود. 

 حالی بود که توضیحش سخت بود. بی قرار وکالفه!  

 بلند شد و از پشت مبل نزدیک محبوبه شد و صدایشزد . 

" اشکال نداره من برم خونه؟ یه کم سرم درد می کنه 

 ." 

نگاهش را در صورت محبوبه نگران برگشت و 

 دخترچرخاند . 

 " چرا مادر؟ باشه االن میریم ". 

 دست روی شانه ی زن گذاشت و سرش را پایین آورد . 

" به خدا ناراحت میشم. ماشین هست و هنوزم 

 دیرنیست. خودم می رم ". 

محبوبه ناراضی ولی قبول کرد. ملیکا سرش را که 

. در حالی باالآورد؛ نگاهش به نگاه سلمان گره خورد

کهبا ریش زیر چانه اش بازی می کرد و به ظاهر 

بهحرف های سعید گوش می داد؛ اما حواسش به ملیکا 

 وپچ پچش با خاله بود . 

ملیکا آرام از منصوره تشکر کرد و اجازه ی 

مرخصیگرفت. تعارفات منصوره را جواب داد و برای 

برداشتنپالتو و کیفش به اتاق رفت. حاضر و آماده 

 شت وکمی دورتر ایستاد و از همه خداحافظی کرد . برگ



 

منصوره خواست برای بدرقه بلند شود ک ه 

ملیکاخواهش کرد و قسم داد که نیاید. جلوی در رسید، 

دستسلمان در را برایش باز کرد. با همان صدایی که 

 بلندنمی شد اما سرد و برنده و محکم بود؛ گفت:  
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 " بهتون خوش نگذشت ". 

نپرسیده بلکه با اطمینان اطالع داده بود. ملیکا خواستت 

 عارف تکه پاره کند که دستش را باال آورد و اجازهنداد . 

" چیزی که خودم فهمیدم رو شما نمی خواد تکذیبکنی 

 ." 

لب به دندان گرفت و سر را پایین انداخت. یک قدم 

مرد راه را باز کند. صدایش ازنزدیک بهجلو برداشت تا 

 ترین جا به گوشش رسید . 



 

" مشکلی بود به من زنگ بزنید. شمار ه ی منودارین؟ 

 " 

تا جایی که یادش می آمد تا حاال تماسی با او نگرفتهبود. 

تکان می « بده»کف دست مرد با انگشتانی که به معنی 

 خوردند؛ جلویش قرار گرفت . 

از گیجی درش آورد. از « ده گوشیتو ب» زمزمه ی 

 کیفموبایلش را درآورد. کف دست مرد گذاشت . 

 " رمزشو بزن! می خوام شماره مو برات بزنم ". 

 با احتیاط که دست مرد را لمس نکند گوشی را

برداشت. ناخنش خط کشید کف دستش و خون دررگ 

 هایش سریع تر دوید . 

 کرد. انگشتان درشتش تندتند شماره ها را زد و سیو

 صدای حرف از سالن می آمد که سراغش را می گیرند.

 گوشی را پس داد و هولکی گفت:  

 " هرچی شد اول به من میگی.اوکی؟... حواست باشه!

 به سالمت ". 

جوری حق به جانب و طلب کار حرف می زد که 

انگارنسبت نزدیکی دارد. ذهنش تا رسیدن به خانه 

گذرانده بود، باعثمی  درگیررفتار مرد بود. مرور شبی که

شد بیشتر ناراحت شود. از این که بی گناه ترین فردبود 

و به چشم مجرم و گناه کار نگاهش می کردند. فکراین 



 

که رفتارهای مادر سعید فقط به خاطر این بوده 

کهشوهرش مرده؛ اذیتش می کرد. اگر دختر 

واقعیمحبوبه بود و مجرد، مسلماً مثل منصوره که 

و ضعف می رفت؛ او هم برای به برایسحر غش 

دستآوردن دلش و قبول پسرش، تالش می کرد. 

 بدترینوضع ممکن را داشت. یک بیوه ی بی خانواده ی

پرورشگاهی. خود را در تخت مچاله کرده و چند 

قطرهاشک، چشم هایش را سوزاند. سرنوشتش از 

روزی کهبه پرورشگاه سپرده شده بود؛ غیر از رنج و 

 دگی، چیز دیگری نبود. بعد از ازدواج باعقببودن از زن

 آرش انگار دوباره هویت یافته و به کسی متصل شده

بود .داشت فراموش می کرد که خانواده ای ندارد. 

برایهمدیگر خانواده شده و شاد بودند. شادی که 

دستروزگار با پرپر کردن آرش دزدیده بود. عصبانی بود 

ت. با این که وجز قاتل آرش کسی را مقصر نمی دانس

 دلشاز رفتار حاج خانوم گرفت اما او را مقصر ندید.

 دماغش را باال کشید و بل ند گفت:  

 " خوبه که عاشق چشم و ابروی پسر کچلش نشدم.

 این قدر ترسیده ". 

 صدایش در اتاق پخش شد. زمزمه کرد . 

 " دیوونه شدم. با خودم حرف می زنم ". 



 

هرنوش رفت و کمیبا گوشی را برداشت و به صفحه ی م

او حرف زد. انگار با مهرنوش هم دیگر حرفینداشت. نه 

مثل قدیم که با هم بیرون می رفتند و بعد ازبرگشتن، 

تلفنی حرف می زدند و یک ساعت بعد دوبارهگوشی به 

 دست، چت می کردند . 

مهرنوش از امیرعلی می گفت و او فقط می خواند 

فرستاد. یک واستیکرهای قلب و دوست داشتن می 

ربعبه دوازده بود و برای مهرنوش نوشت که می 

خواهدبخوابد. پیام را فرستاد و قبل ا ز این که از صفحه 

 یمهرنوش خارج شود؛ تلفنش زنگ خورد. شماره

ناشناس بود. نه همان ناشناسی که پیام داده بود. 

 مرددبود جواب بدهد یا نه!  

 خورد. ترسید.تماس قطع شد. دوباره و سه باره زنگ 

 گوشی را کنارش انداخته و به آن خیره شده بود.

 دوباره کسی می خواست هول و وال به جا نش بیندازد.

که بگوید قاتل آرش آنی نیست که در زندان است. 

کهبگوید کسی اطرافش هست که شوهرش را کشته 

وشاید قصد جان او را هم کرده است و راست راستمی 

 گردد . 

 و پیشانی اش از عرق مرطوب.دهانش خشک شد 



 

دست ها می لرزید و یخ کرد. پاهایش را در شکم 

جمعکرد. صدای آهنگ موبا یلش پخش می شد تا قطع 

 شود.

هفت تا یا هشت زنگ بیشتر یا کمتر. دست رویگوش 

 هایش گذاشت تا نشنود. شاسی بغل گوشی را

فشار داد تا گزینه ی خاموش روی صفحه بیاید. گزینهرا 

د و صدای زنگ قطع شد. پتویش را رویسر لمس کر

 کشید و سعی کرد بخوابد. 

صبح با تنی خسته و چشمی ورم کر ده بیدار شد. 

 شبگندی را گذرانده بود. صدبار از خواب پریده و فکر

کرده بود کسی در خانه است. تمام شب کابوس دیده وبا 

وحشت بیدار شده بود. دوش گرفت و موهایش راخشک 

 کتری برقی را زد و تی بگی در کرد. دکمه ی

لیوان انداخت. دهانش تلخ تلخ بود. دو تکه مغز 

گردوروی نان گ ذاشت و عسل رویش ریخت. افت 

 فشارش راحس می کرد . 

چای آماده شده را داغ سر کشید. گوشی اش را از 

اتاقآورد تا داخل کیفش بیندازد. شاسی را فشرد تا 

موبایل را خاموش ساعترا ببیند. تازه یادش آمد که 

کردهاست. روشنش کرد و در این فاصله مقنعه اش را 



 

صافو صوف کرد. محبوبه د وبار زنگ زده بود. و پیامی 

 ازهمان شماره ناشناس! 

" خانم مهندس تو رو خدا جواب بده. مگه نمی خوایقاتل 

 شوهرتو بشناسی؟ " 
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تنها زندگی می کند که هرشب  دیوانه وار به در من زنی 

سوگ خاطراتش می نشیند  زنی که هر دقیقه ی شب 

هایش  عشق ر ا در خودش به بی رحمانه ترین  شکل 

 ممکن، خفه می کند . 

  

فقدان به خودی خود سخت هست. وقتی با فاجعه 

همراهباشد، وحشتناک می شود. بازماندگان باید با این 

ک دست و پنجه نرم کنند. حسسخت و وحشتنا



 

تنهایی،فقدان را مثل داغ بر قلب بازمانده می چسباند. 

 چنانمی سوزاند که تا مد ت ها می سوزد و دود می کند . 

ملیکا از این قاعده مستثنا نبود. بیشتر از هر زماندیگر 

احساس تنهایی می کرد. ساعتی از زمانی که بایدبه 

مبل نشسته وبه  شرکت می رفت، گذشته بود و او روی

 یک نقطه خیره شده بود . 

بالتکلیف و سرگردان! لحظه ای تصمیم می گرفت 

بهحاجی زنگ بزند و بخواهد که با هم پیش پلیس 

بروندو لحظه ی دیگر دلش می خواست زنگ بزند به 

سلمانو همه چیز را به او بسپارد. دوباره به خود نهیبمی 

 زد که . 

باهات پیدا کرده کهمنتظر  " از کی تا حاال سلمان نسبت

بشی اون برات کاری کنه. اصالً چرا بایدخودشو به 

 خاطر تو به دردسر بنداز ه؟ " 

جدال بین خیر و شر بود یا دل و عقل یا هرچه؛نمی 

 دانست. خودش می گفت و خودش هم جواب می داد.

یادآوری می کرد که همین دیشب حکم کرده بود کههرچه 

اون بگه توچرا باید »می داد که  شد به او بگوید. جواب

 « این قدر زود وا بدی 

صدای آهنگ موبایلش از این نبرد بی نتیجه رها 

یشکرد. روی صفحه، بزرگ اسم سلمان افتاده بود. 



 

کودکدرونش هورا کشید و شاد شد. ملیکای خسته، 

ابرودرهم کرد و سرش را چرخاند. اما دستش کهنمی 

گیرد، به طرفگوشی دانست از کدام سمت دستور می 

 رفت و تماس را وصل کرد . 

پر «رازقی»خش دار و ضعیف بود، در مقابل « الویش»

 قدرت و تهاجمی سلمان . 

 " معلوم هست کجایی؟ االن باید بانک باشی خانوم ". 

بغض حجم گلویش را پر کرد. چشم ها داغ شد. انگار 

دربی پناهی و گم شدگی، آشنایی را دیده باشد. موجی 

 امنیت و آرامش را حس کرد. دماغش را باال کشید.از

صدای سلمان تغییر کرد. شاید هم به گوش او این طورآم 

د. نرم شد..... نه! ترکیب محکم و قاطع و نرم. هرچهبود 

 به دلش نشست . 

 " گریه می کنی؟ کجایی؟ " 

 " خونه! " 

حتا سالم هم نکرده بود. صدای بازدم سلمان تویگوشش 

 ید عصبانی شده باشد. دوبارهپیچید. ترس

دماغش را باال کشید و با همان صدای بغض دار 

 توضیحداد . 

" دیشب دوباره یکی ز نگ زد. خاموش کردم که 

 جوابندم. االن که روشن کردم، دیدم دوباره پیام داده. اینا



 

یعنی چی؟ شما به پلیس گفتین؟ اگه قاتلو عوضی 

 گرفتهباشن چی؟ " 

بود؛ کم کم پایین آمد و در  صدایش که باال رفته

 حدزمزمه رسید و گفت:  

" خسته شدم دیگه! کاش اگه راست میگه و قاتلبیرونه 

 بیاد و کار منم تموم کنه که راحت شم ". 

را غرید. مکثی کردو « هیس نشنوم»سلمان چیزی مثل 

 واضح گفت:  

 " بمون خونه میام دنبالت ". 

 قطع کرده است.خواست مخالفت کند که دید تماس را 

برای خودش مرثیه خواند و به حال خودش گریه 

کرد.صورتش پر شده از لکههای قرمز. دماغش را از 

 بسبا دستمال گرفته بود، از قرمزی به کبودی می زد.

 صدای زنگ موبایل به افکار آزار دهنده خاتمه داد.

 تماس را وصل کرد . 

 " بیا پایین! منتظرم ". 

تمام. مقنعه اش را درآورد و  کوتاه و موجز گفت و

بهصورتش آب پاشید. کمی ضد آفتاب روی 

صورتشمالید. پلک باالیی درست از بیخ مژه ورم ک رده 

 و قرمزشده بود  
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 آن قدر بی حوصله بود که تا رسیدن به خیابان، سرش

خود را دیده بود و را باال نیاورد. نه در آینه ی حمام 

 نهدر آینه ی آسانسور . 

ماشین سلمان را شناخت. دودل و مردد بود که در جلورا 

 باز کند و بنشیند یا صندلی ع قب را انتخاب کند.

 برای این هم حوصله نداشت. مهم نبود که مرد فکر

خوب می کرد یا بد. دستگیره ی در را کشید و کنار 

پایین بود. چند کرد. سرش « سالم»مردنشست و 

ثانیهگذشت و نه حرفی زده شد و نه حرکت کردند. 

 آهستهسر چرخاند و مرد را نگاه کرد . 

نگاهش می کرد. منتظر و پرس ؤال. شاید هم مالمت گر 

وهشداردهنده. ملیکا نتوانست چشم بدزدد. سرش 

 راتکانی داد که "چیه؟ "  



 

 " این چه وضعشه؟ قرار بود چیزی شد سریع زنگبزنی.

اگه خودم زنگ نمی زدم، سرکارخانم کی قراربود زنگ 

بزنن؟ نشستی و فقط گریه کردی؟ " خجالت زده از این 

که بی جهت مرد را گرفتار مشکالتشکرده است؛ دندان 

به لب زد. جوابی نداشت. مثالً ازنسبتش می پرسید یا 

چه کاره ی حسن بودن؟ نسبتنداشت و این طور طلب کار 

 بود . 

هم جوابی نمی خواست. ماشین را راه انداختو انگار او 

رفت. آفتاب بی جان زمستانی گاهی پشت ابری حبسمی 

شد و گاهی پرتوافشانی می کرد. س لمان سکوت کردهو 

در ترافیک صبح با آرامش می راند. مقصدش شرکتنبود. 

به طرف شرق میرفت. سرش را به شیشه یسرد ماشین 

سکشیدگی در پلکش تکیه داد و چشم ها را بست. احسا

می کرد. پوست نازک پلک، از ورمکش آمده بود. 

حضور سلمان و بوی عطر مالیمشکافی بود تا احساس 

 امنیت کن د . 

گویی که مشکل ها حل شده و از آرامش بعد از طوفانمی 

خواهد لذت ببرد. شانه های نحیفش تاب تحملمشکالت را 

ه و این نداشت. سال ها بود که مشکلی را به دوشنکشید

چند ماه، جبران همه ی سال هایی کهآرش، نگذاشته بود 



 

آب در دلش تکان بخورد؛ خروارمشکالت بر سرش آوار 

 شده بو د. 

کم کم گرمای مطبوع بخاری و سکوت، خواب را 

بهچشمانش آورد. نفهمید که چه قدر گذشت که صدای 

 بمسلمان به گوشش رسید . 

 . " خوابی؟ بیدارشو باید پیاده شیم "

خمار پلک باز کرد. نور چشمش را زد.  چشمش 

 رامحکم به هم فشار داد. با پشت دست چشمش را مالید.

حس کرد خنده ی سلمان را شنید. چشمش به نور 

عادتکرد. سریع سر چرخاند، شاید خندیدن مرد را 

شکارکند. اما فقط نیم رخش را دید که در حال پیاده شدن 

 بود.

ین که راحت صحبت می کردولی برایش جالب بود که با ا

اسمش را نمی گفت. خودش از فکری که کرد،خجالت 

 کشید. پیاده شد. نسیم سردی تنش را لرزان د.

 خودش را جمع کرد و دو طرف پالتویش را بهم رساند.

 سلمان در پیاده رو چند قدم جلوتر منتظرش بود.

 دست ها را در جیب فرو کرد و هم قدمش، راه افتاد .

افی شاپ، در را باز نگه داشت تا ملیکا ردشود. جلوی ک

کنجکاو بود بداند که چرا این همه راه تاسیدخندان آمده 



 

اند؟ اگر ق صد کافه رفتن بود کهاطراف شان پر بود از 

 کافه های شیک و درجه یک.

 پشت میزی کنار پنجره ای رو به خیابان نشستند . 

. وقت سفارش دادن، ملیکا گفت چیزی نمی خورد

 اماسلمان به پسر جوان سفارش دو شکالت داغ و دو

زورگو! خبنمی » برش کیک داد. ملیکا در دلش غر زد.

 « خوام بخورم. ز وره؟ 

 سلمان نگاهش را در سالن چرخاند و آهسته گفت:  

 " به شما باید زور گفت انگار که به خودت برسی ". 

ملیکا از خجالت لب هایش را در دهان کشید و سر 

 ینانداخت. با صدایی ضعیف و آرام جواب داد . پای

 " اشتها ندارم اول صبح ". 

برخالف حرفش، لیوان شکالت داغ که بین دست 

هایشقرا ر گرفت و بوی خوشش در بینی اش پیچید؛ 

فهمیدچه به موقع و به جا بود. دو جرعه داغ داغ سر 

 کشید.

 دست سلمان بشقاب کیک را به طرفش هل داد . 

 خوش ندارم وا بری و ضعف کنی . " بخور! 
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 چشم درشت کرد. حرف ها پشت زبانش ردیف شد.

 چقدر دلش می خواست رگباری  بر سر مرد بریزد.

خوب بود که یک بار جلوی مرد ضعف کرده بود. 

حاال هرچی! چرا هی » شایدهم بیشتر..... در دل نالید.

 میاره؟ " بهروم 

با اکراه تکه ی کوچکی کیک را در دهان گذاشت. 

مقداربیشتر از مایع داغ و شیرین را خورد. چند دقیقه 

ای درسکوت گذشت. داشت کل مات را آماده می کرد تا 

بپرسدمنظور و مقصود از بیرون آمدن همین بود؟ آمدن 

 بهکافه و کیک و نوشیدنی خوردن؟ احساس گناه

. خود را سرزنش کرد که احاطه اش کرده بود

چرانپرسیده همراه مرد شده است. هرچه بیشتر فکرمی 

کرد؛ سرش بیشتر پایین می رفت. برای بیرونآمدنش با 

 این م رد و نشستن و کیک و نوشیدنی داغ

خوردن، توجیهی نداشت و همین اذیتش می کرد. 

شایدبی زبان و کم رو بود اما پایش شل نبود که به هر 



 

د، روی خوش نشان دهد. اگر این کسینزدیکش ش

مردربطی به محبوبه نداشت، همین االن بلند می شد 

ومی رفت. هرچند از این هم مطمئن نبود. جذبه و 

 ابهتیکه داشت، ربطی به نسبتش  با محبوبه نداشت . 

 دهان باز کرد تا عذرخواهی کند و برود که سلمانگفت:  

کنجکاو " بعید نیست سهراب باشه و بخواد با 

 کردنت،بکشونت جایی ". 

خودش هم به این مورد فکر کرده بود. البته سهراب 

ازتلفن عمومی و یا دفترش هم تماس می گرفت. ملیکا 

بهمحض شنیدن صدایش، قطع می کرد و حالت سکوت 

رافعال می کرد و گوشی را در کیف می انداخت تا 

 اگردوباره زنگ زد، نشنود. 

که از چیزایی خبر داره ونمی  " شایدم واقعاً کسی هست

 خواد بره پیش پلیس ". 

وحشت زده سرش را باال آورد و مردمک های 

 دودوزنش دنبال نگاه سلمان دوید . 

" ی عنی از چی خبر داره؟ یعنی یکی دیگه کشته واقعاً 

 واشتباهی یکی دیگه رو گرفتن؟ " 

شانه باال انداخت و با طمأنینه کیک و نوشیدنی اش 

خبر نداشت « بخور»با ابرو اشاره زد که  راخورد.

کهچیزی مثل سنگ راه گلوی زن را بسته بود. 



 

مستأصلچشم شفاف شده از اشکش را به مرد دوخت و 

 ل ب زد . 

" اگه این طور باشه؛ چی میشه؟......دادگاه و اونی 

کهزندانه......اصالً قصد و غرضش از کشتن آرش چی 

 . حاجی می دونه!بوده؟ آرش که با کسی کاری نداشت

 شما شاید نشناسی اما ".... 

قطره های اشک پشت هم مثل دانه های تسبیح، 

ریسهشدند و تا خط چانه و مقنعه اش گم شدند. همه ی 

حسخوب و آرامشش پرید. مثل کبک سرش را زیر 

برفکرده و نفهمیده بود شوهرش مشکلی دارد یا ندارد. 

بود که کسیبرای باکسی درگیر است یا نیست. باور کرده 

پاشیده شدن آب از زیر چرخ ماشین، نقشهمی کشد و 

مردی را به قتل می رساند. سردرگم بود. بههمه چیز 

 شک کرد. سخت ب ود اما ترسش را با مردقسمت کرد . 

" نکنه آرش توی کار خالف بود و هم کاراش از 

بینبردنش؟ نکنه بهشون باج نداد....یا چه می 

درست تحویل نداد. یا اصال مهره دونممحموله شون رو 

 ی

سوخته شده بود و باید حذف می شد. نکنه چیزی 

ازشمی خواستن و فکر می کنن اون چیزه پیش منه؟ " 

خودش می گفت و از فکرهایش، ترس نه تنها در 



 

دلشکه توی تمام اجزاء صورتش، نشست. چشم ها گشاد 

 ولب ها لرزان شد . 

 انداخت و سرد ومحکم سلمان تای ابرویش را با اخم باال

 گفت:  

" فیلم زیاد نگاه می کنی؟ اینا چیه ردیف کردی؟ " 

 بغض کرده لب برچید . 

" مگه دروغ میگم؟ یه نفر اعت راف کرده و 

گردنگرفته؛ حاال یکی پیدا شده که میگه اون اصلی 

نیست ومی خواد آدرس اصل ِ کاری رو بده. شما باشی 

 به اینچیزا فکر نمی کنی؟ " 

 رش را بین دو کف دستش گرفت و فشار داد . س

" دارم دیوونه میشم. خدایا ما که به کسی کارینداشتیم 

 ." 

« الالل االالل.»سلمان نفسش را با حرص بیرون داد 

رازمزمه کرد. لیوانش را لب زد و کنار گذاشت. جا 

برایدست هایش روی میز خالی کرد. دو دستش را قالب 

. سرش را کمی پایین گرفت کردو خودش را جلو کشید

تامستقیم در چشم های ملیکا نگاه کند. نگاهش را 

 کهشکار کرد؛ گفت:  

 " هر اتفاقی افتاده باشه؛ شوهرت رو بی گناه کشتن.



 

حتا قتل هم کرده بود باید می سپردنش دست قانون. 

مثالالن که تو به قانون سپردی تا حق خودت و 

س. من به همسرتوبگیری. پلیس برای همین وقتا

سرگرد، اونپیامای قبلی رو نشون دادم. پی گیر هست 

 ......" 

حرفش با ورود مردی قطع شد. ملیکا منتظر ادامه 

 اشبود که د ید سلمان بلند شد و ایستاد. مرد تازه وارد

دستی تکان داد و به طرف سلمان آمد. مردی با قدیتقریباً 

مقابل بلند و هیکلی پر، برآمدگی شکمش کم بود. در

 هیکل درشت سلمان، الغر به نظر می رسید.

صورتی سبزه و ریشی مرتب داشت. پیراهن 

مردانهچهارخانه ی آبی و کرم و شلوار کتان سرمه ای 

وپالتوی فوتر مشکی تنش بود. ملیکا با نزدیک 

شدنمرد، دست و پایش را گم کرد. دستش خیس عرق 

 شد.

ان، واکنشی که در برابر غریبه ها مخصوصاً مرد

بدنشنشان می داد. حس کرد دایره ی بزرگی زیربغلش 

 خیسشد . 

  

مرد با سلمان دست داد و خوش و بش کرد. سری 

 بهاحترام برای م لیکا پایین آورد و احوالش را پرسید.



 

 ملیکا از این که مرد اسمش را می داند، حیرت کرد.

آهسته و زیرلبی جوابش را داد. وقت نشستنصندلی اش 

عقب هل داد تا از پاهای مردانروبرویش دور  را کمی به

 شود . 

روی صندلی ها که جای گیر شدند؛ سلمان رو به 

 ملیکاکرد و گفت:  

"سرگرد بهار ی از دایره جنایی، برای پیام ها وتحقیقات 

 خواستن شما رو ببینند ". 

 ملیکا سر بلند کرد تا ابراز خوشوقتی کند که از

دند؛ سهراب را دید پنجره ای که کنارش نشسته بو

کهعصبانی خیره شده بود و با دیدن نگاهش، برایملیکا، 

 انگشتی به تهدید تکان داد . 
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سکوت از کوچه لبریز است  صدایم خیس و بارانی ست  

 نمی دانم چرا در قلب من  پاییز طوالنیست  

  

  

خیر سرش می خواست تنش کوره ی آتش بود. 

امروزهر طور شده با ملیکا حرف بزند. زبان بریزد و از 

 درقربان صدقه و حرف های عاشقانه وارد شود.

می خواست رگ خواب زن را در دست بگیرد و 

درگوشش نجوای عشق کند. بگوید که چطور واله 

 ومجنونش شده است که نه خواب دارد و نه خوراک . 

انه ی پدرش فرستاده و بهزودی بگوید که فرناز را به خ

طالقش می دهد. بگوید که راه برای قدومش بازاست. 

اصالً ابراز چاکری و نوکری کند و از زیر پرچمحاجی 

بیرون بیاوردش . از ساعت همیشگی اش گذشتهو هنوز 

 بیرون نیامده بود. حاجی را دید که تنها رفت.

 کم کم از انتظار خسته می شد. به فکرش رسید شاید

امروز قصد رفتن سر کار را ندارد. یک نگاهش 

 بهساعت بود و نگاه دیگرش به خروجی برج . 

دو به شک بود برود یا بایستد که، ماشین آمپولی رادید. 

ا ز این که نه پیاده شد و نه به پارکینگ رفت،حیرت 

کرد. همین باعث شد فضولی اش گل کند. تمامحواسش 



 

گوشش دورکرد. دوباره را داد به مردک که گوشی را از 

 شماره گرفت و چند کلمه ای حرف زد.

 مکالماتش طوالنی نبود. مختصر و در حد چند کلمه . 

حس بدی داشت. انگار این مرد تمام حق ش از این 

 دنیارا برداشته بود. او هم ضعیف و بی دست و پا،

نمی دانست چطور حقش را بگیرد. حرکتی به فکش دادو 

سایید. دستش را مشت کرد، بهنیت دندان روی دندان 

 فک مردک آمپولی . 

زیرلب فحش بود که قطار کرد و فقط و فقط هممنظورش 

حاجی و این مردک بودند. دید ملیکا از برجبیرون آمد و 

سوار ماشین شد. قلبش از حرص درشرف انفجار بود. 

به دنبال شان حرکت کرد. وقتیمتوجه شد مسیرشان به 

تر وبیشتر عصبانی شد. بی سمت شرکت نیست؛ بیش

جهت بوق می زد و با زیگزاگرفتن نزدیک ماشین می 

شد. با احتیاط موازی ماشینمردک شد و ملیکا را دید که 

 راحت چشم بسته و

خوابیده است. دید که مرد بیشتر از این که حواسش 

 بهجلو باشد، نگاهش روی صورت ملیکا است . 

ای آب دهانش را باز کرد و بلند بلند فحش ه

نکشیدهبیرون ریخت. انگار که ملیکا زنش بوده و حاال 

 کنار



 

مردی غریبه او را دیده است. احساس کرد بهش 

خیانتشده است. سرش داغ شده و نبضی کنار ابرویش 

 زد.

قد و باالی زن را کنار مردک نگاه کرد. نمی شد گفتفیل 

و فنجان اما هیکل درشت مرد باعث می شد 

نظر آید. خون خونش را می  هرکسیکنارش ریزه به

خورد کهاین طور روبه روی هم در کافه نشسته و 

 کیکمی خورند. اسید معده اش ترشح کرد و دردی در

 شکمش پیچید . برای این که به ملیکا برسد؛ بدون

صبحانه از خانه بیرون آمده بود. حاال خانوم نشسته 

وکیک و شکالت میل می کرد و او اول صبح یک 

وش می خورد. فقط منتظر بود از پرسحرص و ج

کافهبیرون بیایند تا حساب شان را برسد. باید به 

مردکحالی می کرد که دیر آمده و نخواهد زود برود . به 

ملیکاهم می فهماند که به جز او حق ندارد به کسی دیگر 

فکرکند. از ماشین پیاده شد و به طرف کافه رفت. مردی 

خودش را به  ازکنارش رد شد و وارد کافه شد.

دیوارچسباند و از پنجره به ملیکا خیره شد. در کمال 

تعجبمرد تازه وارد هم کنارشان نشست. دوست بود یا 

هرچه؛ ص ورتش گر گرفت. ملیکا این همه وقیح شده 

کهبا دو نفر سر قرار می آید؟ احتیاط و مراقبت 



 

رافراموش کرد و همین که ملیکا سرش را باال آورد، 

قرار گرفت و تمام خشمش را با درمعرض دیدش 

تکاندادن انگشت نشان داد. ترسی که در صورت زن 

 پیداشد، خوشایندش بود . 

" بله همینه! یاد بگیر از من باید بترسی! نبایدبی اجازه 

 ی من نفس بکشی ". 

نمی دانست ملیکا چیزی از حضورش گفت یا نه؟ فقطدید 

 د.که سرش را پایین انداخت و دیگر باال نیاور

 بیشتر صحبت بین مرد جدید و ملیکا انجام می شد.

همین باعث خشم عمیقش می شد. ناآگاهی و بی 

خبریکالفه اش کرده بود. ا ین مرد کیست و کارش با 

« نکنه پلیس باشه؟ » ملیکاچیست؟ یک لحظه شک کرد.

نه بابا! پلیس اون قدرامبی » اما خود را قانع کرد که 

 «. کار نیست 

اش را به دست مرد داد. ابروهای ملیکا گوشی 

سهرابباال پرید. نفسش تنگ شد. سیگاری آتش زد و 

 کامعمیقی گرفت. تلخی سیگار دهانش را تل خ تر کرد.

ذهنش منحرف شده و نمی توانست به جنبه های 

مثبتفکر کند. تنها چیزی که می شد فکر کند این بود 

 کهملیکا شماره می دهد و ...... 

 و سنگین بود .  تکمیل جمله سخت
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نگاهی به ساعت کرد از نه گذشته بود. بعید می 

دانستاحمد این و قت روز نمایشگاه باشد اما شماره را 

 گرفت.

از شانسش احمد جواب داد. سردی کالمش باعث نشدکه 

 چیزی نگوید . 

ارتباطی " یادم هست گفتی نمی خوای با من 

داشتهباشی. فقط خواستم بهت بگم که رفتار تو و 

حرفایزنت باعث شده که ملیکا به این روز بیفته. اگه 

ازخونتون بیرونش نمی کر دین این حال و روزش 

نبود.ادعای دوستیت کو.... آسمون رو پاره کرده بود 

 که!



 

 حاال برو جمعش کن ". 

 طع کرد.اهمیتی به سؤال های احمد نداد و تماس را ق

هر سه نفر بلند شدند. سریع به سمت ماشینش رفت 

وسوار شد. باید ملیکا را هر طور شده تحت اختیار 

ومراقبت خودش قرار می داد .بدون این که به 

صحتوسقم ایده اش فکر کند؛ می برید و می دوخت و تن 

 ملیکامی کرد . 

 به سلمان لقب کارچاق کن البته بدترین لفظش را

ا لحظه ای با خودش فکر نکرد برای می داد. حت

شمارهدادن که نیازی به این سر شهر آمدن، نیست. 

دهانشخشک شده و برای یک لیوان چای له له می ز د. 

هرسهبیرون آمدند. خودش را به ماشینش رساند و از 

دورنگاه شان کرد. دلش می خواست جلو برود و داد 

ببرد.  وبی داد کند و دست ملیکا را بگیرد و با خود

 حیفکه نمی خواست سرو صدا کند و شلوغ شود . 

اعتراف این که از سلمان می ترسید؛ سخت بود. 

خودشمی دانست هیچ حقی ندارد و خیلی راحت می 

توانندشکایت کنند و گرفتار پلیسش کنند. ترجیحش این 

بودکه ملیکا را تنها گیر بیاورد و تا جایی که می شود 

 ید، رام خودش کند . بازبان خوش و نشد با تهد

 ملیکا حضور سهراب را به سرگرد و سلمان گفت.



 

 سرگرد بدون این که به طرف پنجره نگاه کند؛ گفت:  

" مهم نیس ت. بذار زاغ سیاه شما رو چوب بزنه. 

فعالًکج دار و مریز کنار بیا باهاش. نذار تنها گیرت 

 بندازه!

گوشی را گفتین دوباره بهتون پیام دادن؟ میشه ببینم؟ " 

 به دست سرگرد داد. دو شماره را نگاه کرد وگفت:  

" این بار زنگ زدن صحبت کنید. سعی کنید یه جا 

قراربذارید. باید بفهم یم کی هست و منظورش چیه؟ 

 اخاذی؟یا واقعاً چیزی می دونه! " 

آرامی گفت. سرگرد درست می گفت. بایدمی « چشم»

 رگ است.فهمید. درست می گفتند که ترس برادر م

 هرچه تا حاال ترسیده، کافی بود. اگر از روز اول از

حرف و حدیث این و آن نمی ترسید و آبروی سهراب 

رامی برد؛ حاال این قدر وقیحانه تهدیدش نمی کرد. سر 

 باالآورد و گفت:  

 " شکایت نکنم از سهراب؟ " 

 " فعالً نه! اجازه بده تکلیف این پیام ها مشخص بشه.

 هم می رسیم ". بعد به اون 

انگار باری از روی دوشش برداشته شد. احساس اینکه 

تنها نیست و کسانی هستند که حرفش را بفهمند واهمیت 



 

دهند؛ آرامش دهنده بود. خوشحال بود کهسلمان با همه 

 ی بدعنقی اش، بهش اهمیت می دهد.

همین که وقت گذاشته و این دیدار را فراهم کرده 

ارزش داشت. حالش با یکی بود؛برای ملیکا خیلی 

 دوساعت پیش و قبل از آمدن سلمان، خیلی متفاوت بود.

از در کافی شاپ که بیرون آمدند؛ گویی مشکل حل 

 شدهبود. سرگرد با سلمان دست داد و رو به ملیکا گفت:  

" اگه خواستین قرار بذارین سعی کنید جاش رو 

شمامعین کنید. اگه قبول نکردن اونوقت آدرس رو 

 یقبگیرید. تأکید کنید که تنها نمی رید ". دق

 رو به سلمان ادامه داد . 

" شما خودت که دیگه می دونی. حتماً منو در 

 جریانبذار. جا و محل قرار و ساعتشو بگو! " 

 گفت و از سرگرد تشکر کرد.« چشم. حتماً!»سلمان 

ملیکا هم از طرف خودش قدردانی کرد و سرگرد 

 ان رفت . درجهت عکس ملیکا و سلم

ملیکا متوجه ماشین سهراب و حضورش در آن شد 

کهدورتر از ماشین سلمان پارک شده بود. بدون این 

 کهاشاره کند گفت:  

" می بینی ن! نشسته توی ماشین! نمی دونم چرا از 

 رونمی ره این بشر! " 



 

سلمان در ماشین را برایش باز کرد و ایستاد تا 

سوار شد. ماشین را سوارشود. در را بست و خودش هم 

 ازپارک درآورد و از آینه دید که سهراب هم حرکت کرد.

وقتی که ملیکا تقریباً فراموش کرد که چیزی گفته؛جواب 

 داد . 
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" یه نقشه هایی کشیده بود که دلش نمی خواد بر بادبره 

 ." 

 " چه نقشه هایی؟ " 

سر باال انداخت. دوست نداشت رک وپوست سلمان فقط 

بیوه ی خوشگل و پولداری مثل تورو چه » کنده بگوید.

 « نقشه ای براش می کشن؟ 

به نظرش ملیکا معصوم تر از آن بود که بتواند حقیقترا 

چی ازجونم »راحت هضم کند. این از تکرار چندباره ی 



 

مشخص بود. از این که بیشتر از آنکه به « می خواد؟

ر خودش باشد، فکر آبرو و اذیت شدن زنسهراب فک

بود. مثل این بود که در پیله ای زندگی می کردو از 

اجتماع چیزی نمی دانست. از گرگ هایی که منتظر 

دریدن بّره هایی مثل او هستند. یا از دشمنانی که 

 لباسدوست، تن دارند. شانه باال انداخت و گفت:  

خونه؟ " شرمنده  " مهم نیست. بریم شرکت یا ببرمت

 لب گزید و گونه اش صورتی شد. پشت این

صدای بم و این لحن خشن، محبت فوران می کرد و 

بهدل ملیکا می نشست. شرمنده ی این مرد غ ریبه شد 

 کهاز دوستانش دوست تر و با مرام تر بود . 

" امروز باعث زحمت شدم. واقعاً مرسی. نمی 

 دونمچطور تشکر کنم؟ " 

منو درست بدی کافیه! کدوم وریمی ری؟ " شما جواب 

 اینو بگو! " 

 برای این که لبخند گل و گشادش را درز بگیرد؛

لبهایش را داخل دهان کشید و سرفه ای مصلحتی کرد 

 وگفت:  

" ام....بریم شرکت. اگه میشه برام مرخصی ساعتیبزنین 

 ." 

 که زمزمه کرد را نشنیده گرفت.« بچه پررویی» 



 

 پنجره چرخاند و لبخندش را ول داد. رویش را به طرف

حواسش هم نبود که انعکاس ضعیفی از چهره اش 

 درشیشه افتاده و سلمان هم تیز، شکارش کرد . 

طعنه های برومند را نشن یده گرفت. چک ها را برداشتو 

به بانک برد. خوب بود که با کارمندان بانک آشناشده و 

هم کارش را زود راه می انداختند. چک هایی 

کهموجودی نداشتند را برگرداند و از جهانی شماره 

یمشتری را گرفت و زنگ زد. از آن ملیکای روز اولکه 

ضعف کرد و آب قند الزم شده بود؛ دور شده وراحت 

 صحبت می کرد . 

حاجی را دید که قصد خروج از شرکت را دارد. بلند شدو 

احوال پرسی کرد. گفت که نمی دانسته در شرکتحضور 

 د. حاجی با مهربانی جوابش را داد وپرسید:  دار

 " دیر اومدی؟ ماشینت رو ندیدم توی پارکینگ ". 

هنوز دهان باز نکرده بود که برومند مثل قاشق 

 نشستهخو دش را وسط انداخت و گفت:  

 " با سلمان خان اومد ". 

تای ابروی حاجی که در حال صعود بود با دیدننیشخند 

درهم شد. ملیکا لب را بهدندان برومند، پایین آمد و 

گرفت. لحن برومند جالب نبود. ملیکا خواستتوضیح دهد 

 که حاجی جدی و بدون لبخند گفت:  



 

 " سلمان اتاقشه؟ " 

برومند جواب مث بت داد و حاجی چرخید و به طرفاتاق 

سلمان رفت. نیشخندش را کمی جمع کرد ونمایشی 

 پرسید:  

 اومدی؟ حاجی ناراحت شد ". " نباید می گفتم با رئیس 

 دمی گرفت. نباید نقطه ضعف دست این زن می داد.

خطایی نکرده بود که شرمنده باشد یا بخواهد 

الپوشانیکند. همین مانده بود که برومند برایش شاخ 

 شود. بسبود هرچه رعایت کردن و زیر سبیلی رد کردن.

نگاهش را روی یخ تنظیم و لحنش را روی 

رد. توی چشم های برومند زل زد و سردتریندرجه ب

 جواب داد . 

" این که با سلمان اومدم چیزی نبود که ربطی بهتداشته 

 باشه. حاجی هم برای این چیزا ناراحت نمیشه.

کاش شما به جای فضولی تو کارای دیگران، به 

 کارتتوجه می کردی ". 

  

 #شهر_بی_فرشته 

  

 #الف_صاد 

  



 

  98#پارت 

  

  

ود، سرزده آید به دلم  چه کنم، خانه ی غم به جا که ر

 من بر سر راه افتادست . 

  

 گفت.« واووویی»مهرنوش وارد برج شد و زیرلب 

زیبایی البی و سقف بلند و چهل چراغش و انعکاس 

نوردر آین ه کاری های سقف، زیبا و چشم نواز بود. 

البی منبا احترام پرسیده بود که با کدام واحد کار دارد. 

گفت و دید قیافه ی مرد « مددی»ملیکا یادش نبود. فامیل

 کجو کوله شد از گیجی. تندتند اصالحش کرد . 

" اوم...طبقه ی نهم. خانمه که با حاج رفیعی نسبتداره 

 ." 

باز نمی دانست درس ت می گوید یا نه؟ امیرعلی را 

 ازروی این دست به آن دست داد و خواست گوشی را

زند. سرش پایین بود و درآورد و به ملیکا زنگ ب

 لبخندمرد را ندید . 

 " االن تماس می گیرم تا خودشون بهتون بگن ". 



 

بفرمایید. آسانسور سمت راست. واحد نهُ خانممهندس 

 رازقی ". 

 سرش باال آمد. چشمش ب ه دست مرد که راهرو را

گیج شد. « خانوم مهندس»نشان می داد و شنیدن 

ور مرد ملیکا باشد. تا حاال کسی ملیکا شککرد که منظ

 را

خطاب نکرده بود. با تردید قدمبرداشت « خانم مهندس»

و به طرف آسانسور رفت. وقتی از دید مردخارج شد؛ 

گوشی را درآورد و شماره ی ملیکا راگرفت. به محض 

 شنیدن صدایش گفت:  

 " ملی کدوم طبقه ای؟ " 

مایی کنه؟"  من من " بیا نهُ! مگه پایین کسی نبود راهن

 کنان جواب داد . 

" بود....خب من فامیل خودتو یادم نبود و اینم گفتخانوم 

 مهندس....اینه که یه کم گیج شدم ". 

 خندید و سرحال گفت:  

 " بیا....مهندس بودنو بهم ندیدی؟ " 

ل ب زد و دکمه ی آسانسور را فشار داد. « گم شو»

کیف انداخت. حرف تماسرا قطع کرد و گوشی را داخل 



 

هایسهراب که احمد نقل قول کرده بود در سرش می 

 چرخید.

احمد تأکید کرد که بی قضاوت و پیش داوری پرس و 

 جوکند. حرف های سهراب سنگین و خواب را از چشم

احمد گرفته بود. عذاب وجدان خفه ا ش کرد. چطور 

ازحال همسر دوست.....نه ! برادرش بی خبر مانده 

ثل سهراب طعنه بزند و کلفت بارش کند. کهنامردی م

تاملیکا وقت خالی پیدا کند و مهرنوش را به خانه 

اشدعوت کند؛ اعصاب احمد ناآرام مانده بود. ملیکا 

امروزرا زودتر به خانه آمده و منتظر مهرنوش بود و 

قراربو د احمد هم شب بیاید. وقتی بیاید که 

 مهرنوشحرف ها را زده باشد . 

ی در ایستاده و منتظرش بود. همان طور ملیکا جلو

کهروبوسی می کرد، امیر را از دستش گرفت. 

قربانصدقه اش رفت و بوسیدش. بچه هم می شناخت 

مهرنوش وارد شد و نگاهی  وبرایش لبخند می زد.

 بهسالن و آشپزخانه ان داخت و گفت:  

 " ملی خیلی خوشگله! مبارکت باشه! " 



 

و خودش روی مبل نشستو مهرنوش را به اتاق فرستاد 

با امیر بازی کرد. مهرنوش دستی زیر موهایالیت دارش 

 زد و تکان داد تا حالتش برگردد . 

" میگم این واحدو حاجی برات جور کرد؟ " امیر را 

روی پایش جابه جا کرد تا مهرنوش را بهتر ببیند. چشم 

 ها را تنگ کرد و گفت:  

به نامم زدهبود.  نگفتم بهت؟ این واحد رو آرش خریده و

فقط مونده بود امضای من. طفلکم می خواستبرای 

 سالگرد ازدواج هدیه بهم بده ". 

چشمش در اشک شناور شد. مهرنوش نچی کرد 

 وکنارش نشست . 

" الهی بمیرم. ببخشید ناراحتت کردم. فکر می کنی آرش 

احساس خطر کرده بود؟ اون که می دونست توآپارتمان 

 دوست نداری ". 
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 شانه باال انداخت و چانه را به سر امیرعلی چسباند . 

" نمی دونم. هرچی بود که به نفع من شد. واقعاً 

سختبود توی اون خونه موندن و یا سربار کسی بودن 

 ." 

مهرنوش خج الت زده سرش را پایین انداخت و 

 آهستهگفت:  



 

تو رو خدا یادم نیار که چی کار کردم. هنوزشرمنده ام 

 ." 

 بچه را به طرفش گرفت و لبخند کم رنگی زد . 

" ول کن این حرفا رو! بذار برم چای بیارم و 

بشینیمببینم چی شد یاد من کردی که بیای این جا بعد از 

 اینهمه وقت! " 

پرسید که کجاستو  تا ملیکا چا ی می ریخت؛ از محبوبه

 چه کار می کند. ملیکا هم با صدای بلند جواب می داد.

متوجه بود که مهرنوش حرفی دارد و منتظر است 

تافرصت زدنش را پیدا کند. چای آورد و میوه و 

شیرینیکه از قبل روی میز چیده بود را جلو کشید. فکر 

کردشاید حرف مهرنوش بی ارتباط ب ه فرناز و سهراب 

و حمید نباشد. امیرعلی نق می زد. برایش یابیتا 

بالشیآورد تا مهرنوش روی پایش بخواباند و تکانش 

 دهد.

محور صحبت هم حرف های روزمره و پیش پا 

افتادهبود. وقتی چشم بچه بسته شد و به خواب رفت؛ 

 ملیکاسؤالش را پرسید . 

" از فرناز و بیتا خبر نداری؟ من که دیگه از 

 م ". دستسهراب کالفه شد



 

همین کافی بود تا مهرنوش از خدا خواسته چیزی 

 کهبرایش آمده بود را مطرح کند . 

خدا از سهراب نگذره! فرناز بی چاره که شنیدم 

رفتهخونه ی باباش و منتظره تکلیفش معلوم بشه. این 

 طورکه پیداست طالق می خواد ". 

انگار باری از دوش ملیکا بلند شد. خیالش راحت شدکه 

 کایت کند؛ به فرناز آسیبی نخواهد رسید . اگر ش

 " منم بودم از این مرتیکه ی هیز جدا می شدم ". 

مهرنوش من من کرد. لیوان چای را در دست چرخاند 

 وچشم دزدید. مقدمه چینی کرد و گفت:  

" ملی یه چیزی میگم ناراحتی نشی ها! به خدا اینحرف 

زنگزده. و فکر ما نیست. سهر اب به احمد پریروزا 

اونم اول صبح که تقصیر شماست که ملیکا به اینحال و 

روز افتاده. یه طوری گفته که انگار کار خالفکردی. 

احمد از اون روز خواب راحت نداره. میگهآرش گردن 

 من حق داشته و ما زنش رو تنهاگذاشتیم ". 

ملیکا آهی کشید و سر تکان داد. از سهراب بعید نبودکه 

هدفش، هرچیزی پشت سر ملیکابگوید. برای رسیدن به 

 مختصری بدون این که وارد جزئیات شود،گفت:  



 

" پریروز افتاده بود دنبالم. منم با آقاسلمان قرارداشتیم 

بریم پیش بازپرس پرونده ی آرش. نزدیکدادگاه دومه 

 می خواست یه سری اطالعات بگیره.

رو احتماالً بدون این که بدو نه جریان چیه این مزخرفات

 گفته ". 

راحتی خیال در صورت مهرنوش داد می زد. چند 

فحشیکه حتا اسم فحش هم نمی شد رویش گذاشت را 

 نثارسهراب کرد. ملیکا بلند و با صدا خندید . 

 " بسه دیگه کشتیش! این بدترینا بود که بلد بودیها؟ " 

مهرنوش هم خندید. می دانست که ملیکا هم لنگه 

این چیزی بلد نیستند. کنار یخودش است و بیشتر از 

همآشپزی کردند و به یاد ایام قدیم گفتند و خندیدند. 

احمداز پایین زنگ زد و پرسید کدام طبقه بیاید. احمد هم 

ازخرید آرش خبر نداشت. در همین حد که آرش گفته 

بودمی خواهد ملیکا را غافلگیر کند. احمد 

 برعکسمهرنوش بی مقدمه گفت:  

اب خیلی زر زر می کنه و " ملیکا این سهر

اعصابمونرو بهم ریخته. چیزی می دونه که حرف می 

 زنه؟ " مهرنوش اخمی کرد و معترض شد . 



 

" به من میگی یه طوری بپرس ملیکا ناراحت نشه 

 واونوقت خودت از راه نرسیده، می پرسی؟ " 



 

احمد ه  ملیکا همان جوابی که به مهرنوش داد برای

 مگفت. احمد هم مثل مهرنوش کمی خیالش راحت شد . 

" سلمان رو دیدم پایین. تعارف زد که بریم خونه یحاجی 

 ." 

 تلفن را برداشت و در حال شماره گرفتن گفت:  

 " االن میگم بیان باال ". 

دلش می خواست در خانه ی خودش پذیرای محبوبه 

موقعیت پیشنی وحاجی و صدالبته سلمان باشد. تا حاال 

امده بود. از فرصت استفاده کرد. حاجی تلفن راجواب 

 داد. دعوت کرد که بیایند و دور هم باشند.

طوری حرف زد که انگار از حضور سلمان بی خبراست. 

 حاجی تشکر کرد و گفت که منصوره و سلمان

هستند و ملیکا اصرار کرد. حاجی گوشی را به 

 محبوبهداد تا او تصمیم بگیرد . 
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رگ خواب محبوبه دستش بود. خودش را کمی لوسکرد 

 و گفت:  

 " مادرجون آش پختم. زرشک پلو با مرغ هم هست.

خوش می گذره کنار هم. دلم می خواد آش بخورین 

 وایرادشو بگین ". 

محبوبه قطارقطار تعریف و تمجید ردیف کرد و در 

پذیرفت. مهرنوش بلند شد به اتاق رفت و شالی به آخر

سرکرد. ملیکا تند و فرز مثل فرفره چرخید و میز را 

 چید.

شور و شوقی داشت که باورش نمی شد. مدت ها 

اززمانی که این طور پراز اشتیاق بود؛ می گذشت. بعد 

 ازمدت ها میزبان شده و خانه داشتن را احساس کرد. از

ین بار است که سلمان دس ت فکر این که برای اول

پختشرا می چشد؛ لپ هایش اناری شد. شرمنده از حسی 

کهداشت، خودش را سرزنش کرد. شاید اگر احمدنمی 

گفت، سلمان را دیده است؛ به فکر دعوت محبوبهو 

حاجی نمی افتاد. نگاهی به غذاهایش کرد. به نظرشآمد 

بود.  برنج کم باشد. اما مهم نبود. مهم بودن کنارهمدیگر



 

خیلی زود زن گ واحدش به صدا درآمد وهمراهش تپش 

قلبش باال رفت. به طرف در رفت و قبالز باز کردن در، 

 دست روی سینه اش گذاشت و نفس

عمیقی کشید و بازدمش را با فوت بیرون داد. در راباز 

کرد. در آغوش محبوبه و منصوره جا به جا شدولی 

مطمئنشود چشمش به سلمان بود. شاید می خواست 

 عصبا نی نیست و با رضایت آمده است . 

لب هایش که بهم فشرده بود ولی لبخندی را درچشم 

 هایش حس کرد. خودش را به همان دل خوش کرد.

کنار ایستاد و تعارف کرد. صدای احوالپرسی مهرنوشبا 

خانم ها و احمد با حاجی فضا را پر کرده بود. 

ا می بست نزدی سلمانآخرین نفر وارد شد. وقتی در ر

 کگوشش گفت:  

" امیدوارم اون قدر غذات خوشمزه باشه که 

 جبراننخوردن غذای خاله رو کنه ". 

برگشت جواب دهد که دید کسی نیست و سلمان کناراحمد 

و حاجی مشغول خوش وبش است. لبش را بیندندان 

گرفت. ترس به دلش افتاد نکند غذایش را دوستنداشته 

ن عاشق دست پخ تمحبوبه است. باشد. می دانست سلما

این را منصوره با افسوس اعترافمی کرد. حاجی و 



 

محبوبه رفتارشان طوری بود کهانگار واقعاً خانه ی 

دخترشان آمده اند. همین ملیکا راغرق شادی می کرد. 

لبخند از لب هایش دور نمی شد و باروی خوش پذیرایی 

 می کرد . 

 آن هم زیاد .برخالف تصورش سلمان فقط آش خورد. 

منصوره و محبوبه تعریف کردند. حاجی بیشتر از همهو 

به جای همه تعریف و تشکر کرد. آن قدر که ملیکاسرش 

 را پایین انداخت و قرمز شد . 

رفته بود آشپزخانه که دوباره چای بیاورد. صدای احمدو 

سلمان که حرف می زدند و بلند می خندیدند؛ اشک 

 خالی می د ید. بهچشمش آورد. جای آرش را

درگیری هایش آن قدر زیاد بود که درد آرش 

فراموشششده بود. سهراب و مزاحمتش از یک طرف و 

پیام هایناشناس از طرف دیگر اذیتش می کرد. تالش و 

کنارآمدن با کارهایی که در شرکت داشت هم سهم 

 عظیمیاز انرژیش را به خود اختصاص می داد . 

خسته بود که مستقیم  وقتی به خانه می رسید جوری

بهتخت می رفت. گاهی حتا شام هم نمی خورد. فرصت 

فکرکردن به رفتن آرش را کم تر پیدا می کرد. حفره ای 

درقلبش خالی مانده و همان نبود آرش را به رخشمی 



 

کشید. می گویند خاک سرد است و مهر را سردمی کند. 

 شاید این گونه بود. نمی دانست فقط می دانست

گی ج ریان دارد و با مرگ کسی نمی ایستد. که زند

معطلعزاداری و دوباره روحیه گرفتن بازمانده ها همنمی 

شود. مثل رودی خروشان می تازد و می رود. 

گاهیبسترش دشتی است و از سرعتش کاسته و گاهی 

 ازکوهی سرازیر و تبدیل به آبشاری پرسرعت می گردد.

کرده  هرچه که بود ملیکا همراه این رود حرکت

 وروزهای غمگین داغ آرش را پشت سر می گذاشت . 

صدای آهنگ موبایلش را شنید. دو لیوان خالی ماندهرا 

 پر کرد. با صدای بلند گفت:  

 " مینوش ببین کیه! " 

 مهرنوش گوشی را پیدا کرد و جواب داد . 

 " شماره اس...اسم نداره ".. 

وشی ملیکا نفهمید چطور سینی را روی میز گذاشت وگ

را ا ز دست مهرنوش قاپید. حینی که تماس راوصل می 

کرد به طرف اتاق رفت. ندید که نگاه نگرانسلمان 

 دنبالش کشیده شد . 
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 هرکه را بینی ز دور چرخ  

دارد،شکوه ای  من ندانم گردش افالک خاطرخواه 

 کیست؟  

  

راهرویی بود که ملیکا از آ ن رد و تمام حواسش به 

ازجلوی چشم هایش ناپدید شده بود. کاش شرکت بود 

واختیار داشت که بلند شود و به همه ی اتاق ها سر 

 بزندتا پیدایش کند. حالش برای خودش هم عجیب و

باورنکردنی بود. گویی زیر آب بود و صدای دیگران 

م. مثل رااز دور و باالی آب می شنید. گنگ و نامفهو

یکوز وز مزاحم! دیر کرده بود. چه کسی پشت خط بود 

کهاین همه صحبتش طول کشیده بود. به مادر و خاله 

اشنگاه کرد. عین خیال شان نبود. انگار نه انگار 

ایندختر رفته و برنگشته. حتا دوستش هم کنجکاو 



 

نشدکه برود سراغش. نشنید حاجی چه گفت و فقط 

 ایش را انحنا دا د . چوناحمد خندید او هم لب ه

فضای خانه گرم و خفقان آور شده بود. دستش را بهیقه 

 ی پولیورش گرفت و از گردن دورش کرد.

قطره های درشت عرق روی پیشانی اش نشست. 

 صدایمحبوبه را بین وز وزها شنید . 

" عزیز خاله گرمته؟ پاشو برو توی تراس یه کم 

 هواتعوض بشه. آش زیاد خوردی ". 

ل کشید و پیشانی را خشک کرد. کاش تراس دستما

مثلخانه ی خاله در اتاق بود. می رفت و شاید از صدامی 

فهمید کدام اتاق است. آخ از آشی که خاله گفت. 

چهآشی! آش های محبوبه را در جیب می گذاشت. 

اگررویش را داشت می گفت برایش بگذارد تا با خود 

 ببرد.

 چه کرده بود این خاله ریزه!  

این که تمام فکرش حول ملیکا می چرخید؛ از  از

را در دل گفت « استغفرالل»خودشعصبانی شد. چندبار 

اماچاره ی کار نشد. دست خودش نبود. فکر و 

حواسشمستقل عمل می کرد. اگر جلوی رویش بود و می 

دیدشکه با دوستش حرف می زند. پذیرایی می کند؛ 



 

ی وقتی خیالشراحت می شد و نگاهش هم نمی کرد. ول

 شکد اشت که پشت خط همان پیغام دهنده است یا نه!

نمی دانست چه می شنود و حالش از شنیدن حرف 

 هاچگونه است؛ نمی توانست آرام بنشیند . 

لیوان چای را به لب نزدیک کرد. جرعه بزرگی نوشیدو 

 زبانش سوخت. لیوان را روی میز گذاشت. بلند شد و

رفت. به چرا غ گفت و به تراس « بااجازه ای » 

هایروشن شهر و ماهی که گاهی پشت ابری پنهان می 

شد،نگاه کرد. خدا را صد بار صدا زد. تا حاال دچار این 

 حالنشده بود . 

گوشی اش را درآورد تا ساعت را ببیند. یک هو فکریبه 

خاطرش رسید. گوشی را طوری در دست گرفت کهاز 

 گشت. داخل دیده نشود. بین مخاطبینش دنبال اسمش

 روی اسم سرندی پیتی زد. تنها اسمی که با دیدن

چشم های درشت همیشه پر اشکش، به فکرش 

رسیدهبود. با همان هم شماره را ذخیره کرده بود. با 

نوکانگشت ایرپادش را در گوشش محکم کرد. بوق 

هایآزاد بیشتر از این که خوشحالش کند؛ می ترساندش. 

شحال بود ولی از ازاین که مکالمه اش تمام شده خو

 اینکه از اتاق بیرون نیامده و تلفنش را جواب نمی داد؛



 

مضطرب شد. برگشت نگاهی به داخل کرد. هنوز 

خبرینبود. بقیه بی خیال، مشغول آجیل خوردن و میوه 

 پوستگرفتن بودند . 

درست وقتی که می خواست دل به دریا بزند و برودداخل 

ا ج وابداد. و کسی را به سراغش بفرستد؛ تماس ر

صدایش گرفته بود. از صدای دماغ باال کشیدنشفهمید که 

 گریه می کند . 

" آقا سلمان....ببخشید. االن می رسم خدمت تون! " از 

بین دندان هایش غرید. صدایش پایین بود ولی محکمو 

 قاطع. 

" گریه می کنی؟ کی بود زنگ زد؟ پاشو از اتاق 

 بیابیرون ببینمت ". 

» ر چیز ی یادش آمده باشد. هینی کشید ویک باره انگا

 گفت . « ای وای خاک برسرم

" چی شده؟ درست مثل بچه ی آدم بگو ببینم کی بود 

 کهاین جوری شدی؟ " 

 به جای جواب سلمان با خودش حرف می زد . 

" خاک عالم! حواسم نیس که مهمون تو خونه منشسته. 

بی به نشستم واسه خودم مرثیه سرایی می کنم. برم یهآ

 صو رتم بزنم که معلوم نشه گریه کردم ". 



 

صدایش دور و نزدیک می شد. کامالً سلمان را پشتخط 

 فراموش کرده بود. سلمان صدایش کرد . 

  

  

 #شهر_بی_فرشته 

  

 #الف_صاد 

  

  102#پارت 

  

  

« ملیکایی»فقط اسمش را با تحکم و اقتدار گفت. 

. اسمی که بدونپسوند خانم و هرچیز دیگری گفته شد

همنفس زن را بند آورد و هم مرد لبش را به دندان 

 کشید.

 عاصی و طغیان زده! از دل دلشوره ها و نگرانی هایش!  

سد زن را شکست. نرم شد. دوباره اشک هجوم آورد 

ولشکرکشی کرد. بغض خیمه زد و جاخوش کرد. 

 منتظرپرسش دوباره نشد. زبانش باز شد . 



 

داد. می گفت رفیق قا تل  " همون بود که پیغام می

 آرشه.

می گفت یه چیزایی می دونه. می گفت رفیق بدبختش 

بهطمع مال و پول خودشو توی این مخمصه انداخته. 

گفتحاال که هیچی بهش نرسیده حاضره اون اصلیه 

 رومعرفی کنه ". 

 فین فینی کرد و ادامه داد . 

" باورتون میشه؟ شما شاید آرشو نشناسی اما از هرکی 

 بپرسی می دونه که آزار ش به مورچه هم نمی رسید.

فکر کن کسی بخواد براش قاتل اجیر کنه! " صدای 

حاجی از داخل می آمد که سراغ ملیکا رامی گرفت.حجم 

 زیادی از هوای سرد را به داخل ریه اشکشید و گفت:  

" حاجی داره صدات می زنه! زود بیا! فقط یه 

 عد حرف می زنیم ". طوریرفتار کن که کسی نفهمه! ب

 گفتنش را شنیده نشنیده، تماس را قطع کرد.«چشم »

 به داخل برگشت و در تراس را بست. مادرش گفت:  

" خوبی مادر؟ یه لحظه ترسیدم فشارت رفته باشهباال! 

 " 

را با لبخند محوی تحویل مادر داد. کنار « خوبم»

 حاجینشست و آرام گفت:  



 

 " زحمتو کم نکنیم؟ "  

سرش را به تأیید تکان داد و صد ایش را بلندکرد  حاجی

 . 

 " ملیکاخانوم بابا! اگه اجازه بدی ما زحمتو کم کنیم ". 

 نگاه به محبوبه کرد و ادامه داد . 

 " موافقی حاج خانوم؟ " 

 محبوبه چادرش را تکانی داد و روی سرش مرتب کرد . 

 " هرچی شما بفرمایید ". 

تعارفات، ملیکا از ته بین این تیکه پاره کردن 

راهروپیدایش شد. سلمان نگاهش کرد. خوب بود. اثری 

ازگریه نبود. فقط صدایش وقتی حرف زد، گرفتگی 

کمیداشت. جلوتر که آمد؛ از غیبتش معذرت خواست و 

درجواب حاجی، خواست که بیشتر بمانند. حاجی ایستاد 

وبقیه هم به دنبالش. سلمان زودتر از همه خداحافظیکرد 

و به طرف در رفت. منصوره و محبوبه همت شکرکنان 

 رفتند. احمد و مهرنوش همراه ملیکا بدرقه

کردند. بعد از رفتن آن ها مهرنوش کمک کرد تا خانه 

 رامرتب نماید. موبایلش در جیب شلوارش لرزید. بدون

این که توجه مهرنوش را جلب کند، گوشی را درآورد 

  ونگاه کرد. پیام از سلمان بود .



 

" منتظرم باش آخر شب بهت زنگ می زنم ."  همین 

پیام صمیمی ضربانش را باال برد و خون بهلپ هایش 

هجوم آورد. گوشی را مثل یک شیء ممنوعهدر جیبش 

فرو کرد و تندتند ظرف های کثیف را درسینک گذاشت. 

 مهرنوش ظرف میوه را آورد و گفت:  

 " این آخریش بود. سبد بده خالیش کنم ". 

بد را به دستش داد و مهرنوش با دست کشیدهنگاهش س

 کرد . 

 " چته ملی؟ چرا این قدر قرمز شدی؟ " 

دستی به صورتش کشید. مثل یک تنور داغ بود. سرشرا 

را زمزمه کرد. مهرنوشاصرار « نمی دونم»تکان داد و 

 کرد . 

 " تب داری؟ سرماخوردی؟ بریم دکتر؟ " 

را «چیزیم نیست»داد و « نه» جواب همه ی سؤال ها را 

 اضافه کرد. احمد از سالن ب لند گفت:  

" خسته شد. از صبح سر کار بوده و بعد هم آشپزی 

وپذیرایی.....مینوشی بپوش بریم تا ملیکا هم 

 استراحتکنه ". 
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 مهرنوش کار میوه ها را تمام کرد و در یخچال گذاشتو

 نه بابا» به اتاق رفت تا آماده شود. رو به احمد 

را گفت اما شل و وارفته! خسته بود « خسته نیس تم

اماهیجان صحبت با سلمان را هم داشت. صحبتی خارج 

ازشرکت و کار. درست که اولین بار نبود ولی تا 

حاالپیش نیامده بود که آخرشب و با قرار قبلی حرف 

 بزنند.

نها شد؛ موجی از پشیمانی و عذاب وقتی خانه خالی و ت

وجدان حمله کرد. هرچه خ ود را سرزنش می کرد 

 بازگوشه ای از ذهنش پر می شد از سلمان. آهی کشید.

توی سرخودش کوبید که سلمان زن بیوه را می 

خواهدچه کار؟ هزارتا دختر ترگل و ورگل مثل سحر 

هستندکه از خدای شان است، زن سلمان شوند. از 



 

ش را بست به بد و بی راه که هنوز یک سال طرفیخود

نشده،آرش ر ا فراموش کرده و دلش بازیگوشی می کند 

 . 

یکی پس سرش کوبید که بی جنبه شده و محبتش 

بهخاطر محبوبه و حاجی را شخصی کرده است. 

خالصهاین که تا توانست خودش را قانع کرد که خبری 

نگاه کند. نیستو نباید با بی جنبگی به توجه سلمان، 

یکلیوان آب سرد را خورد تا دمای بدنش هم پ ایین 

 بیاید وقلبش برای خود رقص و آواز راه نیندازد . 

برایش عجیب بود چطور تحت تأثیر سلمان قرار 

گرفتهاست. زمانی بود که وقتی در جمع زنانه شان 

حرف ازجذابیت مردی می شد خواه هنرپیشه یا خواننده 

 دید و به دوستانش می گفت:  یا حتارهگذری، می خن

 " درک نمی کنم چی می گید .من جذابیتی نمی بینم ". 

وقتی اعتراض می کردند، شانه باال می انداخت. انگارنام 

مرد فقط با آرش در ذهنش حک شده بود. هیچمردی به 

چشمش نمی آمد. کناره گیریش از مردان همشاید به 

 د.همین دلیل بود. توجه مردها اذیتش می کر

کم کم طوری برنامه ریزی کرد که تنها مجبور به ارت 

باطبا مردها نشود. زمان حیات آرش این موضوع اصالً 



 

بهچشم نمی آمد اما بعد از او شد مشکل و مجبور به 

 حآلن با روش سلمان شد . 

ذهنش به هر طرف سر می زد و آخر سر به سلمانمی 

اشرا  رسید. چشم ها را بست. باید سعی می کرد فاصله

با سلمان حفظ کند. آرزوی منصوره را می دانست ودلش 

نمی خواست سدی برای این آرزو شود. موبایلروی 

سینه اش لرزید و صدایش بلند شد. اسم سلمانباعث شد 

قلبش باال و پایین بپرد. ناتوان از کنترلش،حجمی از هوا 

 را بلعید و تماس را وصل کرد . 

ای خدا چرا »  گفتنش دلش را لرزاند.« ملیکا»

 « رعایتنمی کنه! 

 سعی کرد آرام باش د و با احترام و رسمی جواب دهد.

گفت. از مزاحمتش معذرتخواست. « سالم و شب بخیر»

 از این که گرفتار مشکلش شده . 

هرچه او رسمی و سرد حرف زد، سلمان کار خودشرا 

 کرد . 

" این حرفا رو بذار کنار! بگو ببینم این یارو چی 

 قرار مداری برای دیدنش نذاشت؟ " گفت؟

چاره نداشت. اگر قرا ر بود سلمان کمک و 

 همراهشباشد، باید راحت صحبت می کرد . 



 

" می گفت من کاره ای نیستم. برید با اونی که تویزندانه 

 صحبت کنید. همون یاور داوری ". 

" خب چرا به پلیس نمی گه؟ این یاور چرا درخواستنمی 

 پرونده حرف بزنه؟ " ده که با بازپرس 

 خودش را روی تخت کشید باال و به تاج تخت تکیه داد.

موهایش را چنگ زد و زانوهایش را توی شکمشکشید. 

 صدای آهش به گوش سلمان رسید . 

 " پس حرفش اینه که تو بری با قاتل حرف بزنی؟ " 

" آره ولی من می ترسم. از نگاهش توی دادگاه مردم 

بشینم روبروش که بگه از کی  وزنده شدم. حاال برم

 پولگرفته شوهرمو بکشه؟ " 

صدای ج یرجیری آمد که نشان از تکان خوردن 

 مردداشت. کمی مکث کرد و بعد گفت:  

" بذار من با سرگرد مشورت کنم ببینم چی میگه؟ " 

آهسته تشکر کرد. هر دو سکوت کردند. فقط صداینفس 

نبوداما های شان در گوشی می پیچید. حرف دیگری 

 ...... 

 ملیکا زودتر به خود آمد و گفت:  

 " ممنون که وقت می ذارید. اگه امری نیست ".... 



 

جمله ناتمام ماند تا سلمان تمامش کند. به جای این 

 گفت:  « خواهش می کنم عرضی نیست.» کهمثالً بگوید

" نبینم صبح با چشای پفکی بیای شرکت. گریه کردناگه 

که منم می ِشستم گریهمی کردم.  دردی رو دوا می کرد

 صبح می بینمت ". 

هنوز از بهت چشم پفکی در نیامده بود که تماس راقطع 

 شده دید. هم عصبانی بود و هم خنده اش گرفت.

 فقط توانست بگوید . 

 " عجب آدمیه؟ " 

 آن قدر به جمالت آخرش فکر کرد که اثری از مرد و

. صبح که تماس و قاتل و آرش در ذهنش باقی نماند

بهشرکت رفت چشم هایش پفکی نبود؛ درشت تر 

 ودرخشان تر از هروقت د یگر، دل سلمان را لرزاند . 

برومند هنوز نیامده بود که سعید خان لو را جلویمیزش 

 دید. به احترامش بلند شد و احوال پرسی کرد.

نگاهی به سلیمی و هرندی کرد و پشت به آن ها 

 جز ملیکا نرسد گفت:  آرامطوری که صدایش به کسی 

 " وقت ناهارت رو میشه بیای بریم بیرون؟ کارتدارم ". 
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رگباری و سیلی ولی دانم که هرگز  آبی بر آتش نیستی، 

 جان حزین را  

  

 تصمیمش را گرفته بود. باید امروز با ملیکا حرف

الق فرناز مطمئن می زد. امروز از درخواست ط

 شدهبود. خشم مثل یک آتشفشان فعال در وجودش قل

می زد. فرناز را دوست داشت. در نقشه اش جدایی 

وطالق نبود. قرار بود کنار فرناز به آن چه می 

خواستبرسد. برخالف آن چه به احمد گفته بود؛ می 

دانستخواستن ملیکا هوسی است که امانش را بریده و با 

تمام می شود. چیزی را که ماندگارمی بهدست آوردنش 

 خواست، فرناز بود و ثروت ملیکا . 

چیزی که رویش حساب کرده بود، بی زبانی و دست وپا 

چلفتی بودن ملیکا بود. فکر کرده بود که حاال کهآرش 



 

نیست، ملیکای تنها را می شود مثل موم در دستگرفت. 

 حسابش درست نبود. نقشه اش باگ داشت.

 را خالی کرده و ملیکا ُدم درآورده بود. فرناز پشتش

 زندگی اش بهم ریخته و اعصابش خراب شده بود.

تحملش کم شده و با کوچک ترین حرفی فوران می کردو 

 هر کس نزدیکش بود به آتش خشمش گرفتار می شد.

بیشتر هم کارمندانش گرفتار این طوفان های خشممی 

ل سگپشیمان شدند. وقت ناهار بود و اشتهایی نداشت. مث

بود که با وعده ای، بیتا را همراه خودش نکردهبود. 

وجود بیتا می توانس ت در اعتماد کردن ملیکابسیار 

مؤثر باشد. اگر فرناز راه می آمد که نورعلی نورمی 

شد. اما هر دو را با بی فکری دور کرده و ازشانسش 

دور ملیکا پر شده بود از کسانی که هر کدامبه تنهایی 

کمی بودند. سیگاری روشن کرد و باپک محکمی سد مح

دودش را به ریه داد. تصمیم گرفت عص رملیکا را 

تعقیب کند. فرصتی پیدا و خفتش کند وشیرفهم که دوری 

 دیگر بس است . 

نزدیک ساعت ناهار بود و ملیکا استرس دیدار باخان لو 

را داشت. هرچه فکر می کرد که چه حرفی دارد؛عقلش 



 

می داد. از وقتی قسمت مالی کارمی کرد، به جایی قد ن

 جز دو سه بار گذرا برخورد دیگری ندا شتند.

 البته به جز آن مهمانی!  

 فکرش که به سمت آن مهمانی می رفت؛ ذهنش با

قدرت پس می زد و اجازه ی پیش روی نمی داد. سعی 

 کردبا تمرکز بر کار، حواسش را از این دیدار پرت نماید.

تکرار کرد که دیداری عادیست وراجع حتا برای خودش 

 به طرحی مشورت می خواهد . 

 برومند ایستاد و گفت:  

 " رازقی نمیای بریم ناهار؟ " 

آرامی گفت. منتظر شد « نه» سر را باال انداخت و 

کهبرومند برود. غذاخوری در واحد بغل بود. خان 

 لوجلوی در، توی راهرو ایستاد و منتظر نگاهش کرد.

وسایلش را جمع کرد و کیفش را برداشت  دست پاچه

ورفت. سعید با فاصله کمی جلوتر رفت و در آسانسور 

 راباز کرد و ایستاد تا ملیکا وارد شود . 

 از ساختمان که بیرون رفتند سعید گفت:  

 " بریم این رستوران سر چهارراه ". 

سرش را تکان ظریفی داد. دلش می خواست بگوید:" 

 خالصم کن ". حرفت رو بزن و 



 

 ساکت کنار هم قدم می زدند. سعید آهسته پرسید . 

 " راضی هستی با جهانی کار می کنی؟ " 

 " خوبه! " 

سعید را درک نمی کرد. آه کشیدن و حرص در صدایشرا 

 نمی فهمید. پشت میز رستوران روبروی هم نشستند.

سعید سعی کرد با پرسیدن چه می خورد و چه 

وادار به حرف زدن کند. به بهانه سفارشدهد؛ ملیکا را 

 دستشستن بلند شد . 

" برای من فرقی نداره هرچی خودتون می خور 

 یدسفارش بدید ". 

سعید راحت حرف می زد و ملیکا رسمی و با 

احترامجواب می داد. دستش را شست و سر میز 

 برگشت.

همان موقع سفارش شان را هم آوردند. سعید دیسکباب 

 هل داد و گفت:   و جوجه را به طرفش

 " شروع کن ". 

 دو سه تکه جوجه روی برنجش گذاشت و مشغول شد.

چند قاشق که خورد طا قت نیاورد. قاشق و چنگال 

 راگذاشت و با جدیت پرسید:  



 

" منتظرم مناسبت این ناهار رو بدونم. گفتید کارمدارید 

 ." 
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دور دهانش کشید و جرعه ای از نوشابه  دستمال به

 اشخورد. مشغول تکه کردن کبابش شد و گفت:  

" ناهارتو بخور میگم! چه عجل ه ای داری؟ " چیزی 

از گلویش پایین نمی رفت. به زور دوغ چندقاشق خورد 

و نشان داد که سیر شده است. در دلشگویی دیگی روی 

می کرد.  شعله می جوشید که قل قل اش حالشرا منقلب

به خود لعنت فرستاد که صبح وقتیپیشنهاد داد، رد نکرد. 

 سعید غذایش را کامل خورد ونگاهی به ملیکا کرد . 



 

" غذات این قدر کمه یا با من راحت نیستی؟ " سر به 

زیر و با صدایی آرام گفت که غذایش همیناست. گفت که 

 دلش شور شرکت را می زند. زیاد به

نده. تکیه به صندلی داد و خیره پایان وقت ناهار نما

 بهصورت زن که چشم می دزدید؛ گفت:  

 " فکر کردم شاید حدس زده باشی چی می خوام بگم.

نمی خوام مقدمه چینی کنم و حرفو بپیچونم. سرراست 

 وراحت میگم.....ازت خوشم میاد. دوست دارم بیشتر

باهات وقت بگذرونم. خارج از محیط کار همدیگه 

 اسیم ". روبیشتر بشن

 دهانش پر از آب شد. حالت تهوع دلش را آشوب کرد.

تندتند آب دهانش را قورت داد. کسی تا حاال این 

طورپیشنهادی نداده بود. از وقتی خودش را شناخته 

 بود،آرش بود و دوست داشتنش. حتا یادش نمی آمد که

آرش پیشنهادی داده باشد. او لبخند زده و ملیکا هم 

داده بود. نمی دانست که این جور بالبخندی پاسخ 

مواقعدخترها چطور رفتار می کنند یا چه می گویند. 

مرسی که منو انتخ اب کردی؟ یا وای چه »بگوید

 « سعادتی کهاز من خوشت اومده.... یا چه؟



 

او که از این دیده شدن و خوش آمدن راضی نبود، 

چهبگوید. سعید مرد محترمی بود. خانواده دار و اصیل. 

 ه؟ نه خانواده داشت و نه اصالتی که مد نظر عامهاوچ

بود. اصالً همه ی این ها را که کنار می گذاشت، حسی 

بهسعید نداشت. شاید اگر مادر سعید حرکتی یا رفتارینمی 

 کرد؛ ملیکا سعید را به عنوان مردی مناسب

ازدواج هم نمی دید. سعید هم در دسته ی مردانی بود 

 اشت و به چشمش نمی آمد.کهبرای ملیکا جذابیت ند

همه ی این ها از فکرش گذشت و مرد منتظر به 

 دهانشنگاه می کرد. عاقبت گفت:  

 "  من عجله ندارم. خوب فکراتو کن و بعد جواب بده.

اول خواستم به سلمان بگم بهت بگه، اما دیدم 

 بهترهحرفمون بین خودمون بمونه ". 

رست اینکه درست که گیج بود. درست که کم رو بود و د

حتا نمی دانست چطور باید جواب دهد؛ اما یک چیزرا 

خوب می دانست. این مرد هر چه منتظر می ما ند،جواب 

 دل خواهی از او نمی گرفت . 

من من کرد. تته پته کرد تا بتواند حرف بزند. چشم 

 باالنیاورد تا راحت تر حرفش را بزند . 



 

دارید. " ام....نمی دونم چی بگم؟ شما به من لطف 

منچیزای زیادی توی کار از شما یاد گرفتم. خیلی 

 براتوناحترام قائلم "...... 

 " آخرشو بگو! " 

 دم عم یقی گرفت. دستمال توی دستش پود پود شد.

 لبش را گاز گرفت و با صدای لرزانی ادامه داد . 

" ببخشید من نمی تونم! نمیشه.....نمی تونم فکرشمکنم 

 ." 

مناسب نیست؟ خب من که گفتم " میگی که وقتش 

 صبرمی کنم ". 

 سرش را باال آورد و سریع جواب داد . 

" نه کالً میگم. من واقعاً نمی تون م...... نمی خوام 

 باکسی ارتباط داشته باشم ". 

 " صحیح! " 

اجازه نداد دیگر حرفی زده شود. ایستاد و تشکر 

ومعذرت خواهی تند و سریعی کرد و از رستوران 

شد. چنان تندتند قدم برمی داشت که انگار کسی خارج

 بهدنبالش بود یا در مسابقه ای شرکت کرده است.

 نمی دانست دقیقاً از کدا م جنبه برای این مرد جذاب بود.

 نمی خواست هم بداند . 
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از این که چشم هایش پر شد، از خودش بدش آمد. 

 دش توپید . بهخو

" چته باز زر زر می کنی؟ یه چیزی گفت و تو همجواب 

دادی! دیگه این گریه و زاری داره؟ " وارد ساختمان 

شد و کنار آسا نسور ایستاد. آستین پالتورا به چشم ها 

کشید و دکمه را فشرد. کم مشکل داشت؛حال باید غصه 

 ی دل شکسته ی سعید خان لو را هم

خیره شده و حتا متوجه  می خورد. به یک نقطه

نیامدنآسانسور هم نشد. صدای سلمان از هپروتی که در 

 آنغرق بود، بیرونش کشید . 

" این که گیر کرده. منتظ ر موندی معجزه بشه؟ " تکان 

 بدنش ابروی سلمان را باال برد. با تعجب گفت:  



 

" چی شد؟ ترسیدی؟ متوجه اومدنم نشدی؟ " هول زده 

. سلمان دو سه باردکمه را فشار سالم کرد و عقب رفت

داد و وقتی اتفاقی نیفتاد؛ گوشی رادرآورد و شماره ای 

 را گرفت. از خرابی آسانسور گفت. 

 " بیا بریم از آسانسور اون سمت استفاده کنیم ". 

ملیکا گیج و منگ سرش را تکان داد. اصالً نمی 

دانستکه ساختمان دو آسانسور دارد. بی اراده به دنبال 

مانرفت. پشت ستونی که همیشه فکر می کرد در یکی سل

ازواحدها باشد؛ وارد آسانسور شدند. سعی کرد 

 عادیباشد اما معلوم شد که نتوانسته است . 

" باز چی شده؟ اصالً بیرون چی کار می کردی؟ 

 ناهارخوردی؟ " 

مهلت جواب هم نمی داد. پشت هم می پرسید. فقط گفت:  

 دم ". " رفتم بیرون ناهار خور

نه دروغ بود و نه اطالعات خاصی می داد. بنا بود ازاین 

مرد هم دوری کند. پس لزومی نداشت به تمامسؤال 

هایش جواب دهد. نگاه سؤ الی و مشکوکش رانادیده 

گرفت و به محض باز شدن در آسانسور بیرونآمد. 

 اطرافش را نگاه کرد تا جهت درست را پیدا کند.

 و گفت:  سلمان از کنارش رد شد 



 

" از این طرف خانوم! من که باالخره می فهمم چیشده؛ 

 حاال شما قایم کن ". 

 یک لحظه ایستاد. از دست خودش عصبانی بود که

نمی تو انست احساساتش را پنهان کند. شاید هم این 

 مردحس ششم داشت و همه چیز را حدس می زد . 

تا عصر در حالی بین منگی و هوشیاری کار کرد. 

سی بود که خواب امانش را بریده و هر لحظهچشم مثلک

هایش بسته می شد. او هم هر لحظه در فکر سعیدو 

سلمان غرق می شد و به زحمت خودش را بیرون می 

 کشید و توجهش را به کار می داد . 

 برخالف همیشه زودتر از بقیه آماده ی رفتن شد.

خداحافظی سرسری کرد و به آسانسور که رسید 

این یکی خراب است. دور خودش چرخید تا یادشآمد 

 مسیرآن آسانسور دیگر را پیدا کند. صدای برومند که

فامیلش را می گفت، باعث شد برگردد. زن دست در 

 ازکرد و گفت:  

 " بیا گوشیتو جا گذاشتی ". 

زمزمه وار تشکر کرد و رفت. سوار ماشین و 

ازپارکینگ خارج شد. حتا متوجه تعقیب سهراب هم 

 .نشد



 

دست و پا و چشم هایش خودکار عمل می کردند. بارها 

وبارها دیشب و حرف ها و سکوت و صدای نفس ها 

رامرور کرد. وسط هر مرور سعید و نگاه و حرف 

هایشرا به خاطر آورد. در مقابل صدای نفس های 

سلمان،تمام سعید هم جلوه ای نداشت. همین گیج و 

برخورد داشت سردرگمشمی کرد. شاید بیشتر با سلمان 

اما خیلیکم مستقیم حرف زده بودند. می توانست 

باانگشت هایش بشمارد. اما این که سلمان را نزدیکمی 

 دید که جایی برای ک سی دیگر نمی ماند را نمی فهمید.

 با یک حساب سرانگشتی سعید کیس مناسبی بود.

مخصوصاً برای اوی تنها! برای زن بیوه ی بی کس 

 یاد بود. اما ....... وکار! از سرش هم ز

تکان داد. نفهمیدکی « اما»سرش را به شدت برای این 

به نزدیک خانه رسید. طبق معمول خیابان شانشلوغ 

بود. بو قی زد و به فرعی اول پیچید. خیابانخلوتی که 

کمی راه طوالنی می شد اما به خلوتی اشمی ارزید. 

ک ماشین ها دو طرف پارک شده و راه عبورفقط برای ی

ماشین باز بود. در فاصله دو ماشینپارک شده، به 

پارکینگ خانه ای نزدیک شد تا ماشینروبرو رد شود. 



 

قبل از این که برای خروج ،فرمان رابچرخاند؛ صدای 

 بوقی آمد و ماشینی که راه را بست.

از دیدن سهراب، سست و بی جان شد. از ماشینش 

یشه زد پیادهشد و به طرف ملیکا آمد. دو ضربه به ش

وعالمت داد که شیشه را پایین بکشد. نیمی از شیشه 

راپایین کشید. سهراب سر خم کرد ونزدیک شد. 

 نفسشبخار می شد روی لبه ی شیشه!  

" پارسال دوست امسال آشنا ملی خانوم! نمیگی 

 یهعاشق بی قرار دارم که دلش تنگ میشه ". 

 سرش را از شیشه دور کرد و بزاق نداشته اش راقورت

 داد . 

 " چی از جونم می خوای؟ "  

 " هیچی به جون خودم! فقط بیا پایین دو دقه ببینمت.

بی انصاف چه جوری بگم می خوامت. این ب ی شرفا 

 چیتو گوشت خوندن؟ " 

اشک از گوشه ی چشمش چکید. چانه اش لرزید. 

 برایامروزش بس بود. دیگر طاقت نداشت. به التماس

 افتاد .

جون هر کی که دوست داری دست ازسرم " تو رو خدا! 

 بردار. بذار به درد خودم بمیرم. این قدر عذابم نده.



 

 برو پی زندگیت "... 

صدای هق هقش بلند شد. سهراب خواست دستش را 

 ازشیشه رد کند و قفل در را باز کند. ملیکا جیغ کشید.

سهراب از پشت کشیده شد و مشتی زیر چانه اشنشست 

 . 
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 تو هنوزم ز تمنای دلم  بی خبری . 

  

 بیشتر از آن که بخواهد حواسش پی این زن رفته بود.

بی برنامه و بی مقد مه! آن هم زنی که از توجه خاله 

وحاجی به او، حرصش می گرفت. زنی که انگار یک 

هواز آسمان افتاده بود وسط زندگی شان. چپ می 



 

ملیکا بود و راست می رفت، همان. محبوب خاله، از رفت

هرده کلمه اش دو کلمه اسم ملیکا بود و بقیه همدرباره 

 اش  

مادرش هم بماند که برای سحر اصرا ر می کرد؛ 

ندانستهورد زبانش ملیکا شده بود. مهربانی و خانمی 

 اش وحیف بودنش برای این همه درد و رنج و تنهایی!

اسم ملیکا را روی یک تابلوینئون مخلص کالم این که 

درخشان، سر در مغزش نصب کرده بودند وخالصی و 

ندید گرفتن، ممکن نبود که نبود. رویحرکاتش حساس 

شده بود .کم کم فهمید که کیدست پاچه است و کی 

نگران. کی ترسیده و کی غمدارد. نفهمید چطور شد که 

نش مهم شد برایش که چشم هایزن اشکی نباشد. که لبا

بخندد. خنده اش را ندیدهبود. لبخندی کم رنگ روی 

 لبش می نشست. همان همپدر درمی آورد المذهب . 

اوج این احساسات شب گذشته بود که صحبتش تمامشده 

اما دلش را نداشت قطع کند. اگر به حرف دلشبود که می 

خواست تمام شب تماس برقرار باشد وصدای نفس 

ُخل شدهاست. باز  هایش را بشنود. شک نداشت که

خوب بود که ملیکا عاقل بود و تماس را قطعکرد. بماند 

که تا صبح پهلو به پهلو چرخید و خواب بهچشمش 



 

نیامد. به او گفت چشم پفکی به شرکت نیاید وخودش 

 چشم ها سرخ، رفته بود . 

حواسش بود که از صبح حالش عادی نیست. آرام وقرار 

اربسته ی سالن نداشت. برنامه ی دوربین های مد

راروی لب تاپش فعال کرده و زیرنظرش گرفته بود. 

غیراز سعید که کوتاه ایستاده و حرف زد، مورد 

مشکوکینبود. حت ا با کسی تلفنی هم حرف نزده بود. 

مجبور شدبرای دیدن مشتری زودتر بیرون برود. آن 

طور که گیجو فارغ از اطرافش بود، مطمئن شد که 

گیر کرده است. مسئله ای که مسئله ای ذهنشرا در

 برایش خوشایندنیست . 

 همین که متوجه رفتنش شد؛ سریع به دنبالش رفت.

باید سر از کارش در می آو رد. اگر به خانه می 

رفت،باید دست به دامان خاله می شد تا به بهانه 

ایبکشاندش پایین. از پارکینگ شرکت بیرون آمد و 

وجه ماشین سهراب بهدنبالش راه افتاد. خیلی زود مت

 شد.

احتمال داد که مشکل همین باشد. وارد کوچه که 

شدند؛آهسته راند تا دیده نشود. وقتی سهراب راه را 

بست وپیاده شد، جوش آمدن خون را در رگ هایش 



 

حس کرد.اولین جای خالی که دید ماشین را گذاشت و 

 پیاده شد.

التماس ملیکا و دست درازی سهراب و جیغی که 

شید، باعث شد فک سهراب را هدف مشتش کند. ملیکاک

سرسهراب به طرفی پرت شد. یقه اش را بین دست 

 هایشگرفت و صورتش را نزدیک کرد . 

" بزنمت که نتونی بلند شی؟ نعشتو همین جا پهن 

کنم؟مرد نیستی بفهمی نباید مزاحم یه خانم بشی؟ آدم 

چی؟اونم نیستی که زن رفیقتو بی خیال شی؟ " سهراب 

تش را بند مچ های سلمان کرد وبا لب کجشده و لحن دس

 تمسخرآمیز جواب داد . 

" بی خیال شم که راه برای تو باز بشه؟ من نباشم تا 

توبکشونیش توی تختت؟ از راه نرسیده صاحاب 

شدی؟نه داداش این قبری که روش نشستی خالیه! این 

اول وآخر مال منه. نمی ذارم الشخوری مثل تو از دستم 

 بیاره ". درش

 سرش را کج کرد و تفی روی زمین انداخت. مشت

سلمان تا نزدیک چشم مرد آمد و نزد. از فشار 

زیادپوست روی استخوان انگشت ها سفید شد. دندان ها 

 رابهم فشار داد. آرواره اش منقبض شده بود. دلش



 

می خواست لبخند پر استهزا مرد را خونین کند. بدوناین 

 گفت:  که نگاهش را بگیرد 

 " زنگ بزن صد و ده ". 

 سهراب تکانی خورد. محکم تر یقه اش را چسبید . 

 " چی شد؟ ترسیدی؟ " 

سرش را کمی مایل به شیشه ی ماشین که صدایگریه ی 

 ملیکا می آمد کرد و بلندتر و با تحکم گفت:  

 " بعداً گریه کن! االن زنگ بزن."  
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 ملیکا خواست از ماشین پیاده شود. ولی در باز نشد.

 هم ماشین سهراب و هم هیکل دو مرد جلویش بود.

 فین فین کرد و دماغش را ب اال کشید . 



 

" آقا سلمان تو رو خدا ولش کنید بره! دردسر 

 میشهبراتون ". 

سهراب دو دستش را به نشانه ی تسلیم باال برد و 

 درآورد . ادایملیکا را 

 " راست میگه آقا سلمان براتون دردسر میشه ". 

سلمان یقه اش را رها و به عقب هل داد. کمرش 

 بهماشینش خورد . 

" بهتره با زبون خوش، گو رتو گم کنی و بری. 

 امامنتظر باش ". 

سهراب هم قصد ماندن نداشت. قرار نبود برای 

را ملیکاخودش را درگیر پلیس کند. عقب عقب ماشین 

دورزد و در را باز کرد و نشست. قبل از این که 

 حرکتکند، با خنده گفت:  

" دلم برات می سوزه آمپولی! تهش باید کو....بذاریتوی 

آب سرد تا آروم شی. هیچی نصیبت نمیشه! " فرصت 

حرفی را نداد. ماشین پر گاز حرکت کرد. تاانتهای کوچه 

نگاهی به با نگاهی خشمگین دنبالش کرد. برگشتو نیم 

ملیکا کرد. دید دستمال به صورتشمی کشد. کف دستش 

 را دور دهان و ریشش کشید.

 ملیکا که نگاهش کرد، چشم گرفت و گفت:  



 

" حرکت کن منم پشت سرت میام.فکر نکنم دیگه 

 کاریکنه ". 

 " آقا سلمان! " 

عصبانی نگاهش کرد. با کف دست روی سقف 

هم سطح چشم  ماشینکوبید. کمی خم شد تا چشم هایش

 های زنشود. با صدایی خفه گفت: 

" آقا سلمان چی؟ چرا شیشه رو پایین می دی؟ 

چراباهاش حرف می زنی؟ هان؟ یه بار دو بار......چند 

بارباید بشه تا بفهمی این مرتیکه آدم نیست و هر 

 کاریازش برمیاد ". 

 هق هق کرد. محکم تر روی سقف کوبید . 

ه کردن؟ یه تکونی بهخودت " بسه! خسته نشدی از گری

 بده ". 

پشتش را کرد و رفت. دلش می خواست زمان به 

عقببرگردد و مشت های نزده را روی سر و 

صورتسهراب، خالی کند. صدای هق هق ملیکا توی 

مغزشاکو می شد. توی ماشین نشست و آرنج را به 

 پنجرهتکیه داد و انگشت سبابه را به دندان گرفت. اگر

می شد. از سادگی و شل بودن نمی رسید چه 

 ملیکا،حرص خورد. از دست و پا بسته بودن خودش هم



 

عصبانی بود. ملیکا که از پارک درآمد؛ به دنبالش 

راهافتاد تا وقت ی وارد برج شد. دور زد و برگشت. 

 حرفزدن در این شرایط، کار درستی نبود . 

هنوز نفس که می کشید، صدای هقی بی اراده از 

می آمد. لباس هایش را روی تخت انداخت  گلویشبیرون

و زیردوش رفت. با صدای بلند گریه کرد. خودش می 

دانستسهم بزرگی از گریه اش برای ناراحتی سلمان 

 است.

چشم های عصبی و گره انگشتان سفید شده اش، خونبه 

 جگرش می کرد . 

احساساتش مخلوطی از نگرانی و عذاب وجدان 

گرفت که از سهراب وپشیمانی بود. تصمیمش را 

شکایتکند. باید با سرگرد مشورت می کرد. قرار بود 

سلمان ازصحبت های رفیِق داوری هم به سرگرد بگوید. 

بیست وچهار ساعت پ ر تنشی را گذرانده بود. بین همه 

یاتفاقات، پیشنهاد سعید خان لو را فراموش کرد. 

برایشحال سلمان مهم بود و مزاحم نشدن سهراب و 

 چ!  دیگرهی

حوله اش را تن زد و به آشپزخانه رفت. دکمه ی کتریرا 

زد و به اتاق برگشت. گوشی اش را از کیفش 



 

بیرونکشید و شماره ی مهرنوش را گرف ت. احتیاج 

داشت باکسی حرف بزند. کسی که همراهش به سهراب 

 فحشبدهد و ناله هایش را درک کند . 

چی » امهرنوش سریع از صدایش فهمید مشکلی دارد. ب

راه را برای حرف زدن ملیکا باز کرد. اوالز همه « شده

از سهراب و وقاحتش گفت. از حرف های زشتیکه 

جلوی سلمان زده بود. از پایین آوردنش در حد یکزن 

 خیابانی! گفت و دوباره بغض کرد و اشک ریخت . 
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نفهمیدیم این آدم این قدر کثیفه! " مینوش ما چطور 

 دلممی خواد زنگ بزنم و هرچی به دهنم میاد به بیتا و

حمید بگم. اونا بودن که این حیوونو به جمع مون 

 واردکردن. حاال بیان جمعش کنن ". 



 

" راست میگی! من به بیتا گفتم. جواب داد که 

باهاشارتباطی ندارن. راستی! گفت کاراشون درست شده 

 دی می رن ". وبه زو

 ملیکا با همان حوله روی مبل نشست . 

 " کجا می رن؟ " 

" نمی دونم دقیق....گفت خارج، نگفت کدوم کشور ". 

تی بگی که در لیوان آب جوش انداخته بود، درآورد 

وکنار بشقاب گذاشت. برایش رفتن و ماندن بیتا 

 وشوهرش اهمیتی نداشت. شانه باال انداخت و گفت:  

 سالمت. از خدامه که سهراب هم بره ." برن به 

فکرشم نمی کردم یه روزی ازش این همه بترسم. 

 برامشده عزرائیل ". 

اما حسادت را می شد از البه الی حرف های 

 مهرنوش،بو کشید . 

" از کجا آوردن رو نمی دونم. درسته حمید توی 

کارساخت و ساز خوب در می آورد ولی با سرمایه 

 کم آدم شک می کنه ". رفتناونور، خب یه 

بی حوصله تر از آن بود که دم به دِم مهرنوش بدهد 

وکنجکاوی کند. چای را مابین حرف های 

مهرنوشخورده و کمی گرم شده بود. سرش درد می کرد. 



 

ازمهرنوش خداحافظی کرد و به آشپزخانه رفت. 

مسکنیپیدا کرد و خورد. موهایش را خشک کرد و 

 دا روز بهتری باشد . خوابید بهامید این که فر

 فردایی که امید داشت ناراحتی سلمان تمام شده باشد.

 اما سلمان تصمیمی دیگر گرفت و عمل کرد. 

صبح اول وقت با آرمین درخشش باالی س رش 

 حاضرشدند و گفت:  

" از امروز با درخشش کار می کنی. چک ها و 

 مدارکمالی رو تحویل بده ". 

 روزای اول . سرد و غریبه.....مثل 

 درخشش هم حرف سلمان را ادامه داد . 

" ما کم تر توی شرکت هستیم. امروز باید بریملواسون. 

 لطفاً ظرف نیم ساعت آماده رفتن باش ". 

هر دو بی اعتنا به ب هت و حیرتش به اتاق سلمان 

 رفتند.

بغض گلویش را پر کرد. سلمان بابت چه تنبیه اشمی 

جز اطاعت نبود. مدارک وچک  کرد. آهی کشید. چاره ای

ها را به جهانی تحویل داد. تحویل دادن مدارکبیش از 

چهل و پنج دقیقه زمان برد. کارش تمام شد وهنوز 



 

درخشش از اتاق سلمان بیرون نیامده بود. طالییبرایش 

 چای آورد. تشکر کرد . 

 از برومند پرسید . 

 " دقیقاً درخشش مسئولیتش چیه؟"  

دن سر و دست و نمایشی موها را می دانست قر دا

بهداخل مقنعه دادن، از عادات برومند است. منتظر 

 تمامشدن این اطوار شد تا حرف بزند . 

" اجرای پروژه ها با ایشونه. طرح رو که می زنند؛ 

خان لو وسایل رو می خره و درخشش نظارت می کنه 

 کهکارگرا درست بچینند و نصب کنند ". 

کارش درآمده بود. سروکله زدنبا در دل گفت. « وایی»

کارگر و نصاب، کار ساده ای نبود. کاش سلمان 

کمیرعایتش را می کرد. به خود جرأت داد و برایش 

پیامفرستاد و خواهش کرد کوتاه بیاید. کن ار پیام دو 

تیککوچک آبی رنگ ظاهر شد ولی جوابی نیامد. به 

خودشنهیب زد که زیادی روی صمیمت با سلمان حساب 

کردهو انگار احساساتش یک طرفه بوده است. یک 

دلشمی گفت حاجی را واسطه قرار دهد یا حتا محبوبه را 

 و دل دیگرش  لج بازانه قصد کم آوردن نداشت . 



 

ظاهر شدن درخشش کن ار میزش، پایانی بر جدالشبود. 

تصمیمش را گرفت. محکم تر از همیشه بلند شد وکیفش 

ن خود را کوچکمی کرد. به را برداشت. نباید بیش از ای

خود تلقین کرد که می تواند. باید این مرحلهرا هم می 

 گذراند . 

وقتی از در شرکت بیرون رفت؛ سلمان برنامه یدوربین 

ها را بست. مشتش را به کف دست مخالفشکوبید و داد 

 زد . 

 " لعنتی! " 
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که پایانش  مثل یک عصر جمعه دل گیر  داستانی شدم

 است . 



 

نیستم در حد و حدود حوصله ها  پس چه بهتر که 

 مختصر شوم . 

  

  

دو هفته بود که صبح زود می رفت و طرف های 

هشتشب برمی گشت. خسته و داغ ان و بی رمق. 

 آرمیندرخشش سخت گیرتر از چیزی بود که فکرش را

موقع و درست  می کرد. برایش کار مهم بود و به

انجامشدنش. نه رعایت زن بودنش را می کرد و نه تازه 

کاربودن. فقط فحش نمی داد. از فریاد زدن و بد و بی 

 راهگفتن و تحقیر کردن ابایی نداشت . 

کم کم داشت پوستش کلف ت می شد. بغض کردن و 

آهستهاشک ریختن فایده نداشت. برای این که آرمین 

تر از او و از کارگر کار ایرادنگیرد؛ خودش شد بد

 خواست.

همان یکی دو روز اول فهمید که مالیمت، بد برداشتمی 

شود و باید مثل یک مرد با مردان زیردستش رفتارکند. 

 محکم و قاطع و بااقتدار؛ در عین حال با احترام.

طوری رفتار کرد تا کسی جرأت نکند حرف 

 نامربوطیبزند . 



 

 اش هم تمام می شد.روز که به آخر می رسید، انرژی 

فقط پایش را روی پدال گاز فشار می داد تا به خانهبرسد 

 و دوشی بگیرد و روی تختش جنین وار مچاله

شود. دردش را اشک کند و صبح بتواند مثل ققنوس 

 ازخاکسترش بلند شود . 

شب به شب قبل از رفتن به آپارتمانش، جلوی در 

د. بهمحبوبه سالمی می کرد و احوالی می پرسی

درخششگفته بود که تا سر پروژه است، الزم نیست به 

شرکتبرود. وقتی می دانست، سلمان خانه ی محبوبه 

هست؛لجوجانه از رفتن سرباز می زد. به وضوح وزن 

 کمکرده و محبوبه نگر انش بود . 

دومین جمعه بود که در خانه ی محبوبه جمع شده وجای 

از ملیکا خالی بود. کاش مستقیم می توانست 

خالهبخواهد، برود دست دختر نازک نارنجی اش را 

بگیرد وبیاورد. منصوره بی خبر و ناآگاه از دل پسرش 

گفت:  " محبوب این دختر یه چیزش هست که نمیاد. 

بروببین چشه؟ دستشو بگیر بیارش. روز تعطیل 

 خودشتنها نشسته که چی؟ " 



 

محبوبه که از دست حاجی و سلمان برای کاری که 

ا محول کرده، ناراحت بود؛ پشت چشمی نازک بهملیک

 کردو به در گفت تا دیوار بشنود . 

" واال منم بودم صبح باید می رفتم لواسون با کارگر 

وبنا سروکله بزنم و شب بیام؛ روز تعطیل دلمنمی 

 خواست کسی از اون شرکتو ببینم ". 

" حاج خانوم داشتیم؟ من این وسط چی کاره ام؟ 

 بده ".  سلمانباید جواب

 سلمان اخم کرده و جدی جواب داد . 

 " کاره دیگه! به نفع خودشم هست ". 

 منصوره سر تکان داد و دل سوزانه گفت:  

 " مادر! زن ظریفه مثل مرد نیست ". 

دلش پر بود. خودش به ح د کافی، پشیمانی اذیتشمی 

کرد. صدایش را باال برد. نه در حد داد زدن. درحدی که 

 عصبی بودنش را نشان داد . جدی بودن و 

 " زن توی حریم خونه اش ظریف باشه، حرفی نیست.

اما توی این اجتماع باید از گرگ هم گرگ تر باشه 

تادووم بیاره. باید بتونه به بچش یه چیزی یاد بده یانه؟  

یا بگه هرچی شد بدو توی اتاق و بشین گریه کن 



 

دیگه!  شایدیکی پیدا شد حقتو بگیره. نشد هم که نشده

 شمااینو می خواین؟ " 

حاجی متفکر خیره ی سلمان شد که گونه و گوش 

 هایشقرمز شده بود . 

" حاج خانوم فکر کنم بهتره توی امور شرکت 

 دخالتنکنیم ". 

محبوبه برای کشیدن غذا به آ شپزخانه رفت و ازهمان 

 جا جواب داد . 

" من به اون شرکت فکسنی شما کار ندارم. من حالبچم 

 رام مهمه که توی این دو هفته نصف شده ". ب

همین کافی بود تا روز سلمان خراب شود. نصف 

یعنیچه؟ مگر چقدر بود که نصف هم شود. فکر این که 

اوباعث بیماری و ضعف زن شده باشد، مثل خوره ب 

هجان روح و روانش افتاد. منصوره میز را می چید 

ه ومحبوبه ظرفی را پر از غذا کرد و آهسته ب

 خواهرشگفت:  

 " اینو ببرم براش. تا میزو بچینی، اومدم ". 

دل زد که سینی را از خاله بگیرد و خودش برود 

ببیند،حرف حساب خانم چیست؟ بلند شد اما حرف 

 نزدهمحبوبه کار برایش جور کرد .  



 

 " خاله بی زحمت به مامانت کمک کن تا من بیام ". 

طبقه ی چشمش به دنبال خاله رفت و روحش تا 

نهمپرواز کرد. از نگاه پرحرف حاجی خجالت کشید 

 وخودش را جمع کرد . 

 #شهر_بی_فرشته 

  

 #الف_صاد 

  

  111#پارت 

  

  

ملیکا سینی را از محبوبه گرفت و تشکر کرد. محبوبهبی 

 حرف و گالیه که ن می توانست برود . 

" می دونم از سلمان و حاجی دل خوری، ولی خوب 

زمین نمی انداختی و می اومدی. منصوره بودروی منو 

 همسراغتو می گرفت ". 

هیچ دلش نمی خواست چیزی بگوید که به گوش 

 سلمانبرسد. محبوبه را بوسید و با خنده گفت:  

" قربونتون برم. اصالً دل خور نیستم. فقط یه جمعه 

اسکه خونه م ، کارم زیاده. دو سه نمونه غذا درست 



 

باشم و یه کم باید نظافت کنم. کردمکه طی هفته داشته 

اگهمی اومدم دیگه دل کندن از شما و خاله خیلی سختمی 

 شد و به کارام نمی رسیدم ". 

محبوبه را تا دم در همراهی کرد. قبل از این که 

 بیرونبرود، من منی کرد . 

" ام....م ادر.....سلمان بی فکر کاری رو نمی کنه. 

نفعت بوده. غذا هم  اگهاین کار رو بهت داده حتماً به

مندرست می کنم برات می ذارم. برای یه نفر آدم نمی 

 خواددیگ و دیگ چه بار بذاری! " 

" آره مادرجون به نفعم بوده. االن دیگه اگه مردیبایسته 

 روبروم و سرم داد و هوار کنه، گریه نمی کنم.

حداقل می تونم چارتا کلمه جوابش بدم. من که همه 

 ماست ". یزحمتم روی دوش ش

رنجی که در چشم هایش بود، دل محبوبه را به دردآورد. 

سرش را نامفهوم تکان داد و رفت. فکرشمشغول حرف 

 دختر شد. اشتهایش کور شد. حاجی و

منصوره هرکدام به نحوی پرسیدند که چرا غذایش رانم 

جواب داد. حسی که بین واو « اشتها ندارم»ی خورد. با 

 و سلمان مشترک بود. 



 

وقتی بعد از غذا، حاجی برای چرت زدن به اتاقش رفتو 

 منصوره هم مشغول نماز شد؛ کنار سلمان نشست.

تردید در حرکاتش مشخص بود. سلمان سرش را 

 ازگوشی اش بلند کرد . 

"  جونم! چیزی شده خاله؟ از باال ب رگشتی خیلی 

 بهمریختی. اتفاقی افتاده؟ " 

سؤالش را  لب پایین را باال داد. نمی دانست

چطوربپرسد. سلمان هم این را می دانست که حرفی 

 هستولی چه حرفی؟  

" میگم سلمان! دقیقاً کار ملیکا چیه؟ باید به کی 

جوابپس بده؟ " ابروهایش بهم نزدیک و خط عمودی 

 بین دو ابروعمیق شد . 

" چطور؟ چیزی شده؟ ملیکا حرفی زده؟ " دست به 

 سینه و جدی گفت:  

 لو جواب بدی به جای پرسیدن ". " میشه سؤا

جواب صد نفر را می داد اما با خاله و مادرش طرفنمی 

 شد. پوف بی صدایی را با لب هایش شکل داد . 

 " خاله جان! نمی دونم ملیکا چی بهت گفته! ولی "..... 

" ملیکا خانوم! از کی ت ا حاال این قده صمیمی شدی؟ 

و قصد  " نخیر! محبوبه شمشیر را از رو بسته



 

کوتاهآمدن هم نداشت. چشم ها را در حدقه چرخاند و 

 ادامهداد . 

" چشم. ملیکا خانوم! خوبه راضی شدی؟..... نمی 

دونمدخترتون چی گفته که شما ناراحت شدید. کاره! 

خونه یخاله نیست که لی لی به الالی آدم ب ذارن. آخه 

قربونتونبرم....شما اگه درست بگید چی گفتن، من 

 راتون توضیح می دم ". واضحب

سرش را باال انداخت و بلند شد. سر سلمان هم باالرفت 

 تا صورت محبوبه را ببیند . 

 " چرا پاشدین؟ خب یه کلمه بگین تا منم بفهمم ". 

" هیچی.....دخترم هیچی نگفته خیالت راحت. البته 

 اگهواق عاً خیالت و وجدانت راحت باشه."  

دلش آرام نبود و بااین « تش کن.ِد بیا! حاال بیا و درس» 

حرف ها بیشتر به تالطم افتاد. توی این دو هفتهبارها 

صفحه اش را باز کرده و پیام آخرش را خواندهبود. 

خواهشش برای این که اجازه دهد در قسمت مالیبماند. 

هربار هم پشیمان از بی ج واب گذاشتنش، صفحهرا 

 بسته بود . 
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دو هفته بود چشم انتظار یک پیام، حتا  پیام کاری 

 یاهرچیزی. یک سؤال! از سرگرد و جریان

پرونده......اما هیچ نبود. دلش می خواست بلند شود وبه 

در خانه اش برود. اما حرمتی که برایش قائل بود،اج ازه 

 نمی داد . 

 که بیرونبه اتاقی که مادرش بود رفت و خبر داد 

می رود. پیاده راه افتاد. در چنگال افکار مختلف 

گرفتارشده بود. هرکدام چنگی به دلش می کشید. گوشی 

رادرآورد و شماره ی آرمین را گرفت. احوال پرسی کرد 

 واز پیشرفت اجرا پرسید . 

او هم مثل همیشه فنی و دقیق جو اب داد. اما درجواب 

رودربایستی را کنارگذاشت هایش اسمی از ملیکا نبود. 

 و مستقیم حرفش را زد . 



 

" رازقی چطوره توی کار؟ اگه راضی نیستی که 

 برشگردونم شرکت و یه نیروی دیگه بهت بدم ". 

" نه رئیس! کارش خوبه! اوایل یه کم گیج بود و 

 دیلیداشت. اما االن راه افتاده ". 

نهبی این چ یزی نبود که انتظارش را می کشید. اصالً بها

بهانه، صاف و پوست کنده باید حرف می زد. 

آرمیندرخشش از سهام داران بود و اگر کارمندی رامی 

 خواست، سلمان نمی توانست نه بگوید . 

" آرمین فکر کنم دادن رازقی برای بخش شما 

اشتباهبود. چطوره عوضش کنیم. یکی از آقایون رو 

 بفرستیم.

 هان؟ نظرت چیه؟ " 

می گفت. جهنم شک می کرد  مکث آرمین از شکش

کهبرای سلمان، رازقی متفاوت از بقیه است. راه 

 رفتنشرا متوقف کرد تا جواب آرمین را بشنود . 

" سلمان هنوز یک ماه هم کار نکرده. نمی دونم 

چرابرات مهمه ولی..... من راضیم. فعالً نمی خوام کسی 

روجاش ب یارم. مگه این که تو به دلیل 

 شته باشی! " خاصی...اصراردا



 

لحنش  اصالً به مذاقش خوش نیامد. قرارنبود « لعنتی»

 نقطه ضعف دست کسی بدهد . 

« چرا باید ملیکا نقطه ضعفتباشه؟» خودش یادآوری کرد

جوابش را نمی دانست. فقط روی غد ویک دنده اش باال 

 آمد و از روی همان هم جواب داد . 

 ره!" من اصراری ندارم. اجرا مهم ترین بخش کا

 نگران بودم که خراب کاری نکنه. همین! " 

" نگران نباش حواسم هست. خوبی این خانوم اینه کهاز 

طرح سر در میاره و می تونه اگه ایرادی داره کهدرست 

اجرا نمیشه،  با طراح هماهنگ و برطرفشکنه! من که 

 فعالً راحتم باهاش."  

مکالمه را تمام کرد. چرا هر بخشی می فرستادش 

راضی بودند. چه اشتباهی کرد که از ابتدا کنار همه

 دستخودش نگهش نداشت. انتظار داشت با نارضایتی

مدیران بخش ها، بهانه دستش بیاید و ملیکا را 

بفرستدوردست خاله و خیال خودش را راحت کند. هیچ 

 چیز

آن طور که فکر می کرد پیش نرفته بو د. جای خالی 

در چشمش فرو رفته  اشکنار برومند، هرروز مثل خاری

چی می خواستیم و »واذیتش کرده بود. اصطالح 



 

وصف حالش بود. همه به کنار، آرمین را « چیشد.

چطورراضی می کرد. از عصبانیت برخوردش با 

سهراب، اینتصمیم مزخرف را گرفت و حال مثل یک 

 درازگوش درگل مانده، نمی د انست چه کند . 

رو به تاریکیرفت. هوای سرد و ابری زودتر از همیشه 

خیلی از برج دور شده بود ولی ذهنش به آرامشنرسید. 

 به فکرش رسید پیامی دهد و در چند کلمه

حرف های سرگرد را بگوید. اجازه نداد دودلی و 

تردید،غالب شود. سریع گوشی را باز کرد و به صفحه 

اشرفت. نوشت و پا ک کرد. دو هفته بی خبری و 

د که با چه لحنی حرف می زده ندیدنش،از یادش برده بو

وچطور خطابش می کرد. تذکر ظهر خاله هم 

بیشترگیجش می کرد. اگر دور بودند و رسمی، پس این 

 دلبی صاحب چرا بازی در می آورد . 

بار اولی نبود که خانمی از کارمندها را به قسمتآرمین 

می فرستاد. بیشتر هم خود آرمین از کار باخانم ها 

نم ها برای رفت و آمد مشکلداشتند  یا ناراضی بود. خا

برای شان با کارگر و بنا سروکله زدن سختبود و 

جایگزین می شدند. برای هیچ کدام این طور دلشنگران 

نشد که آیا در کار مشکل دارند یا نه؟  چشم بست و 



 

هوای سرد را به ریه کشید. انگ شتاندرشتش روی 

 صفحه لغزید و برایش نوشت . 

رد با داوری صحبت کرده. اصرار داره سالم. سرگ» 

باخودت حرف بزنه. سرگرد فعالً زیربار نرفته. خبری 

 «. شدبهت میگم 

بالفاصله تیک خورد. ایستاد و چشم به صفحه ی 

خنده دار بود « سرندی پیتی ایز تایپینگ»موبایلدوخت. 

همین! نه « تشکر»امانخندید. یک کلمه ظاهر شد. 

ا در جیب کاپشنش گذاشت و بیشترو نه کم تر. گوشی ر

 با خودگفت:  

" باشه خانوم! قهر کن....محل نذار! گردنم از موباریک 

 تر! باالخره که تموم میشه....اونوقت حسابتومی رسم ". 

غافلگیر شده به واگویه اش فکر کرد. جوری گفته 

بودکه انگار نامزدش قهر کرده و به نازکشیدنش 

زمزمه کرد و دستش را « الالل االالل»جوابنداده است. 

 برایتاکسی بلند کرد و دربست گرفت . 

 با ورودش منصوره، چپ چپ نگاهش کرد و شاکیگفت:  

" یه امروز قرار بود با هم باشیم. سه ساعته 

 معلومنیست کجا رفتی ". 

 بوسه ای روی سر مادرش کاشت و مهربان جواب داد . 



 

 می زدم." جایی نرفتم دردت به سرم. همین اطراف قدم 

 کاری هست در خدمتم. امر کن ". 

 منصوره پشت چشم نازک کرد . 

 " خبه! نمی خواد زبون بریزی ". 

محبوبه قربان صدقه اش رفت. سلمان خدا را شکر 

کردکه خاله دنباله ی قهر و غیظش را نگرفت. حاجی 

 سربه سرش گذاشت . 

  

" سلمان با این ننه و خاله که تو داری هیچ کس زنتنمی 

 شه! " سلمان خندید . 

" نشه! بهتر حاجی....زن می خوام چی کار؟ تا ننمهست 

 ." 

منصوره شروع کرد گفتن که فقط اگر لب تر کند،بهترین 

 دختر شهر را برایش نامزد می کند. حاجیچشمکی زد . 

" ملتفتی که بهترین دختر شهر کیه دیگه، نه؟! " ملیکا 

ستمنظور تمام قد، جلوی چشمش آمد. ولی می دان

مادرش به او نیست. شوخی ها با آهنگ موبایلمنصوره 

قطع شد. گوشی را برداشت و چشم ها را تنگکرد و 

صفحه را عقب و جلو کرد. انگشتش را برایلمس صفحه 

 جلو برد و گفت:  



 

 " سعید خان لوئه! " 
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 بدهد . داشتنت باید بوی یاس رازقی 

 یا بوی خاک باران خورده .... 

 نمی دانم ما که نداشتیم . 

 اما داشتنت باید چیز قشنگی باشد . 

  

باالخره پروژه ی لواسان تمام شد. بعد از حدود 

هجدهروز باید به شرکت می رفت. درخشش گفته بود 

 دوپروژه هم زمان دارند. یک شرکت تازه تأسیس و

استان های شمالی. د یگری اتاق اصناف یکی از 

قراربود هر دو را موازی و هم زمان پیش ببرند. گفته 



 

بوداو باید به شمال برود و آماده باشد که دو سه شب 

 درآن استان بماند . 

 شاید هجده روز برای شناخت یک آدم کافی نباشد اما

برای شناخت یک رئیس و انتظارش از کارمند، صد 

بود که چطور کار  درصد ک افی است. ملیکا هم فهمیده

 کندتا آرمین درخشش از کارش راضی باشد و ایرادی

نگیرد. همین هم باعث شده بود که برای پروژه 

 دولتیبخواهد ملیکا را بفرستد . 

وارد شرکت که شد انتظار استقبال گرم آن هم از 

طرفبرومند را نداشت. طالیی از آشپزخانه بیرون آمد 

وای ببین »ند وما درانه در آغوشش کشید. بروم

 را آن قدر بلند گفت که توجه جلب کند.« کیاینجاست

سلیمی و هرندی احوال پرسی را با سؤال در مورد کاربا 

درخشش قاطی کردند. فضای سالن از صدا پر شدهبود. 

 درخشش پشت سرش وارد شد و به سالم ها با

تکان سر جواب داد. قبل از این که به اتاق سلمان 

 برودگفت:  

قی امروزو استراحت کن و با دوستات باش. " راز

 فرداباید بریم ". 



 

لبخند تنها جوابش بود. کنار برومند نشست ولی بی 

 کاربود. طرح های پروژه ی اتاق اصناف را نگاه کرد.

طرح، کار سعید بود. در این مدت هرجای طرح 

ایرادداشت زنگ می زد به طراح و با مشورت ش ایراد 

آرزو کرد که الزم نباشد به سعید رابرطرف می کرد. 

زنگبزند. این مدت تنها ُحسنش دور بودن و 

برخوردنداشتن با سعید بود. سلمان را ندیده بود و دلش 

تنگبود. شور و اشتیاق اولیه که خوابید؛ هرکس 

مشغولکارش شد. طالیی یک لیوان چای جلویش 

گذاشت. ازماگ مشکی توی سینی، فهمید که به اتاق 

 رود . سلمانمی 

" طالیی جان یه لطفی می کنی؟ میشه از درخششبپرسی 

 که من می تونم برم خونه؟ " 

گفت و به اتاق رفت. خیلی زودبرگشت « چشمی»طالیی 

 و گفت:  

" آقا سلمان گفت باید باشی تا برگه مأموریت براتبزنه 

 ." 

تشکر کرد و منتظر شد. باید می دید که سلم ان باز 

است. چند روز بود محبوبه  چهخوابی برایش دیده

اصرارداشت با منصوره سه تایی بیرون بروند. امروز 



 

اگراجازه می دادند، می شد ناهار را با هم باشند. باید 

ساککوچکی هم آماده می کرد. نمی دانست با ماشین 

 خودشباید برود یا درخشش همراهی اش می کند . 

تلفن روی میز زنگ خورد و برومند جواب داد. 

« چشم سلمان خان. حتماً سلمان خان.» کرارازت

معلومبود که کی پشت خط است. بی معرفت بیرون هم 

نیامدکه ببیندش. لب برچید و خودش را مؤاخذه کرد 

 برایاین خوش خیالی و انتظار بی جا!  

چایش را آرام می نوشید و ذهن فّرارش را از رفتن 

بهاتاق سلمان نهی می کرد. برومند از کشویش 

فرمیدرآورد و چند جای خالی اش را پر کرد و به 

 طرفملیکا گرفت . 

" بیا این برگه های مأموریت رو ببر سلمان خان 

 امضاکنه ". 

 دستش را نبرد جلو و پرسید . 

" چرا خودت نمی بری؟ ببر امضاش کنه دیگه! " 

برومند انگار خودش هم ناراضی بود؛ قری به سر 

نوک ناخن به داخل وگردنش داد و موهایش را با 

 مقنعهراند و لبش را جلو داد و گفت:  



 

" گفتن بدم دست خودت. برو ببین چی کارت داره؟ "  

 سرش را هم چرخاند و غر زد . 

" می خواد مأموریت بره چه ناز هم می کنه! "  با اکراه 

برگه ها را گرفت و رفت. دو سه ضربه به درزد و 

قلبش، ازظاهرش  منتظر اجازه شد. سعی داشت پایکوبی

پیدا نباشد. مقنعه اش را کمی از سینه دور کردتا رقص 

 سلمان« بفرمایید»قلب، لرزانش نکند. 

غوغایی در دلش برپا کرد. از دست این دل دیوانه، 

بایدسر به کوه و صحرا می گذاشت. گونه هایش داغ 

 شد.

کف دست های سردش را روی لپ هایش گذاشت 

را درهم کشید و وارد اتاق شد .دمعمیقی گرفت و ابروها 
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 را بی نگاه مستقیم و بی مخاطب گفت.« سالمش»

برگه ها را روی میز گذاشت و منتظر ایستاد. سلمان 

لبه یمبل « بفرمایید بشینید.»بادست اشاره و زمزمه کرد 

 نشست. جوری که آماده ی رفتن باشد . 

 ش فنجانش را روی میز گذاشت و گفت:  درخش

 " رازقی فردا حدود ساعت شیش و نیم آماده باش.

 ماشین میاد دنبالت ". 

 سرش را پایین داد و آرام پرسید . 

" آدرسو دارید؟ بیام سرخیابون؟ " سلمان به جای 

 درخشش جواب داد . 

 " نخیر همون جلوی برج تشریف داشته باشید ". 

یاورد وگرنه شاید یک لحظهمی نگاهش را ب اال ن

توانست نگاه دل تنگ را در چشم های سلمان ببیند.اما 

سر به زیر منتظر بود. درخشش پا روی پا انداختهو به 

سؤاالت سلمان پاسخ می داد. این که لوازم موردنیاز 

خریداری و به استان فرستاده شده است. با نصابکمدها 

 .  هم هماهنگ شده برای فردا بعد از ظهر

از گوشه ی چشم دید که برگه ها امضا و به طرفشگرفته 

شد. ایستاد و برگه ها را گرفت. گوشی درخششزنگ 

خورد. بلند شد و به طرف پنجره رفت و جوابداد. دست 



 

سلمان برگه ها را رها نکرد. باالخره چشم هابه همدیگر 

رسیدند. رنجش در چشم های زن و پشیمانیو دل تنگی د 

 داد می کرد .  ر چشم مرد بی

در سکوت اجازه دادند نگاه شان حرف بزند. ملیکاچشم 

 گرفت و دست سلمان شل شد. برگه ها را کشید.

بزاقش را قورت داد و آهسته که لرزش صدایشمشخص 

 نباشد؛ گفت:  

" با اجازتون من می رم خونه! برای فردا باید آمادهبشم 

 ." 

 بسته و چشم باال آورد. دید که سلمان چ شم ها را

پره های بینی اش فراخ و نفسش را محکم از بینیبیرون 

 داد. آرام سر چرخاند و درخشش را نگاه کرد.

بیرون را نگاه می کرد و مشغول صحبت بود. سرش 

 رابه طرف شانه گرفت و پرسید . 

" اجازه نمی دید؟ اوکی....پس هستم خدمتتون اگهکاری 

 هست؟ " 

 ابرویش را باال انداخت. گله مند به زن نگاه کر د. تای

 لحنش جدی شد . 

" نه لزومی نداره بمونید. می تونید تشریف ببرید. 

 فرداسر ساعت آماده باشید ". 



 

ً »سرش را به احترام پایین آورد و   را لب زد.« حتما

چرخید و از اتاق بیرون رفت. با انگشت ها پیشانی اشرا 

 .فشار داد. تازه می فهمید چرا محبوبه شاکی بود

معنای نصف شده را هم درک کرد. درخشش صحبتشتمام 

 شد. سرجایش نشست . 

" آرمین مگه برای گروه غذا نمی گرفتی؟ " آرمین 

« چطور»سرش را با دهانی که جمع کرد، به معنای

تکان داد. کف دستش را روی دهان تاریشش کشید. چه 

می گفت؟ بگوید این دختر چرا این قدرالغر شده است؟ 

 را به برگه های جلویش داد . نگا هش 

 " می خوام هزینه ها رو جمع بزنم بدم مهیار ". 

 هم به دنبالشآمد . « آهان»ابروهای درخشش باال رفت و 

" لیست رو با چیزای دیگه دادم قسمت مالی. خیالتراحت 

 ." 

با آرمین نمی شد وارد جزئیات شد. همان که سعید 

ب ه کار کشاند.  واردجزئیات شده، کافی بود. صحبت را

 ملیکاهم برگه ها را در کیف گذاشت و از هم کارانش

خداحافظی کرد و رفت. اول با محبوبه تماس گرفت 

وبرنامه ی ناهار با منصوره را گذاشت. از 

پارکینگشرکت درآمد و شماره ی سرگرد را گرفت. 



 

اطالع داد کهاز تهران خارج می شود. بنا به درخواست 

فت. از یک ظهر گذشته بود که به سرگرد، بهآگاهی ر 

 برج رسید.

مستقیم به خانه ی محبوبه رفت. تا در را باز شد؛شروع 

 به معذرت خواهی کرد. محبوبه بوسیدش وگفت:  

" چیزی نشده مادر! چرا این قدر آشفته ای؟ من 

ومنصوره منتظرت بودیم. اتفاقاً خواستیم بگیم که 

ارن. مگه تو خونهباشیم و زنگ بزنیم برامون غذا بی

 اصرارداشته باشی بریم بیرون؟ " 
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گل از گلش شکفت. لبخند عمیقی زد و بی هوا محبوبهرا 

 در بغل گرفت و فشار داد . 



 

" خدا خیرتون بده. دلم برای ولو شدن روی زمین وکنار 

 سفره غذا خوردن لک زده ". 

آشپزخانه بیرون آمد و با خنده در منصوره از 

 آغوششگرفت . 

 " این که چیزی نیست خاله که دلت لک زده ". 

" خیلی وقته همش روی میز غذا خوردم. این چندروزه 

که میز هم نبوده، دوقاشق سرپا توی اون خاک وُخال 

 دهنم گذاشتم."  

محبوبه رفت که سفارش غذا بدهد و منصوره برایشچای 

یز گذاشت تا بیای د. به اتاقش رفتهو ریخت و روی م

پالتو و مانتو و مقنعه اش را با بافت ظریف و 

نازکیعوض کرد. کش موهایش را باز کرد و دورش 

 ریخت.

 به سالن برگشت و از منصوره برای چای تشکر کرد . 

منصوره، نگاه خریداری انداخت و قربان صدقه رفت 

 این وهزار ماشاءالل گفت. باز لپ قرمزی شد از

تعارفات! م حبوبه هم آمد و به فاصله ی کمی غذا را 

همآوردند. ناهار را روی زمین و دور سفره ای که 

بههوای ملیکا پهن شده بود، خوردند. هر سه 



 

سنگینکنار سفره دراز کشیدند. هرچه ملیکا گفت 

 بگذارند

ظرف ها را جمع کند، نگذاشتند. بعد از نزدیک 

ه بود. البته این که هر بیستروز، غذا به دلش چسبید

چندلقمه، محبوبه اصرار می کرد بیشتر بخورد. که 

الغرشده است هم بی تأثیر نبود. شاید هم دیدن سلمان 

 بعد ازبیست روز اشتهایش را باز کرده بود . 

 " وای دارم می ترکم. خیلی خوردم ". 

" اشکال نداره خاله! زن باید دو پرده گوشت 

جون داشته با شی زایمان کنی و داشتهباشه! فردا باید 

 بچهبزرگ کنی؟ " 

 لبخند غمگینی به حرف منصوره زد . 

" ای خاله! دلت خوشه! بچه کجا بود؟ اون وقتی کهباید 

بچه می آوردم دس دس کردم. حاال که دیگه یکه وتنها 

 توی این دنیا، ول معطلم ". 

 محبوبه بلند شد و با دست روی ران ملیکا زد . 

ناامیدکننده ممنوع! انگار چند سالشه کهاین " حرفای 

 جور حرف می زنه ". 

از فرصت استفاده کرد و ظرف ها را روی هم چید و 

بهآشپزخانه برد. دست خودش نبود، بی نظمی باروحیه 



 

اش سازگار نبود. اجازه نداد دو زن از جای شانتکان 

بخورند. بعد از شستن و مرتب کردن آشپزخانه،از چای 

تازه دم، لیوان ها را پر کرد و بهکنار دو خوش رنگ 

خواهر برگشت. منصوره شروع کرد بهادامه ی صحبت 

جوانی و بچه دار شدن. موهای لختقهوه ای تیره با ُدم 

 روشن اش را به یک سمت شانهریخت و شوخی کرد . 

" خاله حیف دختر نداری وگرنه ماشاال با این زبونزود 

 شوهرش می دادی ". 

گ بود و می دا نست از حرف زده منصوره زرن

 شده،چطور نهایت استفاده را ببرد . 

" این طورا هم که میگی نیست. ولی بدم نمیاد 

امتحانکنم. فرض می کنیم تو دخترمی و می خوام 

 شوهرتبدم ". 

 محبوبه غر زد . 

" به دختر من دست نزن. برو برای پسرت آستین 

 باالبزن ". 

ه! وقت زیاد می بره . " اونم به وقتش! اون دیرپز

 بذاراول این دختر رو سرو سامون بدم ". 

 ملیکا بلند می خندید و به کل کل دو خواهر نگاه می کرد.

 با حرف منصوره یک باره خنده روی لبش خشک شد.



 

 مات و با بهت به زن خیره شد که می گفت:  

" خدمت دختر خودم بگم که یه خواستگار برات 

 ست! خانواده دار.....م تین....آقا!پیداشده، ماه! تک! بی

شناس! من تضمین می دم که خوشبختت کنه. اون 

قدرداره که چشمش به مال و منالت نباشه. فقط باید 

 اجازهبدی بیاد و بیشتر آشنا بشین ". 

مضطرب به محبوبه نگاه کرد. محبوبه پلک خواباند 

 ولبخند زد . 

" دل  " مادر هیچ عجله ای نیست. خوب فکراتو بکن!

می زد بپرسد از که صحبت می کنند. منصوره دستیبه 

 گونه اش کشید و خندان گفت:  

" قربونت برم! یه طوری نگاه می کنی انگار نمی 

دونیخواستگار چیه؟ مادر! سعید پسر حاج خان لو به 

منزنگ زد که راضیت کنم یه فرصتی بهش بدی. منم 

 کهچشم بسته سعید رو تأیید می کنم ". 
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به راه امید پیچ در پیچ  مرا لطف تو می باید و دگر هیچ 

 ..... 

  

 احساس سربازی را داشت که تنها زیر آتش

 دشمن،محاصره شده و امیدی به نجات نداشت. حس

ذره ای معلق در کهکشان را داشت. انگار به هیچ کسو 

یتیمی را داشت کههمه  هیچ جا متصل نبود. حس کودک

می خواستند ب رایش بزرگتری کنند. همه هم خیر 

 وصالحش را می خواستند . 

می ترسید چیزی بگوید و ناراحت شوند و از این کهبود، 

 تنهاتر شود. به شدت از سعید عصبانی بود. نه

بچه بود و نه دختری نوجوان و احساساتی که نداند 

گفته بود نمی  چهمی خواهد. واضح و صریح و سلیس

تواندپیشنهادش را ق بول کند. درک رفتار و واسطه 

کردنمنصوره، وقتی هنوز خانواده اش راضی نبودند؛ 

 برایشقابل هضم نبود . 



 

بیشتر از این ناراحت بود که منتظر موافقتش بودند. 

باوجودی که بازهم به صراحت گفته بود مخالف 

و از است؛اصرار داشتند که خوب فکرهایش را کند 

سراحساس تصمیم نگیرد. که چ نان موقعیت بی 

نظیرینصیب هرکسی نمی شود. حتا منصوره پا فراتر 

 گذاشتو گفت:  

" ببین چقدر دوست داره که از من خواهش 

 کرد،مادرشو رو هم راضی کنم ". 

ملیکا از همین حرف قالبی ساخت برای چسبیدن و 

 نبود.رهاشدن از این باتالق. از سکوت محبوبه راضی 

کاش به کمکش می آمد و با ه م منصوره را راضیمی 

کردند که کوتاه بیاید. برای خاتمه دادن به بحث، بلندشده 

 و گفته بود . 

" من جوابم رو به خودشون داده بودم. تا خانواده 

اشراضی نباشن که من قبول نمی کنم. اما به خاطر 

شمابازم فکر می کنم. فقط اگه دلم راضی نشد، شما 

 ناراحتنشین! " 

» منصوره خواست چان ه بزند که محبوبه با گفتن

بحث را بسته بود. او هم سریع به اتاق « همینمغنیمته



 

رفتهو لباس هایش را پوشیده و خداحافظی کرده و 

 بهخانه اش برگشته بود. تحمل ماندن در خانه را هم

 نداشت. بند کیف کوچک را از سر رد کرده و روی

داخته و بیرون رفته بود. تا غر وبراه شانه ی مخالف ان

 رفته بود. اشکش آمیخته در باران ریزی که

می بارید؛ شد اما از راه رفتن باز نایستاد. وقتی بهخانه 

رسید از خستگی نا نداشت. دوش گرفت و چمدانکوچکی 

 برای فردا آماده کرد . 

پیام هایش را چک کرد. پیامی از بانک و مبلغی کهنشان 

 حقوقش را واریز کرده اند. پوز خندی زد.می داد، 

مبلغ در برابر سودی که از سپرده هایش می 

 گرفت؛چیزی نبود. از این بابت هم خود را سرزنش کرد.

بی جهت خودش را درگیر کار کرده بود. اما فکر این 

کهاز صبح در خانه باشد یا نهایت با محبوبه هم زبان 

بود، برای شودهم، اذیتش می کرد. زمانی که آرش 

سرگرمشدنش کالس های مختلف می رفت و صبحش را 

تاعصر پر می کرد. زبان و موسیقی و ورزش! استخر 

 وپاساژگردی با مهرنوش. 

این سه را در حد حرفه ای کار کرده بود. کالس هایی 

همبودند که تفننی فقط چند جلسه رفته و خوشش نیامده 



 

ر در ورها کرده بود. مثل خطاطی و سفال گری. کا

شرکتهیچ مزیتی ک ه نداشت، خوبی اش این بود که 

خسته اشمی کرد. شب سر روی بالش نگذاشته، خوابش 

 می برد.

البته اگر سلمان و رؤیا و ناراحتی و دعواهایش 

اجازهمی داد. ساعت ده شب، وقتی آماده ی خواب می 

 شد؛محبوبه زنگ زد و گفت که می خواهد ببیندش.

خاموش کرده بود، روش ن کرد چراغ های سالن را که 

ومنتظر شد. ضربه به در واحد خورد، در را باز 

ومحبوبه را به داخل دعوت کرد. تا به مبل ها 

 برسندتعارف کرد که مزاحمش شده و باید ببخشد . 

 محبوبه بی مقدمه به اصل موضوع پرداخت . 

" مادر من حس کردم ظهر ناراحت شدی. وقتی رفتیبه 

از سر شب هم حاجی د اره غرمی زنه  منصوره هم گفتم.

که پسر مردم به ما چه! چرا دخترمو ناراحتکردین. چون 

فردا مسافری امشب اومدم. اومدم بهتبگم تو هر 

تصمیمی بگیری من و حاجی پشتتیم. حتااگه منصوره 

خوشش نیاد. اصالً نمی خواد خودتومجبور به کاری کنی 

 که دوست نداری ". 



 

زن را در بغل گرفت . از این دست هایش را باز و 

دنیاهمین را می خواست. همین که در هر حالی، کسی 

 باشدکه درکش کند و پشتیبانش باشد . 

" مرسی مادرجون! دیگه دنیا هم اگه روبروم باشهنمی 

 ترسم. چون شما و حاج بابا کنارمین ". 

محبوبه بوسیدش و بلند شد که برود. جلوی در با 

 خندهگفت:  

شنوه بهش گفتی حاج با با کیف می کنه! " " حاجی ب

قربان صدقه ی این زن و مرد رفتن، کاری نبود که 

 نیازبه تظاهر داشته باشد. از ته دلش برمی آمد . 
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" قربون شونم می رم. حاج بابا گفتن که چیزی نیست 

 ." 



 

و انگشتش را  محبوبه چشم غره ای با خنده رفت

 جلویدختر تکان داد . 

" آی آی حواست باشه من حسودم ها! " با خیال راحت 

تری خوابید. هرچند هنوز از سعیدعصبانی و از 

منصوره دلش گرفته بود. فکر این کهسلمان می داند و 

 بی خیال است هم بیشتر اذیتش می کرد.

تا چشم هایش اسیر خواب شود، با خود تکرار کرد 

فکر سلمان را از سرش بیرون کند .فکری کهنمی  کهباید

دانست از کی و چطور در مغزش جاخوش کرده وبیرون 

 نمی رفت . 

با صدای آالرم موبایلش از خواب بیدار شد. دکمه کتریرا 

زد و تا آماده می شد یک لیوان نسکافه درست کرد 

وخورد. چمدانش را جلوی در گذاشت و از بسته 

از مطمئن شد. وارد البی شد. س بودنشیر اصلی آب و گ

اعتشش و بیست و پنج دقیقه بود. از البی می 

توانستماشین های جلوی برج و خیابان را ببیند. نمی 

دانستدرخشش می آید یا ماشین دیگری مثل تاکسی یا 

 اسنپ.



 

پشیمان بود که همان دیشب نپرسیده است. البی منهمان 

د. جلوآمد و مردی بود که آمارش را به سهراب داده بو

 خواست خودشیر ینی کند . 

" خانم مهندس تاکسی خبر کنم؟ مقصدتون کجاست؟ 

باماشین خودتون نمی رید؟ " سرش را جلوتر آورد و 

 یواش گفت:  

 " زنگ بزنم خان داداش تون! خیلی نگران بود.

 خیال تون راحت نمی ذارم حاجی متوجه بشه ". 

چه می با تعجب نگاهش کرد. اول صبح این مرد 

 گفت؟احتماالً او را با کس ی دیگر اشتباه گرفته بود . 

" خان داداشم؟ من برادر ندارم که شما بخواین 

 زنگبهش بزنین. فکر کنم اشتباه گرفتین ". 

مرد کوتاه نیامد. با پرحرفی نشانه های سهراب را داد 

واز نگرانی اش گفت. از این که او خیالش را راحت 

ن را عوض کرده و ساعت رفت کردهو بهش گفته ماشی

 وآمدش را گفته تا خیال برادرش راحت شود . 

از زور عصبانیت و حرص کم مانده بود در دهانمردک 

بکوبد. یک قدم عقب رفت و با لحنی که تازگییاد گرفته 

 بود؛ بدون این که صدایش باال برود، گفت:  



 

" من برادری ندارم و این آقا مزاحمه! فکر کنم 

بر هیئت مدیره ی برج، به پلیس هم اطالع  بایدعالوه

 بدمکه شما با این آقا توی مزاحمت شریک هستین ". 

رنگ از رخ مرد پرید. با تته پته به التماس افتاد 

کهاشتباه کرده و رحم کند و نانش را نبّرد و چند 

 سرعائله دارد و چه و چه ...... 

یک چشمش به بیرون بود و ماشینی که نمی دانستچرا 

نیامده و چشم دیگر به مرد. در مقا بل حرف هایمرد 

 موضع گرفت . 

" قرار نیست شما آمار اهالی برج رو به کسی 

 بدید؟برای امنیت ساکنین این جا نشستید ". 

» چمدان را کنار کانتر اطالعات گذاشت و با گفتن 

بیرون رفت. دو سمت خیابان را نگاه « االنبرمی گردم

را درآورد که به درخشش  کردو خبری نبود. گوشی

زنگبزند. همان طور که دنبال اسم مرد، لیستش را می 

گشت؛گوشی زنگ خورد و نام سلمان نفسش را بند آورد 

. انگار هربار برای صحبت با این مرد، باید حجم 

عظیمیاکسیژن به ریه می رساند تا بتواند حرف بزند. تا 

الو  نفسکم نیاورد و خفه نشود. تماس را وصل کرد و

 گفت . 



 

" صبح بخیر! کجایی خا نوم قرارمون ده دقیقه ی 

 پیشبود ". 

گوشی را جلوی چشمش گرفت و دوباره به صفحه 

نگاهکرد. نه اشتباه نبود. اسم و شماره ی رند سلمان 

 بود.

ولی از چه قراری می گفت. گیج و منگ با من 

 کرد . « سالم»من

دیگه! " " علیک! ملیکا خوابی هنوز؟ ساکت کو؟ بیا 

فقط شنیدن اسمش از زبان مرد کافی بود تا دلشبلرزد. 

چرا این کار را می کرد؛ خدا می دانست. بهزحمت 

 قوایش را جمع کرد و پرسید . 

 " شما کجایی؟ مگه قراره با شما برم شمال؟ " 
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 " پشت سرتو نگاه کن ". 

 را دید. چراغی زد و خودی نشانچرخید و ماشینش 

داد. چطور متوجه ماشینش نشده بود. در را باز کرد 

ویک پایش را بیرون گذاشت. دستش را روی در 

 بازمانده تکیه داد و گفت:  

 " ساکی... چمدونی چیزی نیاوردی؟ " 

صدایش هم از گوشی و هم از فاصله ای که بین شانبود، 

آورد. از شدتبهت و به گوش می رسید. گوشی را پایین 

حیرت، نمی توانست حرکت کند. لبخند رویلب های 

سلمان را باور نمی کرد. جوابش را نداد. بهطرف برج 

 رفت. صدایش را شنید که می گفت:  

 " چی شدی؟ قهر کردی؟ " 

برگشت و دید که از ماشین پیاده شده و دنبالش 

راهافتاده است. انگشتش را به عالمت سکوت رویبینی 

گذاشت. البی من از پشت شیشه های قدی،چشمش  اش

ب ه آن ها بود. اخم کرد و با جدیت در چرخانبرج را هل 

داد و داخل شد. چمدان را برداشت و درمقابل اصرار 

مرد برای کمک، دستی تکان داد وتشکری زیرلب پراند 

و رفت. سلمان هنوز همان جاایستاده بود. از کنارش رد 

 ت . شد و به طرف ماشینشرف



 

به ماشین نرسیده، دست سلمان روی دسته ی 

 چمداننشست و صدای بمش آمد . 

 " بده من برو بشین. دیر شد ". 

با غیظ و غضب نگاهش کرد و بی حرف دسته را رها 

ودر ماشین را باز کرد و نشست. چمدان را در 

بسم »صندوقعقب ماشین گذاشت و پشت فرمان نشست. 

 د . گفت و ماشین را روشن کر«الل

از درون می سوخت. از عصبانیت، داغی را در گوش 

هاو صورتش احساس می کرد. کم پیش می آمد تا این 

حدخشمگین شود. عصبانیت از البی من که آمارش را 

بهسهراب داده کم بود؛ رفتن با سلمان به شمال هم 

اضافهشد. هرچه دندان به لبش فرو می کرد که چیزی 

وی پاها مشت کرده مانده نگویدنمی شد. هر دو دستش ر

 بود.

تمام بدن ش از انقباض درد گرفت. چند بار دهانش راباز 

کرد و صدا در نیامد. چهره ی سلمان آرام و بی خیالبود. 

 گویی تنهاست و با آرامش رانندگی می کرد . 

 بدون این که نگاهش کند، گفت:  



 

سبد  چای و صبونه رو مامان آماده کرده، توی

رویصندلی عقبه. موافقی بعد از کرج یه جا وایسیم وب 

 خوریم؟ " 

طوری راحت از صبحانه خوردن می گفت که انگاربارها 

با هم سفر رفته و بارها کنار جاده ایستاده و درهوای 

بی »سرد صبح زمستانی چای خورده و لقمهگرفته اند. 

کلمه ای بود که ملیکا برایخودش تکرار می « انصاف

د و بغض به گلویش می نشاند. فکرکرد این مرد اگر کر

ذّره ای انصاف داشت؛ این طور با دلشبازی نمی کرد. 

فکر کرد؛ این قدر برایش بی اهمیت استکه از بالیی که 

 سر او می آید، ککش هم نگزد . 

نیش اشک را پس زد. نفسی گرفت و گذاشت تا خشمباال 

 طع گفت:  بیاید وکنترل زبان را بگیرد. سرد و قا

" کارتون اصالً قشنگ نبود رئیس. باید به من اطالعمی 

دادید با شما قراره برم مأموریت که در اون 

صورتاصرار می کردم یا با ماشین شخصیم برم یا 

 آژانسبگیرم. رفتارتون اصالً حرفه ای نبود ". 

کلمات را چنان محکم بیان کرد که هر کلمه اش 

لمان می نشست. سیلیسختی بود که روی صورت س

باورشنمی شد این زن، همان ملیکای یک ماه پیش باشد 



 

که بهسهراب التماس می کرد دست از سرش بردارد. 

 فکر

کرد چقدر از جابه جایی اش ناراحت شده که کینه کرده 

ونتوانسته سلمان را ببخشد. همه ی حرف ها یک طرف 

آقا »هم یک طرف. دلش « رئیس»وکلمه ی 

ی خواست. همان که با گفتنش گفتنش را م«سلمان

تارهای قلبشرا می ل رزاند. تارهای غیرقابل دسترسی 

که انگار تاحاال وجود نداشتند و فقط برای ملیکا خلق 

 شده بودندتا با صدا و نگاهش بلرزند . 

این لحن و برودت را از کجا آورده و برای او به کاربرد. 

کاکرد. ناباورانه یک نگاه به جاده و یک نگاه به ملی

درست که دلش قوی بودنش را می خواست و همه ی 

 کارهایی که کرد؛ برای رسیدن ملیکا به این

نقطه بود. اما......اما نه برای خودش و در مواجهه 

 باخودش . 

  

برای خودش همان ناز صدا را می پسندید و هماننگرانی 

 گفتنش! « آقاسلمان»و التهاب را در 

 دور نماند اما مهم نبود.عصبی شدنش از چشم ملیکا 

 باید حرفش را می زد . 



 

طلب کارانه و حق به جانب و با لحنی حرص درآر 

 وبّرنده ، گفت:  

از این که با من داری میای شمال این قدر شاکیهستی؟ 

 درخششو ترجیح می دادی؟ یا شایدم سعیدو؟ " 
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ه پس هر نگه ساده ی من  چه جنونی، چه تو چه دانی ک

 نیازی، چه غمی ست؟  

  

آدمی انتظاراتش از هر کسی متفاوت است. از 

دوست،انتظار نارو زدن و از معشوق، انتظار بی وفایی 

 ندارد.



 

ملیکا و سلمان هر دو از هم بر حسب شناختی 

کهداشتند؛ توقعاتی هم داشتند. ملیکا با توجه به 

دست به عصاتر بود. از این که کسی موقعیتیکه داشت، 

فکرکند، آویزان شده و می خواهد قاپ مردی را 

بدزدد؛می ترسید و همین باعث می شد محتاط تر رفتار 

کند.انتظاراتش را در حد معقول نگه می داشت و از 

 سلمانهم همین را می خواست . 

 از وقتی منصوره از سعید گفته و اصرار کرده بود؛

داشت با سلمان ارتباط داشته باشد. حتادر بیشتر هراس 

 کار هم دلش م ی خواست  این ارتباط به حداقل برسد.

برخالف او، سلمان با چیدن برنامه ی این مأموریتنشان 

داد که وجود ملیکا برایش اهمیتی ندارد. شاید اواین 

موقعیت را برای راضی کردنش به ازدواج بادوستش، 

 فراهم کرده بود . 

ملیکا را عصبی و ناراحت می کرد. شاید  این فکر

تاحدودی می تو انست با درخشش و بقیه سرد و 

قاطعبرخورد کند؛ اما با سلمانی که جایگاه خاصی در 

دلشداشت، سخت بود. وقتی سلمان تشر زد و اسم سعید 

 راآورد؛ بغضش تبدیل به اشک شد . 



 

سرش را به سمت پنجره چرخاند تا اشکش را از 

ند. سلمان دست بردار نبود. مرتب تکرارمی مردپنهان ک

با هر « جواب بده.....چرا حرف نمی زنی؟»کرد

بارتکرار، ملیکا عصبی تر می شد و طبق معمول 

 باعصبانیت، زبانش شروع به کار می کرد . 

سرش را چرخاند و مستقیم به مرد زل زد. صدایشلرزید 

 اما واضح صحبت کرد . 

بشم و بهم گفته بشهقراره ترجیح می دادم که آدم حساب 

با رئیسم بیام مأموریت .برای من درخشش یاخان لو یا 

شما فرقی نداره! همه، مدیرای من هستید ومن 

 کارمندتون ". 

 سلمان کوتاه نگاهش کرد و جوابی نداد. ناامید از

جوابی که شنید حرفی در دهانش نیامد که بگوید. 

فرقی نداشت؟ واقعاًبرای این زن با درخشش یا سعید 

پسچرا برای او با همه ی زن های اطراف ش، متفاوت 

 بود . 

سکوت طوالنی شد. از کرج گذشتند و اولین محلپارکی 

که دید، کنار زد و ایستاد. دستش را روی پنجرهتکیه 

داد و انگشتش را روی لبش گذاشت. ملیکا کمیآرام شده 



 

رها بود. باران نم نم می بارید. در افق پیش رورعدی اب

 را می شکافت. یک باره برگشت طرف زنو گفت:  

 " منو نگاه کن! " 

ملیکا مات از این لحن دستوری و خشمگین، سرش 

راچرخاند و زل زد توی چشم های مرد. نمی دانست بعد 

 ازاین سکوت طوالنی دوباره چه می خواهد بگوید.

نگاهش از این چشم به آن چشم دوید. گویی سؤالیداشت 

 دروغش را می خواست بفهمد . که راست و 



 

جریان سعید چیه؟ چی زی بین تونه؟ اون روز 

 دیدمایستاده بود جلوی میزت داشت حرف می زد ". 

ابروهای ملیکا با هم باال رفتند و پیشانی چین افتاد. 

بعداز درک حرف مرد، اخم کرد. حرص باال زد و 

 حاضرجوابی کرد . 

شماست از من می پرسین؟ از طرف من  " دوست

کههیچی نیست. اومد گفت بریم ناهار حرف دارم . 

گفتمباشه. رفتم و پرسیدم حرفت چیه؟ لطف کردن و 

 گفتناز من خوش شون اومده "..... 

 پره های بینی مرد با دم و بازدمش فراخ می شد . 

 " خب حاال نمی خواد دقیق بگی چی گفت. بعدش "... 

ست به سینه نگاهش را از مرد گرفت و حرص زده د

 بهروبه رو خیره شد . 

" بعدشو باید از مامانتون بپرسین که واسطه شدن 

 واصرار دارن بله بگیرن ". 

خودش هم دوست نداشت از منصوره این طور صحبتکند 

ولی لحن حق به جانب و طلب کار مرد، وادارشمی کرد 

 راضی با حرص و غضب حرف بزند. از این قضیهاصالً 

 نبود. همان طور دست به سینه چرخید وگفت:  

 میشه خواهش کنم به دوست تون بگ ین دست از سر



 

من برداره؟ هم به خودش گفتم و هم به منصوره جونکه 

 نمی خوام و نمی تونم. شما بگین بلکه تمومش کنه ". 

می توانست قسم بخورد که سایه ای از خنده را 

گونه اش خیلی کوتاه  درچشمان مرد دید. چال باالی

پدیدارو دوباره محو شد. بدون این که چیزی بگوید، 

خودشرا به سمت صندلی عقب کشاند و سبد را به جلو 

 آورد.

همین کشش، باعث نزدیکی اش به ملیکا شد. بوی 

عطرسلمان در مشامش پیچید. ناخودآگاه چشم ها را 

بست وبو کشید. سبد که بین دو صندلی قرار گرفت؛ 

 ا راباز کرد. اخمی به ابرو انداخت و با غیظ گفت:  چشم ه
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" االن منصوره جون چه فکری می کنه درباره ی 

 من؟برداشته سبد صبونه هم آورده! " 

 پیاده شد و سبد را روی صندلی گذاشت . 

 در سبد را باز کرد و دو تا لیوان درآورد و به دست

ملیکا داد. فالسک چای را درآورد و با ابرو اشاره 

 بهلیوان ها کرد . 

"درست بگیر نریزه روی پات. این قدر هم غر نزن. 

 منزن غرغرو دوست ندارم ". 

چشم های ملیکا به آخرین حد باز شد. دهانش از اینهمه 

پررویی باز ماند. سلمان سرد و یخی اوایل و یا 

کجا! لیوان ها را پر کرد درشرکت کجا و این مرد پررو 

 واز دست ملیکا گرفت . 

" بده من خودتو نسوزونی! فعالً که توی این دنیانیستی 

 انگار ". 

نایلونی که لقمه های آماده ی نان لواش و نان باگت 

درآن بود؛ درآورد و جلوی ملیکا گرفت. وقتی 

 ملیکابرنداشت؛ نچی کرد و گفت:  

می کنه چون منومی " مامان فکر بدی درباره ی تو ن

شناسه. در مورد سعید هم به مامان گفتم که دخالتنکنه 



 

ولی گفت باید مطرح کنه که اگه پرسید، دروغینگه. حاال 

 لقمه رو بردار. باید زودتر حرکت کنیم.

 امروز رو الاقل برسیم وسایل رو تحویل بگیریم ". 

 " واقعاً که!"  



 

ر از این چیزی نتوانست بگوید. یک لقمه که بیش ت

ازبقیه کوچک تر بود برداشت. می دانست برندارد، 

مردول کن معامله نیست و اصرار می کن د. ته دلش 

 کمیخوشحال بود از این که سلمان خبری از سعید و

خواسته اش نداشته و مادرش را هم از دخالت 

کرده بازداشتهو منصوره برای دروغ نگفتن مطرح 

است. حالشبعد از خوردن ساندویچ پنیر و گردو و چای، 

 بهتر شد.

کمی آرامش باعث شد خوابش بگیرد. سرش را بهشیشه 

 ی سرد چسبان د و چشم ها را بست. 

" حاال دلیل تو برای رد کردن سعید چیه؟ بچه ی 

 خوبیهکه! " 

چشم ها گرد و خواب فراری شد. سرش را به 

شد. تازه به خودش امید داده طرفشچرخاند. باورش نمی 

 کهنشانه هایی از توجه اش را بروز داده است . 

نیم نگاهی به صورت متعجبش کرد. سرش را تکان 

ملیکا ابرو درهم کشید و لب بهم فشرد «. چیه؟» دادکه 

 وگفت:  

" خدا برا مادرش حفظش کنه ولی به من چه؟ منمیگم 

 نره شما میگی بدوش! عجب گیری افتادما! " 



 

 " حاال چرا عصبانی میشی؟ " 

 دست ها را در هم پیچاند و با ناراحتی جواب داد . 

" برای این که کسی به این فکر نمی کنه منم آدمم وبرا 

ی خودم عقل و شعور دارم. فکر نمی کنن وقتیمیگم نمی 

خوام، برام فرق نداره این آقا فرشته اس یاهر چی. به 

ا منمکه هیچ این فکر نمی کنن که یک طرف ماجر

احساسی ندارم و شرایطم طوری نیست کهآماده ی یه 

 رابطه ی دیگه باشم. برای این که "...... 

" باشه بابا! فهمیدم..... چرا از جنبه ی مثبت به 

ماجرانگاه نمی کنی. این که دوِست دارن و به فکرت 

 هستن."  آه کشید و با غم گفت:  

فکرم بوده  " از این جنبه که البی من برج هم به

کهآمارم رو به سهراب داده. چون بهش گفته برادرمه 

ونگران وضعیتم. دلم از همین می سوزه. این بهونه 

روعلم کردن و به نتیج ه اش کاری ندارن که فقط 

 ضررشبه من می رسه ". 

این بار قیافه ی سلمان عالمت سؤال شد. خون بهگونه 

 هایش دوید. صدایش بم تر و گرفته شد . 

منظورت چیه؟ البی من چی کار کرده؟ " برایش از " 

 صبح و حرف های مرد گفت و ادامه داد . 



 

 " این آقا به زعم خودش خواسته به من کمک کنه.

همین وضع در رابطه با آقای خان لو هستش. من 

بهخودش میگم نه؛ خاله رو واسطه می ذاره. به 

 خالهمیگم نه، شما میای جلو! باز خدا پدر حاج بابا

روبیامرزه که طرف منو گرفت  گرنه که باید سر 

 بهبیابون می ذاشتم ". 

  

 #شهر_بی_فرشته 

  

 #الف_صاد 

  

  121#پارت 

  

  

هنوز صدایش خش دار بود و آهسته هم که صحبتمی 

 کرد، بیشتر معلوم می شد . 

 " من منظوری نداشتم. سعید هم صحبتی با من نکرده.

 فقط خواستم نظرتو بدونم ". 



 

دستش را روی لبه ی پنجره گذاشت و کف دست راتکیه 

گاه سر کرد. اشکی از گوشه چشمش چکید. دمیگرفت و 

 غمگین گفت:  

" خسته شدم. از این همه فشار برای ه ر مسئله 

خستهشدم. اون از سهراب و اینم از خان لو! انگار زنی 

کهشوهرشو از دست داده، حق حیات و حق نظر دادن 

م ازش سلب میشه. تازه این برای وتصمیم گرفتن ه

 منکه از لحاظ اقتصادی وابسته کسی نیستم این طوریه.

خانواده ای هم ندارم و شوهرم هم خانواده ای نداشته 

کهمدعی بشن ولی باز هم تحت فشارم. حس جذامیا 

رادارم که همه ازش می ترسن و دنبال اینن که 

 ازخودشون دورش کنن ". 

راسلمان « ن نباش! درست میشهاینا چیه میگی؟ نگرا» 

برای خاتمه دادن به بحثی که باعث اشکی شدنچشم زن 

شده بود؛ گفت. حاال از سعید عصبانی بود کهبی جهت 

پای منصوره را به این ماجرا باز کرد. ازخودش هم 

بیشتر ناراحت شد که همان جا با سعیدصحبت نکرد و 

ردن ملیکا قال قضیه را نکنده بود. پشیمان از اینکه با ب

به ویالی خانواده ی خان لو، سببتوجه سعید به زن شده 

بود. اگر می خواست بشمارد کهلیست پشیمانی هایش 



 

زیاد بود و صدر همه ی آ ن ها همکار کردن ملیکا در 

 شرکت بود . 

نگاهش کرد. سر به دست تکیه داده به روبرو خیرهبود. 

 مژه هایش خیس و لب هایش خشک. نگاهش راگرفت و

 گفت:  

" چیزی می خوری؟ وایسم یه چای دیگه بخوری؟ " 

سرش را بلند کرد و صاف نشست. تشکر کرد و گفتکه 

چیزی نمی خواهد. دلش می خواست این مأموریتزود 

تمام شود. بودن نزدیک سلمان و دوری کردن وسرد 

 بودن، سخت بود. مثل بیست روز گذشته با

امید نداشتنبود خیالش سر کردن بهتر از کنارش بودن و 

 . 

هرچه سلمان تالش کرد تا هم صحبت شوند؛ ملیکا 

باجواب های کوتاه راه نداد. همین که سکوت حاکم 

 شد؛چشم ها را بست و خ ود را به خواب زد . 

سلمان از درخشش سخت گیرتر بود. فقط فرقش این 

بودکه حرفی به ملیکا نمی زد. ظرف سه روز کار را 

ملیکا بعد از کار خود را در  جمعکردند. سه روزی که

اتاقهتل زندانی و پیشنهادهای سلمان برای گردش در 

شهررا رد کرد. به این نتیجه رسیده بود که اگر 



 

سلمانحسی داشت، منصوره می فهمید و اصراری برای 

قبولسعید نداشت. یا اگر هم حس کم رنگی هم این وسط 

 ابود؛با کمک به سعید، قصد دور کردنش از سلمان ر

داشت. در هر صورت ملیکا به این نتیجه رسید 

 کهعاقالنه ترین کار، دوری کردن از سلمان است . 

 رفتار سلمان هم چیز بیشتری نشان نمی داد.

پیشنهادهایش هم گویا فقط از سر احترام و وظیفه 

بود.از رد شدن شان هم نشانی از دل گیری بروز نمی 

هی صدای داد. هرروز با محبوبه حرف می زد و گا

 منصوره رامی شنید که سالم می رساند . 

 وقت برگشت حال هر دو با زمان آمدن متفاوت بود.

انگار دیوار بلندی بین شان کشیده شده بود. هر دو 

ازصمیمیتی که شکل گرفته ؛ عقب نشینی کرده و به 

مرزرسمی بودن نزدیک شده بودند. هیچ اتفاق 

ود. ملیکا برای خاصینیفتاده اما فضای بین شان سرد ب

به کار می برد. تأکیدی بر رابطه « رئیس»خطابکردنش 

 شان.

ابروهای پر و مشکی سلمان در هم گره خورده و بازنم 

 ی شد . 

 " بایستیم چای بخوریم؟ " 



 

 " بله ممنون میشم ". 

گفت وگوها به همین شکل کوتاه و ساده بود. 

 عصرحرکت کرده و خیلی زود به تاریکی خورده بودند.

 رادیو روی موج آوا با صدای خیلی کم پخش می شد.

 مکالمات تلفنی سلمان، صدای غالب فضای ماشین بود.

 با سعید حرف زد و از اجرای مو فق طرح گفت.

بله »سؤال های سعید را در مورد کار جواب داد. جمله ی

ملیکا را مطمئن کرد که سعید درموردش « ایشونم هستن

منصوره زنگ زدو پرسید  پرسیده است. بعد از سعید،

 که کجا هستند و کی می رسند. ملیکا در

سکوت و خیره به جاده به آهنگ صدای سلمان گوشمی 

داد. از باال و پایین رفتن تن صدا و تلفظ کلمات،می 

توانست بفهمد که موضوع صحبت خوشایندشهست 

یانه؟ وقتی به ظاهر با آرامش اما کلمات رامحکم و با 

 می فهمید عصبی شدهاست.  شدت ادا می کرد؛

" مادرجان! بذار من برسم بعد برنامه ی مهمونیبچین 

 ." 

پشت »نگاهی به صفحه ی گوشی کرد و با گفتن 

این « سرگرده»تماس منصوره را قطع کرد. « خطیدارم.

راگفت و تماس را وصل کرد. ملیکا بی اختیار دل 



 

شورهگرفت. کمرش را به در تکیه داد و به طرف 

 خید. نگاهش به دهان مرد بود که چه می گوید.سلمانچر

« کی؟ چرا؟»سلمان کوتاه و یک کلمه ای می پرسید. 

 دلتوی دل ملیکا نبود تا تشکر و خداحافظی کرد . 

 " چی شده؟ خبر تازه ای داشت؟ " 

 " سهرابو گرفتن! " 
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 .  عقل بیهوده سر طرح معما دارد

 بازی عشق مگر شاید و اما دارد؟  

  

در سالن خانه ی ملیکا، فقط صدای فین فینش شنیدهمی 

شد. مهرنوش کنارش نشسته و دست به کمرشمی کشید 

تا آرام شود. حاجی دانه های تسبیح را نامنظمدو سه 



 

تایی رد می کرد. محبوبه بال روسری را بهچشمش 

 کشید و چادرش را روی سر مرتب کرد . 

 " بسه مامان جان! خودتو کشتی از دیشب تا حاال.

خسته و کوفته از راه اومدی و یه بند داری گریهمی کنی 

 ." 

مهرنوش دستمالی از جعبه بیر ون کشید و به دستملیکا 

 داد. دماغش قرمز و پوست پوست شده بود.

چشم های درشتش خطی شده و پلک هایش پفک را 

 د . ردکرده و به حد بالشتک رسیده بو

" شما بهش بگین. من که از بس گفتم زبونم مودرآورد. 

 آخه مگه فرقی هم داره؟ اوضاع همونه کهبوده ". 

احمد سرش را بلند کرد و نگاهی به جمع کرد. سری 

 بهدو طرف تکان داد و گفت:  

" من که هنوز توی شوکم. باورم نمیشه. ملیکا جانحق 

 داره به خدا ". 

یکا، چشم غّره ای به مهرنوش از باالی سر مل

شوهرشرفت. شال ملیکا را کمی جلو کشید. صورتش 

 رابوسید . 



 

" پاشو قربونت برم. پاشو بریم یه آب به دست و 

روتبزن. شا م که نخوردی الاقل میوه ای چایی چیزی 

 بذاردهنت ". 

همراه مهرنوش کشیده شد. پاهایش انگار جوننداشت. 

 .  احمد از حاجی سراغ سلمان را گرفت

" مهمان داشتن. از قبل برنامه ریخته بودن و نمی 

 شدکنسل کنن ". 

بیست و چهار ساعت بود که انگار آتش به جانشانداخته 

بودند. اولش شوک بو د و انکار و باور نکردنو بعد 

 آتش گرفتن و سوختن. چه رسمی داشت این

روزگار. چرا کسی به کسی رحم نمی کرد. مگر از 

 مت نداشت. قدیمنان و نمک حر

محبوبه از صبح آمده و دیگر نرفته بود. مهرنوش 

واحمد هم عصر آمده بودند. زبان همه از دل داری 

قاصربود. از مهرنوش خواست که برگردد پیش بقیه. 

گفتآبی به صورتش می زند و می آید. بیشتر دلشمی 

خواست تنها باشد و فکر کند. تمام چیزهایی کهدیشب به 

 می خواست مرور کند . شان فکر کرده را 

دیشب وقتی صحبت سلمان با سرگرد تمام شد. با 

دلش زیر و رو شد. « سهراب رو گرفتن»یکجمله ی 



 

آنیدلش شاد شد که مز احمت هایش باعث گرفتاریش 

 شد.

لبخندی بی هوا روی لبش نشست. اما ثانیه ای بعد 

 فکرکرد که وقتی او شکایت نکرده و حتا در شهر هم

ه جرمی دست گیرش کرده اند. همین را نبوده، به چ

باواهمه از سلمان پرسیده بود. جواب سلمان حالش 

 رادگرگون کرد . 

 " به جرم قتل شوهرت گرفتنش ". 

قتل »کل مات ثقیل و غیرقابل فهم بود انگار. 

گویی برای کسی دیگر به کار رفته و ارتباطی «شوهرت

 منظورش از قتل شوهرت چیه؟ یعنی»با اونداشت. 

چند دقیقه ای زمان برد تا حالجی کند و « کیوکشته؟

بفهمد.سلمان نگران از واکنشهایش ماشین را به شانه 

 یخاکی جاده کشانده و چراغ ه ای خطر را زده بود . 

چرخید به طرفش و نامش را بارها و پشت هم صدا 

زدهبود. چشم هایش دو دو می زد. رنگ پریده اش در 

مد. لب هایش می لرزید. دل نور کمماشین به چشم می آ

به دریازد و دست های زن را گرفت. دو تیکه یخ را 

انگار دردست داشت. بخاری را زیاد کرد. صدایش را باال 

 برد ومحکم اسمش را گفته بود . 



 

با همان لرزش لب ها، خندید. خنده ای هیستریک 

وعصبی. دستش را بیرون کشید و انگشت اشاره 

 داده بود . راجلوی سلمان تکان 

" شوخی خوبی نبود سلمان خان! یکی طلب شما. 

 منوبگو که داشت باورم می شد ". 

 " ملیکا......ملی خانوم ".... 

چانه اش لرزید و دو دستش را جلوی دهانش گرفت 

 وبغض کرده و با ناباوری گفت:  

" آرش رو سهراب کشته؟ اینو سرگرد گفت؟ تو روخدا 

 راسشو بگین ". 
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سلمان از حال بد زن، مستأصل شد. نمی دانست 

چطوراین زن درهم شکسته را آرام کند. دلش می 



 

خواست تننحیف لرزانش را در بغل بگیرد و فشار دهد. 

آن قدر کهدیگر نلرزد. دلش می خواست دانه دانه اشک 

چکید  هایدرشتی که از چشم های سرندی پیتی اش می

راپاک کند و اجازه ندهد، گونه های لطیفش را خیس کند 

 . 

از این که نمی توانست کاری کند، عصبانی بود. سعیکرد 

آرام باشد تا بتواند او را هم آرام کند. نفسش را باآهی 

 بیرون داد و گفت:  

 " فعالً اتهامه! باید ثابت بشه. هنوز دقیق معلوم نیست.

نشونی سهراب رو داده. بایدیا  مثل این که داوری اسم و

اعتراف کنه یا مدرک مستدل گیر بیاد. شما خودتواذیت 

 کنی چیزی درست نمیشه ". 

 به ظاهر آرام شد اما لرزش چانه و دستش از چشم

سلمان دور نماند. آخرشب که رسیدند؛ سلمان اصرارکرد 

به خانه ی خودش نرود. حتا خواست که با او بهخانه 

نکرد. باید تنها می شد و در خلوتفکر  شان برود. قبول

می کرد که یک دوست چطور به مرحله ای می رسدکه 

 دوستش را به قتل برساند. ضربه ای به در خورد و



 

صدای مهرنوش که می خواست در را باز کند. 

صورتشرا با چند مشت آب سرد خیس کرد. لرزی به 

 تنشنشست. از صبح نتوانسته بود غیر از چای چیزی

ی بخورد. ضعف داشت اما دهانش مزه ی خاکمی دیگر

داد. در گلویش قلوه سنگی گیر کرده بود که اجازه 

یبلعیدن چیزی را نمی داد. بزاقش را به ز ور قورتمی 

 داد. خودش می فهمید که تب دارد. 

سلمان به محض پیاده شدنش برای محبوبه پیام داده 

وخواسته بود به محض دیدن پیام، به خانه ی 

ملیکابرود. می دانست محبوبه شب ها گوشی را 

خاموشمی کند. امیدوار بود که برای نماز که بیدار می 

 شود؛روشنش کند . 

محبوبه اما ساعت ه شت صبح پیام را دید. سریع به 

باالرفت. با این که شک داشت که ملیکا بیدار باشد 

 ولیآهسته در زد. در کمال تعجب ملیکا در را باز کرد.

کنار در و لباس هایش شلخته روی مبل  چمدان

افتادهبود. معلوم بود که تمام شب را روی مبل گذرانده 

 است.

تا شب سلمان مرتب پیام داد و زنگ زد و احوالش 

 راپرسید. اصرار داشت اگر حالش خوب نیست بیاید



 

ببردش تا سرم بزند. محبوبه خیالش را راحت کرد کهبه 

 آن حد نیست . 

م ناراحت بود که درست وقتی کهنباید، از دست مادرش ه

مهمان دعوت کرده بود. آن هم سعید وخانواده اش. 

تحمل این که بنشیند مادرش، سحر را بهرخ بک شد و 

از آن طرف از خوبی های ملیکا برایراضی کردن حاج 

خانم بگوید را نداشت. شاید در حالتعادی می توانست بی 

 خیال خود را نشان دهد ولی در

وقعیتی که همه ی هوش و حواسش پیش ملیکا این م

وحال و احوالش بود؛ این کار سخت و نشدنی به نظرمی 

آمد. سعید هم فرصت پیدا کرده و م رتب از ملیکامی 

پرسید و می خواست بداند به نظر سلمان، چطورمی 

تواند رضایتش را جلب کند. کالفه دستی به ریششکشید 

 و آهسته گفت:  

تو هنوز دختره رو راضی  " ببین داداش من!

نکردی،برداشتی زنگ زدی به ننه ی من که چی بشه؟ 

مگهنمیگی بهت گفته نه؟ با خودت فکر کردی شاید این 

 زنهنوز توی فکر شوهرش باشه؟ یه سالم نشده هنوز!

 مادرت هم راضی نیست که بماند ". 



 

نگاه غمگین سعید را نادیده گرفت. مادرش داشت باسحر 

با هر حرفی هزارتا قربان صدقه حرف می زد و 

وماشاءالل نثارش می کرد. در این که سحر با کماالت 

بودشکی نداشت. اما دلش حوالی طبقه نهم برج می تپید 

 . 

" خب یعنی میگی چون سال شوهرش نشده، جوابمنفی 

 داده؟ " 

چشمش را لحظه ای بست و نفسش را تند بیرون داد 

 تاعکس العملش را کنترل کند . 

 هم این و هم روشن نشدن تکلیف قاتل ".  "

به هر مسئله ای چنگ می انداخت تا سعید را 

منصرفکند. تا دیگر از زبانش اسم ملیکا را نشنود. بدتر 

از آنهم مادرش بود که با آب و تاب از ملیکا تعریف می 

کردو به این َمثَل که چراغی که به خانه رواست به 

مش به ساعت بود مسجدحرام است؛ توجه نداشت. چش

تاشب نشینی تمام شود. با حاج خان لو که حرف ویژه 

اینداشت و سعید هم فرصت طلبی می کرد. معلوم بود 

کهحا ج خانم هم از بحث درباره ی ملیکا دل خوشی 

 ندارد.



 

به جای جواب دادن به منصوره، سلمان را مخاطبقرار 

 داد . 
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" سلمان جان پسرم شما یه چیزی بگو! این درسته 

کهبعد از این همه دختری که به این آقا معرفی کردم، 

بیاداین خانومو مطرح کن ه؟ که هم شوهر داشته و هم 

 کسو کاری نداره! " 

" نگو تو رو خدا حاج خانوم. از خوبیش که من 

 هرچیبگم کم گفتم. چرا نه میاری؟ " 

را به کدام دیوار می کوبید.  از دست مادرش سرش

 نگاهحاج خانوم از انتظارش برای پاسخ می گفت . 



 

" حاج خانوم نمی دونم چی بگم؟ البته که سعید 

پسرعاق لیه.....فقط برای این خانوم یه کم این صحبتا 

 زوده.

من از مادرم تعجب می کنم. هرچند فکر می کنم 

 اصرارمامان هم به خاطر سعید هستش ". 

خانوم برای سعید پشت چشمی نازک کرد و گله حاج 

 مندگفت:  

" اون که بله! به خودشم گفتم. نذاشت ما توی 

خانوادهحرف بزنیم و تبادل نظر کنیم .توی فکرم نمی 

گنجه اینخانم عروسم بشه. هنوز هیچی نشده مزاحم 

 منصورهجون شد ". 

 بفرما!» سلمان ابرویی برای مادر جابه جا کرد که 

منصوره هم لپکالم « گیر. الکی دخالت می کنی.تحویل ب

 را گرفت و کمی هم بهش بر خورد . 

 " درست می گید. ببخشید من نباید دخالت می کردم.

هرچند س عید برام مثل سلمان عزیزه! دروغ نگم 

دلمبرای این دختر شور می زد که نصیب یه آدم درست 

 وحسابی بشه.....بفرمایید میوه میل کنید ". 

که مادرش متوجه شد و به نظر می آمد خودش  همین

 راکنار کشیده؛ جای شکر داشت . 



 

" ااِ حاج خانوم! شما قرار بود مامانو راضی 

 کنیدخودتون رو کنا ر کشیدید؟ " 

 دلش  می خواست یک پشت دستی نثار دهان سعید کند.

مرتیکه خودش عرضه نداره مادرشو راضی »

 « کنه،چسبیده به ُدم ننه ی ما! 

" مادر من تا جایی که الزم بود هم با ملیکا حرف زدمو 

 هم به مادرت گفتم؛ دیگه هرچی قسمت باشه......

 سلمان مادر چای می ریزی؟ " 

باالخره این شب نحس، یک خوبی هم داشت. لبخندشبی 

 اختیار بود. سریع پی انجام دستور مادر بلند شد.

 سحر تعارف کرد و زودتر به آشپزخانه رفت.

سگرمه های درهم سعید هم مهم نبود. نشست و دستشرا 

حائل دهانش کرد. اگر مادرش دست از تعریف وتمجید 

 سحر هم برمی داشت؛ شبش کامل می شد . 

گوشی را درآورد و طوری که توجه جلب نکند، پیامیبه 

محبوبه داد و حال ملیکا را پرسید. اگر مادرش اینمهمان 

راه می افتاد و بهخانه ی خاله بازی را راه نینداخته بود؛ 

 می رفت. هرچه نزدیک تر خیالش راحت تر . 



 

گوشی را از سمت صفحه اش روی پایش گذاشت. 

عمالًسه مرد سکوت کرده و به ت لویزیون نگاه می 

 کردند.

زن ها هم آرام و پچ پچ گونه حرف می زدند. حرف 

هاییکه احتماالً گوش های مردها برای شنیدنش نامحرم 

 بود.

نگاهش را کنترل می کرد تا سمت ساعت نچرخد. 

سعیدحسابی دمغ شده بود. خودش را جلو کشید و 

 نزدیکگوش سلمان گفت:  

" تو میگی چه کار کنم؟ نه اون راه می ده و نه 

 مامانکوتاه میاد ". 

دسته های مبل را فشار داد. استرس جواب ندادنمحبوبه، 

ازی کند. بهمش ریخته و نمی توانست به خوبی نقشب

 فقط حواسش بود که لحنش تند نباشد . 

" تو که درست نمی شناسیش، توی شرکت و چندروزی 

که با هم رفتین خرید باهاش آشنا شدی درسته؟چرا ف 

کر می کنی اخالق و رفتارتون به هم میاد؟ تواصالً می 

دونی توی خونه چطور می گرده؟ می دونی اهلحجاب و 

ه این سادگیاراضی نمیشه رو گرفتن نیست؟ مادرت هم ب

 ." 



 

" مگه تو می دونی؟ اومده بود ویال که شال رویسرش 

 بود ". 

 مشتش گره شده و آهسته روی دسته مبل ضربه زد.

سعید زیادی روی اعصابش پیاده روی می کرد. ازهمه 

 ی حرف هایش فقط شال سر کردن را شنید . 

ه " می دونم به خاطر ما و حاجی تا حدودی رعایتمی کن

 ولی اهلش نیست ". 

 شاسی گوشی را زد و صفحه را نگاه کرد، خبری نبود.

حاج خانوم که امر به رفتن کرد، دوست داشت دستشرا 

ببوسد. از طرفی دوست دا شت دست روی دهانمادرش 

 هنوز زوده!»بگذارد تا از تعارف و اصرار که 

بگذرد. حاجی و خانمش که « کجا می رید؟

شد که تعارف اثری ندارد. برای ایستادند،خیالش راحت 

 خالی

نبودن عریضه یکی دو جمله گفت که رسالت میزبانیرا 

 به جا آورده باشد . 

 در که بسته شد و به سالن برگشتند؛ من صوره غر زد . 

" خواستیم ثواب کنیم کباب شدیم. حاج خانوم یهطوری 

حرف زد که انگار دختره رو دارم  به پسرشمی چسبونم 

 ." 



 

 به شما میگم دخالت نکن! گوش که نمی دین ". " هی 

صدای مادر با رفت و آمدش به آشپزخانه دور ونزدیک 

 می شد. موبایلش کوتاه لرزید . 

 سریع باز کرد و پیام محب وبه را خواند . 

 " با حاجی آوردیمش بیمارستان. حالش خوب نیست ". 
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 آلودم  مه 

 خموشم 

 داغ دارم  

 به آوازی زبانم باش . 

  



 

تنش می سوخت. شعله های آتش را دور و برش حسمی 

کرد. روی دستش انگار ذغال گداخته گذاشتند. 

 نهفریادش را کسی می شنید و نه ناله و خواهشش را.

آرش را دید که دور ایستاده و با نگرانی نگاهشمی کرد. 

ر آرش به تأسفتکان خورد. دست به سمتش دراز کرد. س

سابقه نداشت که آرش نسبت به دردشعکس العمل نشان 

ندهد. سهراب از پشت سر آمد ویقه ی آرش را گرفت. 

 در کسری از ثانیه، آرش

 خون آلود روی زمین ا فتاد. هرچه جیغ کشید؛ کسی به

کمک نیامد. سهراب با لبخند و نگاهی هوس بار 

خوش رکاب! »بود.نزدیکمی شد. صدای سهراب بلند 

 .« تهشمال منی مثل سریاال 

سعی کرد فرار کند. پاهایش سنگین به زمین 

چسبیدهبود. از جایی صدای آشنای زنی را می شنید. 

دهانش رابرای کمک خواستن، باز کرد اما انگار صدایی 

 نداشت.

از حواسش فقط بینایی اش فعال بود. پاهایش حسنداشت 

لحظه نزدیکمی شد، فرار تا بتواند از سهرابی که هر 

 کند. صدای زن گفت:  

 " بچم داره می سوزه! تبش باالست ". 



 

ملی من ازاینا »بچه....کدام بچه؟ دلش بچه می خواست. 

آرش هم بچه می خواس ت. قرار بودبچه « می خوام.

 دار شوند. یک دختر با موهای بلند و دامن پرچین.

 صدای آرش می آمد. با کسی بحث می کرد. مثل

همیشهحرف زمین بود و نقشه. آرش عادت به دعوا 

 نداشت.

هر غلطی دلت خواست بکن من »صدایش بلند بود. 

 «. زیربار نمی رم 

داغ تر شد. شاید در کوره یا تنوری افتاده بود .آرش 

راصدا زد. با همان سر و صورت خونی دستی 

برایشتکان داد. لب هایش چیزی گفت اما صدایش رانمی 

 می توانست تکان بخورد و نه حرف بزند.شنید. نه 

دست سهراب به طرفش دراز شد. چیزی نمانده بود 

کهبهش برسد. جیغ کشید. جیغی بی صدا. چشم ها 

خیسشد از ناتوانی. ثانیه ای طو ل نکشید که مردی 

درشتهیکل، سهراب را دور کرد. از ترس در خود جمع 

 شد.

 . هق هق کرد و اشک از گوشه ی چشمش روان شد 

دست خنکی روی صورتش نشست و خیسی اشک 

راگرفت. بدنش با لمس این دست آرام شد. هنوز 



 

اطرافشداغ بود اما نه به شدت قبل. تنهای تنها بود. نه 

ازآرش خبری بود و نه از سهراب و نه کسی که 

دورشکرد. همین باعث شد آرام شود. دستش نوازش 

 می شد.

د. هر دو گاهی پنجه ای در موهایش حرکت می کر

حسخوبی داشتند. همین که کسی کنارش بود؛ برایش 

 کافیبود . 

محبوبه به صورت الغر و گونه های سرخ شده از 

تبشنگاه کرد. زیر لب برایش آیت الکرسی خو اند و 

آهستهبه سمتش فوت کرد. بعد از رفتن مهرنوش و 

شوهرشمتوجه شد که حالش خوش نیست. سیاهی چشم 

 ت باال می رفت . ها هرچند لحظه به سم

 " مادر اگه حالت خوب نیست بریم دکتر؟ " 

را « خوبم»لبش را انحنا داد که مثالً لبخند بزند. 

 آرامگفت. اما همین که بلند شد سرش گیج رفت و افتاد.

 حاجی نزدیکش بود و نگذاشت سرش به جایی بخورد.

سریع به اورژانس زنگ زد. کنار تختش نشسته وحاجی 

 آمد بود. چشم های قرمزش ازهم در رفت و 



 

خستگی اش می گفت. سالن اورژانس بیمارستان 

شلوغبود و پر از رفت و آمد و بوی الکل و تمیزکننده. 

 ملیکاهنوز به هوش نیامده بود . پرستار گفت که مسکن

خواب آور در سرمش ریخته شده. برای آرامشش. 

 برایتب عصبی اش . 

 ند پر مهری زد.حاجی همراه سلمان آمد. محبوبه لبخ

سلمان زیرچشمی به زن خوابیده روی تخت، 

نگاهیانداخت. مژه های بلندش روی گونه اش سایه 

انداخته وزیر چشمش گود رفته و به کبودی می زد. سر 

 یع چشمگرفت و به سمت محبوبه نگاه کرد . 

" چی شده خاله؟ شما که می گفتین خوبه؟ " محبوبه 

کلماتش شد ولی بهروی متوجه نگرانی در لحن و 

خودش نیاورد. فهمیده  بود عزیزدلش طوردیگری به 

زن توجه دارد. شاید منصوره هنوز در حالو هوای سحر 

و چسباندنش به سلمان بود؛ اما او تیز تراز آن بود که 

خط نگاه پسر را نخواند. آن هم پسریمثل سلمان که به 

گر هرکسی توجه نمی کرد. اخالق سرد وخشنی داشت. ا

غیر از این بود که در همان شرکتکم نبودن دخترهایی 

که گوشه چشمی نشان می دادندبرای به دست آوردن 

 توجه مرد. این را بارها حاجیگفته و تحسین کرده بود .  
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آهسته برایش از حال و روز دختر گفت. حاجی سرتکان 

 داد و گفت:  

درسته که در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نشده ولیاین " 

که کسی نون و نمکت رو بخوره و مثل برادرحسابش 

 کرده باشی، این بال رو سرت بیاره....خبسخته! " 

رگه های خونی، سف یدی چشم ها را پر کرده بود. 

چقدرچشم بستن و نگاه نکردن به زنی که معصومانه 

فرسا بود. نفسش را رویتخت افتاده بود؛ سخت و طاقت 

 آهمانند بیرون داد . 

" حاجی شما این جا خسته میشی. خاله که باالیسرشه، 

منم بیرون می ایستم اگه کاری بود یا مرخصشد..... شما 

 برو خونه! من هستم ". 



 

محبوبه چادرش را جلو کشید و حرف سلمان را تأییدکرد 

 . 

" راست میگه حاجی! شما برو.....ببینم سرمش 

تمومبشه مرخص می کنن یا نه؟ فعالً که خوابه. ایستادن 

 شماهم دردی رو دوا نمی کنه ". 

حاجی قبول کرد و رفت. سلمان هم داخل ماشیننشست. 

 رادیو را روشن و صدایش را کم ک رد. سعی

کرد از دریچه ی دید زن نگاه کند. هر طور فکر می 

کرداز این که کسی دیگر را دوست داشته، بهم می 

 یخت.ر

پذیرفته بود که ملیکا قبالً ازدواج کرده؛ اما تصورعشق 

و عالقه اش اذیت کننده بود. تصور مهربانی ومحبتی که 

 نثار آن مرد می کرد؛ نفسش را بند می آورد.

کف دست ش را به صورتش کشید و نفسش را با 

 را چندبار زمزمه کرد. « الالل االالل»شدتبیرون داد. 

د. محبوبه چادرش را رویصورت چشم هایش را باز کر

کشیده و سرش روی گردن خم شده بود. دستیکه سرم 

وصل بود، از بی حرکتی و خواب رفتگی، دردمی کرد. 

تکان خورد تا بنشیند. به محض جابه جایی،محبوبه پرید 

 . 



 

 " چی شد مادر؟ خوبی؟ " 

 دستش را آرام باال آورد و موهایش را به زیر شال داد.

 ی زد . لبخند خسته ا

 " خوبم! باز به شما زحمت دادم ". 

اخم پرمحبت محبوبه دلش را شاد کرد. تّوهماتی کهدیده 

 بود؛ روحش را آزرده و بی حالش کرده بود . 

" نشنوم. مادر و دختر از ا ین حرفا ندارن که. فردانوبت 

 من میشه و اونوقت تو جور منو می کشی ". 

ل و هوای چشمکی هم ته جمله اش چسباند تا حا

 دخترعوض شود. کمک کرد تا کمی خود را باال بکشد . 

" دکتر برگه ی ترخیصو نوشته. االن سلمانو خبرمی 

 کنم بیاد کاراش کنه که بریم خونه ". 

هول زده خودش را جلو کش ید و دست روی 

 دستمحبوبه گذاشت . 

" نه تو رو خدا! آقا سلمانو چی کار دارین؟ خودممی 

 یا حاجی اگه هستن ".  تونم انجام بدم

دست دیگرش را روی دست دختر گذاشت و آرام 

 ضربهزد. تبسم شیرینی کرد و گفت:  

" حاجی رو دیشب فرستادیم رفت. سلمان همینجاست. 

 این قدر تعارف نکن با من. بذار کارم رو کنم ". 



 

 گفت.« ای وایی»سرش را پایین انداخت و با خجالت 

ل نشد. توی دلش دروغ بود اگر می گفت خوشحا

پروانهکه هیچ، یک فوج کبوتر سفید پرواز کرد. زود 

هم حالخودش را گرفت که برای کمک به خاله و 

 شوهرخاله یمسنش این جاست . 

محبوبه زنگ زد و به سلمان گفت بیاید .ملیکا صدایبم و 

 دو رگه ی مرد را از گوشی محبوبه می شنید . 

 رو دست مون. " حالش چطوره؟ نبریمش دوباره بیفته

 این که دو پاره استخونه و جون نداره ". 

 محبوبه خندان جواب داد . 

" نه مادر نگران نباش خوبه! بریم خونه خودم بهشمی 

 رسم تا جون بگیره! " 

ملیکا سرخ شد. چه معنی داش ت درباره ی چاقی 

والغری او حرف بزند. محبوبه گوشی را در کیفانداخت 

 و سر تکان داد . 

 ز دست این پسر! " " ا
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بیشتر خجالت کشید. " باعث زحمت شدم. مزاحمایشون 

 نباید می شدید ". 

محبوبه کمکش کرد لبه ی تخت بنشیند و خودش 

رفت،پرستار را بیاورد تا آنژیوکت را جدا کند. سلمان 

 را تمام کند.پایینتخت منتظر ایستاد تا پرستار کارش 

چشم هایش با دست زن حرکت می کرد. یک نگاه 

بهصورت ملیکا که مطمئن شود، درد ندارد و نگاه 

دیگربه دست سفیدش با رگ های آبی. پرستار پنبه را 

 رویرگ فشار داد و چسب زد . 

 " محکم فش ار بده ". 

 به نظرش آمد که دستش برای فشار دادن نا ندارد.

 زد .  نزدیک گوش محبوبه پچ

" خاله براش فشارش بده. االن خونریزی می کنهاین 

 طور که با دو انگشت گرفته ". 

محبوبه خنده اش را بین فشار دندان به لب مهار کرد 

 وجلو رفت. دستش را جلو برد. ملیکا آهسته گفت:  



 

 " مرسی مادر جون! خودم می تونم ". 

آمبوالنس پرستار سرم خالی را برداشت و رفت. چون با

آمده بود؛ کفش نداشت و سلمان برایش ازهمان اطراف 

دمپایی خریده بود. پا در دمپایی کرد وایستاد. کمی 

سرش گیج رفت و دستش را به تختگرفت. سلمان تکانی 

 را با تندی گفت.« خاله»خورد و 

محبوبه زیر با زویش را گرفت و با دست دیگر چادرشرا 

 زاد کرد و چادر راگرفت. الی دندانش گذاشت. دستش را آ

" حواسم هست عزیزخاله. شما جلوتر برو ماشینوبیار 

 جلوی در ". 

مردد بود تنهای شان بگذارد ولی چاره ای هم نبود. 

بهتربود ماشین را نزدیک می آورد. قدمی به عقب 

 برداشتتا راه باز شود . 

 " ویلچر نیارم؟ " 

 کرد .  ملیکا صاف ایستاد و ابروها را به هم نزدیک

 " نه نه الزم نیس ". 

محبوبه چشم غّره ای رفت. چادرش را جمع کرد و 

 کمردختر را گرفت . 

 " نه خاله! شما برو اون کاری که بهت گفتم انجامبده ". 



 

شده بود مثل پسر جوانی که تازه با دختری آشنا 

شدهاست. هول و دست پاچه و پر از تردید و البته 

 عشق.

گام هایش را بلندتر برداشت.  نهیبی به خودش زد و

تارسیدن به برج سکوت کرد. مقابل برج که رسیدند 

 روبه محبوبه کرد . 

" نیاز به کمک من اگه نیست برم مامانو بیارم و بعدبرم 

 شرکت ". 

 " نه فدات شم برو! دستتم درد نکنه! " 

ملیکا هم آهست ه تشکر کرد و پیاده شد. تا داخل شدند 

کرد. باید سر فرصت فکر و حسابش باچشم دنبال شان 

رابا احساساتش تسویه می کرد. دیشب به منصوره 

اطالعداده بود که همراه محبوبه است. مادرش آماده 

نشستهبود. دوش گرفت و چای خورد. غرغر منصوره 

رابرای رفتار دیشب مادر سعید به جان خ رید. او 

 .راجلوی برج پیاده کرد و رفت. هرچند دلش آن جا ماند

محبوبه از پس دختر برنمی آمد. باید به زور غذا 

 بهخوردش می داد . 



 

محبوبه اجازه نداد به خانه ی خودش برود. چادر 

وروسری و مانتویش را از دم در گلوله کرد و در 

 ماشینلباسشویی انداخت . 

" برو تو هم یه دوش بگیر تا لباسات رو بشورم. 

 بگم ". فعالًحرف باال رفتنو نمی زنی تا من 

دوش گرفت و لباسش را عوض کرد. صدای منصورهرا 

 شنید. 

" دیشب این قدر بدم اومد. یه طوری حرف زد که 

انگارمن به پسرش ملیکا رو پیشنهاد دادم. خب خود 

سعیدالتماس کرد. اگه بحث سحر نبود که دیگه 

 طرفشنمی رف تم ". 

" ای خواهر گفتم تو دخالت نکن. نزدیک بود این 

منم ناراحت بشه. در ضمن تو از پسرت مطمئنی  دختراز

کهداری سحر سحر می کنی؟ نشه مثل همین برنامه 

یسعید. تو پا بذاری جلو و سحر و مادرش بذارن 

 طاقچهباال و از این ور، سلمانم راضی نباشه ". 

دستش به دست گیره در ماند. آهی کشید. کار درستاین 

 فقط بابود که از سلمان دور می شد. دوری هم 

نرفتن شرکت میسر بود. باید برنامه ریزی کاریش را 

 ازدست سلمان می گرفت . 



 

" بذار زنگ بزنم ببینم مزه ی دهنشون چیه؟ " ملیکا 

سریع بیرون آمد. از راهرو بلند به منصوره کهروی مبل 

روبرو نشسته بود، سالم کر د. منصورهبوسیدش و 

 حالش را پرسید. بعد از تشکر گفت:  

 درجون اشکال نداره من استراحت کنم ". " ما

 " نه مادر چه اشکالی؟همین جا روی مبل دراز بکش.

 چیه تنها بری توی اتاق ". 

با این که دلش تنهایی می خواست، اما حرف محبوبه 

رارد نکرد. کوسن را روی دسته ی مبل گذاشت و 

پاهایشرا در شکم جمع کرد و خوابید. چشم هایش بسته 

یز شد.  صدای منصوره که با مادر وگوش هایش ت

 سعیدو سحر صحبت می کرد، بلند بود . 

"وا.....این حرفیه که شما می زنی؟ سلمان من ده 

 سالهکه پاکه! " 
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گیرم برون از من تاک شب  از انگور صدها ک هکشان 

 پربار  گیرم ُخم مهتاب هم، سرشار  

با که نوشم؟ ُدرد شادی یا غم خود را  وقتی که من 

 مستی چون تو  هم پیمانه ی من نیست؟  

  

بعد از درد زیاد به بی حسی می رسی. دیگر از رنجیتازه 

نه حیرت می کنی و نه مثل قبل درد می کشی. فقطلبت 

کج می شود به پوزخند. وقتی کاری که شده ق ابلجبران 

وقت برنمیگردد؛ مهم نیست. کسی که رفته دیگر هیچ 

 نیست که چه شد و چه می شود . 

 ملیکا به این حد از درد رسیده بود. سرگرد گفت که

سهراب هنوز اعتراف نکرده است. فرناز تماس گرفتو 

 گریان گفت که نمی تواند باور کند سهراب قاتل باشد.

مهرنوش در خاطرات گذشته می گشت تا نشانه هایی 

 کند .  ازقصد و نیت سهراب پیدا

ملیکا سکوت می کرد. نه می توانست با فرناز هم دردیو 

نه دلش را داشت با مهرنوش همراهی کند و گذشتهرا 

 کالبدشکافی و دنبال سرنخ برای ارتکاب جرمبگردد . 



 

ضعیف شده بود و اگر اصرارهای محبوبه و زحمتی 

کهمی کشید نبود؛ دو روزه از پا می افتاد. به سلمان 

فعالً قادر به ادامه دادن نیست. خواست اطالعداد که 

 کهتسویه کند. سلمان هم با جدیت جواب داد . 

 " این مدتو براتون استعالجی رد می کنم ". 

با این قاطعیت بحثی نتوانست کند. می دانست که بهشدت 

 عصبانی است. با منصوره خیلی کم حرف می زد.

از این ک ه بی مشورت زنگ زده و پا پیش 

ت؛ خیلی ناراحت بود. طوری سکوت کرده گذاشتهاس

کهمنصوره از کارش پشیمان شد. بین مادر و پسر 

قهریپیش آمده بود که وساطتت حاجی و محبوبه هم 

 کارسازنبود . 

ملیکا هنوز نفهمیده بود که ده سال از چه چیزی 

گذشتهاست که منصوره می گفت. حدس و گمان ش 

رایش ممکن سمت اعتیادرفت. تصور سلمان معتاد نه ب

 بود نه دلشرا داشت فکرش را کند . 

این روزها فکر تازه ای داشت. ماندن در شرکت و کاربا 

سلمان جذابیت داشت اما برای او فایده نداشت. همینکه 

از آن ملیکای خجالتی دور شده؛ کافی بود. بایدراهش را 

 از سلمان جدا می کرد. کم و بیش از



 

متوجه حرف صحبت های بین محبوبه و منصوره 

هایمادر سعید شده بود. قصد نداشت دوباره خودش را 

درچنین موقعیتی قرار دهد. با سرگرد مرتب در تماس 

بودو صریح درخواست کرد خبر تازه ای اگر شد مستقیم 

 بهخودش اطالع دهد. علتش را هم توضیح داد که . 

 " بیشتر از این ن می خوام مزاحم سلمان خان باشم ". 

ند دودل اما پذیرفته بود. دوره ی دوری سرگرد هرچ

ازسلمان را شروع کرد. خودخواسته و با آگاهی نه بالج 

بازی و با بغض. صالح دید که با محبوبه هم رک وبی 

 پرده صحبت کند. برای این کار صبح را انتخاب کرد . 

 به خانه اش رفت و از ابتدای ورود گفت:  



 

 باهاتون صحبت کنم ". مادرجون الزمه 

محبوبه کمی نگران اما با روی خوش به داخل 

دعوتشکرد. پاکت نامه ای در دستش بود که کم کم 

 داشت چروکمی شد . 

" بیا تو مادر! از هرچی دلت می خواد حرف بزن. 

 چرااجازه می گیری؟ " 

 استرس داشت. کف دست هایش عرق کرده بود.

موهایش بزند  بی قراری باع ث می شد یا دست به

یادست ها را بچالند یا زیر بغل بگذارد. پایش بی 

 ارادهتکان می خورد. پاکت نامه را کنارش گذاشت.

می ترسید. می دانست سلمان برای محبوبه بسیار 

 عزیزاست. دلش نمی خواست محبوبه را ناراحت کند . 

محبوبه زیر غذایش را کم کرد و با ظرف میوه آمد 

 رتقال پوست گرفتن و گفت:  ونشست. شروع کرد پ

 " من به گوشم دخترم. بگو! " 
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کامالً متوجه اضطراب و بی قراری دختر شد. در اینمدت 

 نسبت به حاالت دختر شناخت پیدا کرده بود . 

" مادرجون این مدت همه ی شما خیلی به من 

 بدون شما دووم نمی آوردم.لطفداشتید. من بعد از آرش 

اون شبی که از خونه ی مهرنوش و احمد بیرون 

اومدمبا وجود پول و ملکی که داشتم؛ در عمل جایی 

رونداشتم که برم.......می خوام بدونین که من 

 قدرمحبتاتون رو می دونم ". 

لحظه ای دست از پوست گرفتن پرتقال برداشت و 

قطرات درشت  خیرهنگاهش کرد. پیشانی دختر پر از

 عرقبود. معلوم بود فشار زیادی را تحمل می کرد . 

" باز که حرف گذشته رو زدی. تو دخترمی و هر 

 کارکردم وظیفه ی مادری بوده ". 

پرتقال را پره پره کرد و در پیش دستی چید. روی 

را هم امر کرد. دست « بخور»پایملیکا گذاشت و 

دیگر مویش  ملیکالرزان کنار ظرف را گرف ت. با دست

 راپشت گوش گذاشت و گفت:  



 

یه تصمیماتی گرفتم که الزمه حمایت شما رو 

داشتهباشم. اول این که تصمیم گرفتم دیگه شرکت نرم. 

 یهفکرایی دارم که باید براشون قدم هایی بردارم ". 

محبوبه وسط حرفش پرید و نگذاشت کامل حرفش 

 رابزند . 

به شرکت " من حمایتت می کنم. ولی چه ربطی 

 نرفتنتداره؟ سلمان که از کارت خیلی راضی بود ". 

قسمت سخت ماجرا همین بود. ارتباط با سلمان! 

آهیکشید. بهترین کار روراست حرف زدن بود. بدون 

لفافهو پرده پوشی. سرش را پایین آورد. نگاهش را 

 بهپره های پرتقال دوخت . 

زدیک " حقیقتش.....در واقع دیگه نمی خوام ارتباط ن

باآقاسلمان داشته باشم. االنم که اومدم با شما 

حرفبزنم......خواستم خواهش کنم وقتی ایشون 

 هستناصراری به حضور من نباشه ". 

محبوبه مات شد. ساکت و بی حرکت. فکر می کرد 

 کهسلمان حسی به دختر دارد و ملیکا هم ناراضی نیست.

بدش نمی آمد واسطه ی نزدیک شدن ش ان باشد و 

آشناییبیشتر. هر دو را الیق هم می دانست؛ چون هر 

دوبرایش عزیز بودند. گویی اشتباه کرده و ملیکا 



 

راضینیست. از این که دختر را در معذوریت قرار داده 

 باشد؛ناراحت شد. دست رو دست لرزان دختر گذاشت . 

" خدا منو بکشه! من احساس کردم که سلمان جذبتشده 

 کردم دوتاتون به هم و تو هم .......خب فکر

میایین......الهی خدا منو مرگ بده که تو رو اذیتکردم 

 ." 

وحشت زده سرش را باال آورد. قطره های اشکچشم 

هایش را شفاف کرده بود. دست محبوبه را گرفتو تندتند 

 گفت:  

" وای این حرفو نزنید. شما هرکاری کردین ازمحبت 

دارم....... ولی تون بوده. خب راستش منم همین حس رو

 ......" 

 سرش را دوباره پایین انداخت و با شرم ادامه داد . 

" منصوره جون برای پسرش آرزوها داره. دلمنمی 

خواد وسط مادر و پسر قرار بگیرم. بذارید دورباشیم. 

اگر حسی که هست، قوی باشه که..... بذاریدبدون 

حضور من تصمیم بگیرن و منم بدون تأثیر شونتوی 

 دگیم فکر کنم و عمل کنم ". زن

سرش را باال آورد و در جست وجوی تأیید به 

 محبوبهخیره شد . 



 

من باید خودم تنها و بدون کمک و حضور ایشون 

 بهنتیجه برسم. فقط شما منو تنها نذارید ". 

محبوبه پره پرتقال را برداشت و نزدیکش گرفت. 

 لبخنداطمینان بخشی زد . 

راحت من کنارت هستم. حاال " بخور مادر! خ یالت 

کهفکر می کنم می بینم درست میگی. بذار سلمان 

خودشمنصوره رو قانع کنه که سحر و امثال سحر 

 رونمی خواد بعد...... به بعدش بعداً فکر می کنیم ". 

  

  

 #شهر_بی_فرشته 

  

 #الف_صاد 

  

  130#پارت 

  

  

هر دو خندیدند. باری از دوش ملیکا برداشته شد. 

 قویشدن اگر با تکیه بر کسی دیگر بود، فایده ای نداشت.



 

از ترس سلمان یا درخشش یا فشار سعید برای 

حرفزدن، به جایی نمی رسید. باید با تکیه بر خودش 

وتوانایی هایش جلو میرفت. مهم این بود که به 

لطفسلمان فهمیده بود توانایی دارد. محبوبه هم 

رس این را کههمراهش بود؛ خیالش راحت شد .ت

داشتکه محبوبه به خاطر سلمان او را کنار بگذارد. 

خیلی دلت بخواد پسرم » مثالًدماغش را باد کند که 

 یا از این دست حرف ها!  « نگاتکنه!

 نامه را از کنارش برداشت و به طرف محبوبه گرفت . 

" این نامه ی استعفام هستش. میشه بدینش به حاج 

ه به آقاسلمان. می خوام باباو بگین امضاش کنه و بد

باامضاش آقاسلمان متوجه بشن که با اطالع حاج 

 بابادیگه نمی رم شرکت ". 

 نامه را گرفت و ابرویی باال انداخت . 

" آماده بودی ها! مثالً اگه من مخالف بودم چی کارمی 

 کردی؟ " 

 از آن حال تشویش و استرس بیرون آمده بود. حاال

ند و بخندد. خودش  می توانست شوخی و شیطنت ک

رابرای محبوبه لوس کرد. دست دور گردنش انداخت 

 وصورتش را بوسه باران کرد . 



 

 " شما عزیز منید. حرف حرف شماست ". 

خودش می دانست بی حمایت محبوبه کارش سختمی 

 شد. بی محبوبه، حاجی را هم نداشت. پس با صحبت



 

مثل این بود که با حاجی همحر ف و اطمینان از محبوبه 

 زده باشد. محبوبه وقت خداحافظی گفت:  

" احتمال زیاد امشب میان این جا. منصوره از این 

کهسلمان باهاش حرف نمی زنه داره دق می کنه. می 

خوادبیاد بلکه دوباره حاجی با سلمان صحبت کنه. 

 دوستدارم که باشی، اما "..... 

 ". " مرسی که درکم می کنید 

محبوبه پلک خواباند. هرچه بی شتر فکر کرد بیشتر 

بهدرستی کار ملیکا ایمان آورد. حاجی زودتر از سلمان 

ومنصوره رسید. فرصتی تا محبوبه نامه را بدهد 

 ومفصل حرف بزند. در آخر هم تأکید کند که . 

 " حاجی زیربار نری که بگه نه! باید بیاد و این چیزا!

 تمام ". امضا کن و بهش بده و 

حاجی زانوی دردناکش را با دست مالش داد و با 

کمکدست پایش را باال آورد و روی مبل دراز کرد. لم 

 دادروی کوسن ها و خندان گفت:  

" مگه جرأت دارم؟ شما و دخترت بریدین و دوختین 

 ومنو سلمان بی چاره هم باید تن مون کنیم ". 

برد و را با تحکم گفت. دست ها را باال « حاجی»

 بلندترخندید . 



 

 "تسلیم بابا تس لیم. هرچی شما بگی! " 

سلمان و منصوره در حالت نیمه قهر وارد شدند. حاجیو 

محبوبه طوری رفتار می کردند که انگار نه انگار 

اینمادر و پسر با هم مشکل دارند. سلمان جونش را 

برایمادرش می داد اما خدا به داد می رسید وقتی  از 

 چیزی

ناراحت می شد. آن وقت بود که دل منصوره خ ون می 

شدتا سلمان کوتاه بیاید. در این مورد هم غرورشجریحه 

دار شده بود. برایش سنگین بود که مادردوستش، 

گذشته اش را چماق کند وبر سرش بزند و اورا پایین 

بکشد. این بداخالقی اش با همه ادامه داشت تادلش از 

 مادر راضی می شد . 

 برومند این طور وقت ها به هم کارانش می گ فت:  

" خدا رحم کرده که سلمان خان زن نداره وگرنهمکافات 

داشتیم. خوبه سالی یه بار با مادرش به مشکلبرمی 

 خوره ". 

 از طرف دیگر سعید هم توی قیافه بود و ناراضی.

شاکی بود که سلمان با دو کالم حرف می 

یکا خوش بین کند. همین توانستهمادرش را نسبت به مل

 حرفبیشترباعث بدخلق ی اش می شد . 



 

حاجی اجازه داد شام بخورند و بعد صحبت را 

شروعکند. غیبت ملیکا با آن قولی که خاله داده بود؛ 

جور درنمی آمد. وقتی مادرش مشغول چیدن میز شام 

 بود؛ بهخاله اش نزدیک شد و آهسته گفت:  

طور قول دادین  " دخترتون شام نمی خواست. این

 بهشبرسین؟ " 

محبوبه خونسرد ب ا ساعد کنارش زد و مشغول 

کشیدنبرنجش شد. بی توجه به نگرانی و انتظار در چشم 

 هایعزیزدلش، جواب داد . 

" رسیدم بهش! زودتر غذاشو براش بردم. آب میوه 

 همگرفتم بهش دادم. خیالت راحت حواسم هست ". 

غول ریختن خورشتدر دیس برنج را به دستش داد و مش

ظرف شد. سلمان نفسش را بی ص دا فوت کرد. غذارا 

 خورد اما لذتی نبرد. مثل گم کرده ای به دنبال

گم گشته اش می گشت. بعد از شام ضربت اصلی 

راخورد. مثل پتکی که بر سندان کوبیده شود. نامه 

 یاستعفای ملیکا! با غضب نگاهی کرد و آرام پرسید . 

 ؟ " " حاجی این چیه



 

حاجی هم با خونسردی و بی عجله قند را در ده انشجابه 

جا کرد و جرعه ای از چای داغ را نوشید. بیتوجه به 

 صورت سرخ شده ی مرد گفت:  

" معلوم نیست؟ ملیکا دیگه نمی خواد بیاد شرکت؛ 

 منمبراش امضا کردم. تو هم امضا کن بده برای تسویه!

 چیش عجیبه؟ " 
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بین من و تو فاصله افتاد و صد افسوس  دیدار تو از 

 دور چه دشوار و محال است  

  

  



 

حساب پس دادن به کسی عصبی اش می کرد. 

موضوعصحبت که ملیکا بود که دیگر به سختی تحمل 

 می کرد.

آرمین درخشش جلویش روی مبل نشسته و از 

 سید. پرسیدن که نه!چراییاستعفای کارمندش می پر

 بازخواست می کرد . 

سلمان سعی داشت صدایش باال نرود. دستی به 

ریشمشکی مرتبش کشید. نفسش را آرام بیرون داد 

 وشمرده گفت:  

" ببین داداش من! وقتی حاجی نامه ی استعفاش 

روامضا می کنه و می ده دست من میگه بفرست 

 اد سر کار!برایتسویه که من نمی تونم بگم نه باید بی

 می تونم؟ " 

آرمین فنجانش را روی میز گذاشت. پا رو ی پا انداختو 

دستش را روی پشتی مبل کشید. ابرویی باال انداختو 

 طلب کارانه پرسید . 

" این خانم خیلی راحت داشت کارشو می کرد. 

چطورمیشه که با تو می ره مأموریت و بالفاصله 

منو مشکوک می مریضمیشه و بعدش هم استعفا! این 

 کنه کهیه چیزی این وسط بوده که من بی خبرم ". 



 

اگر وسط شرکت نبودند؛ مشتی زیر چشم آرامین می 

زدتا دهانش را به اندازه ی قد و قواره اش باز کند. 

اخمشرا تو هم کرد. به پشتی صندلی تکیه داد و در 

قالبرئیسی جدی فرو رفت. باید حد را به این مرد نشانمی 

 ام دار بود که بود . داد. سه

 " این خانم به توصیه ی رئیس هیئت مدیره و

مدیرعامل مشغول به کار شد و به صالح دید این دو 

نفرهم به همکاریش خاتمه داد. بحثی هم نیست. شما 

نیروبرای بخشت می خوای بهت می دم. وّسالم."  

آرمین خوب این وجه سلمان را می شناخت. جدی وسرد 

 . نقطه ی پایانی بر بحث گذاشت.و غیرقابل نفوذ

 آرمین سرش را باال و پایین کرد . 

" اوکی خودت یکی رو بفرست. فقط کاری باشه 

 جانمادرت ". 

خیره نگاهش کرد. یعنی ملیکا کاری بود؟ این اندازه 

کهآرمین بنشیند و برایش چانه بزند. کارش را در 

شمالدیده بود. آرام و بادقت و ریزبین، حواسش بود 

کهطرح درست اجرا شود. از اختالف میلی متری همنمی 

 گذشت . 



 

تل فنش که زنگ خورد؛ آرمین خداحافظی کرد و از 

اتاقخارج شد. منصوره پشت خط بود. با نوک انگشت 

هاپیشانی را فشرد و جواب داد. می دانست کار 

خاصیندارد و فقط زنگ می زند تا فضای سرد و قهریبین 

 شان را ترمیم کند . 

عید از طرف مادرش معذرت خواهی کرده بود. چیزیکه س

سلمان را خیلی ناراحت کرد؛ بی مشورت زنگ 

زدنمادرش بود. بی هیچ صحبتی تلفن کرده که چه 

پسرش متوجه شد هنوز بر « بله»بشود؟ منصوره از 

سرموضعش هست. آهی کشید. او هم پشیمان بود 

 ولیپشیمانی اش سودی نداشت . 

ی رم خونه ی خالت. کارت تموم شدبیا " مادر من دارم م

 دنبالم ". 

گفت و منتظر ماند تا مادرش تماسرا « چشم» یک کلمه 

قطع کند. سه شب پیش که حاجی نامه را داد؛ آن قدرگیج 

و عصبی شد که نتوانست بماند. می خواست باشاهد 

گرفتن خاله و حاجی و قول از مادرش، قهر راتمام کند. 

خواسته اش را عملیکند. شاید  شاید امشب می توانست

 هم ملیکا هم می آمد و م ی پرسید چرا این



 

تصمیم را گرفته است. حاجی و خاله برخالف گذشته 

کهمدام از ملیکا می گفتند؛ زبان را بسته و یک کالم 

حرفیاز زن نمی زدند. حتا سلمان نمی دانست روزهایش 

 راچگونه می گذراند؟ تصمیمش چیست؟ سرگرد هم

بود که چه شده و چرا گفته به سلمان متعجب 

چیزینگوید. تن ها فکری که کرد این بود که از توجه 

سلمانفرار می کرد. امشب باید از خاله مستقیم می 

 پرسید.

دلش تنگ بود. برای آرام حرف زدنش و 

 آقاسلمانگفتنش! 

" ای بر پدر این دل که بعد از این همه سال جایی 

 گیرکرد که "...... 

جمله را نمی توانست تمام کند. شاید از نظر بقیه  بقیه ی

 ملیکا زن بیوه یا پرورشگاهی یا هر نسبتی که

می دادند، بود. ولی برای سلمان فرق داشت. 

سلماننجابت و باطن زیبای زن را دیده بود. بی پیرایگی 

وسادگی اش! با این همه ثروت، اگر رفت و آمدش 

نمی توانستی  بهبرج نبود یا ماشینش را نمی دیدی؛

بفهمیکه مال و منالی دارد. خبر داشت که سعید با تأکید 

رویگزینه ثروت، سعی دارد مادرش را راضی کند. 



 

سختمی ترسید از روزی که سعید موفق شود و منصوره 

 وحاجی هم مهر تأیید بزنند و ملیکا را مجاب کنند . 

تا غروب که از شرکت بیرون آمد؛ هروقت لحظه ایبی 

شد همین افکار خوره می شدند و به جانشمی کار می 

افتادند. ترافیک را با فکر به ملیکا و چه کار می کندو 

آیا امشب می بیندش یا نه؟ گذراند و نزدیک برجپارک 

 کرد. سری برای البی من تکان داد و باال رفت . 
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ستقبال کرد. نگاهی محبوبه با قربان صدقه ازش ا

 بهسالن انداخت و آهسته گفت:  

" خاله دخترتون اگه هست بگو که می خوام 

 گوششوبکشم. با استعفاش منو توی دردسر انداخته ". 



 

محبوبه ابرویی باال و پایین کرد و پشت چشمی نازک 

 وگردنش را قر داد . 

" چه حرفا؟ نه به اون که به زور راضیت کردیم 

دلت نیومد یه اتاق که هیچی یه میز  کاربهش بدی  و

سوابهش بدی؛ ن ه به االن که از استعفاش ناراضی 

 هستی.

 نه جونم نیستش که شما بخوای کاریش داشته باشی ". 

با هم وارد سالن شدند و به مادرش و حاجی سالم کردو 

نزدیک حاجی نشست. محبوبه برایش لیوان شربتشرا 

بودن زن لیوانشربتش آورد و جلویش گذاشت.ناامید از ن

را برداشت و خورد. منصوره نزد یکش نشستو دستی 

 به کمرش کشید . 

دلش پر از محبت مادر شد. کمی چرخید و دستمادرش را 

گرفت و پیشانی اش را بوسید. منصورهدستی به چشم 

 خیس شده اش کشید و با بغض گفت:  

" مگه من غیر از تو کیو دارم که کم محلی می کنی 

 می زنی ". وحرف ن

الالل »کف دستش را به دهان و ریشش کشید و 

را زمزمه کرد. لیوان را روی میز گذاشت. «االالل

 خواست



 

سکوت کند و مادر را بیشتر از این ناراحت نکند 

امانتوانست. باید چیزی می گفت. بی حرف احتمال این 

 کهکارش تکرار شود، زیاد بود . 

خودم اول ازجوابش " ببین ننه! من اگه کسی رو بخوام 

مطمئن میشم بعد میگم شما پا پی ش بذاری. چندبار 

گفتی دختر خان لو؟ من حرفی زدم؟ گفتم بلهمی خوام 

 برو جلو؟ " 

" نگفتی مادر ولی تو که کسی توی زندگیت نیست 

کهبخوای اول جواب بگیری. تازه امروز حاج خانوم 

همزنگ زد و کلی معذرت خواست. ضمنی هم گفت که 

 یس بیشتر با هم آشنا بشید ". بدن

دو دستش را روی صو رتش گذاشت و چشم ها 

راپوشاند. دو نفس گرفت و بلند شد و به آشپزخانه 

رفتمشتی آب به صورتش زد و برگشت روبروی 

مادرشنشست. صورتش خیس بود و از ریش و موهای 

جلویپیشانی آب چکه می کرد. دستمالی برداشت و 

حکم و جدی و قاطع شروع سرسریروی صورت کشید. م

 بهحرف زدن کرد . 

" نم یگم با حاج خانوم قطع رابطه کن. اما این 

 آخرینباره که درباره ی من با ایشون یا کسی دیگه حرف



 

می زنید. تا حاال زن نگرفتم و بعد از این هم اگه 

بخوامبگیرم خودم بلدم پیدا کنم. خوب می دونم که سعید 

اونم به فکر خودشه! من فشارآورده که زنگ زده؛ که 

 بهکسی برای گذشته م حساب پس نمی دم ". 

حاجی روی مبل جابه جا شد و با آرامش برای 

 سلمانمیوه گذاشت و گفت:  

" خودتو ناراحت نکن بابا! مادرت هم آرزو داره. 

ایندختری هم که انتخاب کرده از کمال و جمال چیزی 

داره به کمنداره. خانواده دار و اصیل. چه اشکالی 

 دلمادرت راه بیایی و آشنا بشید بی شتر ". 

 به پشتی مبل تکیه داد و پوزخندی زد . 

" حاجی شما دیگه چرا؟ با کسی که از کالم اول 

حرفگذشته ی منو پیش کشیده، مگه میشه زندگی کرد؟ 

تاکی باید باج بدم بابت گذشته ای که رفته و تموم 

ه دار و اصیل نمی شده.آقا اصالً من دنبال دختر خانواد

 گردم.

 خوب شد؟ " 

 حاجی دو دس تش را از هم باز کرد و شانه باال انداخت.

را گفت و رو به محبوبه که « هر طور میلته»

 درآشپزخانه بود صدایش را بلند کرد . 



 

 " محبوب جان شام اگه آماده اس بکش بی زحمت ". 

منصوره تکانی به خود داد و به کمک خواهر رفت. 

آشپزخانه برای این که صدایش به سلمان  درمحیط

 نرسد؛در ح د نجوا صدایش را پایین آورد . 

" می بینی چی میگه؟ دختری که خانواده نداشته 

باشهکه معلومه از چه قماشه؟ این چه بخت و اقبالیه 

مندارم. هروقت میگم وقت خوشیه، یه مشکلی پیشمیاد 

 ." 

صدایش محبوبه دل گیر اخم کرد. مثل خواهرش تن 

 راپایین آورد . 

" چرا تهمت می زنی خواهر؟ از چه قماشه؟ تو چند 

تادختر بی خانواده دیدی که این طور حرف می زنی؟ 

واالاالن هستن دخترایی که خانواده ی خوب 

دارناما......استغفرالل! توی همین برج کم ندیدیم. 

سختنگیر شما، درست میشه. سلمان خودش عاقله! " 

 فت و سر تکان داد . #شهر_بی_فرشته نم اشک را گر
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 " خدا خودش کمک کنه! " 

محبوبه با دیدن رفتار و شنیدن حرف های منصوره،تازه 

می فهمید که کار ملیکا درست بوده است. تازهمتوجه 

شد که طرز فکر منصوره مثل هزاران نفر دیگراست. 

بها دادند و ازخود فرد  کسانی که فقط به خانواده ی فرد

 غافل شدند. زمزمه وار به خو اهرش گفت:  

" گیرم که پدر بود فاضل....از فضل پدر تو را چهحاصل. 

درسته که خانواده مهمه ولی به اون آدم همتوجه کن. 

در وهله ی اول اون دختر می خواد بیاد تویخانواده اون 

 خوب باشه مرحله ی بعدی خانوادهمیشه ". 

سری به حسرت تکان داد. دیس پلو را گرفتو  منصوره

به سمت می ز رفت. حاجی منتظر آماده شدن میز،سلمان 

 به حرف گرفت . « چه خبر؟»را با 

"سالمتی! امروز درخشش شاکی بود که چی کار 

کردیکارمندم از مأموریت برگشت دیگه نخواست کار 

 کنه.



 

نمی دونم ملیکاخانم چی به شما گفت که این طور یه 

پاوایسادی برای استعفا. کلی حرف شنیدم تا تونستمیک 

 یو جای گزینش به درخشش بدم ". 

حاجی با کنترل صدای تلویزیون را کم کرد. خونسردولی 

 با تعجب ابروها را باال برد و جواب داد . 

" تصمیم خودش بود. می دونی که احتیاجی به 

حقوقشنداشت. بعد از شنیدن خبر سهراب خیلی اذیت 

 .شد

فکراشو کرد و دیگه نخواست بیاد. من فقط بهخواستش 

ا حترام گذاشتم. همون طور که اون اولش بارفتار تو، 

 فقط به خاطر من موند ". 

"داشتیم حاجی؟ چه رفتاری؟ جنگ اول به صلح 

 آخر،غیر از اینه؟ " 

 حاجی خندان سر تکان داد و بلند شد و با دست به

جلوتر سلمان  طرف میز شام تعارف کرد. یک قدم

 راهافتاد . 

" من تو رو می شناسم. از اول ن قشه ت این بود 

کهعاصیش کنی که خودش منصرف بشه. حاال از 

 چیشاکی هستی الل و اعلم ". 



 

از خنده ی حاجی خوشش نیامد. حرف هایش را همهمین 

طور. شاید چون همان ها را از درون خودش ووجدانش 

این که سعیداشت کار می شنید. همان که با تأکید بر 

یادش بدهد؛ جوابگویش می شد. هرچه کهبود، زن با 

 نیامدنش.....با استعفایش و با دوری

 کردنش، دلش را بی قرار کرده بود. فعالً نمی خواست

مادرش چیزی بداند ولی ای کاش خاله و حاجی کمکیمی 

کردند. کمک برای نزدیک شدن به ملیکا.....بهشناخت 

 ن احساسش ..... بیشتر و به فهمید

به خود قول داده بود که عجله نکند. نمی خواست 

اولیناحساس قوی و درستی که داشت را با عجول بودن 

 و

در زمان درست، عمل نکردن از دست بدهد. می 

 دانستملیکا را می خواهد و در این راه باید صبور باشد.

 می دانست باید صبر کند تا قلب دختر آمادگی پذیرش

پیدا کند. آن وقت بود که کرور کرور محبتپای  محبتش را

 قلبش می ریخت. فقط اگر این همه دور نبود . 
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دگران نگرانند و مِن دل نگران  نتوانم نگرم برتو، ز بیم 

 دگران 

  

حاجی متفکر نگاهش می کرد و حرفی نمی زد. چندینماه 

حاال دختر را این قدر با شوق و پرانرژی  گذشته بود و تا

ندیده بود. با هیج ان از طرح و نقشه اش حرفمی زد. از 

موافقت های ضمنی که برای این موضوعگرفته بود. 

 فقط باید منتظر تخلیه ی خانه می شد.

محبوبه قربان ذوق و شوق و ایده اش می رفت. لبخندکم 

 شد . کم روی لب حاجی نشست. سرش باال و پایین 

" خیلی خوبه بابا! روی من حساب کن. خب گفتی دو 

تافک ر این از اولی که یه مرکز برای بچه هایبی 

سرپرست درست کنی. فقط باید صبر کنی قراردادخونه 

تموم بشه. حتماً قبل از مجوز دادن ساختمان وامکاناتش 

 رو باید ببینند ". 



 

شالش که می رفت سقوط کند را جلو کشید. هیجان 

 دهدست ها را جلوی سینه قالب کرد و گفت:  ز

" می خواستم ببین م میشه یه شرکت مثل شرکت 

شمابزنم؟ حاال شعبه ی دوم شما هم نشه ولی یه چی 

تویهمین زمینه! مستأجر دفتر آرش که گفتین می 

خوادخالی کنه؛ منم فکر کردم که چه بهتر که خودم اون 

...اوم... البته جامشغول کار بشم. دکور بزنم و کم کم..

باکمک شما، مشتری بگیرم و کار کنم. نظ رتون؟ " 

حاجی سرش را عقب برد و بلند خندید. چنان خندید 

کهچشمش خیس شد. ملیکا با مهربانی نگاهش کرد وبی 

 ا ختیار گفت:  

 " قربون تون بشم. الهی همیشه لب تون خندون باشه.

 خیلی پررو بودم خنده تون گرفت؟ " 

دست روی پایش گذاشت و لبخندش را عمیق محبوبه 

 ترکرد . 

" نه مادر پررو یی چیه؟ من که لذت می برم به فکر 

 کارافتادی. تو استعدادش رو داری ". 

" نه باباجان! تصور کردم که رقیب سلمان بشی 

 ومشتریاشو قر بزنی، چه شود؟ " 



 

سرش را پایین انداخت. اسم سلمان کافی بود تاگونه 

شود. سرش را پایین آورد تا چشم هارا از هایش قرمز 

چشم حاجی و محبوبه قایم کند. مبادا چیزی رابخوانند از 

چشم هایش. نزدیک به یک ماه از آخریندیدارشان می 

 گذشت. محبوبه هرچه برای سلمان

زبانش را بسته بود و هیچی از ملیکا نمی گفت حتاسؤال 

لیکا هایش را هم درست جواب نمی داد؛ برعکس برایم

تا می توانست از سلمان می گفت. شاید تنها چیزیکه 

 حرف نزده بود و ملیکا مشتاق بود بداند همان

گذشته ای بود که ده سال ازش می گذشت و سلمان 

پاکشده بود. البته که ملیکا مایل بود این را از زبان 

 خودمرد بشنود. برای همین حتا اشاره ای هم نمی کرد . 

بده. نه حاج بابا. شاید بشه  " ای وای خدا مرگم

اگهایشون راضی باشن تفکیک ک نیم. مثالً طرح های 

 خانگیرو من انجام بدم و اداری رو شرکت شما! " 

حاجی سرش را باال انداخت و با دل انگشت نم چشمشرا 

گرفت. خنده اش را جمع کرد و جدی شد. مثل هروقتی 

 که بحث کار بود . 

یزی ندونه. بعدها " نه! بهتره فعالً سلمان چ

اگرخواستین خودتون بشینین صحبت کنید. ام ا 



 

برایشروع الزم نیست سلمان بدونه. هنوز از این که 

 استعفادادی و منم امضا کردم، بدجور شاکیه ". 

 محبوبه با غصه گفت " 

" بچم گناه داره. اون که هرکاری از دستش بربیادمی 

 کنه. حاجی تو چرا می ذاریش کنار؟ " 

کا شرمنده شد. محبوبه را بوسید. دلش نمی ملی

خواستمحبوبه ناراحت شود. از اول هم قصد نداشت از 

سلمانپنهان کند. روی کمکش برای مشتری هم نیم چه 

حسابیهم باز کرده بود. فقط فکر کرد که حاجی حتماً 

 چیزیمی داند که می خواهد از سلمان پوشیده بماند . 

 اهانه ای جواب داد . حاجی نچی کرد و با لحن عذرخو

" محبوب جان! اجازه بده ملیکا این کار ر و بدونکمک 

و حضور سلمان انجام بده. من گفتم هستم اماشاید در حد 

معرفی برای هم کاری نه بیشتر. قرارهدخترمون مستقل 

 بشه ". 

 محبوبه سرتکان داد و موافقت کرد. ملیکا با

جی. سپرد به حا« هرطور شما صالح بدونید»گفتن

قراربر این شد که دفتر که خالی شد، برود بازدید و 

برایشنقشه بکشد. برای حاجی گفت که به بهزیستی هم 



 

رفتهو شرایط تأسیس مرکز را پرسیده است. باید خانه 

 کهخالی شد تغییراتی در خود ساختمان بدهد و دو

ساختمان هم اضافه نماید. با توجه به متراژ بنا و باغ 

جام می شد. محبوبه دلش می خواست واستخر راحت ان

بهسلمان کمک کند. اما ب ا حاجی هم موافق بود که 

 بایدملیکا مستقل شود . 

همین دیشب سلمان سین جیمش می کرد که بفهمد،ملیکا 

 روزهایش را چطور می گذراند. نگران بود که

دچار افسردگی نشود. برخالف خواسته ی ملیکا، 

بود. این که سهراب بیشترپی گیر پرونده ی آرش 

 هنوزاعتراف نکرده؛ برای سرگرد هم جای تعجب داشت.

درست زمانی که منتظر بودند اعتراف کند، سهراب 

 دراوج عصبانیت گفته بود . 
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" آره من به آرش حسودیم می شد. از این که یه بی 

م نیس کین؛  اون زندگی کسو کار که ننه و باباش معلو

 واون زن رو داشته باشه تا حد مرگ ناراحت بودم و

حسودیم می شد. شاید توی فکرم صدبار کشتمش 

ولیعرضه شو نداشتم. وقتی مرد تازه نفس گرفتم. دم 

اونکسی که کشته، گرم. اما من نبودم. من فقط زنش 

 رومی خواستم و مال و منالش.....فقط همین ". 

 رفش ایستاده و از اعتراف سر بازمصرانه روی ح

می زد. همین هم سرگرد را به شک انداخته بود. 

آخرینراه چاره، روبرو کردن داوری و سهراب بود. 

داوریاز پشت شیشه دیده و تأیید کرد که سهراب بوده 

کهپول داده و وعده ی خرید خانه را به داوری داده 

 است.

انجام نرسیدو  وعده ای که بعد از گرفتار شدن داوری به

باعث شد هم دستش را لو بدهد. مدارک دیگری ه مبود 

 که زیاد قوی نبودند . 

سلمان می دانست حرف های سهراب را به ملیکانمی 

 گویند اما ترس این را داشت که طوالنی شدن



 

پروسه ی محاکمه و پیدا شدن قاتل، روی روحیه ی 

زنتأثیر ناخوشایندی داشته باشد. دستش به زننمی 

رسید. فعالً که خود را دور کرده و پشت حصارمحبوبه 

پنهان شده بود. در قاموس سلمان نبود بهکسی که می 

دانست راضی به ارتباط نیست؛ زنگ بزندیا پیام دهد. 

شیوه ی استعفایش برایش سنگین بود. ازجانب خودش 

 احساس طلب کاری می کرد . 

یح منتظر می ماند تا ملیکا پیش قدم شود برای توض

 وتمام کردن این دوری. دلش تنگ بود خیلی هم تنگ.

و لی دلیل نمی شد که برای ارتباط آن هم وقتی 

ازاحساس او مطمئن نبود؛ پافشاری کند. زمان 

حالّلمشکالت بود. باید اجازه می داد زمان بگذرد. 

فقطراضی بود که اگر او دور شده و ملیکا را نمی 

مین وضع را دارند بیند؛درخشش و سعید و دیگران هم ه

 . 

حسادت مثل خاری در قلبش فرو رفت وقتی 

سعیدمحتاطانه حال ملیکا را پرسید. با حرص جواب داد 

 . 

 " نمی دونم، خبر ندارم ". 

 " یعنی مادرت هم نمی دونه؟ نمی بینتش؟ " 



 

نکته ای بود که خودش هم به آن فکر کرده بود. 

ود؛ یک چطورمادر و خاله که ورد زبان شان ملیکا ب

بارهروزه ی سکوت گرفتند و خیلی خیلی کم از دختر 

حرفمی زدند. یک هو دلش در سینه ریخت. نکند با همه 

قطعرابطه کرده است. نکند تنهایی در آن واحد 

 بزرگروزش را به گریه می گذراند . 

 " نمی دونم. فقط میگن خوبه! تو چرا دست

برنمی داری؟ کاری به خانواده ت ندارم؛ خودش 

 راضینیست. از اون جهت میگم ". 

هیچ وقت در عمر دوستی اش با سعید، از قیافه و 

حرفزدنش این همه حرص نخورده بود. بدی اش این بود 

 کهبرای این احساس از خودش منزجر می شد. دستی به

لب ها و ریشش کشید. صورت مغموم سعید حالش را 

 بدکرد. توجیه کرد تا هم خودش از این حال رها شود

 وهم سعید را قانع کند . 

" ببین سعید واقعاً منم نمی دونم چی شده؟ رفتیم 

شمالگفت که بهت بگم نمی خواد و مامان منو واسطه 

 نذاری.

برگشتیم از این رو به اون رو شد. نامه ی استعفاش 

رودیدی که داد دست حاجی، برای تسویه هم نیومد. 



 

یگم نمی نهخونه ی ما میاد و نه خونه ی خاله! اگه م

 دونمدروغ نمیگم. مامان و خاله هم هیچی نمیگن ". 

" پس واقعاً جوابش منفیه؟ گفتم شاید ناز می کنه یا 

 چهمی دونم حاال آمادگی شو نداره؟ " 

نفسش را بی صدا بیرون داد. سعی کرد موجی ازهیجان 

که در تنش می پیچید را نادیده بگیرد. هیجانبی خیال 

که فکر ملیکا را ازسرش بیرون شدن سعید. هیجان این 

 کند . 

 " نه! .... تا جایی که من شناختم؛ آدم رک و راستیه.

اهل با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن نیس. از منمی 

شنوی خودتو معطلش نکن. تو که عاشق زارشنبودی، 

 دل بده به یکی از گزینه های حاج خانوم.

 هوم؟ " 

کشید. سر تازه لب هایش را جمع کرد به داخل دهان 

 تیغزده اش را با دست لمس کرد و ناامیدانه جواب داد . 

 " نه اون طوری که عاشق نبودم ولی خب ".... 

 ؟ سکوت کرد.«ولی خب»آخ از این « ولی خب...»

شاید بیشتر از این اصرار می کرد سعید ناراحت می شدو 

واقعاً این را نمی خواست. منتظر نگاهش کرد تاجمله 



 

ام کند. منتظر تا دفتر این داستان راببندد و ب اش را تم

 اری از روی دوش سلمان برداشته شود . 
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" خب می دونی......رفتار و چهره اش یه طوریه که 

بهآدم آرامش می ده. ولی تو هم راست میگی! 

ز بدونرودربایستی بهم گفت نه و منتظر نباشم. با

مناصرار کردم و مادرت رو واسطه کردم.......پوووفپس 

 واقعاً جوابش نه هست؟"  

سرش را آرام باال و پایین کرد. سعید شانه هایش را 

بهپشت انداخت و سینه اش را جلو داد و با پوزخند 

 گفت:  



 

" پس باید ببینیم که ننه مون چی پیشنهاد می ده. 

وگرنه صبر می حیفکه داره وقت ازدواجم می گذره 

 کردمیکی پیدا بشه عاشقش بشم ". 

 سلمان لبخندی زد و دستی هم به کتف سعید کوبید.

 دلداریش داد . 

" از کجا معلوم. شاید پیشنهاد حاج خانوم این 

 قدراکازیون بود که عاشقش شدی! " 

چشمک هم زد. سعید بلند خندید و در حالی که به طرفدر 

 می رفت، گفت:  

وب اومدی! برم آپشنای مورد نظرموبهش " اکازیونو خ

بگم. تو هم دست بجنبون آپ شنای درخواستیت روبه 

 حاج خانوم بده! " 

در که بسته شد، نفس راحتی کشید. آپشن هایدرخواستی 

اش همه در یک نفر جمع بود. فقط می ماندهمان یک 

نفر که نمی دانست حال و هوایش چیست؟ شب که به 

ه فرصت مناسبیپیدا کرد از خانه رفت به محض این ک

 مادرش پرسید . 

 " تازگیا ملیکا خانو مو دیدی؟ "

 منصوره چپ چپی نگاهش کرد. ابرویش را باال انداخت.

 انگاری تازه دوزاری اش افتاده بود که پسرش زیادی



 

حال و احوال دختر را می پرسد. یک آن از این که 

دختررا بخواهد، دلش گرفت. برای سلمانش آرزوها 

 اشت . د

" تازگیا شوما خیلی ملیکا ملیکا می کنی ها! 

 حواستهست؟ " 

م ردد بود که از حسش بگوید یا نه؟ بی خبر از 

 نظردختر، اگر حرفی می زد و مادرش  این بار برای

سلمان، پاپی اش می شد چه؟ ترجیح داد فعالً سکوتکند. 

قرار بود اول خودش از جواب مثبت مطمئن شودبعد 

فرستد جلو. صورتش خونسرد وبی تفاوت منصوره را ب

بود مثل همیشه که درباره ی مسائل معمولیحرف می 

 زدند . 

" واال اونی که هر ده کلمه اش یکیش ملیکا بود 

شمابودی نه من! دیدم خبری نیست چیزی نمیگی منم 

 گفتمبپرسم. دوست نداری خب نگو! " 

به این قیافه نمی آمد دلش لرزیده باشد. از طرفی 

مهرملیکا به دلش نشسته و از طرف دیگر دختر 

یکخانواده ی سرشناس مد نظرش بود. کسی که با 

خانواده و نام فامیلی اش بتواند سرپوشی روی گذشته 

ی سلمانبگذارد. چیزی که سلمان نه تنها بهش فکر نمی 



 

کردبلکه مخالفش هم بود. مکث و سکوتش زیاد 

 .  طوالنینشد و جواب دل خواه پسرش را داد

" خوبه! این روزا مشغوله ولی دقیق نمی دونم چی 

کارمی کن ه! محبوب می گفت مستأجر دفتر شوهرش 

 دارهمی ره و درگیر اون جاست ". 

نگاهش به تلویزیون بود اما دلش صدبار سجده کرد 

کهدختر حالش خوب است و تنها در خانه ننشسته و 

 گریهنمی کند . 
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در انتظار توام  در چنان هوایی بیا که  گریز از تو مم کن 

نباشد . گوشی را در دستش جابه جا کرد و کلید را در 

 قفلچرخاند و وارد دفتر شد و گفت:  

 " جناب سرگرد! یعنی چی که فعالً خبری نیست.



 

 دوماهه سهراب رو گرفتین و باز میگین خبری نیست!

پس تکلیف چیه؟ پرونده همین  اعتراف نکرده!

طوربمونه تا ببینیم کی آقا دلش می خواد حرف بزنه؟ " 

سرگرد باورش نمی شد این همان زنی باشد که باسلمان 

دیده بود. زنی که از دیدن سهراب پشت شیشهنزدیک 

بود غش کند و بیفتد. حال با این تحکم ازپرونده می 

مکرد به زودی پرسید. آرام از روند بازجویی گفت و اعال

تکلیفش معلوم می شود. ملیکا قانع نشدولی تشکر کرد 

 و گف ت منتظر خبر جدید است . 

طرحی که برای دفتر آماده کرده به مرحله ی اجرارسیده 

بود. قرار بود کارگران بیایند و پارتیشن هایسالن را 

نصب کنند. سالنش بزرگ بود با تقسیمشفضای مورد 

برای استخدام طراحو مجری طرح نیازش تأمین می شد. 

 هم آگهی داده بود. منشی هم باید

می گرفت .روز قبل نجار آمده و کمد های تازه را 

نصبکرده بود. از فعالیت و کاری که انجام می داد، 

بسیارراضی بود. چیزی به پایان سال نمانده بود. 

امیدواربود کار تعمیرات قبل از سال جدید تمام شود و 

الت شروع به کار کند. حاجی قول معرفی بعد ازتعطی

 مشتریرا داده بود . 



 

روبروی ک ارگران ایستاد و دقیق شرح داد که چه 

چیزیمی خواهد. می دانست دیر یا زود حاجی پیدایشمی 

شود. این روزها که کارگر داشت، تنهایشنمی گذاشت و 

چقدر  ممنون این حمایت بود. مثل یکپدر هوایش را 

 آمد دخالت یاداشت. وقتی می 

اظهارنظری نمی کرد. مگر این که ملیکا مستقیم 

نظرشمی پرسید. تا غروب کار کردند و قسمت اعظم کار 

تمامشد. قرار بر این شد که فردا تا ظهر کار را 

 تحویلبدهند . 

حاجی آمد و از روند کار پرسید و ملیکا گفت که 

فرداتمام است. لبخند و برقی که در چشم های حاجی 

؛خبری خوبی را نوید می داد. ملیکا با کنجکاوی بود

 ومهربانی گفت:  

 " شما چه خبر؟ " 

 ابروی سیاه و سفید حاجی باال رفت و پیشانی

پرچروکش شکلی از خنده گرفت. ملیکا مشتاق 

 ترنگاهش کرد . 

" اولین مشتریت رو پیدا کردم. البته من 

کهنه......محبوب و منصوره خانوم مشترک با هم! " 

چشم های ملیکا پرحیرت، درشت شدند. باورکردنی 



 

نبودکه محبوبه یا م نصوره مشتری پیدا کرده باشند. 

حرفینزد تا حاجی ماجرا را بگوید. حاجی هم مثل کسی 

 که

می خواهد قصه ای را تعریف کند؛ دست ها را بهم 

عارضم به »کوبیدو بزاقش را بلعید و با جمله ی 

  شروع به تعریف کرد.«حضورتکه

" اون دوست سعید با خانمش که ویال بودن، مثل اینکه 

قرار بو ده خونه ی جدید برن و می خواستن بدنسعید 

دکور بزنه. نمی دونم چطور منصوره خانمشماره ی 

خانمش رو گیر میاره و میگه که تو کارت روشروع 

 کردی. خالصه این که کار رو برات می گیره.

 عید تحویل بدی ".  فقط می خوان اگه امکانش باشه تا

از ذوق و هیجان زبانش بند آمده بود. نمی دانست 

چهبگوید. اگر جایش بود حتماً می پرید و حاجی را 

درآغوش می گرفت. اشک مثل پرده ای جلوی چشم 

هایشکشیده شده بود. فقط توانست با لب هایی لرزان 

 تشکرکند . 

آخرین کارگر خداحافظی کرد و رفت. یک بار دیگر 

 جا را چک و کارهای باقی مانده را یادداشت کرد . همه



 

" باباجان من با آقا کیهان هماهنگ کردم االن بریمخونه 

 رو ببینیم. وقت زیادی نداری ". 

" واقعا؟ً این که خیلی خوب میشه. زودتر ببینم 

میتونمزود هم طرح بدم و تأیید کنند، خرید رو شروع 

 کنم ". 

نزدیک دفتر بود. کیهانو  خوب بود که خانه ی مورد نظر

پروشات جلوی در منتظرشان بودند. با ماشین 

 حاجیآمدند که وقت شان کم تر تلف شود. خانه را دید و

همان جا لب تاپش را باز کرد و طرح هایی را که 

داشتنشان داد. پروشات و همسرش خیلی زود به 

نتیجهرسیدند و با توضیحات ملیکا ترکیب دو طرح 

 لیکا سر از پا نمی شناخت. آن چنانراپسندیدند. م

هیجان زده و شاد بود که اگر می شد، همان وقت به 

دنبالتهیه وسایل می رفت. وقت خداحافظی، حاجی 

 دستکیهان را بیشتر نگه داشت و گفت:  
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" فقط یه خواهش! اگه ممکنه فعالً سعید و سلمان ازکار 

 خترم چیزی ندونن. بذارید کار رو تحویل بدهبعد ". د

هرچند برای ک یهان عجیب بود ولی پذیرفت و خودش 

وخانمش قول دادند که حرفی نزنند. لب های ملیکا 

بستهنمی شد از لبخندی شاد. شور و شوقش را با 

پرحرفیراجع به طرح و کارهایی که باید انجام شود، 

 نشان داد.

گوش می داد و با تکان سر حاجی با تبسمی محو 

 تأییدمی کرد . 

 کنار ماشین ملیکا ایس تاد تا پیاده شود . 

 " برو بابا منم پشت سرت میام ". 

 نگاه قدردانش را به حاجی داد و گفت:  

" نمی دونم چطور تشکر کنم؟ فقط بدونید که 

 مدیونمهربونی تون هستم ". 

بیشتر از حاجی هم اخمی نمایشی کرد و اجازه نداد 

نقطه ی پایانی « بدو برو گرسنمه»اینچیزی بگوید. 

برحرف های احسا سی ملیکا گذاشت. فقط حاجی و 



 

محبوبهمی دانستند که وجود ملیکا به زندگی شان چه 

 رنگ و

بویی داده است. هردو پشیمان بودند که زودتر 

ازاین،وقتی جوان تر بودند؛ بچه ای را به فرزندی 

 نگرفتند.

ی که در درون آدمی می جوشد، چشمه اش نثار محبت

رافعال تر و پربارتر میکند. خود آدم هم از آن 

محبتسیراب می شود. برای آن ها همین هم غنیمت بود. 

 باتمام وجود برایش مایه می گذاشتند. محبوبه از تمایل

سلمان و آرزوی خودش به حاجی گفته بود. دلیل 

 آوردهبود که . 

ازدواج کنه، هیچ کدوم ازموندور " اگه سلمان با ملیکا 

نمیشن. اگه سلمان با یه غریبه ازدوا ج کنه، شایددلش 

نخواد با خاله ی شوهرش ارتباط داشته باشه. اونوقت 

سلمان دور میشه. برای ملیکا هم همین طوره! 

اگهشوهرش بگه اینا که نسبتی باهات ندارن و نمی 

 خوادرفت و آمد کنی چی؟ " 

 حبوبه خندیده و مطمئنش کردههرچند به نگرانی م

بود، ملیکا یا سلمان بچه نیستند که چش م و گوش 

بستهحرف طرف شان را گوش بگیرند. اما تجربه ثابت 



 

کردهبود که یک سیب را باال بیندازی صد چرخ می 

خورد. بامحبوبه موافق بود که سلمان باید از احساسش 

مطمئنشود و منصوره را راضی کند. در این بین به 

ملیکاکمک می کرد تا خود را باال بکشد و چیزی از 

 سلمان کمنداش ته باشد. 

در تمام عمرش این طور شاد و پرهیجان نبود. حتازمانی 

که به آرش رسید؛ آن قدر مشکالت زیاد بود کهفرصتی 

برای شادی نداشتند. بغض نداشتن عروسی ولباس 

 عروس را با محبت های آرش فرو داده بود.

جشنی هم داشتند؛ کسی برای دعوت هرچند اگر 

 کردننبود. آن زمان دوستان صمیمی هم نداشتند . 

جنس شادی اش متفاوت از خوشحالی های تمام 

عمرشبود. از معدود دفعاتی که از شادی اشک ریخت. 

فین فینکنان با پشت دست اشک را از روی صورتش 

پاکمی کرد. ذهنش دوبرابر فعال شده بود. از این 

ا فردا می آمدند، راضی نبود. دلش می کهکارگره

خواستاول صبح به د نبال تهیه وسایل برود. خرید با 

 سعید

مزیتی داشت، این بود که کارت ها و شماره تلفن 

هایمغازه ها و کارگاه ها را برای خود نگه داشته بود. 



 

بهافکارش نظم داد و کارها را طبقه بندی کرد. از 

وب یاد گرفته بود. به سلماننظم و چیدن برنامه را خ

سلماناحساس دین کرد. مسلماً اگر او و سخت گیری 

هایشنبودند؛ اعتماد به نفس شروع کاری را در خودنمی 

 دید. نهایت در شرکتی، آرام مشغول کار می شد.

سلمان بود که با درگیر کردنش با مدیران مختلف 

واخالق کاری متفاوت، یادش داد که با هر کس و در 

 چگونه برخورد کند .  هرجایگاه

 جلوی قنادی نزدیک برج ایست اد و شیرینی

موردعالقه ی محبوبه را خرید. آن قدر ذوق داشت 

کهدلش می خواست از تمام نمونه ها بردارد. با دست 

بهحاجی اشاره کرده بود که برود. ماشین حاجی را 

درپارکینگ دید، خیالش راحت شد که معطلش نشده 

 است.

بوبه رفت و به محض باز شدن در، مستقیم پیش مح

 بایک دست بغلش کرد . 

" وای مادرجون! نمی دونی چقدر خوشحالم. مرسی 

 کهکمک کردی! " 

محبوبه خندان صورتش را بوسید. جعبه ی شیرینی 

 راگرفت و گفت:  



 

" بیا ببینم! من کاری نکردم..... به به شیرینی همخریده 

 ..." 

 ر کنم فقط ". " نه من برم خونه...خواستم تشک

اخمی بین دو ابرویش نشاند و دست دختر را گرفت. 

 دررا پشت سرش بست و به طرف هال کشاند . 
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" بیا ببینم کجا؟ من شام پختم. این شیرینی هم بدون 

توخوردن نداره. بذار من و حاجی به هوای تو امشب 

 کنیم ". یهکم ناپرهیزی 

صورت و چشم هایش چنان می درخشید که محبوبه 

راهم سر ذ وق آورد. جعبه را به آشپزخانه برد و 



 

ظرفیرا از شیرینی پر کرد. رو به ملیکا که هنوز ایستاده 

 وبا حاجی تعارف تیکه پاره می کرد؛ گفت:  

" مادر اگه می خوای برو یه دوش بگیر بیا تا 

خونه ی خودت باید شامبکشم. بخوای آخر شب بری 

 ازخوابت بزنی ". 

با این که خانه اش نزدیک بو د، اما محبوبه اتاقش 

رامرتب نگه می داشت. حوله اش بعد از هر حمام شسته 

ولباس جدید و شال ستش به کمد اضافه می شد. این 

بودکه ملیکا هم راحت قبول کرد. خودش هم دلشنمی 

 ت:  خواست تنها باشد. سر میز شام بی هوا گف

" کاش خاله هم بود شیرینی می خورد و ازش تشکرمی 

 کردم ". 

" سلمان چی؟ اونو چطور بپیچونیم که تا کار تو 

 تمومبشه؟ " 

حاجی با خنده گفت و ملیکا لپ قرمز کرد. نگاهش 

 رامیخ بشقابش به آهستگی جواب داد . 

 " یادم نبود. بنده ی خدا که کاری نداره ولی "....... 

 خندید و دست روی دست دختر گذاشت. محبوبه هم

وقتی چشم هایش باال آمد و نگاهش کرد؛ پلکی بهآرامی 

 خواباند و باز کرد و گفت:  



 

" به وقتش به سلمان هم میگیم تا سورپرایز بشه. 

 ازاستعفات هنوز شاکیه! " 

لبخند محبت آمیزی زد و از هر دو تشکر کرد. در 

ودش چقدر حینخوردن فکر کرد که هم آرش و هم خ

درانتخاب دوست خطا کرده بودند. کسانی را به 

دوستیانتخاب کرده که بیشتر مگس دور شیرینی بودند 

نهدوست. نه یار غار! نه کسی که در سختی و 

مرارتدست شان را بگیرد. دوستانی که دیدگاهی به شان 

دادهبودند که کسانی مثل حاجی و محبوبه یا حتا سلمان 

سب دوستی نمی دانستند. صرف راقابل اعتماد و منا

نظراز رابطه ی آرش و حاجی که آرش کارش را 

 مدیونحاجی می دید . 

بعد از شام و وقت صرف چای و شیرینی که برایملیکا 

شیرین تر از هر شیرینی در دنیا بود؛ حاجی ازبرنامه 

اش پرسید. توضیح داد اگر کارگرها کار را تاظهر تحویل 

وسایل می رود. حاجیهمان طور که دهند، به دنبال تهیه 

 چای می نوشید به ملیکا گوش می داد.

 لیوان خالی را روی میز گذاشت و گفت:  

" من صبح می رم شرکت یه دو تا کار دارم انجام می 

دمو میام طرف تو. می مونم تا کار تمام بشه. تو هم 



 

برودنبال کارت. صبح بری وقت بیشتری برای 

 گشتنداری ". 

تشکر و امتنان دیگر زیادی بود. پس سرش تکرار 

 راتکان داد و ساده مثل ی ک دختر به پدرش گفت:  

 " مرسی آقاجون! پس من منتظرم ". 

به خودش یادآوری کرد که باید مثل یک دختر با پدر 

 ومادرش رفتار کند. کم پیش می آمد حاجی را صدا کند.

ع هنوز به احترامش حجاب می گرفت. باید از جاییشرو

« حاج بابا»صمیمانه تر از« آقاجون»می کرد. به نظرش 

بود. لب های کش آمده حاجی و رضایت موج زده در 

چهره اش معلوم بود که درست عمل کردهو او هم 

 راضی است . 

قبل از خواب دو طرح انتخابی را ترکیب و لیستی 

ازوسایل تهیه کرد. آدرس هایی هم که فکر می کرد 

 نوشت و در کیفش گذاشت. بهدردش می خورند هم

دسته ای از کارت های تازه چاپ شده که گ وشه های 

تازهبرش خورده اش هنوز تیز بود را کنار آدرس ها 

 گذاشت.

خودش هم برای کارش باید تبلیغ می کرد. دیده بود 

کهسعید به فروشنده ها برای معرفی مشتری عالوه 



 

ی برخرید، پورسانتی هم پیشنهاد می کرد. شاید برا

 شرکتتازه تأسیسش این راه هم بد نبود . 

صبح در پارکینگ حاجی اطمینان داد که حداکثر تاساعت 

ده خودش را می رساند. هم زمان با سلمان واردشرکت 

شد. سلمان از این که حاجی هم مثل مادر وخاله حرفی 

از ملیکا نمی زد؛ دل خور بود. از دوری وندیدنش حالش 

دش را نمی دیداما گزارش لحظه خوب نبود. قبالً اگر خو

به لحظه از حالش را داشت. م نصورهاز یه طرف دل 

بمیرم دختر بی چارهخیلی بد ضربه »می سوزاند که 

بچم تا » محبوبه از آن سو اشکمی ریخت.« خورده.....

حاجی الاقل چیزی « میاد سر پا بشه یه خبر بدمی شنوه!

حال همه می گفت این وسط که ازاوضاع خبردار می شد. 

در یک تیم بر علیه اوبودند. اسم ملیکا و حر فش شده 

 بود تابو و کسی اینتابو را نمی شکست . 

او هم « همه خوبن؟» کوتاه از حاجی پرسید.

آخر این هم شد احوال «. شکر»مختصرجواب داد.

پرسی؟ معلومبود حاجی عجله دارد که بی حرف اضافه 

ت. حس می به اتاقشرفت. اول صبح اعصابش بهم ریخ

کردخبری هست و او نمی داند. از هر راهی می رفت 

بهجواب نمی رسید. از همسایه و دوست کالس ورزش 



 

وفامیل دور خبر می دادند االّ آن که منتظرش بود. 

سرشرا با کار گرم کرد. بی حوصله کارها را کمی با 

تندی بهبرومند یادآوری کرد. جواب سعید را سرباال داد. 

از سر باز « خودت یه کاریش کن!»فتن مهیاررا با گ

 کرد.

حتا جواب طالیی را که همیشه با محبت می داد، هم سرد 

و بی احساس داد. برومند به همه اطالع داد کهُخلق 

رئیس چیزمرغیست و مواظب باشند. هرکس آراممشغول 

کارش بود. طوری که حاجی از اتاقش بیرونآمد، سکوت 

 رسید:شرکت مشکوکش کرد. از برومند پ

 "چه خبره " 

 برومند با عشوه و اطوار و صدای آهسته گفت:  

  

" سلمان خان ُخلق شون تنگه! گفتیم رعایت شونوکنیم 

 ." 

حاجی آهانی که گفت هم زمان شد با نگاه کردن 

بهساعتش. نه و نیم بود و امید داشت تا ده برسد. 

دراتاق سلمان را زد و وارد شد. سلمان ایستاد و 

نباشی حاجی را داد. با دست بفرما زد. حاجی  جوابخسته

 سر باال انداخت . 



 

" دارم می رم جایی! شما با من کار نداری؟ چیزهاییکه 

 گذاشته بودی رو امضا زدم ". 

 " خیره؟ کجا می ری؟ " حاجی بی حواس گفت:  

 " می رم پیش ملیکا ". 

 قلب سلمان سقوط آزاد کرد توی سینه اش. رنگ به

خفه و آرام از دهانش بیرونآمد. « شده؟ چی»رنگ شد. 

 حاجی بی توج ه به حال مرد به طرف در رفت . 

 " چیز تازه ای نیست. کار نداری؟ من رفتم ". 
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 مجال من همین باشد که پنهان عشِق او ورزم.  

  

  



 

پایان سالو  نفسی به راحتی کشید. فقط دو روز مانده به

 باالخره توانست به وعده اش عمل کند. خانه را

تحویل پر وشات و کیهان داد. چشم های پروشات برقزد. 

با این که طرح را خودش انتخاب کرده بود اماجلوه ای 

که داشت و هارمونی رنگ ها که ملیکا بهسلیقه ی 

 خودش تغییراتی داده؛ سالن را متفاوت و زیباکرده بود . 

ا جلوی دهان بازش گرفت تا جیغش را خفهکند دستش ر

 . 

" وای ملیکا جون باور م نمیشه! خیلی عالی شده! " 

 برای ملیکا همین جمالت کافی بود تا قلبش در

آستانه ی انفجار قرار بگیرد. این که از صفر تا صد 

کاررا خودش به تنهایی انجام داده و مشتری راضی 

مه شادی فقط است؛برایش افتخار داشت. از این ه

چشمشبرقی زد و لبخند ملیحی روی لبش نشست. 

 جوابتشکر پروشات را داد . 

وقت خداحافظی و بیرون آمدن از خانه، کیهان تأکیدکرد 

که فردا صبح تسویه خواهد کرد. آن قدر که گرفتنو انجام 

کار برایش مهم بود، جنبه ی مالی اش اهمیتنداشت. 

 ا بهکارتش را داد و خواست که شرکت ر



 

دوستانش معرفی کند. مهم مستقل بودن و رشد 

کردنشبود. تازه متوجه شده بود که آرش با محبت بیش 

ازحدش، ظلم در حقش کرده و از او زن بی دست و 

پاییساخته بود. زنی که برای هر کاری محتاج 

 دیگرانبود.  

حاال می توانست سرش را باال بگیرد و اجازه ندهداحدی 

ود. پشیمان بود که برایسهراب به حریمش نزدیک ش

کوتاه آمده و شکایت نکرده ب ود. می دانستمردانی پیدا 

 می شوند که تابع نفس مریض شان هستند.

مردانی که برای شان دختر مجرد یا زن متأهل 

تفاوتیندارد، مهم نیست مایل به رابطه هستند یا نه؟ 

فقطدنبال هوس هستند. فقط باید سعی می کرد از این 

ندور بماند. تفاوتش این بود که از ترس به کسی مردا

 باجنمی داد؛ کسانی مثل سهراب!  

 در حد مرگ خسته بود. بیش از ده روز بود که از

صبح تا شب می دوید و شب مثل جنازه می افتاد. فرداهم 

محبوبه برایش کارگر گرفته بود تا کمکشخانه تکانی 

ندارد بی کند. اصرار کرده که سال اول است وشگون 

 خانه تکانی . 

 تنش خسته اما روحش پر از انرژی و شادابی بود.



 

خودش می دانست خانه اش تمیز است. وسواس و 

منظمبودنش اجازه ی کثیف بودن را نمی داد. بدش نمی 

آمدشیشه ها و جاهایی که به تنهایی نمی توانست را، 

 باکمک کسی تمیز کند. 

که نگهبان گیت  وقت پیچیدن به پارکینگ قبل از این

 راباز کند؛ متوجه فرناز شد که دستش ر ا بلند کرده و

درخواست توقف داشت. شیشه را پایین کشید و 

نسیمنسبتاً سرد اواخر اسفند به صورتش خورد. فرناز 

جلوآمد و سالم کرد. نه چندان گرم و صمیمانه جوابش 

 راداد و سرد تعارف کرد . 

 " بیا بریم باال ". 

را به دو طرف تاب داد. بغض کرده بود. فرناز سرش 

باچشم و ابرو به ماشینی که جلوی برج پارک 

 شدهاشاره کرد و گفت:  

" اگه میشه چند دقیقه وقتت رو بگیریم. مامان 

 سهرابمی خواد باهات حرف بزنه ". 

دهان ملیکا باز نشده، دستش را روی شیشه ی 

راضی اما نیمهپایین رفته گذاشت و التماس کرد. ملیکا نا

 بهاجبار سرش را به موافقت تکان داد . 

 " پس بذ ار ماشینو بذارم پارکینگ و بیام ". 



 

برای نگهبان چراغی زد و از گیت رد شد. به این کهچه 

 می خواهند بگویند و از او چه می خواهند فکر کرد.

با خستگی از در برج بیرون آمد و به طرف ماشینی 

رفت. با نزدیک شدنش  کهفرناز کنارش ایستاده بود،

دودر جلوی ماشین باز شد و زن و مرد مسنی که 

حدسمی زد والدین سهراب باشند پیاده شدند. وصف 

 شان رااز زبان فرناز شنیده بود . 

 روبروی شان ایستاد. احوالپرسی ها کوتاه و بی رمق

بود. دست ها را زیر بغل زد و منتظر نگاه کرد تا 

وع کرد اما دو جمله نگفته حرفیبزنند. مادر سهراب شر

بهگریه افتاد. پدرش آهی کشی د و ادامه داد. 

درخواستبخشش داشتند. ملیکا گیج و گنگ نگاه کرد و 

 کفدستش را رو به آن ها گرفت . 

 " از دست من کاری برنمیاد. دادگاهی برگزار نشده ". 

 فرناز با صدای گرفته و ناراحت گفت:  

 ...." خب تو بگی شکایتی نداری "

  

 #شهر_بی_فرشته 

  

 #الف_صاد 



 

  

  141#پارت 

  

  

رنجیده نگاهش کرد. با حسرت آه کشید و سرش را 

 بهتأسف تکان داد . 

" چیزی دست من نیست. فعالً نیست. اگه جرمش 

 ثابتبشه اونوقت می تونم ببخشم یا تقاضای قصاص کنم.

 ببخشید من تازه از سر کار اومدم و خسته ام ". 

عقب رفت و چرخید و دور شد. حرص قدمی به 

 تماموجودش را گرفت. وقتی سهراب خونش را با

مزاحمت هایش توی شیشه کرده بود؛ پدر و مادرشکجا 

بودند؟ اگر ثابت شود که در قتل آرش دخالتداشته، 

چطور از خونش بگذرد. چطور از درد بی کسیو 

 مشکالتی که از نبودن آرش بر سرش آوار شده؛بگذرد . 

ش تیر کشید و چشم هایش داغ شد. نه این دماغ

انصافنبود. درست که سهراب بچه و تحت نظر پدر و 

مادرشنبود اما به گفته ی فرناز از حرف ها و تّوهماتی 

کهدرباره ی ملیکا داشت؛ خبر داشتند و باز کاری 

 نکردند . 



 

 جلوی آسانسور ایستاد و اشک هایش را خشک کرد.

آسانسور پیدا بود. خستگی چهره اش روی در براق 

وغم جای آن خوشحالی و برق چشم ها را گرفته ب ود. 

 درآسانسور باز شد و سینه به سینه ی سلمان در آمد.

عطر کاج و چوب در بینی اش پیچید. موجی از آرامشو 

 گرما به سمتش آمد . 

 سلمان با دل تنگی و دقت صورتش را بررسی کرد.

دست در جیب  بی جانش را علیک گفت.« سالم»

 شلوارسرش را کج کرد و پرسید:  

 " کجا بودی که چشمات خیسه؟ " 

بعد از این همه دوری انتظار این سؤال صمیمانه 

رانداشت. به زحمت بزاقش را بلعید و نگاهش را این 

ورو آن ور چرخاند تا مستقیم چشم توی چشم مرد 

 نشود.

ت یادش آمد نباید از کارش بگوید. سعی کرد بی تفاو

 وخونسرد باشد. شانه اش را تکانی داد و گفت:  

" هیچ جا! کار داشتم بیر ون حاال که اومدم پدر و 

 مادرسهراب دم در گرفتنم که بچمونو از زندان دربیار.

 انگار دست منه؟ " 

 ابروی مشکی و پرپشت سلمان یک بری باال رفت.



 

کامالً متوجه بود که این قیافه ی خسته و محتاج 

ماالً از صبح بیرون بوده؛ اما کجا، نمی خواب،احت

 دانست.

 مجبور شد به قسمت دوم حرف بچسبد . 

" جواب شون نمی دادی. بذارن جرم پسرشون ثابت 

بشهبعد بیان عز و جز. تازه سرگرد گفت مدارک 

 علیهسهراب زیاد قوی نیست و ممکنه آزاد بشه ". 

گردنش کشیده شد و اخمش توی هم رفت. طلب کار 

 حت گفت:  ونارا

" سرگرد چرا چیزی به من نگفت؟ قرار بود چیزیمیشه 

اول من خبردار ب شم نه این که همه ی شهربفهمند و 

 آخر سر به من بگه ". 

مردی به آسانسور نزدیک شد. هر دو کمی عقب رفتندتا 

راه را باز کنند. سلمان رنجیده و ناراحت از لحنملیکا 

 زیرلب غر زد . 

شدم همه ی شهر؟ بده پی گیری می " حاال دیگه من 

 کنم؟دست شما درد نکنه خانوم ". 

حوصله نداشت. بیشتر از این ها خسته و ناراحت بودکه 

 بخواهد به ناراحتی کسی غیر از خودش فکر کند.



 

نه این که رنجش سلمان مهم نباشد ولی با تصمیماتیکه 

 از قبل گرفته، بهتر این بود که سکوت کند. شانه

خت و از کنار سلمان به طرف آسانسور رفت باال اندا

 ودکمه را زد . 

" بهرحال انتظارم این بو د که از پرونده ی 

 شوهرمچیزی نباشه که من ندونم ". 

را غلیظ ادا کرد « شوهرم»نمی دانست ملیکا به عمد 

یابه گوشش این طور رسید. هنوز در تفسیر و بررسیاین 

شبشما » ا گفتن بود که در آسانسور باز شد و ملیکا ب

به داخل کابین رفت و دکمه را فشار داد. تابجنبد، « بخیر

در بست ه شد و ملیکا مثل ماهی از دستش سریدو رفت. 

تا به خانه برسد صدبار به خود لعنت فرستادکه موقعیت 

دیدار را با حرف های بی مورد سوزاند. بهجای این که 

 از دیدارش لذت ببرد . 

 که آن وقت شب کجا بوده است.ذهنش درگیر این بود 

دلش می خواست باور کند که برای خرید عید رفته اما 

نمی شد چون پاکت خریدی دستش نبود. نفسش را بلندو 

 با صدا بیرون داد . 
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نکته ای که مایه ی امیدواری اش بود، پایان سال 

. طبق رسم سال های ورسیدن تعطیالت عید بود

پیش،تعطیالت عید را به تنهایی نمی گذراندند. حتا اگر 

درخانه می م اندند؛ همه یک جا جمع می شدند. یا خانه 

 یحاجی و محبوبه یا خانه ی خودشان . 

امسال برای چند روز ویالیی در رامسر گرفته بود 

 کهبروند و حال و هوایی عوض کنند. امیدوار بود که

ج بازی، همراه شان بیاید. شاید می فهمید ملیکا بی ل

اینمدت دوری و از شرکت رفتن، چه کار می کر ده است 

 . 

دو روز گذشته را به تمیزکاری گذراند. آخرین 

 مرحلهچیدن سفره هفت سین بود. اگر به خودش بود که

 هفت سین نمی چید. وقتی قرار بود سال تحویل کنار



 

ر خانه ی خودشرا محبوبه و حاجی باشد؛ چیدن سفره د

بی فایده می دانست. اما محبوبه اصرار داشت و اوهم 

قبول کرد. رفت پایین تا مطمئن شود سفره ی پایینهم 

چیزی کم ندارد. چند ساعتی تا سال تحویل ماندهبود. 

حس کرد که محبوبه حرفی سر زبانش است وبرای 

 گفتنش دل دل می کند . 

کرد. کارش  نگاه خیره اش را از آشپزخانه حس می

کهتمام و سفره تکمیل شد؛ به آشپزخانه رفت. دست 

 دورگردن محبوبه انداخ ت و پرسید . 

" مادرجون من چی می خواد بگه که دو دله؟ " غافل 

گیری را در نگاه محبوبه دید. صورتش را بوسیدو 

 اطمینان داد . 

" من که از شما چیزی به دل نمی گیرم که حرف تونرو 

 نمی زنید ". 

مهربانی از نگاهش شره می کرد. دست روی 

دستشگذاشت. کمی من و من کرد. آخر سر هم نفسش ر 

 ا باآهی بیرون داد و گفت:  

" عیدا ما عادت داریم که کنار هم باشیم. سلمان 

ومنصوره برای سال تحویل میان. رامسر ویال گرفتن 

 کهروز دوم می ریم. ببخش که زودتر نگفتم " . 



 

 هایش ماسید. چند روز بیست و چهارلبخند روی لب 

ساعت کنار سلمان بودن! به زحمت لبش را انحنا داد 

 وصد ایش را صاف و طبیعی کرد . 

" این که خیلی خوبه! بهتون خوش بگذره! منم ببینماگه 

 مهرنوش و احمد برنامه نذاشتن "...... 

محبوبه اجازه تمام شدن جمله اش را نداد. محکم و 

 باصالبت گفت:  

" نگفتم که تو خودتو جدا کنی! فقط گفتم که آمادگیداشته 

 باشی. دلت هم نمی خواد بیای که من م نمی رم ". 

راضی نبود. درست هم نبود. مگر می شد برنامه ی 

 هرساله را بهم بریزد که او از نزدیک شدن به سلمان

می ترسد. مگر چند نفر بودند که محبوبه به خاطر 

ف منصوره بود بیشتر. گوشه اوبماند. ترسش از حر

 یابرویش را با ناخن خاراند و جواب داد . 

" ام.....من دلم نمی خوا د مزاحم باشم. اگه خاله باوجود 

 من مشکلی نداشته باشه که من راحتم ". 

چشم غّره ی محبوبه باعث خنده اش شد. قلبش از 

 فکرگذراندن تعطیالت کنار سلمان، با سرعت تپید . 

ه حرفی نداره. خودت خواستی که  " منصوره ک

ازسلمان دور باشی. حواس مون هست که از 



 

شرکتتچیزی نگیم. منصوره رو هم روشنش کردم که 

 حرفینزنه ". 

را آهسته گفت. برای عید هدایایی را « باشه اش»

برایحاجی و محبوبه و منصوره تهیه کرده بود. با فکر 

. دودل بود اینکه سلمان را نمی بیند، چیزی نخریده بود

کهاصالً خریدن هدیه درست هست یا نه؟ هم بزرگتر بود 

وهم نسبتی نداشت. اما دل مل یکا گوشش به این حرف 

 هابدهکار نبود . 

با نگاه به ساعت کمی حساب و کتاب کرد که ببیندچقدر 

 وقت دارد. یک بار دیگر سفره را چک کرد وگفت:  

چیزی " مادرجون من باید برم بیرون کار دارم. 

 الزمندارین براتون بگیرم؟ " 

سریع به خانه رفت و آماده شد. ذهنش مثل یککاوشگر 

انتخاب ه ایش را طبقه بندی و بر اساس الویتمی چید. 

در مرکز خرید می چرخید و هر چیزی کهچشمش را می 

 گرفت، به نظرش خیلی شخصی می آمد.

مثالً عاشق آن پیراهن سدری رنگ شد و با تصورسلمان 

آن دلش لرزید. یا ست کمربند و کیف چرم رادید و  در

وقتی فروشنده از دور کمرش پرسید؛ خجالتک شید. 

نقره فروشی و انگشترهایش هم همان حسصمیمت بی 



 

حد و بی جا را القا کرد. وقتش رو به پایانبود. باید 

چیزی می گرفت. چیزی که شخصی نباشد وبشود جلوی 

ز فکرکردن زیاد. جمع تقدیمش کرد. سرش درد آمد ا

درست وقتی ناامید بود، ویترین مغازه ایچشمش را 

گرفت. شاید بهترین ا نتخاب نبود اما مطمئنبود که 

 عاقالنه ترین انتخاب است . 
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لب تو را که بخندی به حال و روزم سیب  دل مرا که 

 شود خون، انار می گویند . 

  

روبروی دریا ایستاده بود. هوا ابری و دریای مواجمثل 

حال و هوایش بود. انگار دویدن و شلوغ بودنس رش، 

مسکنی بود که درد را نفهمد. باد سرد درشالش پیچید و 



 

او خود را جمع تر کرد. هرچند کنارمحبوبه و حاجی 

 خوش می گذشت؛ هرچند هربار که

تازه ای سنگینی نگاه سلمان را حس می کرد، خون 

دررگ هایش راه می افتاد؛ اما خاطرات سال های قبل 

وآرش لحظه ای راحتش نمی گذاشت. خاط ره هایی که 

همهمهر و محبت بود و خوش گذراندن! تالش برای از 

یادبردن غربت عیدهای پرورش گاه، او و آرش غرق 

 درخوش بختی های کوچک شان  شده بودند . 

کنار دریا گذشت. با احمدو چه بسیار تعطیالت عیدی که 

مهرنوش. پارسال تنها سالی بود که حمید و بیتا 

وسهراب و فرناز هم بو دند. یادآوری سهراب و 

 بیتاصورتش را جمع می کرد. ذهنش خاطره را پس زد.

تحویل سال و دور سفره  چند روز پیش را بزرگ و 

 باکیفیت به نمایش درآمد . 

کر کرد و دستسلمان وقتی که کادوهایش را گرفت و تش

را دید که با کادویی به سمتش آمد. قلبشلحظه ای ایستاد 

و بعد با تمام توان تند زد، تندتر از هرزمان دیگر. همه 

ی خون بدنش به سمت صورتش حملهکرد. وای از نگاه 

 و لبخند حاجی و صورت راضی



 

محبوبه! صد وای به چشم های گرد شده ی منصوره 

ود، پسرش برای خرید تنها کهبرایش باورکردنی نب

 رفتهباشد . 

 لرزش دستش وقتی بسته را گرفت کامالً معلوم بود.

 تشکر ش آهسته و ضعیف شنیده شد . 

" مادر باز کن ببینم پسرمون چی گرفته؟ سلیقه 

 شچطوره؟ " 

انگشتهای لرزانش به زحمت چسب ها را پیدا و 

بازکردند. از میان کاغذ باز شده روسری بزرگ و 

رحی شلوغ از گل و برگ های ریز پیدا شد. باط

رنگارنگو شاد که فقط بهار را به یاد می آورد. به ب ه و 

چه چهمنصوره و محبوبه، بیشتر خجالتش داد. رویش 

رانداشت سرش را بلند و مستقیم به سلمان نگاه کند. 

ازکنار سفره جایی که نشسته بود؛ کادوی سلمان را 

شرایط کمی سخت تر شده بلندکرد. دادن کادو در این 

 بود.

این طور بهتر شد. حداقلیک » به خود امیدواری داد که 

 «. طرفه ن بود. اون کادو داده منم دارم جبران می کنم 

دیوان نفیس حافظ را به طرفش گرفت و مجدد عید 

 راتبریک گفت. فقط یک نگاه کوتاه و برق چشم های



 

نداشته مشکی سلمان کافی بود تا بفهمد انتظارش را 

 وغافل گیر شده است . 

همه ی صحنه ها یک طرف و همین نگاه و برقی 

کهداشت هم یک طر ف. بعد از مدتی دوری، نشستن 

پشتیک میز و شام خوردن، ادامه ی خاطره بود که 

 ملیکاایستاده روبروی دریا، مرورش کرد . 

سلمان در تراس ویال ایستاده و لیوان چای را آرام 

چای و سردی هوا ترکیب شده و  مزهمی کرد. داغی

حسخوبی داشت. چشمش به زن ایستاده در ساحل 

بود.زنی که با ورودش به زندگی روتین و یک 

نواختش؛تحول بزرگی را سبب شده بود. اولین بار که در 

 سالنخانه ی خاله دیده بودش. درماندگی و استیصالش . 

 نمی دانست چطور و از کجا توجهش جلب این زن شد.

روزی که کارگر برای تمیز کردن صحنه ی از 

قتلشوهرش برد یا زمانی که با حاجی به دفترش وا رد 

 شد.

شاید هم زمانی که عالقه سعید را متوجه شد. 

هرچهگشت یادش نیامد. فقط می دانست االن برایش 

چهجایگاهی دارد. گوشی اش را درآورد و گالری را 

مادر و بازکرد. عکسی که سر سفره ی هفت سین از 



 

خاله وملیکا گرفته بود. نفهمید چطور شد که درست 

 وقتیداشت عکس را می گرفت ،صدای خنده اش بلند شد.

 خنده اش را تا حاال ندیده بود. خشکش زد. زیباترین

خنده ای بود که به عمرش دیده بود. یواش توی گوشدو 

زن کنارش از علت خنده را گفت و او نفهمید چرا؟مهم 

دیدن خنده اش بود و دلی که با آنخنده  هم نبود. مهم

 لرزید . 

باد در مانتو و شالش می پیچید. دیوان حافظ را رویمیز 

تراس گذاشته بود. گوشی را در جیب فرو کرد وکتاب را 

با لیوان عوض کرد. بیت اول دیوان را کسینبود که 

 « که عشق آسان نمود اول ولی افتادمشکل ها » نداند. 

*خیال روی تو در » را باز کرد.  تصادفی صفحه ای

هرطریق همره ماست*      *نسیم موی تو پیوند جان 

 آهی کشید. حافظ هم از راز دلش آگاه بود.«* آگهماست

 بعد از سال ها دلش سیگار خواست . 

  

 #شهر_بی_فرشته 

  

 #الف_صاد 

  



 

  144#پارت 

  

  

شاید بی قراریش با پوک به تنه ی سیگار و رساندن 

ریه، آرام بگیرد. دو روزی که به شمال آمده  دودبه

بودند،ملیکا از هر فرصتی برای خوابید ن استفاده کرده 

بود وجالب این جا بود که مادر و خاله با دل سوزی می 

 گفتند:  

 " بذار بخوابه. بچه مرد از خستگی! " 

 هربار از چرایش پرسید، از خستگی خانه تکانی گفتند .

بیشتری هم نفهمید. این ملیکا با قانع نشد ولی چیز 

آنیکه دو سه ماه پیش از شمال با هم برگشتند؛ کلیفرق 

شان بود. اعتماد به نفسی در رفتارش موج می زدکه 

 قبالً نبود. رفتارش صالبتی پیدا کرده که حتا زیر

الیه ی رفتار ظریف و پرمهرش هم پیدا بود. چیزی 

 ش می کرد.بودکه سلمان را بیشتر از پیش مفتون خود

توجه و مراقبتش از حاجی هم برای سلمان جالب 

وباورنکردنی بود. با محبت و زبان خوش مواظب 

رژیمغذایی و قند و چربی اش بود. انگار که پدر و 

دختریبودند که سال ها کنار هم زندگی کرده اند. نزدیکی 



 

اش بهحاجی برایش عجیب بود. دقیق تر که می شد می 

هش را نسبت به محبوبه و توانستمراقبت و توج

 منصوره همببیند. 

 سلمان نمی فهمید ِکی غذا را می پخ ت و آماده می کرد.

فقط می دید که یا کنار خاله و مادرش نشسته یا در 

اتاقخوابیده است. وقت خوردن متوجه می شد که او غذا 

راپخته است. یک روزی به خاله طعنه زده بود که 

و « ن وقت زیاد هست.برایخوردن دست پخت دخترتو»

حاالدعا می کرد کسی جز او غذا درست نکند. در 

ذهنشخو د را خائن می نامید. دو روز خوردن دست پخت 

یار،غذاهای خاله و مادر را از یادش برده بود. یادش 

 آمدآشی که پخته و مزه اش زیر دندانش بود.

اما......امایش این بود که این بار متفاوت به دلشمی 

 چسبید. 

سلمان از همین فاصله می توانست غم و ناراحتی زن 

 راحس کند. زن جوانی که در این ایام باید با دوستان

هم سن و سالش تفریح می کرد؛ بنا به اجبار با سه 

فردمسن و یک مرد که نسبتی نداشت، به مسافرت 

آمدهبود. برای آن سه نفر مهم نبود اگر تمام روز را 

هم خود خواسته از هم سن  درویال می ماندند. سلمان



 

وساالنش دوری می کرد. خاطرات خوشی از د وستی ها 

وخوش گذرانی های جوانی نداشت و میلی 

برایتکرارشان هم نبود. هم تنبیه بود برایش هم 

نعمتیبرای مادر که کنارش باشد. جبران تمام آن نبودن 

 ها . 

ملیکا سردش شد. قطره اشکی که حاصل مرورخاطرات 

زدیک بود را پاک کرد و چرخید که بهطرف ویال دور و ن

برود. قامت سلمان را در تراس دید. ازحالت ایستادن و 

دست هایش حدس زد که کتابی دردست دارد. از فکر این 

 که هدیه اش باشد، دلش لرزید.

در این چند روز هرچه از دوری رشته بود، تبدیل بهپنبه 

 شد. همه ی مقاومت و دوری هایش سوخت و

رمنی از آتش در قلبش باقی گذاشت. هر بار خ

 صورتمتحیر منصوره را وقت هدیه دادن سلمان به یاد

می آورد، شرمنده ی منصوره می شد. گویی خیانتی 

 درحقش کرده است . 

همین دیروز وقتی صاحبان ویالی کناری از 

سلمانخواستند که برای بازی به آن ها ملحق شود، 

روه را دید. هرچند نگاهخریدارانه ی دخترهای گ

وقتیسلمان رد کرد، خوشحال شد ولی از حق نمی 



 

توانستبگذرد که منصوره حق دارد. حق دارد بخواهد 

بهتریندختر شهر را برای پسرش انتخاب کند. دختری که 

پدرو مادر و خانواده اش مثل کوه پشتش باشند. دختری 

کهسلمان با افتخار نام خانوادگی اش را بگوید و از 

 دآن خانواده بودن، افتخار کند . داما

نگاهش را گرفت. خوا ندن دیوان حافظ هیچ چیز را 

 ثابتنمی کرد. کتاب را هدیه داده که بخواند. پس بی جهت

نباید به خود امیدواری می داد. هرچه به ویال نزدیک 

ترمی شد، سنگینی نگاه مرد را بیشتر حس می کرد. 

مردان هم سنش اماسرش را باال نیاورد. سلمان مثل 

 نبود.

برای ملیکا عجیب بود که وقت و تعطیالتش را تنها 

وکنار خانواده ای که سن شان باالتر از او بود؛ می 

 گذراند.

دیده بود مردان جوانی که ساعاتی را که کنار 

خانوادههستند؛ با خوش گذراندن با دوستان جبران می 

 کنند.

 ماند. یااین مدت ندیده بود شبی تا دیروقت بیرون ب

منصوره بگوید با دوستانش به سفر یا تفر یح 

رفتهاست. کنجکاو بود علتش را بداند. هم سالم بود و 



 

همامکانات مالی مناسب داشت. فضولی اش را 

 سرکوبکرد، جایش نبود که کنجکاوی کند . 

در را باز کرد و وارد شد. محبوبه از هال رد می شد وبا 

 دیدنش گفت:  

چای بریزم. یخ کردی. سلمانم لخترفته "بیا مادر برات 

 تراس...نمیگ ه سرما می خوره ". 

تشکر کرد و به طرف آشپزخانه رفت. جوابی بهمحبوبه 

 نداد. سکوت بهترین کار بود . 

با تصمیم رفتن به بازار محلی، موافقت کرد. با دوخواهر 

بازار را گشتند. سوغات محلی و کمی زیتون وترشی 

 شت و گذار در بازار بهپایان رسید . خریدند. روزش با گ

تعطیالت را ه ر طور بود گذراند. جز نگاه های 

گاهیخیره، نه سلمان چیزی بروز داد و نه ملیکا 

 حرکتیکرد . 

  

 #شهر_بی_فرشته 

  

 #الف_صاد 

  

  145#پارت 



 

  

  

 با این که شمال کار خاصی نکردند اما منصوره و

سفری که رفته محبوبه از آن به عنوان بهترین 

 بودند،یاد می کردند . 

بعد از تعطیالت عید، با ک مک حاجی توانست چند نفر 

رااستخدام و رسماً کارش را شروع کند. یک خانم و 

یکآقای طراح و یک حساب دار و دختر جوانی هم 

بهعنوان منشی استخدام کرد. حاجی از دو سه 

ان ارگاندولتی برایش مشتری فرستاد. سه پروژه هم زم

برایشرکت نوپایش سنگین و نفس گیر بود. وسواس 

برایبهتر ین طرح و ایرادهایی که می گرفت؛ از او 

رئیسیسخت گیر معرفی کرد. نه صدایش باال می رفت و 

نهتندی می کرد. فقط قاطع و جدی بود. این سه 

پروژهحساس بود. اگر درست انجام می شدند و موفق؛ 

 ی شد . راهبرای پروژه های بیشتر باز م

 مسافرت و تعطیالت برای سلمان هم بهترین بود.

صب وری و آرامشی که ملیکا داشت و رفتار پرمهر 

باخاله و مادرش، بعد جدیدی از شخصیتش را نشان 

داد.شاید گفته ی در سفر باید کسی را شناخت، با 



 

امکاناتیکه هست، زیاد درست نباشد. اما باز هم می 

 شود

موقعیتی متفاوت شناخت. خصوصیات فرد را در 

هرچهشناختش عمیق تر، تصمیمش هم م حکم تر و 

قاطع ترمی شد. خوشحال بود که آدمش را اشتباه انتخاب 

 نکردهاست . 

 آخر وقت اداری بود و آماده می شد که به خانه برود.

 سعید وارد اتاق شد و گفت:  

 " خسته نباشی! چه کاره ای امشب؟ " 

نی که روی میزش را مرتبمی شانه باال انداخت و حی

 کرد؛ جواب داد . 

" مثل هرشب! خونه و شام و بعد هم خواب! " خندان 

 انگشتش اشاره اش را تکان و جمله اش را ادامهداد . 

" گوش دادن به غرغرای ننه هم فراموش نشه! " 

صدای بلند خنده ی سعید در اتاق پیچید. روبروی 

ت و کف میزروی مبل دو نفره ی چرم مشکی نشس

دستشرا روی سرش کشید. خش خش برخورد موی 

 تازهتوک زده با دست، بلند شد . 

" پیرمرد شدی رفت..... خانوم کیهان رفته 

 مأموریت،گفت بیایین دور هم باشیم. نظرت؟ " 



 

بدش نمی آمد که چند ساعتی هم برای خودش باشد. 

ازاین که سر ساعت خانه باشد؛ خسته که نه ولی دل 

بود. به قول سعید پیرمرد شده بود. لبش را زدهشده 

بهسمت باال فرستاد و ا دایی مبنی بر بد نیامدنش درآورد 

 . 

" پس بزن بریم. من ماشین نیاوردم. بریم که 

 کیهانمنتظره ". 

 گوشی را درآورد و به کیهان خبر داد با سلمان می آیند.

سلمان هم شماره ی مادر را گرفت و اطالع داد که 

رش نباشد. قبل از کنجکاوی های مادرش شبمنتظ

توضیحداد که با سعید جایی هست ند. همین کافی بود که 

خیالمادر راحت شود و شب سلمان را با تلفن های 

 رگباریخراب نکند . 

همراه سعید از اتاقش بیرون آمد. حاجی هم زمان 

دراتاقش را باز کرد. به هم خسته نباشید گفتند و 

 گفت:  « خونه می ری؟» ید.درجواب حاجی که پرس

" نه داریم با سعید جایی می ریم. کاری هس ت 

 درخدمتم؟ " 

 حاجی دستی دوستانه بر شانه اش زد. 



 

" کار خوبی می کنی. مادرت باید کم کم یاد بگیره کهتنها 

باشه. تو هم باید یواش یواش آستین باال بزنی ". کمی 

وبا هم با ازدواج و عکس العمل منصوره شوخی کردند 

به پارکینگ رفتند. آدرس کیهان را حدودی یادشبود. 

 محض اطمینا ن پرسید و سعید جواب داد . 

 " نه جا به جا شدن. طرف شهرک غرب هستن ". 

سلمان غر زد که چرا زودتر نگفته و خانه ی نو کادومی 

خواهد. سعید هم توجیه کرد که او هم چیزی نخریدهو 

کادو می آورند. وقتی زنش برگشت با مادرها، 

جلویآپارتمان پارک کرد. با نگاهی خریدار به آپارتمان 

هایاطراف، از قیمت و چند و چونش پرسید. سعید 

همدقیق اطالع نداشت. زنگ در را زد. کیهان جلوی 

 درواحد به استقبال آمد. هر دو از دست خالی آمدن

عذرخواستن و تاکید کردند که کادوی خانه محفوظاست 

 ند . و وارد شد

سالن مربع و چیدمان مبل ها و کوسن های رنگی 

 واکسسوری های ظر یف و زیبا، چشم هر دو را گرفت.

سعید دوری زد و از زوایای مختلف بررسی کرد و 

 درآخر گله کرد . 



 

" نامرد دادی کجا برات طرح زدن و کار کردن؟ 

اینهرسمه رفاقت؟ مگه قرار نبود بدی به ما! " کیهان 

این طور که فکر می کنینیست. » کرد که کمی تعارف 

سعید اما دست بردار نبود.طرح « طرف غریبه نبود.

چشمش را گرفته و به نظرش کار یک حرفه ایبود. 

 کیهان زیر فشار اصرارهای سعید ناچار گفت:  

" تو رو خدا از من نشنیده بگیرید. حاجی دلشنمی 

 خواست فعالً شما بفهمید."  

ه هم نگاه کردند. ربط حاجی دو مرد گیج و گنگ ب

 بهکیهان و طرح خانه اش را نمی فهمیدند. 

 " ربط حاجی با تو چیه وقتی با شرکت ما کارنکردی؟ " 

" خب ملیکا خانوم رو حاجی تأیید کرد که کار روبهش 

 دادیم. پروش خیلی راضی بود ". 

  

 #شهر_بی_فرشته 

  

 #الف_صاد 

  

  146#پارت 

  



 

  

گریزانم به تنهایی  پیدا کنم راهی  بیگانه از خویشان،

مگر تا خویشتن بودن  شبی که قرار بود خوش ب گذرد، 

 شد خوره ی روحش.

جسمش آن جا بود و روحش سرگردان میان روزهایپیش 

تا ببیند کسی از شرکت ملیکا چیزی گفته و اوفراموش 

 کرده است؟ می گشت اما نتیجه ای نداشت.

چقدر این موضوع کسی او را محرم ندانسته بود. 

آزاردهنده بود. چقدر اشتباه فکر می کرد برای خانواده 

اشوزنه ای است که نادیده اش نمی گیرند. از ملیکا گله 

اینداشت وقتی مادر و خاله و حاجی، موضوع را 

 پنهانکرده بودند . 

بدتر از همه طلب کاری سعید بود. قیافه گرفتنش بعد 

 ه بود؛ شاکی گفت:  ازفهمیدن. همین که کیهان دور شد

" باشه داداش! حاال دیگه این جوریه که منو دورمی 

 زنی؟ " 

 عصبی از بین دندان هایش غریده بود که . 

" زر نزن سعید. ندیدی گفت حاجی خواسته ما 

 چیزیندونیم؟ منم اندازه ی تو شوک شدم ". 



 

وقتی کیهان از تأیید حاجی گفت و کار ملیکا، هر دوفکر 

عالم دوستی خانم ها، ملیکا طرح زدهاست. کردند که در 

 سعید شوخی زن کیهان را در ویال یادش بو د.

 برای همین  جدی نگرفت و با خنده گفت:  

" پس خانما پشت سرمون توطئه کردن. دیدم خانمتگفت 

 می دم ملیکا جونم ". 

سلمان اما شک داشت. نشانه هایی که دیده بود را بهیاد 

بود که لزومی برای پنهانشنبود. مثل آورد. اگر دوستانه 

سعید خوش باور نبود. یک دستی زد و دودستی تحوی 

 ل گرفت . 

" کیهان! کارتشو بهت داد؟ " کیهان با تصور این که 

 سلمان خبر دارد، سرش راتکان و داد و بلند شد و گفت:  

" آره اتفاقاً شرکتش همین نزدیکیاس."  دو دقیقه بعد 

با خطوط مشکیشکسته در دستش  کارت کوچک سفید که

 بود. ظریف درست شبیه خودش.

 ....« دکوچیدمان » شرکت 

پس کارش را رسمی شروع کرده بود. صحبت از طرحو 

ملیکا دور شد اما ذهن سلمان فقط همین را چسبیدهو 

 رهایش نمی کرد. دلیل این پنهان کاری برایش مهم



 

نفهمد بود. مگر چه کار کرده بود که فکر کردند، 

 بهتراست. اگر می دانست که با جان و دل برایش قدم

برمی داشت. پس خستگی در شمال برای دویدن و 

انجامطرح و تحویلش قبل از عید بود. آن چهره ی 

خستهبرای یک تنه خرید کردن و دنبال تهیه ی وسیله 

از اینور شهر به آن سمت رفتن، بود. احساسش مثل 

 از طرف عزیزترین کسانش.فردخیانت دیده؛ بود. آن هم 

مادر و خاله و حاجی که حکم پدرش را داشت. 

صدایخنده و شوخی ها ی سعید و کیهان روی مخش 

رژهمی رفت. یک ساعت دیگر هم تحمل کرد. سرش 

دردمی کرد. چیزی در سرش می کوبید. نبضی دردناک 

کنارشقیقه در حال زدن بود. بی اختیار دستش را روی 

 حواسش جمع شد .  نبضفشار داد. سعید

 " حالت خوبه؟ سرت درد می کنه؟ " 

چشم هایش را لحظه ای بست و یک تکان کوچک 

بهسر، جواب سعید را داد. کیهان خواست مسکن 

 بیاورد.

 تشکر کرد و گوشی اش را برداشت و گفت:  

" اگه اشکال نداشته باشه من برم خونه تا بیشترنشده 

 ." 



 

 سوییچ را به طرف سعید گرفت . 

" بیا این پیشت باشه. صبح بیارش شرکت. االننمی تونم 

 رانندگی کنم. ماشین می گیرم ". 

با ای ن بهانه دیگر سعید حرفی برای ماندنش نزد. با 

اپدرخواست ماشین داد و منتظر تأیید شد. توی 

ماشیننشست و شیشه را پایین داد. نسیم خنک بهاری 

ا در بهصورتش می خورد. مثل پسربچه ای که تنه

خانهمانده و بقیه به مهمانی رفته اند؛ بغض داشت. 

باورشنمی شد خانواده اش دورش زده باشند. آن هم 

 برایغریبه ای که تازه وارد خانواده شده بود. در میان

احساساتی که نسبت به مادر و خاله و حاجی داشت وبه 

شدت دل خور بود؛ ملیکا را جدا می کرد و در ذهنشبی 

اید خاصیت عشق بود که معشوق رامبرا تقصیر بود. ش

از هر گناهی می دانست. سرش را به گوشه ی درتکی ه 

داده و چشم ها را بسته بود. گونه هایش از نسیمخنک، 

 سرد شده و التهاب تنش اما نخوابیده بود . 
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بود.  به خانه که وارد شد، منصوره آماده ی خواب

چرا زود اومدی؟ چی »درجواب همه ی سؤاالتش که 

کوتاه « شده؟چرا لپات قرمزه؟ چیزی می خوری یا نه؟

 وزیرلب چیزی گفت و به اتاقش رفت. منصوره هاج و

واج ماند. متوجه شد پسرش از چیزی ناراحت است 

اماچی؟ نمی دانست. تا غروب که زنگ زد و اطالع داد 

دنش عادی بود و باسعید است صدایش و حرف ز

 نشانیاز ناراحتی نداشت . 

با تصور این که شاید با دوستی اختالف پیدا کر ده 

وحرفش شده، خوابید. صبح وقتی مثل همیشه بیدار 

شدکه صبحانه حاضر و سلمان را بیدار کند؛ متوجه شد 

کهسلمان زودتر رفته است. فکر کرد شاید برای خرید 

 مد؛ تماس گرفت. ردنانرفته اما زمان که گذشت و نیا

تماس از طرف سلمان را باور نداشت. تا حاال نشده 

بودکه تماسش را رد کند. حتا در جلسه هم که بود؛ 



 

سالم! » تماسرا وصل و خیلی کوتاه و آهسته می گفت:

 «. تویجلسه ام خودم زنگ می زنم 

درگیرمامروز » هنوز در بهت بود که بوق پیامکش آمد. 

 «. واب بدم. بگو کسی زنگنزنه نمی تونم به تماسی ج

نه سالمی و نه علیکی! نه توضیحی و نه چیزی. 

سریعشما ره ی محبوبه را گرفت. تماس وصل شد و 

 صدایمحبوبه آمد . 

 " سالم آبجی! خیره اول صبح؟ " 

 کوتاه احوالپرسی کرد و زود رفت سر اصل مطلب . 

 " نمی دونم سلمان چش شده؟ " 

 و لپ های قرمز و چشم هایاز دیشب که با آن حال 

خسته آمده و تا صبح که بی صبحانه رفته و در 

 آخرریجکت و پیامش را برای خواهرش توضیح داد.

محبوبه هم متعجب و با چشم های درشت شده 

روبرویحاجی نشسته بود. همان طور که گوشی دستش 

 بود،حرف های منصوره را برای شوهرش تکرار کرد . 

 ؟ " " حاجی چیزی می دونه

منصوره بی قرار پرسید. گوشی را روی بلندگو گذاشتو 

بین خود و حاجی قرار داد. به منصور ه گفت کهحاجی 

 صدایش را می شنود. حاجی سالمی خدمت



 

خواهرزنش گفت و سعی کرد با شوخی حالش را 

 بهترکند . 

" حاج خانوم. پسرت دیگه داره پیرمرد میشه. زنگرفته 

بچه اش زن می گرفت؛اونوقت بود که االن باید برای 

شما هنوز دنبالشی که چرا اخم کرده و چراصبونه 

 نخورده؟ دست بردا رین بابا! " 

" نه حاجی به خدا که یه چیزی شده. سلمان رومی 

 شناسم. از این عادتا نداشت ". 

" االن می رم شرکت ببینم چشه این پسر بچه ننه یشما! 

 " 

« جی شما کارینداری؟آب» منصوره تشکر کرد و با گفتن 

و پاسخ مثبت به دعوت محبوبه، صحبت راتمام کرد. 

 محبوبه زل زد به حاجی و گفت:  

" خودت هم خوب می دونی که منصوره حق داره. 

 حتماًاتفاقی افتاده! " 

 جاجی سرش را به عالمت ندانستن تکان داد . 

" دیروز که با سعید رفت خوب بود. حاال برم ببینمچشه؟ 

 " 

ً  وقت  خداحافظی محبوبه تأکید کرد که عصر حتما



 

سلمان با خود بیاورد. اما سلمان شرکت نبود که 

حاجیسر ا ز کارش دربیاورد. برومند ایستاده پشت میز 

 بااطوار همیشگی گفت:  

" سلمان خان تماس گرفتن و گفتند می رن سر پروژه 

 وامروز شرکت نمیان ". 

کم داشت حاجی تشکر کرد و به اتاقش رفت. کم 

مطمئنمی شد که منصوره حق دارد و خبری شده که 

سلمان رابهم ریخته است. دلش نمی خواست از سع ید 

 بپرسد.

بهتر بود صبر می کرد تا شب و مستقیم از خود 

 سلمانمی پرسید . 

سلمان اما صبح زود از خانه بیرون آمد و جایی 

قرارگذاشت و ماشین را از سعید تحویل گرفت. زنگ زد 

ز درخشش آدرس پروژه را گرفت و گفت تا ظهرآن وا

جاست. ازش خواست که حدود ساعت یک خودش 

رابرساند. در خشش هم از خدا خواسته قبول کرد. 

پروژهدر اسالم شهر بود. تا ظهر با بیشترین سخت 

گیری کهاز اعصاب خرد شده اش برمی آمد، از کارگرها 

ری کارکشید. حتا جاهایی هم خودش مشغول شد. طو



 

سختگرفت که کارگرها بر پدر درخشش صلوات 

 فرستادند . 
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درخشش که آمد با ابروهای گره خورده، ایرادهای کاررا 

 گفت و رفت. کارت را از جیبش درآورد و آدرس

دقیق را خواند. لبخند کجی زد و پایش را روی پدال 

 گازفشار داد. 

 یک گل فروشی ایستاد و سبد گلی سفارش داد.جلوی 

کارتی هم انتخاب کرد و به دست مرد داد تا 

رویشبچسباند. به طرف دفتر سابق آرش رفت. قلبش 

محکممی کوبید. هم از شوق دیدار و هم از هیجان 

 دیدنقیافه ی ملیکا وقتی وارد دفترش می شد . 



 

احساسات مختلفی را تجربه می کرد. کنار شوق 

ر،خشمی از نادیده گرفته شدن اذیتش می کرد. با دیدا

وجودمحبت و عشق فراوان به خانواده اش، ناراحتی 

وناامیدی شدیدی را حس می کرد. در آینه ی ماشینمی 

دید که گوش ها و گونه اش قرمز شده است. حدسمی زد 

فشارش باال باشد. از صبح چیزی نخورده بود وباز 

 حال کنار احساس گرسنگی نمی کرد. با این

 سوپرمارکتی ایستاد و کیک و شیرکاکائو خرید و

خورد. می دانست عصبی بودن و گرسنگی پدر معده 

اشرا درخواهد آورد. مایل نبود دردش بهانه ای بدهد 

بهخانواده اش برای نزدیک شدن یا از زیر توضیح 

شانهخالی کردن . قصدش این بود که امشب که مادرش 

اله هستند؛ علت را بپرسد. فقط پیامداده بود، خانه ی خ

دعامی کرد دالیل شان آن قدر قانع کننده باشد که 

 ایناحس اسات بد و مخرب را بشوید و ببرد . 

 ماشین را دراولین جای پارکی که دید، جا داد. تکه

مویی که روی پیشانی اش افتاده بود را به باال فرستادو 

وبه  با دست ریشش را شانه کرد. سبد گل را برداشت

طرف ساختمان راه افتاد. واحد در طبقه ی اول بود وسه 

پله با در ورودی ساختمان فا صله داشت. پالکفلزی نام 



 

شرکت کنار در ورودی، مطمئنش کرد. دستیبه کتش 

 کشید و در را باز کرد و داخل شد . 

دختر جوانی پشت میزی روبروی در نشسته بود و 

ابهتش و شانه ها بادیدنش لبخندی زد. قد و قامت و 

وبازوهای درشتش در کت کتان بهاره، نظر دختر راجلب 

کرد و در سالم دا دن پیش قدم شد. سلمان بدونلبخند و با 

 صورتی جدی سالمش را جواب داد . 

 " می خواستم خانم رازقی رو ببینم ". 

دخترک از سبد گل متوجه شده بود که باید آشنایی 

اما می خواست مو به  باشدکه برای تبریک آمده است.

 مووظایفش را درست انجام دهد . 

 " وقت قبلی داشتین؟ " 

نگاهش را هم به سررسید باز جلویش داد. 

 سلمانپوزخندش را جمع کرد و آهسته گفت:  

" برای عرض تبریک خدمت رسیدم. وقت مالقاتندارم 

 ." 

 سالن با چند پارتیشن تبدیل به اتاق های مجزا شده بود.

ی چشم متوجه بیرون آمدن دو سه نفر شد  از گوشه

امااهمییت نداد. حوصله ی ادا و اطوار این دخترک تازه 



 

کاررا هم نداشت. سبد را در دستش جابه جا و سرش را 

 خمو به دختر نزدیک کرد . 

" وقت شون را زیاد نمی گیرم. اگه اجازه بدیدببینم شون 

 ." 

دخترک مجذوب چشم های درشت و مشکی مرد و 

ویعطرش، من و منی کرد. لبخندش را عمق  داد و ب

 گفت:  

 " اجازه بدید اطالع بدم ". 

دست بزرگ سلما ن روی میز کنار دستگاه تلفن کهدختر 

 دستش را به سمتش دراز کرده بود، نشست . 

 " میشه بی اطالع برم؟ سوپرایزی؟ " 

چشم های دختر از حدس ماجرای عشقی درخشید. لبشرا 

گرفت و پلک زد و سرش را هم تکانداد.  بین دندان ها

 سلمان سرش را عقب کشید و آرام تشکر کرد.

تمام سعی اش این ب ود که صدایش بلند نباشد، مبادا 

 بهگوش ملیکا برسد . 

 دختر با دست اتاق اول راهروی کوتاه را نشان داد.

سلمان هم یک بار دیگه تشکرش را لب زد. پشت 

 را بلعید و تقه ای به در زد.دراتاق حجم بزرگی از هوا 

 را گفت.« بفرمایید»صدای ظریف و آهسته ملیکا 



 

دهانش خشک شده بود انگار کویر. بزاق نداشته اش 

راقورت داد و وارد شد. ملیکا را دید پشت میز 

 ریاستیبزرگی نشسته و سرش پایین و چیزی را یادداشت

می کند. شالش وسط سر و موهای تیره اش صورتش 

گرفته بود. دلش مثل قلب گنجشک اسیر تاپ راقاب 

 را زودتر از بلند کردن سر گفت.« بله اش»تاپمی کرد. 

سلم ان به در بسته پشت سرش چسبید و زن را 

 تماشاکرد . 

سر ملیکا باال آمد و چشمش به سلمان افتاد. از 

 رویصندلی جهید و با تعجب گفت:  

 " آ....آقا سلمان! " 
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به ظاهر گرچه می خندم  به ظاهر گرچه آرامم  درونم 

 آتشی برپاست  از فکر سرانجامم  



 

  

میز زرشکی باالی اتاق و صندلی پشت بلند چرخان 

همپشتش بود. سمت چپ میز پنجره ی بزرگی بود 

کهپرده ی زبرایش جمع و از قسمت باز آن، نور 

نسیم نسبتاً خنکی وارد اتاقمی بعدازظهر بهاری همراه با 

شد. ردیفی از گلدان های رنگارنگ با گیاهانی کهاسم 

 شان را نمی دانست، زیر پنجر ه چیده شده بود.

جلوی میز یک سمت دو مبل تکی و مقابلش یک مبلدو 

نفره ی چرم زرشکی و میز شیشه ای با پایه های 

 ود . بهرنگ مبل ها بود. فاصله ی در اتاق تا میز زیاد نب

ملیکا با چشم هایی از تعجب گشاد شده، پشت 

میزایستاده بود. غیر از اسمش که با لکنت گفته، 

چیزدیگری بر زبان نیاورده بود. سلمان با دل تنگی 

نگاهشکرد. بیش از یک ماه از مسافرت شان گذشته و 

 بازیموش و گربه ی فرار و قایم شدن تکرار شده بود . 

! فکر کردی ما بخیلیم وطاقت " مبارک باشه ملی خانوم

 دیدن پیشرفتت رو نداریم؟ " 

ملیکا لب گزید. از خجالت رنگ عوض کرد. از پشتمیز 

 ب یرون آمد. دست ها را در هم گره زد و فشار داد.



 

شالش در حال افتادن بود که به دادش رسید. آن قدرجلو 

کشید تا فقط خط باریکی از موهایش پیدا ماند. نیمنگاهی 

ان که هنوز به در چسبیده و قدمی جلونگذاشته به سلم

بود؛ کرد. سایهای از احساسات مختلف را درچشم هایش 

دید. سای ه ای از رنجش و دل تنگی و عالقهو حتا 

 افتخار!  

یک قدمی اش ایستاد. نگاهش جایی میان سینه ی 

مردمتوقف شد. برای دیدن صورتش باید سر بلند می 

 کرد.

نفهمید. سلمان از کنارش رد شدو  دقایق گذشت یا ثانیه

سبد را روی میز وسط مبل ها گذاشت. با حرکتشچرخید 

و با نگاهش دنبالش ک رد. صدایش آرام اماشدیداً دل 

 خور بود . 

" مثل این که غریبه تر از اونی بودم که بخوای تویاین 

راه کمکت کنم. برات آرزوی موفقیت می کنم. اینمقابلتو 

 نداره ". 

 ک ملیکا رد شد. آن قدر نزدیک که با سایشاز نزدی

بازویش، بال شال از روی شانه پایین افتاد. در را 

بازکرد و رفت . پاهای لرزان ملیکا طاقت وزنش 

 رانداشت. بغض مثل یک خرچنگ به گلویش چنگ زد.



 

 برق اشک در چشمش درخشید. خودش را به

نزدیک ترین مبل رساند و تنش آوار شد. پشیمانی 

وجدان حمله کردند. انگار هیچ دلیل قانع کننده  وعذاب

اینبود. خودش هم مانده بود که چرا با این شدتپنهان ک 

 اری کرده بودند. او فقط دیدارش را کم کرد،

منصوره و محبوبه چرا تا این حد رازداری کردند. 

 مگرخبردار می شد چه اتفاقی می افتاد؟  

از  لحظه ای چشم های غمگین و دل خور سلمان

نظرشدور نمی شد. به خودش لعنت فرستاد که مثل 

ماستایستاد و نگاه کرد و هیچی نگفت. تالشی یاحرفی 

.....هر چیزی که سلمان را نگه می داشت. چهمی گفت 

را نمی دانست. حداقل از دلش در می آورد. یادنگاهش 

می افتاد که مثل پسر بچه ی بغض کرده و کتکخورده 

که بغلش کند و با نوازشو حرف بود. دلش پر می کشید 

های در گوشی، حالش را خوب کند. نفهمید چهمدت 

روی مبل نشست و به س لمان فکر کرد. با صدایدر 

دست برد شالش را مرتب کرد و دستی هم بهصورتش 

کشید. در کمال تعجب خیس بود. کی اشکریخته که 

خودش هم نفهمید. از میز وسط دستمالیبرداشت و در 



 

ورتش را پاک می کرد؛ اجازهدخول داد. حینی که ص

 خودش هم به پشت میزش برگشت . 

منشی اول سرش را داخل آور د و بعد تنش را. 

کنجکاوبود که نسبت مرد آهنین را با رئیسش بداند. 

صورتغمگین و چشم های قرمز رئیس نشان می داد 

 کهبین شان حرف های خوبی رد و بدل نشده است .

د و فقط اطالع داد که تایماداری فضولی اش را غالف کر

 تمام است. بماند یا برود؟  

سرش درد می کرد. انگار در سرش سنج می زدند. 

 باپنجه شقیقه اش را فشار داد و گفت می توانند بروند.

خودش که یادش نمی آمد قبل از آمدن سلمان، مشغولچه 

کاری بوده است. لب تاپش را خاموش و برگه هایروی 

 ب کرد. حوصله ی ماندن نداشت.میزش را مرت

 هرچه زودتر می رفت کم تر توی ترافیک می ماند . 

به سالن رفت و ایستاد تا کارمندانش خارج شوند. 

بایدفکر استخدام آبدارچی هم می کرد. زود آمدن و 

منتظرایستادن تا رفتن همه برایش مشکل بود. باید 

کلید  آدممطمئنی را پیدا می کرد که هم نظافت کند و هم

رابه دستش دهد. باز فکر این که می توانست از 

سلمانکمک بگیرد به جای قایم کردن و ناراحتی اش، 



 

تنش گرگرفت. ناراحتی سلمان، دنیا را برایش تیره و تار 

کردهبود. فکرش را هم نمی کرد که نگاه ناراحت 

سلماناین طور حالش را بد کند. دلش تا کجا پیش رفته 

 شت. بود وخودش خبر ندا

نزدیک خانه شماره ی محبوبه را گرفت و پرسید 

کهچیزی الزم دارد، برایش خرید کند. محبوبه چیزینمی 

 خواست اما از صدای ملیکا متوجه عادی نبودنششد . 
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" چته مادر؟ مریضی؟ صدات چرا این قدر بی حاله؟ " 

که فقط گوشی می خواست به حدی حالش بد بود 

 برایدرددل. در کسری از ثانیه بغض صدایش را لرزاند . 



 

" مادرجون .....آقاسلمان فهمیدن.....وای خدا 

منوبکشه! ما چرا پنهون کردیم؟ " " پس این رفتارش 

 برای همینه؟ " 

از جمله ی محبوبه چیزی نفهمید. از به یاد آوردندوباره 

اشکش چکید وچانه ی نگاه و لحن و صدای سلمان، 

اش لرزید. نفس عمیقی کشید و حواسش را بهمحبوبه 

 داد . 

 " نگران نباش مادر. ب یا اینجا شام دور هم باشیم.

 اونم میاد باهاش حرف می زنیم و از دلش درمیاریم ". 

با آستین مانتو اشکش را پاک کرد. باور حرفمحبوبه 

سخت بود. حس می کرد که دل سلمان شکستهو خوب 

بر داشت که شکستن دل به این سادگی و باحرف ترمیم خ

نمی شود. حس می کرد در بن بستی گیرافتاد ه که نه راه 

 پس دارد و نه راه پیش . 

نه زمان به عقب برمی گشت تا اشتباهش را جبران کندو 

از اول و قبل از هرکس به سلمان خبر دهد؛ نه راهیبرای 

ارسیدن به دل شکستگی سلمان به نظرش می رسید. ت

خانه، محبت های سلمان را چماق کرد و تویسر خودش 

 کوبید. آن قدر خودش را سرزنش کرد که



 

دوباره به گریه افتاد. چشم هایش اشک آلود و بینی 

اشقرمز شد. خودش را در آینه آسانسور نگاه کرد. 

پلکشکمی ورم کرده بود. پلک ورم کرده اش هم سلمان 

 ه نسبت داده بود . را بهیادش می آورد و پفکی ک

 نفس کشیدنش با هقی از گلویش هم زمان شد.

 حوصله ی شام خوردن و در جم ع بودن را نداشت.

تصمیم گرفت جلوی در به محبوبه اطالع ومعذرت 

خواهی کند. طاقت روبرو شدن با سلمان رادیگر نداشت. 

 یک بار دیگر نگاه غمگین و

پیدامی سرزنش گرش را می دید؛ توانایی خودکشی را 

 کرد . 

 محبوبه حیرت زده به دختر گریان روبرویش نگاه کرد . 

" چی کار با خودت کردی ؟ خب سلمان فهمیده 

کهفهمیده! مگه جرم کردی؟ بیا بگو ببینم از 

 کجافهمیدی؟ از صبح که کسی ندیدش ". 

ضعیفی گفت. بدتر شد که! حتماً از ناراحتیبوده « وای»

اشکش دوباره بی صداچکید. که نخواسته کسی را ببیند. 

به دنبال محبوبه به داخل کشیده شد. با پنجهپایش پشت 

کفشش زد و درش آورد. محبوبه دستش رارها نکرد. 



 

منصوره و حاجی نشسته جواب سالمش رادادند. روی 

 کاناپه کنار محبوبه نشست . 

" خب حاال بگو ببینم از کجا فهمیده؟ " شانه باال 

 دار گفت:   انداخت و با صدای بغض

" نمی دونم. بعد ازظهر با سبد گل اومد دفتر و 

 تبریکگفت. ولی خیلی ناراحت بود .....خیلی "... 

" مادرش بمیره. هی من گفتم بچم بهش برمی 

خوره،شما گفتید نه! هرچی بوده از دیشب فهمیده. از 

 دیشبتو روی من نگاه هم نکرد ". 

تش گردکرد حاجی تسبیحش را یک دور چرخاند و در دس

 و مشتش را بست . 

 " شلوغش نکن منصوره خانوم! اتفاقی

نیفتاده.....سلمان بچه که نیست برای موضوع به 

اینسادگی قهر کنه. مگه نگفتی پیام داده که شب میاداین 

 جا؟ میاد حرف می زنیم تموم میشه می ره ". 

 رو به ملیکا لبخند مهربانی زد و ادامه داد . 

باستو عوض کن و آبی به دست " شما هم پاشو ل

 وصورتت بزن. از سلمان غول ساختی واسه خودتها! " 



 

از سلمان غول نساخت ه بود. برای خودش هم 

احساسشناشناخته بود. چیزی بود که تا حاال حسش 

 نکرده بود.

از ظهر حس می کرد دستی قلبش را چنگ زده و 

فشارمی دهد. اجازه خواست که به خانه برود و بعد 

 ردد.برگ

محبوبه با توجه به حالش فقط تأکید کرد که منتظرشاست 

 گفت و به خانه رفت.« چشم»که زود برگردد. 

حالی داشت که از همه چیز خسته بود. دلشمی خواست 

در تختش مچاله شود و پتو را کامل رویخود بکشد. 

طوری که ذره ای نور نباشد. شاید این طوراز دنیا پنهان 

 تحمل چیزی نمی شد.می شد و مجبور به 

حیف که می دانست چاره ای جز برگشتن و روبرو شدنبا 

 سلمان را ندارد . 
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دوش گرفت و تونیک حریر و شلوار کتان سبزآبیپوشید 

و شالی هم رنگ شلوارش بر سر گذاشت. پایینرفت و 

 خودش را آماده ی دیدار کرد. 

انی که باید سلمان می رسید؛ گذشته بود. از زم

منصورهنگران شماره اش را گرفت. بعد از بوق های 

 زیادی که

خ ورد و کم کم ناامید می شد، جواب داد. صدایش جدی 

 ومحکم بود. حرف از دهان مادرش بیرون نیامده، گفت:  

 " من دیر میام. شما شام بخورید. آخرشب میامدنبالت ". 

« قطع کرد»نصوره چشم گرد شده،تماس قطع شد. م

رالب زد. حاجی سرش را باال انداخت و سعی کرد 

 اوضاعرا آرام کند . 

"خب ح تماً کار داره. بار اولش که نیست. محبوب 

 جانبراش غذا بذار کنار ". 

منصوره غذا کم خورد و ملیکا چیزی از گلویش 

پاییننرفت. مطمئن بود که سلمان از ناراحتی نیامده 

 است.



 

حتماً نمی خواست ملیکا را ببیند. چیزی به بزرگی 

 قلوهسنگ در گلویش نشسته بود و اجازه بلعیدن حتا آب

د هانش را هم به زحمت می داد. محبوبه حالش را 

فهمیدو اصراری به خوردنش نکرد. ظرفی پر کرد و 

 کنارگذاشت . 

 " مادر یادت نره با خودت ببری برای فردات ". 

نه را مرتب کرد و چای ریخت وروی تشکر کرد. آشپزخا

 میز گذاشت. چشمش به ساعت بود. دقایق

می گذشت اما از سلمان خبری نبود. منصوره ساکت 

بوداما نگرانی از صورتش پیدا بود. دعا می کرد که 

سلمانبیاید و فرصت توضیح دادن را بدهد. مطمئن بود 

حاجیمی تواند قانعش کند و از دلش دربیاورد. بعد 

 فرت شمال، متوجه عالقه ی سلمان به ملیکا شد.ازمسا

همکاری با محبوبه و حاجی فقط برای این بود که 

دلشمی خواست، ملیکا پیشرفت کند. خود را باال بکشد تا 

ازنظرش به سلمان برسد. هنوز دلش صاف صاف 

نشدهبود. ته دلش هنوز سحر، پرچمش باال بود. با این 

 ا دقت می کرد . حاالین مدت بیشتر به رفتار ملیک

 با ناراحتی و شام نخوردن ملیکا، تقریباً اطمینان پیدا



 

کرد که بین شان عالقه ای دو طرفه شکل گرفته است. 

ازسویی خوشحال و از طرفی دیگر نگران لج بازی و 

غدبودن سلمان بود. دیر کردنش هم می دانست 

 عمدیست.

 آهی کشید که از دید ملیکا پنهان نماند . 

ایین انداخت. چایش را نصفه رها کرد و سرش را پ

 بلندشد . 

" مادرجون با اجازه من برم. صبح باید زود برم 

 کهکسی پشت در نمونه ". 

 محبوبه هم به آشپزخانه رفت تا غذایش را بیاورد.

حاجی تازه یادش آمد از استخدام آبدارچی بپرسد. 

ملیکاایستاده جوابش را داد. حاجی می گفت که کسی 

دارد و فردا خبرش می کند. ملیکا جان  راسراغ

جوابدادن هم نداشت. انرژی اش تمام شده بود. دم در 

ظرفرا از محبوبه گرفت و آخِر ردیفی از توصیه 

تحویل داد. در را باز کرد و بیرون « چشمی»هایش،

 رفت.

 هم زمان در آسانسور باز شد و سلمان بیرون آمد . 

 رنگ و رویش قلب ملیکا جایی زیر فکش می زد. از

 خبر نداشت اما زانوهایش سست و بی حال شد. سلمان



 

کرد. درست مثل اوای ل آشنایی. « سالم»بی نگاه 

 محبوبهقربان صدقه رفت ولی جوابش سکوت بود . 

 محبوبه از فرصت استفاده کرد . 

" ملی جان بیا بریم داخل. حاال که سلمان هم اومدهدور 

 هم باشیم ". 

می کرد که سلمان با جدیت  «تشکر»داشت آهسته 

 بهمحبوبه نگاه کرد و گفت:  

" خاله! اگه خانوم رازقی ناراحت نمیشن، دوست دا 

 رمبا خانوادم تنها صحبت کنم". 
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گله ای نیست به دل این همه ویرانی را  عشق گنج 

 است، چه غم عمق پریشانی را  

  



 

  

از هر وقت دیگری احساس تنهایی می کرد. بااین  بیشتر

که تحویل فقط یکی از پروژه ها، چند پروژه ومشتری 

تازه برایش در پی داشت و سرش شلوغ بود؛باز تنهایی 

اذیتش می کرد. اجباراً به مهرنوش نزدیکشد و از 

 محبوبه دور!  

بعد از آن شب کذایی و خط جدا کننده ای که سلمانکشید، 

ته دور شد. منطقی با محبوبه صحبتکرد و خودخواس

 صالح را در آن دید که فاصله را حفظ کند.

هرچند محبوبه گوشش بدهکار این حرف ها نبود و 

 ازهر فرصتی برای سر زدن به ملیکا استفاده می کرد.

غذا برایش می آورد و اجازه نمی داد، با خستگی، 

وره فکرآشپزی هم باشد. اما دیگر از جمع شدن با منص

 وسلمان در منزل حاجی خبری نبود . 

حاجی چند بار صحبت کرد و خواسته بود که راه 

 وروشش را عوض نکند. 

 " تو دختر مایی! اگه سلمان ناراحته مشکل خودشه ". 

دل گرم کننده بود اما دلش راضی نمی شد. شاید بعد 

ازآن همه توجه و محبت، انتظار نداشت سلمان 

امانش را بریده و چاره ای  دورشخط بکشد. دل تنگی



 

برایشنداشت. خودش هم باور نداشت در کم تر از یک 

سال ازمرگ آرش، این طور دل بده د. انگار که هیچ 

وقتعشقی را تجربه نکرده است. کیفیتی متفاوت از آن 

 چهعشق می نامید. انگیزه ی کار هم نداشت ولی

نمی توانست رها کند. حجم کار زیاد شده و مجبور 

ستخدام چند نفر دیگر شد. آبدارچی که حاجی بها

معرفیکرد صبح زود رفتن و تا آخر وقت ایستادن را از 

 رویدوشش برداشت . 

 برای خرید تجهیزات، نیاز داشت که فرد مورد

اعتمادی پیدا کند. کسی مثل سعید خان لو! حاجی 

 بازمشکل گشا بود. علی تابش را معرفی کرد . 

روی اجرا نظارت داشتن وهم  هم دنبال جنس رفتن و هم

طرح ها را چک کردن، وقت گیر و سنگین بود. بایک 

دست چند هندوانه بلند کردن برای دست هایظریف ملیکا 

سخت بود. با وجود تابش کمی کارشسبک شد. تابش 

 مردی حدود سی و هفت ساله با قد

متوسط و اندام الغر بود. نه الغر استخوانی. چهره 

اش به دل می نشست. حلقه ای  یمعمولی و مردانه

 دردست نداشت. همین باعث می شد ملیکا محتاط باشد.



 

خواهان ماجرای جدیدی نبود. خوبی اش این بود کهکم 

تر در شرکت حضور داشت. دو سه بار ملیکا 

صدا زد که محکم و قاطع خواست این لفظ « رئیس»را

رابرایش به کار نبرد. از هرچیزی که او را به یاد 

 می انداخت، دوری می کرد . سلمان

از دفتر کارش فراری بود. همین که تنها می شد،سلمان 

را می دید رنجی ده نگاهش می کند، تکیه به درداده و 

 « . می خواهد با خانواده اش تنها باشد »می گوید 

صدایش کرده و « ملی خانوم»ظهر در همین اتاق 

شد و غریبه ای که « خانم رازقی» چندساعت بعد

وستنداشت توی جمع خانواده اش باشد. شاید خودش د

همنفهمید با حرفش چه بر سر ملیکا آورد. آن شب 

تاصبح در تب سوخت و دم نزد. دیگر دلش نمی 

خواستسربار کسی باشد. نمی خواست خودش را تحمیل 

 کند.

نمی خواست دختر کسی باشد. نمی خواست 

ت دوستصمیمی کسی باشد و مهم تر از همه نمی خواس

 عاشقکسی باشد . 

هرچند دلش زبان نفهمی می کرد و فشار می آورد اما 

تاجایی که توان داشت ،افسارش را می کشید. در 



 

چنیناوضاع و احوالی، سرگرد خبر داد که سهراب آزاد 

شدهاست. گفت که مدارک کافی نبودند و در حرف 

هایداوری تناقض وجود دارد. سرگرد تأکید کرد 

 بدون معطلی شکایت کند . اگرمزاحمتی دید، 

خودش هم همین قصد را داشت. دیگر قرار نبودمالحظه 

 کند و برای خاطر دیگری از خودش بگذرد.

 تمام هفته در حال دویدن بود و تنها روزی که

می توانست استراحت کند جمعه بود. به خودش بود 

کهجمعه را هم کار می کرد. بی کاری و استراحت 

ن به سلمان و حسرت گذشته مساویبود با فکر کرد

 راخوردن . 

روسری که سلمان برایش خریده بود را فقط وقتیخی لی 

دلش تنگ می شد، سر می کرد. آن هم داخل خانه،نه 

بیرون و جلوی کسی. محبوبه چند بار اشاره کرده 

وپرسیده بود چرا سر نمی کند؟ سکوت بهترین جواببود. 

ازسلمان و  همان طور که محبوبه سکوت کرده و چیزی

 آن شب و حرف های زده شده، نگفت . 

 گاهی دیرتر که به خانه برمی گشت، ما شینش را جلوی

برج می دید. می دانست که رفت و آمدش را با محبوبه 

وحاجی قطع نکرده است. فقط و فقط ملیکا را 



 

دورانداخته و اندازه ی یک آشنای دور هم سراغش 

بغض می کرد رانمی گرفت. گاهی در خلوت خودش 

 وگالیه هایش را به سلمان خیالش می گفت:  
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 " بی معرفت حداقل فرصت می دادی برات توضیح بدم.

بهت می گفتم که اشتباهم این بود که به حرف دلم 

گوشندادم. بهت می گفتم خواستم غافل گیرت کنم که 

 بهمافتخار کنی ". 

 و قطره اشک، دلش را سبک می کرد. از وقتیبا د

سهراب آزاد شد، هر لحظه منتظر بود جلویش سبزشود 

 .اما پیدایش نبود. کم کم داشت فراموشش می کرد.

همین که ثابت نشد در قتل دست داشته؛ برایش 

 غنیمتبود. انگار فرقی داشت که سهراب باشد یا



 

داوری....فقط می خواست دوستی در نظرش بی 

 تنشود. دوست، دوست بماند . حرم

ترافیک روان تر از روزهای دیگر بود. خوبی نیمه یاول 

 سال، طو النی بودن روزها و دیر شب شدن بود.

 چهارراه نزدیک خانه، ماشینی نزدیک شد و از

شیشه ی بازش، سهراب را شناخت. کمی ترسید 

ولیخودش را جمع کرد و دست روی دکمه ی باالبر 

 سهراب صدایش را بلند کرد . شیشهگذاشت. 

" صبرکن! فقط می خوام دو کلمه حرف بزنم. صبر کنیه 

 گوشه تا حرفم و بزنم و برم ". 

شیشه را باال داد و به حرفش توجه نکرد. پایش راروی 

پدال گاز فشار داد و برای ماشین جلویش کهآهسته می 

 رفت بوق و چراغ زد. راهش که باز شد،سرعت گرفت . 

ان پشت برج  که برای فرار از ترافیک در خیاب

واردششده بود؛ گیر افتاد. سهراب یک لحظه سبقت 

گرفت وجل ویش پیچید. مجبور شد پایش را محکم به 

ترمزبکوبد. در ماشین را همان طور باز گذاشت و جلو 

 آمد.

 خیابان خلوت بود. ملیکا ترسید. اما اجازه نداد در



 

ت نگاهش کرد صورتش پیدا شود. با اخم و عصبانی

 وجیغ کشید . 

" چی از جونم می خوای؟ زنگ می زنم پلیس. مثل 

اینکه بهت خوش گذشته که هوس برگشتن به زندان 

 روداری! " 

 گوشی را که درآورد سهراب کوبید به شیشه . 

" االغ یه دیقه گوش کن بعد جیغ جیغ کن! برا من 

 آدمشده صداش رو می بره باال "  

م. تو غیر از اراجیف چی بلدیبگی؟ " نمی خوام گوش کن

 " 

محکم تر به شیشه کوبید و ملیکا از صدایش پرید. کم 

کمگریه ا ش گرفته بود. نمی خواست سهراب ضعفش 

راببیند. خیلی کم شیشه را پایین داد. خودش هم از 

شیشهکمی دور شد و از زیر صندلی کنارش قفل فرمان 

 رادست گرفت . 

 برم ".  " زود حرفتو بزن می خوام

سهراب پوزخندی به گاردش زد. سرش را به 

 شیشهنزدیک کرد و با لحن تحقیر آمیزی گفت:  



 

" خیلی خودتو دست باال گرفتی! اگه این دو قرون مالو 

منالو که نمی دونم اون آرش بی شرف از کجا آورد 

 رونداشتی که االن معلوم بود چه کاره بودی.

و نذارم  بگذریم....خواستم یه لطفی بهت کنم

آالخونواالخون و لقمه ی دهن هر کس 

باشی......خودتنخواستی. اومدم بهت بگم حتا دلم نمی 

خواد دیگهریختت رو هم ببینم. حیف فرناز با اون خانمی 

وخانواده داری نیست که ولش کنم و تویی که 

معلومنیست حالل زاده هستی یا نه، بگیرم.....فقط اومدم 

توی مرگ شوهرت بهتبگم که قسم می خورم 

دخالتینداشتم . هرچند چشم دیدنش رو هم نداشتم. اونم 

 یهحرومزاده شکل تو .....حاال هم برو گمشو! " 

 راهش را گرفت و سوار ماشینش شد و گاز داد و رفت.

تمام بدنش می لرزید. ترس از سهراب یک طرف وحرف 

های تحقیر آمیزش درباره ی خودش و آرش همیک 

زادگی نفسش را بند آورد. با اینکه طرف. انگ حرام 

 مطمئن بود دروغ است باز حالش را بد کرد . 

با صدای بوق ماشین پشت سرش، به زحمت حرکتکرد 

و رفت. در تمام مدتی که از پرورش گاه بیرونآمده بود؛ 

کسی این طور بی کسی و تنهایی اش را درسرش 



 

نکوبیده بود. دیوارهای اعتماد به نفسش بازلزله ی 

 هراب لرزید و آوار شد. گرد و غبارشس

نفسش را بند آورد. ماشین را در پارکینگ پارک کردا ما 

 توان پیاده شدن نداشت . 

 با تک سرفه هایی سعی کرد اکسیژن به ریه اش برساند.

 اما فایده ای نداشت. صدای تقه ی به شیشه تکانش داد.

چشم های خمار و پر از اشک و نیمه بازش را چرخاندو 

 صورت حاجی را تشخیص داد. 
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 دو سه بار دستگیره ی در را کشید تا باز شد. حاجی

تنها نبود. قامت درشت سلمان از کنار پیدا بود. 

توانعکس العمل یا حرفی را نداشت. تمام انرژی اش 

صرفرساندن هوا به ریه اش می شد. حاجی دست برد و 



 

بازویش را  گرفت و کمی کشید تا از ماشین زیر

بیرونبیاید. متوجه شد که نای صاف نگه داشتن بدن ش 

راندارد. بدن ملیکا شل و سنگین شد. کمر حاجی خم 

 شدو نفس نفس زنان گفت:  

 " سلمان بیا کمک ". 

چشم های ملیکا در حال بسته شدن بود. پایش به لبه 

جی دو بازویقوی یماشین گیر کرد. جای دست لرزان حا

 از زیر بغلش رد و زیر سینه به هم گره خورد.

دستی پایش را آزاد کرد. بدنش به جایی محکم و 

گرم،تکیه داده شد. نفس های تند شده ی سلمان به 

موهایشبرخورد می کرد. سعی کرد روی پایش بایستد. 

 صدای

گرومپ گرومپ قلب مرد، گوشش را پر کرد. اما ضعفو 

 . سستی غالب بود 

 حاجی کیفش را برداشت و در ماشین را بست و قفلکرد. 

" بیا این جا بذارش ببینم چشه؟ ی ه آبی بزنیم 

 بهصورتش ". 

عطر خوش موهای زن بینی اش را پر کرده و 

گرمایبدنش روی سینه و زیر دست هایش، کالفه اش 

کردهبود. کمی کشیدش باال و یک دستش را دور کمر 



 

خود رد کرد. فاصله یقدی  ودست دیگرش را از گردن

شان باعث شد که دست به جای حلقه شدن دورگردن، 

 کج، بین شان ه و گردنش بیفتد . 

به اراده ی خودش بود که با یک حرکت بغلش می کرد 

ومی برد باال. مشکل حاجی بود که در همین حال 

 همنگاهش حرف داشت. ناچار نشست و ملیکا را روی

را دراز کرد و بدن زن را زمین گذاشت. پاهای ملیکا 

بهخودش تکیه داد. حاجی شماره ی البی من را گرفت 

 وخواست ک ه یه بطری آب و لیوانی آب قند بیاورد.

 آسانسور پارکینگ باز شد و دو مرد بیرون آمدند.

سلمان با یک دست ملیکا را گرفت و با دست 

دیگرشالش که در حال افتادن بود را جلو کشید. کف 

ی مردی که بطری آب داشت، گود کرد. مرد دستشرا جلو

بیمعطلی گودی دست را پر از آب کرد. دستش را کمیدور 

و آب را کم کرد. بقیه را روی صورت ملیکاریخت. 

ضربه های کم جان به صورتش زد. حاجی بلندصدایش 

کرد. خنکی آب چشم هایش را باز کرد. معذبشد از 

که بلند وضعیتی که جلوی چند مرد داشت. حرکتی کرد

شود. سلمان شانه اش را فشار داد و نگهداشت. حاجی 

 لیوان آب قند را از دست مرد دیگر گرفت.



 

 روی دو زانو نشست . 

 " بیا باباجان یه کم از این بخور ". 

به زحمت دو قلوپ خورد. از حال نیمه خوابیده،نشست. 

را زمزمه کرد. بعداز چند « خوبم»لیوان را پس زد و 

 زیر بازویش را گرفت و بلند کرد.دقیقه حاجی 

پاهایش بی جان بود اما می توانست تا باال خ ودش 

رابکشاند. سلمان خود را عقب کشید. وارد 

آسانسورشدند. حاجی از دو مرد تشکر کرد. سلمان هم 

 سریتکان داد و وارد کابین شد . 

دکمه طبقات را سلمان زد. ملیکا به بدنه ی کابین 

 فت:  تکیهداد و آهسته گ

 " ممنون آقاجون من می رم خونه ". 

سلمان بی حرف دکمه ی نه را هم زد. حاج ی اخم کرد 

 وتشر زد . 

" با این حالت؟ بری خونه ی خودت تنها که چی بشه؟ 

 " آسانسور ایستاد و در باز شد. سلمان بیرون رفت.

حاجی دست ملیکا را کشید. با چشم هایی که از 

 کرد .  اشکشفاف شده بود؛ التماس

 " تورو خدا بذارید برم ". 



 

حاجی کمی زل زل نگاهش کرد و بعد سرش را تکانداد و 

زیر لب ذکر گفت. کیفش را به دستش داد و ازآسانسور 

خارج شد. خودش را کشان کشان به خانهرساند. از 

خودش برای این ضعف و غش عصبانیبود. از سکوت 

ه این حال سلمان که حتا حالش را نپرسید،نپرسید چرا ب

افتاده است؛ دل گیر و ناراحتبود. هنوز لباسش را عوض 

 نکرده بود که مح بوبه آمد.

هرچه اصرار کرد که ملیکا همراهش برود؛ مرغشیک پا 

 داشت. ناچار محبوبه رفت و با غذا برگشت.

ملیکا به زور و با قول این که همه ی غذایش رامی 

 خورد؛ اجازه نداد محبوبه بماند . 

برید به مهموناتون برسید. نگران منم نباشید. حالمبد " 

 شد خبر می دم ". 

  

 #شهر_بی_فرشت ه 

  

 #الف_صاد 

  

  155#پارت 

  



 

  

خودش را مجبور به غذا خوردن کرد. طعم و مزه یغذا را 

نفهمید فقط خورد تا فشارش باال بیاید و احتیاجبه 

 بیمارستان و سرم پیدا نکند. محتاج کسی نباشد.

می دانست اگر بیفتد، حاجی و محبوبه از پسشبرنمی 

آیند. امشب مطمئن شد که درباره ی سلمان واحساساتش 

اشتباه می کرده است. گناهش آن قدر بزرگنبود که این 

 تنبیه اش باشد. باید تا صبح سرپا می شد.

 فردا باید برای انتخاب و خرید کاغذ دیواری می رفت.

ه این قلم را خودش انتخابمی از قبل به تابش گفته بود ک

کند. آرام بخشی خورد و به تخت رفت. خیلی زودغرق 

 خوابی بی رؤیا شد. انگار به پوچی رسیده بود.

 صبح با چشم های باز روی تخت ماند. دنبال دلیلی

می گشت که وادارش کند بلند شود و برای کار 

کردنبیرون برود. برای او که در این دنیای بزرگ تنها 

یک لقمه نان و یک سرپناه کافی بود؛ مگر بود،

 بیشترمی خواست؟ حیف قول داده بود . 

 از این م غازه به آن مغازه در سهروردی میگشت.

 هنوز آن چیزی که نظرش را جلب کند، پیدا نکرده بود.

 صبح فقط محبوبه را مطمئن کرد که حالش خوب است.



 

 اما خودش خوب می دانست که چیزی به اسم خوب

مناسب حالش نیست. درست وقتی قصد کرد  بودن

 واردمغازه ای شود؛ سلمان را دید که از روبرو م ی آمد.

 سرش پایین و معلوم بود که مشغول مکالمه است.

 جلوی یکی از مغازه ها که فضای خالی داشت، ایستاد.

بی جواب بماند. « سالمش»دلش نمی خواست 

ه جلوی کنجکاویاما اجازه نداد که سرک نکشد. دید ک

ویترینیایستاد و بعد وارد شد. بعید بود که برای خرید 

آمدهباشد. به طرف مغ ازه ای رفت که سلمان وارد شده 

 بود.

روسری بزرگش را خصوصاً سمتی که به طرف 

 مغازهبود را جلو کشید و حائل صورتش کرد. 

اشتباه کرد. مغازه نبود بلکه کافی شاپ بود. کافه ای 

 فی شاپ ها پنجره های عریض وکهبرعکس بقیه ی کا

نورپردازیش، فضای روشنی را ایجاد کرده بود. 

 طوریکه داخل کافه کامالً مشخص بود. ملیکا از فرصت

استفاده کرد و سلمان را نگاه کرد. انگار سفارش 

راصندوق دار می گرفت. کیف پولش را از جیب 

پشتیشلوارش بیرون کشید و نقدی حساب کرد. چرخید و 



 

یزی رفت. وقتی پشت میز نشست؛ چیزی بهطرف م

 نماندهبود ملیکا غش کند . 

روبروی سلمان پ شت میز یک زن نشسته بود. زنی 

 کهبا کمی تکان خوردن هویتش برای ملیکا روشن شد.

 سحر خان لو بود . 
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از صبر کن ای دل پرغصه در این فتنه و شور  گرچه 

 قصه ی ما می ترکد سنگ صبور  

  

با اصرار مهرنوش جمعه را به خانه ی آن ها رفت. 

اگرتهدید قهر مهرنوش و دیگر نیامدن به خانه اش 

 نبود؛میل به رفتن نداشت. اصالً هیچ جا بهش خوش



 

نمی گذشت. دیدن سلمان با سحر، تیر آخر بود. 

چقدرتحمل و سکوت. چقدر تظاهر به خوبی و 

ر فکر کرده بود که احساسی بین او و خوشی.چطو

 سلمان

هست. از طرف خودش مطمئن بود هست ولی چطورفک 

ر کرده بود که دو طرفه است؟ از دو روز پیش کهسلمان 

را با سحر در کافه دیده بود؛ همین طور درهپروت 

 روابطش غرق و از اطرافش بی خبر می شد . 

ساعت  برای همان دو دقیقه ای که ماند و نگاه کرد،

 هاقصه بافت. سرخ و سفید شدن سحر را حس کرد.

شیفتگی را در چشم سلمان خواند. قرار و مدار وتاریخ 

معین کرد. منصوره کل می کشید و محبوبه نقلبر 

سرشان می ریخت. حاج خان لو شاباش می داد و 

کنارحاجی می خندید. حاج خانم قربان قد و باال و گیس 

طعنه ای می زد که  کمنددخترش می رفت. شاید هم

 عروسسرتر از داماد است . 

 انگار چاقوی ُکندی را گرفته و خو دزنی می کرد.

 وقت هایی هم خودش را دعوا می کرد که خائن است.

مرگ دردناک آرش را فراموش کرده و چسبیده 

 بهاحساس دو روزه اش!  



 

هرچند خدا می دانست که این احساس تازه عمقش 

داشت؛ کم تر نبود. فقط  ازعالقه ای که به آرش

کیفیتشفرق داشت. آرامش و امنیتی داشت که با آرش 

 نبود .

منکر راحتی و رفاهی که آرش برایش فراهم کرده،نمی 

شد. اما فرقش این بود که همراه آرش استرسآینده و چه 

می شود را حس می کرد. کنار سلمان فقطامنیت بود و 

ید و نه از آرامش. وقتی او بود نه از سهرابمی ترس

 آینده . 

از درک این احساس وحشت زده می شد. از ذهن و 

دلشرکب خور ده بود. نفهمید کی در این احساسات غرق 

 شدکه نجاتش غیرممکن به نظر می آمد . 

 " ملی امیر رو بلند می کنی؟ " 

از هپروتش به آشپزخانه ی مهرنوش افتاد. 

خم شد و امیرعلیپایش را گرفته و می خواست بلند شود. 

بچهرا بغل کرد. دست هایش را در سینک آب زد. 

 مهرنوشچشمکی زد و با خند ه گفت:  

" توی این دنیا نبودی ها! داشتم حرف می زدم که 

دیدمنخیر اصالً گوش نمی کنی. برای امیر هم کلی 

 صداتکردم. چیزی شده؟ " 



 

" نه بابا چی شده باشه! کار شرکت سنگینه. پشیمونماز 

 شرکت زدن ".  کار کردن و

دستمال به دست و صورت خیس بچه کشید. سرش 

رازیر گلویش برد و بو کش ید و بوسید. بچه از 

خندهریسه رفت. دوباره و سه باره تکرار کرد. 

مهرنوشسیب زمینیها را زیر و رو کرد. لبخندی به خنده 

 یامیر زد . 

" از یه طرف که سرت گرمه خوبه ولی از طرفی 

چی بشه؟ تو که به اندازه ی همسختی بکشی که 

 کافیداری ". 

سرش را تکان داد. مارگزیده بود و هر ر یسمان سیاه 

وسفیدی می ترساندش. بهتر این بود، درباره ی پول 

وثروتش با کسی حرف نزند. بی تفاوت و خون 

 سردجواب داد . 

" بهرحال که باید کار کنم. آرش که مستمری نداشتکه 

اید بشینم وقتی تموم شد بگمای مادام العمر باشه . نب

 وای حاال چه کار کنم؟ " 

مهرنوش مردد بود. به نظ رش دارایی آرش خیلیبیشتر 

 بود که با یک سال خرج کردن تمام شود. با تردیدگفت:  



 

" همون اجاره خونه خودش کلی میشه! نه؟! " بچه را 

روی پایش نشانده تکه سیبی به دستش داد. باآرامش از 

 مرکز بچه های بی سرپرست گفت.تأسیس 

 آرزوی مشترک خودش و آرش. 

" پس پول زیادی الزم داری! خرجش زیاده. مجبوریکار 

 کنی. کاش پوالت را نگه می داشتی ". 

جوابی نداد. پول هم خوشبختش کرده و هم عاملبدبختی 

اش بود. مطمئن بود که آرش را به خاطر همینپول کشته 

چطور؟ نمی دانستچطور با  اند ولی نمی دانست چرا و

 کشته شدن آرش این پول به دست شانمی رسید . 
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مهرنوش به عادت همیشه، پرحرفی می کرد. ملیکا 

همساکت گوش می داد. از حمید و بیتا که برنامه 



 

یسفرشان گره خورده تا فرناز که سهراب را بخشیده 

رگشته است. از ناخن کارش که با وبه خانه ب

دوستپسرش بهم زده تا مادرشوهرش و طعنه هایش! 

 اومی گفت و ملیکا گوش می کرد اما نمی شنید . 

تمام فکرش این بود که چطور رفتار کند. بهتر دید 

کهرفتارش طبیعی باشد. مثل همیشه به محبوبه و 

حاجیسر بزند و رفت و آمد کند و فقط وقتی سلمان 

ارد؛ غیبت کند. چرا رابطه اش با حاجی و حضورد

محبوبه بهآتش خیال خامش با سلمان بسوزد؟ سل مان 

 دور شدهبود. در دوست داشتنش شک نداشت اما..... 

خانه ی مهرنوش ماندن را تا عصر بیشتر نتوانستتحمل 

کند. به بهانه ی کار داشتن و برای فردا آمادهشدن، به 

د درباره یشرکت و خانه برگشت. سؤال و جواب احم

درآمدش که شاید هم بی غرض بود را دوستنداشت. 

سربسته و گنگ جو اب داد ولی دلشمی خواست همان 

 را هم نگوید . 

بدبین شده بود یا هرچه، دلش نمی خواست ضربه 

یدیگری به خاطر ثروتش بخورد. در این مدت کار 

کردنچه در شرکت سلمان و چه شرکت خودش، فهمیده 



 

رقیب و دشمن می تواند در لباس دوست ظاهر بودکه 

 شود.

چیزی که انگار در زندگی با آرش فر اموش شان 

شدهبود. بهرجهت مالش را می پایید بهتر بود تا 

 همسایه اشرا دزد می پنداشت . 

قبل از رفتن به خانه به محبوبه سر زد. صدایمنصوره را 

از داخل خانه شنید. شک نداشت که سلمانهم هست. 

یش را از مرز در جلوتر نگذاشت. محبوبهدستش را پا

 گرفت اما او یک قدم عقب رفت . 

" نه مادرجون. اومدم ببینمت و برم. از صبح نبودمبرم 

 یه کم به کارام برسم. به خاله سالم برسونید ". 

غم در چشم های محبوبه نشست. دستش را نوازش 

 وارروی دست دختر حرکت داد . 

دونم کجا اشتباه کردیم که این  " قربونت برم. نمی

جورشد. سلمان از تو ناراحت نیست به خدا! از ما دل 

 گیر

شد که حاجی هم براش توضیح داد. چرا دوری می 

 کنی،نمی دونم! " 

 پوزخندی که می رفت خودش را نشان دهد را جمع کرد.

 صورت زن را بوسید و مثل او آهسته حرف زد . 



 

یستم. فقط حس می کنمتوی " منم از آقاسلمان ناراحت ن

این موقعیت شاید درست نباشه من دور و برشونباشم 

 ." 

را نداد. « کدوم موقعیت؟»جواب مح بوبه که پرسید

فقطلبخندزنان خداحافظی کرد و رفت. خودش می دانست 

ازکدام موقعیت حرف می زند، کافی بود. توضیح 

دادنشباعث درد بیشتری می شد. بگوید شاید سحر 

اشته باشد زن بیوه ای اطراف نامزدش بچرخد. دوستند

لفظنامزد که در ذهنش شکل می گرفت؛ بال فاصله بغض 

بهگلویش می چسبید. حالش را دوست نداشت. ظرف 

دوسه روز حجم دوست داشتن سلمان دو سه برابر 

 شدهبود. به جای دل بریدن، دل بسته تر شد . 

 *درد عشقی کشیده ام که مپرس

 ام که مپرس *زجر هجری کشیده

 *گشته ام در جهان و آخر کار

 *دلبری برگزیده ام که مپرس

کارش شد ه بود آه کشیدن. خانه را نظافت کرد و 

آهکشید. لباس هایش را شست و اتو زد و آه کشید. 

غذاپخت و آه کشید. آن قدر که بیشتر از آه کشیدن 

 خستهشد تا کارهای دیگر . 



 

 تا وقت خوابسرش را با کارهای شرکت گرم کرد 

برسد. هرچند بعید بود که صدا از دو سه طبقه پایین 

تربیاید. اما حس می کرد هر لحظه صدای بم و 

 لحنصحبت سلمان را می شنود . 

سال گرد آرش را بر مزارش گرفت. فقط به محبوبهگفته 

بود و انتظار حضور سلمان و منصوره و احمد 

ومهرنوش را نداشت. وقت رفتن حاجی و 

 محبوبههمراهی اش کردند. 
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حاجی اجازه ن داد خودش رانندگی کند. دردهایش 

رااشک کرد و بر سنگ مزار سیاه آرش ریخت. شرم 

کردکه بر مزار آرش، بوی عطر سلمان گیجش کرده 

 است.



 

بیشتر گریه کرد. انگار بدبختی نمی خواست دست 

ارد. محبوبه شانه هایش را مالید و ازسرش برد

آرامشکرد. سرش را بر سینه محبوبه گذاشت و چادرش 

 راگرفت و هق زد . 

" چرا خدا منو دوس نداره؟ چرا دلش نمی خواد 

 خوشباشم؟ " 

پچ زدنش را فقط محبوبه شنید. سلمان رفت بطری آباز 

ماشینش آورد. نزدیک شد و بطری را به مادرشداد. 

 دست محبوبه رساند .  منصوره هم به

" آبجی بده یه کم بخوره! بسه خاله خودتو کشتی! 

 خدارحمتش کنه. با گریه ی تو که برنمی گرده ". 

گریه اش بیشتر شد چون خودش می دانست گریه 

اشبرای دل خانه خرابش است. برای دلی که لغزید و 

ازدستش رفت و زیر پا له شد. مهرنوش به محبوبه 

به صورت زن بپاشد و به زور دو چکه کمککرد تا آبی 

دردهانش بریزد. حالش که کمی بهتر شد؛ سرش را پای 

 ینانداخت و از همه تشکر کرد. 

سلمان اشاره ای به منصوره کرد و خم شد دستی به 

قبرزد و فاتحه ای خواند و خداحافظی کرد. ملیکا 

 ازگوشه ی چشم با حسرت رفتنش را نگاه کرد . 



 

 تن دیدم که جانم می رود *. *من به چشم خویش

با خودش عهد و قرار گذاشت که دیگر به سلمان 

فکرنکند. یا الاقل کم تر فکر کند. سرش را با کار 

شلوغکرد. تمام طرح ها را با دقت چک می کرد. 

خریدهایتابش را هم بررسی می کرد که مرغوب باشند. 

وقتاجرای طرح از میلی متری کم و زیاد نمی گذشت. 

 ته و فرسوده و روحش بدتر بود . تنشخس

از اتاقش صدای تابش را شنید. گوشی را برداشت و به 

نغمه، منشی اش گفت که تابش را به اتاقش بفرستد. 

که گفت، در « بفرماییدی»باصدای ضربه ای به در و 

بازشد و تابش وارد شد. خنده رو و سرحال احوال 

 ه بود.کرد« رئیس»را جای گزین « فرمانده»پرسیکرد. 

 گزارش کار داد . 

" فرمانده! این مشتری موکت خواسته و رنگ 

هایخاص. اعترا ف می کنم که من تشخیص رنگم 

 خوبنیست. چی کار کنم؟ " 

 از خنده اش فقط تبسم محوی روی صورتش آمد. 

 " تحویل کی هست؟ " 

تاریخ را که شنید. تقویمش را نگاه کرد و کارهایش 

 رابررسی کرد و گفت:  



 

 دوشنبه من وقتم آزاده! می تونیم بریم تهیه کنیم ".  "

" ایول! با فرمانده خرید رفتن افت خاریه که نصیب 

 هرکسی نمیشه ". 

لودگی و سرخوشی مرد را ندیده گرفت و محلنگذاشت. 

 فقط جدی و بی انعطاف ادامه داد . 

 " کاراتون رو انجام بدین که فقط همین یه قلم بمونه ". 

ای دوشنبه گذاشتند. تابش دو انگشتش راکنار قرار را بر

ابرویش گذاشت و با این ادا خداحافظی کرد ورفت. 

پووفی کشید. شوخ بودن این مرد اذیت کنندهنبود اما به 

 روحیه ی ملیکا نمی خورد . 

احساس می کرد دچار افسردگی شده است. هیچ 

چیزباعث خوشحالی اش نمی شد. گره بین ابروهایخوش 

همیشگی شده بود. سردرد انگار میل بهرهایی فرمش، 

اش نداشت. شب می خوابید به امید خوب شدن وصبح با 

همان درد بیدار می شد. محبوبه به سال گردآرش و 

یادآوری خاطرات بدش نسبت می داد. خودشخوب می 

 دانست که ربطی به آرش ندارد. 
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 صبح به شرکت رفت و کارها را مدیریت کرد. دوشنبه

در اتاق طراح ها بود که شنید تابش با نغمه صحبتمی ک 

 ند. صدای شان واضح نبود. فقط صدای

خنده های شان می آمد. اخمش غلیظ شد. خوشش نمی 

 آمددر محیط شرکت خنده و شوخی خارج از عرف باشد.

یکلحظه حرفش را جمع کرد و آرام از اتاق بیرون آمد. 

 دید که تابش دستی به گونه ی نغمه کشید.

صدایش کرد. در جا چرخید و پا جفت کرد و مثل یک 

سرباز سالم داد. سرخ شدن نغمه از دیدش پنهان نماند . 

" اگه این جا کاری ندارید زودتر بریم. من باید تاساعت 

 سه برگردم ". 

با لودگی جواب داد که در خدمت فرمانده است. کیفشرا 

از اتاق برداشت و راه افتاد. تابش در را برایش بازکرد 

 و گفت:  

 " افتخار بدید با ماشین من بریم ."  



 

جوابش، تکان خفیف سر بود. تا رسیدن به مقصد 

سعیکرد سکوت کند و فقط جواب های کوتاه داد. تالش 

مردبرای صمیمیت را ناکام گذاشت. قدم به قدم که کنار 

احساس راحتی نداشت. سعی کرد همراه می رفتند؛ 

قدمیفاصله بگیرد. هنوز رنگ های مورد نظر را پیدا 

 نکردهبودند. مشتری ر نگ را الویت قرار داده بود . 

 از مغازه بیرون آمد تابش هنوز داشت حرف می زد.

سرش را باال آورد و سعید خان لو را دید که از 

غازه روبرومی آمد. بر شانس بدش لعنت فرستاد. وارد م

یکناری شد. تابش را دید که از مغازه گذشت. منتظر 

شدکه سعید هم رد شود ولی به جای آن صدای ب لند 

 تابشآمد که گفت:  

"بَه احوال داش سعید....مشتاق دیدار! رئیست 

 حالشچطوره؟ " 

صدای سعید هم شنید که با لحن سردی جوابش را دادو 

مبهمبود. پرسید کجا مشغول به کار است. جواب تابش 

 اسمی از ملیکا نیاورد. اضافه بر آن گفت:  

 " با فرمانده اومدم خرید ". 

ملیکا نفس عمیقی کشید واز «. فرما نده»بلندتر صدا زد.

مغازه بیرون آمد. دلش نمی خواست فکر کنندخودش را 



 

قایم کرده است. هر دو درست نزدیک بههمان مغازه 

اجدیت و بدون ایستاده بودند. سرش را باال گرفت و ب

 لبخند گفت:  

 " حال شما جناب خان لو؟ " 

  

 #شهر_بی_فرشته 

  

 #الف_صاد 

  

  160#پارت 

  

  

رقیب گف ت: بر این در چه می کنی شب و روز  چه می 

 کنم؟ دل گم کرده باز می جویم .... 

  

نیمی از فکر و حواسش مشغول دیدار اتفاقی با خان 

خان لو گذشته بود. لوبود. یک ساعتی از دیدن سعید 

 حرفخاصی زده نشد اما ...... 

گیجش کرد. حال و هوای دو مرد عجیببود. « اما»همین 

پوزخندهایی که ر وی لب های شان جاخوش کردههم 



 

طبیعی نبود. ابرویی که تابش تکاند موذیانه به 

نظررسید. عصبی شدن سعید را هم به عینه دید. جز این 

 هم داشته اند؛ چیزی به کهحدس بزند حساب و کتابی با

خان »نظرش نرسید. تابش هم به سؤالش که پرسید.

سوتی کشید و ب ا لبی « لورو خیلی وقته می شناسید؟

 کجشده گفت:  

 " اوووو خیلی وقته! داستان ها با هم داشتیم ". 

ملیکا از جوابش خوشش نیامد. چیزی در حالت ولحنش 

 .بود که حس کرد ادامه اش نباید جالب باشد

 سکوت کرد و ادامه نداد. از سه رنگی که مشتری

انتخاب کرده بود یک رنگ پیدا نشد. چیزی که 

مشتریاصرار داشت رنگ پس ته ای خاکستری بنامد. 

 ملیکا

همان جا تماس گرفت و گفت که این رنگ موجود نیستو 

 لطف کند رنگی انتخاب نماید که در بازار موجودباشد . 

یک به درخواستش فرستادو عکسی هم از رنگ های نزد

خواست تا ظرف ده دقیقه انتخاب کند. کالفه تماس 

راقطع کرد و منتظر ماند. تابش خندان نگاه ی به 

 اطرافشانداخت و گفت:  



 

" فرمانده بی خیال! حرص نخور پیر میشی. بیا بریم 

یهبستنی مهمون من! توی این هوا می چسبه. 

رش بدی دوستداشته باشی می تونی معجون هم سفا

 براتمفیده ". 

را نفهمید. مهم این بودکه « معجون مفیده»منظورش از 

 حس خوبی نداشت. ملیکا به احساساتش تکیه 

می کرد. شاید همین هم ضعف و ایرادش بود. فکر 

کردجلوی این مرد کمی کوتاه آمدن ممکن است 

 عواقبخوبی نداشته باشد. در قالب رئیسی اش فرو رفت.

 قاطع جواب داد . محکم و سرسخت و 

" من میل ندارم. شما اگه می خواید بفرمایید. 

مشتریزنگ بزنه اوکی بده خودم سفارش می دم. فقط 

 مت راژرو دقیق برام بفرست ". 

 چانه اش منقبض شد و باال رفت. خنده از چشم ها و

لب های مرد جدا شد و جایش را خشم گرفت. خشمی 

ت نداد. نگاهش کهکمی باعث وحشت ملیکا شد اما اهمی

 راگرفت و به راهش ادامه داد. با صدای دینگ موبایلش

ایستاد و نگاهش کرد. با انتخاب مشتری نفس عمیق 

یکشید و برگشت سمت مخالف و از کنار تابش که 

 ردشد، گفت:  



 

 " بریم همون مغازه. انتخاب کرد ". 

 خرید کردند اما خشم و عصبانیت تابش ادامه داشت.

بود. وقتی نشستند در ماشین  با برایش عجیب 

 سادگیگفت:  

" شما اگه واقعاً دلتون بستنی می خواد بخورید. 

 میلنداشتن من که نباید باع ث ناراحتی تون بشه ". 

 تابش کمی خیره نگاهش کرد و زیرلب غر زد . 

" گور بابای بستنی. کی برای بستنی ناراحته؟ " ملیکا 

 سکوت کرد.منتظر بود بقیه ی حرف بود که 

شانه ای در خیال خودش باال انداخت. بی اهمیت 

بهسگرمه های درهم مرد سرش را چرخاند و به 

بیروننگاه کرد. تقریباً نز دیک شرکت بودند که پرسش 

 مرد،باعث شد سرش را بچرخاند . 

" فرمانده! شما سلمان خان رو می شناسید نه؟ از 

 منبراتون چیزی گفته؟ " 

اه کرد. مرد هم نگاهش کرد. یک به نیم رخ مرد نگ

 چشمبه جلو و چشم دیگر به ملیکا، منتظر پاسخ شد . 

ملیکا شالش را جلو کشید. سعی کرد صورتش حسی 

رانشان ندهد. خودش نفهمید اما صورتش سنگی و 

 آرامو بدون هر حسی بود . 



 

" چیزی بوده که فکر می کنید سلمان خان باید به 

 منگفته باشه؟ " 

ش خوب بلدین با سؤال از زیر جواب دادندر " مثل خود

 برین ". 

ملیکا سرش راتکان « چی»زمزمه وار گفت و در جواب 

 داد . 

" هیچی! فهمیدم چیزی که ب اید می فهمیدم رو. 

وقتیسعید رو شناختی و حاجی هم برات کارمند پیدا می 

کنه،باید می فهمیدم که حتماً سلمان رو هم می شناسی 

 ." 

 سلمان خان تأثیری توی کار ما داره؟ " " شناختن 

 " نه نداره! یعنی نمی ذارم که داشته باشه ". 

ملیکا حرص و خشم را پشت کلماتی که به کار می 

برد؛حس می کرد. کامالً مشخص بود که با سلمان 

 مشکلدارد. فقط در عجب مانده بود که چرا حاجی، دشمن

ه با سلمان را معرفی کرده است. شاید بهتر بود ک

حاجیدرمیان می گذاشت. حوصله ی بودن وسط دو مرد 

رانداشت. هرچند که دیگر ارتباطی با سلمان نداشتهباشد 

 . 
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در دفتر سلمان، سعید خان لو وارد شده و با سلماندست 

 داد. روبرویش نشست و دستی به پیشانی گفت:  

رام یه مسکن با چایی بیاره. سرم " بگو طالیی ب

 دارهمی ترکه ". 

کم تر پیش می آمد سعید این حال را پیدا کند. گوشی 

رابرداشت و سفارش سعید را همراه چای برای خو 

 دشداد. گوشی را گذاشت و شوخی کرد . 

" موردای حاج خانوم اکازیون نبود؟ بگو برات 

 یهخوبش رو پیدا کنم ". 

 برو باغچه ی خودتو بیل بزنمردک ". " تو اگه بیل زنی 

 طالیی وارد شد.« بفرماییدش»سلمان بلند خندید. با 



 

ماگ مشکی را جلوی سلمان و سینی آب و قرص ویک 

لیوان چای را جلو ی سعید گذاشت. سلمان تشکرکرد. 

 طالیی که در را بست و رفت؛ سلمان جدی شد . 

 " چی شده؟ " 

از کرد و ته سعید پوزخند زد و خشاب قرص را ب

حلقشانداخت و نیمی از آب را سر کشید. با کف دست 

 خیسیلبش را گرفت و گفت:  

 " حدس بزن امروز کیو دیدم ". 

سلمان تکیه داد و آرنج را روی دسته ی صندلی 

عمودکرد و انگشت اشاره موازی گوش و بقیه را زیر 

 یا حتا حدس بزند.« کی»چانهتکیه داد. الزم نبود بپرسد 

 خودش ادامه می داد .  سعید

" هه.... تابشو دیدم. علی تابش که یادت هست؟ " 

جوابش را با تکان آرام سرش داد. منتظر بود که 

بفهمدچرا دیدن تابش این همه سعید را ب هم ریخته 

 است.

سعید به جلو خم شد. ساعد هایش را روی پایش گذاشتو 

 دست ها را جلوی دهانش گره کرد . 

کار می کنه؟ خبر داری ازش؟ " دل " می دونی کجا 

سلمان شور زد. یک چیزی پشت حرف و لحن سعیدبود 



 

که استرس به جانش می انداخت. او هم جلو کشیدو 

 دست ها را روی میز قالب کرد . 

"  جون بکن سعید! هی سؤال طرح می کنی که 

 چی؟حرفتو بزن و خالصمون کن ". 

 ن تکان داد.سعید عقب کشید و پا روی پا انداخت و تکا

عصبی بود و این را سلمان کامالً می فهمید. مستقیم 

 وبدون پلک زدن نگاهش کرد . 

 " بگو سعید! تابش کجا بود که عصبیت کرده ". 

 دو کف دستش را روی سر تیغ زده اش باال و پایینکرد. 

" با ملیکا بود. به رازقی می گفت فرمانده. با هم 

 چی؟ "  اومدهبودند خرید. می فهمی یعنی

صورتش بی حس و حرکت ماند. اما خون مثل سیل 

 شددر رگ هایش. به صورت و بعد مغزش هجوم آورد.

 رگ ها و مویرگ های مغز مقاومت کردند تا پاره نشوند.

تا سیل ویرا ن شان نکند. زبانش به سقف دهانش 

چسبیدو رها نمی شد. دریغ از چکه ای بزاق تا کمی 

 برساند . رطوبت بهزبان خشک شده اش 

سعید تلخندی زد بلند شد و لیوان نصفه ی آب را 

 بهدستش داد. 



 

" بخور داداش! اون وقتی که گفتم به حاجی همه 

چیوبگو، گفتی چرا باید آبروش رو ببریم. حاال 

 تحویلبگیر ". 

آب، گلوی گر گرفته اش را خنک کرد. زبانش مرطوبشد 

 و توانست تکانش بدهد. هنوز سعی داشتخون سردی

بیاورد که سعید «شاید و اگر»اش را حفظ کند. خواست 

 بی حوصله گفت:  

" سلمان جون اون ننه ت چرت نگی ها! به حرف گفتو 

واضح با این دو تا چشم کور شده م دیدم که با همبودند. 

 خرید برای شرکت. مرتیکه حالتو رو هم پرسید.

 دیگه باید چطور مطمئن نباشم.هان؟ " 

 ش بود. اصرارهایش برای گفتنحرف های سعید یاد

افتضاحی که علی تابش در شرکت به بار آورده بود. 

 دودستش را روی صورتش گذاشت. چشم ها را پوشاند.

سر درد چنان شدید آمد که انگار چشم ها از حدقهمی 

 خواستند بیرون بزنند . 
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 ".  " با حاجی حرف می زنم

 سعید سر تکان داد و جلوی در که رسید و گفت:  

"  خدا کنه نوش دارو بعد از مرگ سهراب نباشهسلمان 

 ." 

خودش هم همین آرزو را داشت. شماره ی حاجی 

راگرفت. می دانست امروز ش رکت نیامده است. 

 صدایحاجی از جای شلوغی می آمد . 

 " کجایی حاجی؟ باید باهات حرف بزنم ". 

زی شده؟ همه خوبن؟ من فرودگاهم دارم می " چی

 رمسیستان. مگه نمی دونستی؟ " 

مشتش را روی میز کوبید. لعنت به این شانس! دلشنمی 

خواست پشت تلفن حرفی بزند. این مسئله چیزینبود که 

 بخواه د با دو جمله سر و تهش را هم بیاورد.

باید برای چیزی که از حاجی پنهان کرده بود؛ توضیحمی 

اد. دستی به لب ها تا ریشش کشید. نفسش را با د

 آهبیرون داد . 



 

" نه چیزی نیست. یادم نبود پروازت امروزه. خالهمیاد 

 خونه ی ما؟ برم دنبالش؟ " 

" فکر نکنم. باز از خودش بپرس. ولی قر ار بود 

 ملیکابیاد پایین پیشش باشه. من برم کاری نداری؟ " 

سفر بی خطرنمی حرفی غیر از آرزوی سالمتی و 

توانست داشته باشد. وسوسه ی صحبت مستقیم باملیکا، 

 قوی بود. خودش را قانع کرد که درست نیست.

ملیکا هم دچار همین وسوسه بود. دلش می 

خواستجریان تابش را بی واسطه بپرس د. او هم با 

خودشجنگید تا شماره ی سلمان را نگیرد. غروب که به 

ه تنهاست. قبل از باال خانهبرگشت می دانست محبوب

رفتن،پیش محبوبه رفت تا مطمئن شود تنهاست. 

 محبوبهخندان گفت:  

" بدو بیا که امشب به یاد اولین بار که اومدی 

پیشم،برنامه داریم. سلمان هم زنگ زد ولی پیچو ندمش 

 ." 

 ملیکا خندید. عاشق این روحیه و نشاط محبوبه بود.

 نمی شود، گفت:  خیالش راحت شد که سلمان پیدایش 

 " پس من دیگه نرم باال ". 

 " آره دیگه مادر کجا بری؟ " 



 

محبوبه مثل آن شب پیتزا سفارش داد. آن شبی که 

 قرارشد ملیکا دخترش باشد. شاید دقیق نه اما حدودی

می شد سال گردش .ملیکا کمی با سال پیش فرق 

کردهبود. پارسال غم از دست دادن آرش را داشت و 

سلمان را. هرچند برای خودش هم شرم آور امسالغم 

 بود.

افکار غم انگیزش را کنار زد و هم پای محبوبه گفت 

وخندید و حتا رقصید. تا حاال قر دادن محبوبه را با 

 آناندام تپل ندیده بود . 

 آن قدر خندید که اشک از چشم هایش سرازیر شد.

محبوبه نشست و دست را باالی شکمش درست 

 داد. صورتش کمی جمع شد .  رویجناقش فشار

" نفسم در نمیاد. مثالً ورزش هم می کنم. چه دردیتوی 

 سینه ام پیچید ". 

 کمی دراز کشید اما درد تمام نشد. رنگش زرد شد.

 ملیکا وحشت کرد . 

 " زنگ بزنم کسی بیاد؟ " 

سرش را با درد باال انداخت. ملیکا با اصرار راضی 

کمک کرد لباس هایش اشکرد که بروند بیمارستان. 

راپوشید و به پارکینگ رفتند. محبوبه را روی 



 

صندلیعقب گذاشت. از درد صورتش عرق کرده و لب 

هایشسفید شده بود. با بیشترین سرعتی که می 

توانسترفت. نزدیک ترین بیمارستان را انتخاب کرد. 

چندساعت بعدی صرف عکس و آزمایش و سیتی 

 یادتر و قوی تر هم شد.اسکنشد. درد کم که نشد هیچ، ز

 ترسش وقتی اوج گرفت که دکتر گفت باید عمل شود . 

 محبوبه با درد و بریده بریده گفت:  

 " زنگ بزن سلمان بیاد ". 
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 آن نهفته درد د رون را  با تو، لبم نگفت  دلم گفت  

  

به می گذشت. سه روز از عمل کیسه صفرای محبو

سهروزی که ملیکا از کنار تختش جم نخورده بود. رنگ 



 

ورویش مثل ملحفه های بیمارستان بود اما سفت و 

محکمایستاده و اجازه نمی داد منصوره یا حاجی جایش 

رابگیرند. مثل یک مادر که حواسش به بچه ی 

مریضشباشد، با یک تکان محبوبه، چشم هایش باز می 

 مواظب بود. شد وسیخ می نشست و 

آن شب وقتی قرار به عمل کردن رسید؛ آن طور که 

 بعدفهمید، به اصرار محبوبه زنگ زد. صدای زنگ

موبایلش آن هم دو نیمه شب، مضطربش کرد. یک 

چشمباز و یک چشم بسته، نگاه کرد اگر ناشناس 

« سرندی پیتی»است؛بی جواب خاموشش کند. اسم 

پرید و نشست درستمثل شوکر عمل کرد. چنان از جا 

کهپیچشی در کمرش حس کرد. بی اهمیت به درد، 

 گوشیرا جواب داد. 

 " ملی جان؟ " 

نصف شب و در تخت خواب، چیزی جز این نمی 

توانستصدایش کند. نه یادش به تظاهر کردن بود و نه 

 فاصلهنگه داش تن. در آن زمان نه یادش بود آخرین بار

دارشان صدایش کرده و نه از آخرین دی« رازقی»

چقدرگذشته است. فقط گفت تا صدایش را بشنود. فقط 

بفهمدسالم است. فقط اگر الزم است، اشاره کند تا با 



 

سربدود. برخالف او ملیکا حواسش جمع بود. مضطرب 

وهراسان اما یادش هم بود که چه فاص له ای میان 

 شانهست. جواب سلمان باعث نشد خودش را گم کند . 

. مادرجون یه کم حال شون " ببخشید مزاحم شدم

خوبنبود، اومدیم بیمارستان. آقاجون نیستن و 

 مادرجونخواستن که شما بیاین ". 

رسمی و بدون این که با آن لحن دلنشین 

بگوید. فقط به درخواست محبوبه. هرچند بر «آقاسلمان»

ای سلمانمهم همان اسمش بود که صفحه ی موبایلش را 

روز با دیدن اسمش روشنکرده بود. کاش می شد هر 

 بیدارشود . 

دیدنش حتا در بیمارستان و کنار نگرانی برای 

محبوبه،غنیمت بود و شیرین. نمی دانست چرا کناره 

گیریمی کند. ساعات مالقات از محبوبه اجازه می گرفت 

و بهمحوطه ی بیمارستان می رفت. مخصوصاً اگر 

منصورهو حاجی بودند و سلمان هم وارد می شد. 

 سلمان

صورتش بی حس و سخت اما دلش فشرده و در تببود. 

 پشیمان از این که دختر را ناراحت کرده است.



 

رنگ به رنگ شدنش وقتی با حاج خان لو و زنش 

واردشد؛ نگرانش کرد. فکر کرد شاید سعید داستان را 

تمامنکرده است. شتابزدگی و تند عذر خواستن و از 

اعصابش اتاقبیرون رفتن، شکش را بیشتر کرد و 

 بهمریخت . 

 خودش خوب می دانست پنهان کاری از طرف

خانواده اش بوده نه ملیکا. دست خودش نبود که 

درعصبانیت، دل دختر را رنجاند. تصمیمش برای 

دوریهم به نظرش به نفع ملیکا بود. باید هر دو از حسی 

کهداشتند، مطمئن می شدند. سلمان تصمیم داشت 

گذرد. دلش می خواست دوریکند تا سال گرد آرش ب

وقتی بهملیکا نزدیک شود که تکلیف قاتل هم مشخص 

شدهباشد. دوست داشت دغدغه ای نباشد جز حال خود 

 شان.

به نظر می رسید که نتیجه آن چه می خواست؛ نشد. 

ازرفتار ملیکا این طور برداشت می شد که کالً دل 

بریدهاست. دلیلش را هم به رفتار خودش نسبت داد 

ن شد. لحظه ای هم فکر کرد؛ نکند ملیکا به وپشیما

 سعیدفکر می کند . 

 کارهای ترخیص محبوبه را انجام داد و به اتاقش آمد.



 

محبوبه آماده روی تخت نشسته و ملیکا وسایلش 

راجمع می کرد. سل مان نامحسوس حرکاتش را دنبالمی 

 کرد. یخچال کوچک را باز کرد و آب میوه ها و

مالقات کننده ها را باالیش چید. کمپوت های اهدایی 

خیلیبیشتر از آن بود که محبوبه بتواند همه را مصرف 

 کند.

 آهسته گفت:  

 " اینا خیلی زیادن. بدم به کارگر بخش؟ " 

سرش را چرخاند و نگاه دزدیدن سلم ان را دید. اخمشرا 

درهم کرد و به محبوبه نگاه کرد. محبوبه حواسشبه 

خودت »بخندی زد و با گفتنواکنش های هر دو بود. ل

 اختیار را به دستش داد.« می دونی عزیزم.

 ملیکا که از اتاق بیرون رفت؛ شاکی گفت:  

" این دخترتون چشه منو می بینه سگرمه هاشو تو 

 هممی کنه؟ " 
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 محبوبه ابروهایش را باال برد . 

یادت رفت چطوری تو روش " خاله روتو برم! 

گفتیغریبه اس خودشو قاطی ما نکنه؟ منم بودم 

دیگهنیگات نمی کردم. بازم بچم حرف تو رو به حساب 

 مانذاشته خیلیه ". 

ناباورانه به خاله نگاه کرد. مگر چطور گفته بود؟ به 

نظر خودش کمی دوری کرده بود. پس باید به همیندلیل 

ی کشید. کی از اومحرم تر باشد که کنارشان نمی ماند. آه

 و فامیل تر وقتی جایگاهش در قلب و جانسلمان بود . 

" من که منظوری نداشتم. فقط عصبانی بودم. الاقلشما 

 روشنش می کردی ". 

لج بازانه شانه باال انداخت و رویش را به سمت 

 دیگرچرخاند . 

" به من چه؟ هی خراب کاریای تو رو ماله بکشم کهچی 

 بی چاره خانمی می کنه واال هیچینمیگه ". بشه؟ دختر 

دلش به خاله خوش بود که اگر الزم باشد منصوره 

راراضی کند. با این اوضاع یکی باید رضایت محبوبه 



 

رامی گرفت. سکوت کرد. قول و قرارش را به خودیادآ 

وری کرد. تا از جواب ملیکا مطمئن نمی شد؛ حرفینمی 

گرد از امکانطوالنی زد. سال گرد آرش گذشته بود و سر

شدن پرونده و روشن شدن تکلیف قاتل گفتهبود. پس 

 می توانست کم کم حرف بزند . 

دو سه بار شنیده بود که ملیکا با شرکت و تابش حرفمی 

زند. منتظر فرصت بود که شرایط کمی ب هتر شود وبا 

حاجی مفصل صحبت کند. ملیکا وارد اتاق شد وبی توجه 

 اطب قرار داد . به او، محبوبه را مخ

" آقاجون پایین منتظره. برم یه ویلچر بیارم یامی تونین 

 راه برین؟ " 

 محبوبه دست سلمان را گرفت و از تخت پایین آمد.

 چادرش دست ملیکا بود . 

" چادرم رو بده. یواش یواش میام . ویلچر نمی خوام 

 ." 

 سلمان دستش را دور کمر محبوبه انداخت و کمکش

ارد. ملیکا چینی به ابرو و دماغش انداختو کرد قدم برد

 گفت:  

" چادر توی دست و پاتونه ها! اشکال دارههمین طوری 

 برید؟ " 



 

محبوبه فقط نگاهش کرد. سرش را عذرخواهانه تکانداد 

و جلو آمد. بی توجه به دست سلمان دور کمر خاله،چادر 

 را روی سر محبوبه انداخت . 

طوری نگاه می کنید که " بفرمایید اینم چادر. یه 

 آدمخجالت می کشه ". 

عطرش در بینی سلمان پیچید. دستش را برداشت تاچادر 

ُسر بخورد. از جلو، روی سر محبوبه مرتبشکرد. از 

پایین جمع کرد و زیر بغل زن گذاشت. چشمسلمان با 

 دست های کوچک و سفیدش رفت و آمد کرد .

 وبه بازکرد . ملیکا یک قدم عقب رفت و راه را برای محب

 " من این وسایل رو میارم ". 

کیف کوچک بیمارستان و وسایلی که از خانه آورده 

دریک دست و عکس ها و آزمایشات در دست دیگر 

بهدنبال شان راه افتاد. سلمان قدم هایش را با گام 

هایکوتاه و آهسته ی خاله هماهنگ کرد اما حواسش 

 ی از پرسنل بهدختر پشت سرش هم بود که با خوش روی

تشکر و خداحافظی می کرد. بعد از سه روز و 

چهارشبدر بیمارستان ماندن و جز یکی دو ساعت خانه 

نرفتن؛روی خوش و انرژی اش قابل تحسین بود. حاجی 

 جلویدر ورودی پارک کرده و جلو آمد کمک کند . 



 

 " من خاله رو میارم شما به ملیکا خانم کمک کن ". 

یکا را دید. راست می گفت. حاجی سرکی کشید و مل

هردو دستش پر بود. تالش داشت با این دست های پر، 

 ازافتادن شالش جلوگیری کند. وقتی حاجی ساک و بقیه

وسایل را گرفت؛ سلمان محبوبه را در ماشین نشانده 

ونگاه شان می کر د که چطور دست ها باال رفتند و شال 

نت بر رااز سر جدا و دوباره روی موها نشاند. لع

 شیطان.

چقدر همین حرکات ساده و همین رنگ و روی پریدهبه 

دل می نشست و زیبا بود. سری تکان داد و نگاهگرفت 

زمزمه کرد. با جاگیر شدن شاندر ماشین « استغفرالل»و 

 دستی تکان داد و رفت . 

ب اید به شرکت می رفت اما دلش می خواست 

. برای دنبالماشین حاجی را بگیرد و به خانه برود

 خودش

دلیل آورد که باید به خاله کمک کند و به طرف برج 

 راهافتاد . 
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منصوره از صبح منتظرشان بود. تختی گوشه ی 

سالنآماده گذاشته بود. صدای زن گ آمد و بعد حاجی در 

راباز کرد. محبوبه به سلمان تکیه کرده وارد شد. 

 ملیکاو حاجی هم پشت سرش . 

تر و فرز از محبوبه گذشت و وسایلی که دستش بوددر 

آشپزخانه گذاشت. محبوبه لبه ی تخت نشست. جلورفت 

 و کمک کرد، چادر و مانتویش را کنار گذاشت.

روسری و جوراب هایش را درآور د و همه را درماشین 

لباس شویی انداخت. بی حرف اضافه به محبوبهکمک 

 راز بکشد و وسایلی که نیاز بود وکرد د

داروهایش را روی میز کنارش گذاشت. هرکس چیزیمی 

گفت و او فقط اجرا می کرد. آخرین کارش چایریختن و 

آوردن بود. سینی را گذاشت و کمرش راصاف کرد. 



 

سلمان با یک نگا ه فهمید برای خودش چاینیاورده 

 است. 

داشتین تماسبگیر " مادرجون با اجازه من می رم. کاری 

 ." 

صورت محبوبه را بوسید و به اصرار های منصوره 

وحاجی برای ماندن، جواب منفی داد. عذاب وجدان 

مثآلتش که به پنبه بیفتد، به جان سلمان افتاد. می 

دانستاگر او نبود، ملیکا نمی ر فت. منصوره 

 خواستبدرقه اش کند که سلمان بلند شد و گفت:  

اشید من پایین کار دارم. بدرقه " شما پیش خاله ب

 شونهم می کنم ". 

به تشکر و تعارف ملیکا هم توجهی نکرد.  در رابرایش 

 باز کرد و ایستاد تا ملیکا کفش هایش را بپوشد.

هر دو وارد کابین آسانسور شدند. با زرنگی دکمه یمنفی 

چهار را زد و بعد  از حرکت آسانسور دکمه نه رافشار 

و سر به زیر ایستاد و اعتراضهم نکرد.  داد. ملیکا آرام

دو دستش را پشت کمرش گذاشت و به کابینتکیه داد. 

 ملیکا سرش پایین بود . 

قلبش تند می زد و پشت گوش هایش داغ شده بود. 

دراین چهار روز چقدر خودش را گرفته بود که 



 

نگاهشطرف سلمان نچرخد. هنوز صدای دو رگه وخواب 

توی گوشش بود وتوی « ملی جان»آلودش که گفت:

 مغزش تکرار می شد . 

بود؛ پس سحر چه بود. بهسلمان « ملی جانش»اگر او 

نمی آمد اهل بازی باشد. او را سرکار گذاشته یاسحر 

خان لو را؟ حضورش االن و این جا چه لزومیداشت و 

منظورش چیست؟ سر ملیکا از این سؤاالتبی جواب و 

می دانست سلمان بی خوابی در حال ترکیدن بود. اگر

 دنبالش راه می افتد؛ همان جا کنارمحبوبه می ماند . 

 "قهری؟ " 

درشت شدن چشم هایش ارادی نبود. باال رفتن سرشهم 

همین طور. سلمان یک ابرو باال داده و با شیطنتیکه تا 

 حاال رو نکرده بود؛ نگاهش می کرد. لبش کمی

ده کج شده و منتظر جواب بود. قبل از جواب بی ارا

 گفت . « نه»آهیکشید و 

 " با من مشکلی داری؟ " 

کم کم داشت عصبانی می شد. نباید عصبی می شد. 

ممکنبود در عصبانیت چیزی بگوید که نباید. برای 

 آرامش



 

نفس عمیقی کشید و به نمایش گر باال خیر ه شد و 

 جوابداد . 

 " نه چه مشکلی؟ " 

 باز شد.نمایش گر منفی چهار را نشان داد و بعد در 

فضای نیمه تاریک و خنک پارکینگ منفی چهار 

نمایانشد. هیچ کدام تکان نخوردند. در بسته شد و آهسته 

بهسمت باال حرکت کرد. ملیکا فهمید که قصد سلمان 

 ازآمدن، حرف زدن است. تصمیم گرفت خو دش شروع

کند. چرخید و روبرویش ایستاد و مستقیم زل زد 

 تویچشم هایش و گفت:  

ن مشکلی با شما ندارم ولی برای راحتی شما واین " م

که دوست ندارین وقتی با خانواده تون هستین،غریبه ای 

باشه.....سعی می کنم وقتی باشم که شمانیستین. اگه این 

 هم اذیت تون می کنه، متأسفم  که

ن می تونم کاری براتون کنم. چون من دست از 

خاطر هیچ مادرجونو آقاجون نه به خاطر شما که به 

 کسدیگه ای برنمی دارم ". 

چشم های سلمان باریک شد. خواست جوابی دهد که 

 درآسانسور باز شد و ملیکا حین بیرون رفتن گفت:  

 " با اجازتون. خدانگهدار ". 



 

در بسته نشده بود که برگشت و انگ شت اشاره اش 

 رابلند کرد و گفت:  

 " راستی!... میشه یه سؤال بپرسم؟ " 
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بود و نبود من همه از دست رفته است  باری مگر تو 

 دست برآری به یاری ام  

  

تصور این که روزی سلمان در سالن خانه اش 

تنهابنشیند و او پذیرایی کند؛ محال و یا خیلی د ور 

ازانتظار بود. قلبش غوغا کرده بود. آن قدر خودش را 

و دیوار سینه کوبید که خسته شد و به نفس  بهدر

نفسافتاد. ملیکا اما اجازه نداد، ذره ای از این تالش و 

بهسر کوبیدن، در چهره اش معلوم شود. در بی حس 



 

نگهداشتن صورتش استاد شده بود. کمی دست هایشمی 

لرزید و آن ه م می شد پنهان کرد. سلمان هم باورشنمی 

نها نشسته باشد. وقتیملیکا شد با ملیکا زیر یک سقف ت

به آشپزخانه رفت تا چای را که پایین، نخوردند، دم کند؛ 

سلمان نفسش را بی صدا فوت کرد. پیشانی اشاز قطرات 

عرق پوشیده شده بود. دستمالی از جعبهبیرون کشید و 

عرق پیشانی را گ رفت. یادش نمی آمدآخرین باری که 

ه است. به این طور هیجان زده شده؛ چه زمانیبود

گمانش خیلی سال گذشته بود. خیلی سالبود که به زنی 

نگاه نکرده بود. خیلی سال بود که زنیتوجهش را جلب 

 نکرده بود. شاید از دوران نوجوانی . 

 خودش هم در عجب بود از این کششی که به ملیکا

داش ت. انگار تمام عمرش را به انتظار این زن بوده 

جذابیت نداشته است. کم کم کههیچ زنی به نظرش 

داشتراضی می شد که مادرش به سلیقه ی خودش زنی 

 را

انتخاب کند. اما با آمدن ملیکا و احساسی که پیدا 

کردهبود؛ نمی توانست به کسی دیگر فکر کند. باید 

تالشمی کرد مادرش را راضی کند. مطمئن بود که کسی 

 جزملیکا را نمی خواهد . 



 

گذاشت. ظرف میوه وپیش دستی سینی چای را روی میز 

را هم به سمت سلمان هل داد. روبرویشنشست و جدی 

 مثل وقتی در شرکت بودند؛ گفت:  

 " بفرمایید. من منتظر توضیحات تون هستم ". 

احساسات مختلفی هم زمان در وجود سلمان شکلگرفت. 

 حی رت از جدیت ملیکا، افتخار به رفتار

ن به زن، عالقه حرفه ایش و حسرت برای نزدیک شد

یشدید که سعی در پنهان کردنش داشت. ملیکا ابرویشرا 

باال انداخت و منتظر نگاهش کرد. همین چند دقیقه یپیش 

جلوی آسانسور، وقتی ملیکا اجازه گرفت سؤالبپرسد؛ 

 سریع بیرون آمد و روبرویش ای ستاد و گفت:  

 " شما دو تا بپرس! " 

ملیکا سرسخت شوخی کرد تا فضا تلطیف شود، ولی 

 ومحکم، حتا لبخند هم نزد. پرسیده بود . 

 " مشکل تابش با شما چیه؟ " 

سخت و منقبض شدن صورت سلمان را که دید، 

 سریعگفت:  

" نگید مشکلی نیست یا نمی شناسید که باور نمی کنم 

 ." 



 

در بن بست قرار گرفت. قرار نبود مستقیم به 

ف بزند و ملیکاچیزی بگوید. می خواست با حاجی حر

 ازطریق او اقدام کند. خواست وقت بخرد . 



 

 یه کم پیچیده و مفصله ".... 

" من وقت دارم. اما شما اگه االن نمی تونین و 

کاردارین....خب بگین کی میشه صحبت کنیم؟ " روی 

 شیطان و فرصت طلبش باال آمد . 

 " این ج ا بگم؟ " 

باز کرد. جلوی در ایستاد وبا  ملیکا چرخید و در خانه را

 دست تعارف کرد . 

 " نه این جا چرا؟ بفرمایید داخل صحبت کنیم ". 

  

 #شهر_بی_فرشته 

  

 #الف_صاد 

  

  167#پارت 

  

  

چنان سلمان را آچمز کرد که نه می توانست نه بگوید 

ونه تاب داخل شدن داشت. پوزخندی روی لب های 

 زننشس ت و گفت:  



 

به گناه می افتید؟ نگران نباشید در روباز  " خدای نکرده

 می ذارم ". 

اخم های سلمان را ندیده گرفت و داخل شد. در را 

گفت و « یاالل»بازگذاشت. نفسش را محکم بیرون داد. 

 با

ملیکا، در را بست و وارد شد. « بفرمایید»

حاالروبرویش نشسته بود و منتظر بود حرف بزند. ف 

آهسته لب زد. نگاهش را به نجانچای را برداشت و 

 فنجاندر دستش داد و گفت:  

" علی، از لحاظ کاری عالیه. یکی مثل سعید. بهترین 

 ومرغوب ترین جنس رو با کم ترین هزینه تهیه می کنه.

 میشه گفت مدت زیادی هم با شرکت ما هم کاری داشت.

خب.....یه مشکالتی باعث شد از شرکت ما بره ."  " 

 کنید؟  بره یا بیرونش 

نگاهش را باال آورد. طوری نگاه کرد که انگار اولینبار 

است او را می بیند. چقدر گذشته بود؟ این زن قویو 

جدی کجا پنهان شده بود. صدا و لحن سؤال کردنشچرا 

طوری بود که سلمان دست پاچه می شد. چای راتلخ 

 خورد. با این زن می توانست بدون مالحظه و



 

د. گویی که یک مرد در رودربایستی حرف بزن

 برابرشاست. 

" درسته! عذرش رو خواستیم. نمی دونم چیاگفته؟ 

 ......" 

 " هیچی نگفته! " 

 پس از کجا فهمیدی؟ " 

لبخندی به صورت کنجکاو سلمان زد. شکالتی باز کردو 

در دهان گذاشت و چایش را آهسته و جرعه 

ن جرعهنوشید. تمام که شد پا ر وی پا انداخت و با خو

 سردیگفت:  

" شواهد..... برخوردش با آقای خان لو و پرسیدن 

اینکه شما درباره ش چیزی به من گفتید یا نه؟ " شانه 

 باال انداخت و دست ها را باز کرد. " به همینسادگی! " 

 را تکرار کرد.« به همین سادگی»سلمان چند بار 

 دستی به ریشش کشید و راحت تکیه داد .حال و

 ت ورود کامالً متفاوت بود. انگار درهوایش با وق

دفترش نشسته و با یکی از اعضای هیئت مدیره حرفمی 

زد و مسئله ای را توضیح می داد. ملیکا هم مثل 

چنددقیقه ی پیش، تپش قلب نداشت و آرام شده بود. 



 

طورینگاه کرد که سلمان بداند فقط با شنیدن اصل 

 ماجراراضی می شود . 

 کشید و شروع به صحبت کرد . سلمان نفس عمیقی 

" تابش کنار عمل کرد خوبی که داشت، یه سری اخالقبد 

هم داشت. اونم اذیت کردن خانمای هم کار بود. شوخبود 

و با شوخی راهشو باز می کرد و بعد.... اکثر خانمارو 

اذیت کرده و اون بندگان خدا هم از ترس آبروشونهیچی 

 نمی گفتن ". 

ی دهانش گره خورد. انگار د ست های ملیکا جلو

کهبخواهد جیغش را خفه کند. سلمان به رومیزی 

 ترمهخیره شد و با نفس سنگینی که گرفت؛ ادامه داد . 

"اون روز آخر وقت بود. من توی اتاقم بودم. 

شرکتتقریباً خالی بود. برومند پشت میزش بود و بهش 

گفتهبودم کسی سراغ منو گرفت، بگه ن یستم. داشتم 

ایل حرف می زدم. کنار پنجره ایستاده بودم. باموب

دوربینافعال بودند و برنامه روی لب تاپ باز بود. چک 

آخرساعت بود. احساس کردم صدایی شنیدم. مکالمه م 

تمومشد و اومدم طرف میز که دیدم علی کنار میز 

برومندایستاده. انگار که یقه ی برومندو گرفته باشه. 

رو شنیدم. سریع رفتم رفت مطرف در که صدای سعید 



 

بیرونو دیدم درگیر شدند. حال برومند بد بود. پارگی 

مانتو ومقنعه که از سرش افتاده بود؛ نشون می داد که 

 چیشده! ". 

هق هق ملیکا باعث شد سرش باال بیاید. اشکقطره قطره 

روی صورتش می چکید. دلش برای برومندسوخت. چه 

نکشید و از باالی تجربه ی بدی! سلمان دستمالی را بیرو

 میز خم شد و به دستش داد . 

نگفتم که ناراحتت کنم. فقط خواستم ریز ماجرا 

روبدونی. قرار بود با حاجی حرف بزنم. خودش 

یهطوری....یه فکری کنه....نذار بمونه توی شرکتت. 

 مناشتباه کردم و از این جریان چیزی به حاجی نگفتم.

ووف! " اشک فک رش رو هم نمی کردم بیارش.....پ

هایش را پاک کرد. سردردش بیشتر شد. صحنه یدست 

تابش  روی گونه ی نغمه را یادش آمد. نغمهخیلی جوان 

 بود. جوان تر از برومند . 
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 به جلو خم شد و ساعدهایش را روی ران هایشگذاشت . 

کنم. نمی " تو نگران ن باش خودم درستش می 

 ذارمبمونه که بخواد کاری کنه ". 

دماغش را باال کشید و سرش را به دو طرف تکان داد . 

" نه ممنون. احتیاجی نیست شما کاری کنی. من 

 خودمحلش می کنم. ممنون که بهم گفتین ". 

 یک ابرویش را باال برد و تشر زد . 

" یعنی چی خودم حلش می کنم؟ من با حاجی حرفمی 

 ید در جریان باشه و بدونه کیو کجا معرفیکنه ". زنم. با

اخمی بین دو ابرویش خط انداخت. قرار نبود 

تصمیماتشرکتش را کسی خارج از شرکت بگیرد. سرد و 

 محکمبدون این که صدایش باال برود گفت:  

" شما با حاجی درباره ی شرکت تون و هرچی به 

اونمربوطه، هرچقدر دل تون می خواد می تونید 

حبتکنید. اما مسائل شرکت من و کارمند من رو فقط ص

 منباید تصمیم بگیرم و حل کنم ". 



 

" داری تالفی می کنی؟ می دونی طرفت چی کاره اس 

ووقت گیر آوردی که حرف منو تالفی کنی؟ " خودش 

می دانست قصدش تالفی یا هر چیز دیگرینیست. همین 

بود. که سلمان می دانست از حرفش ن اراحتشده، کافی 

او هنوز صحنه ی کافی شاپ و سحر رافراموش نکرده 

 بود . 

" نمی دونم راجع به چه تالفی و کدوم حرف صحبتمی 

 کنید.  هیچ تالفی در کار نیست. اما قصد هم ندارم



 

کوتاه بیام. همین اندازه که آگاه شدم از شما خیلیممنونم 

 ." 

ریشش کشید .چند دمعمیق کف دستش را روی لب ها و 

گرفت. سعی کرد آرامشش را حفظ کند و منطقیصحبت 

 کند . 

" من از مامان و خاله و حاجی ناراحت بودم. اون شبهم 

بیشتر منظورم رو خواستم به خاله برسونم. منشما رو 

غریبه نمی دونم. اگه حاجی اون روز نرفته بودسیستان 

دوناین که و عمل خاله پیش نمی اومد، مطمئن باش ب

بفهمی، شّرش رو کم کرده بودم. از اون روزکه سعید 

 گفت شما رو دیده، من خواب و خوراکندارم ". 

دلت برای » دلش می خواست رک وراست بگوید 

سحرخانومت شور بزنه. ولم کن بذار به درد خودم 

 «.بمیرم

 به جایش با احترام کمی سرش را پایین آورد و جوابداد . 

ید. مح بت های شما فراموش نمیشه. " شما لطف دار

امامن عمل مادرجون و فرصت حرف نزدن با آقاجون 

 روبه فال نیک می گیرم. مرسی که اهمیت

 می دید......هرچند نمی فهمم چرا باید از خواب و



 

خوراک بیفتید.....بهرحال من ترجیحم اینه که خودمتنها 

 در این مورد تصمیم بگیرم ". 

 نگاه کرد .از این که حقی بر این زنخیره ماند و فقط 

نداشت، کالفه شد. نگاهش کرد که چطور حرفش را زدو 

آرام و عادی فنجان ها را برداشت و به آشپزخانهرفت. 

 علی القاعده باید او هم رفع زحمت می کرد و

می رفت. اما هنوز به مبل چسبیده و سرجایش 

 نشستهبود. ساکت اما در مغزش همهمه ای برای پیدا

 کردن

کلمه یا جمله ای؛ برپا بود. هرچیزی که بتواند ملیکا 

راقانع کند؛ تابش را به او بسپارد. سری دوم چای 

را « بفرمایید»راآورد و جلوی سلمان خم شد و

 زمزمهکرد . 

فنجان را برداشت و روی میز گذاشت. قبل از این 

کهچیزی بگوید؛ گوشی اش زنگ خورد. منصوره بود 

 گرف ت. خیلی کوتاه گفت:  کهسراغش را می 

 " همین دوروبرم. میام ". 

ملیکا خسته بود. دلش می خواست دوش بگیرد و یکیدو 

 ساعت بخوابد. منصوره در حد دو ساعت



 

می توانست از خواهرش مراقبت کند. باید می خوابید 

تامغزش استراحت می کرد. در این شرایط نمی 

 اکنشی نشانتوانستدرست فکر کند. برای آرام بودن و و

ندادن، به خودش فشار می آورد. اگر وقت دیگری 

بودشاید از این توجه و اصرار سلمان خوشحال هم می 

 شد.

 ولی حاال......نه!  
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 سلمان گوشی را روی میز گذاشت و با تردید گفت:  



 

به  " بگو چطور راضی میشی؟ چطور می بخشی؟

نظرکینه ای نمی اومدی. نمی خوام با لج بازی مشکلی 

 براتپیش بیاد ". 

بی اراده چشم هایش را درشت کرد. کاری که 

هربارباعث می شد دل سلمان بریزد. برای خودش 

 زمزمهکرد . 

 " نکن چشاتو اون جوری ". 

 "بله؟ " 

 " هیچی منتظرم سؤالم رو جواب بدی ". 

 از دهانش در آمد.« ممم»مکث کرد و کمی هم آوای

 مع لوم بود که نمی داند چه بگوید یا چطور بگوید.

صدای آهنگ موبایلش به صورت خفه شنیده شد. ازخدا 

خواسته سؤال سلمان را بی جواب گذاشت و دنبالگوشی 

 گشت. کیفش روی جزیره ی بین آشپزخانه وسالن بود . 

د. ته کیف پیدایش کرد و جواب داد. سلمان با دقت گوشدا

رسمی صحبت کردنش مع لوم بود که طرف مرداست. 

ً »حرف زدنش با چند  تمامشد. حس « بله و خیر.....حتما

کرد رنگ پریده اش مهتابی تر شد. بلند شد وروبرویش 

 ایستاد. مردمک چشم هایش می لرزید . 

 سلمان برای گرفتن دست های لرزانش، دل دل می کرد.



 

 دستش را در جیب مشت کرد . 

 شده؟ کی بود؟ " "چی 

روی مردمک ه ا الیه ای آب نشست. نگاه لرزانش ازاین 

چشم و به آن چشم رفت و آمد کرد. چشم ها در حالغرق 

شدن بودند انگار. تالش کرد تا قطره ای نچکد. ازبین 

دسته های آویزان شال، گلویش پیدا بود و بزاقی 

 کهقورت داد سیبک کوچکش را نامحسوس باال و پایین

دل سلمان انگار روی االک لنگ بود. با نگاه  کرد.

 بهچشم ها پایین می آمد و با سفیدی گردن، باال می رفت.

 عجیب حالی داشت . 

 " سرگرد بود. باید برم آگاهی ". 
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بیا تا از بالتکلیفی مطلق رها باشم  بیا تا بگذرد بی تو 

 تکراری نشستن های 

 سرش را به گوشه ی  پنجره ی ماشی ن تکیه داده بود.

کولر روشن و او سردش شد. دست دراز کرد ودریچه ی 

 سمت خودش را بست. سلمان نگاهش کرد وگفت:  

 " سردته؟ کمش کنم؟ " 

را آهسته گفت. نگاه مرد دوباره « نه خوبه!»

رویصورتش چرخید. به نظرش زیادی بی حال و رنگ 

. مطمئن بود دست بزند، یخ بودنش را حس می پریدهبود

 کند.

از این که در برابر کمک هایش، این همه گارد داشت 

ومحکم می ایستاد؛ ناراحت بود. به زحمت راضی 

اشکرد، همراهش بیاید. دلیلش را به هر چیزی نسبتمی 

 داد اما مغزش رد می کرد . 

 " بایستم یه چیز شیرین برات بگیرم.

 ...چیزی؟ " شربتی...بستنی.

 " نه تشکر! شما هم افتادید زح مت. ببخشید ". 

 کالفه از این همه رسمی بودن و تعارف تکه و پاره

کردن، گوشه ی سبیلش را به دندان گرفت و جوید. ازآن 

روز در شرکتش که  اسمش را صدا زده بود؛ تاحاال که 



 

کنارش در ماشین نشسته و از دفتر سرگرد،برمی 

بر زبان نیاورده بود. یک قهردور از گشتند؛ اسمش را 

انتظا ر. یک تغییر بزرگ که نه علتش رامی فهمید نه او 

چیزی می گفت. اصالً انگار تازه باهمدیگر آشنا شده اند. 

انگار نه انگار مسافرت رفته اندو هدیه به هم داده اند. 

انگار نه انگار عکس ریسهرفته از خنده اش در گوشی 

شاست. از هر دری وارد می شد؛ سلمان، همدم شب های

سفت و محکم ایستاده ویک قدم از رسمی بودن و دوری 

اش پا پس نمی گذاشت . به جایی رسیده بود که سلمان 

نگاه کن » دلش می خواست، محکمتکانش دهد و بگوید

منم سلمان. یه بار بگوآقاسلمان تا نشونت بدم تا کجا 

 «.هستم و می خوامت

از احساس می گشت. یک  سلمان دنبال یک نشانه

چیزیکه با توسل به آن سر صحبت را باز کند. یک 

روزنه یامید تا همان را بشکافد و به منبع نور برسد. 

هیچنبود. مشکل این جا بود که دیگر روی حاجی و 

محبوبههم نمی توانست حساب کند. آن ها هم طرف 

 ملیکا بودند . 

 نیم نگاهی کرد و گفت:  



 

مدرک دیگه کار تمام باشه. شاید ت  " فکر کنم با این

 احاال بازداشتش کرده باشند ". 

شانه ی ظریفش باال رفت. چانه اش لرزید. سلماننفسش 

 را با پووفی بیرون داد . 

" گریه نکنی ها. خسته نشدی از اشک ریختن؟ " دستی 

زیر چشم هایش کشید. خیس نبود. همان طورخیره به 

 بیرون گفت:  

این بال سرش اومد. چرا جواب  " آرش بد نبود و

خوبیرو ب ا بدی می دن؟ آرش مثل برادر بهش نگاه می 

 کرد ". 

 با مالیمت جواب داد . 

" یک سال بیشتره همین سواال رو می پرسی. مهم 

 اینهکه به سزای عمل شون برسن. درسته؟" 

" یک ساله از خودم می پرسم کجا اشتباه کردیم که 

فتن که قصد جون و مال دورو برمون رو آدمایی گر

وآبرومون رو کردند و نفهمیدیم. ما که بهشون 

گفتهبودیم چه روزا و شبای سختی گذروندیم تا این 

جارسیدیم. چرا حقی برای ما قائل نشدن؟ حقی 

 برایزندگی و خوش بودن ". 



 

طوری حرف می زد انگار مخاطبی نداشت. برایخودش و 

هاو  خیره به نقطه ای دور، از بچگی و حسرت

 آرزوهایش می گفت. از خاطراتی که از بچه های

بزرگ تر کتک خورده و کسی نبود دست نوازشی 

بهسرش بکشد.  از دوران مدرسه و دانشگاه و 

نداشتندوست. از روزهایی که فقط آرزو داشت از خانه 

یکوچک چهل متری که با پنج نفر دیگر شریک 

بود،خارج شود و با آرش در یک اتاق کوچک، 

 مستقلزندگی کند . 

" حاجی برای آرش د روازه ی خوشبختی بود. 

معرفیشبرای کار و انجام اونا و دست مزد و زمینی که 

 اکثراً 

می دادند؛ ما رو به دنیای پولدارایی که همیشه 

حسرتشرو داشتیم؛ نزدیک کرد. شایدم خودمونو گم 

 کردیم.

 االن با این وضعیت به همه چیز شک دارم. بهدوستی ها

و حتا به عشق آرش..... اگه منو دو ستداشت نباید می 

ذاشت این طور دست و پا چلفتی و خنگباشم. پول اگه 

قراره پشتش این همه دشمنی و دردسرباشه، نباشه 

 بهتره که ". 



 

 سلمان نمی دانست چه بگوید تا کمی به زن آرامش دهد.

نه گریه می کرد و نه حالش بد بود که احتیاج به سرم 

ان گاه داشته باشد.  با رسمی بودن ش، رویی ودرم

برایصمیمانه، اسمش را گفتن، نداشت. ترجیح داد 

 سکوتکند و فقط شنونده باشد. 
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"کاش توی یه روستا زندگی می کردیم. حداقل دوست 

ودشمن مون رو می شناختیم. کسی نمی اومد نون 

و بخوره و از اون ور بهمون بگهحرومزا ونمک مون ر

ده.....یا آدم اجیر کنه بیاد توی خوابحساب مون رو 

 برسه ". 

نفس سلمان از کلمه ای که بیمهابا از دهان زن 

 بیرونآمد، گرفت. این زن کوه درد بود و نشان نمی داد.



 

 عصبی شد. نتوانست به سکوتش ادامه دهد . 

 "کی همچین غلطی کرده؟ " 

پوزخندی روی لبش ظاهر شد. مسیر نگاهش تغییرنکر 

 د. به نگاه های سلمان جوابی نداد؛ گفت:  

"کدومش غلطه؟ انگ حرومزادگی یا آدم 

اجیرکردن؟.......هردوش انجام شده. آدم گرفتن و آرش 

روتوی خواب کشتن......گوسفند رو هم قبل از ذبح آبمی 

 دمدن و بعد سر می برن.....چطور به سر یه آ

بی دفاع که خواب هم هست قمه می زنند؟ در مق ابل 

اینکار دیگه حرومزادگی رو توی صورتت بکوبن، 

مهمنیست.هست؟......نه نیست. اصالً مهم نیست."  کم 

کم نگرانی سلمان اوج می گرفت. این زن، ملیکاییکه می 

شناخت نبود. صدایش خسته و بی حس و حالبود و چشم 

می گفت که در طیاین یک  هایش بی فروغ. چیزهایی

 سال و خرده ای بر ز بان نیاورده بود. گاهی

« چرا آرش؟ یا آرش خوب بود و بی گناه»می پرسید 

امااین شکل حرف زدن و گذشته و حال را ترکیب 

کردن،جدید بود. چیزی که زبان سلمان را برای دلداری 

 یاهمدردی می بست .



 

اشکریختن  از»انگار منتظر تشر سلمان بود که بگوید 

و اشکش خشک شود. مع موالًملیکا « خسته نشدی

پشت هم و طوالنی حرف نمی زد. کوتاه سؤالمی پرسید 

 یا جواب می داد. 

"این حرفا غیر از این که ناراحتیت رو بیشتر کنه 

فایدهنداره. گذشته ها گذشته و برنمی گرده. باید به فکر 

 آیندهبود ". 

رلب تکرار کرد. برایفهم رو چند بار زی« گذشته و آینده»

معانی یا برای تفکیک اتفاقات. دست هایش را رویپایش 

مشت کرد؛ اما سرش را حرکت نداد. چند دقیقهسکوت 

 کرد و بعد گفت:  

"گذشته دیگه گذشته یعنی این که مهم نیست منخانواده 

ای ندارم یا کجا بزرگ شدم. یعنی مهم نیستحرومزاده 

شته بوده و پسدیگه نباید ام؟ چون همه ی اینا توی گذ

مهم باشه. هوم؟ اما آینده.....امم... یعنیکسی نمی پرسه 

خانواده ت کجاست؟ همه به تنهایی ومستقل بودنم 

احترام می ذارن؟ دیگه کسی نمیگه اصلو نََسبت به کی و 

کجا می رسه؟ نمیگن اَه اَه تو در حدخانواده ی ما نیستی 

ارد شدن به جمع ما و مناسب رفت و آمد و چه می دونمو

نیستی. اینا رو دیگه نمی شنوم؟ " سؤال می پرسید ولی 



 

منتظر جواب نبود. خودش خوبمی دانست وضعیتش به 

 چه صورت است. مرگ آرش

نشان داده بود که نباید این ها را از یاد ببرد. گذشته 

اشهیچ گاه فراموش نمی شود. آینده اش هم در گرو 

تقصیر تو نبوده که پدر اینگذشته بود. کسی نمی گفت 

 وماد رت در تصادف کشته شده اند. تقصیر تو نبوده که

چون برخالف میل پدر و مادرشان ازدواج کرده 

بودند؛هیچ کدام از آن ها حاضر به نگه داری بچه ای 

کهمی گفتند از ما نیست؛ نشدند. کسی برایش مهم 

نیستکه همسایه، او را به بهزیستی سپرده است. مهم 

ناسنامه داشته و نام پدر و مادرش مشخص و نیستش

 معلوماست . 

 مرگ آرش نشانش داد که حرف با عمل فاصله دارد.

ظاهر و باطن هم همین طور. فهمید که منصوره حقدارد 

که بخواهد دختری مثل سحر عروسش شود. شایددر 

نقش دختری که خواهرش حمایت می کند؛ خوبباشد اما 

یست. اصالًبی خود می برای عروس او شدن، مناسب ن

 کند که فکر سلمان از مخیله اش بگذرد.

امروز بعد از یک سال و اندی که از مرگ آرش 

گذشته،تازه فهمید جایگاهش کجاست. تازه فهمید که 



 

نباید ازکسی انتظار داشته باشد. نه تا وقتی که به جای 

 این کهاز خودت بپرسند، اول از خانواده ات می پرسند.

پدر معتاد داشتن ،شانس ازدواج دختر  همان طور که

 رابا همه ی زیبایی و کمال و تحصیالت پایین می آورد؛

پرورشگاهی بودن شانس دوستی و کار و همه چیز رادر 

 جامعه پایین می آورد. ازدواج که جای خود دارد . 
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های مشتشده  سلمان طاقت نیاورد و دست روی دست

 اش گذاشت و کمی فشار داد . 

نگاه ملیکا برگشت طرفش و بین صورتش و دست 

هاچرخید. دستش را کشید و زیربغلش جمع کرد. شانه 

 هارا باال آورد و دوباره به بیرون خیره شد . 



 

" مرسی که می خواین دلداری بدید اما بهتره رویاصول 

 تون پا نذارید ". 

 "ملی جان " 

را جمع کرد و پووفی کشید. صدا یش لب هایش 

 لحنالتماس گرفت . 

 " تو رو خدا این دو نفر رو بذارید برای من بمونن.

این کارا رو کنید دیگه باید قید مادرجون و خاله رو 

 همبزنم ". 

دستش را روی لب تا چانه و ریشش کشید. خودش 

همدلش نمی خواست روی اصولش پا بگذارد اما 

ریخت. دنبال راهی می گشت تا  حالملیکا، بهمش می

آرامشکند. عادت به ملیکای صبور و ساکت داشت. 

ملیکاییکه هر چه سخت می گرفت و فشار می آورد؛ 

صبورانهتحمل می کرد. گوشه ی ذهنش مشغول تابش 

هم بود. بااین صالبتی که ملیکا خواسته بود دخالت 

نکند؛ نمیدانست تکلیفش چیست. با حاجی حرف بزند یا 

قصدنداشت دیگر باعث دل خوری و ناراحتی ملیکا  نه؟

 شود.

شاید باید صبر می کرد تا ببیند خودش چه تصمیمیمی 

 گرفت . 



 

فعالً با این اوضاع نگران ملیکا و وضعیت روحی اشبود 

 . 

" جای خاصی می خوای بریم؟ بهشت زهرا......یا؟ " 

سرش را باال انداخت. سلمان جوابش را منفی گرفت 

 ا به طرف خانه ادامه داد . ومسیرش ر

"می خوام تنها باشم. می خوام بخوابم. می خوام 

 همهچیز رو فراموش کنم. می خوام بمیرم ". 

آتش به جان سلمان انداخت با جمله ی آخرش. با 

اخمنگاهش کرد شاید تأثیری بگذارد. ولی متوجه هم 

 نشد.

 مجبور شد حرف بزند . 

مال آدمایضعیفه.  "شما که ضعیف نبودی؟ این حرف ها

آدمی می جن گه و تسلیم نمیشه. زمان روی یهحادثه 

نمی مونه. می گذره و تموم میشه. مطمئن باشهفته ی 

دیگه یا ماه بعد یا سال دیگه از این فکرتتعجب می کنی 

 ." 

لب های خشکش کمی کشیده شد. بیشتر نشان دهنده 

 یدرد بود تا چیز دیگری. 

رو نگاه می کنیشیطان  "توی این شهری که هر طرفش

 نشست ه و حکم می کنه و کسی از خدا و



 

فرشته هاش خبری نداره؛ اوضاع همینه. نه ماه دیگهنه 

سال دیگه برای کسی مثل من فرقی نمی کنه. 

باالخرهکسی پیدا میشه که به نظرش بیاد من حقی برای 

 زندگیندارم و ضربه ای بزنه ". 

 چشم هایش را بست و زمزمه کرد . 

 دایا چقدر خسته م ". "خ

 باقی راه هرچه سلمان نگاهش کرد، چشمش را باز

نکرد. تنفس آرام و باال و پایین شدن آهسته ی سینه 

اشنشان می داد که خواب است. روز بسیار طوالنی 

وسختی بود. برای کسی که چهار روز را در بیمارستانو 

روی صندلی ناراحت خوابیده و بدون استراحت بهدفتر 

 سرگرد رفته، طبیعی بود که مغلو ب خواب شود.

 شوک فهمیدن جریان تابش را هم باید اضافه می کرد.

 طوری مچاله شده بود که حس کرد باید سردش باشد.

 کولر را خاموش کرد. با سرعتی متوسط رانندگی کرد.

 عجله ای برای رسیدن نداشت . 

همین که کنارش بود و عطرش فضای ماشین را 

برایش کافی بود. باید کاری می کر د. شاید پرکرده، 

الزمبود قبل از این که با خودش حرف بزند؛ منصوره 



 

راتوجیه کند. از حرف هایش می شد فهمید که چقدر 

 ازپذیرفته شدن ناامید است. 

جلوی برج ایستاد. آهسته صدایش کرد. با وسوسه 

یدست زدن به صورتش مبارزه کرد. تکانی خورد وچشم 

باز کرد. سیخ نشست. بی نگاه تشکرکرد. وقتی هایش را 

 خواست پیاده شود، مکثی کرد و گفت:  

"نمی دونم چطور تشکر کنم. امروز خیلی به من 

لطفکردین که تنهام نذاشتین. فقط خواستم بگم من 

رویمورد تابش تصمیمم جدیه. انتظار دارم که شما 

 دخالتینکنید ". 

خداحافظی کرد قبل از این که سلمان چیزی بگوید؛ 

 ورفت. 

  

منتظر نماند تا ببیند سلمان می ماند یا می رود. بدوناین 

که به محبوبه سر بزند به خانه رفت و دوشگرفت. یک 

ساعتی را صرف نظافت کرد. استراحتکوتاه در ماشین 

حالش را بهتر کرده بود. دیگر مهمنبود که سلمان هست 

خودش هم که  یا نه! او گفت که با بودنشمشکلی ندارد و

اتمام حجت کرده کهمحبوبه را رها نمی کند. سحر هم اگر 

 مشکل داشت، بهخودش و نامزدش مربوط می شد . 



 

مشکلش در حال حاضر تابش بود و نحوه ی برخورد 

 بااو . 
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گنج عشق تو نهان شد در دل ویران ما  می زند زان 

 دائم آتشی در جان ما  شعله 

  

محبوبه متوجه بود که ملیکا مثل همیشه نیست. 

فکرشمشغول  چیزی بود. شده بود مثل اوایلی که آمده 

 بود.

حرفی نمی زد. تا سؤالی پرسیده نمی شد؛ 

اظهارنظرینمی کرد. وقتی سلمان بود بیشتر سکوت می 

 کرد.



 

 منصوره هم فهمیده بود. ملیکا پرحرف نبود ولی درجمع

 سه نفره با محبوبه و منصوره، ساکت

نمی نشست. حرف می زد، شوخی می کرد و می خندید. 

نهمثل حاال که فقط لبخند کم جانی می زد و باز 

 گرهابرویش در هم می رفت . 

چند روز به خاطر محبوبه فقط یکی دو ساعت بهشرکت 

 می رفت و زود برمی گشت. اجازه نمی داد

کاری که منصوره می  منصوره کاری کند. بیشترین

کردکنار محبوب ه نشستن و حرف زدن و سرگرم 

کردنشبود. گاهی هم کمکش می کرد دوش بگیرد. غروب 

کهحاجی و سلمان پیدا شان می شد؛ الک ملیکا هم محکم 

ترو سخت تر می شد. خیلی زود هم به بهانه ای به 

 خانهبرمی گشت . 

حاجی و بقیه این رفتار و سکوتش را به خبر 

رگردنسبت می دادند. تفسیر می کر دند که ضربه از س

خودیخوردن سخت تر از غریبه است. سلمان مردد بود. 

 قبولداشت که در دفتر سرگرد، شوک بدی وارد شد. اما

چیزی جدا از این هم بود. چیزی که ملیکا را از او 

دورمی کرد. دیواری کشیده و هر روز بلندتر و ضخیم 

 منتظر بود خبری از جانب تابشترش می کرد. هر لحظه 



 

بشنود یا ملیکا چیزی بگوید تا بفهمد که تصمیمش 

 چهبوده است . 

 یکی دوبار هم فرصت گیر آورده و پرسیده بود . 

"برای تابش تصمیمی گرفتی؟ به نظرم سریع 

تراخراجش کنی بهتره. می خوای خودم کسی رو 

 پیداکنم؟ " 

فی بود. جواب ملیکا در نهایت ادب و احترام من

م حترمانه. ملیکا وقتی « بهتره دخالت نکنی»یک

مطمئنشد که وجودش باعث ناراحتی و اختالف بین 

اینخانواده نیست؛ راحت تر رفت و آمد می کرد. 

برایمحبوبه و حاجی جانش را هم می داد. منصوره را 

مثلیک خاله ی واقعی دوست داشت. فقط متعجب بود که 

زند. فکر کرد شاید  دراین مدت حرفی از سحر نمی

منتظرب هبود محبوبه هستند برای مراسم خواستگاری 

 و

بله بران. باید همین باشد. تیغ بر رگش می کشید با 

اینافکار و به تماشای خونریزی اش می نشست. شاید 

 مهرسلمان با خونریزی از تنش بیرون رود . 

بعد از ده روز، اول وقت به شرکت رفت. محبوبه 

شده و تخت را هم جمع کرده بود. با این  تقریباًسر پا



 

حالصبح قبل از آمدن، غذای آماده را که صبح زود 

 پختهبود؛ داد و تأکید کرد که دست به کاری نزند . 

 حاجی خندان گفت:  

"این زن ما رو این قدر لوس نکن. دیگه ما هرکار 

 کنیمبه چشمش نمیادا ". 

ما "دورتون بگردم. محبت شما کجا و من کجا؟ ش

 کافیهفقط بگی محبوب جان، تا مادرجون پر دربیاره ". 

را با دست « خدا کنه»حاجی سرش را تکان داد و 

 هاییکشیده به سمت سقف، گفت و محبوبه پشت چشمی

برای شوهرش نازک کرد. ملیکا خندید. کیف می کرد 

 ازرابطه ی این زن و شوهر. 

دتر مردی که حاجی برای آبدارخانه معرفی کرده بود،زو

آمده بود. همه جا را تم یز و به گلدان ها آب داهبود. 

سالم و علیکی کرد و به اتاقش رفت. این ده روزشرکت 

 را از خانه اداره کرد. 
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سیستمش را روشن کرد تا طرح ها را چک کند. باید 

همین باتابش صحبت می کرد. شماره اش را گرفت. 

گفتنش را شنید. خواست « بله فرمانده»کهصدای 

چیشده »کهسریع خودش را به شرکت برساند. در جواب 

 گفت:  « اش

"چیزی نیست. درباره ی کار مواردی هست که 

 بایدروشن بشه ". 

این طور که گفت زیاد از شرکت دور نبود. در اتاقش 

بازبود و صدای نغمه و دو کارمند دیگر را شنید. 

کیفش را گذاشت و جلوی در تقه ای زد و اعالم نغمه

 حضورکرد . 

 "نغمه جان. آقای تابش اومدن بفرست شون اتاق من ". 

گفت که در را هم ببندد. طرح های جدید را باز کرد و 

بادقت مشغول بررسی شد. باید ضمن تأیید، برآوردهزینه 

هم می کرد. کار با برنامه ها و نرم افزارهای 

هم یاد می گرفت. صدای تابش را که  جدیدطراحی را

شنید،از برنامه خارج شد و در لب تاپ را بست. همان 



 

طور کهانتظار داشت صدای در آمد. اجازه داد تابش 

 وارد شود.

مشخص بود که با لبخند سعی داشت استرس و 

عصبیبودنش را پنهان کند. احتماالً حدس می زد که چه 

بروی میز اشاره حرفیزده می شود. با دست به مبل رو

 کرد . 

 "بفرما یید بنشینید. چای می خورید؟ " 

سرش را به جواب مثبت تکان داد. در فاصله ای 

کهملیکا چای سفارش داد و آقای محمدی روی 

 میزگذاشت و بیرون رفت؛ هر دو سکوت کرده بودند.

 دست هایش را روی میز قالب کرد و از کار پرسید.

 موکت ها نصب شدند. وتابش هم کوتاه جواب داد. 

مشتری از رن گ ها راضی بود. ملیکا سرش را باال 

وپایین کرد. کمی از چایش نوشید. هیجان زده 

اماصورتش را بی حس  با اخمی که بیشتر برای جدیت 

بیندو ابرویش بود؛ نگه داشت. توی دلش از خدا 

 کمکگرفت و شروع کرد . 

در رو وبی  "امروز گفتم بیایین این جا تا باهاتون رو

تعارف صحبت کنم. با سلمان خان صحبت کردم. 

درجریان اتفاقی که باعث قطع هم کاری تون با شرکت 



 

شونشد؛ هستم. نمی خوام درباره ی اون اتفاق حرفی 

 بزنم.

اما برام مهمه که مشابه اون اتفاق این جا نیفته. 

 متوجهکه هستین؟ " 

نیت صورت خوش روی تابش تغییر کرد. از خشم وعصبا

 صورتش قرمز شد. چنگی به موهایش زد.

 لبش را کمی کج کرد و پوزخندی را شکل داد . 

" سعید یه زری زد و سلمان خان هم باورش شد. 

اونبرومند که خودش این کاره بود هم برای وجهه 

یخودش ادا درآورد. شما نگران چی هستی؟ باز 

 خوبهحاجی  گوشش به این حرفا بدهکار نیس ". 

تا حرف های تابش تمام شود. ت غییری  صبر کرد

دروضعش نداد. دست هایش را بیشتر به هم فشار داد 

 تالرزشش به چشم نیاید . 

"من حرفی از خان لو نزدم. از چیزی گفتم که سلمانخان 

با چشم خودش دیده؛ ایشونو که قبول دارید؟ درضمن 

 ....." 

"سلمان توی اتاق بود. وقتی اومد بیرون که 

 صدا راه انداخت ". سعیدسرو



 

حجم بزرگی از هوا را به ریه اش رساند. لبی بهفنجانش 

 زد تا گرمی چای صدایش را رساتر کند . 

 "اگه قراره من بگم شما رد کنی که بهتره حرف نزنیم.

هوم؟ من اگه میگم سلمان خان چون اعتماد دارم 

کهحرف ناحق نمی زنه. متأسفانه خودش همون 

و چک می کرده و دیده. این که موقعداشته دوربینا ر

برومنداز روی ظاهرش قضاوت بشه هم درست نیست. 

حاجیهم اگه از این جریان خبر داشت که مطمئن باشید، 

شمااالن این جا نبودید. پس بهتره به جای دفاع و 

مقصرجلوه دادن دیگران، راست و حسینی حرف بزنیم. 

 هوم؟بهتر نیست؟ " 

ش نشد که سلمان به نظر می آمد که تابش باور

خودششاهد بوده است. اما باور کرد که حاجی بی خبر 

 بودهاست. ملیکا از فرصت استفاده کرد و ادامه داد . 

 "اجازه ندادم که سلمان خان فعالً چیزی به حاجی بگه.

ازتون می خوام که شوخی و صمیمیت رو بذارین 

برایبیرون. نمی خوام صحنه ای مثل اون روز، با نغمه 

ببینم. اگه فکر می کنید بر اتون مقدور نیست، همین رو

 جاراه مون رو جدا کنیم". 



 

فکش منقبض شد و چانه اش را باال کشید. به کارشعالقه 

داشت. خوب می دانست که حاجی و سلمان وقتیپشت 

 کسی باشند یعنی چه. سرش را تکان داد و گفت:  

 "هر طور شما دستور بدید فرمانده ". 

 خند محوی زد و جواب داد . ملیکا هم لب

 " خ وبه! چایتون سرد نشه. امروز کجا باید برید؟ " 
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تابش جواب داد و چایش را نوشید و به دنبال کارشرفت. 

ملیکا امیدوار بود که همین صحبت برایجلوگیری از 

تذکری هم مشکل، کافی باشد. در نظر داشت که بهموقع 

به نغمه بدهد. تا عصر سرش را با کارگرم کرد. دو سه 

 بار هم با محبوبه حرف زد و از خوببودنش مطمئن شد . 



 

احساس خستگی میکرد. بیشتر از این که جسمشخسته 

 باشد، روحش خموده و کم توان شده بود.

حوصله ی هیچ چیز را نداشت. احساس بیهودگی 

شده بود که نتیجه ی  رهایشنمی کرد. همه ی فکرش این

اینهمه تالش چیست؟ هرچه هم در عرصه ی کار 

موفقباشد؛ وقتی تنهاست و در زندگی شخصی اش آینده 

 ایبرای خودش متصور نیست؛ چه فایده دارد . 

گاهی به خود امیدواری می داد که مرکز که راه 

بیافتد،خودش را وقف بچه ها کند. بچه هایی که خواهان 

زدن را بلد نیستند. به مستأجرش محبتهستند و پس 

اعالمکرده بود که خانه را می خواهد. منتظر بود خانه 

 خالی

شود تا بازسازی را شروع کند. آینده اش را در آن 

خانهو کنار بچه های بی سرپرست مثل خودش و آرشمی 

دید. باید آرزوی داشتن بچه ای از پوست و خونخودش 

. مطمئن بودکه این و داشتن خانواده را به گور می برد

بار بعد از سلمان در قلبش را مهر و موم کردهو کسی را 

 راه نمی دهد. تمرین سوختن از دوری و

ساختن بدون عشق را شروع کرده بود. چنان سلمان 

رانادیده می گرفت که انگار حضور ندارد. حضورش را 



 

درحدی که یک لیوان چای یا یک بشقاب بیشتر روی 

 یادآوری می کرد .  میزبگذارد؛ به خود

 دور سلمان خط قرمزی به کلفتی طناب دار کشیده بود.

 هر لحظه این طناب را برای خودش تنگ تر می کرد.

سعی اش این بود که محبوبه و منصوره را از دستندهد. 

خودش خوب می دانست از دست دادن شان 

 باعثفروپاشی روحی اش می شود . 

رش با یکروان تصمیم گرفت برای اولین بار در عم

شناس مشور ت کند. شاید این کار را باید بعد ازمرگ 

آرش انجام می داد. این روحیه که سریع فردی 

راجایگزین نفر قبل کند؛ سبک و سیاقی بود که 

درپرورشگاه معمول بود.  این خاله می رفت و خاله 

یجدیدی می آمد که باید با او زود خو می گرفتند. حالفکر 

ن روحیه سریع جذب س لمان شده واو را می کرد با همی

جایگزین آرش کرده است. نمی توانست منکر اینشود که 

قلبش مملو از عشق سلمان است. اما باید باراه کاری 

 درست و اصولی از این بحران رد می شد.

وقتی مطمئن بود که سلمان برایش قابل دسترسنیست؛ 

 .  پس باید مجهز می شد تا کم ترین آسیب را ببیند



 

آهی کشید و اف کار بی سامانش را جمع کرد. باید قبل 

ازخانه رفتن، خرید می کرد. یخچال و فریزرش خالی 

وفرصت نکرده بود خرید کند. سفارشات الزم را به 

 آقایمحمدی کرد و از شرکت بیرون آمد. نزدیک ترین

 فروشگاه بزرگ به خانه، مقصدش بود. در حین

ا لیست و صدایش راضبط رانندگی اجناس مورد نیازش ر

 کرد . 

 به محبوبه هم زنگ زد و لیستی هم از او گرفت.

خریدش نزدیک به دو ساعت زمان برد. عادتش بود 

کهبا دقت برندها و مارک های مختلف را برای هر 

جنسبررسی می کرد. تاریخ انقضا و تولیدش را چک و 

بعدبه سبدش اضافه می کرد. کیسه های خرید زیاد 

 ودند. وسنگین ب

باز ن اامیدی باال زد و با عصبانیت وقتی در 

ماشیننشست؛ به خودش بد و بیراه گفت. که برای چه 

اینهمه خرید کرده است. به امید کی غذا درست کند. 

 کوفت بخوری.»بهخودش لعنت فرستاد و توبیخ کرد که

خب یه تیکه نون هم سیرت می کنه. این همه رومی 

 « خوای چی کار؟ 



 

کرد و به طرف خانه رفت. یادش آمد که قبالًیکی پووفی 

از چیزهایی که حالش را خوب می کرد همین 

خریدمایحتاج بود. چقدر با عالقه و با حوصله خرید را 

 انجاممی داد و با دقت بسته بندی می کرد. 
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چسب می زد در شکل ها و اندازه های مساوی. بر

ومرتب می چید. یادش بود که همیشه نظم و 

چیدمانیخچال و فریزرش باعث غبطه ی دوستانش می 

 شد . 



 

پوزخندی روی لبش آمد. « دوستان»از کلمه ی 

 زیرلبزمزمه کرد . 

"دلت خوشه! توی عمرت دوستی نداشتی. همین دوسه 

نفر هم به واسطه ی آرش دور و برت بودن که اوناهم 

آب در اومدن. توی ب ی کس و کار رو چهبه  تو زرد از

 دوستی و رفیق داشتن ". 

خودآزاری کارش شده بود. خودش را سرزنش وکوچک 

کردن؛ هم باعث بغضش می شد هم این کهحرصش را 

باال می آورد. وسایل را کم کم به آسانسورپارکینگ 

 منتقل و خودش را هم گوشه ای جا داد.

کرد. یکی از کیسه ها  کیسه های خرید محبوبه را جدا

راجلوی در آسانسور گذاشت که بسته نشود. زنگ را 

 زدو برگشت کیسه ها را آورد. در را سلمان باز کرد.

اخمش بیشتر شد. سالم آرامی کرد. دست سلمان که 

 بهطرف کیسه ها آمد، روی زمین گذاشت؛ مبادا دستش

برخوردی داشته باشد. خیلی سریع با گفتن 

ف آسانسور رفت .سلمان به طر«خداحافظ»

 « ملیکاخانوم »صدایشکرد.

 چرخید ولی نزدیک نشد. منتظر نگاهش کرد . 

 "با تابش حرف زدی؟ تصمیمی گرفتی؟ " 



 

سرش را تکان مختصری داد. خواست کوتاه جواب 

دهدکه گوشی اش زنگ خورد. اسم مهرنوش روی 

 صفحه

بود. پوزخندی زد. منتظر تماسش بود. گوشی را 

 داد و گفت:   نشانسلمان

 "ببخش ید باید جواب بدم ". 

گوشی را بین شانه و گوشش نگه داشت. خم شد کیسهرا 

 به داخل کابین کشاند و جواب داد . 

 "جانم مینوش! " 

سلمان نگاهش می کرد. دید چشمانش را لحظه ای بستو 

 باز کرد. صدایش از در نیمه باز آسانسور آمد کهگفت:  

 "آره خبر دارم " 
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دل بی رخ خوب تو، سر خویش ندارد  جان طاقت هجر 

 تو، از این بیش ندارد  

  

 بدون حرف به حرف های مهرنوش گوش می داد.

 پراکنده گویی هایی که حوصله ی شنیدن شان را نداشت.

 اما ضمن این که وسایل را جابه جا می کرد و در

هم می کرد « هومی»و یخچال جا می داد؛ کابینت ها 

تانشان دهد گوشش با  او است. مهرنوش گاهی بینحرف 

هایش فین فین می کرد. معلوم بود که از حرف 

 هایخودش، ناراحت شده و اشکش در آمده است. این

سمت، ملیکا اشکی برای ریختن نداشت. حتا بغض 

 همنکرد. 

 ز کرد.تکه های مرغ را در سینک ریخت. آب را با

 مهرنوش حرفش را قطع کرد و گفت :  

 "ملی چی کار می کنی؟ حالت خوبه؟ " 

همان طور گوشی را بین شانه و سرش نگه داشته 

 بود؛جواب داد . 

 "اهوم....خوبم. خرید کردم دارم مرغا رو می شورم.

 چرا؟.... داشتی از بیتا می گفتی ". 



 

 شیر آب را بست.  مهرنوش حرف هایش را تکرارمی

کرد. بیشتر از این تحمل شنیدن حرف های تکرا ریو دل 

سوزی های بی فایده را نداشت. با دستمال دستشرا 

 خشک کرد و گوشی را از شانه برداشت و گفت:  

"از بیتا بیشتر از این انتظاری نمی ره. ول کن این 

 حرفارو....امیر خوبه؟ " 

شروع کرد از بچه و کارهایش و چه کرد و چه 

 ؛ حرفش را قطع کرد . نکردگفت

 "مینوشی ببخش در می زنن. بعد خودم زنگ می زنم ". 

تندتند خداحافظی کرد و گوشی را روی کانتر 

جزیرهانداخت. نمی دانست چطور تا یک سال پیش، 

ساعت هابا مهرنوش صحبت می کرده است.  دستهایش 

مرغ هارا بسته بندی می کرد اما مغزش تصاویر آن روز 

 د را ورق می زد. سرگرد از فیلم دوربیندردفتر سرگر

همسای ه می گفت. چند ماه بود که از سفر برگشته و 

ازجریان خبر نداشت. ضمن این که از شانس 

دوربین،هارد دیسکی با حافظه ی باال داشت. دوربین با 

حرکتفعال می شد و ضبط می کرد. بعد از این همه 

 یرد.مدتسرگرد سراغش رفته و توانسته فیلم را بگ



 

خالصه اش این بود که مه و خورشید و فلک در 

 کاربودند تا مدرکی به این مهمی به دست سرگرد برسد.

 خود سرگرد هم انتظارش را نداشت. 

فیلم روز و ساعت قتل از بین تصاویر ضبط شده، جداو 

آماده ی نمایش بود. تصویر از آن جا شروع شد 

نا که کهماشینی وارد کوچه ی خلوت شد. ماشینی آش

دوسرنشین داشت. ماشینی که عید پارسال، دو سه 

ماهقبل از کشته شدن آرش، شماره اش را حفظ کرد تا 

درشلوغی جاده گمش نکند. مردی درشت هیکل پیاده 

 شدو در خانه را راحت باز کرد. دسته کلید را رو به

راننده، تکان داد و داخل شد. ملیکا داوری را با 

راننده دستش را روی   لبخندشرورانه اش شناخت.

صندلیکنار ش گذاشت و دنده عقب آمد. نزدیک ترین جا 

 به

دوربین که رسید؛ سرگرد فیلم را نگه داشت. چهره 

یحمید واضح روی صفحه ی مانیتور نقش بست. 

مثلهمان روز، قلبش تیر کشید. دردی تیز و فلج 

 کننده،درست زیر سینه چپ و انتشارش تا پشت کتفش. 

سرگرد نگاه کرده بود. حمید چ را؟  درمانده به

قدمتدوستی اش با آرش تقریباً بیشتر از بقیه بود. از 



 

لحاظمالی هم کم از آرش نداشت. چرا باید کلید خانه را 

بهداوری بدهد. ربطش با داوری چه بود؟ اگر حرف 

هایداوری که می گفت؛ وعده ی خرید خانه و گرفتن 

زه و هدف حمید از رضایترا داده اند، درست باشد؛ انگی

اینوعد ه و وعید و به قتل رساندن آرش چه می 

 توانستباشد . 

حاال مهرنوش همان ها را تکرار می کرد. انگیزه ی 

حمیدچه بود؟ طوری از اطرافیانش ضربه خورده که 

 هرلحظه منتظر بود کسی بیاید و بگوید که احمد هم

رای خیانتی کرده یا در این قتل سهمی داشته است. شایدب

همین بود که کم تر می توانست مهرنوش را تحملکند. 

 فایده ی زندگی چه بود وقتی نتوانی به دوستی

اطمینان کنی. فایده اش چه بود که مجبور باشی با 

چشمباز بخوابی مبادا کسی خنجری را تا دسته در 

کمرتفرو کند یا بدتر از آن، قمه ی سنگین را نه یک بار 

 و

سرت بکوبد. آن هم و قتی کهلحظه  دوبار، چندین بار بر

 ای چشم بسته ای در حریم خانه و اتاق خوابت . 

وقتی سهراب را گرفتند؛ حالش بد شد. محتاج سرم 

ودرمان. اما برای حمید، پوستش کلفت شد. حمید تنهادر 



 

حق آرش خیانت نکرد. بلکه با گفتن اسم و آدرسسهراب 

ه ی فامیل به جای خودش، به او هم ظلم کرد. حتامالحظ

 بودنش ر ا هم نکرد . 

مهرنوش می گفت که بیتا با بی خیالی گفته است اگرجرم 

حمید ثابت شود؛ طالق می گیرد و از ایرانمی رود. لبش 

کمی کج شد. زن و شوهر لنگه ی همبودند. بی چشم و 

رو و حریص و بی وفا. او هم منتظربود اعتراف حمید 

ی انجام چنین کا ری را بشنود. منتظر بود علت وانگیزه 

 را بفهمد . 
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سرگرد از اعترافات اولیه گفته بودی اما درست و 

دقیقچیزی از انگیزه و چرایی انجام کار نگفت. 

ملیکازمانی فکر می کرد که دیگر مهم نیست که دلیل 



 

کدامین چهبوده و زمانی بی تاب دانستن می شد. به 

گناهکشته شدی؟ سؤالی بود که هربار به آرش فکرمی 

 کرد؛ در ذهنش نقش می بست . 

کارش که در آشپزخانه تمام شد؛ فقط دوش گرفت 

وخوابید. کم غذا خوردن و وعده ای را حذف کردن، 

اینروزها باعث الغری اش شده بود. محبوبه هم هنوز 

 سرپا نشده بود که مثل قبالً مواظبش باشد.  

مدتی که از دست گیری حمید م ی گذشت؛ شب ها 

کابوسمی دید. بیدار می شد و تا ساعتی بعد خوابش نمی 

 برد.

به محض چشم بستن، کابوسی دیگر و با هول و 

 والبیدار شدن و دوباره بی خوابی و فکرهای آزار دهنده.

گاهی آرش و گاهی سلمان. طوری شده بود که برایفکر 

ئیات اعترافات داوری واط نکردن به سلمان، به جز

العات سرگرد درباره ی حمید و مرور رفتارهایحمید و 

بیتا بعد از مرگ آرش، فکر می کرد. تا جایی کهاز شدت 

 سردرد مجبور می شد مسکنی قوی بخورد . 

با سر درد به شرکت رفت. هرچه بود کار کردن بهتر 

ازبی کاری و در خانه ماندن بود. حداقل نفعش این بود 

هچند ساعتی به چیزی فکر نمی کرد. در فرصتی ک



 

مناسبنغمه را خواسته بود و برای رفتارش تذکر داده 

 بود.

 توجهی به سرخ شدن نغمه نکرده و کامل و واضح

خواسته اش را توضیح داده بود. برای توجیه 

 کردنش،رفتارش با تابش را مثال زده بود . 

و با تابش جز در مواردی که باید طرح را می دید 

طراحو ملیکا جلسه داشت، به شرکت نمی آمد. 

وقتحضورش هم ملیکا متوجه جدیت و شوخی 

 نکردنششده و از این جهت راضی بود . 

گوشی موبایلش نام حاجی را نشان داد. تماس را 

 جواب داد . « جانم آقاجون»وصلکرد و با 

 صدای گرم و مهربان حاجی در گوشش نشست . 

قت داری صحبت کنی؟ " تعارف "جانت بی بال بابا! و

کرد که همیشه برای او وقت دارد. مگر می شدبرای 

کسی که پدر را برایش معنی کرده، وقت نداشتهباشد. 

 حاجی هم با تعارف جواب داد و گفت:  

" یه پروژه اس توی شمال، می تونی با شرکت 

 ماهمکاری کنی؟ " 

شد. قلبش تند زد. زبان نفهمی بود که حرف حالی اشنمی 

شرکت ما که حاجی گفت ف وری به سلمانربطش داد. 



 

یکی به سر قلبش کوبید و خفه اش کرد. "باید چه کار 

کنیم؟ آقاسلمان خبر داره؟ " حاجی خندید. صدای پچ 

پچی هم آمد. شک کرد نکندحاجی تنها نباشد. با شک 

 پرسید:  

"آقاجون! صدای من پخش میشه؟ کسی پیش تونه؟ " 

با سرفه تمام کرد. صدای نفس  حاجی خنده اش را

 گرفتنش در گوشی پیچید . 

" آره بابا جان! سلمان این جاست. می گفت تو قبولنمی 

کنی با ما کار کنی. منم گفتم دخترم به من جواب ردنمی 

 ده. حاال چی میگی بابا؟ " 

حاجی دست و بالش را که بست هیچ، دهانش را هم 

گرفت و گلگرفته و ازش جواب می خواست. نفسی 

 سعیکرد خونسرد و حرفه ای رفتار کند . 

"این جا هم برای شماست و اختیاردار هستید. پروژهچی 

هست؟ طراح های ما کارشون خوبه، میگم 

 بهترینکارشون رو ارائه بدن ". 

 کمی سکوت و بعد حاجی قبل از این که حرفش را بزند؛

 زمزمه کرد و گفت:  « الالل االالل»

و کار خودتو می خوام. یه مجتم  "نه بابا. من طرح

عاست که هم بازسازی داخلی رو باید انجام بدیم و 



 

همفضاسازی بیرون محوطه. از صفر تا صدشو می 

 خوامبا نظر تو باشه ".

حاجی چاره ای برایش نگذاشت. دستش را زیر شالشبرد 

و موهایش را چنگ زد. حدس می زد که سلمان،حاجی 

یلش را امانمی فهمید. را تحت فشار گذاشته است؛ دل

هرچه او دوری می کرد؛ سلمان گام بلندتریبرمی داشت. 

 با صدای آهسته ای اعالم کرد که می پذیرد.

 آهی کشید و پرسید . 

"کی میشه محل رو دید و چقدر زمان داریم؟ " باز 

صدای پچ پچ آمد. حرصش درآمد. مثل همیشه 

 باعصبانیت، زبانش هم باز شد؛ گفت:  
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"شاید بهتر باشه خود آقاسلمان زحمت بکشن وتوضیح 

 بدن. این قایم موشک بازیا چیه؟ " 

صدای خنده ی بلند حاجی فقط کمی از عصبانیتش را 

کمکرد. اما سلمان حرفی نزد. خنده ی حاجی که تمام 

 شد؛گفت:  

برید "وقتت رو خالی کن بابا، فردا، پس فردا 

ببینیدمحلش رو. سلمان خودش هست و باهات هم 

 کاریمی کنه. دیگه مجبوری تحملش کنی ". 

 "هرچی شما بگید". 

 تماس را قطع کرد. دو دستش را به دو طرف سرش

فشار داد. انگار روزگار هم با او سر لج آمده بود. 

 ازرفتار سلمان سر در نمی آورد. یا باید به چشمش شک

گذاشتنش با سحر یا به این برنامه چیدن می کرد و قرار 

و تالش برای نزدیک شدن. مدتی بود که محبوبهجلویش 

 حتا اسم سلمان را هم نمی آورد . 

ملیکا هم پای این گذاشت که چون سحر انتخاب 

سلمانشده، پا پس کشیده و سکوت کرده است. ملیکا 

راضیبود. دردش کم تر بود وقتی مدام از او نمی شنید. 

بااین پروژه چه می کرد. کم پیش می آمد که صفر تا  حاال

صدکاری را خود سلمان به عهده بگیرد. طرح ها را 



 

چکمی کرد. گاهی هم در اجرا به جای درخشش کار را 

بهعهده می گرفت. کامالً مشخص بود که عمدی در 

کاراست. حدس می زد خواست خود سلمان باشد. 

بی جانحرص خوردن نداشت. تصمیم گرفت که 

 رودربایستیبا سلمان حرف بز ند . 

 یک لحظه فکر کرد که سلمان همه چیز را انکار کند.

ملیکا خانوم توهم زدید. من به خاطر » مثالً بگوید

خانم من نامزد دارم »یا بگوید« خالهاین کار رو کردم.

وای اگر این طور می شد که « اینحرف ها چیه؟

 دیگرآبرویی برایش نمی ماند . 

فرو داد. مثل این که ناچار بود خودش را  بغضش را

درکوچه ی مشهور مشغول کند و به روی خودش 

همنیاورد. انگار که اتفاق خاصی نیفتاده و هیچ حسی 

هماین وسط نیست. مطمئن بود اگر سلمان هم این 

پیشنهادرا می داد؛ روی رد کردنش را نداشت. شاید از 

ر است لحن وکلماتش می شد فهمید که قصدش فقط کا

یامنظور دیگری هم د ارد. ملیکای سخت گیر 

 درونشمسخره کرد . 

"نه این که تو خیلی آدم شناسی! خیلی بلدی؟! " آه 

کشید. اعتراف کرد که نه آدم شناس است و نه سردرمی 



 

آورد. اگر این طور بود که از دوستانش ضربهنمی 

خورد. اعتماد کردن در عین سادگی. نمی دانست 

بوبه آدم های درستی نبودن د؛ عاقبتش اگرحاجی و مح

 چهمی شد. 

برنامه ی دو سه روز آینده اش را نگاه کرد. تحویل 

واجرای پروژه نداشتند. دو سفارش بود که باید طراح 

هاکار می کردند و به مشتری ارائه می دادند. پسمی 

توانست بی دغدغه به شمال برود. باید از حاجیمی 

ست. قبل از رفتن الزم بود، پرسید کدام استان شمالی ا

 اطالعاتی را به دست می آورد . 

صدای زنگ موبایلش و این بار اسم سرگرد، باعث 

شدلرز به تنش بنشیند. گوشی را با صدای لرزانی 

جوابداد. دعا کرد که خبر بد دیگری نباشد. سرگرد 

خونسردو عادی احوال خودش و حاجی و سلمان را 

 پرسید.

جواب داد « خوبم و خوبن »کلمه ی ملیکا هم با دو سه 

 . 

رویش را داشت که تذکر می داد که اصل مطلب رابگوید. 

یا این که بپرسد که حمید اعتراف کرده یا نه؟ باگفتن 



 

سرگرد، گوشش را تیزکرد. « غرض از مزاحمت»

 بی جان و بی رمق بود . « خواهش می کنمش»

سعی کرد از بین جمالت سرگرد، کلماتی قابل فهم 

یداکند. صحبت از مدا رکی کرد که باید آرش جایی پ

 پنهانکرده باشد. مدارکی که حمید مطمئن بود، هست . 

ذهنش مثل یک پردازشگر به کار افتاد. مدارکی کهراجع 

به کار آرش بود را ورق زد و مرور کرد. چیزیکه مهم 

 باشد به نظرش نرسید. همین را هم به مردگفت:  

می گید رو دیده باشم .  "فکر نمی کنم مدرکی که

 آرشچیزی رو خونه نمی آورد ". 

"خانم درست فکر کنید. این مدرک خیلی مهمه. همدلیل 

 قتله هم می تونه یه سری آدم مهم رو متهم کنه ". 
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به غم انگیزترین لحظه ی پاییز قسم  که نشد با غم 

 برسم  عشقت به توافق 

  

 روبروی حاجی نشسته بود و روی میز وسط، پر بود

از کاغذ و پاکت و پوشه های پالستیکی و مقوایی. 

تمامکاغذها و مدارکی که در دفتر آرش و گاوصندوق 

خانهبود را چک کرده و حاال هم برای حاجی آورده بود. 

تاجایی که خودش سر در میآورد، چیزی که 

این کاغذها نبود. سرگردحرفش را زد؛ در میان 

قراردادهاینق شه کشی و دست مزد و تحویل کار و 

نسخه ای ازنقشه ی اولیه و نسخه ای که آرش کشیده و 

 تفکیککرده بود . 

دوباره دیدن شان، یاد آرش را زنده می کرد. دیر آمدن 

وخسته بودنش؛ مسافرت رفتن و نبودنش؛ اشک بهچشم 

آرزومی کرد، ای  ملیکا می آورد. به جایی رسیده بود که

 کاش حاجی به جایی معرفی اش نمی کرد.

 همین را بعد از بررسی بی نتیجه ی کاغذها با بغض

گفت. حاجی سری به دو طرف انداخت و مثل 

 همیشهذکری گفت . 



 

"باباجان! این چه فکرایی که می کنی؟ من کاره اینبودم. 

من فقط معرفی کردم. این کار خوب خودش وپشت کارش 

کمک کرد. مثل االن ِ تو. من یکیدونفر رو معرفی بود که 

کردم. وقتی کارت خوبه، خب اونا همبه دوستان دیگه 

 توصیه می کنن ". 

 خم شد و کاغذی را برداشت و نگاه کرد و ادامه داد . 

" این چیزی که سرگرد ازش حرف می زنه، بایداین قدر 

مهم باشه که آرش توی خونه یا محل کارنگهش نداره. 

ید داده دست کسی؟! مثالً اح مد ". چون خودش دیدی شا

متفاوت به دوست پیدا کرده بود؛چینی به بینی از روی 

نارضایتی انداخت. اما یادش آمدکه قبل از این جریان، 

خودش هم به احمد و حمید مثلیک برادر و خانواده نگاه 

می کرد. حمید از همیناعتماد و نزدیکی استفاده کرده 

ست راحتبه کلیدهای آرش د سترسی داشته بود که توان

 باشد . 

یادش آمد که یکی دو بار دیده بود، حمید از اتاقخواب 

شان درآمد و تلفنش را نشان داده که برایصحبت به آن 

جا رفته است. چه ساده لوحانه همه چیزرا باور می 

 کردند. شانه اش را کمی باال داد . 



 

احمد بود؛ "نمی دونم آقاجون. اگه چیزی پیش 

بهنظرتون نباید ت ا حاال به من می گفت؟! حداقل اشاره 

 ایمی کرد ". 

حاجی هم متفکرانه سر تکان داد و تأیید کرد. شروعکرد 

به جمع کردن کاغذها و مرتب چیدن در پاکت ها وپوشه 

ها، نمی دانست نگه داری این ها الزم است یا نه؛اما 

وزی به ترجیح داد مرتب نگه شان دارد؛ شاید ر

کاربیایند. خسته ه مه را روی هم چید و در بغل گرفت 

 وایستاد و گفت:  

"من که عقلم دیگه قد نمیده. خیلی خسته م. فقط 

اگهمیشه این سفر شمال رو فعالً عقب بندازیم تا 

 تکلیفاین مشخص بشه. من این طور تمرکز ندارم ". 

 حاجی به پایش بلند شد و همراهش تا در رفت . 

بابا خودتو اذیت نکن. به سل مان میگم صبرکنه  "باشه

 ." 

حوصله نداشت بپرسد این اصرار برای با هم کار کردناز 

کجا می آید. دلیلش چیست؟ افکارش بین کار شرکتو 

درخواست سرگرد و احساساتش درگیر بود. مثلپارچه ی 

 پوسیده ای که از هر طرف کشیده شود . 



 

با خودش و ذهنشدر وقتی در تخت برای ذره ای خواب، 

جنگ بود؛ ج رقه ای ذهنش را روشن کرد. مثلُمنََوری 

که در منطقه ی جنگی  می زنند و مواضع دشمنرا 

روشن می کند. برای لحظه ای فضای مغزش روشنشد. 

 ارتباطی بین صحنه هایی از یاد رفته و درخواستسرگرد . 

فعالیت مغزش دوبرابر شد. خواب فرار کرد و تاسپیده ی 

ح پیدایش نشد. زودتر از هم یشه از تختبیرون آمد. صب

دوش گرفت و قهوه ای خورد تا بتواند سرپا بماند. به 

محض این که ساعت به عددی رسید کهمی دانست 

حاجی بیدار است؛ حاضر و آماده از خانهخارج و به 

 سراغش رفت . 
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بیا تو ب ابا »را باز کرد و با گفتن  حاجی بی سؤال در

نشان داد که آماده ی کمک وهم « تامن صبونه بخورم.

 کاری است. بدش نمی آمد لقمه ای بخورد. خودش

حوصله ی نان گرم کردن و میز چیدن نداشت. مطمئنبود 

که میز را محبوبه، پر و پیمان چیده است. حدسشدرست 

ده اماسرحال بود. محبوبه هم این روزها کمی الغر ش

مشغول ریختن چا ی بود. لیوان ها را روی میزگذاشت و 

 با خوش رویی گفت:  

"بیا مادر که به موقع اومدی. عسل گذاشتم که 

 حتماًبخوری. سیرم و نمی تونم هم نداریم ". 

کیفش را روی کانتر گذاشت و قبل از نشستن، 

 صورتمحبوبه را بوسید و قربان صدقه اش رفت . 

را برداشت و مزه کرد. محبوبه ل قمه ایآماده  لیوان چای

 کرد و به دستش داد . 

"بگیر بخور. میگم عسل بخور، چای تلخ می 

 ذارهدهنش ". 

لبخند عمیقی به غرغر زن زد و لقمه را در دهانگذاشت. 

 حاجی گفت:  

"خب بابا به نتیجه ای رسیدی که اول صبح شال وکاله 

 کردی؟! " 



 

 نداخت و دهانش را خالی کرد . سرش را باال و پایین ا

"یادم ا ومد که آرش با کسی به اسم تهامی بحثمی کرد. 

دقیق نمی دونم اما بحث سر چندین هکتار زمینبود. 

چیزی بود که آرش زیربارش نرفت. آخرین باریادمه که 

 آرش بهش گفت هر غلطی دلت می خوادبکن ". 

 یک لنگه ابروی سیاه و سفید حاجی باال رفت. چشم

 هاباریک شد . 

 "یعنی تهدیدش کرد؟ " 

"ن می دونم. معموالً آرش عصبانی نمی شد. اون 

 روزخیلی عصبانی بود. اما به من چیزی نگفت ". 

 را زمزمه کرد.« خدا رحمتش کنه»محبوبه آهسته 

 حاجی هم تکرار کرد و گفت:  

"فعالً که حمید و اون مرده، داوری متهم هستن. 

 گرد دنبالشه ". مهماون مدرکیه که سر

دو دستش دور لیوانش حلقه شد .اشک مردمک ها 

 راشفاف کرد. شانه باال انداخت و گفت:  

"آخرین جایی که به ذهنم می رسه صندوق اماناتبانکه 

 ." 

"اصالً فراموشش کرده بودم. راست میگی! اگه 

 مدرکیباشه همون جاست ". 



 

خودش هم یک بار صندوق را باز کرده بود. درست 

مندیده بود که غیر از دالر و سکه چه چیزهایی هس ه

 ت.

منتظر نشست تا حاجی لباسش را عوض کند. 

کمکمحبوبه میز را جمع کرد. لیوان های چای را پر کرد 

ووسط میز گذاشت. حاجی بعد از صبحانه، چایمی خورد. 

 حاجی آمد و پشت میز نشست . 

 "باباجان! منم بیام باهات؟ " 

زحمتی نیست. من واقعاً نمی دونمدنبال "آره آقاجون اگه 

 چی باید بگ ردم ". 

قند را در چای نم دار کرد و در دهان انداخت. باال وپایین 

شدن سرش جواب مثبتی بود که به ملیکا داد . همان 

طور که حدس زده بود، مدارک موجود درصندوق، نشان 

از یک زمین خواری گسترده از سازمانمنابع طبیعی 

کا که متوجه نشد اما حاجیمطمئن بود که داشت. ملی

 آرش برای همین مدارک کشته شدهاست . 

مدارک را به دست سرگرد رساندند. سرگرد هم حدسمی 

زد درست باشند و برای اطمینان بیشتر گفت 

بایدکارشناسان بررسی کنند. با توضیحات حاجی و 



 

سرگردتازه متوجه شد که زمین خواری چیست و چطور 

 ار کرده است. آرشرا گرفت

وقتی کارشان تمام شد نزدیک به ساعت چهار عصربود. 

 با نظر حاجی برای برگشتن به خانه موافق بود.

مغزش پر از اطالعات جدید بود. حرف هایی که 

شایدآرش باید برایش می گفت. همیشه دلش می خواست 

 از

کار آرش بداند. برایش جالب بود. آرش اما میلی به 

اهی فقط می گفت روز سختی داشته اینکار نداشت. گ

 است.

درک س ختی هم گاهی سخت بود. از این که آرش 

 مثلعروسک چینی باهاش رفتار کرده و از هر چیزی

مربوط به کار و مشکالت دور نگهش داشته؛ ناراحتبود 

 . 

وقتی با چنین باند قدرتمندی در افتاد، باید به 

ملیکاهشدار می داد و خودش هم بیشتر مراقب 

 اطرافیانشمی بود . 
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 از این که آرش ذره ای حسابش نکرد و یا به بهانه ی

اذیت نشدنش از همه چیز دور نگهش داشته ؛ کالفه 

وعصبی بود. خودخوری می کرد و لپش را از داخلمی 

جوید. آن قدر جدار داخلی لپ را بین دندان هایش بردو 

آورد تا مزه ی خون را حس کرد. دستمالی را دردهان 

کرد و روی موضع گذاشت. دستمال خونی وخیس شد. 

 مچاله اش کرد و توی مشتش نگه داشت . 

حاجی در حین رانندگی نیم نگاهی کرد. متوجه 

دستمالخونی و مشت گره خورده اش شد. نفسی گرفت و 

 بامالیمت گفت:  

ش. اگه می دونست "بابا از دست آرش عصبانی نبا

 اینآخر و عاقبتش میشه که یه کسی رو در جریان

می ذاشت. به عقل خودش همین که نقشه ها رو 

 بهشوننداده و باهاشون راه نیومده، کافیه ". 



 

عصبانی بود و همین باعث می شد که نتواند آرام باشدو 

 چیزی نگوید. 

"عصبانیم آقاجون. از خودم که سرمو انداختم پایین 

ار نکردم بفهمم توی اون دفتر چی کار می کنه. واصر

من زن کند ذهنی نبودم. همون طور که این مدت طراحی 

وکار با نرم افزارها رو یاد گرفتم؛ می تونستم ازنقشه 

 کشی هم سر در بیارم. ولی آرش ...... 

(نفسی گرفت تا بغضش را قورت بدهد.) آرش 

 اد ". طوریرفتار کرد که یه کار ساده هم ازم برنی

سر حاجی به طرفین رفت و آمد کرد. هم حق م ی داد 

وهم می توانست آرش را درک کند. آرش مثل خیلی 

ازمردهای دیگر، دلش نمی خواست زنش را در 

کارشوارد کند. از طرفی توانایی های ملیکا را که می 

دید؛حق می داد که عصبانی باشد. از این که آرش از 

 نزده، متعجب بود . اینپرونده با او هم حرفی 

حدس می زد که وقتی آرش از ه م کاری سر باز 

زده؛برای ضربه زدن از نزدیکانش استفاده کرده اند. 

فقطمتأسف بود که کسی مثل حمید که به حد کافی 

ثروتداشت؛ چرا باید به دوستش خیانت کند. به چه بها 

 وقیمتی؟  



 

چیزرو "درکت می کنم بابا! ایراد ما مردا همینه که همه 

 می خوایم تنهایی حل کنیم ". 

 "مسئله به ت نهایی حل کردن نیست. مسئله مشارکته!

منو شریک غم و ناراحتی هاش ندونست. از من درد 

 وناراحتیش رو پنهان کرد. بعد یهو یکی پیدا شد و

 جونش رو گرفت و همه ی بدبختی رو روی سر من

 آوار کرد. یه لحظه با خودش فکر نکرد که بعد از

اون،منی که کسی رو ندارم چی کار باید کنم. حد اقل 

بایدمی دونستم دلیل بدبختیم چیه؟ اگه گفته بود؛ به 

 جاییک سال، یک ماهه قاتلش دست گیر می شد ". 

 حاجی می توانست با حرف های تکراری دلداری دهد.

اما سکوت کرد. خوب می دانست که ملیکا حق دارد واز 

ی داد که نخواسته زنشرا طرفی هم به آرش هم حق م

نگران کند. با این حج م عصبانیت، ملیکا دلیلش رانمی 

پذیرفت. شاید اگر دو سه ماه بعد از مرگ آرش پیبه این 

مسائل می برد؛ مثل حاال عصبانی نمی شد. حاالکه خود 

را توانمند می دید؛ از این که همسرش ازمسائل کاری 

و دلخور بود اش، حرفی نزده و کنارشگذاشته؛عصبانی 

 . 



 

"بابا حاال که خیالت راحت ش د؛ برنامه ی شمال 

 روبذاریم؟ مجتمع است و کارش زیاده ". 

نگاهی اخم آلود به طرف حاجی انداخت. کمی چرخید 

 وکمرش را به در تکیه داد. دست به سینه شد و گفت:  

"آقاجون! اصرار آقاسلمان برای این هم کاری برایچیه؟ 

 " 

زد و سرش را چرخاند و دختر را حاجی لبخندی 

نگاهکرد. از اخم ی که کرده بود و لب های 

 آویزانش،لبخندش عمیق تر شد . 

 "بد این پسر ما رو ندیده می گیری ها! اصرار منه بابا.

مجتمع رو برید ببینید؛ می خوام اگه نظرتون مثبت 

بود،بخریمش. یکی دو ویالش رو برای خودمون و بقیه 

 و بفروشیم. موقعیت خوبیه ".  روبازسازی کنیم

پیشنهاد حاجی آن ق در باورنکردنی بود که قسمت 

 اولحرفش را یادش رفت. اول این طور برداشت کرد که

حاجی او را هم برای خرید حساب کرده است. کمی 

 فکرکرد و بعد جواب داد . 

"پس باید خودتون می رفتید. من که سر در نمیارم ". 

دستی به چانه اش کشید.  ابروی حاجی باال رفت.



 

مکثشکمی طوالنی شد. وقتی به ملیکا نگاه کرد و دید 

 هنوزپرسشگرانه خیره مانده است؛ گفت:  

"وقتی میگم بخریم....منظورم تو هم هستی. هر سه یما 

 سرمایه می ذاریم. سودش رو هم تقسیم به سهمیشه ". 

 کمی در جایش جابه جا شد. شالش را جلوتر کشید. 

ن....من که گفتم می خوام مرکز بزنم. اونخودش "آقاجو

 کلی هزینه بره. یادتون رفت؟ " 

" نه بابا یادم نرفته. گفتم که سرمایه گذاری. تا 

بخوادخونه خالی بشه، اینا رو بازسازی کردیم و 

گذاشتیمبرای فروش. تازه دستت پرتر از حاال میشه. 

 خیالتراحت ". 

ود. هیجانی از این جهت، پیشنهاد خیلی خوبی ب

زیرپوستش دوید. از این که بتواند فعال یتی اقتصادی از 

ایندست داشته باشد، ذوقی در دلش نشست. لبش تمایل 

بهباز شدن و خندان شدن داشت. لب باالیش را با دندانبه 

 داخل دهان کشید. لحنش را کمی لوس و دخترانهکرد. 

؟به "آقاجووون! میشه من و شما بریم و آقاسلمانو نبریم

 جاش مادرجونو ببریم ". 
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پر سوخته ی شرار پرهیز توام  دیوانه ی چشم فتنه 

انگیز توام  گنجایش دیگری ندارد دل من  همچون قدح 

 شراب، لبریز توام  

  

مجتمع، نسبتاً بزرگ با حدود سی ویالی رو به دریا 

این طور که حاجی می وساحل اختصاصی بود. 

گفت،صاحبانش دو برادر بودند که اختالف پی دا کرده و 

قصدداشتند سرمایه های شان را تفکیک کنند. از آن 

جایی کهعجله داشتند؛ ترجیح شان یک جا فروختن بود تا 

تکتک و با زمان بیشتر. متراژ ویالها بین هشتاد تا صد 

ستی وپنجاه متغیر بود. مشخص بود که مدتی است د

بهساختمان ها کشیده نشده و فقط اجاره داده اند. سلما ن 

وملیکا در سکوتی که از ابتدای حرکت، گرفتارش 

 بودند؛ویالها را می دیدند. سلمان سه ویالی صد و پنجاه



 

متری که در دایره ای وسط مجتمع بنا شده بود را 

نشانداد. از نظرش این سه ویال برای نگه داشتن 

  خودشانخوب بود .

 هوا گرگ و میش بود که راه افتادند. این بار ملیکا

چای و صبحانه را آماده کرده و با خود آورده بود. 

اماچنان سرد و رسمی برخورد کرد که سلمان وادار 

 بهسکوت و عقب نشینی شد. هندزفری اش را در گوش

گذاشت و خیره به روبرویش نشست. سلمان هم 

ش کرد. از این که فولدرمورد عالقه اش را پیدا و پخ

ملیکاراه نمی داد صحبت کنند؛ عصبی بود. هرچه 

 فکرمی کرد که این رفتار به چه دلیل است؛ نمی فهمید.

خودش گفته بود که ناراحت نیست، اما این سردی 

 ودوری باید دلیل قوی و قانع کننده ای داشته باشد.

نامحسوس از سعید پرس و جو کرده بود. مبادا دور 

 ی ارتباط، قدمی برداشته باشد. شکش ازازچشمش برا

آن جا آمد که سعید پی گیر مسئله ی تابش شد. از این 

کهدید عصبی و ناراحت است؛ شک کرد. به اتاقش آمد 

 وپرسید . 

 "تو با حاجی حرف نزدی نه؟! " 



 

توی فکر بود که شاید بهتر باشد، حاجی یا محبوبه 

توصیه کنند باملیکا حرف بزنند و آماده اش کنند یا 

کهاجازه دهد، سلمان حرفش را بزند. برای همین 

کمیگیج به سعید نگاه کرد. یک لحظه شک کرد که 

 حرفیاز خواستن ملیکا به دوستش زده است؟!  

 "درباره ی چی؟ " 

 سعی کرد جانب احتیاط را رعایت کند تا مطمئن شود.

وقتی یادش نمی آمد؛ احتمالش زیاد بود که حرفی 

 می ترسید بی هوا بند را آب دهد . نزدهباشد. 

"قرار بود راجع به چ ی حرف بزنی؟ سلمان این 

روزاگیج می زنی ها! بابا راجع به تابش دیگه. مرتیکه 

 هنوزسر کارشه ". 

گفت و پووفی کرد. خوب شد که حرفی نزد. «آهانی»

 باشست و اشاره از سبیل تا لبش را لمس کرد . 

و بعد هم عمل خالهپیش "نشد. حاجی رفته بود سیستان 

اومد. نشد بگم. بعد خود رازقی موض وع رو پیشکشید 

 و جریانو پرسید ". 

حواسش بود که فامیلش را بگوید تا شاخک های 

سعیدفعال نشود و یادآوری به سعید که راحت اسمش را 

بهزبان نیاورد. سعی کرد مستقیم توی چشم دوستش 



 

ش هم اتفاقاتی نگاهنکند. حس می کرد حتا با آوردن اسم

 درچشم هایش می افتد . 

"بهش گفتی جریانو؟ یعنی می دونه و هنوز یارو رونگه 

 داشته؟ " 

خودش هم از این موضوع ناراحت بود. جواب ندادن 

واجازه ی دخالت نداشتن، اذیتش می کرد. قیافه ایبی 

خیال به خودش گرفت. خوشش نمی آمد سعید پی 

 گیرملیکا باشد . 

محترمانه گفت من دخالت نکنم و خودشمی  "گفتم و اونم

 دونه! " 

 دست هایش را باز کرد و شانه باال انداخت . 

"وقتی خودش نمی خواد چی کار باید کنم؟ " سعید 

 سرش را خاراند و کمی کالفه گفت:  

 "خب به حاجی می گفتی. اون حریفش می شد ". 

حریف را خوب آمده بود. باورش نمی شد حریف ایندختر 

 فقط بلد بود گریه کند؛ نشود.  که
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باورش نمی شد این طور سفت بایستد و اجازه 

ندهد،حرفی به حاجی بزند. راست می گفت. حریفش 

نشدهبود. خودش هم می دانست عاشق این محکمی توأم 

باظرافتش شده است. بدون هیاهو و جنجال کارش رامی 

. حاجی شوخی و جدی گفته بود که برای سفربه کرد

شمال راضی نیست. خوبی ا ش این بود که سر اینقضیه، 

 حاجی اصرار داشت . 

 نفسش را با صدای پووف بیرون داد و گفت:  

"تأکید کرد که به حاجی چیزی نگم. گفت خودش حلشمی 

کنه......اصرار منم صورت خوشی نداره......حاالاینا رو 

 ..چی کار کردی با موردای حاجخانوم؟ " بی خیال..

لبخند سعید امیدوارش کرد که از فکر ملیکا درآمدهاست. 

 تشویقش کرد که حرف بزند . 

"خب دو سه مورد معرفی کرد. منم بررسی کردم و 

ازیکی بدم نیومد. حاال صحبتای اولیه شده و قراره یه 

 کممعاشرت کنیم ببینیم چطور میشه ". 



 

 ش را باز کرد، واقعی و از ته دل بود.لبخندی که لبان

خوشحال بود که سعید سرش گرم شده و دیگر به 

ملیکافکر نمی کند. فقط می ماند علت سردی و دوری 

 ملیکا . 

با منصوره هم حرفش را زده بود. وقتی دوباره اسمسحر 

را آورد، صریح و قاطع جواب رد داد. منصورهپکر و 

 گرفته گفت:  

یکیو انتخاب کن. می ترسم "خب حداقل خودت 

 آرزویعروسیت به دلم بمونه ". 

نه روشن و واضح، ب لکه در لفافه از خصوصیاتملیکا، 

به عنوان مالک هایش برای انتخاب گفته بود. ازمتانت و 

خانمی و آرامشش. از صبوری و سرسختبودنش. 

منصوره پسرش را می شناخت. خط نگاهش بهملیکا را 

االت و کارهایش رادیده بود. خوانده و پی گیری احو

چندباری هم با محبوبه درددل کرده بدون ای نکه اسمی 

 از ملیکا بیاورد و جواب شنیده بود . 

 "خواهر! پسرت سی و هفت سالشه. دنیا دیده اس.

عاقله. چرا فکر می کنی نمی تونه انتخاب درستی 

 داشتهباشه؟ " 

 منصوره نالیده بود که . 



 

بذارم یه زن بیوه قاپشو بدزده؟ " "آرزو دارم براش. 

محبوبه دل گیر شد. منصوره هم متوجه شد. محبو بهفقط 

 دعا کرد که . 

"خدا بهترین ها رو سر راهش بذاره. من برام مهمه 

کهسلمان خوشبخت بشه. مگه غیر از این آرزویی 

 داریخواهر؟ " 

گفته بود. محبوبه بدون این « نه»منصوره ناامیدانه 

متوجه منظورش شده، خواهرش را کهنشان دهد 

 دلداریداده بود . 

"شاید بگی من بچه ندارم و درک ن می کنم. خودتمی 

دونی که سلمان عزیز دل منه. مطمئنم اگه بچهداشتم 

 بیشتر از سلمان دوسش نداشتم. بیشتر از

هرچیزی توی این دنیا، رضایت و خوشحالیش 

ت براممهمه. خوب هم می دونی بیاد بگه خاله جون

رومی خوام، بهش می دم. فقط فکر کن که با اونی که 

تومیگی عروسی کنه و بعد از یک سال نه سه سال 

نتونهبسازه و تحمل کنه. بخواد جدا بشه. چه حسی 

داری؟ناراحت نمیشی؟ برعکس اگه با اونی که خودشمی 

خواد بره زیر یه سقف و تو ببینی هر روز شادتر 



 

؟ " منصوره بهانه وراضی تره. کدومش رو می پسندی

 آورد . 

"از کجا معلوم با اونی که می خواد خوشبخت بشه؟ " 

محبوبه خوب خواهرش را می شناخت. همه ی این ها 

رامی گفت تا خودش را راضی کند. انگار باید تمامحرف 

هایش را بلند بلند بگوید تا چیزی در دلش نماندکه چرکی 

 شود و عفونت کند . 

نداره. فقط اگر همچین شد؛ نمیادبگه "کسی از آینده خبر 

تقصیر تو بود و من به خاطر دل تو، از خو استه 

مگذشتم. هرچند که بعید می دونم از خواسته ش بگذره 

 ." 

"آره مطمئن باش حاضره تنها بمونه و اما کسی رو 

 کهمیلش نیست نگیره ". 

منصوره باید با فکر و تمایل قلبی حرف هایش رامی 

 خوب سلمان را می شناختند . پذیرفت. هردو 

"پس آبجی جان چرا همراهش نشی و به دلش راهنیای 

که با دل خوشی بره جلو و دعای خیرت پشتسرش 

 باشه! " 
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منصوره سر تکان داده و چیزی نگفته بود. باید دلشرا 

 راضی می کرد که با دل پسرش راه بیاید . 

 سلمان هم احساس کرد که مادرش کوتاه آمده است.

دلش می خواست از این سفر به نحو احسنت است 

فادهکند. اما اوضاع آن طور که می خواست پیش نمی 

 رفت.

مثل سفر قبلی و شاید هم بیشتر، دور بود و درست 

مثلیک هم کار برخورد می کرد. جز سؤالی در ارتباط 

د و سکوت و سکوت باکار، چیزی نمی گفت. سکوت بو

 . 

صفحه به صفحه دفتر یادداشتش را پر می کرد. 

تمامویالها را یک به یک رفت و بررسی کرد و سلمان 

رادنبال خود کشاند. ناهار دیروقتی خوردند و 



 

حرکتکردند. به محض نشستن در ماشین و قبل از این 

 که

هندزفری را در گوشش بگذارد؛ شروع به حرف زدنکرد 

 . 

چیه؟ می ارزه که پول بذاریم بخریم و "نظرت 

 تعمیرکنیم؟ " 

ملیکا خوب می دانست که این حرف ها برای این استکه 

 مثل صبح، سکوت نشود. با این حال، کوتاه جوابداد . 

"آقاجون میگه میارزه. گفتن به چشم سرمایه گذارینگاه 

 کنیم ". 

 "نظر خودت؟ " 

 "هرچی آقاجون بگه ". 

گاهش کرد و ابرویش را باال انداختو سلمان با شیطنت ن

 گفت:  

 "مگه خواستگاریه که این جور میگی ". 

لبش را بین دندان گرفت و سرش رو چرخاند به 

طرفشیشه و به غروب نارنجی رنگ بیرون خیره شد. 

دلشمی خواست راحت و بی تعارف برگردد و بپرسد 

کهحرف اصلی اش چیست؟ بپرسد قرار و مدار با سحر 

چیست و این تالش برای نزدیک شدن چه؟   درکافه



 

چقدر باید او به خودش فشار می آورد تا از عطرشمست 

 نشود . تا چشمش به دنبال قد و قامتش ندود.

 چقدر باید سکوت کند تا مبادا توجه سلمان جلب نشود.

چقدر باید دلش را سرزنش کند که برای سر گذاشتن 

 کشید.برسینه و بازوی ستبرش، ضعف نرود. آهی 

عمرش می گذشت با حسرت خوردن و آه کشیدن 

 وخودسانسوری . 

"حاجی گفت مدارکی پیدا کردین که علت قتل رو 

 معلوممی کنه ". 

برگشت و نگاه کوتاهی کرد. مستقیم نشست و خیره 

 بهجلو جواب داد . 

"آره. حمید از مدارک گفته بود. مثل این که خودشتالش 

گشته اما پیدانکرده بود. کرده و توی خونه و دفتر رو 

من که درست و حسابی سر در نیاوردمولی انگار آرش 

کاری رو شروع کرده و وسطشمتوجه میشه که نرمال 

 نیست و یه جورایی

زمین خواریه. تغییر کاربری مراتع بوده انگار. نقشه 

هارا برمی داره و کنار می کشه. اونا هم نمی دونم 

 ون کار کنه ". چطورحمید رو راضی می کنن باهاش



 

سلمان پشیمان شد از سؤالش. بغض و صدای 

لرزانملیکا دلش را خراش می داد. دردی که در صدایش 

والبه الی کلماتش بود؛ از تنهایی اش و عمیق 

بودندردش می گفت. کمی سکوت کرد تا بتواند 

موضوعدیگری را پیش بکشد. به هر چیزی چنگ می 

  انداخت تادختر را به حرف وادارد .

 "سعید می گفت هنوز تابش داره برات کار می کنه ". 

 جمله ی خبری بود. سؤال نکرد. فقط خبر دا د که

می داند. ملیکا خم شد فالسک چای و یک لیوان را 

ازسبد جلوی پایش، برداشت و با احتیاط تا نیمه پر کرد 

ودر جا لیوانی کنار دنده گذاشت. بی خیال شانه ای 

 دوم را هم پر کرد و گفت:  باالانداخت و لیوان 

"آره....صحبت کردم و فعالً هم مشکلی نیست. راضیماز 

 کارش ". 
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تاریکی هوا بیشتر شد و دیدن صورتش فقط به لطفچراغ 

 ماشین هایی که از روبرو می آمدند؛ ممکن بود.

موضوعات خوب دوست نداشت بحث کند. انگار تمام 

وخوشایند جهان برای شان تمام شده بود. هر بحثی 

راشروع می کرد؛ آخرش تنش بود و ناراحتی. س 

 نگیننفس گرفت . 

 "بهرحال حواست رو جمع کن. مشکلی پیش نیاد ". 

 تکان دادن سرش را ندید و فقط شنید که گفت:  

"حواسم هست. حواسم به خیلی چیزها هست. خیال 

 ". تونراحت باشه 

قندان کوچک سفری را نزدیک دستش گرفت تا حبه 

ایبردارد. لیوان را برداشت و دسته اش را به طرفسلمان 

 گرفت .قند را به کنج لپش فرستاد و تشکر کرد.

با احتیاط و کم کم چای را مزه کرد. ملیکا سریع تر چایرا 

خورد. دستش که به طرف کیفش رفت؛ سلمان حدسزد 

تن هندزفری در گوشش، ازمکالمه که می خواهد با گذاش

 فرار کند . 

 "حال داری حرف بزنیم؟ " 



 

 ملیکا به طرفش نگاه کرد. دلش زار زدن می خواست.

کنارش نشستن کم بود که باید زجر حرف زدن و 

 رسمیبودن را هم به جان می خرید. آهسته جواب داد . 

 "خیلی خسته م ". 

 دست سلمان روی کنسول بین دو صندلی نشست.

 نزدیک دست ملیکا که روی پایش مشت شده بود.

وسوسه ی گذاشتن دستش روی دست بزرگ 

ومردانهسلمان با آن موهای مشکی و نرم روی 

بندهایانگشت، به جانش افتاد. دستش را زیر بغل برد 

 ومحکم همان جا نگه داشت . 

"می فهمم. امروز خیلی خسته شدی. اما الزمه که با 

 یه چیزایی رو برات تعریف کنم. همحرف بزنیم. من باید

اصرار دارم که زودتر حرف بزنیم. چون حرفام 

مهمه،دلم می خواد وقتی باشه که سر حال باشی. کی می 

 تونیوقتت رو بهم بدی؟ " 
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روزها با فکر او  دیوانه ام، شب بیشتر  هردو دل تنگ 

 اغلب بیشتر  همیم،اما  من 

  

هفتاد و دو ساعت را در التهاب و انتظار به سر 

برد.هرساعتش را به شکلی گذراند. ساعتی را با هیجان 

 وساعتی را با عشق و ساعتی دیگر با ناامیدی .... 

سلمان نمی دانست چه دردی به جانش می اندازد باوعده 

ی حرف زدن. اگر می دانست که قصدش زبان بازکردن 

او همحرفش «. خسته م»ل می شد و نمی گفت است؛ ال

را می زد و این انتظار کشنده را به جاننمی خرید. در حد 

توانش تعارف کرده بود که ا گر حرفیهست می شنود. 

سلمان مّصر بود که زمانش مناسبنیست و حرف هایش 

طوالنی و زمان بر است. برایخودش داستان ها ساخت. 

یکی نبود شروع می شد داستان هایی که با یکی بود و

ولی کالغه به خانه اشنمی رسید. داستان هایی که در آن 

باز هم تنها می ماند وحسرت خوردن کارش می شد. 



 

شاید هم وقتی مرکز رابه راه انداخت، از میان بچه ها 

 یکی را برای خودشانتخاب می کرد . 

صدایش کند. بچه ای که بتواند « مامان»بچه ای که 

ی اش را نثارش کند. شاید هم دو یا سه تماممهر مادر

تامی گرفت. توی همین واحد برج می آورد. جایی که 

 واقعاًحس کنند، خانه دارند .یادشان می داد که محبوبه و

صدا کنند. اگر « عزیزجون و باباجون»حاجی را 

قلبش «. دایی سلمان»سلمانمی پذیرفت؛ او هم می شد 

تپید. خودآزاری  از اینفکرها به درد آمد. سنگین می

 شاخ ودم نداشت و ملیکا به کمال انجامش می داد . 

باالخره روز موعود رسید. وقتی آخر شب ملیکا از 

 ماشین پیاده شد، گفت:  

"جمعه عصرت رو برای من خالی کن. میام دنبالتبریم 

 جایی بشینیم و حرف بزنیم ". 

 به ملیکای پرروی درونش میدان می داد که همان جا

اعتراض می کرد. سه روز.....چه خبر است. می 

توانستهمان فردا صبح، شرکت نرود و هرجا که 

سلمانمی گفت؛ حاضر شود. فقط زود تر بفهمد که 

 حرفشچیست؟  



 

هفتاد و دوساعت کند و آهسته گذشت. پیام سلمان 

درگوشی اش می گفت که چیزی کم تر از یک ساعت 

وادارش کرد که دیگرمی رسد. غریزه ی زنانه اش 

 دوشبگیرد و موهایش را با دقت سشوار بکشد. روشنی

 موها فقط دو سه سانت پایین را شامل می شد. یادگار

زمانی که بلوند کرده بود. موهای خودش قهوه ای 

تیرهبود. تارهای نازک و نرم مثل ابریشم. ابروهای 

پهنقهوه ایش را با سایه خط انداخت. گونه هایش را کم 

 س رنگ داد و برق لبی به لب هایش کشید.ونامحسو

یادش نیامد آخرین باری که دستی به صورتش 

کشیده،کی بود. فقط دلش خواست که با همیشه متفاوت 

 باشد؛حتا اگر سلمان، محترمانه آب پاکی را روی دستش

بریزد. از تصور این که خواستهاش این باشد که باسحر 

بهتنش صمیمی شود؛ تپش قلب گرفت و عرق سردی 

 نشست . 

جین یخی چسبانی به پا کرد و تونیک حریر آبی تیرهزیر 

مانتوی آبی آسمانی جلو بازش پوشید. سنت شکنی کرد 

و موهایش را روی شانه رها کرد و شال را رویآن 

 انداخت . 



 

کیفش را دست گرفت که زنگ موبایلش و اسم سلمان،از 

را  آمدنش خبر دادند. شربت شیرینی که درست کردهبود

 سر کشید تا سستی را از زانوهایش بگیرد. 

سلمان درست روبروی در برج پارک کرده بود. برایاو 

هم سه روز اند ازه ی سه سال گذشته بود. بارهاتصمیم 

گرفت که شماره ی سرندی پیتی را بگیرد وبگوید 

همین حاال هرجا هستی بیا تا حرف بزنیم وتمامش کنیم »

 .» 

 بست تا ملیکا پیدایش شود.چشمش به در برج دخیل 

در چرخان، چرخید و آمد. دل سلمان مثل ذرت دردیگ، 

باال و پایین پرید. شک کرد که م لیکا باشد. اینتیپ و 

قیافه را در این یک سال ندیده بود. موهایش باراه رفتن 

و از پله های کوتاه جلوی برج پایین آمدن،روی شانه 

تو ذکر گفت. هایش موج بر می داشت. سلمان چشم بس

 این دختر بی شک قصد جانش را کرده بود.

 در را باز کرد و حین نشستن، سالم کرد . 

لرز ته صدایش نشان می داد همان ملیکا است. 

عطرشفضای ماشین را پر کرد. با بوی عطرش سلمان 

آرامشد. لبخندی زد و احوالش را پرسید. احتیاط و 

 . سلمانکمیتعارف هنوز در برخورد ملیکا قوی بود



 

امیدوار بود که حرف هایش سدهای محکمی که بین 

شاناست را بردارد. گرمش شد. کولر را روشن کرد. آ 

هستهنفسش را فوت  کرد. فرمان را چرخاند و از 

پارکدرآمد. صمیمی و مثل آن که هر روز با هم بیرونمی 

 روند؛ پرسید . 

 "کجا بریم؟ کافه یا پارک؟ " نیم نگاهی کرد ببیند جدی

 می پرسد؟  
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لبخند کم رنگ و نگاه کوتاهش می گفت منتظر 

جواباست. خو است بگوید فرق ندارد که دید فرق 

دارد.تحمل زیر سقف بودن و فضای بسته را نداشت. 

 را زمزمه کرد . « پارک»پسآهسته 

 عوارد اتوبان شد. بهتر دید که صحبت را کم کم شرو

کند. نباید اجازه می داد ملیکا در الکش فرو رود. از حالو 

 احوال محبوبه تا اوضاع کار و نظرش راجع به



 

مجتمع را پرسید و کوتاه جواب شنید. خروجی بوستانرا 

راهنما زد و پیچید. ماشین را در پارکینگ بوستانپارک 

کرد و پیاده شدند. بی اختیار نگاهش به سمتپاهای ملیکا 

 ین که کتانی را در پایش دید؛خیالش راحت شد . رفت. هم

عصر جمعه، بوستان شلوغ بود. خانواده های زیادیبرای 

پیک نیک آمده و وسایل شام و پخت وپز آوردهبودند. 

روی نیم کت ها و تاب های فلزی بزرگ جوان هابه 

 صورت زوج یا دوستانه نشسته و بلند بلند حرف

همه قدم زنان و بی می زدند و می خندیدند. از کنار 

عجلهگذشتند. جایی رسیدند که جمعیت کم تری بود. 

واردآالچیقی خالی که میزی وسط داشت و نیم کت 

 هاییسنگی چهارطرفش بود؛ شدند. روبروی هم نشستند.

در تمام طول راه متوجه نگاه های خیره به قد و 

هیکلسلمان و تفاوت با خودش، شده بود. کنار سلمان 

 دش به چشم نمی آمد . قدنسبتاً بلن

وقتی نشستند حس بهتری پیدا کرد. تا این جا را 

درسکوت قدم زده بودند. فقط از کنار هم بودن لذت 

 بردند.

بدون این که به این موضوع اعتراف کنند. سلمان باگفتن 

آالچیق را ترک کرد. فرصتی برایملیکا تا « االن میام»



 

ند بدونعکس خود را آماده کند. فقط دعا می کرد بتوا

العمل آبروبری گوش دهد. سلمان برگشت و میزپر شد 

از بسته های چیپس و دو لیوان بزرگ نسکافه ودو 

بطری آب معدنی کوچک. هوای عصر تابستان،نسیم 

خنکی را داشت اما دست های یخ کرده ملیکا ازنسکافه 

استقبال کرد. فوری دو دستش را دور لیوانکاغذی حلقه 

به سر پایین افتاده یزن کرد و نفسی  کرد. سلمان نگاهی

 گرفت و گفت:  

"چیزایی که می خوام برات بگم رو تقریبا ً هرکس منواز 

قدیم بشناسه می دونه. اما توی شرکت غیر از سعیدکسی 

نمی دونه. دوست دارم با توجه به این ها من روبشناسی 

 ." 

 نسکافه را مزه کرد. شیرین نبود و مزه ی آب می داد.

 جرعه ی بزرگی خورد. داغی اش را دوست داشت.اما 

به خودش جرأت داد که سؤالی را بپرسد که مدت هاپشت 

لب هایش مانده بود. یا رومی روم یا زنگی زنگ.مثالً 

چه اتفاقی می خواست بیفتد. دوری کند؟ ملیکا کهزودتر 

 دست به کار شده بود . 



 

"ببخشید حرف تون رو قطع می کنم. من نمی فهمم 

یچی من باید از گذشته ی شما بدونم یا برا

 بشناسم.....فکرنکنم سحرخا ".... 

"سحر؟ تو دیگه چرا ؟ بعد از این همه باید اسم سحررو 

 بیاری؟ اون پیشنهاد مامان بود و تموم شد ". 

چنان دل گیرانه و با غیظ حرف زد که اگر از ملیکاناسزا 

و به  می شنید این قدر ناراحت نمی شد. سرش راچرخاند

سمت بیرون آالچیق خیره شد. ملیکادستپاچه از حرف 

 هایش لیوان را روی میز گذاشته وت ندتند گفت:  

 "نه....آخه من....ناراحت نشید تو رو خدا.....من ".... 

 سلمان لحظه ای چشم بست و نفس گرفت . 

"حتماً این فکرت و حرفت یه دلیلی پشتش هست. 

کردم از حرفم ناراحتی. اونوبگو بدونم. من فکر می 

ولیگفتی نیستی. رفتارت و سکوتت.....اگه چیزی 

 هستخواهش می کنم بگو تا او ل اونو حل کنیم ". 

خون به صورتش دوید و لپ هایش رنگ گرفت. 

برایپنهان کردن لرزش دست هایش شالش را جلو کشید 

وموهایش را به داخل شال فرستاد. نگاهش سرگردانمی 

 های منتظر سلمان برخورد نکند. چرخید تا به چشم

 من و من کرد . 



 

"خب....دیدم که توی کافه بودید.....شما وسحر .....فکر 

 کردم ".... 

نفسش  یاری نکرد که جمله اش را تمام کند. 

چشمانسلمان باریک شد و متفکر. انگار یادش نبود که 

چهروز و چه ساعت و کجا را می گوید. یک هو 

 اش را لمس کرد .  گفت و پیشانی«آهانی»

"یادم اومد. تو اون جا بودی؟ توی کافه؟ چرا منندیدمت؟ 

 " 

 "بیرون بودم ". 

دستش را تکان داد. طوری که مهم نبودن را نشاندهد. 

نسکافه اش را با دو قلپ بزرگ تمام و لیوان رابین 

 انگشتانش به بازی گرفت . 

 "سحر برای من همیشه خواهر سعید بوده و هست.

 رو براش روشن کردم. چیز بیشتری هم نبود ". همین 
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همین؟! این همه خ ودخوری و حرص و اذیت 

شدن،همین یک جمله جوابش بود؟ چشم هایش داغ شد 

 وبینی اش تیر کشید. بغض کرد و لرزان گفت:  

 تا "..... "خیلی بی انصافید. تمام این مدت خودمو کشتم 

نگاهش مهربان شد. همین کلمات برایش نویدبخشآینده 

ی خوبی بود. تبسم کرد. خودش را جلو کشید ونزدیک 

 شد . 

 "اجازه بده حرفام رو بزنم. تو از من هیچینمی دونی ". 

درست می گفت. هرچه فکر کرد دید غیر از این 

کهمادرش منصوره است و در شرکت مدیرعامل است 

وبه، چیزی نمی داند. سرش را تکان داد وعزیزدل محب

ومنتظر شد تا شروع کند. سلمان با شست و سبابه لبشرا 

لمس کرد. در حالی که ل یوان کاغذی را بیندست هایش 

فشار می داد و له می کرد و دوباره به شکالولش برمی 

 گرداند؛ شروع به حرف زدن کرد . 

ی از مدرسه و اذیت کردن بچه ها گفت. از زورگوی

هاییکه معموالً بچه های با جثه ی درشت تر به کوچک 



 

تر وضعیف تر از خودشان می گویند. ملیکا نمونه اش 

را درپرو رشگاه زیاد دیده بود. غذای بهتر و اسباب 

بازینوتر نصیب قوی ترها بود. از درس نخواندن و 

 خواستنپدرش به مدرسه گفت . 

منصوره اولین بار بود که اسمی از پدرش می شنید. 

همکم پیش می آمد از همسرش حرفی بزند. انگار 

 صحبتاز پدر برایش سخت بود . 

عرق روی پیشانی اش نشست. ملیکا از کیفش 

دستمالیدر آورد و به طرفش گرفت. تشکر زیرلبی کرد. 

 خیسیعرق را با دستمال گرفت. ملیکا اضطرابش را حس

کرد. تا حاال سلمان را مضطرب ندیده بود. همیشه 

 رامبود. آ

 " اگه اذیت میشین نگین! " 

سرش را به دو طرف تکان و ادامه داد. بدون 

نگاهکردن به ملیکا از دوران دب یرستانش گفت. وقتی 

کهفهمیده بود باید هیکل درشتش را قوی کند. وقتی که 

بهجای درس خواندن، وقتش را در باشگاه می گذراند 

شرمی که  وسر گذر ایستادن و گیر دادن به مردم. با

درصدایش بود از روزهایی گفت که گنده الت محل بود. 

ازآن زمانی که مردم از دست او و نوچه هایش آس 



 

ایشنداشتند. ازعربده کشی و دعوا و چاقو و قمه. از 

 مستکردن و مزاحم ناموس مردم شدن . 

نفس ملیکا از حرف هایش بند آمد. کف دست ها را 

 ناله اش شنیده نشود.رویدهانش فشار می داد تا صدای 

باورش نمی شد سلمانی که سرش را باال نمی آورد؛ 

ازاذیت کردن دخترها بگوید. در لفافه گفت که هیچ 

شبیتختش خالی نبوده؛ یا از ترس و یا با میل و 

اراده،دختران و زنانی بودند که خود را در اختیارش 

 بگذارند.

 از رفع نیاز گفت نه جذب و عالقه! 

روی دهان تا چانه اش کشید. کف دستش را 

آهستهسرش را باال آورد و به ملیکا نگاه کرد. چشم 

هایدرشتش فراخ و وحشت در آن موج می زد. قطره 

هایدرشت اشک دانه دانه روی صورتش می چکید. 

چشمگرفت و نگاهش را به جایی باالی سر ملیکا داد. 

ازمادر و پدرش گفت که روی سر بلند کردن توی محل 

تند. روزی نبود که کسی جلوی روی شان ناله رانداش

ونفرینش نکند. لعنت خدا را برای شان خریده بود. از 

پدرش گفت که مغازه ی خرازی کوچک اما بی 



 

مشتریداشت. از قامت خمیده ی پدرش گفت که از غصه 

 یکارهای سلمان روز به روز خمیده تر می شد. از

زخالف التماس های مادر و خاله برای دست کشیدن ا

 هایی که جز ضرر چیزی نداشت. 

سلمان سرش را به دو طرف تاب داد. ترس تماموجودش 

را گ رفت. نکند فقط برای این گذشته ی لعنتی،ملیکا را 

از دست می داد. این ترس و وحشت نبایدطبیعی باشد. 

اما نتوانست سکوت کند و ادامه ندهد. ازروزی گفت که 

ویمحل و جلوی چشم با طرح ضربتی نیروی انتظامی، ت

همه دست گیر شد و سردی دست بندرا روی دستش 

 حس کرد. از لحظه ای گفت که میان

جمعیت، پدرش را با چشم خیس و دست چنگ زده 

 بهسینه اش دید. دم سنگینی گرفت و گفت:  

"توی زندان فهمیدم که بابام همون روز مرده. خیلی 

هیچ  بدبود. عذاب وجدان پدرم رو درآورد. حوصله ی

 کس

رو نداشتم. وقتی آزاد شدم، تا چند روز از خونه 

بیروننرفتم. هر کی هم اومد سراغم به مامان گفتم ردش 

کنهبره. یه بار که رفتم نون بگیرم، دو سه نفر توی 

 صفبودن تا منو دیدن کنار رفتن تا من برم جلو. از خودم



 

بدم اومد. از ترس توی چشماشون بدم اومد. از این 

ه خاطر ترس، احترام می ذاشتن و همین که کهفقط ب

کمیدور می شدم؛ فحش و نفرین بود که برا م ردیف می 

شد؛از خودم متنفر شدم. مامان داغون بود. شب ها 

 صدایگریه ش خواب رو ازم گرفته بود " . 

سکوت کرد. گلویش خشک شد. در آب معدنی را باز 

 وبطری را یک نفس خورد. ملیکا اشکش را پاک کرد.

 بطری را کنار گذاشت و زیرلب زمزمه کرد . 

 "ببخش ناراحتت کردم ". 

بزاقش را بلعید تا بتواند حرف بزند. به جای 

 جواب،سؤال پرسید . 

 "چطور تونستی عوض بشی از چیزی  که بودی؟ " 
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تو کسی، در سینه، دلم گم شده؛ تهمت به که بندم؟  غیر 

راه در این خانه ندارد . منصوره کنار خواهرش نشسته 

بود اما فکرش پیشسلمان بود. پوست تخمه را در ظرف 

 انداخت و گفت:  

"این دو سه روز سلمان یه حالی بود. یه جا بندنمی شد. 

تا نصف شب صدای پاش می اومد که توی اتاقراه می 

ن طوری رفت. نمی دونم چی شده؟ از شمال که برگشتای

 بود. ملیکا حرفی نزد؟ " 

محبوبه نمک تخمه را مکید و زیر دندان فرستاد و 

 باهمان حالت ج واب داد . 

"نه! مثالً ملیکا باید چی بگه؟ حرفایی می زنی ها! 

 تودیدی که ملیکا با سلمان حرفی داشته باشه؟ " 

منصوره سر و گردنش را تکان داد و زود حرفش 

 راجمع کرد . 

احت میشی؟ گفتم شاید مشکلی توی "چرا نار

 کارشونباشه و ملیکا هم بدونه ". 

 مکثی کرد و دوباره گفت:  

 "ملیکا نیس تش؟ زنگ می زدی بیاد پیشمون ". 

 "نیستش رفته بیرون ". 



 

حس ششم قوی منصوره به کار افتاد. بی قراری سلمانو 

زودتر رساندنش به برج و دوباره به خانه برگشتن،با 

 همیشگی سلمان متفاوت بود. محتاطانهپرسید . اخالق 

 "کجا رفته؟ با دوستاش یا تنها؟ " 

محبوبه بی خیال و خونسرد تندتند تخمه می شکست 

وحواسش هم به فیلمی بود که پخش می شد. نیم 

 نگاهیبه خواهرش کرد . 

"نپرسیدم. باالخره اونم جوونه. همه ی هفته کارمی کنه 

 برای خودش باشه. و شاید دلش بخواد یه روز

 من که نباید سیم جینش کنم ". 

منصوره دل دل کرد و آخر طاقت نیاورد. چیزی 

کهفکرش را مشغول کرد ه بود را با خواهرش در 

 میانگذاشت . 

"فکر می کنم که دل سلمان برای ملیکا رفته. می 

ترسمبچم بعد از این همه سال که سرشو زیر انداخت و 

آرزو به دل بمونه. من  بههیچکی نگاه نکرد حاال

 کوتاهاومدم اما ".... 

حواس محبوبه جمع شد. صدای تلویزیون رو کم 

 ومستقیم به خواهرش نگاه کرد . 

 "چطور؟ چرا آرزو به دل بمونه؟ " 



 

منصوره پاهایش را باال آورد و روی مبل زیرش 

 جمعکرد. آهی کشید و با حسرت گفت:  

ار سلمان "این دختر نگاشم نمی کنه. اصالً انگ

وجودنداره. این بچه هی حرف می زنه هی سؤال می 

پرسه.اون هیچ.....آبجی کاش باهاش حرف می زدی. 

 ببینیمزه ی دهنش چیه؟ هان؟ نظرت چیه؟ " 

لب های محبوبه تمایل به کش آمدن داشت. لبخندش 

 راجمع کرد و جدی جواب داد . 

"من چی بگم وقتی پسرت حرفی نزده و خودت 

 پا شدی جلوش اسم سحر رو آوردی ". همنشستی و 

"اونو که آقا رک و راست گفت نمی خواد. یهنشونه 

هایی داد که فهمیدم دلش پیش ملیکاس ت. بهتگفتم و تو 

گفتی با دلش راه بیا. خب منم به حرفات 

فکرکردم.....دیدم برای منم مهمه که بچم بعد از این 

شمی همهسال که به خودش سختی داده، با اونی که دل

 خواد باشه. یعنی حقشه که باشه! " 

محبوبه از ته دل خوشحال شد. از این که 

منصورهخودش به این نتیجه رسیده؛ راضی بود. لبخند 

 عمیقیزد و با ذوق گفت:  



 

"الهی من فدای جفت شون. این بچه هم کم 

 سختینکشیده. ایشاال که با هم خوشبخت بشن ". 

 یدی ادامه داد . گفت و با ناام« ایشاالیی»منصوره 

 "حاال که این دختر محل نمی ذاره ". 

"بذار خود سلمان به حرف بیاد. شاید بخواد اول 

باخودش حرف بزنه. ع جله نکن خواهر! " 
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سلمان در آن آالچیق روبروی ملیکا نشسته بود وسعی 

 تعریف کند.داشت گذشته اش را واضح و روشن 

ملیکا اشک هایش را خشک کرد و منتظر ماند تا 

 سلمانحرف بزند . 

پاکت چیپس را کمی به طرف ملیکا هل داد و 

 آهستهگفت:  

 "یه چ یزی بخور ". 



 

 ملیکا سرش را به راست و چپ انداخت و تشکر کرد.

بی صبرانه منتظر بقیه ی داستان بود. یادش آمدمنصوره 

سال است سلمانپاک است. پس  به مادر سحر گفت که ده

 پاکی از گنده الت بودن و عربده کشیبود . 

سلمان دو آرنجش را روی میز گذاشت و دست ها 

راقالب درهم جلوی دها نش نگه داشت. از خسته 

شدنگفت. خسته از نگاه مردم و بی ارزش بودن. 

ازجایگاهی نداشتن در اجتماع. از انگل بودن. از مایه 

مادرش بودن. از این که می  یآبروریزی و رنج

خواستتغییر کند و کسی باور نمی کرد. ضمن این که 

 هیچهنری جز قمه و چاقوکشی بلد نبود. 

 دست ها را روی س ینه جمع کرد و کلفتی بازوها را به

نمایش گذاشت. ملیکا به زحمت چشم گرفت و سرش 

 راپایین انداخت . 

مامانرو "توی فامیلی که هر کس رسید یه حرفی زد و 

تنها گذاشت ، فقط حاجی و خاله موندند. یه شبحاجی 

برای اولین بار سر صحبت رو باز کرد. بدوننصیحت و 

سرزنش. فقط گفت اگه ت صمیم به تغییرگرفتی من 

 حمایتت می کنم. همین باعث شد به فکربیفتم ". 

 فکری که سلمان می گفت تغییر صد و هشتاد درجه بود.



 

وجوانی تا سن بیست وهفتسالگی باید شخصیتی که از ن

 داشت را کنار می گذاشت. از حمایت واقعی

حاجی گفت. از این که اولین کارش این بود که کمککرد 

در محل ه ای دیگر و خیلی دورتر از جایی که 

بودند،خانه بگیرند. جایی که کسی سلمان و گذشته اش 

 رانمی شناخت . 

 ت . از کمکش برای درس خواندن و کار کردن گف

"منی که دیپلم هم نداشتم؛ کمک کرد تا درس بخونم 

ودانشگاه برم. بهم اعتماد کرد و توی شرکتش بهم 

کارداد. هزینه کرد و دوره ه ای طراحی رفتم. هرچی بگم 

ازمحبتای حاجی کم گفتم. جای پدرم رو واقعاً برام 

پرکرد. برای همینه که هرچی ازم بخواد نه نمیگم. 

کار نه این که فکر کنی یهو گذاشتم  البتهاین که میگم

پشتمیز ریاست. نه! شدم نخودی شرکت. هرکس 

هرکارحوصله سربری داشت می داد به من. شرط حاجی 

فقطآروم بودن و حرف گوش کردن بود. روحیه ی قلدر 

 منوبه زنجیر کشید ". 

 از میان خاطرات ریز و درشت سلمان، می توانست

را حس کند. تغییرات روح سرکش و ناهنجارش 

متوجهشد که سلمان هم تقریباً با همان روش، روحیه 



 

یمحتاط و کم روی او را تغییر داد. او هم به هماناندازه 

 ی سل مان، از تغییراتش راضی و ممنون بود.

حرف های سلمان از چیزی که فکر می کرد، خیلی 

 دوربود . 

"همه ی اینا رو بهت گفتم تا بدونی من کی بودم. باچشم 

 ز تصمیم بگیری ". با

چشم های ملیکا کمی درشت شد. سلمان اخمی کرد 

 وگفت:  

 "تو چرا هی چشاتو این جور می کنی؟ " 

بی اراده و از تعج ب، چشم ها درشت تر شد. از اخم 

این »ولحن سلمان نفهمید چرا شاکی است. منظور از

هم نفهمید. نگاهش را پایین انداخت وآهسته « جور

 گفت:  

 تصمیمی؟ " "چه 

ظاهرش آرام بود و درونش غوغا! دو ملیکا روبرویهم 

نشسته بودند و حرف های سلمان را تفسیرمی کردند. 

 یک ملیکای عاشق و یک ل ج باز و بدبین.

یکی قربان صدقه ی مرد می رفت و دیگری می گفت 

کهبا این حرف ها می خواهد او را از سر باز کند. 

ا گذشته! پس چه مگرخودش نگفته بود؛ گذشته ه



 

لزومیداشت گذشته اش را شخم بزند. ملیکای عاشق 

ازصداقت و یک رنگی می گفت. با صدای سلمان، هر 

 دورا رها کرد و سرش را باال آورد . 

"واقعاً می پرسی چه تصمیمی؟ آدم برای چی گذشته 

وهرچی که بوده رو به کسی میگه؟ اصالً منو می 

وشت و استخون رو بینی؟من سلمان رو نه یه خروار گ

 ." 

دلش برای دل خوری نشسته در صدای مرد رفت. 

هرچهمی گفت خجالت و کم رویی اش خوب شده، در 

 مقابلسلمان می شد هم ان که بود . 
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مگر خیلی عصبانی بود که حرفی می زد. ذره ای 

چه غول بی شاخ و برایشمهم نبود که سلمان در گذشته 



 

دمیبوده است. مهم االنش بود. مهم این سلمانی بود 

کهمی شناخت. مهم احترامی بود که در شرکت و 

جاهایدیگر داشت. مهم اعتم ادی بود که حاجی به این 

 مردداشت . 

"آقاسلمان! چرا ناراحت می شید؟ گفتید که من 

شناختدرستی ازتون داشته باشم. غیر از اینه؟ به چه 

 وررو که نگفتید. می پرسم هم ناراحت می شید ". منظ

کمی مکث و نگاه را از این چشم به آن چشم دواند،این 

سرندی پیتی شیطنتش گل کرده و سربه سر شمی 

 گذاشت. دستش را خواند. سرش را آرام تکان تکانداد . 

"راست میگی. گفتم که منو بشناسی. منظوری 

 همنداشتم.....پاشو بریم ". 

 بلند شد. این جوابی نبود که دلش می خواست ناامید

بشنود. اصالً این مرد را نمی شد پیش بینی کرد. بعد 

ازعمری در حسرت دو کالم حرف صمیمانه، به ج 

 .« بریم »ایخوبش که نزدیک شد؛ گفت 

بطری آب و چیپس های باز نشده را در نایلون گذاشتو 

الی را به دست ملیکا داد و خودش هم لیوان ها و بطریخ

در دست گرفت تا به سطل زباله بیندازد. بهمحض خالی 

 شدن دستش، نایلون را از دختر گرفت.



 

 ملیکا کمی با فاصله کنارش راه افتاد. پشیم ان بود.

کاش به جای خود را به نفهمیدن زدن برای حفظغرور، 

رک و راست از فهمیدنش می گفت. از این کهتصمیمش 

تغییری نخواهدکرد. هیجان و با دانستن گذشته ی سلمان 

دلواپسی اول وقت را نداشت. پریشانی وآشفتگی جوالن 

می داد. یک دلش می گفت همین جادست سلمان را 

بگیرد و بگو ید که او را، خود سلمانرا می بیند و حس 

می کند. غم و شادی و استرس وهیجانش را می فهمد. 

دل دیگرش سرتقانه رویش رامی چرخاند که التماس 

نمی کند. حرفش را زده باید تهشهم از حس و حالش می 

 «. گفتم کهدرست تصمیم بگیری »گفت. نه این که بگوید 

سلمان سکوت کرده بود. هم پای هم می رفتند اما از 

دلهم خبر نداشتند. ملیکا از خودش عصبانی بود. از 

اینکه ندانسته فرصت طالیی صحبت با سلمان را از 

د که دوباره فرصتی به دست بیاورد دستداده و معلوم نبو

 یانه . 

اگر سلمان از ملیکا ناامید می شد و گوی و میدان را 

بهمنصوره می سپرد؛ چه؟ چیزی نمانده بود که 

دوبارهاشکش سرازیر شود. دور از چشم سلمان چند 

 نفسعمیق کشید و تندتند پلک زد تا اشک را پس بزند.



 

شه گریانبه نمی خواست توی چشم سلمان ضعیف و همی

 نظر برسد . 

ذهنش در تکاپو خود را به هر دری می زد تا 

چیزیبگوید. هر حرفی که بتواند این فضای سنگین را 

خنثیکند. هر جمله ای که سلمان را وادار کند از 

حسشبگوید. همان طور محکم که از حسش به سحر 

 گفتهبود. بدون ذره ای تردید و شک . 

الم. چیزی با این قاطعیتمی سحر خواهر سعید بود و وسّ 

خواست تا سدی جلوی همه ی ترس ها و اگرهایششود. 

 چندبار سرش را چرخاند و سلمان را نگاه کرد.

هیچ چ یز از صورتش پیدا نبود. مثل همیشه آرام 

 ومتین. 

آه کشید. بی صدا. اگر او شانس داشت که حتماً 

اسمشچیز دیگری بود. در این وضعیت، حالت خوف و 

سه روز گذشته را ترجیح می داد. حداقل در میان رجای

یأسو ناامیدی، کمی امید و عشق پیدا می شد. کم کم 

بهپارکینگ نزدیک می شدند . گاهی صدای خنده ای از 

دورمی آمد. در پارکینگ کسانی بودند که تازه رسیده 

وبساط به دست از کنارشان می گذشتند. حال 

ید، غبطه می ملیکاطوری بود که هر کسی را می د



 

خورد. بهآن زن جوانی که فالسک چای و سبد دستش 

بود. بهمرد پیری که با کمک عصا قدم های کوتاه برمی 

 داشت .

به دختربچه ای که از دست پدرش آویزان شده و 

قولخرید بادکنک را می گرفت. به نظرش همه از 

 اوخوشبخت تر بودند .

 د. کاشچیزی نمانده بود همان جا بنشیند و زار بزن

حداقل آن چه حدس می زد؛ شده بود. نه این که به 

اوجبرود از توجه سلمان و آخرش بشنود منظوری 

نداشتهاست. به ماشین رسیدند. چاره ای جز نشستن 

کنارشنبود. باید اشک ها و دردهایش را می گذاشت 

 برایخلوت و تنهایی که محکوم به آن بود . 

از یک ساعت انگار که نه انگار این مرد بیشتر 

پیشبرایش از گذشته و خانواده اش گفته بود. 

چنانپارادوکسی بین حرف ها و رفتارش بود که ملیکا 

گیجگیج شد. آرنجش را به شیشه تکیه داد و کف دستش 

 رابه شقیقه اش چسباند . 

 نوای موسیقی مالیمی، آهسته به گوش می رسید.

 نگاهش خیره ی روبرو اما درکی از مسیری که



 

فتند؛ نداشت. ماشین که ایستاد؛ نگاهی به می ر

اطرافشکرد. به جای خانه جلوی یک فست فود بزرگ و 

شیکایستاده بودند. ب رگشت و با تعجب به سلمان نگاه 

 کرد.

شام توی برنامه نبود. سلمان دستی به لب و چانه 

اشکشید و چرخید و مستقیم به چشم های متعجبش 

د در قهوه ی چشم نگاهکرد. مردمک های مرد دو دو ز

 هایش . 

"دوستت دارم. واضح تر از این نمی تونم منظورم 

روبگم. خوب فکرات رو بکن و تصمیم بگیر که می 

تونیبا من ازدواج کنی یا نه؟......حاال هم بدو پایین تا 

 شامبخوریم ". 
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گره به روی تو  تا نرود ای که همه نگاه من، خورده 

 نفس ز تن، پا نکشم ز کوی تو  

  

بلندی گفت و وارد خانه شد. محبوبه « یاالل»حاجی 

بهاستقبال رفت و منصوره گیره روسری را زیر 

گلومحکم کرد و چادر رنگی اش رو تا روی شانه 

 باالکشید. با حاجی سالم و علیکی کرد و پرسید . 

معلوم نیست کجارفته  "از سلمان خبر نداری؟ از عصر

 ." 

 محبوبه از آشپزخانه بلند گفت:  

 "زنگ بهش بزن ببین برای شام میاد منتظرشباشیم؟ " 

حاجی روی مبل نش ست و زردآلویی از ظرف برداشتو 

 تکه ای را گاز زد و جواب داد . 

 "نمیاد. باهاش صحبت کردم. شام رو بیرونمی خوره ". 

سعید بود می گفت اما "حاجی نگفت با کیه؟ اگه با 

 منوگذاشت و رفت هیچی نگفت ". 



 

حاجی لبخندی به کنجکاوی مادرانه زد و سرش را 

 باالانداخت. زردآلو را جوید و قو رت داد . 

 "منصوره خانم گاهی یادت می ره پسرت، بچه نیستا!

می خوایم همین روزا خدا بخواد دومادش کنیم. 

ره. خوب  هنوزدنبالشی که با کی بوده و کجا می

 نیستوالل! " 

محبوبه از آشپزخانه بیرون آمد و فنجان چای را 

جلویشوهرش گذاشت. همان طور که روی مبل بین دو 

 نفرمی نشست گف ت:  

"داره از اون ور بوم می افته. بچه رو که نباید 

 عاصیکرد. بذار یه روز به حال خودش باشه ". 

گذشته منصوره می دانست حق با آن هاست. ده سال 

بودو هنوز گاهی می ترسید که سلمان هوس برگشت به 

آندوران را کند. دوران سیاهی که آب خوش از گلوی 

شانپایین نمی رفت. نمی که به چشمش نشست را با 

 پرروسری گرفت . 

"یه وقتایی خواب می بینم دوباره همون سلمان شده وبا 

وحشت از خواب می پرم. زن خان لو که یادآوری کردو 

فت با اون گذشته ی درخشان آدم نمی تونه اعتمادکنه؛ گ

 من بدتر شدم ". 



 

 حاجی زیرلب ذکری گفت و سرش را تکان داد . 

"اون که از نزدیک سلمان و نمی شناسه. فقط 

خواستاین جوری قدر و قیمت دخترشو باال ببره. همین 

 ." 

"سلمان هم که نه گذاشت و نه برداشت گفتنمی خوامش 

 ." 

 دست روی دست خواهرش گذاشت و فشار داد.محبوبه 

 با ذوق گفت:  

 "ول کن این حرفا رو. بذار به حاجی بگیم ". 

حاجی نگاهش را بین دو خواهر چرخاند و 

 خندانانگشتش را رو به شان تکان داد . 

"آی آی..از این دو آبجی باید ترسید. چه نقشه 

 ایکشیدین؟ " 

دل سلمان "هیچی حاجی. منصوره فکر می کنه که 

 پیشملیکا گیر کرده ". 

 "خیره ان شاءالل " 

 دو خواهر هر کدام نشانه ای از فکری که می کردند؛

گفتند. حاجی هم با سر تکان دادن و جمله ای، ه 

مراهیمی کرد. او هم امید داشت این دو نفر سرانجامی 

 متصلبهم داشته باشند . 



 

 در رستوران بزرگ و نورانی که با برج فاصله ی

زیادی نداشت؛ ملیکا روبروی سلمان نشسته بود. 

باورحرف هایی که شنیده، هنوز برایش سخت بود. 

همهمه یاطرافش تأثیری در افکار شلوغش نداشت. 

ذهنش مدامبه دقیقه های قبل که در ماشین نشسته 

بودند؛ گریزمی زد. هربار جمله ی سلمان به یادش می 

کرد. حال آمد؛ دلش ازبلندی قفسه سینه سقوط می 

 خوشی بود که باهیچ چیز عوضش نمی کرد . 

سلمان صورت ملیکا را با نگاهش وجب کرد. 

 چشمگرداند به اطراف و گفت:  

"خانم قرار نبود شما این ط ور خوشگلیاتو بریزیبیرون. 

دست ما همین طور توی پوست گردو هست ". گونه 

هایش رنگ گرفت و لبش اسیر دندان شد. آهستهدستش 

رفت و شالش را کمی جلو کشید. سلمان باابرو و باال 

 چشم به موهای رها روی سرشانه اشاره کرد . 

 "دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. رحمی بفرما بانو! " 

بی صدا روی لبش شکل گرفت. سرش را « وایی»

پایینانداخت. آهسته پایین شالش را کشید. عرض شال 

ا جلو کشید کمبود و فایده ای نداشت. سلمان خودش ر

تاصدایش را بلند نکند. ملیکا هم کمی سرش را 



 

جلوآورد. صندوق چه ی محبت و عشق در قلبش خالی 

شدهو منتظر قطره ای بود تا مثل گوهر، پنه ان و 

 مواظبتشکند . 
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"جوابم رو ندادی؟ فکر کردنت چقدر طول می کشه؟می 

 که آدم صبوری نیستم ".  دونی

 "آقاسلمان! " 

 چشم هایش را لحظه ای بست و با آرامش باز کرد.

را از عمق جان به لب آورد. دستش مشت « جان»

شدروی میز. حاال و بعد از ا عتراف، خودداری مشکل 

 بود.



 

 چشم گرفتن و رعایت کردن. خواستن و نادیده گرفتن.

بلعید. نگاهش را به میز میخ کرد. بزاقش را 

 سیبکگلویش به کندی باال و پایین شد . 

 "خودت می دونی که چقدر سخته نه؟ " 

 "چی؟ " 

شرم صدایش بیشتر دل سلمان را لرزاند. ملیکا 

زنپررویی نبود. او از مسائل خصوصی اش با هیچ 

کسصحبت نمی کرد. شوخی هایی که دوستانش می 

ی کردند راجواب نمی داد. در برابر سلمان اصالً نم

توانست راحتباشد. آن هم سلمان جدیدی که از چشم 

 هایش خوشه

خوشه عشق آویزان بود. کافی بود دست ببرد و 

 خوشهرا بگیرد . 

صدای نفس بلند سلمان، بلندتر از همهمه ی رستوراندر 

گوشش نشست. دستگاه پیجر روی میز صدا داد 

وچراغش روشن شد. صندلی را عقب کشید و دستگاه 

 به طرف پیشخان رفت. ملیکا نفسی کشید.رابرداشت و 

چرا همه چیز با زمان آرش متفاوت بود؟ کمرش 

خیسعرق شد و بدنش تب کرد از هیجان زیاد. شاید با 

آرشچون نگران کسی غیر ا ز خودشان نبودند؛ 



 

هیجانشکم تر بود. شاید هم چون سنش کم تر بود. بیشتر 

اره ی نگرانیبود تا هیجان دیدار و رسیدن. نگران اج

اتاق،نگران تهیه ی وسایل ابتدایی و نگران خرج زندگی 

دونفره. فکر راحت شدن از هم خانه بودن با دیگرانی 

 کهزیاد آب شان با هم به یک جوی نمی رفت . 

با سلمان دلش شور منصوره را می زد. نگران محبوبهو 

حاجی هم بود. نگران برخورد و نظر مهرنوش واحمد 

ه با سلمان. حدس این کهسلمان از هم بود. نگران رابط

کدام سختی حرف می زد، مشکل نبود. اماملیکا کاری از 

دستش برنمی آمد. همه چیز برمی گشتبه سلمان و 

 مادرش. 

نگاهش ک رد. سینی محتوی پیتزا و قوطی های 

نوشابهرا در یک دست گرفته بود و با دست دیگر، ابتدا 

 عد مشغولبالمس ایرپادش، تماسش را وصل کرد و ب

 برداشتن، سس و نی و نمک و فلفل شد.  حرکت آرام

لب ها و صحبت کردنش، قد و هیکل درشتش، 

بازوهایحجیم و کشیدگی پیراهن رو عضالت برجسته ا 

ش، دلملیکا را می لرزاند. نگاهش با حسی از مالکیت 

همراهبود. هنوز برایش باورکردنش سخت بود. باور 

نمی کرد به سادگی از اعترافسلمان. فکرش را هم 



 

دوستداشتنش بگوید. از سخت بودن دوری اش. خیره 

بهسلمان و قدم هایش، به منصوره فکر کرد. می شد که 

بارضایت قلبی، او را ب پذیرد. می شد او را به 

عنوانعروسش قبول کند. تجربه ی جدیدی بود. هیچ وقت 

فکرنمی کرد که روزی نگران مادرشوهر باشد. نگران 

بود که با برداشته شدن فاصله ها، جذابیتش را اینهم 

 برایسلمان از دست بدهد . 

می دانست سلمان بی رضایت مادرش، قدمی برنمی 

 دارد.

مطمئن نبود که در این مورد، حرفی زده است یا 

نه؟سلمان که نزدیک شد، برای گذاشتن سینی، جعبه 

 یدستمال را جابه جا کرد. سلمان حین نشستن گفت:  

 دیگه نمی خوای بیارم؟ "  "چیزی

آهسته تشکر کرد و جواب منفی داد. سینی را کمی 

 بهسمتش هل داد. نوشابه ها را نزدیک دستش گذاشت. 

" تا کی می خوای ت عارف کنی و راحت نباشی؟ " 

را گفت. سلمان با سر به « راحتم»لبخند بر لب 

 پیتزااشاره کرد . 

 "پس شروع کن ". 



 

منصوره بپرسد. شاید بهتر بود دلش می خواست از 

 بهحرف سلمان گوش کند و راحت باشد. برشی برداشت.

کمی سس زد و قبل از این که به دهانش بگذارد، کمیمن 

 و من کرد . 

 "خاله .....بهش چیزی نگفتین؟ " 
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 سلمان برشی که برداشته بود را نصف بیشترش را

دردهان گذاشت. دستمال دور دهانش کشید و 

مشغولجویدن شد. ملیکا هنوز برشی که برداشته؛ 

 تویدستش بود . 

را گفت و نی را در نوشابه گذاشتو « بخور»با دهان پر 

 جرعه ای نوشید . 



 

"اول باید از تو مطمئن بشم، بعد به مامان بگم. االن 

 بهحاجی گفتم با هم هستیم ". 

 رشت شد. سلمان نچی کرد . چشمش از تعجب د

"خدایی از عمد چشاتو این جوری می کنی؟ " گاز 

کوچکی به برش در دستش زد. سرش را سؤالیتکان داد 

 . 

"قبالً هم اینو گفتین و نفهمیدم منظورتون ر و. یعنیچی؟ 

 " 

برشی دیگر و دهان پر سلمان و خودش هم گاز 

آسمان کوچکدیگری زد. غذا خوردن شان از زمین تا 

فرقداشت. این را قبالً هم متوجه شده بود. باز جرعه 

 ایدیگر نوشابه و جوابی که ملیکا منتظرش بود . 

"یعنیش رو باید سرفرصت بهت بگم. وقتی فکراتتموم 

شد. وقتی که اسال م دست و پام رو نبسته باشه! " 

چشمکی زد و اشاره کرد که بخورد. چیزهای جدید ازاین 

 ید. سلمان و چشمک؟!  سلمان جدید می د

 خیلی زود شام را تمام کردند و از رستوران شلوغ

خارج شدند. توی ماشین که نشستند و حرکت 

 کردند؛ملیکا مصمم شد که حرف هایش را بزند . 



 

"اگه......خب اگه من .....جوابم....مثبت باشه "..... 

"اگه؟ واقعاً میگی اگه؟ حاال من خواستم ادای 

ارم و گفتم فکراتو کن؛ تو باید بگی اگه؟ دموکراتارو دربی

" چنان جدی و طلب کار گفت که ملیکا زبانش بند آمد. 

 بهلکنت افتاد ولی کوتاه نیامد . 

"ا.....اگه خ...خاله ناراضی باشه، م......مننم ....نمی 

 تونم ". 

صورت سلمان را زیر نظر داشت. می خواست ازکوچک 

وهوایش را  ترین چین روی صورت و حالتش، حال

 بفهمد . 

سلمان برگشت و نگاهش کرد. لبخندی به نگاه نگرانو 

 مضطربش زد . 

 "نگران مامان نباش. راضیش می کنم ". 

دمی گرفت و حجم زیادی از بوی عطر سلمان را 

 همراهاکسیژن به ر یه کشید. نمی دانست وقت گفتن

حرف هایش هست یا نه؟ نمی دانست زمان درست 

ه وقتی است. اما مصمم بود که ازخودش گفتن، چ

ازآرزوها و اهدافش دست نکشد. حاال که پی بهتوانایی 

هایش برده بود؛ دلش نمی خواست بشود همانملیکای 

خانه دار و از همه جا بی خبر. سلمانی کهمی شناخت 



 

،مرد قدرت مندی بود که همه را مدیریتمی کرد. با گفتن 

از خودش و راه را برایگفتن « میشه یه چیزی بگم؟»

 خواسته هایش باز کرد . 

 سلمان با مهربانی نگاه کوتاهی کرد و جواب داد . 

"بفرما! چرا اجازه می گیری؟ من عادت به تکه و 

 پارهکردن تعارف ندارما! راحت باش تا اذیت نشی ". 

او هم دلش می خواست با سلمانی که قلبش را 

تصرفکرده؛ راحت باشد. دلش کمی هم ناز و بروز 

زنانگیمی خواست. دلش می رفت پنجه در پنجه ی 

سلمانبیندازد و کمی گونه به بازویش بساید. دست 

 رویریش های مشکی اش بکشد و ...... 

آخ که دلش خیلی چیزها می خواست؛ اما افسار دلش 

 راکش ید تا اول حرفش را بزند . 

"من برنامه هایی برای آینده دارم که امیدوارم 

 ". شمامخالف نباشی 
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هرچه کردم که به یغما نرود این دل من  دین من در اثر 

 کفر دو چشمان تو رفت  

  

دادگاه حمید بود. ملیکا با حاجی و سلمان رفت. قرار 

بهحضور سل مان نبود. اما درست لحظه ی خارج شدن 

ملیکا.  ازخانه، آمد. حضورش دل گرمی بود برای

هرچندجلوی حاجی چیزی بروز نداد. هنوز حرفی 

ازتصمیم شان به خانواده نزده بودند. یعنی سلمان بعد 

 ازآن شب و قیافه ی متفکر و سکوتش حرفی نزده بود.

 ملیکا منتظر اقدام سلمان بود. 

 کمی هم از این که سلمان اقدامی نکرد، ناراحت بود.

که منصورهراضی باز برای خودش داستان سر هم کرد 

 نیست یا سلمان با حرف های ملیکا مشکل دارد.

 هرچه که بود؛ حضورش دلش را پر از شادی کرد.

دوپینگی که نه قرص داشت و نه آمپول. نه شربت و 

 نهپودر. دوپینگش عطر سلمان بود و گرمای وجودش . 



 

 زیر نظر سلمان که از آینه نگاهش می کرد؛ تنش داغ

مت پنجره کرد و خود را می شد. رویش را به س

مشغولمناظر بیرون نشان داد؛ اما حواسش به سلمان و 

چینگوشه ی چشمش بود. آرام بود و با آرامش با 

حاجیحرف می زد. ملیکا راضی به همین نیم نگاه های 

از آینهبود. با حاجی از مجتمع حرف می زدند. از 

قراردادی کهنوشتن و باید امضاء شود. از این که باید 

رف چندروز آینده قسط اول را پرداخت کنند. حاجی سر ظ

چرخاندعقب و در جواب ملیکا که پرسید پول را چطور 

 و بهچه حسابی بریزد؛ گفت:  

 "باباجان تو می تونی پول رو به حساب شرکت بریزی.

من و سلم ان هم همونو پر می کنیم و چکش رامی دیم 

 ." 

 اند.گفت و سرش را به سمت پنجره چرخ« چشمی»

فکر کرد که از کدام حساب برداشت کند. در این موردباید 

 بیشتر با حاجی حرف می زد . 

احمد را جلوی در سالنی که دادگاه برگزار می شد؛دیدند. 

 پدر و مادر حمید هم آمده و گوشه ای منتظر

بود ند.. ملیکا از دیدن سهراب، خودش را کمی جمعکرد 

سهراب سمتملیکا، و به حاجی بیشتر نزدیک شد. نگاه 



 

دریده و با کینه بود. گویی ملیکا مقصر همه یاتفاق های 

 افتاده؛ است. سلمان با قدمی به جلو خط

نگاهش را شکست. پوزخند سهراب را با نگاهی خیرهو 

 بّرنده جواب داد.  

 احمد حوا سش به این نگاه خط و نشان دار سهراب بود.

 سری به تأسف تکان داد و گفت:  

رش رو هم نمی کنه که آدمایی که بهشوناعتماد "آدم فک

داشته و باهاشون سفر رفته و وقت گذرونده،نون و 

نمک هم رو خوردند، اون هم سال ها، این شکلیاز پشت 

خنجر بزنند. همین حمید، آرش چندتا شریکبرای 

مشارکت توی ساخت، براش پیدا کرده باشه،خوبه؟ 

هخودش کاری که  هم پولش رو داشت و هم آدمش ک

 انجام بده. اما می گفت دوستمونه یه خیریبهش برسه ". 

 آهی از حسرت کشید . 

"همین سهراب. فکر کنم یکی دو قسط از پولی کهآرش 

برای توسعه کارش بهش داده بود رو هنوز پسنداده. 

ببین چط ور با نگاهش داره شاخ و شونهمی کشه. 

 دنیای بدی شده حاجی! " 

ملیکا قطره قطره روی گونه احمد می گفت و اشک 

 اشمی چکید. حرف های احمد، هر کدام زنده کننده ی



 

 خاطراتی بودند. آرش هیچ وقت حرفی از این کارها

نزده بود. هر کدام را ملیکا توی مهمانی و به 

 صورتاتفاقی از صحبت ه ای شان، متوجه شده بود . 

 "تو پول به سهراب دادی؟ " 

اس. دلم نمی خواد  "گل قشنگم این حرفا مردونه

 توخودتو با این حرفا خسته کنی ". 

دقیق به خاطر نیاورد که از چه زمانی پول و حرف 

هایمربوط به کار آرش شد حرف مردانه و بی ربط 

بهملیکا. یادش بود که زمانی دقیق می دانست آرش 

چقدراز مهندس احمدی قرض گرفته و چه میزان به 

است برای حاجی  احمدبده کار است. چه کاری قرار

 انجامدهد . 

نمی فهمید که چطور قرض و نداری و فقر، حرف 

هایمردانه نیست اما پول و خرید طال و ملک و سکه و 

وامدادن به دوستان، مربوط به مردان است و زن 

 نبایددخالت کند . 

نمی دانست چرا آرش از خرید زمین و واحد برج،حرفی 

تازه می فهمیدچقدر نزد. فقط از سورپرایز گفت. ملیکا 

از دنیای آرش دور شده بود. خودش را سرزنشکرد که 

خیلی راحت، بی خیال این صحبت ها شد. خیلیراحت 



 

خودش را از دنیای کاری آرش دور کرد. ازآرش دل گیر 

بود که وقِت نداری و فقر محرمش بود ووقت ثروت، 

 نامحرم. 

  

 #شهر_بی_فرشته 

  

 #الف_صاد 

  

  195#پارت 

  

  

  

از آرش دل گیر بود که وقِت نداری و فقر محرمش بودو 

وقت ثروت، نامحرم. دلش به حسابی خوش بود کهآرش 

مدام شارژش می کرد. حتا نمی دانست دقیقموجودی اش 

چقدر است. چون آرش وقت باز کردنحساب خ واسته 

 بود که شماره موبایل او را بنویسد.

 پیامک های حسابش برای آرش می رفت . 

 ستمالی از کیفش درآورد و اشکش را خشک کرد.د

 سلمان کنار گوشش آهسته گفت:  



 

"دوباره شروع نکنا! حالت بد میشه. دلم نمی 

 خوادجلوی اینا کم بیاری ". 

 سرش را بلند نکرد. خودش هم دلش نمی خواست

حالش بد شود. در سالن باز شد و به داخل رفتند. 

ر سلمان وسطسلمان و حاجی نشست. احمد هم کنا

 نشست وآهسته مشغول صحبت شد. 

 با دیدن حمید، رویش را برگرداند. حتا دلش

نمی خواست ببیندش. وقت حرف زدنش هم سرش راباال 

نیاورد. از آن حمید پرمدعا که با بیتا همه رامسخره می 

کردند و می خندیدند؛ خبری نبود. درحرف ها و لحنش 

ارها تکرار کرد پشیمانی و التماس موج می زد. بارهاو ب

که فریب خورده است. سعی کرد باقسم خوردن و مظلوم 

 نمایی خود را بی گناه نشان دهد . 

"به قرآن قسم به من گفتن فقط کلیدا رو بهشون بدمبرن 

 خونه رو خوب بگردن. حرفی از کشتن نب ود.

داوری رو نشونم دادن و گفتن اینو ببر دم خونش وکلیدا 

 رو بهش بده ". 

ی در حرف های حمید و داوری کامالً مشخصبود. دوگانگ

داوری فقط حمید را می شناخت که خود را با اسمو رسم 



 

سهراب معرفی کرده بود. او را با وعده ی خانهخریدن و 

 رضایت گرفتن، اجیر کرده و کار را به او سپرده بود . 

این طور که ملیکا متوجه شد، همه ی کارها را حمید 

اقامت و سرمایه گذاری در یک بهامید وعده ی 

کشوراروپایی کرده بود. چیزی که وقت تدارک برای 

رفتن،متوجه دروغ بودنش، شد. سرکرده های این باند، 

خیلیزود و قبل از این که آرش اقدامی بر علیه شان 

کند؛دستور ق تل آرش را دادند و بعد که کارشان گره 

ل وعده خورد؛از کشور خارج شدند. داوری وقتی دید پو

دادهشده، به دست خانواده اش نرسید و خانه ای 

خریدارینشد؛ تنها کسی که می شناخت را لو داد. آن هم 

حمیدبود. حمید در جایگاه ایستاده بود و برای نجات 

خودشدروغ می گفت. دروغ هایی که همان جا دادستان 

 خالفشرا ثابت می کرد . 

سرش درد گرفت. نشستن و گوش دادن به مردی 

کهمقدمات قتل شوهرش را فراهم کرده و قاتل را 

باماشین خودش به در خانه آورده و لحظه ای 

 ازتصمیمش پشیمان نشده؛ غیر از عذاب چیزی نبود.

خوب می دانست داوری به چه منظور به خانه واردمی 

 شود. حمید اعتراف کرد که یک ساعت قبل از این



 

رص خوابدر که آرش به خانه بیاید، به دفترش رفته و ق

 شربتش حل کرده بود. 

آن جا بود که ملیکا متوجه شد که چرا آرش ناهارنخورد 

و گفت که می خوابد تا او برگردد. گزارشپزشکی قانونی 

می گفت که آرش تا یک ساعت بعد ازضربه ه ا زنده 

بوده است. ملیکا یادش نبود که دردادگاه قبل هم این 

نی وجودش را مورد گفته شده یا نه؟ حسرت وپشیما

تسخیر کرد. اگر یک ساعت زودتربرگشته بود؛ شاید 

 برای آرش می شد کاری کرد. 

سلمان همه ی حواسش به ملیکا بود. رنگش بیش ازحد 

 پریده بود. سرش را کمی نزدیک کرد و پ رسید . 

 "شکالت توی کیفت نداری؟ " 

می دانست که دارد. محبوبه گفته بود که آب میوه 

فش گذاشته است. خودش حالش برایآمدن وشکالت در کی

مساعد نبود. تکان آرامی به سرش داد. دستسلمان که به 

 طرف کیفش رفت؛ آهسته گفت:  

 "خودم در میارم ". 

حواس احمد جمع شده بود. دلش نمی خواست در 

 اینمکان و زمان، توجهی به او و سلمان جلب شود.



 

 سلمان هم زود متوجه شد. خودش را عقب کشید و

بهروبرو نگاه کرد. اما حواسش بود که ملیکا شکالت 

 راآهسته در دهانش گذاشت . 
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 شیرینی شکالت، حالش را بهتر کرد. دست و پا زدن

حمید برای نجات ، ناراحتش کرد. یک سال گذشته 

وقتیاو با مشکالتی که مرگ شوهرش برایش پیش 

پنجه نرم می کرد، حمید و زنش ضمن آورده؛دست و 

این کهمقدمات رفتن شان را فراهم می کردند؛ به 

مشکالت اودامن هم می زدند. بدون ذره ای پشیمانی و 

 عذاب

وجدان. دلش برای مادر و پدرش که از وقتی آمد 

ه؛اشک شان خشک نشده، می سوخت. لحظه ای هم خدا 

 داغش راشکر کرد که آرش پدر و مادری نداشت که در



 

بسوزند. با این که بچه ای نداشت، اما می توانست 

درککند؛ از دست دادن جوان برای پدر و مادر سخت 

 وطاقت فرسا بود . 

دل دل می کرد زودتر تمام شود و برود. تکرار 

چگونگیآشنایی حمید با تهامی و طمعش برای کمک به 

 دشمنآرش، چیزی جز سردرد و بد شدن حالش در پی

ر حمید برای راحتی و آسایش در نداشت. چطو

کشوریدیگر، با وعده ی کسی که نمی شناخت؛ حاضر به 

کشتندوست صمیمی و قدیمی اش شده بود؟ این سؤال 

ازنظرش مهم ترین بود. همین را جواب می داد، بقی ه 

یکارهایش روشن می شد. این سؤال هم جوابی جز 

پاگذاشتن روی انسانیت و اخالق نداشت. همین که 

مجلسه اعالم شد؛ از روی صندلی بلند شد و به خت

حاجینگاه کرد تا راه را برایش باز کند. حاجی ایستاد و 

ازردیف خارج شد. تحمل دیدن زاری مادر حمید 

وقتیپسرش را از دادگاه خار ج می کردند، نداشت. 

حدسمی زد به طرف او هم بیایند. برای 

 بخشش....برایگذشت.....برای رضایت . 

 یش را تندتر برداشت. حاجی پا به پایش آمد.قدم ها

 صدای قدم های محکمی را از پشت سرش می شنید.



 

حدس زد که سلمان و احمد باشند. سرش را تا وقتی 

بهماشین سلمان رسیدند، باال نیاور د. کنار ماشین 

ایستادو به نزدیک شدن سلمان نگاه کرد. اخم هایش در 

کرد به خانه همبود و صورتش سخت. احمد تعارفش 

شانبروند. گفت که مدتی است سر نزده و مهرنوش 

 مشتاقدیدارش است. ملیکا کوتاه تشکر کرد . 

 حاجی دست روی بازوی سلمان گذاشت و گفت:  

"بابا من این نزدیکی یه کار ی دارم. ببین ملیکا کجامی 

 ره؟ برسونش ". 

احمد و سلمان هر دو تعارف کردند که حاجی رابرسانند. 

 کا بی حوصله گفت:  ملی

"من یه ماشین می گیرم می رم خونه. مزاحم 

 آقاسلماننمیشم. اقاجون شما با ایشون برید ". 

 چشم دزدید تا نگاه شاکی و پر از حرف سلمان را نبیند.

حاجی کوتاه خد احافظی کرد و با رفتنش بر هر بحثینقطه 

ی پایان گذاشت. احمد هم که رفت؛ سلمان درماشین را 

 کرد و منتظر ایستاد تا ملیکا سوار شود . باز 

 جای هیچ بحث دیگری نبود. سوار شد. سلمان در را

بست و از جلوی ماشین دور زد و نشست. کمربندش 

 رابست و غر زد . 



 

"که خودت ماشین می گیری و می ری؟ این جوریاس؟ 

" نیم نگاهی انداخت و دست ها را زیر سینه جمع کرد 

 م جواب داد . وحق به جانب اما آرا

"خب آقاجون واجب تر بود. در ضمن مسیر شرکت 

 شمابه خونه هم نمی خوره و راه تون دور می شد ". 

معلوم بود که سر سازگاری ندارد. هنوز گره 

 ابروهایشمحکم بود . 

"اونوقت خو دت تنهایی به این نتیجه رسیدی؟ " 

 باورش نمی شد که سلمان با جدیت کل کل می کند.

 ش را درشت کرد و به نیم رخ مرد خیره شد . چشم های

"االن باید برای حرفی که زدم دفاعیه بدم خدمت 

تون؟مشکل کجاست؟ این قدر بی عرضه ام که نتونم 

 یهماشین بگیرم و برگردم خونه؟ " 

چانه اش منقبض ش د. برگشت نگاه بّرنده ای انداخت . 

"من اینو گفتم؟ اصالً شما به فکرت نرسید که 

حرفی مونده باشه که باید گفته بشه؟ " سرش را شاید

 برگرداند و با غیظ شانه باال انداخت . 

"فکر من دیگه کار نمی کنه. من علم غیب ندارم از سرو 

ریخت شما بفهمم حرفی دارید که بزنید. نه رمالم نهغیب 

 گو! " 



 

سلمان خنده اش گرفت. عاشق وقت هایی بود که 

 د حرف می زد . ملیکاعصبانی می شد و تند تن

برای این که دستش نرود طرفش و لپش را نکشد؛محکم 

فرمان را چسبید. با دندان های باال لب پایینش رابه داخل 

 دهانش کشید و آرام بازدمش را بیرون داد . 

"خانم که یادش نرفته قرار بود فکراش رو کنه و بهمن 

 جواب بده. هوم؟ " 

 لبخند نگاهشنگاهی غضب آلود به سلمان که با 

می کرد؛ انداخت. سلمان بد موقعی را برای سربه 

سرگذاشتنش انتخاب کرده بود. ظرفیتش تکمیل 

تکمیلبود. در حال حاضر فقط آغوشی می خواست تا بی 

منتنوازشش کند. شانه ای می خواست تا سرش را 

بگذاردو غمش را فراموش کند. با حرص و عصبانیتی 

 :  کهخودش هم دوستش نداشت؛ گفت

"من فکرامو بکنم یا شما؟ شمایی که تا بهتون 

گفتمشرکت رو نگه می دارم و می خوام مرکز بزنم؛ جا 

 زدید.

نه آقا من نباید فکرامو کنم. شما باید فکراتو کنی 

ببینیزنی رو می خوای که نصف وقتش رو بیرون باشه 

ومشغولیت خاص خودشو داشته باشه یا نه نمی 



 

ای که توی خونه بشینه خوای؟شاید زنی رو می خو

 منتظر تاشما بیای. هوم؟ کدومش؟ " 
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دل رمیده ی ما را به چشم خود مسپار  سیاه مست چه 

 داند نگاه بانی چیست؟  

  

لبش را از شرم زیر دند ان فشار داد. صورتش گرگرفت. 

نوک انگشت های یخ کرده اش را رویگونه هایش 

گذاشت و داغی شان را حس کرد. دودقیقه ی یک بار 

 زمزمه می کرد . 

"وای خدا جون! چم شده بود که این جور حرف زدم ". 

 سردردش اوج گرفت. حس می کرد دو تا سنج را کنار

شقیقه هایش می کوبند. دو مسکنی که خو رده، هنوز 

 اثرنکرده بود. از کشو یک شال نخی پیدا کرد و محکم



 

پیچاند. پرده ها را کشید و روی تخت دور سرش 

درازکشید. از خودش و تندخویی و سکوت سلمان 

 شرمندهبود. از این که فقط نگاهش کرد و گفت:  

"فعالً حالت برای حرف زدن خوب نیست. بهتره 

 بعداًصحبت کنیم ". 

تا خانه هم سکوت کرد. فکر این که سلمان را 

  ناراحتکرده؛ سردردش را بیشتر می کرد .

قبل از این که گوشی اش را خاموش کند؛ به نغمه زنگزد 

و گزارشی از وضع شرکت گرفت. بعد هم گفت کهحالش 

 خوب نیست و گوشی را خاموش می کند . 

 سرش را زیر پتو کرد تا نوری به چشمش نرسد.

یک ساعتی را به خ ودش پیچید و درد کم تر نشد. 

تلوتلوخوران بلند ازشدت سردرد، حالت تهوع گرفت. 

شدو با یک چشم نیمه باز، دو مسکن دیگر خورد و 

 بهتخت برگشت. زمان را از دست داد. وقتی سرش را از

زیر پتو بیرون آورد و گیج و منگ به ساعت نگاه 

کرد؛نمی دانست ده شب است یا ده صبح. صدای ضرب ه 

هاییبه در می خورد، باعث شد که تکان بخورد و آهسته 

رون بیاید. سرش گیج می رفت. آرام و با ازتخت بی

گرفتندستش به دیوار، به طرف در رفت. صدای صحبت 



 

چندنفر را از پشت در شنید. صدای بم مردانه و صدای 

آرامزنانه. چشمش به آینه ی کنسول افتاد. شالی که 

 بهسرش بسته بود ؛ یک بری شده و موهایش آشفته

وار و دورش پراکنده بود. تی شرتش نیمی در شل

نیمیدیگر روی پهلو لول شده بود. شال را از دور 

سرشباز و روی موهای پریشانش انداخت. دست برد 

وتی شرتش را صاف و مرتب کرد. اهمیتی به 

آستینکوتاه تی شرت نداد. فقط خواست زودتر این صدای 

بلنداع صاب خردکن  تق تق به در زدن، تمام شود. در 

 راباز کرد . 

 و سلمان و منصوره انگار آماده یمحبوبه و حاجی 

شکستن در خانه اش بودند. به زحمت زبان خشکش 

کرد. چشمش به سلمان بود که با « سالم»راجنباند و 

 دودستش موهایش را چنگ زد و بلند گفت:  

 "ای خدا! چه راحت سالم می کنه ". 

را تذکروار گفت. سلمان برگشت ورو « آقاسلمان»حاجی 

. دو دستش روی سرش ماندهبود. به آسانسور ایستاد

 محبوبه یک قدم جلو آمد و با نگرانی نگاهشکرد .

 "خوبی مادر؟ تو که ما رو نصفه جون کردی ". 



 

"خاله خب یه خبر بده حالت خوبه. چرا تلفنت 

 روخاموش می کنی؟ " 

منگ نگاهش را بین شان می چرخاند. نمی دانست 

. من و چرابرای چند ساعت خوابیدن باید توضیح دهد

 منکرد و قدمی به عقب گذاشت و تعارف کرد . 

 حاجی با سر به محبوبه اشاره ای کرد و گفت:  

 "خدا رو شکر که خوبی بابا! ما بریم ". 

« بریم آقاسلمان»دست روی کتف سلمان گذاشت و بلند 

 را گفت . 

سلمان بی نگ اه همراه حاجی رفت. چشم ملیکا تالحظه 

شد، دنبالش بود. دلشاز بی ای که در آسانسور بسته 

توجهی اش گرفت. هنوز ناراحت بود و ملیکانمی دانست 

برای  این که از دلش درآورد چه کند؟محبوبه و منصوره 

 وارد شده و به سالن رسیده بودند.

در را بست و اجازه خواست آبی به دست و رو یشبزند. 

 محبوبه گفت:  

 "قرص خوردی؟ " 

. اما نمی دانست چهعجله سرش را چرخاند و جواب داد

 ای برای صحبت است. منصوره سر به تأسفتکان داد. 

 "برو مادر آب بزن صورتت بیا! " 



 

 آب سرد رخوتش را کم کرد. لباسش را عوض کرد.

 برسی به موهایش کشید و ساده پشت سرش بست.

پشت پلکش ورم داش ت و سنگینی می کرد. به 

 ای سازشسالنبرگشت. محبوبه چای دم کرده روی چ

گذاشته بود. روی میز آشپزخانه پنیر و کره چیده و نانرا 

 در مایکروفر گذاشت . 
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 "بیا مادر، بیا یه چیزی بذار دهنت ". 

منصوره با ناراحتی و شکایتی که در صدایش پنه انبود، 

 گفت:  

 هست؟ "  "خاله حساب ساعتی که خوابیدی دستت



 

نگاهش چرخید روی ساعت دیواری، ده دقیقه از 

دهگذشته بود. با انگشتان به پیشانی فشار آورد. با 

 تعجبپرسید . 

 "ده صبحه؟ " 

 منصوره دستش را چرخی داد و به محبوبه نگاه کرد . 

"می بینی خواهر؟ بچم حق داشت نگران باشه. ساعتو 

 گم کرده ". 

تا تاریخ و ساعت سرگردان دنبال گوشی اش گشت 

رادوباره نگاه کند. محبوبه از آشپزخانه بیرون آمد 

 ودستش را گرفت و برد و روی صندلی نشاند و گفت:  

"مادر گوشیت خاموش بود و تلفن خونه رو جوابنمی 

دادی. منشی شرکت امروز به حاجی زنگ زد وگفت که 

هنوز نیومدی شرکت و دیروز هم گفتی حالتخوب نیست. 

ومدم سراغت چون حاجی گفتبذارم تنها باشی. دیروز نی

 امروز که این دختر زنگ زد"...... 

"یه ساعته داریم در می زنیم. دیگه سلمان می 

 خواستبره کسی رو بیاره در رو باز کنه ". 

معذرت خواهی کرد و از سردردش گفت. از خوردن 

چندمسکن با هم. دو لقمه نان و پنیر خورد و بلند شد. 

ی مطمئن شد، محبوبه و منصوره چیزینمی میزرا وقت



 

خورند جمع کرد. باورش نمی شد این همه مدت 

 راخوابیده باشد. امروز باید بانک میرفت و پول را

جابه جا می کرد. باید به شرکت هم سر می زد. 

 تندتندچرخید و آشپزخانه را مرتب کرد . 

 محبوبه و خواهرش راحت نشسته بودند به حرف زدن.

شد از عجله و کارش بگوید. کمی این پا وآن  رویش نمی

 پا کرد. ظرف میوه را آورد و لبه ی مبل نشست.

نگاهش به عقربه های ساعت بود. محبوبه از 

دادگاهپرسید. آهی کشید و سرش را تکان داد. چه می 

گفت کهتکرار غریبانه ی این روزهایش نباشد . خودش 

 شار همینهم ازتکرار غم و دردهایش خسته شده بود. ف

دردها و مشکالت بود که باعث شد با سلمان آن طورتند 

و بی مالحظه حرف بزند. حرف ناحقی نزده بود امامی 

شد همین حرف ها را دوستانه و آرام زد و نتیجه 

 همگرفت . 

باز هم نفهمید که جواب سلمان چیست؟ با ترس فکرکرد 

که اگر قرار باشد بین آرزوهایش و سلمان یکی 

ب کند چه می شود. میوه تعارف کرد. بی قرار راانتخا

بوداما نشان نداد. نگران شان کرده بود. از نگاه 

 هایمنصوره که خیره ی صورتش می شد؛ گر می گرفت.



 

نمی دانست اگر منصوره بفهمد که دلش را به 

پسرشداده، چه فکری می کند. همین طور مهربان 

ود؟  نگاهشمی کند؟ راه به راه قربان صدقه اش می ر

 محبوبه دست روی پای خواهرش گذاشت و گفت:  

"پاشو آبجی. پاشو بریم یه فکری برای ناهارمونکنیم. 

این دختر هم بره به کارش برسه. الکی که منشیزنگ 

 نزده ". 

دلش می خواست محکم بغلش کند و ببوسد این زنی 

راکه در حق ش مادری را تمام کرده بود. از ته دل 

د و ناهار را با هم بخورند. در دل تعارفکرد که بمانن

هم گفت. برایش محبت و « گور پدر کار و شرکت»یک

 مهرمحبوبه از همه چیز ارزشمندتر بود . 

به پای شان ایستاد وقتی بلند شدند که بروند. دم 

 درمنصوره برگشت و با حالتی خاص گفت:  

"یه زن گ به سلمان بزن. فکر کنم کارت داشت. 

 حرفا ". برایپول و این 

طوری گفت که انگار از تند حرف زدن ملیکا خبر داردو 

به بهانه ی کار می خواهد که به پسرش زنگ بزند واز 

 دلش درآورد. لپ هایش داغ شد و رنگ گرفت.

 نگاهش را پایین انداخت . 



 

"چشم. بله باید زنگ بزنم برای واریز پول 

 باهاشونهماهنگ کنم ". 

مانجا ایستاد و در را پشت سرشان که بست؛ ه

« وای»تندتندنفس کشید. نکند منصوره چیزی می داند. 

راناله کرد. کمی از سردرد دیروز مانده بود. اهمیتی 

 نداد.

زود دوش گرفت و آماده شد. بین شرکت و بانک 

 رفتن،اول شرکت را انتخاب کرد. 
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نغمه پرحرفی کرد و ریز به  دیروز هم نرفته بود.

ریزاتفاقات و کارهای انجام شده را برایش گفت. خوب 



 

بودکه همه چیز آرام و به روال بود. تذکر داد که وقتی 

 الزمنبود و اتفاقی نیفتاده، نباید به حاجی زنگ می زد . 

 کمی به کارهایش رسید و برای بانک ر فتن از شرکت

ناراحتی اش. خارج شد. فکرش پیش سلمان بود و 

حسمی کرد تند رفته و باید پیش قدم شود. روبروی 

 بانکایستاد. شماره ی حاجی را گرفت تا شماره حساب

را گفت؛ حاجی سریع جوابداد « سالم آقاجون»بگیرد. تا 

 . 

 "سالم بابا! من جایی هستم نمیشه صحبت کنم ". 

قبل از این که چیزی بگوید قطع کرد. هوا را با شدت 

بیرون داد. چاره ای نبود جز این که به  ازدهانش

سلمانزنگ بزند. صدای موذی درونش می گفت که 

 شمارهحساب شرکت را می تواند از برومند هم بگیرد.

لحظه ای پلک به هم گذاشت و باز کرد. اگر می خواستبا 

سلمان به نتیجه برسد؛ نباید از حرف ز دن فرارمی کرد 

 . 

گوشه ی ناخنش را شماره ی سلمان را لمس کرد و 

بهدندان گرفت و منتظر ماند. بوق ها یکی پس از 

دیگریدر گوشش صدا می کردند. داشت مطمئن می شد 

 که



 

 سلمان یا نمی خواهد جوابش دهد یا گوشی اش کنارش

نیست. ناامیدانه گوشی را از کنار گوشش پایین آورد 

 وصفحه را نگاه کرد که دید تماس وصل شده است . 

سلمان «بله»ا باال برد و اسمش را صدا زد. زود گوشی ر

محکم و خشن بود. آب دهانش را قورت داد. 

ازمزاحمتش معذرت خواست و توضیح داد که 

شمارهحساب شرکت را میخواهد. صدای نفس بلند 

 سلمانتوی گوشش پیچید. مکثی کوتاه و بعد . 

 "کجایی؟ " 

 آدر س بانک را داد و گفت در ماشین نشسته است.

ره توضیح داد که حاجی نتوانسته جوابش را بدهدکه دوبا

مزاحم او شده است. کفر سلمان را درآورد با اینحرف ها 

 . 

 "باشه فهمیدم دلت نمی خواست زنگ بزنی ". 

 "آقاسلمان؟! " 

 چنان ناباورانه اسمش را گفت که مجبور شد کوتاهبیاید . 

"وقت داری بیای این جا؟ بیا شرکت با هم می ریم 

 بانکنزدیک مون.....هوم؟ میای؟ " 

قبول کرد. از خدایش بود که فرصتی پیش بیاید و 

باسلمان بدون عصبانیت و ناراحتی حرف بزند. 



 

نزدیکشرکت پیام داد که سلمان هم بیاید. چیزی به پایان 

وقتکاری بانک نمانده بود. تا ماشین را پارک کند و ر 

 تظرش است.اهبیفتد؛ سلمان زنگ زد که جلوی بانک من

به قدم هایش سرعت داد. از دور قد بلند و هیکلدرشتش 

مثل یک تابلوی نئون درخشان بود. نزدیکشد. با دقت به 

سلمان نگاه کرد. دلش نمی خواستدل خوری یا ناراحتی 

را در چشم هایش ببیند. سلمانچشم گرداند. ملیکا گذاشت 

 به حسا ب ناراحتی و آهکشید. 

 سه نفر بیشتر در بانک نبود.وارد بانک شدند. دو 

کارمندی پشت باجه که سلمان را می شناخت، 

اشارهکرد. به سمتش رفتند. صندلی جلوی باجه را کشید 

را آهسته لب زد. ملیکا نشست. توضیح دادکه « بشین»و

 برای چه کاری آمده است. کارت ملی و کارت

بانکی اش ر ا به مرد داد. سلمان یک دست به 

 ست دیگر به دسته، خم شده بود؛ گفت:  پشتیصندلی و د

 "بزن به حساب مشترک شرکت ". 

فرم ها پر شد و ملیکا امضا کرد. با دیدن اسمی که 

کناراسم حاجی به نام صاحبان حساب بود؛ مصمم شد که 

ازاین فردی که تا حاال ندیده بپرسد. فقط باید اول کدورتر 

ه ا از دل سلمان پاک می کرد. نفس راحتی کشید ک



 

پولراحت منتقل شد. سلمان از مرد تشکر کرد و با 

همبیرون رفتند. جلوی در شرکت من و منی کرد و 

 باسری زیر افتاده گفت:  

"من یه معذرت خواهی به شما بده کارم. بابت تندصحبت 

 کردنم معذرت می خوام ". 

سلمان سکوت کرد تا سر ملیکا باال بیاید. لب هایشبسته 

گونه خودنمایی می کرد. ازخنده ی بود اما چال باالی 

 پنهان سلمان، لبخندی روی لبش نشست.

 خوشحال بود که سلمان معذرت خواهی اش را قبول کرد.

سلمان کمی نزدیک تر شد و پرسید که ناهار خوردهاست 

 یا نه؟ سرش را به دو طرف تاب داد و گفت:  

 "قبل از بیر ون اومدنم صبونه خوردم. اشتها ندارم ". 

 ین مانتویش را با دو انگشت گرفت و کشید . آست

 "بیا بریم باال غذا سفارش بدیم و با هم بخوریم ". 

دستش را کشید. دلش نمی خواست به شرکت برود 

 وتوی اتاق سلمان غذا بخورند.  یک قدم عقب رفت . 

 "شرکت نه ". 

سلمان سرش را پایین آورد. درک مخا لفت ملیکا 

را گرفت و با خود همراه کرد.  سختنبود. دوباره آستینش



 

بههمان رستوران نزدیک شرکت که با سعید رفته 

 بود؛رفتند. منتظر آماده شدن غذا، ملیکا گفت:  

"نظرتون رو راجع به حرف هام نگفتین. واقعاً 

 براممهمه که بدونم ". 

نگاه سلمان دور رستوران چرخید و کوتاه روی ملی 

 رد. کاماند. دست هایش را در هم گره ک

"بذار غذا بخوریم که اگه خواستی دعوا کنی، 

 گشنهنمونی و جون داشته باشی ". 

گفت. سلمان هم با ذوقجوابش « آقاسلمانی»خجالت زده 

 داد. مکثی کرد و بعد حرف زد . « جانم»را با

"قول می دم بعد از غذا مفصل حرف بزنیم. خوبه؟سؤال 

 دیگه؟ " 

. کمی سرخ دست ش را بند نمک دان روی میز کرد

 وسفید شد و گفت:  

"اوم.....یه سؤال دارم.....این آقایی که صاحب 

حسابمشترک با آقاجونه......می شناسیدش؟ آدم 

 مطمئنیهست؟ " 
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تقدیر من از بند تو آزاد شدن نیست  دیدی که گشودی در 

اش وقتی غذا می  و من پر نگشو دم  به زوایای چهره

 خورد؛ نگاه کرد.

نمی دانست چه سری در میان است که همین نگاهساده، 

دلش را لبریز از احساس می کرد. پررنگ ترینحس میل 

در آغوش گرفتن و فشار دادنش بود. مثلبچه ای شده 

بود که مدتی از عروسک مورد عالقه اشمحروم و حاال 

ه آن نمی باالی طاق چه جل وی چشمش بود امادستش ب

رسید. ملیکا هم انگار دختر بچه ایبود که از بزرگترش 

 سؤاالت بدیهی می پرسید . 

بعد از سؤالش تمام وجودش میل داشت که دو دستشرا  

دو طرف صورت دختر بگذارد و محکم محکملب هایش 

را ببوسد. دستش را روی دهان تا چانه اشکشید. در 

بهباد ندهد با دلش ذکر گفت تا شرف و آبروی هر دو را 

 این هوس های عجیب و غریبش . 



 

شانس آورد که زود غذا را آوردند. حواس هر دو 

پرتپسر جوان شد که ظرف ها را با دقت روی میز می 

 چید.

ملیکا به صندلی تکیه داد و خود را عقب کشید تاجلوی 

 دست و پای پسر نباشد . 

. امروز آرایشی نداشت. خط با ریکی از موهایش پیدابود

شال پهنش روی شانه و سینه را پوشانده بود. 

 اماچشمانش همان چشمان سرندی پیتی اش؛ درشت و

خوش فرم بود. دست هایش کوچک و سفید که رگ 

هایآبی زیر پوستش نقش انداخته بود. دستی به گوشه 

 یظرف ها زد و کمی به سمت ملیکا ُسر داد.  

ازه "بسم الل... همه شو می خوری ها! این چیه اند

 یگنجیشک غذا می خوری ". 

تشکرش آرام بود. منتظر شد تا سلمان چند قاشق پشتهم 

از چلو ماهیچه اش بخورد؛ خودش هم دو سه 

 قاشقخورد. سرش را بلند کرد و منتظر نگاه کرد . 

 "سؤال من جواب نداشت؟ " 

با دهان پر سرش را باال و پایین کرد. کمی دوغ درل 

 یوان ریخت و خورد . 

 داشت. فرصت نشد.......خیالت راحت آدم مطمئنیه ". "



 

 این جوابی نبود که انتظارش را می کشید. انتظار یک

بیوگرافی کامل را داشت. اصالً این آدم کی بود که 

فقطتوی حساب شرکت سهیم بود. نه در کار اجرایی 

 خبریازش بود و نه در هیئت مدیره . 

 دهان گذاشت. تکه های کوچک کباب را با کمی برنج در

سلمان تند غذا نمی خورد ولی هر قاشقش را 

دوبرابرلقمه ی ملیکا پر می کرد. قبل از این که دوباره 

 دهانشرا پر کند گفت:  

"چطور من توی شرکت ندیدم شون؟ اصالً ایرانه؟ 

 یاخارجه و فقط پول می گیره؟ " 

باز آن حالتی که لبش را لول و کمی حرص قاطی لحنش 

را بیچاره کرد. نفس عمیقی کشید وسرش را  بود، سلمان

 پایین انداخت و محکم گفت:  

 "غذاتو بخور. رفتیم بیرون برات میگم ". 

 ملیکا نمی فهمید ایراد صحبت کردن در حین غذا

چیست؟ فکر کرد که شاید دلیل خاصی دارد. پس 

ساکتماند و کم کم خورد تا زود دست نکشد و 

 سلمانسرزنشش نکند . 



 

مختلفی توی سرش چرخ می زد که  موضوعات

دوستداشت راجع به آن ها با سلمان حرف بزند. هی می 

 آمدچیزی بگوید و یادش می افتاد که نباید حرف بزند.

ملیکای کم حرف، انگار دیگ جوشانی از کلمات 

شدهبود. دیگی در حال سرریز شدن. سلمان حواسش 

 بودکه دهانش کمی باز می شد چیز ی بگوید و دوباره

 آراممشغول خوردن می شد . 

او هم زودتر از همیشه دست کشید و کم تر از 

همیشهخورد. آزمون سختی بود برای سلمان بعد از ده 

سالکه اراده اش را محک می زد. خواستن و دهنه زدن 

بهاین خواست. امیال مردانه ای که گویا بعد از ده 

سالبیدار شده و در وجودش طغیان کردهاند. وقتی 

مطمئنشد که ملیکا دیگر چیزی نمی خواهد؛ رفت حساب 

 کند.

ملیکا هم کیفش را برداشت و قدم زنان بیرون رفت. 

 درخیابان منتظر سلمان شد . 

 سلمان بیرون آمد و به ساعتش نگاه کرد و گفت:  

 "بریم جایی که بشه حرف بزنیم؟ " 

با تکان خفیف سرش موافقت کرد. گفت که ماشین 

پارک شده است. این بار هر دو شنزدیک شرکت 



 

درماشین ملیکا نشسته بودند. ماشین ملیکا برای 

هیکلدرشت سلمان به نظر کوچک می آمد. راه افتاد و 

نظرخواست که کجا برود. سلمان نگاهش را به روبرو 

میخکرد. نشستن به این حد نزدیک به زن، به اندازه 

 یکافی سخت بود . 

 چیزی پیدا کنیم".  "برو یه فضا ی سبزی... پارکی

 نسیم مالیمی می وزید اما از گرمی هوا کم نمی کرد.

پارکی که رفتند تقریباً خلوت بود. دو طرف میز 

شطرنجسنگی روبروی هم نشستند. زانوها نزدیک و 

فقط یکیاز آن ها می توانست دستش را روی میز 

بگذارد. البتهاگر نمی خواست با دست دیگری بر خورد 

اهش  را از میز باال نیاورد. مصمم بود کند. سلماننگ

 امروزحرف ها را تمام کند. به نظرش این داستان زیادی

کش دار شده بود. صحبت را با سؤال درباره ی سؤاآلخر 

 ملیکا شروع کرد. 

  

 #شهر_بی_فرشته 
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"توی رستوران سؤالی پرسیدی که باعث تعجب منشد . 

م برات گفتم. از ریز و جزئیاتش، بعدتو  من از گذشته

سؤالی می پرسی که می فهمم حتا خودم رو درستبهت 

 معرفی نکردم ". 

چشم های ملیکا ناخودآگاه درشت شد. حرف سلمانمعانی 

زیادی داشت. در کسری از ثانیه اطالعاتش رابازخوانی 

کرد. اطالعاتش جاهای خالی داشت. برای اوسلمان 

آقاسلمان بود یا سلمان خان. بزاقشرا بلعید و همیشه یا 

 با تردید گفت:  

"شما فامیلی تون چیه؟ هرچی فکر می کنم یادم 

 نمیادشنیده باشمش ". 

چال باالی گونهاش توی دید ملیکا قرار گرفت. بی 

 قرارنالید . 

 "آقاسلمان " 

 سرش را باال آورد. کمی گوش هایش قرمز بود.



 

ونه هایش افتاده بود. رگه های سرخی هم ر وی گ

سلمانلب هایش را به خنده باز کرد. همراه خنده تکان 

 آونگیبه سرش داد . 

"اول این که تا کی می خوای رسمی باشی و آقا به 

ُدماسمم ببندی؟ دوم این که شما کم لطفی من چی کار 

کنم؟این همه وقت پرونده های کارمندای شرکت زیر 

پرونده ی من می کردی؟  دستتبود؛ نباید یه نظر ویژه به

" خنده اش گرفت. آن روزها آن قدر استرس کار و 

اخمسلمان را داشت که فکرش طرف این چیزها نمی 

 رفت.

روزهایی که بغض مهمان همیشگی گلویش بود. 

 نفسیگرفت و شیطنتش گل کرد و جواب داد . 

 "برای چی باید نگاه می کردم؟ مگه خبری بود؟ " 

ی بگی من فقط از اول توی "باشه خانوم. می خوا

 نختبودم؟ آره اعتراف می کنم که بودم ". 

لبش را بین دندان ها گرفت. هنوز به این روی 

 رمانتیکسلمان عادت نکرده بود. 

 "خب نگفتید ". 

سلمان دستش را ستون کرد زیر گونه اش. کمی 

 نگاهشرا توی صورت ملیکا چرخاند و با آرامش گفت:  



 

 شاهرخه. شاهرخ صمدی من هستم. "اسم شناسنامه ا یم

این هم برمی گرده به همون دوران جاهلیت. فکرمی 

 کردم که اسم شاهرخ خیلی مناسب زورگیری نیست.

 همه رو وادار کردم که سلمان صدام بزنند ". 

 ملیکا بی هوا و با خنده میان حرفش آمد . 

"ماشاال برای خودتون بالیوودی هستین. شاهرخ خانو 

و فقط یه پریانکا کم دارین این وسطکه سلمان خان 

 ...." 

صدای خنده ی سلمان بلند شد. سرش را عقب انداخت 

وقاه قاه خندید. خودش هم خندید. باورش نمی شد 

اینهمه بی دقت بود. شاید چون سلمان را دور از 

دسترسمی دید؛ شوقی برای فضولی و کنجکاوی در 

ت و پایش موردشنداشت. یا شاید هم ترس از سلمان دس

 رامی بست . 

 "اینا که گفتی کی هستن؟ " 

توضیح داد که هنرپیشه های هندی معروفی هستند و 

کهکلی هم طرفدار دارند. سلمان چشمکی زد و 

 آهستهزمزمه کرد . 

 "توی خوش تیپی به پای من می رسن؟ " 

 اگر شرم و حیا اجازه میداد که با قربان قد و باالیش



 

جهان به پایش نمی رسد.  می گفت که هیچ مردی در

 پسترجیح داد فقط سرش را پایین بیاندازد. سلمان سرش

را جلوتر آورد. نفس گرمش وقت حرف زدن به 

صورتملیکا می خورد. اما هیچ کدام عقب نرفتند. 

صدایش آرامبود. انگار می ترسید که به گوش کسی 

 برسد. دلش تاپتاپ می کرد . 

لی جان. تو تنها ومن "بیا این فاصله رو تمومش کنیم م

 تنها....منتظر چی هستیم؟ " 

نفس ملیکا هم تند و لپ هایش گلی شد. لرزی بهصدایش 

 نشست اما ساکت نماند . 

"حرفام چی؟ چیزایی که خواستم و گفتم. جواب اونا 

 رونمی دین؟ " 

 دلش برای یک لحظه گرفتن دست هایش، ضعف رفت.

م می شدند  کاش از آخر به اول می رسیدند. اول محر

وبعد هر چه دل شان می خواست حرف می زدند. 

االنتکلیف او چیست با این اُردهای ناشتای دلش. دلشمی 

 خواست اول هر جمله اش کلمه ای عاشقانه بگوید.

از همین کلماتی که از زبان جوانان می شنید و بعیدمی 

 دانست روزی به کسی بگوید. #شهر_بی_فرشته 
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از همین کلماتی که از زبان جوانان می شنید و بعیدمی 

دانست روزی به کسی بگوید. کمی عقب کشید. بایدبه 

 خودش مسلط می شد. نفسش را با آه بیرون داد . 

"نگران چی هستی؟ اگه من دوست نداشتم کار کنی 

کهخیلی کارا رو نمی کردم. برعکس از این که کار کنی 

لی هم خوشم میاد. فقط.....فقط یه  ومستقل باشی خی

نکتههست که روش اصرار دارم. دوست دارم این اولین 

 وآخرین باری هم باشه که درباره اش حرف می زنم ". 

 حرفش را کامل نکرد. منتظر عکس العمل ملیکا شد.

ملیکا هم خواست قبل از این که به خواسته ی 

 سلمانبپردازد؛ مطمئن شود که سلمان منظورش را

 درستفهمیده است . 

"پس با شرکت و مرکز مخالفتی ندارین؟ درسته؟! " 

 ابرویش را باال برد و نگاه عمیق و کش داری کرد.

 لبش را با زبان کمی تر کرد و با جدیت گفت:  



 

"شرکت که تکلیفش مشخصه. مشکلی هم نداره. 

امامرکز رو می خوام خوب فکر کنی. نه این که 

 رم میگم که مرکز زدن فقط بهمخالفباشما! نه. فقط دا

 ساختمون و امکانات رفاهی نیست. خودت که بهتر

می دونی طرف حسابت بچه های زخم خورده ای 

هستنکه نیازشون به محبت خیلی بیشتر از رفاه و 

 مادیاته.

ببین و بسنج که همزمان با کار شرکت از پس مرکز 

 همبرمیایی یا نه. اما حرف من درباره ی این هم نیست

."  به فکر افتاد. سلمان درست می گفت. باید به همه 

یجوانب خوب فکر می کرد. باید با چند نفر خبره ی 

اینکار مشورت می کرد و بعد تصمیم می گرفت. فکر در 

اینباره را گذاشت برای وقتی که تحقیق و مشاوره 

اشکامل شده باشد. در حال حاضر مسئله ی مهم به 

 که از ته دل می خواستش. تفاهمرسیدن با مردی بو د

 آرزویش این بود که کنارش باشد . 

لبخند کم رنگی زد و صاف نشست. توجهش را به 

 مردداد و گفت:  

"اون چیزی که خیلی براتون اهمیت داره چیه؟ " سلمان 

هم عقب کشید و کمرش را صاف کرد. نگاهشرا اطرافش 



 

چرخاند و روی میز نگه داشت. دوستنداشت عکس 

 ل یکا را توی صورتش ببیند.العمل م

واکنش اولیه در چشم ها و تکان و لرز در 

عضالتصورت، نه دروغ داشت و نه الپوشانی. بهتر بود 

کهبدون دیدن این واکنش ها، حرفش را می شنید. 

 نگاهشرا محکم روی میز نگه داشت و گفت:  

"تنها چیزی که ازت می خوام اینه که یه قرون از 

وی خونه ی من نیاری. یه قرون  ماالون مرحوم رو ت

ازمالش رو نمی خوام خرج زندگی من بشه. همین! " 

سکوت ملیکا طوالنی شد. سرش را باال آورد. صورتزن 

گرفته و چشم هایش در اشک غرق بود. ابروهایشبهم 

نزدیک شد. به نظر خودش کار سختی نخواستهبود. 

ی کالفه لب هایش را گرد کرد و نفسش را با صدایپو وف

 بیرون داد . 

"این اشکی توی چشماته دلیلش چیه؟ خیلی سخته؟باور 

 کن برای منم سخته که زحمت کشیده ی یه مرد

دیگه بیاد توی زندگیم. یه کم من رو درک کنی 

متوجهمیشی چی میگم. می تونی سرمایه گذاری 

کنی.....خیریهبزنی. صدقه بدی. به نام خودت هرچی می 

 خوای بخری.



 

 می فهمی؟ " 
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کافر نه ایم و برسرمان شور عاشقی است  آن را که 

 شور عشق به سر نیست کافر است  

  

این چند روز از فکر زیاد، احساس می کرد مغزش 

ورمکرده است. بعد از چندین سال استراحت، یک هو 

حجمزیادی از فکر، مغزش را محاصره و تحت فشار 

قرارداده بود. کار شرکت از سویی و دادگاه و تصمیمی 

کهباید برای قاتلین می گرفت از سوی دیگر. مهم 

ترینچیزی که باعث سردردش می شد، درخواست 

سلمانبود. نحوه ی انجامش مهم بود و او نمی دانست 

چطورباید مدیریتش کند. مستأصل شده بود. همان وقت 



 

کرد اما بعد باسکوت و سر تکان دادن، موافقت 

 وسواسفکری گرفت که چه کند و چه نکند . 

کار مجتمع هم شروع شده و سلمان بیشتر اوقات 

شمالبود. چند روز بود که همدیگر را ندیده و دل تنگی 

همدردی بود کنار بقیه ی دردهایش. از این که فردا 

جمعهبود و می توانست کمی استراحت کند، لبخندی 

 رویلب هایش آمد . 

 سر ش را داخل اتاق کرد و گفت:  نغمه 

 "بااجازتون من برم. همه رفتن ". 

به دختر گفت « خسته نباشی»لبخندش را عمق داد و 

وراهی اش کرد. خودش هم دو دستش را بهم قالب کرد 

ورو به جلو کشید تا کمی خستگی اش کم شود و 

راهبیفتد برود خانه. در راه خانه بود که محبوبه زنگ 

 زد.

« کجایی و چه می کنی؟»مثل همیشه با محبوبه 

 شروعکرد و بعد حرف اصلی اش را زد . 

"مادر امشب مهمون دارم یه کم خاصه. دلم می خواد 

 یهکم متفاوت ظاهر بشی ". 

 ملیکا خندان سر به سرش گذاشت . 



 

"متفاوت چطوره مادرجون؟ برم شنیون کنم یا 

 آرایشخلیجی؟ " 

ی خودت. یه کاری  "نمی دونم اونو می ذارم به عهده

 کنکه چشم مهمونا جز تو کسی رو نبینه ". 

 با حیرت و ناباورانه گفت:  

"جدی میگین؟ مهمونا کی هستن؟ این جور که 

 شماگفتین ترجیح می دم توی خونه ی خودم بمونم ". 

"نه نه این چه حرفیه؟ نه مادر شوخی کردم. 

 فقطخواستم بگم یه کم رسمی تر از همیشه باشی ". 

حبوبه و حرف ها یش شک به دلش انداخت. م

ترسیدمحبوبه بی خبر از قول و قرارش با سلمان، 

برایشخوابی دیده باشد. سلمان هم همین نیم ساعت پیش 

 زنگزده و گفته بود که معلوم نیست کی از شمال برگردد.

دلش  می خواست شماره ی سلمان را بگیرد و ازدل 

نست خبری از شوره و شکش بگوید. شاید او می توا

این مهمانی یک هویی بگیرد. دستش رفت که اسمش 

 راروی صفحه ی گوشی، لمس کند اما پشیمان شد . 

اگر واقعاً محبوبه برنامه ای ترتیب داده باشد؛ سلمان 

 بافهمیدنش داغان می شد. ترجیح داد صبر کند تا شب.



 

اما این که به توصیه ی محبوبه گوش کند نه! قصدجلب 

س را نداشت . قصدش این بود که باحاجی توجه هیچ ک

مشورت و برای درخواست سلمان راه کار پیداکند. این 

 مهمانی هم قوز باالی قوز فکرهایش شد . 

 استراحت و دوش سرحالش آورد. کم کم باید برای

مهمانی محبوبه آماده می شد. لباس های توی کمد 

رایکی یکی رد کرد. بین کت و دامن و تونیک و 

 مردد بود .آخر هم تونیک و شلوار را انتخاب کرد.شلوار

تونیک برش دار جین نازک که بلندیش تا وسط رانشبود 

 و شلوار از باال گشاد از همان جنس کمی تیره تر.

 موهایش را جمع کرد و شالش را روی سرش انداخت.

 صندلش را برداشت. چند پاف عطر روی گردن و

د. همین هم لباسش زد. فقط مدادی توی چشمش کشی

 ازنظرش زیاد بود . 

استرس برخورد با افراد جدید اذیتش می کرد. 

چندبارتصمیم گرفت بهانه ای بیاورد و نرود. اما پشیمان 

 شد.

فرار راه درستی نبود. به خودش دلداری داد کهمهمانی 

 معمولی است و تمام می شود . 



 

جلوی در محبوبه نگاهی به سرتاپایش انداخت و باخنده 

 :  گفت

 "اینی که پوشیدی خیلی رسمیه؟ امان از دست تو ". 

را با التماس زمزمه کرد. صندلش راجلوی « مادرجون»

پایش گذاشت. در حینی که پا می کرد، سراغحاجی را 

 گرفت. حاجی از اتاق بیرون آمد . 

 " سالم اینجام بابا کاری داشتی؟ " 

  

 #شهر_بی_فرشته 

  

 #الف_صاد 
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 هر سه به طرف سالن رفت ند. با کنجکاوی پرسید . 

"آقاجون شما می دونید مهمونا کی هستن؟ مادرجونکه 

 از بس گفت رسمی و مهم، من استرس گرفتم ". 

 "حاال میان می بینی. حاجی هم چیزی نمیگه ". 



 

حاجی از حرف محبوبه خندید و دو دستش را به 

روی لبش مثل  نشانهتسلیم باال آورد و بعد دو انگشت را

 زیپکشید. ملی کا هم خندید . 

 "جونم به این جذبه! یه دونه ای مادرجون ". 

چیدمان میوه و شیرینی و ظرف هایی که محبوبهاستفاده 

کرده بود؛ نشان می داد که چقدر مهمان ها مهمهستند. 

سرویس چای خوری که آماده در سینی چیدهبود را 

 نشان داد و گفت:  

 چای بریز بیار ".  "مادر توی اینا

جوابش ب ود اما شک ملیکا بیشتر شد. «چشم»

همیشهبا تعارف زیاد و اصرار محبوبه اجازه می داد، 

پذیرایییا کاری انجام دهد. دل شوره رهایش نمی کرد. 

کاشمحبوبه رک و راست می گفت چه خبر است. 

 کاشسلمان این همه تعلل نمی کرد و زودتر پا پیش

ه مادر و خاله اش می گفت. وقت می گذاشت. حداقل ب

 «.االن دیگه منصوره هم باید برسه»یمحبوبه گفت: 

ترسید که نکند منصوره برای دور کردنش از 

 سلمان،کسی را معرفی کرده باشد . 

گیر افتاده بود و راه پس و پیش نداشت. بغضش راپس 

 زد و خود را دلداری داد که . 



 

م. زبون دارم "اسلحه پشت کله م نذاشتن که قبول کن

 ومخالفت می کنم ". 

 مصمم شد که این مهمانی را با جدیت پشت سر بگذارد.

مهم نبود که محبوبه و منصوره دست به یکی کرده 

اند،شوهرش بدهند. با احترام و خوش رویی مخالفتش 

 را

اعالم می کرد. با این افکار خودش را آرام کرد. 

سبزی اش محبوبهغذا هم پخته بود. رنگ و بوی قرمه 

محشر وهمان چیزی بود که سلمان عاشقش بود. جای 

سلمانامشب خالی از دست پخت خاله ی گرامی اش نوش 

 جانکند . 

برای این که حواسش را پرت کند؛ کنار حاجی نشستو 

راجع به مجتمع و کارهایی که باید انجام می 

دادند؛صحبت کرد. محبوبه هم به اتاق رفت تا لباسش 

و دامن یاسی و صندلی به هم ان راعوض کند. کت 

رنگپوشید. موهای مصری بلوندش را سشوار کشید 

 وگیره ی نگین دار را یک طرفه روی موهایش نشاند.

دستی به صورتش کشید و از اتاق بیرون آمد. 

 نزدیکسالن که شد؛ ملیکا نگاهش کرد و بلند گفت:  

 "تبارک الل احسن الخالقین. عجب مادرجونعروسکی ". 



 

نگاه تحسین آمیزی به زنش کرد و دو سه  حاجی

 ضربهبه دسته ی چوبی مبل زد . 

 "بزنم به تخته چشمش نکنی خانمم رو ". 

ملیکا بلند خندید و محبوبه پشت چشمی نازک و ایشیهم 

 ضمیمه اش کرد و گفت:  

"خبه خبه مسخره نکنید. چی کار کردم که شلوغشمی 

 کنین ". 

اش انداخت و لپ  ملیکا بلند شد و دست دور شانه

 تپلشرا محکم ب وسید . 

"ماه شدی قربونت برم. مسخره چیه؟ ماشاال 

 ماشاالعینهو عروسک ". 

کمی سرخ شد و لب گزید و آهسته تشکر کرد. انگارکه 

دخترکی نوجوان است. با حاجی از محبوبه تعریفکردند 

تا جایی که جیغش را درآوردند و خواست که بسکنند. 

زن و شوهر، احساس داشتنخانواده و ملیکا کنار این 

پدر و مادر می کرد. انگار سال ها کنار همزندگی کرده و 

با هم بوده اند. محبوبه اگر مادر نبودولی مادری کردن 

 را خوب بلد بود. حاجی اگر پدر

 می شد؛ مهربان ترین پدر دنیا بود. همین که آرش را



 

 جوری حمایت کرد که خیلی زود از فقر بیرون آمد.

یاسلمان را طوری زیر بال و پر خود گرفت که 

پدرشنتوانسته بود؛ این گونه حمایتش کند. از روز 

اولطوری با ملیکا رفتار کرد که حس پدر داشتن کرد. 

آنهم زمانی که فکر می کرد در این شهر دراندشت بی 

 درو پیکر همه گرگ هستند و فرشته ای پیدا نمی شود.

رد که نسل انسان هایخو وجود حاجی و محبوبه ثابت ک

ب هنوز منقرض نشده و فقط شانس می خواهد که باآن 

 ها آشنا شوی . 

محبوبه نگاهی به ساعت کرد و نچی گفت. حاجیآهسته 

 را برای آرام کردنش« هنوز دیر نکردن»

زمزمه کرد. صدای زنگ باعث شد محبوبه بپرد 

 « اومدن »وبگوید.

مهمان ها که ملیکا خواست به آشپزخانه برود تا 

 واردشوند بعد بیاید. محبوبه دستش را گرفت . 

 "فکر کنم منصوره اس " 

  

 #شهر_بی_فرشته 

  

 #الف_صاد 
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همین باعث شد منصرف شود و با محبوبه به 

 استقبالبرود. حاجی جلوتر برای باز کردن در رفته بود.

منصوره مشغول احوال پرسی با حاجی وارد شد. 

 رحریر گل دار مجلسی پوشیده و روسری ابریشمیچاد

رنگی، سرمه ای به چشم کشیده و ترگل و ورگل 

جلوآمد. ملیکا بغلش کرد و بوسیدش و سرش را 

 نزدیکگوشش برد و گفت:  

 "خاله چشمم شور نیست ولی ماشاال امشب ترکوندینا!

 دو تا خواهری کوالک کردین ". 

و با منصوره دستش را روی گونه اش گذاشت 

 محبتجوابش را داد . 

"یکی اینو ب گه که خودش مثل عروسک نباشه. 

 فداتشم پیش تو که ما به چشم نمیایم ". 

 سرش را روی شانه ی منصوره گذاشت و یواش گفت:  

 "وای من غش! من مردم از این همه تعریف ". 

 ریز ریز می خندید که فکر کرد صدای سلمان را شنید.



 

واضح که منصوره فهمید و تکانی خورد. آن قدر 

بلندخندید. با خجال ت از منصوره فاصله گرفت اما 

 دستشدر دست زن ماند . 

سرش را بلند کرد و سلمان جدیدی را دید که با 

حاجیدست داد و خم شد تا محبوبه بتواند صورتش 

راببوسد. قلبش انگار مواد مذاب پمپاژ می کرد به 

آن به تب  جایخون. بدنش داغ شد. حس کرد در یک

 چهلدرجه دچار شد . 

 ریشش را زده بود. ته ریش کمی روی صورتش بود.

زاویه فک و چانه مشخص شده بود. سال ها جوان تر 

بهنظر می رسید. قفسه ی سینه اش برای قلبش گویی 

تنگبود و جا نداشت. دستش در دست منصوره نم ناک 

 شد.

 دلش ضعف رفت و زانوهایش سست شد. در دل نالید . 

 "خدایا شیرینی بودن سلمان با چیزی خراب ن شه ". 

 سلمان نزدیک شد. لبخند زد و سرش را کمی خم کرد.

سبد گلی را که انگار تازه در دستش دید را به 

 طرفشگرفت . 

 "قابل شما رو نداره خانوم! خوب هستین؟ " 



 

دلش شده بود مثل مرغ عشقی که جفتش را بعد از 

آورده اند. پرپر می زد و دوسه روز دوری، کنارش 

دورشمی چرخید. جایش نبود که نوک به نوکش بساید و 

ازبودنش نغمه ی شادی سر دهد. گیج و گنگ به سبد 

 وسلمان نگاه کرد. منصوره دستش را کشید . 

 "سلمان مامان سنگینه خودت بیار بذارش روی میز ". 

چشم هایش دو دو زد بین منصوره ای که دستش رامی 

سلمانی که لبخند به لب با دستی که جعبه کشید و 

یشیرینی د اشت تعارف کرد که جلوتر برود. 

انگاررودست خورده بود. همه با هم تبانی کرده بودند 

تاغافلگیرش کنند. یک لحظه از این که به حرف 

محبوبهگوش نداده، پشیمان شد. با منصوره همراه شد 

 د.وحاجی و محبوبه هم پشت سرشان آمدند و نشستن

 سلمان سبد و جعبه را روی کانتر آشپزخانه گذ اشت.

آمد و روبرویش نشست. خودش بین دو خواهر 

 نشستهبود . 

دلش یک لیوان آب یخ می خواست تا آتشی که به 

جانشافتاده بود را کمی سرد کند. اصالً به همچین 

مجلسخواستگاری فکر هم نکرده بود. سابقه ی حضور 



 

قط در حد چیزهایی که درهیچ مجلسی هم نداشت. ف

 ازسریال های تلویزیونی دیده بود؛ می دانست. کت و

شلوار به تن سلمان برازنده بود. موهای مشکیاش رابه 

طرف باال شانه و احتماالً کمی ژل یا چسب یا هرچیز 

دیگری که نمی دانست چیست؛ زده بود که همحالتش را 

 نگه داشته و هم براقش کرده بود . 

 یش را روی تک تک شان می چرخاند.منتظر چشم ها

فرق زیادی با همیشه ای که دور هم جمع می 

شدند،نداشت. اگر خوش تیپ شدن سلمان و آالگارسون 

 کردنمنصوره و محبوبه را حساب نمی کرد. وقتی خوش

وبش سلمان و حاجی تمام شد؛ منصوره سینه ای 

 صافکرد و گفت:  

ایید "حاجی شما بزرگ سلمان و ما هستید. بفرم

 شروعکنید ". 

برای « خدا بیامرزی» حاجی هم تعارفی کرد و 

پدرسلمان فرستاد و آرام و با طمأنینه شروع کرد 

ازسلمان سؤال پرسیدن. چه می کند و کارش چیست و 

 چهدارد و چه ندارد . 

چشم های ملیکا به درشت ترین حد ممکن رسید. 

 هرچهمنتظر ماند که کسی بخندد و همه چیز به شوخی



 

برگزار شود؛ اتفاقی نیفتاد. هم حاجی خیل ی جدی 

سؤالمی پرسید و هم سلمان با جدیت جواب می داد. 

منصورهگاهی با جمله ای حرف هایش را تکمیل می 

کرد. نگاهسلمان که با نگاهش برخورد کرد؛ دید که لبش 

را گازگرفت و با ابرو اشاره کرد. نفهمید منظورش 

چای بیاورد. سینی چای  چیست؟  محبوبه آهسته گفت که

راآورد و مثل ه میشه اول جلوی حاجی گرفت. در 

 کمالتعجب حاجی برنداشت و گفت:  

 "اول منصوره خانوم ". 

همه چیز عجیب و غریب بود. طوری رفتار می کردندکه 

انگار با هم تعارف دارند. وقتی همه چای 

برداشتند،حاجی نظرش را جویا شد. کاش محبوبه از قبل 

دیالوگیکه باید می گفت را یادش می داد. مرا سم 

خواستگاریچیزی بود که فکرش را هم نمی کرد داشته 

باشد. باآرش که نداشت و بعد از حدود ده سال زندگی 

مشترکهم انتظارش را نداشت که داشته باشد. ازدواج 

اولشنبود ولی اولین مراسم خواستگاری اش بود. 

 درستمثل سلمان ..... 

نست شاید برای سلمان اولین بار نبود. مهم اینبود نمی دا

 که در این موقعیت نمی دانست چه بگوید. نظر



 

واقعی یا تعارف و جواب سر باال دادن. یا ناز کردن ورو 

 گرفتن . 

  

به محبوبه نگاه کرد که با آرامش پلک روی هم گذاشتو 

لبخند زد. منصوره هم دستش را بین دو دستشگرفته و 

اه و آرامی می زد. جوری دل گرمیدادن. ح ضربات کوت

 اجی با محبت نگاهش می کرد و سلمان منتظر.

 یک باره گفت وگویش با سلمان را به یاد آورد و گفت:  

 "هرچی آقاجون بگن ". 

  

 #شهر_بی_فرشته 
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در خاک هم دلم به هوای تو می تپد  چیزی کم از بهشت 

 تو  ندارد هوای 

  



 

چشمش به انگشتر توی دستش خورد، همان 

حسناباوری توی وجودش رشد کرد. باور این که 

زنسلمان شده است. روی تخت دراز کشیده و گوشی 

روی شکمش افتاده بود. منتظر تا سلمان زنگ بزند . 

 تمام آن شب برایش مثل یک رؤیا بود. رؤیایی که با

شروع شد. ورود سلمان و منصوره با گل و شیرینی 

باچک و چانه های حاجی و آخر هم پرسیدن نظر ا و 

بهسرانجام رسید. دیدن رضایت در صورت حاجی 

فشار « هرچی آقاجون بگن.»ومحبوبه از گفتن 

که گفت. « زنده باشی»دستمنصوره و تشویق و 

لبخندسلمان هم می گفت که حرف بدی نزده است. ادامه 

 اشهم گفت:  

 "ببخشید من گیج شدم ". 

هر کدام با مهربانی دلداری دادند. قسمت جالب، بهنظر 

ش وقتی بود که منصوره از طرف سلمان انگشتربه 

 دستش کرد. یک چشمش به سلمان بود و نگاه

 حسرت مندش و چشم دیگر به منصوره که دستش را

گرفت و با احتیاط انگشتر را توی انگشتش کرد. 

خت و از وقتیجالب تر شد که سلمان سرش را زیر اندا

 حاجیخواست که محرم شوند . 



 

"لزومش چیه بابا؟ مگه قرار نیست توی این هفته 

 عقدکنید؟ " 

ملیکا عاشق دست پاچگی و چالندن دست هایش شد. 

منو منی که کرد. دلش می خواست با صدای بلند 

بخندد.سلمان و هول شدن؟ حاجی هم خوب بلد بود به 

 موقعسخت بگیرد. سلمان اصرار کرد . 

 حاجی اذیت نکن جون سلمان. یک هفته اس ".... "

منصوره وس اطت کرد. دلش برای مظلومیت 

پسرشسوخت. محبوبه هم تأیید کرد. نگاهش سرگشته 

بینحاجی و سلمان می چرخید. قطرات درشت عرق 

رویپیشانی سلمان خودنمایی می کرد. حاجی جدی تر از 

هرزمانی بود؛ وقتی نظرش را پرسید. مانده بود 

هبگوید. نگاهش را میخ صندل هایش کرد. دهانش چ

 خشکشد ه بود. سعی کرد بزاقی بیابد و لبش را تر کند.

می دانست صدایش لرزش دارد. گلویش را با سرفه 

 یکوتاهی صاف کرد و گفت:  

"مشکلی ندارم. به شرط این که فقط یک هفته باشه 

 وکسی هم نفهمه ". 



 

سرش را باالآورد. با صدای نفس بلندی که سلمان کشید؛ 

دستمال به پیشانی اش کشید. انگار که مسافتی رادویده 

 باشد، نفسش هم مقطع باال می آمد. منصوره کل

کشید و محبوبه دست زد. حاجی با دست به کنار 

 سلماناشاره کرد و گفت:  

 "بیا این جا بشین باباجان ". 

همان طور که خواسته بود، فقط برای یک هفته 

د. محبوبه صورتش را بوسید و اشکش محرمسلمان ش

راپاک کرد. منصوره سلمان را بغل کرد و آهسته 

چیزیتوی گوشش می گفت. سلمان خم شد و دست 

مادرش رابوسید. صحنه ی احساسی بود که چشم ها را 

نمناککرد. محبوبه با خنده دست زد و توجه همه را 

 جلبکرد . 

"خب خداروشکر خواستگاری به خوبی و خوشی 

 ومشد. حاال خانواده دور هم شام می خوریم ". تم

ملیکا خواست بلند شود که دست سلمان روی 

دستشنشست. دو خواهر هم اصرار کردند که بنشیند. 

حاجیبرای نماز به اتاقش رفت. دستش بین دست های 

 بزرگسلمان گم شد. سرش را باال آورد و نگاهش کرد.



 

چشم های سلمان طوری روی صورتش می چرخید 

 کهانگار اولین بار است او را می بیند. آهسته ل ب زد . 

"چه خوبه که این قدر نزدیکمی. دیگه طاقت 

 دورینداشتم. خوبه که قبول کردی ". 

ملیکا هم مثل خودش آرام جوابش را داد. حواسش 

 بودکه صدایش از محدوده شنوایی سلمان فراتر نرود . 

لی معذبم ". "عقد می کردیم بهتر نبود؟ این جور من خی

کوتاه گونه اش را نوازش کرد و دوباره دس تش 

 راگرفت . 

"دلت می اومد منو این جور ببینی. دلم هالکته آخهبی 

 انصاف ". 

 نرم خندید. از دل او خبر نداشت که چطور هالکش بود.

باور لمس دست های سلمان سخت بود. دست سلمان 

کهدور کمرش حلقه شد و انگشتانش روی 

ست؛ تکانی خورد و خندید. خنده اش با پهلویشنش

فشارانگشتان سلم ان که سعی داشت آرام نگهش دارد 

بیشترشد. دستش را آزاد کرد و جلوی دهانش گرفت و 

 بادست دیگر سعی کرد دست سلمان را پس بزند . 

 "چته؟ چی شده؟ آروم باش! " 



 

سلمان گیج از خنده ی بی جهت و پیچ و تابی که 

 ستش را محکم تر می کرد. بهخودش می داد؛ د
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سلمان گیج از خنده ی بی جهت و پیچ و تابی که 

بهخودش می داد؛ دستش را محکم تر می کرد. ملیکا 

قرمزشد و به زحمت خودش را از حلقه ی دست های 

بزرگسلمان رها کرد و کمی عقب رفت. نفسش از خنده 

 باال نمی آمد . یزیاد 

حواس منصوره به آن ها بود. شرمنده لبش را گاز 

گرفت. مثل دخترکی رفتار کرده بود و از این رفتارهرچند 

غیر ارادی، خجالت کشید. نفس عمیقی کشید وخودش را 

 جمع و جور کرد . 



 

 "اوم......من...من قلقلکیم. دست تون "..... 

و هومیکشید  ابرو و گوشه ی لب سلمان با هم باال رفت

 . 

"دست تون؟......پس خانوم قلقلکیه؟ " کمی متفکر نگا 

 هش کرد و یک هو گفت:  

"توی اون عکس هم مامان و خاله دست روی 

پهلوتگذاشتن که ریسه رفتی. هان؟ " سرش را با تردید 

 تکان داد . 

 "کدوم عکس؟ " 

سلمان گوشی اش را درآورد. با انگشت اشاره کرد 

می خود را به طرفش کشید. سلمان کهجلو بیاید. ک

 آهستهزمزمه کرد . 

"اگه نمی خوای خودم دست بندازم و بکشمت 

 جلو؛خودت راه بیا ". 

 ملیکا کمی روی مبل خودش را کشید. زانویش به

زانوی سلمان خورد. سرش را هم جلوتر برد. 

سلمانهمان طور که عکس های گوشی را باال و پایین 

 می کرد؛گفت:  

رو ننداختم که تو دوری کنی. دلم می  "به حاجی

 خوادنزدیک باشی و حست کنم. قبوله؟ " 



 

 م لیکا نگاهی طرف آشپزخانه انداخت و من و من کرد . 

 "آخه روم نمیشه. یهو بیام بچسبم بهت، نمیگن "..... 

"نه نمیگن. می دونن من خواستم. کار بدی هم نمی 

 کنیمکه ". 

ب نگاهش کرد که عکس را پیدا کرد. ملیکا با تعج

 « اینعکس پیش شما چی کار می کنه؟ »

سلمان دست دور شانه اش انداخت و گوشه ی ابرویشرا 

 بوسید و همان جا لب زد . 

"دلم رفت برای خنده ات. این عکس مونس شبای منبود 

 ." 

سرش را کمی کج کرد تا صورتش روبروی سلمانقرار 

روی  بگیرد. دلش پر شد از عشق سلمان. کف دستشرا

« عزیزم»صورت سلمان گذاشت. لبش تکان خورد و

نقش بست روی لبش. توی چشم هم خیره بودند. صدای 

از « شامآماده اس؟»حاجی که از محبوبه می پرسید: 

خلسه بیرون شان آورد. ملیکا زوددستش را انداخت و 

کمی خودش را عقب کشید. سلمانایستاد و ملیکا را با 

دورشانه اش برنداشت.  خود بلند کرد. دستش را از

 چسبیده به هم به طرف میز رفتند . 



 

همان طور روی تخت چشم ب ه حلقه اش خاطرات آن 

شبرا مرور کرد. یک هفته از عقد رسمی شان می 

 گذشت.

 برای محضر مهرنوش و احمد را هم دعوت کرده بود.

حضور سعید باعث شد کمی دست پاچه شود. اما 

ش کرده بود. جز تبریک گویاسلمان خیلی خوب توجیه ا

وآرزوی خوشبختی حرف دیگری نزد. منصوره 

اصراربه جشن دا شت و زبان ملیکا کوتاه بود. مادر بود 

وبرای تک پسرش آرزوها داشت. سکوت کرد و سپردبه 

 سلمان و مادرش . 

گوشی روی شکمش تکان خورد و صدای زنگش 

بلندشد. عکس سلمان و اسمش روی صفحه 

 لبش کش آمد و تماس را جواب داد . خودنماییکرد. 

 "جانم سلمان ".

می توانست لبخند را روی لب سل مان از جوابش 

تصورکند. کلی سعی کرده بود تا با سلمان رسمی نباشد. 

اگرچشم دشمن کور می شد و گوش شیطان کر، 

خوشبختینزدیکش شده بود. می ماند سلمان و خواسته 

 هایش.



 

ند. پولش را برای اصرار داشت خانه ای اجاره ک

خریدمجتمع صرف کرده و می گفت تا فروش ویالهانمی 

چرا اجاره؟ خباین »تواند خان ه بخرد. ملیکا می گفت: 

خونه هست. فعالً زندگی می کنیم تا هر وقت 

طوری سلمان نگاهش می کرد که حرف « خونهخریدی.

 دردهانش می ماسید. 

 سهاز حال و احوالش پرسید و زود هم گفت که دو 

مورد برای اجاره پیدا کرده است که فردا با هم 

ملیکا آرام و بی جان بود. از این « باشه ی»بروندببینند. 

که بالج بازی سلمان این روزها باید تنها می ماند، 

ناراحتبود. دلش نمی خواست هم خودش و هم منصوره 

 رامعذب کند. رفتن به خانه ی منصوره را دوست نداشت.

را در خانه اش نمی گذاشت. تماس راکه  سلمان هم پایش

قطع کرد؛ فکری به خاطرش رسید. شاید با این 

فکرسلمان راضی می شد. البته باید اول از منصوره 

 مطمئنمی شد . 
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صبح مثل همیشه به شرکت رفت. تا ظهر کارهایش 

شد که شرکت است راکرد. با سلمان حرف زد و مطمئن 

وسرش شلوغ. به منصوره زنگ زد و وقتی فهمید 

خانهاست؛ گفت که می خواهد بیاید و با هم حرف بزنند. 

باقسم و آیه مطمئنش کرد که مشکلی نیست و همهحال 

 شان خوب است . 

سر راه روسری خوش رنگی برای منصوره خرید 

ورفت. به محض این که در به رویش باز شد و 

 نصوره با کنجکاوی نگاهش کرد . سالمکرد؛ م

"خوبی مادر؟ تو رو خدا همه خوبن؟ آبجیم؟ سلمان؟ " 

انگار که ملیکا آمده بود خبر بدی بدهد. لبخند شیرینیزد 

 و صورتش را بوسید . 

"آره به خدا همه خوبن. اگه چیزی شده بود که مننمی 

 اومدم می گفتم شما بیایی ". 

 نشستند . با هم به طرف مبل ها رفتند و 



 

"چه می دونم مادر. یهو دلم شور زد. آخه بدون 

 سلماناومدی گفتم شاید ...."  

حرفش را قطع کرد و نگذاشت ادامه دهد. منصوره 

اگرروی دور حرف زدن می افتاد دیگر کسی حریفشنمی 

 شد مگر محبوبه . 

 "نه! اومدم با شما صحبت کنم. بدون حضور سلمان.

 که بهتره سلمان چیزیندونه ".  اگر هم به نتیجه نرسیدیم

کنجکاوی منصوره کامالً تحریک شده بود. کمی خود 

 راجلو کشید و لبه ی مبل نشست . 

 "باشه مادر بگو مطمئن باش. به سلمان چیزی نمیگم.

 مشکلی دارین با هم ؟ به این زودی؟ " 

خنده اش را خورد. چه فکرهایی می کرد این زن. 

نشست تا استرس را هم  کیفشرا کنار گذاشت و راحت

 ازمادر نگران روبرویش دور کند . 

"نه قربونتون برم. چه مشکلی ج ز یه دنده بودن 

 گلپسرتون. لج کرده که توی این اوضاع و احوال

اقتصادی خونه اجاره کنه. خونه ی منو میگه نمیادچون 

 پولش رو آرش داده ". 

 منصوره چشم و ابرویی آمد و عقب رفت و به پشتیمبل

 تکیه داد . 



 

"مادر حق داره خب. مرده و غرورش. بگن رفتدوماد 

 سرخونه شد. نمیشه که! " 

مل یکا بلند شد و آمد پایین پای مادرشوهر نشست 

 ودست هایش را گرفت و گفت:  

"من یه پیشنهاد دارم. هیچ اجباری نیست. فقط 

برایکمک به سلمان تا وقتی که خونه بخره. این 

 می گین نداشته باشه. هوووم؟ " مشکالتیهم که شما 

 "چه پیشنهادی؟ " 

نگاهش را روی دست های چروک خورده ی زن 

نگهداشت. با شست هایش روی دست ها را دایره وار 

 نوازشکرد. با صدایی خجالت زده و ملتمس گفت:  

"پیشنهادم اینه که شما بیایید توی برج، خونه ی من 

. این طوری ومنم وسایلم رو جمع کنم بیایم این جا

سلماندیگه حس بدی نداری.....یا امیدوارم که 

 نداشتهباشه ". 

سکوت منصوره و انقبا ض دست هایش، ملیکا 

راترساند. پشیمان شد که بی مشورت سلمان یا 

محبوبهحرف زده است. آرزو می کرد زمان به یک دقیقه 

پیشبرگردد و دهانش را ببندد و فقط بگوید که برایاحوال 

 است .  پرسی آمده



 

بدون این که سرش را بلند کند و به زن نگاه کند؛آهسته 

 گفت:  

"ببخشید. انتظار بی جا یی داشتم. نباید پیشنهاد می 

 دادم.

 ببخشید تو رو خدا! " 
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عاقبت هجوم ناگهان عشق ، فتح می کند پایتخت درد را  

 حسی دارد. خوشحال است یا ناراحت.نمی دانست چه 

فقط این را می دانست که سخت محتاج آغوش 

سلماناست. مثل کودک گم شده ای ب ود که از دور 

مادرش رادیده باشد. دوست داشت پر در بیاورد و در 



 

آغوششپنهان شود. برای اولین بار بعد از عقد می 

خواست بهشرکت برود. احساس می کرد دست و پایش 

 .می لرزد

 درخواست ماشین داد و به محض آمدن سوار شد . 

خبر داشت که در شرکت غیر از سعید هنوز کسی 

ازازدواج سلما ن با خبر نیست. قرار بود جشن 

کوچکیبگیرند و همه را دعوت کنند. از آسانسور که 

درآمد؛پایش سست شد. برومند و بقیه را چه می کرد. 

هتر بود خیلی کمیایستاد تا استرسش را کنترل کند. ب

عادیتقاضای دیدار سلمان را کند. مثل کسی که کار 

اداریداشت. ماسک عادی و محکمی به صورت ش زد و 

 واردشد. برومند با دیدنش بلند شد و گفت:  

"واووو ببین کی این جاست؟ شما و کجا و این جا 

 کجاخانم رئیس؟ " 

لبخندی زد و سالم و احوالپرسی کرد. طالیی ازآشپزخانه 

بیرون آمد و با صمیمیت بغلش کرد. باسلیمی و هرندی 

 چاق سالمتی کرد. کوتاه و مختصر.

 نفسی گرفت و رو به برومند کرد . 

 "سلمان خان هستن؟ میشه ببینم شون؟ " 



 

برومند مثل همیشه عشوه ای آمد و تلفن را برداشت 

سلمان خان! رازقی رو یادتونه؟ آره اومده »وگفت که 

 «. باشما کار داره 

گوشی را سر جاش برگرداند و چشم ها را تابی داد 

 وگفت:  

"خبریه؟ سلمان خان نذاشت حرفم تموم شه و گفتز ود 

 بفرست داخل ". 

لبخند کم رنگی زد و جوابی نداد. تقه ای به در اتاق زدو 

وارد شد. تکیه به در بسته داد. سلمان ایستاد و ازپشت 

 میزش بیرون آمد . 

 "سلمان " 

های بازش دعوت کننده و حامی بود. با دو دست 

قدمخودش را رساند و سرش را توی سینه ی سلمان 

پنهانکرد. دو دستش را که بهم رساند؛ ملیکا در 

 آغوشش گمشد. زیر گوشش زمزمه کرد . 

 "جان دلم. جان دلم ". 

همین دو کلمه معجزه کرد. گویی سطلی پر از آرامشروی 

 را پوشاند. سرش ریختند و شره هایش بدنش

سرش را بلند کرد. سلمان سرش را کمی خم کرد ولب 

هایش را به پیشانی اش چسباند. دست دور شانه اشاند 



 

اخت و به طرف مبل برد و با هم نشستند. جفت وچسبیده 

به هم. سرش را روی سینه ی سلمان چسباند وعطرش 

را نفس کشید. صدای در زدن آمد. خواستخودش را کنار 

 لمان نگذاشت. بکشد ولی س

گفت. در باز شد و طالیی با سینی « بفرمایید»بلند 

واردشد. از دیدن شان تکانی خورد که صدای ف نجان 

 هادرآمد. سلمان با روی خوش گفت:  

"مرسی خانم. اگه میشه یه شربت شیرین برای 

 خانممبیارین ". 

نمی دانست کدام « چشم و مبارک باشه»طالیی بین 

تبریک را گفت و رفت. ملیکا پیشانی رابگوید. فقط 

 بهگردن سلمان چسباند و نالید . 

 "وای سلمان. االن می ره به همه میگه ". 

 دست ان داخت زیر چانه اش و سرش را باال آورد.

 بوسه ی نرمی به لبش نشاند و جلوی لب هایش

 را گفت . « اشکالش چیه؟»

 را لب زد. کمی« هیچی»این بار ملیکا بوسیدش و 

خودش را دور کرد. سلمان مستقیم نگاهش کرد و بعداز 

 مکث کوتاهی پرسید . 

 "چی شده؟ " 



 

سرش را پایین انداخت. دست هایش را به هم گره کرد 

 وآهسته از ناراحتی اش گفت:  

"دادگاه حکم رو داد. برای هر دو قصاص داده. وکیلمی 

 گفت که ممکنه یکی رو قصاص کنن و یکی  دیه

و رو قصاص...... وای سلمان فکرش روکن بده. یا هر د

خیلی وحشتناکه..... از طرفی فکر می کنم اگه آرشپدر و 

 مادر داشت، از قاتالش می گذش تند؟ داغونم " . 

دست سلمان پشت سرش نشست و باز به سینه 

 اشچسباند . 

"هیش....عزیزدلم.....تا اجرای حکم خیلی مونده 

اال نمی خواد شایدیک سال بیشتر طول بکشه. از ح

خودت رواذیت کنی. اینش دیگه دست تو نیست. تصمیم 

 قانونه ". 
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برایش ه مین مهم و کافی بود که سلمان همراهش باشدو 

کمکش کند. دل داری بدهد و هم فکری کند. کمی آرامشد 

کشیدو  و از سلمان تشکر کرد. سلمان سینی را جلو

 پرسید . 

 "چای می خوری یا منتظر شربت میشی؟ " 

 سرش را باال انداخت و گفت که منتظر شربت می ماند.

طالیی با لبخندی گشاد شربت را آورد. این بار زبانشباز 

 شد . 

 "بفرما خانم. کاش گفته بودین شیرینی می خریدم ". 

 "طالیی....قراره جشن بگیریم و همه رو دعوت کنیم.

وقت شیرینی هم می دیم. زیاد شلوغش نکن خب! " اون

 جدی بودن سلمان کافی بود تا طالیی هم بیشتر

کنجکاوی نکند و به دنبال کارش برود. نگاهی بهساعت 

 کرد و گفت:  

 "اومدم مزاحم کارت شدم. ببخشید من برم دیگه ". 

ماگ مشکی اش را کنار فنجان دست نخورده ی 

 سمت میزش رفت . ملیکاگذاشت و بلند شد. به 



 

 "دو دیقه بشینی من کارم رو تموم می کنم با هم می ریم.

 مامان سراغتو می گرفت. با ماشین تو می ریم ". 

بی صدایی روی لبش ما سید. چند روز « وای»

ازپیشنهادی که به منصوره داده بود؛ می گذشت. 

درستبالفاصله که گفت و پشیمان شد. سریع خداحافظی 

 د تا منصوره چیزی بگوید. منصوره همکردو رفت. نمان

هنگ کرده هیچی نگفت. حتا برای ماندنش هم 

اصرارینکرد. در جواب همه ی حرف ها و معذرت هایی 

کهخواسته بود؛ ی ک خداحافظ سرد و بی جان تحویلش 

 داد . 

 چاره ای نبود. از دیدن منصوره و روبرو شدنش

راند. گریزی نبود. این هم چالشی بود که باید می گذ

تمامتجربه اش از برخورد با خانواده ی شوهر، حرف 

هاییبود که مهرنوش و بیتا و گاهی فرناز می زدند. 

ازکارهایی که به نظر او طبیعی اما به نظر آن ها 

موذماربازی به حساب می آمد. حرف هایی که ملیکا 

فکرمی کرد حرف حساب است اما مهرنوش می 

خالصه این که  گفتبدجنسی و تحمیل کردن عقاید.

مأخذدرستی نداشت که بسنجد. به عقل و فکر خودش 

ایندرست بود که منصوره حتا اگر او را دوست 



 

نداشتهباشد؛ (که در این هم شک داشت.) بی شک 

سلمان رامی پرستد و هرگز کاری که او را ناراحت کند؛ 

انجامنمی دهد. با این فکر کمی آرامش پیدا کرد. از 

 طرفی

بود یعنی کسی نمی توانست آسیبی به وقتی سلمان 

 اوبرساند. لبخندی زد و کوتاه گفت:  

 "ماشین نیاوردم " 

 لیوان نیمه ی شربتش را دست گرفت و آرام آرام

ن وشید. حتا توجه نکرد که کار سلمان حدود یک 

ساعتزمان برد. همین که نزدیک هم بودند و به هم 

برای نگاهمی کردند و تبسمی به روی هم می زدند 

شانبهترین بود. سلمان یک باره دست از کار کشید و 

بهصندلی چرخانش تکیه داد و تاب کوچکی  خورد 

 وگفت:  

"نظرت چیه شرکتت رو بیاری ت وی همین 

 ساختمون؟بتونیم در طی روز همدیگه رو ببینیم ". 

 نگاه شیطنت باری کرد و ابرو باال انداخت . 

قت نمیشه "نه جناب. زیادی تون میشه و اونو

کاریشکرد. میگن دوری، عشق رو زیاد می کنه. من 



 

ترجیحمی دم دور باشیم و عشق مون زیاد بشه تا 

 نزدیکباشیم و عادی بشیم برای هم ". 

چرخی به صندلی داد و با یک حرکت به عقب راند وبلند 

 شد و تهدیدوار نگاه کرد و جلو آمد . 

 "شما خیلی بلبل زبون شدی. می دونی؟ " 

 کم به این سبک حرف زدن سلمان عادت می کرد.کم 

می دانست ته همه ی این تهدیدها چیزی جز ابراز عشقو 

عالقه نیست. برای همین با راحتی پا روی پا ان داختو 

 چشم هایش را درشت کرد. طوری که می دانست

سلمان دوست دارد. طوری که تازه فهمیده بود وقتیمی 

رش چیست؟  "چی منظو« نکن چشاتو این جوری»گفت 

 کار می خوای کنی؟ مگه دروغ میگم؟ " 
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 آخر حرفش وقتی بود که دهنش به سینه ی سلمان

چسبید ه و استخوان هایش از فشار دست هایش به 

 صدادرآمد. آهسته و نفس زنان معترض شد . 

جیغبزنم "یواش سلمان جان استخونام شکیست. خوبه 

 آبروت توی شرکت بره؟ "  

این بار حرفش با بوسه ی سلمان تمام شد. نفس کمآورد 

 و خودش را عقب کشید و گفت:  

"داری خطرناک میشی. کلید بده  برم توی ماشین تا 

 توبیایی ". 

تکه مویی که روی صورتش افتاده بود را به زیر 

 شالبرگرداند و خندان جواب داد . 

ه چشاتو این جوری می کنی و زبونمی "تقصیر خودته ک

 ریزی. صبر کن االن با هم می ریم ". 

دلش پر شد از پروانه های رنگی. پر شد از گل 

هایخوشبو. دلش شد چمن زاری سرسبز در صبح گاه. 

دلششد آسمانی آبی با تکه های ابرهای پنبه ای. دلش 

شدحریری نرم و نازک. دلش شد کلبه ای جنگلی و پر 

 ازعشق . 

چشم هایش درخشان و براق پر از نور شد. سلمان 

 بامهربانی خیره ی چشم هایش شد . 



 

"چی تو فکرته که این قدر چشمات پر از نور شد؟ 

 توآخر با این چشات منو می کش ی ". 

 را تند گفت. به بازوی سلمان ضربه ای زد . « خدانکنه»

"حرف خوب بزن. زود باش دیگه حوصله م سر رفت 

 ." 

اتاق سلمان که با هم بیرون آمدند؛ برومند و بقیه از 

یکارمندان ایستاده بودند و با دیدن شان شروع به 

 دستزدن و تبریک گفتن کردند. لپ های ملیکا از شدت

خجالت قرمز قرم ز شد. سلمان از طرف هر دو 

تشکرکرد. طالیی را هم صدا زد و پول داد و گفت که 

 چندکیلو شیرینی بخرد . 

دیدن منصوره با نزدیک شدن به خانه زیادترمی استرس 

شد. سلمان حرف می زد و از آدرس هایی می گفت 

کهغروب باید بروند و ببینند. ملیکا ساکت فقط گوشمی 

داد و با تکان آرام سرش تأیید می کرد. سلمان نیمنگاهی 

 کرد و پرسید:  

 "چیزی شده؟ انگار کالفه ای؟ " 

که ذهن سلمان را بهسمتی لبخند بی جانی زد. سعی کرد 

دیگر بکشاند. سلمان خیلی زود می فهمیداسترس دارد و 

 مربوط به چیست؟  



 

 "نه! گفتم که این جریان حکم و قصاص اذیتم می کنه ". 

"منم گفتم که بذار به وقتش. زیاد خودت رو اذیت 

 نکنعزیزدلم ". 

با گرمای دست سلمان روی دستشهم زمان « باشه اش»

ن به خانه بوسه های ریز و بافاصله رو شد. تا رسید

 دستش، آرامش را به وجودش هدیه داد.

گفت. «مامان»سلمان کلید انداخت و در را باز کرد و بلند

 ملیکا آهسته پچ زد . 

 "دیگه نمیگی نن ه؟ " 

 دست سلمان پشت گردنش نشست و فشار داد . 

 "میگم فضول شدی نگو نه ". 

 منصوره به سکوت رسید.ملیکا با دیدن « آی آی»

سلمان هم دستش را برداشت و پشت کمر زنشگذاشت. 

ملیکا سعی کرد عادی برخورد کند. جلو رفت ومثل 

همیشه منصوره را توی بغل گرفت. منصوره هممحکم 

 فشارش داد و آ رام گفت:  

 "سراغی از ما نمی گیری عزیزم؟ " 

رفته کمی خیالش راحت شد. تا این جای کار که خوب پیش

بود. به نظر می آمد منصوره ناراحت نیست. عادیو مثل 



 

همیشه رفتار می کرد. در حینی که به آشپزخانهمی 

 رفت، رو به ملیکا گفت:  

 "برو اتاق سلمان مانتوت رو دربیار ". 

سلمان از اتاقش بیرون آمد. تی شرت و شلوارکپوشیده 

. بود. ملیکا مانتو و شالش را دست گرفت و بهاتاق برد

 سلمان جلوی اتاق ایستاد . 

"راحتی با این شلوار؟ می خوای از مامان چیزیبگیرم؟ 

 لباسای من که اندازه نیست ". 

تمامش کرد. اما سلمانغرغرش « راحتم»با یک کلمه ی 

 را ادامه داد . 

"هی میگم چارتا لباس بیار این جا بذار، هی لجمی کنی 

 ." 

شت کرد و با ملیکا با اخم ظریفی چشم هایش را در

سربه طرف آشپزخانه اشاره کرد. دوست نداشت کسی 

ازمسائل بین او و سلمان چیزی بداند. هر دو به 

 سالنبرگشتند. منصوره هم آمد و گفت:  

"قبل از این که ناهار بخوریم، خواستم باها تون 

 صحبتکنم ". 

دل ملیکا هری ریخت. قلبش تندتند زد. از لب تا نایشد 

یک قطره آب. هزارتا جمله وبهانه به  برهوت و محتاج



 

ذهنش آمد؛ اگر منصوره از پیشنهاد وحرف هایش چیزی 

جلوی سلمان می گفت و او شرمندهمی شد از پنهان 

کاری اش. حس کرد نفسش در سینه گرهخورده و باال نم 

ی آید. دلش نمی خواست ابتدای راهسلمان بی اعتماد 

پنهان کردن  شود. صد بار خودش را برای ایننگفتن و

 لعنت کرد . 

 سلمان خندید و جواب مادرش را داد . 

"نمیشه اول ناهار بخوریم؟ می دونی که من 

 گرسنهباشم، فکرم خوب کار نمی کنه ". 

نمی دانست واقعاً نگاه منصوره به صورتش با من 

ظوراست یا تصور می کند. هرچه که بود او مرد و زنده 

و بعد با خیال راحت شد . "بذار دو کلمه حرف بزنیم 

 ناهاربخوریم ". 
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 آغاز و ختم ماجرا  لمس تماشای تو بود  

  

به گلدان هایش نگاه کرد. برگ های پیچکش را 

بادستمال نرم و آهسته پاک کر د و برایش زمزمه 

کنانحرف زد. از خوبی و قشنگی و سبزی اش گفت. 

قربان صدقه اش رفت. با حس دست های سلمان کمیهم 

دورکمرش چشم ها را بست. نفسش را کنار گوشش 

 حسکرد . 

 "به جای این گلدونا باید قربون صدقه ی بچه ت بری.

میلت کشید می تونی حاال که بچه نیست علی 

 الحسابباباش رو خوشحال کنی تا بعد ". 

سرش را به سمت مخالف کج کرد تا کمی از 

 مان را ببیند. صدایش هم مظلوم کرد و گفت:  صورتسل

"االن من قربونت برم تو راضی میشی؟ " خوب می 

دانست که چطور مردش را بی تاب کند. باسلمان زنی 

جدید و پرشور در وجودش رشد کرده بودکه گاهی 

خودش هم از ناز و لوندی اش، انگشت بهدهان می 

حساسات ماند. سلمان جان می داد برای شور و شوق وا

 و زنانگی اش . 



 

دست های سلمان محکم تر شد و با یک حرکت پاهایشاز 

زمین جدا و در هوا چرخید. جیغی کشید و التماسکرد که 

 بگذاردش زمین. سلمان می چرخاند و بلند گفت:  

"این جوریاست دیگه. خودت م ی خوای منو 

 دیوونهکنی ". 

می دانست هرچه بگوید بدتر می شود. سکوت کرد 

 وچشم ها را بست و تنش را ُشل و رها به سلمان سپرد.

 از این تاب خوردن لذت برد. سلمان از سکوتش ترسید.

آرام روی مبل نشاندش و روبرویش زانو زد. دستروی 

صورتش گذاشت و آهسته صدایش زد. با شیطنتیک 

 چشم ش را باز کرد و نگاهی به اطرافش انداخت . 

 "تاب تاب تموم شد؟ " 

 بی حرف انگشتانش را در پهلوهایش فرو کرد.سلمان 

 صدای بلند خنده ی ملیکا فرصت نمی داد تا حرفی بزند.

 وقتی از شدت خنده رنگش به کبودی زد، رهایش کرد.

با انگشتان موهایش را شانه و دست ملیکا را گرفت 

 وبلند کرد .  

"اومدم بگم حاجی گفت حرکت کردند؛ شیطونی کردییادم 

 رفت ". 



 

نفس نفس می زد و صورتش قرمز بود.  هنوز

 سلمانبرایش یک لیوان آب آورد و به دستش داد . 

 "چیزی الزم نداری؟ غذات آماده اس؟ " 

 آب را سر کشید و سرش را برای سلمان تکان داد . 

"نه همه چیز هست. حاال که دارن میان، بیا کمک کنمیز 

 رو بچینیم ". 

ملیکا قدر با هم به طرف آشپزخانه رفتند. 

آرامشامروزش را می دانست. بعد از مدت ها دلش 

گرمخانواده ای بود که نصیبش شده بود. برایش حاجی 

ومحبوبه، پدر و مادری بودند که سال ها در 

پرورشگاهمنتظر ماند تا بیایند و او را به فرزندخواندگی 

بگیرند .شاید دیر اما آمده و او را خوشبخت ترین فرزند 

 دنیا

بودند. طوری که دعایش این بود که خداوند برایهر کرده 

بچه ای در پرورشگاه نمونه ی این پدر و مادر رابفرستد 

 . 

وقتی از کابینت بشقاب ها را درآورد و به دست 

سلمانداد؛ ذهنش پرواز کرد به روزی که ترسان و 

لرزانروبروی منصوره نشسته و منتظر که ببیند 

 چطورآبرویش را می برد . 
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منصوره جدی و کمی اخم آلود به سلمان نگاه کرده 

 وگفته بود . 

 "برنامه ی عروسی چی شد؟ " 

سلمان از این سؤال و جواب یک باره و بدون 

مقدمه،تعجب کرد. خواست با شوخی سر و تهش را هم 

و بیاوردکه منصوره راه نداد. ملیکا چنان بی نفس 

ترسیده بودکه نمی توانست در این گفت وگو شرکت کند. 

سلمان کهجدیت مادرش را دید؛ نفسی گرفت و جواب داد 

 . 

"به محض این که خونه پیدا کنیم. عصر قراره بریم 

 دوسه تا ببینیم ". 

 منصوره تا آخر حرفش نگاهش را فقط روی سلمان



 

می نگه داشت. ملیکا سرش را پایین انداخته و فقط گوش

 کرد . 

"ببین مادر! من یه چیز می خوام بگم ولی هم از تو 

هماز زنت می خوام که فکر بدی نکنید. فقط و فقط 

بهخاطر این که مشکل شما حل بشه. توی این موقعیتپول 

 پیش و اجاره ندید؛ دارم این پیشنهاد رو می دم ". 

سلمان کم کم خوش خلقی اش را از دست می داد. 

 ه شد . صدایشسرد و دورگ

 "چه پیشنهادی؟ مامان ما مشکل رو حل می کنیم.

اجباری نیست که خونه ی بزرگ بگیریم یا بیاییم 

 ایننزدیکیا.....درست نمیگم ملی؟ " 

ملیکا با سر تأیید کرد. منصوره اما کوتاه نیامد. این 

 هممادر همان پسر بود . 

"هنوز که پیشنهاد من رو نشنیدی که بُراق میشی 

 گیری ". وموضع می 

را زمزمه کرد. « بفرمایید»سلمان ناچار 

منصورهکمرش را به پشتی مبل چسباند و دست ها را 

 میاندامنش قفل کرد . 

"پیشنهاد من اینه اگه ملیکا جون راضی باشه، من 

برمخونه ی اون و شما هم این جا زندگی کنین. هم 



 

شمامشکل ت ون حل میشه هم من، وقتی تو بری 

 نزدیک آبجیم هستم ".  تنهانمی مونم و

« مامان»سلمان چشم هایش را گشاد کرد و با حیرت 

رالب زد. ملیکا سرش را باال آورد. با اشک حلقه زده 

درچشم ها به زن مهربان روبرویش خیره شد. 

پیشنهادملیکا را طوری از طرف خودش گفت که ملیکا 

 همباورش شد . 

خوای  "چیه؟ بد میگم؟ مگه مشکل تو این نیست کهنمی

بری خونه ی زنت. خب فکر کن من خونه مرو به شما 

 اجاره دادم و از ملی خونه اجاره کردم ". 

سلمان دست روی ته ریشش که بنا به درخواست 

ملیکانگذاشته بود دیگر بلند شود؛ کشید و زیرچشمی 

بهملیکا نگاه کرد. ملیکا به زحمت بغض را قورت داد 

 به سمت سلمانوپشت هم پلک زد تا اشکش نریزد. 

نگاه نکرد مبادا اشک را در چشمش ببیند. رنگ شادیبه 

 صدایش داد و گفت:  

"وای مامان منصوره چه فکر بکری! چقدر عالیمیشه. 

هرچند من شرمنده ی شما میشم که مجبورین ازخونه 

 تون جابه جا بشین ". 



 

منصوره بعد از ا ین همه وقت به ملیکا نگاه کرد. 

. با همه ی عشقی که توی بامهربانی و محبت

وجودشبود! سلمان دست روی دست ملیکا گذاشت و رو 

 بهمادرش کرد . 

"وایسین ببینم. کی گفته من قبول کردم که شما بهمنون 

 قرض می دین؟ " 

"پسرجان لج بازی خوب نیست. من باید راضی باشم 

کهمی خوام اسباب ک شی کنم و ملی باید راضی باشه 

 خونه رو بپسنده. تو این وسط کهعروسه و باید این

خداتو شکر کن که یه زن خوب و مادر مهربون 

 گیرتاومده ". 

یخ ملیکا ذوب شده و دلش گرم حمایت منصوره، بلندشد 

 و صورتش را دو سه بوس محکم کرد و به سلمانگفت:  

"راست میگن، تو رو خدا تو دیگه سنگ ننداز. 

یشاال ماماندارن لطف می کنن تا تو اذیت نشی. ا

 هروقتدستت اومد جبران می کنی ". 

مگر سلمان می توانست جلوی دو زن عزیز زندگی اشدر 

 چیزی دیگری« چشم»بیاید. مگر غیر از 



 

می توانست بر زبانش جاری شود. اما غد بودنش 

اجازهنمی داد ساده بپذیرد. دست به سینه شد و اخم 

 هایش رادرهم کرد . 

ه این جا هستین؛ بهاین "چه کاریه آخه؟ شما چندین سال

محیط و همسایه ها عادت کردین. چرا باید ازخونه ی 

خودتون برید؟ مشکل ما با اجاره ی یه خونهحل میشه 

اونم فقط برای یک سال! بعدش مجتمعبازسازیش تموم 

 میشه و می فروشیم و یه خونه ی خوبمی خریم ". 

  

 #شهر_بی_فرشته 

  

 #الف_صاد 
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برای ملیکا دیگر مهم نبود که سلمان قبول می کند یانه؟ 

مهم منصوره بود که با پیشنهادش نشان داد ازملیکا 

ناراحت نیست. منصوره از روی مبل بلند شد کهبه 



 

آشپزخانه برود. کمی هم صدایش را بلند کرد تا بهتربه 

 گوش سلمان برسد . 

"خو دت می دونی داری الکی لج می کنی. بهتره به 

جایاین حرفا، قرار بعد ازظهرت رو کنسل کنی. یه 

مقدارهم کارتن برای ما پیدا کنی. یه بررسی هم کنین 

 اگهالزمه یه دستی به این خونه بکشین ". 

سلمان چپ چپ به ملیکا نگاه کرد. او هم سرش 

« به من رب طی نداره.»راچرخاند و شانه باال انداخت. 

زد و خواست راهم آهسته گفت. منصوره صدای شان 

 کهبرای غذا بروند . 

 "خوشگل خانوم! ببین خوب چیدم ". 

 با صدای سلمان از خاطره ی آن روز بیرون کشیده شد.

هم لب زد. یک ماهبیشتر « خوبه»سرش را تکان داد و 

بود که جابه جا شده و به این خانه آمده بودند. بانظر 

منصو ره، کابینت آشپزخانه را عوض کرده و 

ری کرده بودند. با وسایل ملیکا و سلیقه کاغذدیوا

اش،سلمان اصالً حس نمی کرد این خانه همانی است 

 کهچندین سال، زندگی کرده است. شاید هم به خاطر



 

حضور گرم ملیکا بود که این حس را داشت. 

جشنعروسی هم به اصرار ملیکا کوچک و جمع و 

 جوربرگزار کردند . 

ود خانوادگی کنارهم یک روز تعطیل و ناهاری که قرار ب

بخورند. از آرزوهای همیشگی ملیکا که به وقوعپیوسته 

بود. این روزها بیشتر از همیشه به بچه فکرمی کرد. هم 

 سلمان عاشق بچه بود و هم منصوره و

محبوبه عشق داشتن یک نوه را داشتند. ظرف ساالد 

 رابه دست س لمان داد و گفت:  

 ه؟ " "به نظرت اگه بچه دار بشیم، زود

سلمان ظرف را با یک دست و با دست دیگر مچ ملیکارا 

گرفت و به طرف خودش کشید. ظرف را روی 

کانترگذاشت و ملیکا را به سینه چسباند. دو دستش را 

 پشتکمر ملیکا قفل کرد . 

 "برای کی زوده؟ برای من یا تو؟  

 تکانی به خودش داد تا کمی دور شود؛ نشد که نشد.

 بند دکمه ی تی شرت سلمان کرد . دست و نگاهش را 

"خب برای من و تو نه! مردم نمیگن هول بود وخواست 

 جا پاش رو سفت کنه؟ " 



 

فشاری به کمرش آمد و باعث شد بیشتر بچسبد. سرشرا 

 باال گرفت، اعتراض کند که لب هایش شکار شد.

 نفسش که بند آمد؛ سلمان رها یش کرد و جوابش راداد . 

ی خواد بگه! تو آمادگی بچه "مهم نیس کی چی م

روداری؟ با کار شرکت و مرکزی که گفتی، می تونی؟ 

 اگهآره که دیگه شک نکن ". 

دست سلمان که شل شد خودش را کنار کشید. موهایشرا 

پشت گوش زد و به طرف کابینت چرخید و قاشق 

 وچنگال ها را به سلمان داد . 

به "شر کت که مشکلی نداره. فکرام رو کردم دیدم 

جایمرکز زدن و گرفتار مجوز و این طور چیزا شدن، 

بهترهحمایت مالی چند بچه رو به عهده بگیرم. سود 

یکی ازحساب ها و اجاره و پیش اون خونه رو برای این 

 کارگذاشتم ". 

 سلمان سرش را به تأیید تکان داد و گفت:  

 "برای این کار روی من م حساب کن ". 

 مراهی سلمان راضی بود. خوشحال شد. از حمایت و ه

صدای زنگ از آمدن خانواده شان خبر می داد. شالش 

 رااز روی پشتی صندلی برداشت و روی سر انداخت.



 

کنار همسرش جلوی در ایستاد تا از عزیزترین 

 هاشاناستقبال کنند . 

به پشت سر که نگاه می کرد، راه پر پیچ و خمی می 

دا کردن جسد دیدکه از یک بعد ازظهر تابستانی و پی

آرشدر اتاق خواب، شروع شد و تا حاال که کنار 

سلمانایستاده بود؛ ادامه داشت. از جایی که فهمید زنبی 

دست و پایی است که عرضه ی هیچ کاری را ندارد 

تاجایی که مدیر موفقی شده و تصمیماتی می گرفت 

واجرا می کرد. از جایی که اگر شانس یارش نبود و 

اجی و محبوبه در زندگی اش پیدانمی دوفرشته به اسم ح

شدند، معلوم نبود بتواند از موانعی مثل، تهمتدوستانش 

تا مزاحمت سهراب و پی گیری و شناساییقاتل، رد شود. 

 اگر سلمانی نبود که مجبورش کند با

مشکالت دست و پنجه نرم کند و قوی بودن را یادشدهد؛ 

ی چطور می خواست در این شهری که هرگوشه اشگرگ

 آماده ی دریدنش نشسته بود؛ دوام بیاورد.

 شهری که فکر می کرد همه دیو هستند و فرشته ای

ندارد. مرگ آرش نقطه ی عطفی در زندگی او بود. 

اینحادثه نقش دستگاه تراش را داشت که سنگ 



 

وجودشرا صیقل داد. به این نتیجه رسید که از بدترین 

 پیدا کرد . اتفاقزندگی شاید بتوان، زمینه ی پیشرفت 

 دست ها را برای در آغوش گرفتن محبوبه باز کرد.

منصوره پسرش را می بوسید. او عطر محبوبه را بهریه 

 کشید و خدا را برای وجود این زن شکر کرد.

خانه اش پر از صدا و شلوغی شد. دست حمایت 

گرسلمان پشت کتفش قرار گرفت و با هم برای پذیرایی 

 . ازخانواده قدم برداشتند 

  

  

  پایان 

 


