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 :مقدمه

زدند های خشک پائیزی میهایی که به سر و صورت برگباران با سیلی

فهمیده بودند که نباید حرفی    ها را ساکت کرده بودند و انگارآن

همه چیز این شهر برای من غریبه شده بود؛ تنها چیزی که من را .   بزنند

 .داشت، همان خاطرات گذشته بودمیسر پا نگه 

  

 :  خالصه

تواند یکنواخت بماند، باال و پایین زیاد دارد. اگر نمی اشهمه زندگی

شد؟ درست مثل زندگی سحر شد، مینداشت که اسمش زندگی نمی

 با تنها و برود و بگذارد بکند دل باید خودش، شکوفایی اوج در که   من

 شرط  !نیست   تدبیر هم را کرده خود که بماند کند، حمل خاطرات خود

 رها  توانمی مگر. گذشته  آن هم به آدمی در دارد کردن رها هم بندی

 !نکرد

****** 

فرستد، دلش گذارد؛ نفسش را بیرون میتلفن را بر سر جایش می 

که پرسنل به سلیم بودن عقلش شک کنند، خواهد بخندد، اما از اینمی

دهد. قطره اشکی لجوج از گوشه چشمش سرازیر اش را قورت میخنده

 .شودمی
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هیچکس دوست ندارد به آخر خط برسد. درست همان جایی که 

 .کنیات را قمار میزندگی

 
اش دارد و با همان اخم همیشگیتنها قاب عکس روی میزش را برمی

گذارد؛ صدای رود. کلید اتاق مدیریت روی میز میسمت میز منشی می

همان شنود. جریان امروز و دیروز نیست، از پچ چند پرسنل را می -پچ 

 .وای بر این دیدارها زمانی است که دیدارها تازه شده است و ای

 
هنوز ابهت خود را دارد. هر چند که زن است؛ هر چند که روحش به 

های این گل اش، تیغهای همیشگیلطافت پر گل است که همان اخم

 .شوداش میی مهربانیکند، متوجهتازه است. هر کس با او صحبت می

گنگ بوده اخم را ببینند یا مهربانی کالم؟ تکلیفش با خودش  اما برایشان

 .مدیریت را بر عهده داردموقع  مشخص نیست؛ آن

هایشان یکی شده که هر دو دوزد؛ انگار دلنگاهش را به آسمان می

شکند؛ کند. آسمان میبارد و خانم مدیر بغض میاند. آسمان میگرفته

 .شودمیکند. خانم مدیر دلش تنگ غرش می

که کسی منتظرش باشد. کل رود. بدون مقصد؛ بدون آنراه مستقیم می

کدام از این هفت سال به اندازه گونه زندگی کرده، اما هیچهفت سال این

 .اآلن دلگیر نبوده
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اندازد؛ جوری که هر کس نداند، فکر کار ماشین میزیرِ لب لعنتی به صاف

 .ل کنار خیابان کشیده استگیر ماشین به جدوکار گلکنند صافمی

ها، آخرشان یک مقصدی است؛ یک ایستادنی دارد، اما راه خانم تمام راه

بازد؛ بایستد به عقب مدیر فقط رفتن است. بایستد خودش را هم می

دود. این زن امروز پاک دیوانه شده ولی کل شهر را پایین و باال کنی، می

ی پدری باشد تواند خانهیآخرش یک نقطه برای ایستادن وجود دارد. م

ی آغاز! شاید هم یک قبرستان باشد! هر چه که باشد، یا همان نقطه

 ایستگاه ایستادن است، حتی اگر ایستگاه خانم مدیر باشد. آخرش که

توان راه رفت. باید جایی بایستد؛ نفسی تازه کند و چه؟ تمام عمر که نمی

 !داند؟ا را چه میبه عقب هم برنگردد، شاید هم که برگردد، خد

برد. نگاهش مردد اش فرو میاش را داخل پالتوی چرمیزدههای یخدست

 .است، شاید هم در تصمیمش مردد است

 .شودگذارد و وارد البی آپارتمان میاش را روی زنگ میانگشت کشیده

های کند. با قدمخوان حرکت میچه قبرستان الکچری؟ سمت تنها پیش

 .خبری از آن خانم مدیر بداخالق نیستسست، دیگر 

کنید بغض دارد؟ او لرزد از سرما یا، یا چی؟ نکند فکر میصدایش می

هفت سال نگریست که اآلن بخواهد گریه کند! همان از سرما صدایش 

 .مرتعش شده

 .با آقای کاویانی کار داشتم- 
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 .پسرک نگاهش محجوب و سر به زیر است

 فامیل شریفتون؟- 

 .هستم فرنیک- 

 .نشینداش میرود و با همان وقار همیشگیهای البی میو سمت مبل

خیلی وقت است که منتظر چنین مالقاتی بوده. گرمکن تنش را مرتب 

 .زندکننده میکند و از همان عطر دیوانهمی

قدر به خودش ها نباید دلبری کنند؟ پس چرا مسعود اینمگر همیشه زن

گذرد که مدتی نمی                                                    رسد؟می

شنود. نفسش را عمیق بیرون هایش را از پشت سرش میصدای قدم

 .شودفرستد و پیش پایش بلند میمی

 .سالم- 

کند، اما تصادفی نیست؛ همیشه همین جور بوده. نگاهشان تداخل می

 .بیندنمی شان چیزی غیر از یکدیگرشوند، چشمانرودررو که می

 مسعود: چرا نمیای باال؟

 .جا خوبهسحر: این

دانند کدام یکی نشینند. هنوز نگاهشان در هم غرق است. نمیهر دو می

 .بینندباید شروع کند؛ انگار بار اولشان است که یکدیگر را می

 .جور که شرط بسته بودیم، بهش عمل کردمسحر: همون
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 .پردابروهای مسعود باال می

 !تو از فردا، دیگه شرکت نمیری؟یعنی - 

 

 .خواستی؟ نه نمیرمسحر: مگه همین رو نمی

 !خراشیعدالتی دلدر دل یکی خون است و دل دیگری شادی. چه بی

 !گذری؟مسعود: باورم نمیشه! به همین راحتی می

 

قدرها هم راحت نبود. در ضمن خونه و ماشین هم فردا صبح، به سحر: این

 .زنمنامت می

 

 .نشیندهای مسعود میلبخند محوی روی لب

 

 .ای نبودمسعود: عجله

 

 !سحر: کمتر زخم بزن

 

 .شوندهر دو بلند می

 

 ...خوایطوری میمسعود: پس چه
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 .خوردگرد کردن ناگهانی، حرفش را میبا عقب

 

سحر: الزم نکرده نگران جای خواب من باشی. از پس خودم بر میام؛ یه 

 .برهن که شب از خوشحالی خوابت نمیفکری به حال خودت ک

نشیند دوباره روی مبل می .شودهای سریع از آپارتمان خارج میو با قدم

 !نبود  کند که این قرارش با خودش و سحرو با خود تکرار می

 .خواستشود یک آپارتمان، با همان طرح و نقشی که میاش میوارد خانه

دانیم که از روی استیصال است؛ چاره ندارد، میزند. من و تو لبخندی می

 .ی گرمشاش، از آشیانهی خوبی داشته باشد از خانهباید خاطره

چپاند و سمت ها میاش را داخل سبد رخت چرکهای باران خوردهلباس

 .روداتاقش می

آورد و داخل چمدان هایش را یکی پس از دیگری از کمد بیرون میلباس

 .رودگذارد و طرف تخت خوابش میمی

ی چرمی پر از یک چمدان قهوه رنگ، شاید بهتر باشد بگویم صندوقچه

خاطرات گذشته! یک قاب عکس و تنها گل رز خشک شده و فلشی که پر 

 های خاطرانگیز؛از آهنگ

خورده، تنها یک چیز است که به های خاکاما از بین همه این یادگاری

زند تا تمام شود و گلویش را زد و روحش را میک میانداقلبش چنگ می
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 .نشاندکند و جنینی از اشک در چشمانش به بار میآبستن به بغض می

ی ساده کشد؛ همان حلقهی ساده طالیی از جعبه مخملی بیرون میحلقه

 .دار بافته شده استشده طناب

د جایی توان تحمل کرد و دم نزد؟ بایدیگر بس است. مگر تا چه حد می

هایش را عق بزند تا جانی باشد برای ادامه دادن، برای نشست و تمام غصه

جنگیدن. باید گریست. حتی اگر زیر باران اشکی ریخته نشود، حتماً در 

شان ریخته شدن است هایی که تنها هدفتنهایی خواهد ریخته شد، اشک

 .و بس

هم با وسواس!  تک لحظاتش، آن به کند و تکهمه چیز را خوب مرور می

بود ترسد چیزی جایی گذاشته باشد. مثالً: حضور کسی که باید میمی

 .وقت نبودولی هیچ

 کند؛ نه فقط بههای تلخ، حالش را خوب میرود؛ قهوهسمت آشپزخانه می

 .ی گسش! همان تلخی معروفشخاطر همان مزه خاطر کافئین، بلکه به

مزه  -مزه    کند؟را تعریف می اشچه چیز به اندازه قهوه مزه زندگی

 .کند اشچاشنی خاطرات اگر خصوص به دارد، دوست را  کردن قهوه

دو دیوانه هم منتظر هستند  دوند، حتی آنوار میهای ساعت، دیوانهعقربه

هایی را گذرد، مانند همه آنخواهند نشان دهند که میکه برود؛ شاید می
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 .که گذرانده است

 

چشمانش به سقف است. کاغذی به بزرگی آن پیدا نکرده است    مسعود

 .انگیزهای خاطرهرنگکه بتواند نقاشی بکشد؛ آن هم با چشمانش و با 

گذارد، اما شک دارم که با عذاب وجدانی که دارد، هایش را بر هم میپلک

 ! گویند مرد؟تواند بخوابد؟ آخر به او هم میمی

 سحر

سخت است. نه تنها برای سحر، حتی اگر مردی از جنس سنگ باشد، 

 .برای آن هم سخت خواهد بود

شد؛پاهایش را گویم. نباید سست میمیلغزید؛دلش را نباید می 

زد؛چشمانش را زدند یا چیزی را فریاد می.نبایدحرفی میگویممی

 .گویممی

 برای را اشزندگی باراین  دوباره عاشق شد، دوباره دوستش داشت! 

 !نیست تدبیر هم را کرده خود. کرد قمار نماندنش یا ماندن

  

های درهم، او را هایش درهم بود، شاید همین اخمدر طول راه، اخم

ایستد. زده است، میهایش زنگکرد. جلوی در خانه که رنگتر میجذاب

شود. شود. با کلید انداختن وارد خانه میهمه چیز برایش تداعی می

زند. سردش حوض کوچک آبی خشک شده، بدجوری توی ذوقش می
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اش. نه حاج خانمی خاطر تنهایی وای سرد پاییز، بهخاطر ه است؛ نه به

است، نه حسین آقایی بازار که هیچ یک محله روی سرش قسم 

 .خوردندمی

 
 انگشت روی  جا زیادی کثیف است، برای خانم مدیر، کل شرکتی کهاین

 .چرخیدمی کوچکش

اش است؛ نه شرکت و ی پدریجا خانهباید از جایی شروع شود. این

 .جا سحر استکارخانه، هر کجا که مدیر باشد، این

جا باید دختر خانه باشد، نه ی حاج حسین، ایندختر یکی و یک دانه

مدیر و شاید هم باید سالمی کند به شخصیت جدیدش، به آدم جدید، به 

سحری که سرزده است و باید دست به سیاه سفید بزند تا خانه هم نو 

 .ی بشودشود، تا بار دیگر جای زندگ

 مسعود

داند که واکنش پرسنل چه خواهد بود؟ چند باری که سرزده بود، نمی

هیچکس حق نطق کشیدن نداشت و همیشه در دل، سحر را به این 

 .کردکردنش تحسین میمدیریت 

خیزد؛ یک دختر ریزه شود. منشی جلوی پایش برمیوارد سالن انتظار می

 .میزه، اما جدی

فر گفته بودن که شما به جای ایشون میاید. کلید اتاق سالم، خانم نیک- 
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مدیریت رو به من دادن و برای معارفه و آشنایی با کادر پرسنل، یک 

مالقات ترتیب داده شده که رأس ساعت هست و سی دقیقه، در همین 

 !ها جمع میشنسالن، بچه

جمشیدی درهم های خانم نشیند و اخمهای مسعود میلبخندی روی لب

کار کند؛ اگر مردی زور و بازویش را نشان داد،  داند چهرود. خوب میمی

با حرف رامش کند و اگر لبخندی زد، آن را مهارش کند و اگر 

 .زننده آرایشش یا است بیرون موهایش که بفهمد  چرانی کند،چشم

مسعود .  خوردگری میدانست چه کسی به درد منشیسحر خوب می

 کهآن یا باشد چرانیچشم اهل  ار دستش آمد. مردی نبود کهحساب ک

. بیاید کش خنده به الکی هایشلب و شود بلند حد از بیش صدایش

 گارد اشکمانی ابروهای با زود وگرنه نشناخته، را او هنوز جمشیدی

 .گرفتنمی

طور در فر آشنا هستم و همینمسعود: تا حدودی با کارهای خانم نیک

ها و قرار جریان کارهاشون قرار داشتم. شما یه گزارش از آخرین فعالیت

جزء چرخش  ریز، جزء به دار هم بگید ریز بهدادها بفرستین، به حساب

جا تأسیس شون از اولین باری که اینها برداشت و واریزها، همهحساب

 .شد تا به اآلن همه برام بیاره

کند. کاغذدیواری م مشامش را پر میشود؛ رایحه گل مریوارد اتاقش می
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طالیی رنگ، به اتاق تجلی بخشیده است. یک ضلع اتاق کامل شیشه 

قدر به دهد که سحر چهی قدی در گوشه اتاق، نشان میشده و آینه

 .کردظاهرش توجه می

هایش بود، اما تنها چیزی که کم داشت، همه چیز اتاق لوکس و از بهترین

ی سحر بود، نه آدمی که راحت به دستش یستهسحر بود. این اتاق شا

 !بیاورد

فهمید سحر قرار است شب را کجا باید خیالش آسوده بشود. باألخره می

شود آدم بیهوده و شود؛ مگر میبگذراند. دوستش دارد که نگرانش می

 هیچ دلیلی، نگران کسی بشود؟بی

این محل خبری از گرد گیری خانه تمام شده بود، ناهار املت خورد. در 

 .جا باید ساده بودبیف استراگانف نیست؛ این

 .دار و برندش هم ناسازگار استهای مارکحتی لباس 

 .شودزند که صدای زنگ در خانه بلند میهم میها را بهگوجه 

اش خسته است ولی مرتب. اندازد؛ چهرهنگاهی در آینه به خودش می

 .ن بیایدسعی دارد از جبهه مدیر بودن بیرو

کند؛ چشمانش میخکوب چشم و ابروی لبخند ملیح، در باز میبا یک 

شود. نه واقعا هم نه، برای سحر بس است؛ یک ماجرای دیگر، مشکی می
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 .شکند، شاید هم از پا دربیایدیک دل بستن دیگر، او ظریف است می

 سحر: بفرمایید، امرتون؟ 

 .ارداندازد؛ حجب و حیا دپسر سرش را به زیر می

دیوار خونه شما؛ این سینی مامان احسان هستم، پسر همسایه دیواربه -

 .بیارم براتون  دادند که

 .لرزد، اما خفیف و کوچک، باید مراقب باشد که دلش نلرزددستانش می

سحر: ممنونم ازتون، زحمت کشیدید. از جانب من از مادرتون تشکر  

  .کنید

جنبه! پس حیایی که لرزد. دختر انقدر بینمیشانس آورد که صدایش  

 مامان منیره یادش داده بود کجا رفته است؟

آلویی که مزه زندگی دوباره گذارد. خورشتآخرین پر ریحان در دهان می 

 .به او برگردانده بود

اش نبود، خبری از پارچ درست است که پشت میز ناهارخوری شش نفره 

  !آب میوه نبود

 .دارش کرده بودها طعمت، شاید هم آن نگاهاما طعم داش

تیکه از تقریبا خانه آماده شده بود، برای یک خواب راحت. پتوی چهل 

کشد؛ هنوز نو مانده است! چشمانش به سقف است و گنجه بیرون می
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  .گذاردهای فکر، قدم میکوچهخیالش در هزاران کوچه و پس

ارد. چه کاری برایش مناسب باید به فکر کاری باشد؛ دیگر در آمدی ند

 .ستاست؟ خودش یک معضل بزرگی

تواند با مردم گو باشد، نه میتواند منشی باشد که بله و چشم قرباننه می

  .سر کله بزند

آید که زیر دست باشد، اما کاری هم ندارد؛ اصال هیچ خوشش نمی

کاغذ، تلفن تواند کاری کند، با این دستانی که چیزی جز خودکار و می

 لمس نکرده است؟

 مسعود

روز سختی داشت. با تمام پرسنل آشنا شده بود و اما کارهای  

 .اش کرده بودحسابداری، کالفه

کرد. با این که محمد به کمکش آمده، باز هم خیلی چیزها را درک نمی 

ها تک پروندهبهخواست به سحر زنگ بزند و برای تکدلش می

 .بازخواستش کند

ن که خود احمدی حسابدار، سعی بر توجیه کردنش داشت، اما باز با ای

گرفت! هرچه که بود، روز شد؛ شاید هم دلش بهانه میهم راضی نمی

  .ای داشتکسل کننده
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  .گرفتگرم حالش بهتر شد، اما هیچ چیز جای خواب را نمیبا دوش آب 

ست، خوااش را مزه کرد؛ دلش تنوع میولی ذهنش مشغول بود. قهوه

اندازه خوب بود. مسعود تماما لیاقت سحر را شاید هم سحر، این دختر بی

 .ندارد، شاید هم باید اثبات کند

یا نه، اصال سهم او در جای دیگر است. باید دید دست تقدیر چه 

  .کندمی

خواهد. هزار سال هم تقدیر هرچه که باشد، آخرش دل چیز دیگری می

ذهن، جایی که زیاد ممکن است سراغش نرود، ای از که بگذرد، گوشه

ها بوده است. خورده و روزی بهترینصندوقچه خاطراتی است که خاک

تواند آدم را از پا ها میبرای یادآوری روزهای خوش، همین صندوقچه

 .درآورد

  سحر

خورد. هرکدام را که بپوشد، کدام از مانتوهایش به درد اینجا نمیهیچ

 .شودنما میانگشت

هایشان عجیب و غریب است؛ های جلفی دارند و نه مدلنه رنگ

 .شان استگران قیمت بودنمشکل

 .چاره ندارد، باید یکی بپوشد و به دنبال کار برود
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اش، تا زیر پالتوی چرم مشکی تا مچ پاهایش و مانتوی قهوه سوخته

 رسد، را انتخاب کردزانوهایش می

مرغ به سوپر محل رفته رای خرید تخمکرد. دیروز بباید فکر اساسی می

های بود، متوجه یک دکان لباسی شد. از ظاهرش مشخص بود که خانم

  .کندمحله را دور خودش جمع می

کردند که با آمدن ها بحث میرود. چند زن درمورد لباسبه داخل می

شان محار کنند، ماسد. سعی دارند نگاهشان میشان در دهنسحر، حرف

 .شودمیاما مگر 

 .های ارزان، لباس ملیونی بیاید و جلب توجه نکنددر کنار لباس 

شه بگید قیمتش سالم ببخشید، این مانتو که بیرون گذاشتید، می  -

 چنده؟

 .شودصاحب مغازه بلند می

 گی؟رو می کدوم -

  .سحر: اون مانتو بلند که ضخیم هستش

 .هشتاد تومنآها، قابل شما رو نداره؟ دویست و  - 

 .خوام پرو کنم، لطفا سایز چهل بیاریدسحر: می

 .شنودها را میرود. صدای پچ پچ زنو به قسمت پرو می
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 سر باید است، شده شروع بازیزنکخاله  هایداند که این بحثمی 

 جواب باید وگرنه ببندد، را هادهن و بیاندازد کار به مدیریتش از سوزنی

 !در و همسایه را بدهد که حتی شام چه خورده است

ای هم ندارد که نپسندد. کارت را به طرف فروشنده مانتو را پسندید. چاره

شود گذارد. دلش تنگ میاش را در پاکت میهای قبلیگیرد و لباسمی

  .ها را داشتبرای آن سحری که بهترین

شان بیاید و کار دست اندازد تا حسابهای دیگر میو اخم ریزی به زن

 خردچند مانتو دیگر می

 .بیندگردد؛ زن را همسایه میبه خانه که بازمی

 .سالم - 

 .گرددهمسایه به طرفش برمی 

 .سالم عزیزم -

 .بابت سینی غذا دستتون درد نکنه، خیلی خوشمزه بود  - 

 .نشیندهای زن میلبخندی روی لب

 !نوش جونت، سحر خانم -

 

 .کندشود از این که صدایش میگرد میچشمانش 
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 !دونید؟ببخشید، اسم من از کجا می -

 .شودهای زن همسایه بیشتر به خنده باز میلب

طور زینت یادت پرت بودی! چهدختر تو از همون بچگی هم حواس -

 نمیاد؟

گرد. زن همسایه که هرفصل چیزی خاطراتی در ذهن سحر رنگ و بو می 

شان آورد و گاهی هم برایها میاش را برای آنرانهکرد، نو بدرست می

آورد. از این که او را نشناخت، رنگ خجالت دستور پخت غذای جدید می

 .گیردبه خودش می

از وقتی که به الهیه رفته است، خیلی چیزها برایش کم رنگ شده است؛  

  !مثل همین زن، با تمام مهربانیش

  ...ر اتفاقاتسحر: ببخشید زینت خانم، من انقد 

 .شودگیرد و مانع حرف او میزینت دستانش را می 

 کاری موقع هر که، نکردی فراموش قصد از  دختر جان تو که من رو -

 .بگو خودم به داشتی

 .نشیندها میاین بار لبخند بر هردو لب

گذراد. باید چیزی درست کند؛ ظرف ای میپالستیک خرید را به گوشه

 تنها گیرد؛می کار به را  برگرداند، تمام هنرش ودشنمی که را  خالی
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 .کند درست ماکارانی تواندمی

کند. روی همین هم از او بعید بود! ماکارانی را داخل بشقاب تزئین می 

ریزد و ساالد را تکمیل هایی که خریده است، کمی نعنا خشک میترشی

 .کند؛ به سبک خودش تزیین کرده بودمی

کند یا داند خودش در را باز میرود. نمیزینت خانم میبه سمت خانه 

  .شودهمان... بهتر که زینت خانم در را باز کند و همین هم می

 .سالم، این سینی شما -

 سالم عزیزم ،چرا زحمت کشیدی؟ - 

 .باشه شده خوب اشمزه امیدوارم اما نبود  زحمتی که نه  -

 .بریم داخل بیا  زینت:ممنون گلم حاال

شم. االن سر ظهر، حاج آقا و پسرتون خسته تون نمیسحر: نه، مزاحم 

 .رسندمی

 .زینت: باز هم دستت درد نکنه

 .کنم. سالم برسونید، با اجازهسحر: خواهش می

 سالم به کی برساند، احسان یا حاج آقا؟

خواهد دست بیاندازم به دور بازوهای سحر و بگویم نکند، با دلم می

خودش این کار نکند. ضعیف است و خسته از یک ماجرای دیگر که 
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معلوم نیست تمام شده یا نه؟ به خودت رحم کن، اما این دختر هم یک 

  .دختر معمولی نیست

  !سحر است و مدیرکل یه شرکت و کارخانه

 .تر شده بود، برای مسعود راحتجو شرکت با حضور محمد

 .صدای در باعث شد، هر دو سرشان را باال بیاورند

 !مسعود: بله

 .شودجمشیدی وارد اتاق می 

هایی که دارید باهاتون هماهنگ کنم؛ در ضمن آقای باید جلسه -

کاویانی، شرکت تابان خواستند که قراردادی که بسته شده، دوباره تمدید 

 .با ایشون داریدبشه و یه جلسه هم 

 .رسانیمسعود: ممنون بابت اطالع 

بعد از رفتن جمشیدی، هردو به سر کار خودشان برگشتند و مشغول یک 

های یک نفر، بلند شد و بعد هم که صدای داد زدن  حسابرسی شدند

 .بر آرام کردن فرد شاکی داشتصدای عصبانی جمشیدی که سعی

خواست جمشیدی بیشتر از میمسعود تحسینی در دل کرد، اما دلش ن 

اش، هردو نفر ساکت دهن شود و با صدای عصبانیبهاین با مردک دهن

  .شدند

 جا چه خبرِ؟این -
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 جمشیدی طرف مسعود برگشت

این آقا ادعا دارند که به ما جنس فروختند و پولش رو پرداخت نکردیم؛  -

لبه که آقا از درصورتی که هیچ قراردادی با این شرکت بسته نشده، اما جا

 !شرکت ما چک دارند

 .مسعود:بفرستیدشون داخل 

 
 .مردک که ساکت بود، صدایش بلندتر کرد

 .خوامحرف چی؟ اتاق چی؟ من پولم رو می -

 .مسعود که فهمیده بود شرخر است از راه خودش پیش رفت 

 .زنگ بزن به پلیس -

 باد بر که است پولش که دانستمی هم و بود ترسیده که هم  شرخر 

 .رفت اتاق داخل به سرشپشت و شد مسعود رام رود،می

 مسعود: خب، قضیه این چک چیه؟

کنید؟ قبل از شما دونم شما ها کی هستید و اینجا چکار میمن نمی -

 ...اینجا یه خانم خوش برخورد که حرفش هم حرف بود، خیلی هم

 .کنداش را صاف میمسعود سینه
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 چیکار دارید؟خب، با این خانم  -

هیچی، ایشون از من جنس خرید، اما جایی فاکتور نکرد؛ حتی وارد  -

لیست هم نکرد. ما کار خانگی داشتیم؛ آوازه و شهرت این خانم رو 

شنیده بودیم، گفتیم اگر شد و چرخید، باهم وارد قرارداد بشیم؛ منتهی 

تینر قبلش از ما جنس اولیه خریده بودن. تعدادش به زور، به یه کان

رسه، اگر راضی بودن، قرار شد معامله کنیم. ایشون جنس برداشت، می

  .خواماما چک داد، منم پولم رو می

 .زد زنگ حسابداری به  مسعود نگاهی به چک کرد و بعد

  لطفا آقایی که میاد پیش شما، این پول رو براشون حواله کنید -

 سحر

بود، اما باید از جایی شروع دانست برود داخل مغازه یا نه؟ دو دل نمی

  .کردمی

  .شودگیرد، وارد مغازه میباالخره تصمیم خودش را می

 .سالم -

 .دهدهایی که در لباس فروشی بود، جوابش را مییکی از همان خانم

 .سالم، بفرمایید -

 .دارید نیاز خانم یک به که  برای اعالمیه که زدید اومدم، -

  .کندمیزن چشمانش را ریز  
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 چه کاری بلدی؟ -

 .پاک کردن سبزی بلدم و خورد کردن - 

 .کندزن بر اندازش می 

 تازه اومدی اینجا؟ -

کردم، اما خیلی وقت که سر نزدم؛ من دختر منیر قبال زندگی می - 

 .خانمم

 .شودهای زن به خنده باز میلب 

  ها؟چه عجب سحر خانم از این طرف -

شناسد و حرفی نشیند. از این که او را نمیمی اشعرق شرم بر پیشانی 

 .زندنمی

 .شودزن بلند می

های سحر جان خوش اومدی. من ملوکم، یادت نمیاد؟ تو محل، ترشی -

 .زدمن حرف اول و آخر رو می

 .ای در ذهن سحر زده شدجرقه

 .بله، یادم اومد -

 .بشین دخترجان - 

 نشستسحر روی نزدیک ترین صندلی به ملوک 

که من نه کاری بلدم، راستش من برگشتم که از اول شروع کنم و این  -

 ...نه چیزی جز همون سبزی پاک کردن
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 :  مسعود

  .خواهد کم بیاورداش کرده است. از طرفی هم نمیکارهای شرکت کالفه

های حسابداری تمام شده بود. همیشه وسواس زیادی بر پرونده

ند سرش کاله بگذارد، باید به او مدال حسابداری دارد؛ کسی که بتوا

 !افتخار داد

 .کنداش را مزه میقهوه 

شود؛ امروز جمشیدی خواسته بود یک ساعت صدای تلفن منشی بلند می

  .زودتر برود، چاره ندارد جز تلفن جواب دادن

 !الو - 

 .پیچدصدای نگران زنی در گوشش می

  رها -

 .اشتباه گرفتیدمسعود: ببخشید خانم، فکر کنم  

 میگوید  دهد و اسم و رسم شرکت راتر جوابش را میاین بار زن سریع

 .افتد، رها اسم کوچک جمشیدی استمسعود تازه یادش می

ببخشید خانم جمشیدی، به جا نیاوردم؛ اما دخترتون حدود یک  -

 .شه که از شرکت بیرون رفتهساعتی می
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 !زنم جواب نمیدهزنگ می کنم، ولی هرچی به موبایلشخواهش می - 

 شاید خاموش شده باشه؟  - 

 .ای نیست، مطمئنم اتفاقی افتادهمالحظهرها دختر بی -

خودتون رو نگران نکنید. صبر کنید، اگر خبری نشد او موقع به پلیس  - 

  .خبر بدید، من هم درجریان بذارید

 .تونممنون، باشه حتما خداحافظ - 

کند؛ ذهنش گذارد و در اتاق را قفل مییتلفن را بر سرجای خودش م 

 .شوددرگیر خانم جسور و باجربزه شرکتش می

خواهد از خیابان هنوز از شرکت خیلی فاصله نگرفته است؛ این بار می

 .کند شاید، که رها را ببیند، ماشین را هدایت میفرعی برود. باسرعت کم

اش پیاده رو چشمدر همین افکار است که جسمی مچاله شده در گوشه 

خواهد که رها نباشد، اما همه چیز طبق میل گیرد. از ته دل میرا می

 رود؟رود، میآدمی پیش نمی

 . دهدکارهای پذیرش را تکمیل کرده است و جواب ماموران انتظامی می

 .رودبه سراغ بیمارش می

دکترتون گفت که حالتون بهتره، نگران نباشید؛ خانوادتون تو راه  - 
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  .ستند، بهشون خبر دادمه

 .بنددهایش را دردمند میتنها چشم 

 .من بیرونم، کاری داشتید صدام کنید -

کند که اش را میآیند. تمام تالشگذرد که خانواده رها میچیزی نمی

 .ها را آرام نگه داردآن

شود؛ مسعود همه چیز را برای پدرش طاقت وارد اتاق میمادر رها بی

 .دهدتوضیح می

کنه و این اتفاق فقط یه زورگیری بوده که خب، دخترتون مقاومت می -

 .افتهمی

  .نشیندهایش میدستان پدر، روی شانه

پدرش نیست، اما این حس را دوست دارد؛ هیچ وقت طعم داشتن پدر را 

  .نچشیده است

کرد، آبش پدر سحر، همیشه برای او گرم بود و مهربان، اما ذوبش می

 .مرد بود طاقت نداشت کرد! اومی

 !اما این حس دوست داشت. چه پارادوکسی؟ 

لکل ا بوی  زند. از بوی بیمارستان متنفر است؛از بیمارستان بیرون می

کند و گرم حالش را خوب میتوی مشامش پر شده، فقط یک دوش آب
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 .آرام خوابیک

 در نزده سحر که سحری برای  هم ان  داند که دلتنگ استاما می

 زندمی پر چشمانش از خواب شود دلتنگ که ادم.آورد غروب اشزندگی

تواند خستگی را از تنش بیرون کند؛ به سمت محل فقط یک نگاه می

  .رودقدیمی می

گذارد. ضربان قلبش باالست، هیجان دارد؛ هایش میپا به دنیای بچگی

کشد. میشود، دلش پر عرق کرده است. چراغ خاموش وارد کوچه می

خواهد سحرش سر بزند بیرون بیاید، باهمان روسری قرمز، با دلش می

 .کنداش فصل پاییز را برایش بهار میهای بهاریهمان لباسی که گل

کند که به هر های موهایش جا مانده؛ آرزو میدلش هنوز در پیچ و تاب

 !تنگ شنود آرزوهای پاک یک دلبهانه بیرون بیاید و خدا چه زود می

گلی نبود؛ رنگ، اما لباسش گلی آبیسحرش بیرون آمد از همان در خانه 

یک بافت خاکستری بود. روسریش قرمز نبود؛ آبی روشن بود، اما هنوز 

 .دادموهایش پیچ و خم داشت و هنوز درخت اقاقیا را آب می

ها با خود به گور کرد. بعضی عادتو در آخر یک آرزو در دل جاری می

ها ترک ود، حتی اگر رییس شوی یا ندارترین آدم، بعضی عادتشبرده می

 !شان مرگ استکردن
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  مسعود

رود که از ماشین بیرون نرود؛ پیروزی رفتن و نرفتن با خودش کلنجار می

 .شودبه نفع رفتن می

خواهد بیخیال شود، اما خورد؛ میکند، موبایلش زنگ میدر را که باز می

 .کندجمشیدی دهن کجی می اسم

  !الو -

  !سالم پسرم - 

  .سالم خانم جمشیدی - 

ببخشید پسرم که دوباره مزاحمت شدم؛ خواستم ازت تشکر کنم. نشد  -

 .توی بیمارستان باهاتون صحبت کنم، واقعا ازتون ممنون هستم

  کنم، حال رها خانم خوبه؟خواهش می- 

  .شهشکر خدا خوبه و آسیب جدی ندیده، فردا مرخص می بله، به- 

کنم، خداروشکر خطر رفع شده، من چند روزی براشون مرخصی رد می - 

 .نگران نباشید

  .دستتون درد نکنه آقای کاویانی - 

  .کنمخواهش می - 
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 .خدا نگهدارتون - 

گیرد دهد. نگاهش به جای خالی سحر است؛ دلش میپایان میتماس را  

  .وقتی سحرش نباشد

اما بیشتر ماندن هم جایز نیست؛ باید برود، وگرنه این کوچه و تمام 

 .شودخاطرات برایش سیانور می

 .زندآرام جانش را میک می-شاید هم یک زالو که آرام 

  .باید برود، هوا کم است؛ نفس کشیدن سخت است

  :حرس

ای است که اجازه ندهد گونهشد.رفتارش بهها آشناتک همسایه -با تک 

  .کسی پشت سرش حرف بزند

شناسند؛ خب حرفی هم نیست که بشود زد. همه پدر و مادرش را می

  .سحر هم از همان پدر و مادر است

  .کارش را شروع کرده است. سرعتش کم، اما وسواسش زیاد

 .ایدملوک سمتش می

زحمت اون دسته ها تموم شد، بیسحرجان، اگر اون جعفری خب -

 .ها رو خورد کنسبزی



 

 

 WWW.98IA3.IR 31 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

 .شورددستانش را می 

 دید؟گم چرا کمی کارتون رو گسترش نمیملوک خانم، می -

  .همین االن هم خوبه - 

ها هستند که محتاج کار شما هستند. کمی کارتون بله خوبه ولی خیلی - 

له. شما هم که پروانه کسب دارید، مشکلی رو گسترش بدید، همه چیز ح

  .هم نیست

 .خواددخترجان، این فکرهای بزرگ پول می - 

 .نشیندپشت میز سبزی خورد کن می 

 .شه یه کارهایی کردخواد، مینه نمی -

  مثال چی؟ -

همین پسر زهرا خانم، پسر موجهی به نظر میاد ولی بیکار، اما یه موتور  -

 .استخدامش کنیدداره، 

 خوره آخه دخترجون؟به چه دردم می -

کنید. طور پیشرفت میبینید که چههای دور پیک بشه. میواسه محله - 

 .تر بزنیم حلهچندتا آگهی، دوتا محله اون طرف

نشیند و سحر آن را پای رضایت لبخندی روی کنج لب ملوک می

 .گذاردمی
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  :مسعود

  

گذرند، سخت رود، اما روزهایی که میمیکارهای شرکت راحت پیش  

 .است

 محمد تکیه اش را به صندلی می دهد

گم همه چیز ردیف شده، تولیدات هم خوب پیش مسعود داداش، می -

 چیه؟  ات واسه یه طرح ویژهرفته؛ برنامه

 آوردها باال میمسعود سرش را از روی برگه 

  .کشی توی اولین مناسبت بذاریه قرعه -

 خوایی خرج کنی؟فکر خوبیه ولی تا چه حد می - 

 .نقد، تا سقف یک میلیوننفر پولبرای پنج -

 محمد نیش خندی میزند 

 برادر من ورشکست نکنی؟ -

 .شود که ساکت بماندمسعود باعث نمی چپ -نگاه چپ  

گم. با این اوضاع اقتصادی، یک میلیون کجای خرج و خب راست می -

 گیره؟و میمخارج یه زندگی ر

کنند؛ درضمن حواست به چیزهای دیگه بیشتر کنم مردم شک می -

 .باشه

های جلوی رویش خودش شود و با برگهمحمد کمی روی میزش خم می
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 .زندرا کمی باد می

مسعود حواست کجاست؟ هر خانواده بخواد واس برنده شدن دوتا  - 

  .شهمحصول بیشتر بخره سود ما دو برابر می

یه نگاه به قیمت مواداولیه کردی، درضمن ما سه ماهه که با کار مسعود:  

 .بوده  و بار آشنا شدیم، همه چیز اگر خوبه، به لطف سحر و رها

  .نشیندهای محمد میکنج لب لبخندی 

  سحر که آشناست ولی رها کیه؟ -

 .پردگوشه ابرویش باال می

  .خانم جمشیدی -

 .گیردمیلبخندش رنگ خباثت  

 !شون رها خانم؟پس اسم  -

  امروز میرم عیادتش، میایی؟ -

  با جعبه شیرینی و دسته گل میری؟  - 

  .نشیندریزی بین ابروهایش میاخم 

  .نخیر، با کمپوت میرم -

 .صدای خنده محمد باال می رود 

 .گرمنه تو خودت برو، دمت -

 .مسعود هم متقابلش نیش خندی می زند

 عصر، میام دنبالت اماده باشپس پنج  -
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 .روداز دفتر بیرون می

  کند، پس نظر خواستنت برای چی بود؟محمد آرام، زیرلب زمزمه می 

این دیگر چه سوتی بود که داد؛ درونش غوغا بود. خاطرات سحر، شاید 

 .کرد که حق ندارد جایگزینی بیاورداش داشت مجازاتش میهم دلتنگ

 !شود، گاهی هم وابسته؛ گاهی کنده میاز طرفی هم، همان دل است

  :سحر

  

شورد و سمت کارهای ترشی انداختن تمام شده بود. دستانش را می 

 .رودهای سبزی میبسته بندی

 .ملوک با خنده به پیش سخر می آید 

 .ها بیشتر شدنددختر از پاقدم تو، مشتری -

 .گیردلبخندش جان می 

دهد به هرچه شب بخشد و پایان میرونق میسحر که باشد، در هر کاری 

  است، به هرچه سیاهی است؛

 !سحر یعنی امید، یعنی زندگی

 .تر و یه برند بودهنوز مونده، ملوک خانم از االن باید فکر جای بزرگ -

 .شودصدای یااهلل گویان علی بلند می 

 .ملوک چادرش را سرش می کند
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 .بیا تو پسر جان - 

 .شات رو رسوندمعلی: سالم، سفار 

 .دهدسحر جوابش را می 

 .علی آقا، ازتون یه درخواستی داشتم -

رود. به روز رود؛ صدایش باال نمیسرش پایین است. نگاهش خطا نمی 

استار، مدل موهای مد روز. پسر محجوب به او می های آلگردد کتانیمی

 .گویند

   .در خدمتم سحر خانم - 

  مجازی دارید؟شما وقت برای فضای  -

 .آیدلبخندی کم رنگی می 

  .بله، وقت هست -

 برای  رو محصوالت و کنید باز مجازی فضای  یه پیج خواستم توی - 

  .بذارید فروش

 ...سحر خانم این کارها نیاز به  - 

 .دهد حرفش تمام شوداجازه نمی
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 .بگیدموقع پیج باز کردید، آدرسش رو جاش رو کردم. هرمن فکر همه -

 .ملوک که ساکت مانده بود سکوتش را قورت داد

 .خوادخواد، پول میپیج برای چی دخترجان؟ این کارها نیرو می

 .سحر لبخندی دل گرم کننده زد 

 .نگران اونجا ها نباشید -

  .چیندهای سبزی را با سلیقه روی میز میبندیبسته 

 برم؟شه امروز اجازه بدید زودتر ملوک خانم، می -

 .ملوک بعد از رفتن علی مشغول در اوردن چادر و روسری اش شده بود 

  .دستت درد نکنه دخترجان -

رساند. هنوز به نتیجه نرسیده آید و خودش را به خانه میسریع بیرون می

آالیش و ساده، های بیدار یا لباساست، لباس چه بپوشد؟ لباس مارک

 داند چه بپوشد؟واقعا نمی

شود به این که چه بپوشد و دیگر، تمام مشکالتش ختم می دختر است

 !امان از دست دخترها

 .گیرد؛ زیاد وقت ندارد، باید برود تا دیر نشده استتصمیم خود را می

دهد و در با کند و زنگ را فشار میاش را مرتب میباالخره رسید. روسری
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  .شودصدای تیک باز می

 .رودباخونسردی به داخل می

 .کشاندبغل میآید و او را بهزهرا خانم به استقبالش می

  .کرد مثل دخترش باشدبرای هرکه مدیر بود، برای زهرا خانم سعی می

 .ببخشید مزاحمتون شدم -

 .دوخت او به را  اش تحسین نگاه  زهرا خانم

  .گرفتچه حرفیه، تازه رها سراغت رو می -

  االن کجاست؟ -

 .گذاردن زهرا خانم میهایش در دستاگلدسته

 .توی اتاقش عزیزم -

 .رود. قبال زیاد آمده، همه چیز آن خانه را حفظ استبه سمت اتاق می

 .رها: سحر کجایی؟ دلم واست تنگ شده

 .کشاننددیگر را به آغوش میهم

 .باور کن سرم شلوغه -

 .رها لبخندی می زند

  کنی؟باز کجا داری مدیریت می - 
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 .نشیندمی  سحر

 .این بار زیر دستم -

 .تو و زیردستی، برو بابا -

 .سحر کمی گره روسری اش را شل کرد

 .گمجدی می -

گوید. رها که غریبه نیست؛ بهترین دوستش است، کسی همه چیز را می

 .که در شرکت بیش از هرکسی، مورد اعتمادش بود

های از سختی تواند مدیریت کند. اصال رها بود که او رادانست میمی

  .شرکت رهایش کرده بود

 .گم چند پیج واست تبلیغ کنهرها: خب، من به امینی می

 .رها اگه بدونی چه حس خوبیه -

  .کاش ملوک برات مثل خودت مدیریت کنه تا دلم خنک بشه -

 .ویشگونی از بازوی رها گرفت

  .گذشتبه هر کی بدگذشت تو شرکت، به تو یکی خوش -

 .را روی بازویش گذاشترها دستش 

  ...کاش االن هم خودت بودی، این کاویانی خیلی خیلی خیلی -
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 .کشهمو رو از ماست بیرون می -

 .آره، خودشه -

باهاش راه بیا، قبال باهاش کار کردم. آرومه ولی تا قبل از این که  -

ترین چیزها تا االن بهتون گیر برخالفش عمل کنی، حتی سر کوچک

 .سرش شلوغ بودهنداده، حتما 

 ؟شه منم بیام پیش ملوکتو، میبازم صدرحمت به -

 .سحر لبخندی دلبرانه زد

ها جای شما های کاشته شده و این رنگ و لعابعزیزم با این ناخن -

  .نیست

  .کندکنده شده را نصف میسیب پوست

  راستی سحر، امروز کاویانی میاد مالقاتم، به نظرت خوبم؟ -

 .پردگلویش میتکه سیب در 

  کی میاد؟ -

  .با مامانم که حرف زده بود گفته بود پنج میاد -

   .روسری آبی سرت کن. راستی من حواسم نبود، باید زود برگردم خونه -

 .ذارم من و با این غولتشن تنها بذاریمگه می  -
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 .گیرداش میخنده

 .جون رها باید برم. کلی کار دارم عزیزم، بازم میام پیشت -

گذارد شده. است سیندرالیی که باید تا خواهد اعتراض کند که نمیمی

 قبل از ساعت دوازده برگردد،

 !نشود تاببی نشود تنگ دارد سعی که دلی  شود؛وگرنه طلسم باطل می

 .باید تا قبل از باطل شدنش برود

داند با زهراخانم خداحافظی کرده است یا نه. تمام راه تند قدم بر می نمی

 .دارد. وسواس به جانش افتاده که زودتر برسد خانه

 .فرستدشود، نفسش را آسوده بیرون میوارد کوچه که می

 :مسعود

زند؛ دختری با موهای خواهد از ماشین پیاده شود که خشکش میمی 

 !های سرخ، نگاه نگرانفرفری، لب

های مخملی پاپیون دار و اسمی به نام سحر، گلی کفشلباس گل 

خواهد صدایش کند، اما سرش پایین است و تند قدم برمی دارد، انگار می

 .که عجله دارد

چشمانش او را ندید؛ بهتر که ندید، وگرنه باید چهل روز دیگر صبر  

  .کرد تا فراموش کند، یا طلسم دیگری بخواندمی
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 .محمد هم او را دیده است

 .سحر بود  -

  .دونمنمی -

های سحر را حفظ است؛ با او که تمام نقوشداند داند، خوب هم میمی

 !عاشقی کرده است

 شود نداند؟مگر می

 .شود چه کرد که دیوار حاشا بلند استاما می

 .ولی خودش بود -

 .رودصدایش باال می

  !دونم دیگه، عهگفتم نمی -

های نرگس مهر شوند. گلدهد، هر دو وارد میزنگ در را فشار می

  .محمد که سحر بوده استشود پای سند حرف می

شود و یاد سحر، لبخندهای زده میهاانتخابش مثل قدیم است. حرف 

 .رنگکم

نشیند و ای وایی که قرار لبخند های محجوب این دختر شدیدا بر دل می

 .است باز چه بالیی بر سر دل مسعود بیایید
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 محمد یک قل پرتقال داخل دهانش می گذارد

ر منشی سخت! دو روز نیستید ولی همه چیز فهمم چقدر کاتازه می -

  .کند شده

 .زند می لبخند محمد حرف بند پشت  مسعود

 .انشااهلل که زودتر خوب بشید -

 .ممنون، واقعاً زحمت کشیدید -

  .اختیار دارید، بهترِ که رفع زحمت کنیم - 

 .گذاردمسعود استکان چایی روی میز می

 .استراحت کنیدبله، دیگه بهتر که  -

 رام  است مدیر هرچه کند،می طلسم  کند.اشان میزهراخانم بدرقه

 .کرده خودش

 .زندتوی راه کسی حرفی نمی

 . کندترشی رها مییهای نرگسی را توی دبهسیب

  .ملوک از پشت میزش بلند می شود

 قبال. شده زیاد هاخوردنسبزی هایعزیزم،سفارش           سحر جان -

 بار پنج حتما هفته در االن داشتیم، سفارش بار دو و یکی هفته در شاید

 .آییمبرنمی هااین پس از که هم تو و من داریم؛ درخواست
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هایی در خانه کار نگران نباشید. آگهی بزنید، حتی بنویسید که به خانم - 

 .گیریمتر جواب میطوری سریعکنند نیازمندیم؛ اینمی

 .تواند باشدخورد و کسی به جز رها نمیموبایلش زنگ می 

 الو ، سالم سحر - 

 سالم، خوبی؟ -

دونم سرت شلوغ ولی خواستم بگم که امینی آره خوبم، مرسی. می - 

 .کنهموقع پیج زدید، اونم تبلیغ میکارهای تبلیغ رو انجام داد، هر

  .گردمرها، االن دنبال کارگر می - 

 .کنم واست، اونم آگهی مینگران نباش - 

 شدی؟ بهتر راستی، ازت ممنونم. -

آره بهترم، امروز تصمیم گرفتم یه سر به شرکت بزنم، بعدا همه کارها  - 

 .افتهمی  گردن خودم

  .فکر خوبیه - 

  .شم سحرجون، برو به کارت برسمزاحمت نمی - 

 .مرسی پیگیر بودی، خداحافظت - 

 .سعی کرد صاف نگهش دارد ملوک دستی به کمرش زد و 

  .خسته شدم -

 .کردسحر خوب حالش را درک می
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 خب، خسته نباشید. براتون چایی بریزم؟ - 

  .خیر ببینی دختر - 

ها بندازه آقا بگیم داخل خونهبهتره چند تا اعالمیه چاپ کنیم و به علی - 

   .و چندتاش رو به در و دیوار بچسبونه

 مسعود

  

 سالم -

 .رضایی: سالم آقای کاویانی

 .به سمت دفترش رفت که بادیدن رها، برق عجیبی به چشمانش دوید

 .سالم خانم جمشیدی -

 .شنودجواب سالمش را آرام می

  مگه قرار نبود مرخصی باشید؟- 

 .کنهام میبیکار بودن کالفه - 

ی تون دیدم، فکر نکنم وقت اضافخونه که من توی اتاقواال اون کتاب -

 !بده؟

   .تمامش رو چندبار خوندم  - 

شان اضافه شده بود، باعث صدای سوت بلند محمد که تازه به جمع 
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 .های مسعود رنگ بگیردشود اخممی

  چیزی خوردید؟ - 

 .کم وقت ناهاررها: نه، کم 

 .مسعود نگاهی به ساعتش کرد 

  !به این زودی ظهر شد؟ -

 .شلوغ که متوجه گذر زمان نشدید کنم شما امروز یکم سرتونفکر می - 

 .های مسعود گذاشتمحمد دستش روی شانه 

  سر پروژه بودی؟ -

آره، یه دقیقه رفتم ببینم چشیده کارگرها اعتراض داشتند تا اومدم  -

 .بیام، دیر شد

 .رها کمی فاصله اش را از آن ها زیاد تر کرد 

 .م، برگردم سرکارمشم، بهتر که تا اینجا اومدتون نمیمن دیگه مزاحم -

 .مسعود ارام دست محمد پایین اورد

 .نه دیگه، وقت ناهار، بهتر یه چیزی بخوریم و شما هم بر گردید خونه - 

 .کرد صاف را اش شده خشک گلوی کمی  محمد 
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  .خصوص امروز هم که صبحانه نخوردممنم کامال موافقم، به -

  .ها شدصحبتزنگ موبایل رها، نقطه پایان تمام  

 .ببخشید، من تلفنم رو جواب بدم -

 :و بعد تلفن را وصل کرد

 الو -

- ... 

 بهش بینم،می رو امینی شرکتم، االنم اتفاقا بفرست، رو  باشه، لینکش - 

 .گممی

 .کنم، خداحافظخواهش می - 

محمد مشغول خواندن گزارش آخرین جلسه بود و مسعود هم سرگرم  

 .بود شده  های ایمیلچک کردن

 .ها یه سری بزنم و برگردممن فعال برم به بقیه بخش - 

 .راحت باشید خانم جمشیدی، برای ناهار حتما برگردید - 

لبخند این دختر چه محو باشد و چه پررنگ، آخرش دل است که با خود  

  .بردمی

  .های محمد، به خودش آمدباصدای بشکن 
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 این کارا چیه؟ -

های من ایراد داره ولی محو جای خالی خانم زدنآها، بشکن  - 

 .ایرادجمشیدی بودن بی

 .چرت نگو - 

 .گیر کرده -

  چی؟ - 

  گلوت یا دلت؟ - 

  .مزخرف نگو محمد -

  ها، این حاالت، برات آشنا نیست جناب آقای کاویانی؟یکم این حرف - 

 منظور؟ - 

اور کند؛ شاید خواست بخوب فهمیده بود منظور محمد چیست، اما نمی

  .شد که باور کنداش میهم شرم

کرد، هرچه کرد و غروب میباوجود خاطرات سحر، شاید هم باید باور می 

  .شدکه مربوط به سحر می

 .ناهار را در کنار هم خوردند

  .خوشمزه بود -
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 .خداروشکر - 

بود که ها را با دوغ پر کرد. بعد از ناهار هرکس مشغول کاری و بعد لیوان

 .رها بلند شد

 .بابت امروز ممنونم، من دیگه بهتر برم -

 .مسعود به احترامش بلند شد

 رسونممی  شما رو -

 .نه، اسنپ درخواست دادم نزدیک -

اش بلند شدند. بعد از رفتن رها، محمد پشت میز هردو برای بدرقه 

 .برگشت  کارش

ویژه هم در مورد طرحهای این چند وقت بکن. بندی از فعالیتیه جمع - 

 یه فکرهایی دارم؛ آخر هفته باید بریم روستا های اطراف

اش را از چوب لباسی برداشت و با خداحافظی کوتاه از شرکت بیرون کت 

 .زد

زهرا رفت؛ کلی عجیب دلش برای مادرش تنگ شده بود به سمت بهشت 

 .داشت دلش توی  حرف

 .نشست کنارش و گذاشت  نرگس بر سر قبر مادرشهای گلشاخه 

خواست؛ سالم مامان جان، دلم برات تنگ شده بود. دلم بغلت رو می - 

زنم ولی به فکرتم؛ معرفتی کردم و دیر به دیر بهت سر میببخشید که بی

برات خیرات میدم، حداقل بیشتر از این شرمنده نباشم. همه چیز خوب 
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ن چیزهایی رو دارم پیش میره، همون جایی هستم که باید باشم؛ همه او

دیدم، اما مامان جان، االن فقط یه چیز تو که یه زمانی تو خواب هم نمی

  ...بینم، یکی تو و یکی همخواب می

چرخد که بگوید سحر، انگار برایش رنگ باخته است، شاید زبانش نمی 

 بود،  هم یک آن فراموشش کرده

 .گذاشت قبر  سرش را روی سنگ

خوری دونم یکم نه، بیشتر از یکم آمادهجان، میمامانبرام دعا کن  -

  .کردم ولی تو برام دعا کن

 وجدان عذاب احساس  به سمت ماشینش برگشت حال دلش خوب نبود 

 .داشت

 انگار مادرش او را سرزنش کرده بود 

 .به محمد زنگی زد

 .الو محمد، امشب بیا خونه من، نه چیزی نشده -

 
 .باشیم خوام دور همبیا می  -

 
 .نه، فقط خودم و خودت -

 
 .منتظرتم -

خواهد زودتر برسد خانه تا بتواند قبل دهد. دلش میبه راهش ادامه می 
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 .از آمدن محمد، دوش آب گرم بگیرد

  سحر

  

 .علی به طرف سحر بر گشت 

  بله سحر خانم؟ -

ها رو خوردنسبزیهای ترشی و به این پیام شماره پیام بدید و عکس - 

 .بفرستید، خودشون کار تبلیغات رو انجام میدن

  .علی: چشم 

 .تون درد نکنهسحر: دست 

  .شوندشان مشغول کارهای خودشان میهر کدام 

 .ملوک سینی چایی را روی میز گذاشت

 .دست همگی درد نکنه و خسته نباشید، بهتر یه گلویی تازه کنید -

و سمت دوتا خانمی که تازه مشغول کار  سحر سینی چایی را چرخاند 

 .شدند، رفت

 .جون بفرمازینب -

 .دستت درد نکنه سحرخانم  -

های هرکس مشغول خوردن چایی است و کسی حواسش به زینب و نگاه 

  .اش نیستیواشکی

  .چیز از نگاه سحر پنهان بماندشود همهاما مگر می
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لبخند برای محجوب بودن نگاه نشیند. یک ی لبش میلبخندی گوشه 

کند و یک داند هر از گاهی تیرهای نگاه زینب، او را شکار میعلی که می

  .خواهد وارد بازی دوست داشتن بشودلبخند برای زینب که تازه می

  شه؟طوری درست میگم که لواشک انار چهملوک خانم می -

  .یستعزیزم یکم دیر به این فکر افتادی، دیگه اناری ن - 

  .دیدم لواشک طرفدارهای زیادی داره، خواستم درست کنم -

خب لواشک فصلی درست کن؛ مثل لواشک کیوی، هم ترش، هم   - 

  .ستمزهخوش

 نو های ایده از بود پر  هایش دوید. این دختربرق هیجان به چشم 

 آماده که خواست همه از ملوک که بود شب هفت ساعت هاینزدیک

  .شوند رفتن

  خانم؟چیزی شده ملوک - 

 .ملوک مشغول باز کردن گره چادر دور کمرش شد

خوام ماه شدیم ولی حال و هوای عید اومده؛ میدرسته تازه وارد دی -

زودتر تعطیل کنیم تا به خریدهای عیدتون یا حداقل به خونه تکونی 

 .شهمی تاریک  برسید. از طرفی هم هوا زود

 .تون خالی نباشهبهتون حقوق میدم که دستاین ماه هم زودتر 

 .تون درد نکنه ملوک خانمعلی: دست 

جوری کارش را تمام کرد. وقتی آخرین نفر هم بیرون رفت، هرکسی یک

 .بستند مغازه  سحر و ملوک باهم در
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شه توی چند روز، انقدر کار رونق ملوک: خیر ببینی دختر، باورم نمی

  !بگیره

  .سحر لبخندی زد 

جوری دستش خیلی دوست دارم که هرکسی محتاج کار هستش، یک -

 . بند بشه

  !ات که خاموشهای بابا دختر، تو که باز چراغ جلوی در خونه - 

  .دونم، حتما المپش سوختهنمی - 

 .گردی نترسیحتما عوضش کن. شب کوچه تاریک داری بر می - 

  

جوری بود که کسی ایندستان ملوک را به گرمی فشار داد؛ خیلی وقت  

  !نگرانش نشده بود

ترسید؛ خیلی وقت بود که از تاریکی و شان از هم جدا شد. سحر نمیراه 

ترسید. از همان وقتی که پدر و مادرش را توی تصادف از تنهایی نمی

 .دست داد

اش زده دوخت؛ حسابی گرسنهوارد خانه شد. نگاهش به حوض آب یخ

 . بود

  .خورداش حاضری میپخت و همهنمی ها چیزیمعموال شب

  

  :مسعود 
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  .بعد از خوردن شام، روی کاناپه لم دادند 

  .وایی مسعودی، چقدر خوردم -

 .کنترل روی شکمت نداری - 

 .ها رو بفرست این طرفاون پفک - 

  !ترکیگفتی داری میهمین االن داشتی می  -

 .این مال یه دیقه پیش بود -

 :هوا پرسیدبودند که محمد بیمشغول بازی 

  خبری از سحر نداری؟ -

  .های مسعود کم شدفاصله بین ابرو 

   چطور؟ - 

 .ها که بچه بودیم، تنگ شدهدلم برای او موقع -

 .خیلی چیزها تغییر کرده، اما هنوز رنگ در خونه اشون آبیه -

 ؟کردیم. یادته مسعودیادش بخیر، چقدر با سحر دوچرخه بازی می - 

توان با غیرت یک مرد بازی مسعود دیگر صبرش لبریز شد، مگر چقدر می

 کرد؟

 کنی؟چیه انقدر سحر، سحر می - 
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 .دلم براش تنگ شده - 

 .های مسعود را غرق خودش کردخندی لبنیش 

  .دلت غلط کرده - 

 .ببخشید، جنابعالی - 

 
  ...شناخت، همه کارشهای محمد را خوب میکنایه زدن

ها تموم شد، حاال برو فعال که هیچ کارشی، هرچی بود همون موقع  - 

 .کنار

  .پالتواش را از روی جالباسی برداشت و سمت در رفت 

 سمتش نمیری محمد، فهمیدی؟ - 

هم خوردن در، دستش را مشت کرد. با بهاش میهای محمد عصبیخنده

  .کرد و لعنتی زیرلب گفت

سمت تخت رفت، اما فکر و خیال  هایش،بدون عوض کردن لباس 

 .دادمحالش نمی

همه خواست آنخواست. اگر نمیخواست، شاید هم نمیسحر را می

 گیری برای چی بود؟جبه
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 همه دوری برای چی؟خواست، ایناگر می

شد. همه چیز تمام شده، همه چیز های محمد در سرش اکو میحرف 

 ...تمام شده، همه چیز، همه، هم

 .به خواب رفت آرام-آرام

 : سحر

بندی را انجام داد و درش را چسب زد؛ همه چیز را از زیر آخرین بسته 

 .نظر گذراند

 ملوک دست هایش را شست و طرفش رفت 

 خسته نباشی.دختر جان  -

   .ممنونم - 

 خب بگو ببینم این همه مدت کجا بودی تا بیایی به دادم برسی؟ -

 .گیردلبخند روی لبانش جان می  

  .جا فرق داشتزیر آسمون خدا، منتهی یکم با این -

 ملوک دست هایش را با پر چادرش خشک کرد 

  .آسمون خدا همه جاش یه رنگه -

جایی که من بودم، همه چیزش زرق و برق داشت خانم، اوننه ملوک - 

 .ولی حال خوبی نداشت

  .هایی بود که داشتمشرکت )***( یکی از او زرق و برق
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 !جا رو داشتی؟واقعا اون  - 

  .شان در هم حل شدنگاه

 .با چند کارگر و مهندس  - 

 !پس برای خودت کسی بودی -

 .کندی تایید باال و پایین میسرش را به نشانه 

  شد برگشتی؟چی  -

 .باختم، زندگیم رو باختم؛ البته زندگی که نه -

 بندی کردی؟شرط - 

نفر از یک خواستخسته بود؛ دلش میلبانش قفل و موم شد، اما 

 .اش بداندزندگی

 مسعود و محمد که یادتونه؟ -

 .ملوک کمی چشمانش را ریز کرد 

کردیم بلند پرواز باشه؛ مسعود رو خوب یادمه، بچه آرومی که فکر نمی -

  .محمد هم که شر و شور بود، اما مودب

های مهمونی بود، بین مدیرعامل. یه شب که ها باختمزندگیم سر اون - 

چند شرکت، مسعود و محمد رو باهم دیدم. بعداز چندسال، مسعود تغییر 

 .داشت بیایی برو  کرده بود، تیپ و قیافه، بهم زده بود و چه

از  سر میز نشسته بودیم. پیشنهاد بازی شد؛ شنیده بودم مسعود هر

خواستم بازی کنم، گاهی این کار انجام میده، اما نه با خورده پول، نمی
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ی جدیدش رو گذاشت، منم شرکتم؛ اما . مسعود پروژهاما مجبورم کردند

 ارزه، فهمیدم خونه باید بذارم. آدم باخت نبودموقتی فهمیدم چقدر می

ولی باختم، حتی خودمم برای تقلب آماده کرده بودم که اگه نامردی شد، 

این وسط من یه چیزهایی رو کنم ولی نه تقلب شد، نه چیزی؛ اما 

خانم؟ خیلی بده که آدم خودش خوشحالم که باختم. میدونید چیه ملوک

 پیدا رو خودم  رو گم کنه و دیگه سراغش نره. از وقتی که اومدم اینجا،

  .کردم

 .ملوک دستانش را در هم قالب کرد

سال پیش یادتون اش را بشنوید. من دوبار باختم؛ آن هم هفتادامه -

   .گفتکرد از حال و روزم براتون میهست؛ مادرم باهاتون درد و دل می

 .ملوک سرش به نشانه تایید باال و پایین کرد 

 رو  مسعود این کارشد کس باورش نمییادمه دخترم، یادمه. هیچ -

  .بکنه

بعضی چیزهای با ارزش، به چشم نمیان، اما زرق و برق چشم آدم رو  - 

اش تو ذهنم خواد بره ترکیه، همهکنه. وقتی مسعود بهم گفت میکور می

 . پول برابر در بود باختم  گرده، اما من باختم. این اولینبود که برمی

شنیدم؛ دور دیدمش. آوازش رو میخبری ازش نشد تا این که برگشت، از 

چند بار هم دیدمش تا قبل از او مهمونی، دیگه مسعود سر به زیر نبود، 

 .دور و برش شلوغ بود



 

 

 WWW.98IA3.IR 58 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

 .ملوک نگاهش به سقف دوخت 

  .حیف تو دختر

 .موقع علی وارد شدلبخندی زد که همون 

 .سالم به همگی -

  .ملوک: سالم پسرجان 

   .امروز خلوته - 

  طور؟امروز بسته بندی کردیم برای فردا ، چهنه فقط   -

علی: خواستم بگم ایرادی نداره من دوستم رو معرفی کنم؟ اونم دنبال  

  .گردهکار می

 وسیله نقلیه داره؟ - 

 
 .علی: یه ماشین

 
های دور دوستت بره، خیلی خوب، مناطق رو باهم قسمت کنید؛ راه -

 نزدیک خودت برو

. 

 .کندقالب میدستانش را در هم 

پیش یادتون اش را بشنوید. من دوبار باختم؛ آن هم هفت سالادامه -

   .گفتکرد از حال و روزم براتون میهست؟ مادرم باهاتون درد و دل می
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شد مسعود این کار رو کس باورش نمیملوک: یادمه دخترم، یادمه. هیچ 

 .بکنه

رق و برق چشم آدم سحر: بعضی چیزهای باارزش به چشم نمیان، اما ز 

اش تو خواد ترکیه بره، همهکنه. وقتی مسعود بهم گفت میرو کور می

 در  گرده، اما من باختم؛ این اولین باری بود باختمذهنم بود که برمی

 .باختم پول برابر

 
خبری ازش نشد. تا این که برگشت؛ از دور دیدمش. آوازش رو 

او مهمونی، دیگه مسعود سربه شنیدم، چندبار هم دیدمش. تا قبل از می

  .زیر نبود، دور و برش شلوغ بود

  .ملوک: حیف تو دختر 

 .موقع علی وارد شدلبخندی زد که همون 

  .سالم به همگی -

  .ملوک: سالم پسرجان 

   .علی: امروز خلوته 

 طور؟چه. کردیم بندیبسته  نه، امروز فقط برای فردا - 

ایرادی نداره من دوستم رو معرفی کنم؟ اونم دنبال علی: خواستم بگم  

  .گردهکار می

 وسیله نقلیه داره؟ - 
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 .علی: یه ماشین

 
های دور دوستت بره، خیلی خوب، مناطق رو باهم قسمت کنید؛ راه -

 .نزدیک خودت برو

 .ملوک خانم چایی جلوی علی گذاشت

دید علی آقا تا بندی شده رو بهای بستهخوردنجان، اون سبزیزینب - 

  .ببرند

رنگ شده بود و سعی بهکه نگاهش را به دور صورت زینب چرخ داد. رنگ 

 .داشت لبخند لجوجی که گوشه لبش میخواهد بنشیند محار کند

شد، اما او لبخند میزد رو میبههایی که با مسعود روآید یه موقعیادش می

  .شدو مسعود محو لبخندش می

  .چشم سحرخانم - 

های جدید را مقابل علی گذاشت و دوباره برگشت و بندیو بعد بسته 

 .مشغول کار خودش شد

 .سحر از پشت میزش بلند شد

 خانم با من امری ندارید، من برم؟ملوک  -
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 .اتفاقا بهتر زودتر تعطیل کنیم و همه باهم بریم - 

 

  :مسعود 

ان، نگاهش روی نگراز برگشتن رها خوشحال بود و از نیامدن محمد دل 

 خطوط کاغذها و گزارشات بود، اما متوجه هیچ چیزی نمیشد

  !آقای کاویانی - 

 .شد پاچه دست کمی  مسعود با دیدن رها 

 شما کی اومدید داخل؟

  .هرچقدر در زدم، متوجه نشدید - 

  .ببخشید، حواسم نبود - 

 .داشتندفر اومدند و با شما کاری مدیر سابق، خانم سحرنیک - 

خصوص وقتی اسم سحر های رها برایش سخت بود، بههضم کردن حرف 

  .هایش شدچاشنی حرف

 .شون کنید، بیاند داخلراهنمای- 

  ! رها: بله 

  .فرمش کشیددستی به موهای خوش 
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 .صدای تقه در اعالم آمدن سحر را داشت 

 .بفرمایید مسعود: 

گشت، اما دنبال بوی عطر مریم میای چشمانش را بست. به برای لحظه 

 .نبود

  .سالم - 

 .به احترامش بلند شد 

  .سالم، خوش اومدید - 

 .ممنون - 

 .بفرمایید بشینید - 

  .به طرف دورترین صندلی رفت

  خورید یا چایی؟قهوه می - 

  .سحر: قهوه 

داد؛ چایی قند پهلو این دختر تغییر کرده بود، دیگر بوی عطر مریم نمی 

 .خورد. چه بر سرش امده بودینم

  .شاید سحری دیگر است، شاید

  !مسعود: بله 
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  .اش را به دست رها رساندسفارش قهوه

 با زندگی جدید سازگار شدید؟ - 

 .سحر منظور مسعود را خوب فهمید 

 .ها گاهی جز پذیرفتن اجباری، کاری از دستشون برنمیادادم -

  .گیریددوباره اوج میولی شما بلند پروازید، - 

 .امشاید این بار خسته  -

  .چرخدخواهد حرفی بزند، اما زبانش نمیمی 

 برای که دارم چیزی جااین  روز آخر باعجله از شرکت بیرون زدم، -

 .اومدن بردنش

 چی هست؟ -

 .شودنشیند و از جا بلند میهای سحر میلب لبخندی کنج 

 .رودمیعکس اتاق ترین قابسمت بزرگ 

 .مسعود پشت سرش راه می افتد

 برای بردن قاب عکس اومدید؟-

  .نه، برای چیزی که پشتشِ اومدم - 

کند. پشت قاب، گاوصندق کوچک قرار گرفته قاب را از دیوار بلند می 
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 .رنگ را از گردنش جدا کردبود؛ کلید طالیی فانتزی

 .مسعود کمی هیجان زده شده بود

 .هست  گاوصندوقی دونستم پشت قاب،نمی-

سحر درش را باز کرد. جعبه جواهرات کوچک را بیرون آورد، همراه یه 

 .دفتر خاطرات

 .جعبه برای من، اما این دفتر برای شما - 

  .نگاهش روی دفترچه چرم میخکوب است

 .باصدای محمد به خودش امد که حاال جای سحر ایستاده بود

  گاوصندوق کجا بوده؟ - 

 این و جواهرات همراه  جعبه، یه داخلش  جا بود. او نشونم داداینسحر - 

 .بود  دفترچه

 هست؟ چی  حاال این دفترچه -

 .دونمخودمم نمی  -

  

افتد. محمد سریع خواهد بازش کند، عکس یادگاری کوچکی میتا می

 .داردش میشود و از زمین برخم می



 

 

 WWW.98IA3.IR 65 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

دکیشان، دختری با شود؛ عکس قدیمی از کوشان محو عکس مینگاه

دار، وسط ایستاده است و پسری که قدش موهای خرگوشی و لباس گل

بلندتر، دستانش دور شانه سحر و پسر دیگر که کمی قدش از دیگری 

 .تر، دستش روی دست پسر دیگری استکوچک

محمد که انگار خاطرات برایش زنده شده بودند نمی توانست چشم از  

 .عکس بردارد

 .گرفتیم بودیم خریده جدید دوربین با که  اولین عکسیهاین همون   -

 . برای مسعود دیگر مثل روز روشن شده بود

 فکنم فهمیدم دفترچه چیه؟  -

 

 سال،؛ االن؟ همهبعد از این -

 

سال، درست جایی که مسعود  همهگفت، بعد از اینمحمد راست می

تپد، این دیگر میدودل شده است، گاهی برای سحر گاهی، برای رها 

 !کاری بود که کرد؟چه

  

کند. دو دل است بخواند یا نه؟ محمد حالش را دفترچه را باز می

  فهمد؟گذارد، اما چه کسی حال محمد را میفهمد؛ تنهایش میمی
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 محمد

با خود ماشین نیاورده بود. تمام راه قدم زد و فکرش درگیر همان عکس 

 .شده بود

طور یواشکی آن را دوربین عکاسی خرید بود و چهآید پدرش یادش می

 .برداشت تا با بهترین دوستانش عکس بگیرد

همیشه حسش به سحر، مثل یک خواهر بود، شاید خودش را گول  

 .زدمی

خواهد؛ بیشتر دوستش دارد تا خواست وقتی به خود آمد، دید بیشتر می

 .حرفی بزند

 .گ و بوی دیگری داشتهایش را گفته بود، همه چیز رنمسعود حرف

آرام عقب رفت، کنار ایستاد؛ شاهد کارهای مسعود و سحر شد. او -آرام

 .هم داستان خودش را داشت، اما شاد بود

  .حتی وقتی که نامزدی مسعود و سحر را شنید، شادی کرد

دار، اما برای دوستانش خوشحال بود و از طرفی های بغضاز همان شادی

 .نگران

گذشت تا که درسش را به جایی رساند و عازم د میروزها برای محم

 .دانست همراه محمد رفتنی استترکیه شد؛ مسعود هم می

ها وضعیت مالی خوبی موقع خصوص که آنبرای رسیدن به آرزوها، به

 .نداشتند
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آمد؛ بوی شان نگذشته بود که حاال بوی جدایی میهنوز از نامزدی

 !دلتنگی

ها به بدرقه امده کنند؛ خانوادهفراموش نمیکدام آن روز عصر را هیچ

 .بودند

سحرهم بود، اما جلو نیامد. حرف داشت؛ خیلی حرف! وقتی خداحافظی 

کردند و آمده پرواز شدند، سحر جلو رفت؛ به التماس کردن افتاده بود و 

هایش این بود که مسعود نرود و این یه دنیا حرف بود. بعد از تمام حرف

   .کس خودش نبودد، محمد نبود، مسعود نبود، هیچآن دیگر سحر نبو

ها ی سحر، کنار اقاقیمحمد وقتی به خودش آمد، دید جلوی در خانه

  .چنان سرما بودایستاده. شدت باران کم شده بود، اما هم

  .دستانش یخ زده بود اما صدای سحر گرمای وجودش شد

  .سالم - 

ی کرد؛ خواست رد شود برود که باز "سالم"سرش را پایین انداخت و  

  .صدا نگذاشت همان تن هم

  .چسبههوا سرده، چایی می -

قدر زور و بازو قدر چهارشانه باشد، هر چهقدر مرد باشد، هر چههر چه 

شود و حتی شود، تسلیم میشود؛ خم میداشته باشد، گاهی کودک می
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 .رام

 .گرمای اتاق تمام سرمای تن محمد را آب کردشوند. با هم وارد خانه می

  .گذاردهای کمر باریک را جلوی محمد میسحر استکان

 .جا تغییری نکردهاین -

هاش خوب تغییر کردند. دیگه صفا ندارند، محبت ندارند، شور ولی آدم  - 

 .بینندهای بلندپروازی میشون خوابو شوق ندارند؛ همه

 .چشیدر را میهای سحمحمد خوب طعم حرف 

دونستی برامون سخت بود ی مسعود که میمجبور بودیم. وضع خانواده -

 .رفتیمولی باید می

 .مسعود کاری ندارم، خودت رو میگم  - 

بازد؛ هزاران فکر مغزش را . کمی رنگ میپردابروهای محمد باال می 

  .بلعدمی

هایی که شتن آدمخاطر برگ خاطر رفتنتون، به ازت ناراحتم، نه به  - 

 .هیچ چیزشون شبیه گذشته نبوده، از این بیشتر ناراحتم

توانست حرفی بزند. از اتفاقاتی که محمد حرفی برای گفتن نداشت؛ نمی

 .دانست که قربانیش سحر شدبرایشان افتاد، فقط این را می
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 ...محمد: سحر، من 

کرد. از جایش خواست حرفی بزند که زنگ موبایلش، کالمش را قطع  

 .بلند شد

کردیم، بریم ها که با هم قهر میچیز متاسفم، بیا مثل بچگی بابت همه -

 توی پارک، روی نیمکت بنشینیم. باشه؟

  .و از خانه بیرون آمد و دخترک را با تمام خاطراتش تنها گذاشت

 !الو، بله - 

 - ... 

  .رویپیاده -

 - ... 

ها تند راه بارد و آدمآسمان می تازه یادش آمد که هوا سرد است؛ 

  .روندمی

  .چسبهآره، توی این بارون. تازه لبو هم می - 

 :مسعود

  

دارد. حالش هیچ خوش نیست، شاید وجدانش دفترچه را با خود برمی 

  .کشدعذاب می

ی خواهد یک دبهچیز را رها کند و برود. دلش می خواهد همهدلش می

روی تمام زندگیش خالی کند و یک فندک زیرش هزار لیتری بنزین، 

 .بزند



 

 

 WWW.98IA3.IR 70 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

ها حالش خوش نیست؛ با دیدن رها بدتر هم شده است. آخر این آدم 

 .خواستندچی از جانش می

رود. او را به سمت آدرسی که محمد برایش لوکیشن کرده بود، می 

  .کسی هم نیست بیند؛ روی نیمکت توی پارک نشسته، و هیچمی

 !قدر آشنا بوداند و این پارک چهدویدهها تمام آدم

 ی لبو کو؟پس کاسه - 

ی مسعود را گذارد خوب چهرهآورد اما باران نمیمحمد سرش را باال می

 :ببیند

 .دیر اومدی تموم شد -

 .داند حال او هم هیچ خوش نیستگوید. میداند دروغ میمسعود می 

  

کردیم؛ به اشتباهاتمون اعتراف مینشستیم، به روی این نیمکت که می -

 یا بگم اول من  شدند. حاالهایی که زده بودیم و باعث دعوامون میحرف

 تو؟

  .هایی بود که ناگفته مانده استاآلن وقت گفتن تمام حرف

 .من میگم - 

 کدام هیچ برای آمدنش. گردندبرمی  باشنیدن صدای سحر به سمتش 

 شیرین و تلخ خاطرات از پر پارک همان پارک این. نبود برانگیز تعجب

  .است بوده شانکودکی

 .نشیندبین آن دو می 



 

 

 WWW.98IA3.IR 71 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

هم کنید. کسی حق نداره برگرده؛ کسی حق نداره کالم قطع  پشت به -

کنه. کسی حق نداره؛ کسی رو دعوا کنه. آخرش که شد، به خونه 

 .هاگردیم تا فردا با هم آشتی کنیم، درست مثل قدیمبرمی

  .وسط سحر و نشینندمی  حمد و مسعود هر کدام به سمتی از نیمکتم

شد. از طرفی مامان و بابا نگران روز بدتر میشما که رفتید، حالم روزبه -

آروم بلند -جواب نبود، آرومحالم بودند. سعی کردم رو پا بشم؛ تالشم بی

 .خواستمشدم. سعی کردم اونی بشم که می

ی مجردی بخرم؛ رفت. تصمیم گرفتم خونههمه چیز خوب پیش  -

قدری که راضی شد کرد. من روی حرفم ایستادم، اونحاجی مخالفت می

ی رو خونه زندگیم رو جدا کردم تا دیگه پا توی این محله نگذارم. پول

وقت دائم نبوده تا پول گذاشتم؛ برای خودم کسی شدم، اما خوشی هیچ

 تصادف مادرم و پدر که روزی همون رسید، نحس روز اون که  این

 سامانی و سر کردم سعی نشدم؛ خم اما شکستم، درون از باراین. کردند

وقت شنیدم، اما هیچتون رو میو شهرت آواز دور از. بدم زندگیم به

نخواستم ببینمتون و من هیچ تعهدی به مسعود نداشتم. تصمیم گرفتم 

هم  د که همه چیز بهش با پسر نعمتی ازدواج کنم، اما نفهمیدم چی

خورد. مدت زمانی هم نمونده بود که به زمان مراسم عقد برسیم که یهو 

تونستم پیش چیز زد. یک چیزهایی بو برده بودم، اما کاری نمی زیر همه

    .ببرم
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 :مسعود

کنم از همون بچگی نگاهم به سحر نگاه دوستی بود. من اعتراف می -

گیر چیز تمومه تا که مامان زمین کردم همهوقتی نامزد کردیم، حس 

هم ریخت. درس رو تازه تموم کردم، به پیشنهاد محمد  شد؛ اوضاع به

 .رفتیم ترکیه

هم زدیم. قرار شد زود برگردیم  جا کار پیدا شد. وضع مالی خوبی بهاون

چیز رو خراب  جایی که کاسبی گرفته بود، برگشتن ما همهولی از اون

مجبور شدیم چند سالی بمونیم، اما وقتی به ایران  کرد، پسمی

 پیدات  برگشتیم، جای پای محکمی پیدا کردیم. دنبالت گشتم سحر؛

 و چیز همه. بودی شده کسی خودت برای بودی، کرده تغییر اما کردم،

 کی خواه، زیاده طلب،جاه منم. فروختیمی و خریدیمی  رو کس همه

 بود عوضی آدم یک نعمتی. نبود درست چیز یک وسط این اما! تو از بهتر

 اون برای شد،می برات خوبی رابط چون بودی، کرده انتخابش تو که

 طوریچه که دادنمی راه جایی به عقلم. نبود درست این اما ها،آبی طرف

کنم. این که میگم آدم درستی نبود از ریز و درشت کارهاش  دورش تو از

داد. ای که انجام میکرد؛ کار قانونیخبر داشتم. همه چیزی قاچاق می

 .ی خالفش توجیه بیارهی این بود که بعدها واسهواسه

 :محمد

کنم که سحر رو دوست داشتم؛ خیلی زیاد، حتی بیشتر من اعتراف می -
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واستم بگم دیر شده بود، چون مسعود زودتر پا از تو مسعود. وقتی خ

 تغییر بشم؛ عوض گرفتم تصمیم  پیش گذاشته بود. وقتی رفتیم ترکیه،

. بود کرده هندوستان یاد فیلم برگشتیم، وقتی. کردم رو کار همین و کنم

 آدم. کردم ارزیابی رو چیز همه کردی؛ تغییر بودم شنیده مسعود از

ی سالمی داشتی ولی اون سحر ردی، رابطهکنمی قمار بودی؛ محطاطی

سابق نبودی. همه فکر و ذهنم رو جمع کردم و هر کسی رو به چیزی 

های خودم رو پیاده کنم. مسعود رو سمتت رسوندم تا بتونم نقشه

خوایید یا نه؟ اون شب توی دیگر رو میفرستادم تا بفهمم هنوز هم

تا که قبول کرد باهات شرط  قدر زیر گوش مسعود خوندممهمونی، اون

 بیاری کم خواستینمی  تو سحر  .کردید قمار  ببنده که خب شما هم

 ما که بود چیزی این. باختی میز اون سر رو چیزت همه باختی؛ ولی

 برات جااون  !کن باور محل، همین توی برگردی تو! خواستیممی

ردی کمی فکر تو و داشتی تو که موقعیتی اون خصوص به بود خطرناک

چیز بودیم و این  زرنگی، اما نبودی. من و مسعود از دور شاهد همه

 معلوم. بود هاآدم از استفاده سوء اهل بیشتر نبود؛ خوبی آدم نعمتی  که

 آورد؟می سرت به چی شد،می تموم باهات کارش که این از بعد نبود

و  برداریکاله شکایت کلی ازش  سوخته مهره بود شده  طرفی از البته

 سازمان، همون توی اما  کالنتری بردندمی  خیلی چیزهای دیگه

 یک و کردم کارهایی یک هم من که این. کردند حذفش خودشون

 چیزش هیچ به. نیوفتی سر درد توی  تو که ساختم براش هاییپاپوش
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 باشی، باید که جایی برگردی؛ محل این به تو خواستممی من اما نبود،

  !ما یک تکلیف هست که مسعود باید مشخص کنها امنه، برات که جایی

 .بارون بند آمده بود 

 :هاش فرستادسحر نفس عمیقی کشید، هوای تازه به دخل ریه 

 .کنیمتکلیف رو بعداً مشخص می -

 .کردمسعود توی راه به حرف محمد فکر می

مدیونش بود، اما دانست حذف شدن نعمتی، کار محمد بود و این را می

  .دوست داشتن سحر نه، خط قرمزش بود

ها دراز کشیده اش، با همان لباسوقتی به خودش آمد، وسط سالن خانه

 .کرد و بدنش کوفته بودبود. چشمانش درد می

  

 :سحر 

  

 .با زنگ موبایل، دست از خورد کردن برداشت 

 !الو -

 .صدای رها، زنگ تفریح کوچکی برایش بود 

  سالم، میگم آدرس این کاویانی رو داری، بهم بدی؟سحر  -
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 چیزی شده؟ - 

آره، به امضاش نیاز دارم، خیلی هم عجله دارم. از صبح خبری ازش   - 

  !نیست

  .حاال کمی هم سحر رنگ و روی استرس به خود گرفته است 

  .آره دارم، یاد داشت کن -

نگرانی است که  مشغول خورد کردن است؛ بیشتر کندتلفن را قطع می 

 .کنداعصابش را خورد می

 .آخ دستم - 

 :رودمی طرفش به  زینب سریع 

 .دستت رو بریدی، صبر کن برات چسب بیارم -

 .آیندبقیه به کمکش می 

 :از جایش بلند شد و سمت ملوک رفت

  خانم میشه من برم و بیام؟ملوک -

 .آره دخترم -

داند علت رود. نمیود میی مسعکند، سمت خانهسریع لباس عوض می 

داند که نگران است. به واحدش رسید و رها را نگرانیش چیست، اما می
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 .همان جا دید

   سالم، تونستی بری داخل؟ -

 .جا ایستادمهست این نه، من ده دقیقه - 

 .فکر کنم کلید زاپاس زیر گلدون باشه - 

پریده است؛ جیغ رها به هوا ؛ مسعود مانند جنازه رنگ کننددر را باز می 

 .رودمی

 :نشست کنارش  سحر

  .زنگ بزن اورژانس، زود باش رها -

 .کند عوض را اشگذشته شب خیس هایلباس   کندو خودش سعی می 

 تاب است، کالفه دستانش را بین موهای خوشدر راهروی بیمارستان بی

 .فرمش برد

 . هر چه نباشد رفیق شفیقش است

 :کند طرف محمدمعترض رو میسحر  

  .همه راه رفتی بشین؛ سرم گیج رفت این -

 .فکری بیپسره - 

 .موقع رها رسید نشیند. همانو کنار سحر می 
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  هنوز به هوش نیومده؟ -

 :سحر زودتر جوابش را داد 

 .نه، اآلن بهش سر زدم -

 :میوه به طرفشان گرفترها پاکت آب 

  .میوه خریدمنخوردید، بیایید براتون آباز صبح چیزی  -

 .دستت درد نکنه -  

  .زندبرد و یک میک میمیوه فرو مینیش را در آب

 :کس نیامد نگاهش را به سحر دوختمحمد با لبخندی که به چشم هیچ 

خوایی تو و رها خانم برید، خبری شد بهتون زنگ مشخصه گشنته. می -

 .بزنم

  .نه، نیازی نیست - 

رود. متوجه حرکات شود و سمت اتاق مسعود میز روی صندلی بلند میا 

  .پاهای مسعود شد

 .فکر کنم بیدار شد -

محمد سریع در اتاق را باز کرد و رفت داخل؛ و پشت سرش رها رفت،  

 کنج آرامی لبخند. نماند پنهان سحر نگاه زیر از رها یعجوالنه رفتن  راه

 :ام لب زدآر و نشست لبش

 .پس تو هم نگرانش بودی -

دارد و از شود. کیفش را از روی صندلی راهرو برمیوارد اتاق نمی 
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 .شودبیمارستان خارج می

قدر غرق فکر و خیال ؛ زیادی تنها بود. اونحال استبرای رهایش خوش

  .رها بود که متوجه نشد کی به داخل کوچه پیچیده است

روی علی ایستاده است، ه و روبهبا دیدن زینب که سرش را پایین انداخت

  .گیردلبخندش جانی دوباره می

رنگ. این حاالت را خوب بهسالمی داد. زینب کمی هول شد و کمی رنگ

  .شناسد و برایش زیادی آشناستمی

شود. خبری از ملوک و دیگران زند و وارد مغازه میلبخندی به هر دو می 

 .نیست؛ پشت میزش نشست

  .آیدگذرد که زینب هم داخل میزمان زیادی نمی

  پس بقیه کجا رفتند؟ -

خانم مهمون داشتند، زود رفت. کلید دادن که به شما بدم؛ بقیه  ملوک - 

 .هم زود رفتند

 .سحر حرفی نزد و خودش را مشغول نشان داد 

 :چرخدمتوجه حرکات زینب بود که دور و برش می

 خورید سحر خانم؟چایی می -

 .خورممیبله،   - 

هایش داند علت چایی ریختنصدای آسودگی نفس راحتش را شنید، می

  .چیست! این ترس شیرین را زیاد تجربه کرده بود



 

 

 WWW.98IA3.IR 79 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

  .سه تا بریز  - 

 :رنگ صدای زینب تغییر کرد

  تا؟سه -

  .تا، شاید علی آقا هم چایی بخوادبله سه -

 .ز گذاشتگوید و سه استکان کمر باریک روی میزینب چیزی نمی 

 .بنشین کنارم بیا خودت  صداش کن که بیاد داخل، -

حالی به بیرون رفت و دقایق بعد، خوش در دل زینب عروسی بر پا شد. با

  .با علی برگشت

 علی: امری داشتید سحر خانم؟ 

 .سحر: بنشین

 .نشست  و در کنار زینب  خانم، جلوی سحر علی روی صندلی ملوک

  :های چایی را برداشتاستکانسحر یکی از 

 .رنگیه جان، چای خوش دستت درد نکنه زینب -

 .های زینب به سرخی رفت و خیلی آرام جواب سحر را دادگونه 

 :سحر برای چند ثانیه سکوت کرد و سر حرفش را باز کرد 

  .وقت مناسبیه که با هر دوتاتون صحبت کنم -

 :علی نگاهش را به زیر انداخت

  صحبتی؟چه  - 
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 :سحر اشاره به زینت کرد 

ها و ها، عرق سرد روی پیشونی نشستنرنگ شدنبهصحبت این رنگ -

 !هانگاه دزدیدن

دانستند منظور سحر چیست! حیا یا خجالت هر ها خوب میهر دوی آن 

  .ی علی چپ بزنندشد خودشان را به کوچهچه که بود، باعث می

پیچه. از طرفی هم دوران ر سریع میی کوچکیه، یک خبجا محلهاین - 

تونه شیرنی رو تلخ کنه. قبل از این که تلخ شیرینیه، اما خیلی چیزها می

هاتون صحبت کنید. هر دوی شماها از یک سطح هستید؛ بشه، با خانواده

 .کنم کسی مخالفت بکنهفکر نمی

دادند. های سحر گوش میفضا در سکوت کاملی رفت. هر کدام به حرف 

 .ر آخر علی سکوت را شکستد

  .کنمچشم، با خانواده صحبت می -

هوا و محکم و سریع از مغازه بیرون آمد. بعد از رفتن علی، زینب بی 

 .سحر را در آغوش گرفت

 .هات برسخیلی خب دختر، برو به کار-  

های اسفند ماه بود که جریان خواستگاری علی و گذشت. وسطروزها می 

  .کردمحل پیچیده بود، هر کسی به نوعی کمک میزینب، توی 

های جا زودتر سر زده. هر کس شور و شوقی داشت و نقاشیبهار در این

 .شدها پاک نمیای از لبخنده، لحظه



 

 

 WWW.98IA3.IR 81 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

رفت سحر بیشتر از هر وقت دیگر، سرش شلوغ بود و به کمک زینب می

 .تا بهترین خریدها را داشته باشد

 .جان از کت و کول افتادی ه سحروایی، دستت درد نکن - 

طوری خرید نکرده بودم. بیا با هم یک دور نه، خیلی وقت بود که این - 

 .دیگه خریدها رو نگاه کنیم

  .خیلی هیجان دارم لباسم رو بپوشم - 

 :سحر دستش را به گرمی فشرد

طوری هات رو ببینه؛ اینی من پرو کن، اجازه نده کسی لباسبیا خونه - 

  .گیر میشنغافل

 .ی سحر شدندهر دو وارد خانه 

 !به، چه بوی خوبی -

 .ها رو پر از گل نرگس و مریم کردم، بیا نگاهشون کنباغچه - 

های نرگس و هر دو کنار باغچه ایستاده بودند. کل باغچه پر بود از گل 

 یک باغچه وسط بود، کاشته محمدی هایگل باغچه دورتادور  و  مریم

 .کردمی رقصی خوش نارنج نهال

 .ات این شکلی باشهکردم خونهخیلی قشنگه، فکر نمی - 

 :سخر لبخندی زد 

 .کجاش رو دیدی، حاال بیا تو بریم -

خواد یک لحظه ازش دل جا با صفا هست که دلم نمیقدر ایننه، اون - 
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 .بکنم

 .روی تخت بشین تا برم چایی دم کنم - 

رفت. زیر سماور را روشن کرد  آشپزخانهزینب طرف تخت و سحر سمت  

 .که صدای در بلند شد

  .زننددارند در می - 

 کنی؟زحمت باز میبی -

و بعد با تنگ آبی که دستش بود، سماور را آب کرد و چایی داخل قوری 

دارچین انداخت و  ای از چوبریخت. دوتا گل سرخ خشک شده و تکه

  .عمیقاً بو کردسرش را نزدیک قوری برد و 

 .نشد داخل اما آمد  زینب به سمت در آشپزخانه

  .یک آقایی اومده - 

 نگفت کیه؟ -

  .نه، نگفت کیه و جلوی در منتظرته -

 .قوری را دست زینب داد 

 .آب که جوش اومد بریز داخل قوری -

 .سمت در حیاط رفت. با دیدن محمد، کمی جا خورد 

 .سالم، بیا تو -

  .تخت نشستندهر دو روی 
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 !ی قشنگی شدهخونه - 

 .جاگی کردی اومدی اینمالحظهخیلی بی  - 

 .دیدمتباید می  - 

 بین را ازموهایش  ایکند و دستهنفسش را کالفه به بیرون پرتاب می 

 .دهدمی تاب انگشتانش

 .زدماومدم ولی باید باهات حرف میدونم نباید میمی -

 :خانه بیرون آمدموقع، زینب از آشپز همان 

 .جاسحر جون من میرم، وسایل بمونه این -

 :شد بلند عروس نو یبدرقه برای  سحر

 .فردا صبح بیا حتماً -

 :صدایش را آرام پایین آورد 

  ...جا کهکرده، اومده ایناین آقا قبالً توی این محله زندگی می -

 .زینب دستانش را به گرمی در فشرد 

 .خیالت راحت -

 .رفتن مهمانش، سمت محمد برگشت و روی تخت نشست بعد از

  .یک چیزهایی هست که باید بدونی، یعنی حقته که بدونی - 
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 :زد  را خودش  توجه به حرف محمد حرفسحر بی

این دختر رو دیدی، روز عید عقدشه. وقتی باهاش رفتم خرید یاد  - 

  !خودم افتادم، من هم مثل اون بودم

 .ها نیومدم، اومدم حرف جدید بزنمحرفبرای این  - 

 .ها زده شده، اعترافاتت هنوز توی ذهنمهتمام حرف - 

انگار آن دو از قبل هم بیشتر لج کرده بودند و هر کدامشان حرف 

 :کشیدندخودشان را پیش می

کردم، اما نشد و خوب شد که گفتم؛ باید خودخواهی میباید زودتر می -

  .خوادکنم مسعود تو رو میمینشد. هنوز هم فکر 

 .خوام در موردش فکر کنمها بگذریم، نمیبیا از این حرف - 

  .موبایل محمد به صدا در آمد

 سحر

همه خاطراتی که حتی  خواهد فکر کند؛ با آنمعلوم است که دلش نمی

 .کندیادآوری کردنش هم قند در دل آب می

 .باید برممسعود بود زنگ زد، کاری پیش اومده که  -

  .باشه - 

ها کاری ندارد، حتی دلش رود؛ خیلی وقت است که با این آدمبدرقه نمی 
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 .شودهم برایشان تنگ نمی

ها هم دلشان اند، انگار آندیگر مسابقه گذاشتههای ساعت با یکعقربه

  .خواهدبعد از یک زمستان سرد، یک بهار می

 .یک بهار با یک پیوند عقد

 .گذشتهفته می ، یکاز سر زدن محمد

 .زینب جلوی آینه ایستاد

  بهم میاد؟ -

 .هایش حلقه شدهای سحر دور شانهدست 

  .ها شدیمثل فرشته -

 :زینب لبخند گرمی زد

  .ترسم مامان یهو بیادبهتره زودتر لباس رو در بیارم، می - 

  .کنممیباشه، پس تا داری در میاری، من هم دوتا نسکافه آماده  -

با لبخند از اتاق خارج شد، سمت آشپزخانه رفت که آیفون به صدا در  

 .آمد

 کیه؟ -

 .آلود مادر زینب در گوشی پیچید و پاهای سحر سست شدصدای بغض 

 .سختی به در رساند خودش را به

 .هر جان کندنی که بود، در را باز کرد دستانش سنگین شده بودند؛ به 

 .توانست برساندر زینب، هیچ خبر خوشی را نمیآلود مادچشمان اشک



 

 

 WWW.98IA3.IR 86 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

 خانم؟ شده فاطمه چی  -

 .چاره شدمبدبخت شدم، بی - 

 .پایین در سست شد؛ سحر کنارش روی زمین نشست 

  شده؟ خانم، درست بگید چی آروم باشید فاطمه -

 ...چارمدامادم، داماد بی - 

 .جون به لبم کردید - 

 .موتور تصادف کرد، از پشت زده به یک اتوبوس واحدامروز صبح با  - 

 .صدای زینب از ایوان بلند شد 

 کیه سحر جون؟ - 

 .کسی نیست. برو تو، اآلن میام - 

  .و بعد کمک کرد فاطمه از زمین بلند شود

چیز رو میگم،  آروم به زینب همه-خانم برید خونه، من آروم فاطمه -

 .بگذارید جریان در هم من  فقط

دانست لرزید؛ نمیو در را آرام بست و سمت زینب رفت. لبانش می 

  گونه این خبر شوم را برایش بگوید؟چه

  تاج رو برنداشتی که؟ -

 .خواستم سلفی بگیرم - 

 .رفتموقع چند سلفی گ و همان

قدر سبک و سنگین کرد که کرد؛ حتی اونهایش را پس و پیش میحرف
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 .گفتمی باید  شد، اما آخرش که چی؟از اصل موضوع دور می

 .بشین زینب جان باید موضوعی رو بهت بگم -

 . تاج از دستان زینب سُر خورد

 .زینب عزیزم، یک چیزی بگو  - 

 .ترین عروس روی زمینممن بدبخت - 

  .هایش را شروع کردداری دادنسحر آرام او را در آغوش گرفت و دل 

 .بندازم ابلفضل  یی عقد، فردا باید سفرهبه جای سفره - 

  زنی؟ها چیه میطوره؟ این حرفدونی حالش چههنوز که نمی - 

  .زینب ازجایش بلند شد و سمت اتاقش رفت، چادر سیاهش را برداشت

 .ببینمشآره، باید برم  -

 گذارم با این حالت پا بشی بری بیمارستان؟کجا؟ فکر کردی می - 

 .تونم توی خونه بشینمکنی؟ میتو چی فکر می - 

 و گذاشت تاج  هوا پایش را رویخواست سمت در حیاط برود که بی 

  .بود شکسته هم زینب دل کرد؛ اشتکه هزاران

  .خریمفدای سرت، یکی دیگه می - 

اش را تن کرد و همراه داخل اتاق برگشت و مانتوی همیشگیسریع به 

  .زینب سمت بیمارستانی که آدرسش را از مادر علی گرفته بودند، رفتند

آمد که در لحظه هم از چشمان زینب بند نمی توی راه، قطرات اشک یک



 

 

 WWW.98IA3.IR 88 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

  .راهرو بیمارستان، با دیدن مادر علی، شدت بیشتری گرفت

  .آرامشان کند که در این کار هیچی موفق نشدپدر علی سعی داشت که 

 :سحر سمت پدر علی رفت 

 طوره؟آقای محمودی، حال علی چه -

  .باید عمل بشه - 

  کنید؟خب، چرا کاری نمی - 

دونم به به خاطر خرج و مخارج عقد و عروسی، دستم خالی شده؛ نمی - 

  کی رو بزنم؟

  ه؟هیچ فک و فامیلی نیست که بتونه کمک کن - 

 .رو داده به شما برادرم که تبریز هست، خواهرم که عمرش -

ای که کسی متوجه گونه سحر خودش رو نزدیک محمودی برد، به 

  :هایشان نشود، زمزمه کردحرف

  .کنممن کمکتون می -

 تونی کمک کنی؟قدر میآخه دخترم، تو مگه چه - 

 .دستم رو رد نکنیدکنم، لطفاً قدری که بتونم کمک میهر چه -

محمودی خواست حرفی بزند که سحر مانع شد و سریع از بیمارستان  

 .بیرون آمد

گونه سر حرف را باز کند. درسته که رها تمام راه در این فکر بود، چه

خاطر  بهترین دوستش است، اما سحر هم غرور خودش را دارد؛ آن هم به
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 . دویست و پنجاه میلیون

خواست جلوی میز رها بود، اما اثری ازش نبود. می وقتی به خودش آمد،

  .رو شدبهجا روبرگردد که با مش حسن، آبدارچی آن

 .سالم خانم - 

 سالم، خوبی مش حسن؟ -

 هی خانم، چی بگم؟  - 

  چیزی شده؟ - 

  !جا شده جهنم یا پادگان نظامیخانم از وقتی که شما رفتید، این -

 .نشستلبخندی بر لبان سحر  

آخه به من  چیز کردید، اما نه توی همهگیری میخانم شما هم سخت - 

 ها بپوشم؟کار داره که میگه از این لباس پیر مرد، چی

ای ی مشکی، روی لباس قهوهافتد. جلیقهنگاه سحر تازه به یونیفرمش می

 .کنداش را مهار میراهش! خندهراه

جمشیدی رو  اره. میگم خانمهای خودش دخب، حاال هر کس قانون -

 شما ندیدید؟

پرت شدند؛ کمی هم حرف  چی بگم خانم؟ چند وقتی شده که حواس - 

 .پشت سرشون زده میشه

رو ندارم خب، به موقعش میام و  من اآلن وقت شنیدن این چیزها  - 

 دونی کجاست؟چیز رو برام تعریف کن. اآلن هم نمی همه
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 .تولید، یک نگاهی بندازنبا آقا رفتند به خط  -

 .جمشیدی جا بودم باشه؟ حتی خانمخیلی خب، به کسی نگو من این -

 .و سریع سمت آسانسور رفت

موقع در  ها رفت که همان. سمت پلهاش کرده بودنیامدن آسانسور کالفه

  .ی چشم شدتو آسانسور باز شد و با محمد چشم

 ها؟سالم، چه عجب از این طرف -

، کاری پیش اومده بود که اومدم پیش رها، دیدم نبودش دارم سالم -

 .گردمبرمی

 کنن پذیرایی ازت حداقل تا  جا اومدی، اجازه نمیدم بری،تا این - 

 .و با دستش مانع ورود سحر به داخل آسانسور شد 

 .اجبار سمت دفتر مدیریت رفت به

  .نداشتچیز تغییر کرده بود؛ احساس راحتی  بار همهاین

  .حاال که رها نیست، بگو شاید تونستم کمکت کنم - 

  .ترین کمکهنه فقط بگذاری برم، بزرگ -

  قدر بودن با من برات سخته؟این - 

روی پا  جا پاجون یک آدم به من بستگی داره که اآلن برم یا بشینم این -

  .بچرخونم، بگم و بخندم و خاطرات مرور کنم

 شده؟ یق بگو چیجون یک آدم؟! دق - 

  .وقت برای توضیح ندارم، باید برم - 
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 :و سمت در رفت که صدای محمد هم نگران بود و هم دستوری 

 .صبر کن، باهات میام -

 .سوئیچ ماشین را برداشت

 . و پشت سرش راه افتاد. با هم سوار آسانسور شدند

  .ی قدیمی شدبرای این که جو کمی تغییر کند محمد یادآور خاطره

  نفری سوار آسانسور شدیم یادته؟ اولین باری که سه -

های را سحر پوشاند و هیچ سعی در پنهان کردنش لبخند کل لب 

  تواند پنهان کند؟نداشت. مگر آدم بهترین خاطرات را می

 .ها هم بخندندهایش را آزاد گذاشت تا آناز لبخند سحر، محمد هم لب 

آسانسور، مسعود و رها جلوی در نمایان شدند. نگاه مسعود با باز شدن در 

ی نزدیک مسعود و چرخید و نگاه سحر، بین فاصلهبین سحر و محمد می

 .رها

  .حال از این موقعیت بودمحمد، تا اندکی خوش

سحر سالم آرامی داد و از آسانسور پیاده شد و آرام که از جلوی رها  

رد و منتظر لبخند رها نماند؛ گذشت، یک چشمک ریز مهمانش کمی

  .شنیدهای محمد را میصدای قدم

 .جلوی در نگهبانی منتظرم باش - 

های کسی را روی خودش حس به ناچار همین کار را کرد. سنگینی نگاه 

 .ها چه کسی استدانست صاحب آن نگاهکرد و میمی
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خودش را کند. دانست دارد از بالکن اتاق مدیریتش نگاهش میمی 

  .داشته بود مشغول نگه

آید؟ خواست از شود، پس چرا محمد نمیعمر می دقیقه، یک گاهی یک

 .در بیرون برود که صدای بوق ماشین محمد، مانع این کار شد

  .دادبه عمد جلو نشست، باید پاسخ آن نگاه را می

 .برو سمت بیمارستان  - 

 .شتهای راه، کسی حرفی برای زدن نداتا نیمه

 خوای چیزی بگی؟هنوز نمی- 

  .خواممیلیون پول برای جراحی می دویست -

 هیچ چرخش ناگهانی گردن محمد، باعث شد گردنش درد بگیرد، اما 

  .چیز در لحظه برایش اهمیت نداشت

دوستم که اون روز توی خونه دیدی، نامزدش تصادف کرده، نیاز به   -

 .عمل داره

بعد از پارک ماشین، هر دو وارد بیمارستان شدند و خیالش راحت شد.  

 سریع سمت بخشی رفتند که علی بستری بود. پدرش هنوز درحال قدم

  .آوری کندکرد تا پول جمعزدن بود و با موبایل صحبت می

  .سالم - 

 .با صدای سحر، موبایل پایین را آورد 

 .سالم دخترم -
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 .محمد جلو رفت

 .سالم - 

 .و برد، اما نگاه پدر علی سوالی بودو دستش را جل

فر هستم، با شنیدن ماجرا، سریع اومدم من از همکاران قدیم خانم نیک -

  .تا شاید کاری از من بربیاد

  .حالم از دیدنتونخیلی خوش - 

 .کنمقدر بتونم کمک میهر چه -

 :کرد لبخندی بزندمحمودی که عرق شرم بر تیرک کمرش بود سعی می

 .طوری که درست نیستاینآخه  -

 :سحر پا در میانی کرد

جان رو میدم؛ لطفاً  آقای محمودی، فکر کنید دارم کادوی عقد زینب -

  .قبول کنید

 ...آخه - 

 :های محمدی گذاشتمحمد دستی بر روی شانه 

 .لطفاً بریم سمت صندوق -

 :سحر رفت سمت مادر علی 

 خبر؟چهآقا  سالم، از وضعیت علی -

 .مادر علی با دیدن سحر از جا بلند شد

ثانیه است. اش، یکثانیه سالم دخترم، هنوز هیچی. دکترها میگن یک -
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 !یا امام رضا

 .توکل به خدا، نگران نباشید  -

 .و کنارش روی صندلی نشست

 زینب کجا رفت؟ -

تابی کرد، حالش بد شد، اتاق کناری ی خدا از بس بیهیچی، بنده - 

 .تریش کردندبس

 .چیز درست میشه، من برم پیش زینب همه -

سمت اتاق رفت. مادر زینب کنارش بود و سعی داشت دخترش را آرام 

 :کند

 .سالم  -

 .زینب با دیدن سحر، روی تخت نشست

 شینم؟طوری به خاک سیاه میشد سحر؟ دیدی دارم چه دیدی چی -

 :سحر لبش را گزید

کنند؛ ببرندش اتاق عمل، اش میدارند آمادهچه حرفیه زینب؟ اآلن  -

  .هنوز زنده هست

  .وجود زینب برگشت با حرف سحر، کمی آرامش به 

 راست میگی؟ -

آره، پول جور کردم، عملش راحته ولی زمانش کمه. نگران چی هستی  - 

 ؟
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  بالیی سرش بیاد چی؟ - 

 چه حرفیه آخه؟ -

 .نوازش کرد کنارش روی تخت نشست و دستانش را به گرمی

 .نگران نباش، بیا براش دعا کن -

 
کتاب دعا را از داخل کیف خود زینب، دستش داد. تقه به در خورد و 

 .محمد وارد شد

 
چیز رو گفت. خدا شما و سحر رو برام  سالم ازتون ممنونم، سحر همه -

طوری قرار بود پول عمل رسوند؛ اگر شماها نبودید، معلوم نبود که چه

 .بشهجور 

  

 :کند خجالت احساس کمتر زینب تا انداخت پایین را سرش  محمد

  .کاری نکردم، این پول باشه برای کادوی عقد و عروسیتون -

 
 .دادلب زینب نشست که نشان از خاطر آسودگی می یلبخندی گوشه

 :سحر که ماندنش را جایز ندید طرف زینب برگشت

 .داشتی زنگم بزنعزیزم من میرم توی محوطه، کاری  -

 
 .ممنونم ازت -
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سحر و محمد با هم از ساختمان بیمارستان بیرون آمدند و روی 

 .ترین نیمکت نشستندنزدیک

 :محمد نفس عمیقی کشید

 .زد، فهمیدم عمل راحتیه ولی زمان مهمهدکترش داشت حرف می -

 
 .است ازت ممنونم، اما اآلن پولی ندارم، یعنی دست بقیه  -

 
 .رو نزنحرفش  -

 
 .هاش رو ندهمگه میشه آدم قرض -

 .پول خودته که-  

 :خندی زدسحر نیش

 .بله، پول خودمه ولی در اختیار خودم نیست- 

 .سکوت بینشان حاکم شد، اما نه چندان زیاد

 .رسونمت خونهمی -

 .خوام باعث سوءتفاهم بقیه بشمنه، نمی- 

خواست دوباره دانست، اما نمیمیزبانش تند شده بود؛ خودش هم خوب 

 .اش را ببازد، شاید هم قلبش رازندگی
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. باید ذهنش اش راه افتادآرام سمت خانه-از روی نیمکت بلند شد و آرام

چیزش  داد. همهکرد از تمام اتفاقاتی که داشت برایش رخ میرا آرام می

یک زندگی خواهد تنها آرامش داشته باشد. را حتی اگر باخته باشد، می

های اقاقی. او این ی در آبی، انتهای کوچه، با درختآرام، توی خانه

خواست؛ آوارد شرکت شد. سمت اتاق مدیریت رفت که زندگی را می

 .ی رها و مسعود، باعثِ چند لحظه شوکه شدنش شدصدای خنده

 .کمی صبر کرد و چند تقه به در زد؛ وارد اتاق شد

 .جفتشان بود هایهنوز آثار خنده، روی لب

 .های شرکتخندهبر خوش محمد: سالم

 .تونرها: سالم، من دیگه برم، با اجازه

 .سریع از اتاق خارج شد

 مسعود: خوش گذشت؟

 .محمد: تا دلت بخواد

های مسعود چیست و حاال رویش نمک دانست نقطه ضعفخوب می

کند.  آمد تا انتخابهوش می آمد؛ باید بهپاشید. باید سر عقل میمی

شد؟ نه، شود که هم سحر باشد، هم رها! پس تکلیف دل او چه مینمی

 .بار حق انتخاب با او بودگرفت، اینبار او تصمیم میاین

 :را باال فرستاد  مسعود یکی از ابروهایش
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 .تا جایی که یادمه، سحر الکی خوش نبود- 

الکی کنند؛ها تغییر میجاست. داداش من، آدممحمد: اشتباهت همین

کنند، الکی خاطره خندند، الکی هم فراموش میکنند، الکی میخوشی می

 .سازندمی

 .هایش نیش داشت. زهر داشت؛ تلخ بود و حقیقت داشتحرف

باخت؛ غیرت جا شد. نباید خودش را میبهاش جامسعود روی صندلی

داشت، روی هر چیزی که مالش بود ولی بود، تکلیف چیز دیگری باید 

 .باشد

 .محمد یک بار بهت گفتم، باز هم بهت میگم، از سحر دوری کن- 

 موقع تا کی باید این کار رو بکنم؟ اصالً به چه حقی؟ محمد: اون

 .دو نکن به مسعود: با من یکی

محمد: باباشی، برادرشی، عشقشی؟ تو کی سحری؟ تو هیچ نقشی توی 

کردی، یی خودت هر غلطی مزندگیش نداری. وقتی توی ترکیه واسه

کالم! سوزنت رو از  کالم، ختم کردی. یکباید فکر این روزهات رو می

 .روی سحر بردار

 .هایش، تنها گذاشتو از اتاق بیرون اومد و مسعود را با تمام آن حال بدی

بعد رفتن محمد، رها سریع سمت اتاق رفت. مسعود دید که روی میز خم 

 .شده
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 .حالتون خوبه- 

 .مسعود: خوبم

 .خنک برگشت بیرون رفت و خیلی سریع، با یک لیوان آبرها 

 !این آب رو بخورید، کمی حالتون جا بیاد. صورتتون قرمز شده- 

 .مسعود: ممنون

و لیوان آب را تا آخر سر کشید. لیوان را که دست رها داد، خوب نگاه 

تواند آرامش دارش باشد که هست؛ خوب می چشمانش کرد. باید ممنون

شود؛ با پرسیدن حالش. اصالً رها که باشد از تمام افکار رها می کند، حتی

اش غروب شود. سحر خیلی وقت است که در زندگیی آزاد مییک پرنده

 .کرده است. باید بگذارد رها بیاید تا آزادی را بچشد

 

 محمد 

 

 .به امید دیدن سحر، به بیمارستان رفت، اما تیرش به سنگ خورد

 .اومدید زینب: لطف کردید که

 .علی: امیدوارم بتونم جبرانش کنم

عدو گر شود سبب خیر، برایش همین بود که او تصادف کند تا بلکه سحر 

 .را ببیند

ی عقد، جون رو ندیدم، اما قراره دو روز دیگه خطبه زینب: من سحر
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خواستیم بیشتر عقب بندازیم. لطفاً جا بیمارستان، بخونیم؛ آخه نمیهمین

 .حال میشیم هر دو نفرتون بیاییدبگید و خوشبهشون 

 .محمد: ممنونم، حتماً بهش میگم

 !دغدغهرام و بی

های قرمز. رنگ با طرح گل خودش را توی آینه برانداز کرد. لباس کرمی

اش را رنگ روی موهایش را مرتب کرد و انگشتر فیروزه کوبی شال عنابی

های قرار بود دل ببرد. طرحدست کرد. زیادی شاعرانه شده بود؛ زیادی 

 .نفر بگذارد لبخندش قرار بود آتش بر دل یک

های مخمل عروسکی پا کرد و از نگاهش را از آینه گرفت و سریع کفش

 .زمان باهاش، احسان هم بیرون آمدخانه بیرون رفت که هم

های مردم را بشنود، بگذار خواهد حرفلبخندش را آزاد گذاشت؛ امروز می

 خواهند بگویند؟بگویند، اصالً چه میپشت سرش 

 .سحر: سالم

هم درست نگاه چشمانش. نفسش در سینه  کند، آناحسان نگاهش می

 !شان کرده است، به جرم آرام لرزیدن دلشحبس شد، شاید هم زندانی

 .سالم سحر خانم- 

 خانم خوب هستند؟ زینت- 

 بیمارستان؟بله، خداروشکر. شما هم دارید میرید - 
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 .سحر: بله

 ..چه خوب پس،- 

 .آیدموقع زینت بیرون میهمان

شود آدم ناخودآگاه چیز درون این دختر تغییر کرده بود! مگر مییک

 زبانش بند بیاید یا نفسش بگیرد؟

زینت: مسیرها که یکیه، چه بهتر که با هم باشیم. مادر احسان، برو 

 .کن روشن  ماشین رو

 .نمیشممزاحم - 

 چه حرفیه دختر؟- 

 .بود خودش خیال در کس هر  سکوت، و بود  توی راه سکوت

 .زینت: چهار راه رو رد نکنی

 .احسان: حواسم هست

شود حواسش باشد و خیالش کند. مگر میهاست که آدم را رسوا میحرف

 های سحر؟در پی نگاه

ماشین، من و سحر جا پیاده میشیم. برو دنبال جای پارک زینت: همین

 .میریم داخل

سحر: من یادم رفت گل بخرم. اجازه بدید گل بخرم و بیام، لطفاً، شما 

 .برید
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 .زینت: باشه عزیزم، دیر نکنی

فروشی که نزدیک بیمارستان بود رفت. مشغول سریع به سمت گل

اش بود. تمام ها بود. زیادی وسواس داشت؛ کار همیشگیانتخاب گل

 .رفت را انتخاب کردکه کمی سرهایشان به صورتی میهای رز سفید گل

ها رو کوتاه ها و فقط شاخهآقا میشه تنها یک ربان بپیچید دور گل- 

 کنید؟

 خواد؟بو کننده هم نمیاکلیل و خوش- 

 .با شنیدن صدای محمد، به سمتش برگشت

خیال به دنبال چشمان  توانست زبان بند بیاورد و یکفقط او نبود که می

 و کشانده بند به را زبانش که شده  ودش بکشاند؛ شاید یک نفر هم پیداخ

 بر دست با را قلبش ضربان و کرده پینه و وصل وزنه یک نفسش، هر به

 .هم زده

 .سالم- 

 .محمد: سالم سحر خانم

 .نگاهش را به دسته گل سحر دوخت

 باز هم نتونستی ترکیب رنگ انتخاب کنی؟- 

 .ترهقشنگطوری سحر: این

 .چیز درونشان فرق کرده بود امروز همه، یک
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 زدند؛های جدید میها حرفچشم

 .هایشان تغییر کرده بودها نقش و نگارهلب

 فروشنده: با هم حساب کنم؟

 :زمان جوابش دادندهر دو هم

 ...نه از ایشون با من- 

 .ی گل این آقا رو با من حساب کنیدسحر: دسته

 .کنممی حساب من رو  خانم ی گلمحمد: دسته

 .لبخند هم بر لبان فروشنده نشست

 .هاتون حساب شدهگل هر دوتون برید، دسته- 

 ...طوری که نمیشه، حداقلمحمد: این

 جان؟ فروشنده: چرا نشه بابا

های هماهنگ، انداخته بیرون آمدند. با قدم های گلهر دو با صورت

 بیمارستانخودشان را به ساختمان 

 .هایی که لبخند بر لب داشتندعاقد تازه آمده بود. اتاق پر بود از آدم

خانم، آیا بنده وکیل هستم تا شما  پرسم. عروسعاقد: برای بار سوم می

 رو به عقد جناب آقای علی محمودی درآورم؟

 :ها زمزمه کردیکی از خانم

خواد. همهمه از شادی، بر لبان هر کس جاری عروس زیر لفظی می- 
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 .شد

های سحر رز را خیلی آروم، بین انگشت های گلمحمد یکی از شاخه

 .نشاند

های پرستارها قدری که صدای کِل کشیدنها در هم مخلوط شد؛ آننگاه

 .ها، باعث شد زنجیر نگاهشان از هم جدا شودو خانم

گفت. بعد از خوردن ود، به عروس و داماد تبریک میی خهر کس به نوبه

 تموم زود مراسم پرستارها، اسرار به  شیرینی، جایی برای ماندن نبود

 .شد

 .رسونمتمحمد: من می

 .سحر: راه نزدیکه

 .محمد: بگو دو قدم

قند در دل سحر آب شد؛ همین که سمت ماشین محمد رفت، صدای 

 :احسان را از پشت سرش شنید

 رسونمتون؟سحر خانم، اگر بخواید می -

 .های محمد تکان خوردشاخک

 چه معنا داشت که پسر غریبه پیشنهاد بدهد؟

 .ممنون آقا، خانم با من میاد -

نگاه احسان کمی روی سحر خیره ماند. با گذشتنش از جلوی چشمانش، 

 .به خودش آمد
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 زینت: مامان احسان، ماشین نمیاری؟ 

  

  

  

 سحر 

 
 .ممنون که من رو رسوندی -

 .محمد: وظیفه بود

 .خواستم بدهی حساب کنم؛ منظورم پولیه که دادیدسحر: و این که می 

 .و چک را روی داشبرد گذاشت

  .خدافظ - 

 .از ماشین سریع پیاده شد، سمت خانه راه افتاد 

ها و محمد از روی داشبرد چک را برداشت و با دیدن مبلغ تمام، شاید

 .نکندها، سمت مغزش هجوم آورد

 .سریع از ماشین پیاده شد

 .صبر کن -

 .اش گرفترویش ایستاد و چک را مقابل صورتطرفش رفت و روبه

  این چک رو از کجا آوردی؟ - 

  .سحر: داشتم

 .سر مرگ کردن بود و بس. دخترک خیره به قصدش جان 
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 محمد: این پول رو از کجا آوردی؟

 .مسحر: از توی حساب

 .های محمد مانع این کارش شدراهش را کج کرد که برود، دست

 .گذارم بریتا جواب ندی، نمی -

بینی؟ همونی که دوتا اقاقی جلوی درش ی در آبی رو میسحر: اون خونه

  .فروشه فروشمش، این پول پیشهست! دارم می

 .محمد مات و مبهوت نگاهش کرد 

 کار کردی؟ چی -

خواد زندگی کنم؛ دلم برای خوام برم شهرستان، دلم میمیسحر:  

 .خوامنمی دیگه هم رو جااین حتی  ها تنگ شده،خیلی

  !اشهای حوض کاشیپس از همه چیز دل کنده بود حتی از ماهی

طور تونستی دل هاست. چهخوشی تو، همون دوتا اقیاقیمحمد: دل

 بکنی؟

 .کردمسحر: کاریه که باید می 

تونی خاطراتت رو بفروشی؟ پس تکلیف این دل د: مگه میمحم

صاحاب من چی میشه؟ دوست داشتن من چی؟ من چه غلطی بکنم بی

 که دلم پیشت گیره؟

 .سحر: نداشته باش، دوستم نداشته باش؛ راه ما از اول هم جدا بود 

. خواست تا پای جنون بِکِشَدَشکرد. میاش میاین دختر داشت دیوانه
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اش را گوش های یواشکی شبانهفهمیدند؛ باید اشکباید دردهایش را می

 از حقش که دیگر نفر    دادند، اما به قیمت خون به دل کردن یکمی

 .نبود داشتن دوست

آورد. آسمان هم دلش زانو زد. نه، دخترک چشم سفید به زانو درش 

 .کردبرایش ابری شد؛ غرش می

های یک موقع اشک قدر هم بهخواست! چهشاید هم دلش باریدن می 

شست. کسی که زانو زده بود مقابل یک ظالم، شاید هم نفر دیگر را می

 .دل سنگ

محمد: اگه انتقامه از من نگیر، اگه تالفیه سر من درنیار، اگه تنفره از من 

 .نداشته باش

 .سحر: هیچی نیست، بهت قول میدم هیچ کدومشون نباشه

  محمد: پس چیه؟

آرام قدم برداشت و زیر لب که محمد -اش برگشت و آرامبه طرف خانه

 :بشنود، زمزمه کرد

 .میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی اگر با من نبودش هیچ -

و رفتنش شده هایش را تند کرد و داخل خانه شد. نگاه محمد محقدم 

 .کشیده شده بود بود؛ به خودش که آمد، موش آب

به سختی از جایش بلند شد، سمت ماشین رفت؛ نای هیچ کاری را 

خواست؛ یک خواب نداشت. سرش را روی فرمان گذاشت. دلش خواب می



 

 

 WWW.98IA3.IR 108 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

توانست حالش را جا بیاورد؛ آن هم در ماشین، زیر آسمان موقع، میبی

  !اشیی کودکبارانی، در محله

 . با صدای ضربه به شیشه از خواب پرید

 .گردهسحر: نظر من برنمی

 .هایش انداختپتو را آرام روی شانه 

 .خیالت نمیشمخورم که بیمحمد: هر جا بری میام؛ قسم می 

جا، اما دست خالی نیا، با ی مادرم. بیا اونخوام برم پیش خالهسحر: می 

 خالی نمیره خواستگاری میره؟گل و شیرینی بیا، آدم که دست 

بیشتر از این نماند. جوان مردم را با یک عالم فکر و خیال تنها گذاشت.  

 .دهددهد، ذوق مرگ میعقل نگفت سکته میدخترک بی

  

  

  

  سال بعد ۶ 

  

  

  

نگاهش به در خانه دوخته ماند که در باز شد، دختر بچه بیرون آمد. با 

موقع،  ش را باال برد و دست تکان داد. همانی دیگر، دستدیدن چند بچه

 .ها کنار دختر بچه رفت و حالش را پرسیدیکی از پسر بچه
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کندن سخت بود  هایش دوباره باریدن گرفت، اما چاره چه بود؟ دلاشک 

 .ترسخت رفتن  و

 .اش رفتماشین را به حرکت درآورد؛ سمت پاتق همیشگی

جا بودن و دختر رسید، مسعود و رها آنگرفت. وقتی جا دلش آرام میآن

ها قرار گرفته بود. از ماشین پیاده شد و سمتشان کوچکشان، مابین آن

  .رفت و به هر سه نفرشان سالم داد

کجی  نگاهش روی کیک تولدی مانده بود که با تمام وجودش دهن

 .هم روی سنگ قبری که متعلق به سحرش بود کرد، آنمی

 .رکمسعود: تولدش مبا 

  .همه بعد از حرف مسعود سکوت کردند 

  .گیرممحمد: این آخرین تولدیه که براش می

رها: آقا محمد شش سال شده، باور کنید سحر از همون سال اول هم  

 .راضی نبوده

 .بارهکم بارون می-مسعود: محمد باید بریم، کم

  

 .ها برید، من هم اآلن میاممحمد: شما

 .نشستکنار قبر سحر 

جا رو بدون تو بار آخریه که میام. اینمن رو ببخش سحرم، اما این -

خوام. خوام. این آسمون بدون تو رو نمیخوام؛ شهر بدون تو رو نمینمی

ام نکنه دست بردار دار، تا خفه ها شده طنابی خیابونتک گوشه به تک
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 .نیست

هم غرش آسمان، باز هم . باز هم باران، باز اندازدسرش را پایین می

 !دلتنگی

مونه، اما باز هم خداحافظ، نه جواب میمثل همیشه خداحافظی من بی -

 .تو را خدانگهدار

زبان هم حرفی  در راه فرودگاه، نه مسعود، نه رها حتی دختر شیرین 

حاالها قصد شکسته -زد؛ انگار سکوت شده بود تومور بدخیم که حاالنمی

 .شدن نداشت

 کرد؛می تابیبی جوری بد آسمان. رسیدند  ک ساعت، به فرودگاهبعد از ی

 .کردمی بدترش نارنجی، هایرنگ طیف

 پرواز کارت  سریع و  برد فرودگاه به را چمدانش محمد، کمک  مسعود

 .کرد دریافت

  .گیرم، رفیق نیمه راه نمیشممحمد: باهاتون تماس می

 :گیردمسعود را در آغوشش می

  .برات تنگ میشهدلمون  -

 .محمد: من بیشتر

 .قول اون خدابیامرز، خدا تو را نگهدار مسعود: به

 .شودهر دو در گلوهایشان جنینی از بغص آبستن می

 .شودمی سرازیر  قطره اشکی از چشمان محمد
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ی ورودش به این دنیای پرتالطم، در سرنوشت هر کس از همان لحظه

 .رودمی پایشپابه  پایان هر نقطه، مثل سایه،شود تا گوشش خوانده می

شوند. محمد سمت ی پرواز از هم جدا میبا خوانده شدن مجدد شماره

 .شودرود و مسعود تماشاگرش میگیت می

هایشان پاک آخرین باری که به فرودگاه آمده بودند، لبخند از لب

 .شدنمی

 .گرددهایش را به گیت دوخته بود، شاید که برمسعود چشم

 باشد؛ داشته را خودش تدریجی  که فکر کشتن اما محال است، مگر آن

 .بودشان گذاشته جا که خاطراتی با هم آن

 نشان را هواپیماها وضعیت که  زده بود نگاهش را به مانیتورهایی کوک

 .شد بلند اشصندلی روی از محمد پرواز، اعالم با. دادمی

 .موبایلش به صدا در آمد

  جانم رها؟ -

- ... 

 .شرمنده عزیزم، توی ماشین منتظرت گذاشتم -

- ... 

   .بله خانمم، پرواز کرد. به دخترم سحر بگو شام بیرون میریم-

- ... 

 .چشم رهای من -
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  سال قبل ۶

 

  

 !محمد: پس باالخره تکلیف دلت رو روشن کردی داداش 

خواستگاری، میشه تو هم بیایی تنها خوام برم مسعود: حاال که می 

  نباشم؟

 .اومدمگفتی من خودم میمحمد: نمی

 مسعود: حاال ما کی قراره شیرینی نامزدی شما و سحر خانم رو بخوریم؟ 

 اما میاد، که گفته بهم اما  ی مادریشه،محمد: سحر که فعالً پیش خاله 

 !کنه گیرم غافل خوادمی. تاریخی چه نگفت

 !آخ، پدرت دراومده پس-مسعود: آخ

 .موقع چرا محمد: اون 

گذارم هر بار حسابی قلبت جا کن بشه. داداش من، مسعود: نمیگم، می

طوری فکر کردی کم کشیدم از دست این دختر، خدا رو شکر که رها این

 .نیست

 .موقع تلفن محمد زنگ خورد همان

 .گرددخودش بر میمسعود کراوات که در دست داشت، بر سر جای 

شود سریع از اتاق صدای افتادن جسم سنگین روی زمین، باعث می

 .بیرون برود
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 محمد، محمد کجایی؟ -

 .خوردنگاهش به محمد که حاال کنار در بالکن افتاده است، می

 :رود؛ کنارش نشستسمتش می

  چرا افتادی؟ کی بود زنگ زد؟ -

 .دوخت نآسما  به و  آوردمحمد نگاهش را باال می

  !سحرم رفته -

 مسعود: چی میگی؟ کی رفته؟ کجا رفته؟

 .کشید پر  محمد: امروز صبح ساعت پنج، سحرم

  .شود بر سر خوشی چند دقیقه پیششهای محمد پتک میحرف

اش غروب کرده است. درست زمانی که زندگی سحری که حاال زندگی

خواست دوباره عاشق شود؛ میجایی که  زده بود، همان مشترکش جوانه

 .دوباره شعر بگوید، زندگیش غروب کرد

 .رحم است زندگیچه بی

ی روزگار اندازد و تمامش را روی صفحهخواهد دست بیگاهی آدم می

از زندگی نداشته باشد.  قدری که دیگر چیزی در ذهنبرگرداند؛ آن

د شده تا دوباره قدر عق بزند که بشود یک جنین یا یک نوزاد تازه متولآن

 .اش را بچیندهای زندگیمهره

شوی تمام زند که مجبور میرحمانه تازیانه میقدر زندگی بیاما گاهی آن

سرت را نگاه کنی و حتی یادت  قدر که نتوانی پشتلحظات را بدوی؛ آن
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   !ای جا بگذاریبرود خاطره

موهای فر کند. از عمد مقداری از اش را روی سرش مرتب میمقنعه

  .روددارد و به طرف حیاط میگذارد. کیفش را برمیدارش را بیرون می

 .مامان منیره من دارم میرم، عصر هم کالس دارم -

 .شد بلند  آشپزخانه  منیر صدایش از

 .خدا به همرات دخترم، مراقب خودت باش مادر

 .طور منیر جونم، خداحافظسحر: شما هم همین

دارد تا به اتوبوس تند قدم برمی-آید و تندیسریع از خانه بیرون م

 .بینددانشگاهش برسد. در راه ایستگاه، چند زن همسایه را می

 .خانم خانم، سالم ملوک سالم زینت -

 .ملوک: سالم دختر، باز که داری دیر میری دانشگاه

 تا گیردمی دهانش جلوی را دستانش و گیردمی  اشخنده  سحر

 .نباشد مشخص ندانچ سپیدش هایدندان

خانم، زینت خانم سالم به حاج  کنم زود بیدار بشم. ملوکفردا سعی می -

 .آقا برسونید، با اجازتون

شباهت به دویدن نیست. به خیابان اصلی که دارد؛ بیتر قدم برمیسریع

شود که هنوز وقت دارد. کند؛ خیالش راحت میرسد، نگاه ساعتش میمی

 .کندنشیند، همان موقع هم پسری کنارش جا خوش میمیروی صندلی 
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 !به سحر خانم-به -

 .گرددسحر ناگهانی به سمت صاحب صدا بر می

 .مسعود من رو ترسوندی  -

 .چشم هر کسی که بخواد سحر من رو بترسونه درمیارم -

  .زندسحر لبخندی می

 .خب حاال -

 می ها ان به نگاهی  و میگیرد دست در  سحر موهای  مسعود

 کل دهند، می مریم بوی هم شاید یا یاس بوی هربار مثل میدانند  اندازد

 است خالصه عطر دو همین در سحر زندگی

 ی موهات گیر کرده؟های جادهدونی که دلم بین پیچمی -

 اشخنده نقاشی محو مسعود و  گیردبار بیشتر جان میلبخندش این

 .شودمی

 .کنم نگاه رو  دادی فقط من این موهای ابریشمتمیکاش اجازه  -

قدر ها را. همینخواست، همین قند در دل آب کردندخترک همین را می

 .قدر سادهبا لطافت و همین

  .فرستدموهایش را به داخل مقنعه می

  طور؟اآلن چه -

 .زیباتر از همیشه -

در زنانه شود و سمت رسد، سحر از روی نیمکت بلند میاتوبوس می
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 .رودمی

  .مسعود: مراقب خودت باش

 .طورسحر: تو هم همین

 مسعود

 .بعد از رفتن سحر، محمد به کنارش آمد

کنه سفر کنی که هر کی ندونه فکر مییک جور نگاه رفتنش می -

 !رفته  قندهار

 .گرددمسعود به طرفش برمی

  .کمتر مزه بریز -

 .دارم  خوش براتخیال، یک خبر ها رو بیمحمد: این حرف

  مسعود: چه خبری؟

  .محمد: تا شیرینی ندی که خبری در کار نیست برادر من

 .مسعود: شیرینی که به هر خبری نمیدن

 .محمد: حداقل یک ناهار دعوتم کن

 .مسعود: بستگی به خبرت داره

 .محمد: خیلی خب بابا، نامه از ترکیه اومد

  مسعود: جدی میگی؟

ای که انجام دادیم، اون طرح کار آفرینی محمد: با دیدن نمرات و
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 .پذیرفتند

ها طرح و پروژه اون طرف مسعود: محمد میگم کالهبرداری نباشه؟ خیلی

 .بردن، بعداً به نام یکی دیگه ثبت شده

محمد: نه، این یارو که واسش ایمیل زدم، خودش در اصل ایرانیه 

جا، ونید بیایید اینت... به اسمش همه چیزش قانونیه، تازه گفته میشرکت

 .همه چیز رو خوب برسی کنید تا خیالتون راحت باشه

 .گرممسعود: ایول بابا، دمت

  محمد: این شیرینی داشت یا نداشت؟

  .مسعود: کل هفته مهمون من

 .شد که قرار است رفتنی باشندکدام باورشان نمی هیچ

شدند. مسعود دیگر جدا خانه خوردند از یکبعد از ناهاری که در سفره

 .طور خبر را به مادر و سحرش بدهددانست چهنمی

 طفلک. نشد رسیدنش متوجه و  بود درگیر ذهنش  اشدر راه خانه، همه

 ؟زندمی زند،نمی که را کسی هر یخانه در شانس دارد، هم حق

 .کلید انداخت وارد خانه شد

  .مامان معصومه من برگشتم -

رود. با دیدن کند و سمت اتاق مادرش میمیو سریع از داالن عبور 

 .نشیندجا کنار در میمادرش که در حال نماز خواندن است، همان
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هایش را بست و عمیقاً صدای مادرش آرامش تمام وجودش شد. چشم

هایش بوی گالب که از جانماز مادرش بلند شده بود، به داخل ریه

 .فرستاد

  .سالم پسرم -

  .انم، قبول باشهمسعود: سالم مامان ج

 .قبول حق -

  .مامان باورت میشه چیزی نمونده به تمام رویاهام برسم -

 .گرددهایش میتسبیح مابین انگشت

 نکنه خودت بله از عروس خانم گرفتی؟ -

  .شودبا حرف مادرش کمی شوکه می

 عروس خانم؟ منظورت چیه مامان؟ -

  .با آقای عرفانی صحبت کردم -

 .رودم سمت مادرش میآرا-مسعود آرام

 با آقای عرفانی؟ برای چی صحبت کردید؟ -

این که واسطه بشه این وسط که بریم خواستگاری تک دختر آقای  -

  .فرنیک

  رفت، چه برسد به پلک زدن؟نفس کشیدن داشت یادش می

  مسعود مادر خوبی؟ -
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  مامان جدی میگی؟ -

زند و مهر را سه میگیرد. چادر مادرش را بولبخند بر لبانش جا می

گوید کر میش قدرآن بار یک نَه  کند،گذارد و خدا را شکر میجلویش می

 .شودکه صدای مادرش بلند می

همه خبر خوش در یک روز را داشته  تواند تحمل آنقدر میمگر آدم چه

 .باشد

 .مامان این دومین خبر خوشی بود که شنیدم -

 .زندمادرش لبخندی می

  .امروز زیاد خبر خوب شنیدیپس  -

مسعود: مامان یادتونه که گفتم طرحم قراره به یک شرکت 

 ؟بفرستم  خارجی

 .یادمه -

 .ام رو گرفتم، با طرحم موافقت کردندمسعود: جواب نامه

 :هیچ حرفی، مادرش پیشانی پسرش را بوسیدبار بیاین

  .موفق باشی پسرم -

  .و نیت نماز عصر به جا آورد
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 سحر

کرد، سمت خانه راه افتاد. با این که تر از چیزی که فکرش را میخسته

مشرب کوچه نبود. خواست اول  های خوشعصر بود، اما خبری از زن

 باشد، آشپزخانه در مادرش است ممکن که این  زنگ بزند، اما با یادآوری

 حیاط وسط حوض سمت شد؛ وارد و کرد باز را در کلید با. شد منصرف

 یپاچه و آورد در هاکفش از را پاهایش. نشست هاشمعدانی کنار و رفت

بعد داخل حوض فرو کرد؛ با خنکی آب، حالش  و زد تا کمی را شلوار

شد. سحر ی قدیمی از رادیو پخش میکمی بهتر شد. صدای ترانه

 .چشمانش را بست

   .دخترم اومدی -

 :با همان چشمان بسته جواب داد

 .مامان منیره، بله که اومدمسالم  -

 .منیره: خسته نباشی دختر

  .سالمت باشی مامان قشنگم -

  .منیره سمت مطبخ رفت و چیزی نگذشت که با سینی چایی برگشت

 .مامان جان سحر، بیا چایی -

هایی که مادرش برایش با لبخند پاهایش را از حوض بیرون آورد؛ با صندل

 .نشست مادرش کنار اول یهپل روی و  آورد، سمت ایوان رفت
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دار برداشت و جرئه استکان چایی کمر باریک را از داخل سینی گل

 .نوشید

 مثل  بیدمشک، گل  طعم و سرخ گل بوی  مزه است!قدر خوشچه -

 .منیر مامان عالیه همیشه

 .منیر: بخور، نوش جانت دخترم

اش وظیفه بعد از خوردن چایی، به رسم هر بار بوسه بر دستان مادرش زد.

 جای   دهد، اصالً باید پای مادرش را ببوسد. مگر بهشت خدارا انجام می

 است؟ کمی

ی چوبی که های دانشگاه را بازنویسی کرد و مرتب داخل قفسهجزوه

 که برداشت میز روی   خودش طراحی کرده بود، چیند. کیفش را از

 .افتاد زمین روی بود، کرده خریداری  خیریه  یبازارچه از که گردنبندی

 زیبایی کوبی، فیروزه هایسنگ. گذاشت میزش روی و برداشت  سریع

 بلند  ابر کرده بود. محو گردنبند بود که صدای مادرشبر چند را گردنبند

 :شد

 .بچین  رو شام وسایل کمکم بیا  سحر جان، -

  .رفت  آشپزخانه طرف   از شنیدن صدای مادرش، لبخندی زد و

 .مامان منیر، بدید سینی غذا رو من ببرم -
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 دوست میاد، که بابات. بچین  منیر: پس ببرش توی حیاط روی تخت

 .این هوا شام بخوریم توی داره

کار روی تخت پهن کرد؛ ی قلمسینی را روی تخت گذاشت و سفره

 .وسایل را داخل سفره چیند

  .شد وارد انداخت کلید پدرش  همان موقع،

 .بابا جون، خسته نباشیدسالم  -

 .سالم دخترم -

 .هندونه رو بدید به من تا بگذارم توی حوض -

  .دستت درد نکنه بابا جان -

  .هاتون رو بشورید، سفره رو اآلن انداختمدست -

 .آمد ایوان به  ی ترشی،منیر همراه با گوشت کوب و کاسه

 !منیر: سالم حسین آقا

 .سالم خانم -

  .منیر: خسته نباشی

 .طورشما هم همین -

سحر هندوانه را داخل حوض انداخت و کمک پدرش، کت از تنش در 
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  .آورد

 .گوشت به شکل دیزی نخورده بودیممنیر: خیلی وقت بود آب

  .دستت درد نکنه مامان -

  .منیر: نوش جونتون

ها شکسته بودند، خورده شد. نسیم جیرک-شام در سکوتی که جیر

 .بود کرده همراه خود با را بوشب هایگل بوی  اردیبهشت ماه،

 یاس، هایگل از دسته  و گذاشت  سینی داخل را چایی  هایاستکان

 .دان قرار دادقن کنار

  .چسبهاین هم از چایی که بعد از هر غذایی می -

  منیر: چرا دوتا استکان؟

 .امروز یک کم خسته شدم، شما و بابا اجازه بدید من برم بخوابم -

  .حسین آقا: سحر جان یک مطلبیه که باید در جریان باشی

  منیر: چیزی شده؟

  .خانم، چیزی نشده حسین آقا: نه حاج

 .ی تخت نشستلبه

 .جانم بابا -
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  سحر

کرد مسعود را نبیند؛ معلوم است که شد که سعی مییک هفته می

کشد. دختر باید حجب و حیا داشته باشد؛ آفتاب مهتاب خجالت می

کشید. در این رو شدن با محمد هم خجالت میدیده باشد، حتی از روبهن

فکر و خیال بماند؟ خودش را در لباس تواند بییک هفته مگر آدم می

  بخت نبیند؟

 مرتب سرش روی را دارشگل چادر کرد؛ نگاه آینه در را  بار دیگر خودش

 برای چایی است اولش بار دخترک. است لرزانش دستان نگران و کندمی

 .بردمی خواستگار

های کند و محکم دستهبا صدای مامان منیر، سینی چایی را آماده می

کند دستان یک فراری را گرفته گیرد؛ هر کس نداند، فکر میسینی را می

 !است

  .فرستدنفسش را عمیق به بیرون می

 هم باید رسید؛ گوش به  هاچه -به و چه -وارد ایوان که شد صدای به

 معلوم دخترش، تک تربیت برای است گذاشته تمام سنگ منیر برسد،

 .خواهدمی تمجید و تعریف که است

رسد، ناخودآگاه گیرد. به مسعود که میسینی چایی را جلوی همه می

 .نشیندزند؛ کنار مادرش روی پتو میلبخند می
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  :مادر مسعود، صحبت را شروع کرد

ی پدر فقط تا سن دونید، مسعود من، سایهطور که خودتون میهمون   -

 مادری برایش هم بعد به سن او از داشت سرش باالی  هشت سالگی

 .ام رو بزرگ کردمخوردم تا بچه دل خون. پدری هم کردم،

شاءاهلل که صد و بیست حسین آقا: خدا بیامرزه همسر مرحومتون رو و ان

  .خانمساله بشید معصومه 

معصومه: خدا هم رفتگان شما رو بیامرزه. هر پدر و مادری آرزوی دیدن 

اوالدش توی رخت بخت داره؛ عمر همسرم که کفاف نداد، اما من هم 

دیدم که باید آستینی باال بزنم و چه کسی بهتر از دختر شما و منیر 

خواد، من که مادرش هستم درست، تر میخانم، اما دیدم این پسر بزرگ

اما گفتم که آقای عرفانی و خانوادشون هم تشریف بیارند و بزرگی کنند 

 .برای پسرم مسعود و پا درمیانی کنند و زحمتی بکشند

 :عرفانی که ساکت بود، سکوتش را شکست

زنید؟ آقا مسعود هم مثل اختیار دارید معصومه خانم، چه حرفیه می -

ن پا جلو گفتید ممحمد خودم دوستش دارم، اگر خودتون نمی

 .گذاشتممی

معصومه: خدا از برادری کمتون نکنه، خدا آقا محمد رو براتون نگهدار 

 .شاءاهلل که رخت دامادی به تنش ببینیدان



 

 

 WWW.98IA3.IR 126 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

ام به حسین آقا: بهتره بریم سر اصل مطلب، من که از صمیم قلب راضی

 وصلت. چه کسی بهتر از مسعود؟ این

داشت. از گرمای قالی برنمیهای هایش را گزید و چشم از گلسحر لب

 .هایش گل انداخته بودترها لپهای بزرگحرف

آقای عرفانی: پس حاال که رضایت دارید، اگر اجازه بدید، بهتر نیست این 

 هاشون رو بکنند؟دوتا جوان برند صحبت

منیر: دخترم سحر، بلندشو و آقا مسعود رو راهنمایی کن به اتاقت، پاشو 

 .مامان جان

آرامی گفت، اما شک دارم که به گوش خودش هم رسیده  چشم خیلی

 .باشد

 :در چوبی اتاقش را باز کرد

   .بفرمائید داخل -

  .ترندها مقدمخانم -

شود، در سحر سر به زیر، وارد اتاقش شد، مسعود پشت سرش وارد می

خواهند شیطان به گذارد. هر دو ایمان دارند و اعتقاد، نمیاتاق را باز می

 .ان بخوانندمجلش

مسعود: آخرین باری که اومدم داخل اتاقت، حدود پنج سال پیش بود، 

 یادته؟

  .بله، بابام بهت گفته بود که بیایی و گلیم اتاقم رو براش ببری حجره -
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  مسعود: چرا نگاهت رو از من دزدیدی؟

  .حرفی برای گفتن نداشت

 .مسعود: سرت رو بیار باال سحر جانم

  .، قرار بود شوهرش بشود؛ مونس و هم دردش بشودکردباید گوش می

  .سرش را باال آورد، با همان متانتی که در وجودش بود

  .خوای آتیشم بزنی، بزن، اما نگاهت رو از من نگیر دختر جانمسعود: می

. دلش برای این همه عاشقانه، غش زندی لبش جوانه میلبخندی گوشه

 .رودمی

 :مسعود

 

ی محرمیت بینشان خوانده شده است؛ رسماً که صیغهشود دو ماهی می

 .دانستمحرم هم دیگر شدند و این را کل محل می

رفت و آمدشان یکی بود که نکند دل یکی برای دیگری تنگ شود. صبح  

 منتظر عصر، به عصر و واحد ایستگاه تا کردمی بدرقه را سحرش  به صبح

 به هادلشوره تمام کند، تاخیر اتوبوس که نکند خدا. شدمی آمدنش

 .آمدمی سراغش

تا آمدن سحر، یک ساعتی وقت بود که با محمد در مورد ترکیه صحبت 

 .کند
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  مسعود: خب گفتی قراره کی عازم رفتن بشیم؟

 .کشهنامه بفرستند، چند ماهی طول می محمد: باید دعوت

  .خوام با خودم بیارمشمسعود: این ترم آخر سحر، می

اش جدا کنی خوای دختر مردم رو از خانوادهزده به سرت؟! میمحمد: 

  بیاری کشور غریب؟

 جا بمونه؟مسعود: چیه؟ نکنه انتظار داری زنم رو بگذارم همین

دختر خانواده داره، دلتنگ میشه. تازه از کجا معلوم که حاج  محمد: این

 حسین اجازه بده که دخترش رو ببری؟

 .صاحب اختیارشم، هر جا که من برم میاد مسعود: اوالً که زن منه و

 .گرددمحمد به طرفش برمی

زنی، آدمه نه یک گونی سیب اینی که داری در موردش حرف می -

خوای بری کنی. ببینم اصالً بهش گفتی میاختیار می -زمینی که اختیار

  اش خبر دارند یا نه؟ترکیه؟ خانواده

بون میاری، درضمن صالح قدر اسمش رو به زمسعود: مراقب باش این

 .بدونم بهشون میگم

 .زندمحمد لبخندی از تمسخر می

 نظرت چیه توی فرودگاه امام بهشون بگی؟ -

  !فضولیش به تو نیومده -
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 مسعود

گفت؛ های محمد مثل خوره به تنش افتاده بود. از طرفی درست میحرف

خواهد میخواهد، پدر دختر حتی ازدواج هم کرده باشد، مادر می

 .شودتابشان میبی

کرد؟ دوری از سحر اش را چه میقدر خودخواه، اما دلتنگیمرد هم آن 

 .برایش مثل سم بود

 .گفتاما معطل کردن هم جایز نبود، باید به حاج حسین می

کرد، کرد؛ باال و پایین میهایش را دوره میدر راه حجره، تمام حرف

  .بود که متوجه رسیدنش نشدقدر فکرش در گیر مقدمه چینی آن

 .به خودش که آمد، جلوی حجره بود؛ در زد وارد شد

 .حسین آقا: سالم آقا مسعود

 .مسعود: سالم بابا جان

  .خواستم تازه بهت زنگ بزنمحسین: چه خوب کردی که اومدی، می

 مسعود: چیزی شده؟

  .حسین آقا: حاج خانم برای شام هم خودت و هم مادرت رو دعوت کرده

 .کندهاست که کار را خراب میگیر کردنهمین نمک

  ها؟شده از این طرف حسین آقا: حاال تو بگو چی

 .خواستم باهاتون مشورتی کنممسعود: می
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  .شاءاهلل بابا جانحسین آقا: خیره ان

 .دونم از کجا شروع کنممسعود: نمی

  حسین: چیزی شده پسرم؟

د من و محمد یک طرح و پروژه مسعود: چیزی که نه، راستش رو بخوایی

گفت خرجش باالست، آماده کردیم، هر جا که بردیم نپذیرفتن، یکی می

  .گفت نشده؛ هر کسی یک انگی به طرح ما وارد کردیکی دیگه می

کرد، دوتا چایی های مسعود گوش میطور که به حرفحسین آقا همون

 .ریخت و روی میز گذاشت

خوای طرح و پروژه که میگ پذیرفته نشده، می ای بابا، خب حاال با این -

 کار کنی؟ چی

مسعود: دست شما درد نکنه، چند ماه پیش به پیشنهاد یکی از اساتید، 

ها های ترکیه زدیم، اتفاقاً یکی از همون شعبهیک ایمیل به یکی از شرکت

ها زدیم و از طرح توی ایران شرکت، ایمیل برای یکی از سرپرست

 .استقبال کردند

  .که خبر خوبیه پسر جانحسین آقا: این

   .جامسعود: فقط این نیست، گفتند که باید بریم اون

 حسین آقا: اشکالش کجاست؟

قدر ممکنه طول بکشه جاست که معلوم نیست چهمسعود: اشکال این

 .اومدنم، من بیشتر فکر و ذهنم درگیر سحره
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 .زنمحسین آقا: نگران نباش، من با سحرم حرف می

ها را به آشپزخانه بعد از خوردن شام، مسعود کمک سحر و منیر ظرف

 .برد

 .ریزم، شما برید بشینیدسحر: مامان من چایی می

 .رفت بیرون  منیر لبخندی زد و متوجه حرف دخترش شد و از آشپزخانه

 . مزه بودمسعود: شام خیلی خوش

 . سحر: نوش جونت

 .موضوعی حرف بزنممسعود: سحر، باید باهات در مورد 

 .چیندها را در سینی میاستکان

 .شنومبگو عزیزم، می- 

  مسعود: میشه بیایی بشینی؟

 .نشیندمی  روی مسعود،ریزد و روبههای چایی را میدوتا از استکان

 . بفرما چایی- 

ای من و محمد مسعود: دستت درد نکنه، سحر یادته در مورد پروژه

 کردیم؟تحقیق می

 . رفتادمه هیچ شرکتی زیر بار این طرح نمیسحر: ی

 . مسعود: حاال یک شرکت پذیرفته

 .حالی در چشمانش دیده شدبا شنیدن این حرف، برق خوش
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 سحر

مدت نه لب به غذا زده بود و  گذشت. تمام اینشب می چند روزی از اون

 .نقطه یک به زدن زل و نه آب و همه کارش شده بود ماتم گرفتن 

صدای در زدن اتاقش بلند شد و بعد از چند لحظه که جوابی از دخترک 

 .بلند نشد، حسین آقا با سینی شام وارد اتاق شد

 اجازه هست؟ -

  .گ خانه، به خودش آمد و از روی تخت پایین رفتبا شنیدن بزر

  .بفرمائید بابا جان -

 .و بعد صندلی میز تحریر را برایش آماده کرد

 :حسین آقا گفت

روی منه، اصالً شبیه سحر من نیست بابا دختر که روبه نگاه کن این -

 .جان

 .هایش ریخته شداش دور شانهسرش را پایین انداخت و موهای فرفری

 .شدبابا هر کس دیگه جای من بود، حالش همین می -

ی حسین آقا چند پر ریحان و نعنا بین لقمه نان قرار داد و داخل کاسه

 .ماست تزیین شده با گل سرخ، فرو کرد و طرف تک دخترش گرفت

کرد، اما تو که هر کس نیستی، کار رو می هر کسی جای تو بود بله این -

دختر منی؛ دختر شجاع و مستقل من. هرگز نخواستم دختر قشنگم 
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 .طوری ضعیف باشهاین

 .لقمه را از دست پدرش گرفت

   ...اما بابا جانم -

 :هایش پریدحسین آقا بین حرف

ندگی خودت رو سر و سامان اما نداره دخترکم. محکم باش، قوی باش. ز -

فر یکی مثل خود حاج بده، جوری که همه حیرت کنند؛ بگن سحر نیک

 .حسینه

کار  گید من با این دل تنگم چیهای شما درست، اما میسحر: حرف

کنم؟ شما بگید بابا، دل که منطق حالیش نیست، تنگ بشه دیگه تنگ 

 .شده

 .علی گویان بلند شدهایش را روی زانوهایش گذاشت و یا حسین دست

تنگ چیز خوبی نیست. تو عاشقی دخترم، هیچ عاشق نشو که دل -

 .درمونی هم نداره، جز گذر زمان

 .دخترک را تنها گذاشت و از اتاق بیرون رفت

 ۶۷پارت =

شود، مثل یک اقیانوس شود، فکرها درهم گره میها که زده میحرف

  عمیق

های نش مهمان نشد؛ حرفهای گرگ و میش خواب به چشماتا نزدیک
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های پنج صبح بود که کرد. ساعت نزدیکحسین آقا داشت هوشیارش می

 .ها الالیی خوابش شدندصدای جیرجیرک

هایش، چشمانش را باز کرد؛ باید با افتادن نور خورشید به پشت پلک

 .کردصبحش را جور دیگری آغاز می

شو داد و وسریع به سمت حیاط رفت و دست صورتش را در حوض شست

های برسش کرد و دوباره به اتاقش برگشت؛ موهای فردارش را اسیر دندانه

  .های کوچک به موهایش زد و از اتاق بیرون رفتگیره

 !مامان منیر، مامان منیر -

  .منیر، کمی دلواپس از اتاق مهمان بیرون آمد

  شده مامان جان؟چی -

 .سحر بوسه بر پیشانی مادرش کاشت

یست مامانم، فقط خواستم بهتون اطالع بدم که میرم دیدن چیزی ن -

 مسعود

  !شاءاهللمنیر: خیر ان

 :سحر چشمکی زد

 .جان، خیرِ خِیرِ مامان -

دوباره به اتاقش برگشت تا لباس مناسبی برای دیدن نامزدش بپوشد. 

  .کارش چندان طول نکشید که مادرش وارد اتاق شد
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خوایی بری، خور که دوتا کوچه باالتر میلقمه رو ببیا دختر جان، این -

 .جون داشته باشی

  .لقمه نان و پنیر ریحان از دستان مادرش گرفت

 .ممنونم مامان منیر -

کرد لقمه را سریع خورد و از خانه بیرون رفت. در راه همش سعی می

 .هایش را توجیه کندهایش را مرتب کند تا بتواند سر نزدنجمله بندی

  

شان که رسید، نفس عمیقی کشید و زنگ را به صدا درآورد. به در خانه

  .چیزی نگذشت که صدای معصومه به گوش رسید

 کیه؟ -

 .سحر: منم معصومه خانم، سحرم

  .رفت باز شددر زودتر از چیزی که انتظار می

 .اومدی دخترم -

سرش پایین بود. باید هم پایین باشد؛ گناه کسی پای کس دیگری که 

 مادر چه بود؟شود. تقصیر ایننوشته نمی

 .شرمنده معصومه خانم -
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  .معصومه: دور عروس قشنگم بگردم. چه حرفیه دخترم؟ بیا تو

سحر وارد داالن شد و کنار معصومه از داالن عبور کرد. وارد حیاط که 

 .شد، بوی خاکی که آب خورده باشد، بلند شد

افتاده بود که مهمون میاد، ، به دلم معصومه: صبح که از خواب بیدار شدم

 .بلند شدم آب و جارو کردم

  .سحر: شرمنده معصومه خانم

حرف رو نزن دخترم، اول از هر چیزی بگو ببینم، برای ناهار معصومه: این

  مونی؟می

 .تا خواست جواب دهد، معصومه زودتر جواب حرف خودش را داد

 !زنم؟میمعلومه که باید بمونی، چه حرفیه من  -

طور سحر: مزاحم نمیشم، فقط خواستم یه سر به شما بزنم و همین

 .مسعود ببینم

خوری یا چایی ها گل بندازه، بگو چایی میکه حرفمعصومه: قبل این

  ترش؟

  .کنمسحر: اجازه بدید من درست می

دهد کشد، کمکش میداند دخترک وجدانش عذابش میمعصومه که می

 .تا کمی رهایی یابد
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 .ها کنار سماوردختر جان قوطی چایی ترش -

  .سحر: چشم

شود. آماده که شود و مشغول درست کردن چایی میوارد آشپزخانه می

ریزد و به طرف اتاق معصومه که درش به حیاط باز شد، در دو استکان می

  .شود، رفتمی

  .این هم چایی ترش -

 :معصومه گفت

  .به! چه رنگی داره این چایی -به -

  .جانسحر: نوش

 .نوشدمعصومه مقداری از چایی را می

  .فهممحالت رو خوب میدونم دختر جان، اینمی -

 .گیردنگاه سحر رنگ تعجب می

معصومه: تقصیر من هم هست، همون شبی که اومدیم خواستگاری، باید 

  !جانگفتم. حاللم کن دخترمی

 .نزنید رو  سحر: تو رو خدا این حرف

 .دل مسعود بدم به چگی نکردم، من هم باید دلمنم کم ب

موقع که بهت نگفتم، اما اآلن بهت میگم. مسعود معصومه: دختر جان اون

ترسم اگر بره، مشخص نیست کی برگرده. من بیشتر نگران تو هستم، می
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 .که طاقت نیاری و ببری. خب، حق هم داری؛ اول زندگی و دوری

 .نم معصومه خانمکسحر: من تمام سعی خودم رو می

 .معصومه: گفتنش راحته دخترجان

هایش رفت و یک و بعد از روی زمین بلند شد و سمت صندوق لباس

دوزی شده بیرون کشید و پیش سحر برگشت، بقچه سفید رنگ گل

 .دوباره کنارش نشست

  .این برای تو دخترجان -

  سحر: این چیه؟

 :معصومه بقچه رو به طرفش کشاند

  .باز کن ببینخودت  -

ها را باز کرد. یک پارچه چادر نماز و یک سجاده از جنس سحر آرام گره

 .ابریشم؛ روی سجاده یک جعبه کوچک چوبی قرار داشت

چادر و جانماز خیلی وقت پیش که همراه حاجی رفته بودم معصومه: این

 .میشه نصیبم ایمان دین با عروس یه مکه، خریدم. به دلم افتاده بود 

 .: خیلی قشنگه معصومه خانمسحر

جعبه، این یادگار مادرم که او هم از مادربزرگش به ارث معصومه: اما این

های دختر بچرخه، به من رسیده. قرار بود این جعبه دست به دست نوه

  . ...که رسید
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 :اشک در چشمانش حلقه زد و صدایش به گرد و خاک بغض نشست

 .دخترم فاطمه عمرش به دنیا نبود -

 .های معصومه شوکه شدسحر از حرف

 دخترتون؟! چرا از مسعود چیزی نشنیدم؟ -

اتفاق، من و حاجی قرار گذاشتیم دیگه حرف دخترم معصومه: بعد از اون

راز حمل فاطمه زده نشه. مسعودمم خبر نداشت تا امروز، دیگه این

 .کردنش برام سخت شده

 . نگاه سحر رنگ تعجب و دلسوزی گرفت

  معصومه: گوش برای شنیدن داری؟

 .های نگرانش اکتفا کردسحر تنها به باز و بست کردن چشم

گذشت. مادر و خواهر معصومه: یک سالی از ازدواج من و حاجی می

حاجی حرف انداخته بودن که معصومه باید بچه بیاره؛ من و حاجی 

 زمان وضع مالی خوبی داشتیم، اما حاجی چندان راضی نبود واون

قدر در گوش من سال دیگر هم بگذرد، اما مادر حاجی این گفت یکمی

دار شدن راضی کنم. تقریباً خوندن تا من تونستم حاجی رو برای بچه

گذشت که خبری از بچه نشد؛ مادر و خواهر حاجی دوسالی داشت می

هر دوتاشون، اما  بیامرزه خدا  شروع کردن چو انداختن که اجاقم کور!

همید بود نقشه مادر و خواهرش چیه، هر جور شد، سعی کرد حاجی که ف
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 .دار بشیمبچه

خدا هم که قربونش برم، جواب حاجات من و حاجی رو داد. چهار ماهی  

دادم یا شدیداً دلم کم به بعضی چیزها واکنش نشون می -گذشت؛ کم

تر شده بودم. پیش یه قابله رفتم که کرد؛ از طرفی تپلهوس چیزی می

 .ین خبر عمرم داد؛ گفت یه تو راهی دارمبهتر

ها خوابید؛ رفتار مادر شوهر و خواهرشوهر خیلی بهتر ها و حدیثحرف

گذشت؛ زمان زایمان که رسید، قابله ها پشت سر هم میشد. ماه

. پیچید خونه کل تو بچه صدای گیر،نفس دقایق از بعد خونه اوردن  رو

هاش تو هم بود، با دیدن دخترم کمی اخمر که چشم به راه پسر مادرشوه

ی خودش مار داشت، همه رو شیفتهیرفت، اما دخترکم قند عسلم، مهره

 .کرده بود

 برد؟هایی که با خندش دل همه رو میسحر: حتماً از اون

 .معصومه لبخند دردمندی زد

برد، حتی از مادرشوهر و خواهرشوهرم. مثل برق و باد آره دل می -

ترم نه ساله شده بود، تازه واجبش شده بود. مادرشوهرم گذشت؛ دخ

شد مثل ماه شب کرد، میداد. چادر که سر میهمیشه براش صدقه می

 .چهارده

 .ی چشمش سر خوردقطره اشکی از گوشه
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 .سحر از داخل کیفش دستمالی در دستان معصومه قرار داد

ها دن با بچهمعصومه: یه روز دخترم از خونه بیرون میره، اهل بازی کر

نبود، رفتارش با همه خاص بود. به طور عجیبی احترام همه رو نگه 

گفتند آسمانی رفت میگفتند آسمانی. هرجا میداشت؛ همه بهش میمی

کس با دخترم دشمنی نداشت. یه روز توی محل، متوجه شدم اومد؛ هیچ

، یه که ادای همسایگی به جا آورده باشممستاجر جدید اومده. برای این

کاش پارچ شربت درست کردم و همراه دخترم در خونشون رفتم که ای

 .رفتمشکست نمیروز پای من میرفتم؛ کاش اوننمی

  .زدهایش روی زانوهایش میبین گریه

 .سحر دستانش را گرفت

  .تون رو بدتر نکنیدجوری حالمعصومه خانم نکنید تو رو خدا، این -

وم رو گرفتم، بردم در خونه اون از خدا معصومه: دست دختر پاک و معص

خبر. در که زدم، یه مرد در رو باز کرد از نگاهش هفت پشتم لرزید. بی

فاطمه پشت چادرم پنهان کردم، اما بچه بود کنجکاوی کرد. سرش رو 

خواست با خم کرد تا او مردک شیطون سفت ببینه؛ دخترم مثالً می

 .همسایه جدید آشنا بشه

 عنوان هیچ به گفتم دخترم به خونه  برگشتم  سریع سینی که دادم،

 پاک دختر دخترم،. نره خونهاون سمت عنوان هیچ به نشه؛ روروبه باهاش
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  .همیشه گفت چشم مامان مثل معصومم، و

قند های معصومه اوج گرفت. سحر سریع سمت آشپزخانه رفت، آبگریه

 .درست کرد و برگشت، دست معصومه داد

  .تون جا بیادلاین بخورید حایکم از  -

 .قند چشیدمعصومه کمی از آب

ها از مستاجر جدید بلند چند روزی گذشت؛ صدای شکایت همسایه -

هاش کس حتی از نگاهشد. هرکس نگران ناموس خودش بود، هیچ

 .اومد، چه برسه هم کالم شدن باهاشخوشش نمی

یه روز عصر توی آبان ماه که دخترم نوبت عصرانه بود از مدرسه 

همه چیز میاد جلوی ها گفتند توی راه اون بیهمسایهگرشت؛ اینمیبر

ها که دخترم رو سد میکنه و به زور سوار ماشینش میکنه. چندتا همسایه

فایدس؛ دختر دست گلم رو دوند، اما بیدیده بودن، دنبال ماشین می

. وقتی خبر رو فهمیدم، به پلیس زنگ زدم؛ وقتی اومدند و خونه برهمی

بازرسی رو کردند، فهمیدند که مجرم فراریه و تحت تعقیب. چهار روز 

چیزی جز  گذشت؛ نه آب داشتم، نه خوراک همه حرفم فاطمه بود. هیچ

ها که از نیمه گذشته خواستم. یکی از شباز خدا برگشت دخترم رو نمی

ه بد جوری به صدا در اومد؛ سریع به سمت در رفتم، حاجی بود، در خون

هم پابرهنه دنبالم دوید. در رو که باز کردم، جسم مچاله شده دخترم 
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صحنه خواست بمیرم اونشب مرگم رو از خدا خواستم؛ دلم میدیدم. اون

زدم. دختر قشنگم، به بدترین حالت رو نبینم، فقط زجه می

 مشخص معصومش صورت روی کمربند یردها بود شده شکنجه  ممکن

 بود

ی داستان تلخ معصومه بغض گلویش را قورت داد و دوباره ادامه

 :اش را گفتزندگی

زاده که بگی رفتم؛ دست به دامن هرکس برای بهبودش اومدن، هر امام -

های قشنگش رو باز کرد؛ من و و ناکسی شدم. بعد از یه هفته، چشم

دخترم حجب و حیا داشت، سختش بود که حاجی کنارش نشسته بودیم. 

 دخترکم نداشت؛ رو چیزهااین طاقت  ما بفهمیم چه بالیی سرش اومده.

 داروهاش که اتاقش تو رفتم اومدنش، هوش به از بعد روز دو. شد پر -پر

تر از هر وقت دیگه است؛ یه نور خاصی م صورتش قشنگدید بدم، رو

شوق و ذوق حاجی رو صدا کردم؛ کرده، باداشت. به امید این که شفا پیدا 

 .قدر صداش کردیم جواب ندادباهم باال سرش نشستیم، هر چه

قدر تکون دادیم، جواب نداد. لیوان آب رو تو صورتش خالی هر چه -

زدم، جواب نداد؛ دخترک طفل معصومم کردم، جواب نداد. سرش داد می

ها وت دخترم، یکی از همسایهجواب نداد که نداد. تقریباً دو هفته بعد از ف

که رو پشت بوم برای درست کردن آنتن رفته بود، دیده یه نفر با لباس 
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همه چیز شده. سریع زنگ زده پلیس، اما تا قبل بیسیاه، وارد خونه اون

مردم محله حجوم بردیم تو خونه و هرکس هر  و   اومدن پلیس خودم

 .قابل تشخیص نبودجور تونسته بود، زده بودش، جوری که قیافش 

ها قبل از سوار در آخر پلیس که خواسته بوده ببردش، یکی از همسایه

  .زنهشدنش، با بیل تو سرش می

شد فهمید دلیل ی معصومه کرد. حاال میی شکستهسحر نگاه به چهره

 .اش را فهمیدتک خطوط چهره به تک

  .سحر: خدا رحمتش کنه فاطمه خانم

دونه، تو هم بهش نگو. جریان چیزی نمیینمعصومه: مسعودم از ا

 .میشه اذیت داره، غیرت  بچم

  دار شدید؟شد که دوباره بچهسحر: معصومه خانم، چی

معصومه نگاهش را به تابلو عکس شوهر مرحومش انداخت و لبخندی کم 

 .جان زد

مادرشوهرم همین که فهمید فاطمه ناپدید شده، حالش بد شد و ضعف  -

شدید بدنی گرفت. وقتی هم که فهمید دخترم فوت کرد؛ سکته کرد و 

اش همون مادرش مرد. داغ، پشت داغ اومد! خواهر شوهرم که پشتوانه

کرد. بعد بود، وقتی هم که اون فوت کرد، دیگه دخالتی تو زندگی ما نمی
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ه من و نه حاج آقا، هیچ کدوم مثل قبل دل و دماغ هیچ کاری از فاطمه، ن

های اردیبهشت ماه گذشت. تقریباً وسطکه سه سال مینداشتیم؛ با این

بود؛ یه روز که رفته بودیم باغ تا حاج آقا نگاهی به آبیاری شب قبل 

خواست، وقتی شروع کردم به بندازه، من هم شدیداً دلم چاقاله بادوم می

رو شدم. تقریباً داشت دعوامون خوردن، با مخالفت حاجی روبه چیندن و

های یه درخت رو خوردم. وقتی نگاه کردم، شد که گفت کل چاقالهمی

دیدم راست میگه بنده خدا، اما دست خودم نبود یا همش آلوچه 

های که تابستونه و میوهخوردم یا چاقاله. هر دو تا گذاشتیم پای اینمی

گوشت داشتیم، ا فقط این نبود. یه روز ظهر ناهار که آبفصلی رسیده، ام

قدر دلم خواست و اصرار کردم که همسایه کباب درست کرده بود؛ این

بخورها  -بنده خدا مجبور شد به خاطر من کباب درست کنه. همین بخور

که نکنه بیمار شده باشم، من و برد ادامه داشت؛ حاجی از ترس این

 .بخورها برای مهمون بوده -که فهمیدیم این بخورجا بود دواخونه، اون

 سحر: پس خبر نداشتید که مسعود رو حامله هستید؟

  .های معصومه نشستلبخندی روی لب

خواست مون میوقتی فهمیدیم اولش جا خوردیم، اما بعدش شدیداً دل -

  .زودتر بیاد. وسایل دخترم رو دادیم مستحق که صدقه سر پسرمون بشه

قدر حس خوبی داشتید! معصومه خانم خدا هم شوهرتون رو سحر: چه
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 .بیامرزه

 !معصومه: الهی امین

  .سحر از جا بلند شد: نزدیک ظهره، من برم یه غذایی درست کنم

معصومه: زحمت نکش دخترم، کشک بادمجون پیش پای تو درست 

  .کردم، فقط باید گرمش کنی

 .انه رفتبا گفتن چشم از اتاق بیرون اومد و سمت آشپزخ

جا وضو گرفت و پیش زیر غذا رو برای گرم کردن روشن کرد، همان

 .برگشت  معصومه

  معصومه خانم شما جانماز اضافه دارید؟ -

 .معصومه: روی طاقچه، جانماز خودم هست

موقع صدای مسعود که جانماز پهن کرد و مشغول نماز خواندن شد، همان

. لبخندی آرام گوشه لبش جان تازه وارد خانه شده بود، به گوشش رسید

 .گرفت؛ چیزی نگذشت که در اتاق باز شد

 .مسعود: قربون مادر خودم برم که نمازش یه دقیقه هم دیر نمیشه

کرد مادرش است، نشست. نمازش که جا پشت سحر که خیال میهمان

تمام شد، خواست به عقب برگردد تا غافلگیری برایش باشد، اما با حرف 

 .ماند حرکتمسعود بی

قدر دونه چهدونی، باال سری میمامانم برام دعا کن. خودت اگه نمی -
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 .قدر رو سیاه دختر مردممدونه چهدلتنگم، می

کار کنم؟ دختر حاجیه، باید براش بهترین بسازم. به موال که مامان اما چی

ها رو دونی چند وقته که او چشمدوری نیستم؛ می خودم راضی به این

هاش. مامانم تو دعا کن برام که دختر م لک زده برای خندهندیدم؟ دل

 .حاجی من رو ببخشه

 .های سحر سر خوردقطره اشکی از چشم

من کی زندگی عیونی خواستم؟ تُفیر دختر حاجی با بقیه دخترها چیه  -

طوری خون به جیگر هر دو تامون کنی. من رو سیاه بودنت رو که باید این

خوایی طوری میهام؟ پس چهنزده برای خندهخوام. مگه دلت لکنمی

  بری؟

جا خورد، اما انگار تمام دنیا را بهش داده با شنیدن صدای سحر، کمی

 .بودند

  جایی؟سحر، خانمم! تو این -

 :کامل به طرف مسعود برگشت

  .جاممن این -

  .کنههای اشکیت داغونم میمسعود: چشم

  کنه؟نمیسحر: دوری چی؟ داغونت 

سازیم، رفتم. دوسال اول میشد که نمیمسعود :باید برم سحر، اگه می
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  کار کنیم؟ تا کی دست حاجی چتر رو سر ما باشه؟بقیه عمر چی

  .سحر خواست جوابش را بدهد که معصومه وارد اتاق شد

 اومدی مامانم؟ -

  تون اومد؟تون روشن، عروسسالم مامان معصومه، چشم و دل -

  .اغ خونم رو روشن کرد با اومدنشچر -

شود. از شرم یا از خجالت، هرچه که باشد حقش رنگ می به سحر رنگ

 .است، تا او باشد تا دیگر گناه دیگران را پای دیگری ننویسد

  .کنندسفره پهن می

 .معصومه: همه باهم، بسم اهلل الرحمن الرحیم

 .شودکوت خورده میکنند و ناهار در سمسعود و سحر آرام زمزمه می

 .بردها را به آشپزخانه میبه کمک سحر و مادرش، ظرف

 .سحر: ممنون

 .کنممسعود: خواهش می

شود قدم میگذارد و مانند همیشه خودش پیشها را در سینک میظرف

تا مادرش دست به سیاه و سفید نزند. درستش همین است؛ اوالد برای 

 همین کارهاست. مگر نیست؟

 .شورمها رو میسعود جان امروز خانمت اومده، من ظرفمعصومه: م

 .مسعود: مگه مرده باشم مامان معصومه
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 .داردسحر اسکاچ برمی

خواستند برند خواستگاری یک دختر، سبزی ها که میگفتند قدیممی -

کنه. اصالً چیزی از خونه داری بردند تا ببینند درست پاک میخوردن می

ی خوردن نیاوردید، حدأقل ظرف شستن من رو بلده یا نه؟ شما که سبز

 !نگاه کنید، شاید کاله سرتون رفته باشه

شویی روی اسکاج زند و سریع مایع ظرفو چشمک ریزی به مسعود می

  .کرد نوازش را هایشانگویش معصومه ریز هایخنده صدای  ریزد.می

پیدا گشتم، هیچ عروسی به خوبی تو معصومه: اگه کل زمین رو می

 .کردم دخترم. واال من که حریف زبون شما دوتا نمیشمنمی

 .مسعود: مامان شما برید اتاق، من براتون چایی میارم

  .معصومه: خیر ببینی پسرم

 زودتر چه هر که کرد کمک  ها شد و مسعودسحر مشغول شستن ظرف

 دشون خشک هاآن

  .سحر: مسعود

  مسعود: جانم؟

  سحر: یه چیزی بگم؟

  .دهدگذارد و در کنار سحر به سینک تکیه میل را سر جایش میدستما

 .خوایی بگیدونم چی میفکر کنم می -
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 .گرددسحر به حالت اعتراض به طرفش برمی

  کنی؟دونی، پس چرا اذیتم میخب، تو که می -

  .مسعود: عزیز دلم، این اولین و آخرین فرصت منِ

. دو تا خوامچنانی نمیسحر: پس من چی مسعود؟ تو نرو، من زندگی آن

 به پوشم و پاتونم زندگی کنم. به خدا کفش آهنی میتر میمحل پایین

 .نرو کنم، تو فقط پات کار می

 .کشدهایش را در هم میاخم

تر، بین اراذل اوباش، بین ساقی نئشه، آره سحر؟! تو دوتا محله پایین -

طوری شناختی که ببرمت تو همچین محله کار کنی که چی و اینمن ر

چنانی دست ذارم زنم دست به سیاه و سفید بزنه؟ زندگی آنبشه؟ من می

 و پا نکنم، حدأقل باید جایی باشه در شأن تو و خانوادت یا نه؟

 .تر شدسحر شاکی

 شأن خانواده من چیه؟ -

 .گیردنگاهش را از سحر می

 .گیردبه خودش می سحر حالت تهاجمی

هام کن. نه، نگاهم کن! مامانم کیه؟ بابام کیه؟ کجا مسعود نگاه چشم -

بزرگ شدم؟ تو شمرون یا زعفرونیه؟ بابام تاجر یا مامانم دختر وزیر؟ بگو 

 ازت کردی فرض کردی؟ فرض چی رو  مسعود شأن من چیه؟ تو من
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 فقط من وام؛خنمی هیچی من. خوامنمی نه، خوام؟می ماشین و خونه

کنیم، حتی تو چادر ندگی میز شد هرجا. مسعود همین باشی، خواممی

  .کنار پارک، تو فقط باش

 .های مسعود نشستپوزخندی روی لب

  !خوشا به غیرتم سحرخانم -

هایش نشد. فکر، متوجه حرفمشغول چایی ریختن شد. دخترک بی

غیرت دارد. دخترک... متوجه نشد که مرد است و غرور دارد؛ مرد است و 

 .همان بهتر که من هم چیزی نگویم

  . ...سحر: باور کن منظورم این نبود که تو

 .آورددستش را باال می

گردونم صبر کن چایی ببرم برای مامان معصومه، خودم برت می -

   .خونه

خواست جوابش را بدهد که مسعود سینی را به اتاق مادرش برد. لعنتی 

 .کرد زیرلب نثار خودش

در راه خانه کسی حرف نزد. موقع خداحافظی، به سختی صدای 

مسعودش را شنید؛ دل پسر مردم را شکانده بود. نکند انتظار فدایت شوم 

 !داشت؟

دانست دخترک شد که سحر را ندیده بود. خودش هم میچند روزی می

 .عقلی کرده است و چیزی در دل نداشته استبی
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 !تواند چیز خوبی باشدگران هم میاما مراعات کردن وضعیت دی

آید. تمام تن و بدنش خسته است؛ دلش کمی دوش از حجره بیرون می

خواهد، اما ندیدن سحر بیشتر خستگی را بر تنش شالق گرم میآب

 .زندمی

های اقاقیا را آب پیچد، با دیدن سحر که دارد درختبه داخل کوچه می

 .موهایش بوی  شود برای بوییدندهد، دلش آب میمی

شود، سرش او نزدیک می به سریع خیلی و  کشددستی به موهایش می

 .زندبرد و با تغییر صدایی آرام پچ میرا کنار گوش سحر می

پیش خودت نگفتی من با این همه خوشگلی، ممکنه جلو در خونمون  -

طوری کشته مرده تو محل بدزدن؟ هوم؟ اصالً هیچ فکر کردی ممکن این

  بدی؟

به مسعود  حداین تا. کندمی  گردزده عقبر سریع و کمی وحشتسح

ها برای خودشان ی نابی! حرف همسایهنزدیک نبوده است و چه لحظه

 .باشد؛ وقتی عاشقی، باید عاشقی کرد

آید، با دیدن سحر در موقع منیر از خانه بیرون میهمان

 مسعود هرهچ به نگاه کهآنبی و شودمی گرد هایشچشم  موقعیت،آن

اند، شلنگ آب به طرف شده دخترش مزاحم کهآن خیال به بیاندازد،

 .بردارد سحر سر  گیرد، شاید که دست ازهردویشان می

 .گرددمسعود که حسابی خیس آب شده بود، طرف منیر برمی

  !منیر خانم، منم مسعود -
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 کند،می رها را آب شلنگ و شودمی شرمنده بعد و گرد نگاهش  منیر

  .گذاردمی سینه قفسه روی دستش

 ؟جان مسعود شمایید  -

  .مسعود: سالم منیرخانم، شرمنده که ترسیدید

ی مسعود، گردد، اما با چهره آب کشیدهسحر به حالت اعتراض برمی

  .گیرداش میخنده

 نگاهش کن، چه شکلی شده آقا؟ -

  :زندمی لب آرام و برد سرش را نزدیک صورت مسعود می

  .آقا نزنه سرت به من  تا شما باشی که دیگه ترسوندن -

های هردوتون خیس آب شد. بیایید داخل تا سرما وای! لباسمنیر: ای

 .نخوردید، زود باشید

  .سحر و مسعود وارد حیاط شدند

که مناسب مسعود جانه بهش های حاجی، اونیمنیر: سحر مادر از لباس

 .ورهبده بپوشه، بچه سرما نخ

  .سحر: چشم مامان

منیر: من میرم بیرون خرید دارم. از مسعود پذیرایی کن؛ چایی هم تازه 

  .دم کشیده، براشون بریز

  .سحر: چشم

 مسعود: منیر خانم بذارید من میرم خرید

  .ردمگبرمی زود من سحر،  منیر: نه شما بمونید کنار
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 :سحر

  

پیش برای مسعود خریده بود تا در بعد از رفتن منیر، لباسی که چند روز 

 .مناسبتی کادو بدهد از داخل کمد بیرون آورد و به دست مسعود داد

 چیه؟مسعود: این

  .فهمیسحر: خودت باز کن می

  .کاغذ کادو را باز کرد

  برا من خریدی؟ -

 سحر: بپوش ببین دوستش داری؟

زده بود  . سحر که حواسش نبود، زلهایش کردشروع به باز کردن دکمه

  .تا هرچه زودتر، لباسی را که خریده به تن مسعود ببیند

  .طوری نمیشهمسعود: نه، این

 سحر: چی نمیشه؟

  .مسعود: لباس عوض کردن

  .رودغرکنان سمتش می -شود و غراز روی تختش بلند می

های پیراهن مسعود بزند، مچ دستانش اسیر خواهد دست به دکمهو تا می

  .شودد میهای مسعودست

 ؟بکنی کار این  خوایمطمئنی می -
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  .رودسحر چشم غره می

 .....تو که هیچ کاری نمی کنی مجبورم خودم -

اش ی منظورش شد و مشتی به تخت سینهبا سؤال مسعود، تازه متوجه

 .کوبید و سریع از اتاق خارج شد

 زد. چرا حواسش نبوده است؟ طفلکپشت در اتاق زیرلب با خود غر می

حیا نشود. تا به هزار رنگ در آمد، اما حقش است، تا او باشد دیگر بی

 .چشم منیر را دور دید، حیا را هم قورت داد

رفت و تند راه می -مسعود از اتاق خارج شد و نگاهش به سحر بود که تند

  .گفتزیرلب با خود چیزی می

گ کارهایش تندانست که دلش برای اینخواست صدایش کند، اما می

 .صدا تماشاگرش شدخواهد شد؛ بی

آمد طفلک را عذاب دهد. درست است حواسش از طرفی هم دلش نمی

زده کرده، اما بیش از پرت بود و هم خودش و هم پسرک طفلی را خجالت

 .این هم تنبیه جایز نیست

 .هایش را گرفتآرام سمتش رفت و شانه -آرام 

 ببین خوب شدم؟ -

 .. سرش را باال آوردهایش آب شدتمام خجالتهای مسعود، با گرمی دست

 .خیلی بهت میاد -
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 .هایش را نداشتتوان نگاه کردن به چشم

 .مسعود: سرت رو بیار باال

  .و آرام دستش را زیر چانه سحر گذاشت و به باال هدایتش کرد

  .مسعود: نگاهم کن

تاد و ایسشود و ای کاش میمعنا میشان در هم تنیده شد. زمان بینگاه

  .کردهرگز گذر نمی

شان پر از حرف است. در نگاه یکی دلتنگی، در نگاه در نگاه هر کدام

 .دیگری پر از خواهش و تمنا

هایشان هم دیگر را صدا کند، انگار با چشمشان تغییر میهای نگاهحرف

 .دیگراند و اعتراف به دوست داشتن یککرده

 !چه لحظات نابی

 باشد، مقدس توانندمی هابوسه نشاند؛ سحر  آستین سر  بر  مسعود بوسه

 دوست روی از تنها و باشد پاک دیگر گناهی هر از. باشد هوس از دور اگر

 .بس و باشد داشتن

  .با صدای صاف کردن گلوی یک نفر دیگر، سریع از هم فاصله گرفتند

و سمت صدا   سحر از روی ترسش دستش روی قفسه سینه گذاشت

 .برگشت

 ؟اومدید  مامان -
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 :منیر لبخندی بر لب دارد

  .با اجازتون -

  .هردو سرخ و سفید شدند

منیر به دخترش مطمئن است؛ حرف یک پارچه آقا بودن مسعود، زبان زد 

  .عام و خاص است

شان ناب است؛ داند این لحظاتها حالل است. میداند این بوسهمی

گذرد تا نشان از رضایت زند و میرام لبخند میکند، آشان نمیسرزنش

  .دهد

   .سحر: مامان منیر، شما لباس عوض کنید تا من چایی براتون بیارم

چسبه؛ برای همین بستنی هوا بستنی میمنیر: الزم نیست. توی این

 .خریدم، فقط برو بشقاب پیش دستی بیار

  .سحر: چشم

  .خانممسعود: زحمت کشیدید حاج

جا تو ایوان بشینیم، ه زحمتی مسعودجان، فقط اگر میشه، همینمنیر: چ

 .من با شما یه صحبت کوچکی داشتم

 .هر دو رو قالیچه که در ایوان پهن شده است، نشستند

 .مسعود: جانم؟ من در خدمتم

  !طوری بگم؟منیر: چه
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 مسعود: اتفاقی افتاده؟

 .منیر: اتفاق که نه

 :فرستدنفسش را آرام بیرون می

شناسم؛ وقتی دل ببنده دیگه ببین پسرم، من دخترم سحر رو خوب می -

تونی سر سوزنی از دلبستگی دل بسته، زمین و زمان هم بهم بدوزی، نمی

  .دختر نابود میشه، سحرم رو ازم نگیراین دختر کم کنی. با رفتنت این

 .کندهایش میاندازد و صداقت را چاشنی حرفمسعود سرش را به زیر می

خدا از من نگذره اگه بخوام سحر رو اذیت کنم و دل مادری رو بشکنم  -

. بعد از مامان معصومه، سحر تمام دار و ندار منه. از طرفی به خانمحاج

  . ...خدا اگه مجبور نبودم که

 هایش را قطع کردمنیر حرف

دونم باید بری، هیچ ایرادی هم نداره، فقط قبلش بیشتر بمون؛ می -

 .دختر رو آروم کنحر حرف بزن، بیشتر اینبیشتر با س

 .مسعود: چشم، هرچی شما امر کنید

 .های پیش دستی به ایوان بازگشتسحر با بشقاب

  .مامان ممنون، خیلی وقت بود بستنی سنتی نخورده بودیم -

  .مسعود: دست شما درد نکنه

 .منیر: نوش جان
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 مسعود

 

  .ه بیرون آمدبعد از خوردن بستنی، خداحافظی کرد و از خان

به سمت تلفن عمومی سرکوچه رفت و سریع به محمد زنگ زد، چندتا 

بوق خورد همین چند بوق برایش یک قرن شد. جانش به باال آمد کمی 

 .دیگر بگذرد، حتماً جان خواهد داد

  الو؟ -

 .مسعود: سالم محمد، حالم خوب نیست

 تو کجایی؟ -

  .مسعود: سر کوچه خونه سحرم، فقط زود بیا

 .محمد: صبر کن، اومدم

های کف خیابان مشغول تلفن را برسر جای خودش گذاشت. با سنگ ریزه

 .بازی شده بود تا گذر زمان را حس نکند

  .با صدای بوق موتور، سرش باال آورد؛ با دیدن محمد به سمتش رفت

  شده؟محمد: سالم. چی

 .مسعود: روشن کن، بهت میگم

  .روی ترک موتور جا خوش کرد

محمد فهمیده بود کجا برود تا حال مسعود بهتر شود؛ همان پاتوق 

 !هایشانبچگی
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 .شورسیدیم، پیاده -

 هم محمد رفت پارکت نیمکت تریننزدیک سمت به و امد  مسعود پایین

 تنشس کنارش

 !شود ساکت ماندزنند، اما تا آخر هم که نمیهیچ کدامشان حرفی نمی

 محمد: چیزی شده داداش؟

  .اش را به نیمکت دادمسعود تکیه

 ریم ترکیه؟چند وقت دیگه می -

 .محمد: حدأقل حدأقلش باید حدود دو یا سه ماه دیگه بریم

 .مسعود: حدأقل رو بریز دور، یه زمان درست به من بگو

  .های شهریور وقت داریم که خودمون رو برسونیم ترکیهمحمد: تا وسط

جم عجیبی از استرس به سراغش هایش گرفت؛ حسرش را مابین دست

  .آمده بود

 محمد: خوبی؟

  .مسعود: آره، خوبم

 .محمد: چرا رنگت پریده؟ صبر کن اآلن میام

 .بازی کنند سره -هایش سرها روی گونهبا رفتن محمد، اجازه داد اشک

های مادر سحر، در سوخت. حرفوجدانش داشت در آتش عذاب می

 .شدگوشش تکرار می



 

 

 WWW.98IA3.IR 161 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

. وقتی دل ببنده، دیگه شناسمرم، دخترم سحر رو خوب میببین پس) -

تونی سر سوزنی هم بدوزی، نمیدل بسته؛ زمین و زمان هم به

 دانستنمی. بد هم خیلی بود؛ بد حالش(. کنی کم دختراین دلبستگی از 

 .بیاورد طفلکاین سر بالیی چه است قرار رفتنش با

 .آستین لباسش پاک کردهایش را با با برگشتن محمد، اشک

  .بخور  محمد: بیا این آب رو

  .هایش گرفت یک جرئه از آب راهی گلویش کردبطری را از دست

  چیزها آماده است؟تو پاسپورتت و این -

  .ریم دنبال کارهاشمحمد: نه کامل، اما فردا و پس فردا باهم می

 .مسعود: فکر کنم نتونم بیام

 .گرددطرفش برمیحرفش محمد سریع به با این

نتونی بیایی؟ فکر کردی به همین راحتیه؟مسعود ما با هم نقشه  -

 !کشیدیم؛ برنامه چیدیم. فک کردی الکیه زیرش بزنی؟

 هااون  تری هست که باید بهمسعود: نه، الکی نیست. چیزهای مهم

  .کنم رسیدگی

  .زندخندی میمحمد نیش

 تون رو بگید؟چیزهای مهم زندگیموقع میشه چندتا از این اون -

 .مسعود: اولی مادرم، دومی سحر
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محمد: تازه یادت افتاده که یه مادری هم داری؟ مگه همون روز بهت 

کار کنی؟ رگ گردنت قلمبه شد و گفتی خوایی چینگفتم سحر رو می

 شد؟هرجا برم اون هم باید بیاد، پس چی

ی بشه، من سحر رو حاجی راضی نمیشه دخترش بیاد. اون هم راض -

 .کنهاش رو رها نمیشناسم، خانوادهمی

محمد: حدود یک یا دوماه بیشتر وقت نداریم؛ یه فکری بکن. حاال هم 

 .خانم نگرانت میشه پاشو بریم، معصومه

 .هردو از پارک خارج شدند؛ تو راه کسی حرف نزد

  .محمد: رسیدیم

 .مسعود: دستت درد نکنه

 .ن خیلی دیره، خداحافظزد محمد: حاال واسه جا

 .مسعود: خداحافظ

  .کلید تو در چرخواند، وارد خانه شد

همین که از داالن عبور کرد، چشمش به مامان معصومه افتاد که در بهار 

خواند. روی اولین پله بهار خواب نشست و منتظر تمام خواب نماز می

 .شدن نمازش شد

  .معصومه قبول باشه مامان -

 .ق پسرممعصومه: قبول ح

  مسعود: هردو نمازتون رو خوندید؟
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 .خوندم رو  معصومه: نه، فقط نماز مغرب

 :هایش زدی آرام به سر شانهمسعود به طرف مادرش رفت و بوسه

 .شما نماز اعشاء بخونید، من سفره رو چیندم -

 .معصومه: خیر ببینی مادر

راه با سمت آشپزخانه رفت. مجمع بزرگ برداشت؛ سفره قلمکار شده هم

تنگ آب و قابلمه مسی داخل مجمع گذاشت و سمت بهار خواب 

  .برگشت

از خود سراغ داشت چید؛ معصومه نمازش    که   سفره با سلیقه

  .خواند دعا بقیه برای همیشه مانند و کرد  تمام

  .مسعود: مامان معصومه بفرمائید

 .بذارم  طاقچه توی  معصومه: جانماز رو

  .برگشت و کنار تک پسرش نشستچیزی نگذشت که 

 .اهللمعصومه: بسم

 .و هردو مشغول خوردن شدند

جا هم کشک بادمجون به خوشمزگی دونم برم ترکیه، اونمسعود: نمی

 دست پخت شما پیدا میشه یا نه؟

 کارچی سحر با خواییمی میگم مادر، مسعود  جونت عزیزم.معصومه: نوش

 ؟کنی
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 .فرستده سختی پایین میشود بلقمه در دهانش سنگ می

 .خوام با حاجی صحبت کنم، اجازه بده سحر رو با خودم ببرممی -

 .کرد کم ابروهایش بین فاصله  معصومه

؟ خوایی سال اول زندگیش از خانوادش جدا کنیدختر مردم رو می -

دختر احساس داره، دلش برای خانواده تنگ پیش خودت نگفتی این

محل، نشنیدم ندیدم که دختر حاج حسین اومدیم تو اینمیشه؟ از وقتی 

  .یک شب خونه اقوام مونده باشه

  .مسعود: مامان معصومه اقوام بله، اما من شوهرشم

  .بار عصبانی نگاهش کردمعصومه این

 تو سه جلدت اسم سحر اومده؟ -

   . ...مسعود: ولی صیغه

 .گذارد ادامه دهدمعصومه نمی

 غه نیست، تنها یک کلمه است. بله یا خیر؟پسرم جواب من صی -

 .اندازدمسعود سرش را پایین می

 .نه -

 .معصومه: تمام شد. سحر با تو هیچ جا نمیاد، مگر عقد شده باشید

دیگر کسی حرف نزد، شام در سکوت خورده شد. مانند هر بار دیگر، 

 دم دارچین چایی سریع برد؛  مسعود سفره را جمع کرد و به آشپزخانه
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 .ه پیش معصمومه برگشتب و ریخت استکان دو داخل کشیده

  .سینی چایی جلوی معصومه گذاشت

کشور دونی شرایط توی اونمعصومه: مسعود پسرم، تو خودت هم نمی

موقع هم تدارکات طوریِ. اول با محمد برید، بعد بیا دنبال سحر تا اونچه

 .کنیمعقد رو فراهم می

 .مسعود: هرچی شما بگید

 .معصومه بقچه که قرار بود سحر با خود ببرد را جلوی مسعود گذاشت

جا بود، با فردا که سحر دیدی بقچه بده دستش، دفعه آخر که این -

خواست تو مناسبتی بهش بدم، اما خودش نبرد؛ گفت که دلش می

 .ترسیدم که عمرم کفاف نده

  .مسعود: چه حرفیه مامان معصومه، صد و بیست ساله بشید

 .صومه چایش را مزه کردمع

هر چیزی اندازش خوبه، عمر هم با عزتش خوبه؛ مرگ و زندگی هم  -

 .دست خداست

خوابش رفت و مسعود را تنها بعد از خوردن چایی، معصومه سمت رخت

 .گذاشت

 :سحر
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جلوی آینه اتاقش نشست. به خودش زل زده بود؛ با رژ قرمز رنگش طرح 

 .لبخندی روی آینه کشید

 .اش را شکافتاش، باألخره نگاه کوک خوردهصدای پیامک گوشیبا 

 .ی محمد کردبا تعجب نگاه شماره

 سالم، خوبی؟ -

 :با ناباوری تایپ کرد

 معرفت؟سالم ممنون، تو خوبی بی -

 .چیزی نگذشت که جوابش ارسال شد

 .شرمنده سحر خانم، سرم شلوغ بود -

یخ روی سرش  آب کلمه خانم برایش مشت در دهان شد؛ حکم سطل

 .داشت

 ذاری پشت بند اسمم؟قدر برات غریبه شدم که خانم میاین -

 .موبایل را کنار گذاشت، روی تخت دراز کشید

 .وسط تغییر کردچیزهایی اینباألخره نمیشه مثل قبل بود، یک -

ی اشکی از چشمانش سر خورد. دلش از این همه با جواب محمد، قطره

 دوری گرفت؛

  .بهترین برادر  یش حکم بهترین دوست را داشت، یا نهمحمد برا

  .بله، حق باشماست -
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هایش نشان دهد که خواب است و هیچ منتظر سعی داشت با بستن چشم

 .شود دختر بود و کنجکاو نبودجواب پیامکش نیست، اما مگر می

 خواستم اگر امکانش هست، باهاتون صحبت کنم؟می -

 :سریع برایش تایپ کرد

  ر چه مورد؟د -

 .به دقیقه نکشید، جواب را دریافت کرد

  .بینمتونفردا تو همون پارک همیشگی می -

. شود؛ حق هم داردگذارد. سعی دارد بخوابد، اما نمیموبایل را کنار می

شود که چشمانش به کرسی گرم خواب پهلو میپهلو به آنقدر از ایناین

  .نشست

  سحر

دار، سریع از خواب بلند شد. با عجله مانتو و مقنعه شماتهبا ساعت زنگ 

شود، کند، دارد دیرش میروی سرش مرتب کرد؛ بار آخر نگاه ساعت می

 .باید زودتر حرکت می کرد

از اتاقش بیرون آمد که وارد بهار خواب شد. از همان ایوان با مادرش 

 .داش بیایخداحافظی کرو و اجازه نداد که مادرش به بدرقه

داد. آخر این هم شد جعبه آدامس از کیفش درآورد؛ دهانش نباید بو می
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  !دختر؟

به محض وارد شدن به پارک، محمد را از دور تشخیص داد و سمتش 

  .رفت

 !سالم -

 .سالم -

  .نشست  کنارش روی نیمکت

  .ببخشید، خیلی دیر کردم -

  .نه، من هم تازه اومدم -

  مامان و بابات خوبند؟ -

 .کر، بد نیستندش -

  .اش را به نیمکت دادسحر تکیه

 .که چیزی به شهریور نموندهچه هوای خوبیه! با این -

 .سحرخانم، باید باهات حرف بزنم -

 داشته تواندنمی ادامه که ابد تا اما  شود،می  شان پا برجاسکوت بین

 تواند؟می باشد،

حمد من همون کنی؟ مقدر برات غریبه شدم که خانم صدا میاین -
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سحرم. هیچی تغییر نکرده. با ازدواج من و مسعود، تو هنوز حکم همون 

 -رو داری، که برادری در حقم تموم کرده حاال با این خانم رفیق پایه

 خوایی به چی برسی؟ها، میخانم گفتن

  .به هیچی که نرسم، حدأقل احترام گذاشتم -

  میشه نذاری داداشی؟ میشه نگی خانم؟ -

  .اندازدمحمد سرش را پایین می

 .کنم نگمچشم، سعی می -

 خواستی با من حرف بزنی؟حاال شد، خب می -

  .مسعود  به ترکیه رفتن من و راجع -

 .هایش به طور واضح درهم گره خورداخم

تونه دونم برات سخته، اما عاقل باش دختر؛ مسعود حتی نمیسحر می -

  .اش باشهیه موتور بخره که وسیله زیر پ

 .من که حرفی نزدم -

پسر، من زنی به اینکارهات داری آتیش میحرفی نزدی، اما با این -

  .تاحاال یک بار هم اشکش رو ندیده بودم

 رو مردم پسر اشک. بود کرده را خودش  ی چشم سفید، کارپس دختره
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 !بود درآورده

 به خاطر من؟ -

 آب و آتیش بکشه؟کس دیگه هست مگه که به خاطرش خودش به  -

ساکت شد. حرفی نداشت که بزند؛ حقش هم بود. تا او باشد که دیگر دل 

 !باید وجدانش را سالخی کرد نشکاند

  !سحر، خواهر من -

با شنیدن حرف محمد، سرش را باال آورد. تشنه شنیدنش بود. برادر 

نداشت که دردهایش را پیشش ببرد؛ محمد که بود حکم هر چیزی را 

 .اشتبرایش د

ام، اما به خدا قسم، با تمام دار و ندارش باشه، بهش میگم که راضی -

 .ساختم، اما اعالم رضایت میکنممی

 .کنیدونم سختته خواهرم ولی بهترین کار رو میمی -

 !حرفی نداشت که بزند، همان بهتر که سکوت کند

 .هدیه رو بهت بدم، اما نشدخواستم توی مناسبتی اینمی -

 .چک فانتزی در دستانش گرفتجعبه کو

  چیه؟ -
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 .فهمیبازش کنی، خودت می -

 .اش، کادو را باز کردبا شور و شوق همیشگی

  .محمد این خیلی قشنگه، خیلی -

گردنبند فیروزه کوبی را از جعبه بیرون آورد و در میان حصار دستانش 

  .گرفت

 .موبایل محمد همان موقع زنگ خورد

 .خواهرم  من باید برم -

 .نگهدارتو را خدا -

 کهاین به کردن فکر با  کرد.های محمد فکر میدر راه خانه به حرف

 .شدمی خاکستر  گرفت،می آتش وجدانش درآورده، را مسعود هایاشک

اش گذاشت و محو نزدیک خانه که رسید، دستش را بر روی قفسه سینه

  .شان شددر خانه آبی رنگ

داد، ایستاده بود و دو اقاقیا جلوی در را آب می مادرش در چهارچوب در

 را لحظه آن خواستمی دلش ابد برای بایستد؛ زمان خواستمی  دلش

 .کردمی زندگی بار هزار

  .با باال آمدن سر مادرش، به سمتش رفت و محکم در آغوشش گرفت
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 شده دختر؟چی -

  .مامان بذار فقط بغلت کنم -

 .بور نشسته داشت بغض رنگ  صدایش به

 دخترم این چه کاریه؟ -

 .دلم برات تنگ شده بود، همین -

هایش به لبخند نشست؛ منیر از این همه احساسات دخترش، لب

  .هایش را روی کمر دخترش گذاشتدست

  .دختر قشنگ من -

 خانه از همسایه زن زینت   سحر از بغل مادرش بیرون آمد، همان لحظه

  .دآم بیرون

  !سالم به مادر دختر -

  سالم زینت خانم. شما خوب هستید؟ -

  ممنون شکر خدا. حال تو خوبه دخترم؟ -

 ممنون زینت خانم خوبم، حاج آقا، آقا احسان خوب هستند؟ -

  .ها هم خوبنداون -

 .برد منیر سمت دستانش، در  کاسه مربا
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به کار دو روز پیش حاجی برامون توت فرنگی خریده بود، سریع دست  -

 .خانم منیر برای کاسه اولین گفتم  شدم و یه مربا درست کردم؛

  .دست شما درد نکنه زینت خانم، زحمت کشیدید -

 !وای! چه رنگی هم داره زینت خانم -

  !تون، فقط ببخشید که کم آوردمنوش جون -

 .چه حرفیه؟ زحمت کشیدید، سحر مامان کاسه رو ببر داخل -

 .پس با اجازتون -

 .های مادرش گرفت و به داخل خانه برده مربا را از دستکاس

هایش روی میز ی مربا را کنار جزوهسریع وارد اتاقش شد و کاسه 

روی خودش بهگذاشت. گردنبندی که محمد خریده بود را رو

 که ببند را قفلش خواستمی. نشست هایشلب روی لبخندی   گرفت؛

 .رسید گوشش به  منیر صدای

 سحر، این کاسه مربا رو بردی تو اتاق خودت؟ -

سریع گردنبند را به داخل جعبه برگرداند و داخل کشوی میزش گذاشت. 

 .سریع از اتاقش خارج شد و سمت آشپزخانه رفت

 .خورهحاال یه ناخنک که به جایی برنمی -
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 .اش که هنگام سرزنش کردن است، به سحر انداختمنیر نگاه مخصوص

  اخنک بود و نصفه کاسه نبود؟مطمئنی یه ن -

  .خنده کل وجودش را در خودش غرق کرد

 .سهم شما رو گذاشتم -

  .هایش به لبخند باز شدهای دخترش، لبمنیر از خنده

جا که تو رو ببینه نبودی، گفت که نوش جونت عزیزم، مسعود اومد این -

 .بهت بگم برای ناهار باهاش بری بیرون

 !خیلی موندهتا زمان ناهار که  -

  .ریخت سماور داخل آب  منیر

 .نه عزیزم، تو تا لباس انتخاب کنی، زمان هم گذشته -

 .هایش را دور شانه مادرش حلقه کردسحر دست

 طوری شناختی مامان منیر؟واقعاً من رو این -

  .های دخترش گذاشتدستانش روی دست

 یا بزنی یاس عطر  ب کنی کهانتخا بیایی تا  خودم بزرگت کردم جانم، -

 مانتو یا دارگل مانتو با گلبهی، یا کنی سرت بنفش  شال او یا  مریم عطر

 !گذشته زمان بله سنتی،
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دانست، چشمانش به خنده نشست و که منیر او را خوب میاز این

 :هایش آرام زمزمه کردلب

 .ایی که خدا زمینیش کرده مامانمتو بهترین فرشته -

 مادرش. برگشت اتاقش سمت دوباره و  م بوسه زدشانه مادرش را آرا 

 زمان بپوشد، را لباس کدام  که کند انتخاب او تا بود، گفته راست

شال خردلی را روی موهایش    گرفت؛ را تصمیمش آخر در. گذشتمی

  .مرتب کرد که صدای در اتاقش بلند شد

  !بله؟ -

 سعی  توهم باشد.با نشنیدن جواب، کمی به خودش شک کرد که نکند 

  .شد بلند اتاقش در صدای دوباره که دهد نشان خیالبی را خودش کرد

. گرفت قرار صورتش مقابل داودی  هایای از گلدر را که باز کرد، دسته

  .گرفت جان دوباره پیشش دقیقه چند لبخندهای ها،گل شاخه دیدن با

 .تقدیم به شما -

 !اندقشنگها خیلی وای مسعود، این -

 .تون رو ندارهقابل -

کی اومدی تو که من متوجه نشدم؟ نه صدای در خونه، اومد نه هیچ  -
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  !چیز دیگه

 .خب دیگه، ما اینیم -

  .سحر با ابروهایش عشوه آمد

  .لوس  خب حاال، -

  .بریم که تا همین اآلن هم دیر کردیم -

 .شان شدمنیر با لیوان شربت، نزدیک

 .مسعود جان شما گلویی تر کنید، بعد بریداول  -

 چرا زحمت کشیدید؟ -

  .جاننوش -

 .خورد را شربت آرام -آرام  و  لیوان را از داخل سینی برداشت

 .هام رو بپوشم، شربتت رو خوردی بیامن برم کفش -

  .و پیشانی منیر را محکم بوسید

مسعود هم زود از منیر خداحافظی کرد و  .خداحافظ مامان قشنگم -

 .هایش را در دستانش قفل کردخودش را به سحر رساند، دست

 :آرام آهنگی زیر لب زمزمه کرد

های محل تر از پریا*** تنها تو کوچه نریا *** بچهقشنگ -
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  .دزدنددزدند**** عشق من رو می

ر های سحر سکوت کل حیاط را شکست. همان لحظه دصدای خنده

. انداخت پایین را سرش مسعود شد؛ وارد آقا  حیاط باز شد و حسین

  .کشید دندان به را هایشلب سحر

 !به آقا مسعود -به -

  .سالم حاج آقا -

  سالم پسرم، خوبی باباجان؟ -

  .های شمااز احوال پرسی -

سحر هنوز نگاهش پایین بود، اما حتی اگر هزار رنگ هم به خودش 

 .دادپاشید، باز هم باید زودتر سالم میمی

 .سالم بابا جان -

 .سالم دخترم -

 .خسته نباشید -

اش، تمام آدم حتی اگر خسته هم باشه، با صدای خنده بچه -

 .هاش از تنش بیرون میرهخستگی

 .هایش مانده بود، به گرمی فشردهای سحر را که در دستمسعود دست
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  .دامون بلند بودشرمنده حسین آقا، اگه ص  -

 الیق کردن سرزنش کردند، جوانی و بودند جوان دانستمی  حسین

 .نبود هایشانلحظه کردن خراب

  برید و خوش باشید، اگه اآلن بلند نخندید، پس کی بخندید؟ -

 .های شب پدرش کردبار سحر سرش را بلند کرد و نگاه چشماین

 .ممنون بابا جان، با اجازه -

 .همراهتونخدا به  -

 .های مسعود گذاشتهایش را روی شانهو دست

 .مراقب دخترم باش، کمی سر به هواست -

  .چشم، حواسم بیشتر بهش هست، با اجازتون -

 .خدانگهدار پسرم -

 .ایستاد سحر کنار و آمد  مسعود به بیرون از خانه

 دیم، هرکی باخت باید بستنی بده. نظرت چیه؟تا سر کوچه مسابقه می -

  .اش انداختهای مخمل عروسکیسحر با ابروهایش اشاره به کفش

  ها مسابقه میده؟آقا کی با این کفش -
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  .هایش انداخت، حق با او بودمسعود نگاهش را به کفش

  . ...خب، پس -

 .هایش را کامل کندسحر با دویدنش اجازه نداد مسعود حرف

 .رسیدندنفس زدن به سر کوچه  -باألخره هر دو با نفس

  !زرنگی خانم -

 .انداخت  آمد،هایش خندید و اشاره به تاکسی که از دور میبا چشم

 .تر باش، یه تاکسی بگیر فعالًشما زرنگ -

 روی سحر همراه و  مسعود با اشاره دست، تاکسی را نگه داشت

  .نشست عقب هایصندلی

نگاه بود که کدام صحبتی نکردند و تنها با بعد از دادن آدرس، هیچ

 .زدندشان را میهای دلحرف

 .ربع، به محل مورد نظر رسیدندبعد از یک

 !جا خیلی قشنگهوای مسعود، این -

  .دونستم از جاهای سنتی خوشت میادمی -

 .کرد اشحواله  چشمکی

کی گفته است دلبری برای دختران است؟ کی گفته است عشوه مختص 
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زی نخواهد بود؛ عاشق که باشی، همه زنان است؟ عاشق که باشی، هیچ مر

  .قوانین دنیا خواهد شکست

 .کرد اشاره گوشه به  سحر با دست،

 جا بشینیم؟بریم اون -

 .هرچی شما بفرمایید خانم -

 مسعود 

  

های هایشان را به پنجرهزمان سر یک میز نشستند و نگاه هر دو هم

  .ودنداروسی دوختند که نورهای رنگی روی زمین پخش کرده ب

 .جا، ممنونم ازتخیلی قشنگه این -

 .کاری نکردم -

 هاچشم دیگر بار ایستاد؛ زمان دیگر بار. شد حل  شان درهمبار دیگر نگاه

 .نکرد نگاه را دیگریک جز چیزی

آهنگی سنتی جایش را به آهنگ قدیمی سپرد؛ مسعود و سحر آرام لب 

 :زدند

 مرا ببوس   -
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 مرا ببوس

 بار تو را خدا نگهداربرای آخرین 

 روم به سوی سرنوشتکه می

 ها گذشتهبهار ما گذشته گذشته

 وجوی سرنوشتمن هم به جست

 هاها هَم پیمان با قایق راندر میان طوفان

 هاام از جان باید بگذشت از طوفانگذشته

 هاها دارم با یارم پیمانبه نیمه شب

 هاها در کوهستانکه برف روزم آتش

 هآه آه آ

 شب سیه سفر کند ز تیره برق گذر کند

 َفکننگه کن ای گل من سرشته غم به دامم برای من مَی

 مانمدختر زیبا امشب بر تو مهمانم در پیش تو می

 .تا لب بگذاری بر لب من

 شان تمام شدبا آمدن گارسون، همخوانی

 .که انتخاب کردید، صدا کنیدمنو، لطفاً بعد از اینبفرمایید این -

  .ممنون -
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  .دم نه دارد، شاخ نه  محلبا رفتنش هم آهنگ تمام شد، خروس بی

مسعود مِنو را جلوی سحر گذاشت؛ باید هم بگذارد، حق تقدم با 

  .هاست و بسخانم

داند کدام را انتخاب کند؛ بیشتر نگران جیب مسعود منو را باز کرد، نمی

 .زده شوداست که مبادا خجالت

 .چسبهجاهایی، معلومه که غذای سنتی یا قدیمی مییه همچین  -

آن ترسید، ترسید که نکند دارد. یکمسعود نگاهش را از روی سحر برنمی

 .نکند تب او  روزی بیایید که برا او نباشد؛ برای او عاشقی نکند و برای

 .جا اصفهان نیست که بگم خورشت ماست بذاری برای دسراین -

  .منو را طرف مسعود گرفت

  .دیزی -

گردد. کند و دنبال دیزی میپرد. منو را باز میابروهای مسعود باال می

 انتخاب از  گیرد،افتد؛ سرش را آرام پایین میها مینگاهش که به قیمت

است، می خواهد حرفی بزند که با حرف سحر ساکت می  دلخور مهمانش

 .آوردسرش را باال می شود، و تنها

گوشت خوردی، من که خیلی وقته نخوردم؛ مامان دونم تو کی آبنمی -
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   .چند روز پیش خواست درست کنه، لوبیا تموم کرده بودیم

. است نگرفته نادیده را غرورش  که سحرشود از اینخیالش راحت می

 خترک را چنین شناخته بود.؟د

  .هاشون فکنم محلی باشهخورم؛ دوغمن هم دیزی می -

 .چشمان سحر برقی زد

  شه ماست هم سفارش بدی؟می -

  .شد بلند میز سر از  بعد از سفارش غذا

 .هام رو بشورم و بیاممن برم دست -

 .باشه، برو -

 به دوباره و  هایش را شستوارد سرویس بهداشتی شد و سریع دست

 که ماند سحر روی نگاهش شد، که میز نزدیک. برگشت سحر پیش

 .است نشسته صورتش روی زرد و قرمز هاینور طورچه

آمد صدایش کند، اما دلش خواست بیشتر نگاهش کند. دلش تنگ شده 

 .ی کمبود، حتی از این فاصله

 سحر، شدن چشم در چشم با  قدر گذشت است کهدانست زمان چهنمی

  .آمد خودش به
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 نمیایی بشینی؟ -

  .اآلن میام -

  .های سحر را در برگرفتلبخندی مالیم لب

  !کنی؟طوری نگاهم میاینچرا  -

 کنم؟طوری نگاهت میچه -

دونم یه حس جور خاص، جوری که انگار قراره اتفاقی بیوفته! نمییه -

  .خاصی تو نگاهته

  طوری بمونی من نگات کنم؟میشه فقط چند لحظه این -

 .های سحر نمایان شدبار دنداناین

  .آقا رد بشهاونتو بگو یک عمر ولی اآلن بیا کنار که  -

 .شد سرش پشت نفر یک حضور متوجه تازه  مسعود

  .خوام ببخشید، راه رو بند آوردمعذر می -

 را هایشانغذا گارسون  موقعسر جایش روی صندلی نشست، همان 

  .آورد

  پیاز رو نصف کنی؟میشه این -

های الت را درآورد. با صدای کلفت پیاز را روی میز گذاشت و ادای آدم
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 :اش جواب دادشده

  چرا نشه خانم؟ -

مشتش را باال برد که پیاز روی میز را بزند، صدای خنده سحر کمی 

 .بلندتر شد

 .شکنه؛ منظورم با چاقو بودنکن مسعود، میز می -

  .ها گذاشتپیاز را از وسط نصف کرد و روی سبزی خوردن

  !دادیولی کاش چلوکبابی، چلو گوشتی چیزی سفارش می -

 .ابروهایش را بامزه باال و پایین داد

  .چسبهمی بادمجون کشک یا دیزی فقط  جور جاها فقط واین -

مسعود خیالش راحت شد که سحر مراعات چیزی را نکرده است؛ او هم 

 .مرد بود، غرور داشت

 روی؟ادهبعد از ناهار، بریم پی -

 .موافقم -

کالمی، فضا را پر کرده بود و غذا دیگر حرفی نزدند و موسیقی سنتی بی

 .کردرا لذیذتر می

بعد از خوردن ناهار، مسعود برای حساب کردن طرف صندوق رفت و 
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 .سحر به بیرون از رستوران قدم گذاشت

، دو نفر جلوی مسعود بودند و تا نوبت مسعود شود؛ کمی نگران شده بود

 .های دنیا را به دل او آورده بودندانگار تمام نمک

سریع نوبتش شد. بعد از حساب کردن، باسرعت به بیرون از رستوران 

  .رفت

رو ایستاده بود. نفس راحتی کشید، اما باز هم نگران سحر در کنار پیاده

 .بود

  !کنم کمی رنگت پریدهخوبی؟ حس می -

 .ری دلشوره دارمجونه خوبم، فقط یکم نگرانم؛ یه -

 .طور بامزه در هم کشیده شدهایش بهاخم

  .پرخوری کردی آقا -

 .نه، مثل همیشه خوردم -

  خوایی برگردیم خونه؟می -

های عاشقانه که قرار بود بزنند، چه شد؟ قرار حرفروی چه میپس پیاده

 شد؟میهایی که قولش را به مامان معصومه داده بود، چه شد؟ حرفمی

  .جا یه پارک هست، بیا کمی بشینیم، بعد بر می گردیم خونهاین -
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  .ترین نیمکت نزدیک به خروجی، پارک نشستندروی نزدیک

 .دستت درد نکنه، ناهار خیلی خوبی بود؛ همه چیزش عالی بود -

 .جونتنوش -

 .دستش را داخل جیب شلوارش برد و جعبه مخملی درآورد

  .بود با خودت ببری، اما نبردیجعبه، قرار   -

  . ...من به مامان معصومه گفتم که این -

 .هایش تمام شودنگذاشت حرف

خود مامان معصومه خواست برات بیارم؛ گفت هدیه دادن مناسبت  -

  .خواد، هرموقع هدیه بدی، خودش یه مناسبتهنمی

 .جعبه را از دست مسعود گرفت، درش را باز کرد

 !که قدیمیها اینخیلی قشنگه، ب -

  .دستت کن -

 اآلن؟ -

ایی، هیچ مقدمهگفت؛ اآلن بیمنظور سحر را خوب فهمیده بود. راست می

کند؟ آن هم هوا دست میهیچ تشریفاتی، مگر کسی انگشتر عقد را بیبی

 !خطبهبی



 

 

 WWW.98IA3.IR 188 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

 .ببخشید -

سالم من رو به مامان معصومه برسون و بگو که کاش خودتون به من  -

  .دادیدمی

 .اندازداز خجالت بود یا که چی، سرش را پایین می

 .خانم که اون بهت بدهیه بقچه هم بود که دادم حاج -

 .گیرمرفتم خونه، حتماً از مامان می -

  .کمی دیگر نشستند

 .بهتره که برگردیم -

 .باشه، هرچی تو بگی -

اتوبوس بار دیگر خبری از مسابقه نبود. با کمی راه رفتن، به ایستگاه این

 .رسیدند

 !سحر -

 جانم؟ -

  .جانت سالمت، باید یه چیزی بهت بگم -

 !خبرمطوری بگی، حتماً یه خبری هست که ازش بیوقتی این -

  .شودباره خشک میدهان مسعود به یک
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  .خبر نیستی، اما جور دیگه نشنیدینه بی -

  چی نشنیدم؟ -

 .در مورد ترکیه رفتن -

 .کند آرام باشدگیرد، سعی میآشوبه می بار سحر دلاین

 خبر جدیدی شده؟ -

  .باید توی شهریور برم-

هایش، در گرد باره تمام خوشیباره بر سرش خراب شد. به یکدنیا به یک

هایش حل شد، اما باز هم خودش را نباخت سعی دارد همان آب ناراحتی

  .دختری باشد که پدرش خواسته بود

 .باید بری دیگه خب -

 .خوام تو رو هم با خودم ببرممی -

 .هایش شک کرددخترک به گوش

 چی؟ -

  .خوام هرطور شده با خودم ببرمتمی -

 دیونه شدی؟ -

شود؛ یکهو گیرد. یکهو دلتنگ میشوره میدیوانه شده بود که یکهو دل
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 .جوشد، حتماً دیوانه شده بودتمام شعرها در وجودش می

گفت دختر خانواده زدم، مخالف بود. میبا مامان معصومه حرف  -

 .خوادخواد، مادر میخواد، پدر میخواد، حامی میمی

مسعود مامان معصومه نه، اصالً کل دنیا هم راضی باشند، من راضی  -

تونم خانوادم، مامان منیر و حاج حسین، حتی اون نیستم. مسعود من نمی

 .ا تو بیامتونم رها کنم بهای قرمز توی حوض رو نمیماهی

  .زنداشک در چشمان دخترک حلقه می

 من به اصالً! ببرم هم رو تو میگی بعد  من مخالف رفتن تو و محمدم، -

  .نکردی فکر نه کردی؟  فکر

مسعود خواست جوابش را بدهد که اتوبوس از راه رسید. سحر از در 

 .دها سوار شد و به دورترین صندلی رفت تا نگاهش به مسعود نیافتخانم

 !شان را خراب کرده بودخراب کرده بود؛ روز خوب

غره مسعود سعی در نگاه کردن سحر داشت، حتی چند خانم به او چشم

قدر نگاهش کرد که باألخره سحر سرش رفته بودند، دست بردار نبود. آن

 .را باال آورد. نگاهش غم داشت؛ و یک دنیا حرف داشت

کرد. حاال که سحر جبرانش میدانست بد کرده است؛ باید خودش هم می

 .دادفهمیده بود شهریورماه وقت جدایی است، نباید فرصت را از دست می
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هایش بوس فرستاد. ها با دستآرام زمزمه کرد دوستت دارم و مانند بچه

 مسعود سمت و برداشت  دختری که کنار سحر نشسته بود، به اشتباه

  .رفت

 ات، این هم از این حرکت شرمهخجالت بکش آقا، اون از چشمک زدن -

 !آورتون. واقعاً که

های سحر موج زد، های دیگر هم بلند شد. نگرانی در چشمصدای خانم

تر شود؛ قبل از هر اتفاقی، زودتر پیش کرد اوضاع خرابنباید صبر می

  .دختر رفتاون

  ببخشید خانم، با نامزد من کاری داشتی؟ -

هایش درهم گره شده بود، اخمدخترک نگاهش به سحر افتاد که 

  .خواست از موضع خود پیاده شودنمی

 هه، با یه بوس چشمک شد نامزدتون؟ -

 .سحر سعی در کنترل صدایش داشت

هات رو خوب باز کنی، متوجه ست حلقه نامزدی من و نامزدم اگه چشم -

 .زیر میشی، خانم مثالً سر به

های ست نامزدی، دیدن حلقههای مسعود را باال گرفت. دخترک با دست

 پیاده هردو سریع و  درآورد صدا به  را  . مسعود زنگ اتوبوسساکت شد
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 .شدند

 مجبور بودی دعوا راه بندازی؟ -

 .های تو به آشوب کشیدمن دعوا راه ننداختم، چشم -

 .فشرد سحر گلوی در را هایشچنگال رحمیبی با  بغض

 نکن؛ وابسته این از بیشتر. مسعود  نکنکارها رو دل من ایننکن، با این -

 .نکن ترمداغون داغونم، من

هایش از جلویش گذشت. سرش را پایین انداخته بود تا کسی شاهد اشک

 .نشود

موقع که بدی تابستان همین است دیگر؛ نه باران دارد، نه بادهای بی

   .ی چشم کندها را روانهآشغال

 از  دانست.اخالق سحر را خوب میاینمسعود به دنبالش پا تند کرد؛ 

 .رفتمی راه تند کرد،می قهر که هم بچگی همان

 .سحر صبر کن، با توام دختر -

 .کمی تندتر قدم برداشت و جلوی سحر ایستاد

 بلوایی یه منم دل تو  فکر نکن برای منم راحته، یه طرفه قاضی نرو -

طوری خونه کارت کنم؟ نرم چهبرم چی اگه که تو شده ذهنم و فکر. شده
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  ؟زندگی برات بسازم

  .اش گذاشت و باال آورددستش را زیر چانه

 .کشونهنریز، دنیام به آتیش می اشک -

  .کشاند آتش  دخترک هم نامردی نکرد، دنیایش را بیشتر به

  .کردی دلم بشکنهگرفت، کاری نمیاگه دنیات آتیش می -

 .دامه دادپسش زد و به راهش ا

 .نداشت  حرف حق جواب

 تنها رسیدند، که سحر خانه نزدیک به  کدام حرف نزدند.در راه هیچ

 .داشتند هم با خالی و سرد خداحافظی

که ممکن است مامان معصومه مسعود خواست در بزند، اما با یادآوری این

 .خواب باشد، کلید انداخت وارد شد

جا تعلق گرفت، انگار دیگر قرار نبود به آنوارد داالن که شد، دلش یکهو 

قدر قدم هرچه  بود؛ شده غریب  داشته باشد. همه چیز برایش

 آخر به باألخره تاریک، مسیر این. شدمی ترطوالنی برایش  داشت،برمی

 .رسید داالن

 یخانه مانند چرخاند؛ خانه دور تا دور به نگاهش  روی اولین پله نشست.
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  .داشتند بیشتری نارنج  و انجیر هایدرخت اما نداشتند، آبی حوض سحر

 دل باید نداشت، چاره  شد، اماهای باغچه هم تنگ میدلش برای گل

  .کندمی

ها آرام گرفته بود، اما به زحمت بلند شدن، سمت اتاق مامان دلشوره 

 اشمعصومه مامان. کرد باز را اشقدیمی رنگ آبی اتاق در  معصومه رفت؛

 .کردمی را کاراین گاهی بود، برده خوابش نماز جا سر دید، را

 اما بگذارد، سرش زیر تا برداشت مخملی رنگ قرمز  مسعود بالشت

 کند؛ صدایش نیامد دلش که بود مظلوم و آرام  قدرآن مادرش یچهره

 .ویش کشیدر نازکی مالفه آرام

 کرد؛ روشن را سماور زیر و  از اتاق بیرون آمد و سمت آشپزخانه رفت

 مامان اتاق به دوباره و ریخت قدیمی عباسی شاه قوری در چایی مقدار

 .برگشت معصومه

خوب نگاه چهره آرام کرد؛ خیلی خوب خط و خطوطی که روزگار بر 

  .اش نقاشی کرده بود نگاه کردچهره

اش تغییر کرده بود، بیشتر برایش دلتنگ شد؛ برای یک چیز درون چهره

  :های مهربان، برای آن لحن صادقانه، آرام صدایش کردچشمآن 

  مامان معصومه، مامان جانم؟ -
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 آمد؛ یادش قبل شب هایحرف. شد نگران کمی  صدایی نشنید،

 بارهیک به چیز همه آمد، یادش پیش ساعات هایدلشوره و هانگرانیدل

 .آمد یادش

زد. دنیایش داشت تاریک و بار با صدای بلندتر مامان معصومه را صدا این

 !شد، شاید هم شده بودویران می

همه تنهایی اش را بوسید، صورتش یخ بود! دلش گرفت از آنآرام پیشانی

 .کس بودنهمه بیاز آن

  .قطره اشکی از گوشه چشمانش روی صورت مادرش چکید

 .مامان نرو، تو رو خدا نرو! من تنهام مامان، خواهش میکنم ازت -

 .لرزید، اما دست برنداشت از صدا کردن مادرشیصدایش م

هات رو باز کن، ترسم؛ چشمدنیا میترسم، من از اینتو بری من می -

 .کنمخواهش می

  .سرش را طرف قبله باال گرفت

خوایی ازم بگیر، مامانم رو نگیر. خدا مامانم نه، مامانم خدا! هرچی می -

بگیر ولی مامانم رو بهم نباشه من هیچی ندارم. خدایا جون من رو 

 .کنمبرگردون، التماس می

 روی اختیاری هیچ  ی مادرش گذاشت وی سینهسرش روی قفسه



 

 

 WWW.98IA3.IR 196 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

 .هستند هالحظات ترینتلخ دیدارها، آخرین. نداشت هایشاشک

به سختی خودش را سمت گوشی خانه کشاند، نمی دانست به کی زنگ 

مادربزرگ، نه عمو، باید به کسی را نداشت؛ نه عمه، نه بزند، او که هیچ

 .ریختحال این تنهایی بیشتر اشک می

شماره حجره حسین آقا را گرفت که سریع جواب داده شد. با همان 

 :دارش جواب دادصدای خش

 !حسین آقا -

  سالم پسر جان، خوبی؟ -

 .چاره شدمحسین آقا بی -

 .ودب مشخص تلفن  اش از پشتصدای حسین آقا رنگ عوض کرد. نگرانی

 شده بابا جان؟چی -

  .مامان معصومه -

 مامان معصومه چی؟ چه اتفاقی براش افتاد؟ -

 .رفت -

 او با باید برگشت، معصومه مامان سر باال به و گذاشت زمین گوشی  و

 .کردی میخداحافظ
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  .کار را نداشتشد و فرصت اینها پیدایشان میکم همسایه -کم

 برات من حاال  خوندی؟بودم برام الالیی میمامان معصومه یادت بچه  -

  .بخواب راحت شما خونم،می الالیی

 .کرد پاک را چشمش یگوشه  اشک

  الالالال گل پونه، بابات رفته در خونه-   

  الالالال گلم باشی، همیشه در برم باشی

  الالالال گل آلو، درخت سیب و زرد آلو

  بلبلی دارمالالالال گلی دارم، به گاچو 

  الالالال گل خشخاش، بابات رفته خدا همراش

  هاش به زنجیرهالالالال گل زیره، بابات دست

  الالالال گلم الال، بخواب ای بلبلم الال

  الالالال گل الله، دوست داریم من و خاله

  الالالال گل دشتی، همه رفتن تو برگشتی

  خداوندا تو پیرش کن، خط قرآن نصیبش کن

  .شی همدمم باشیالال گلم باشی، بزرگالال

ایی جز دل تقریباً نیم ساعت گذشت که صدای در خانه بلند شد. چاره
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 !کندن نداشت

سالنه وارد  -دارش روی تا روی صورتش باال آورد. سالنهچادر نماز گل

  .همان داالن شد و در خانه را باز کرد

رفت. نگاهش با دیدن حاج حسین و منیر، دلش کمی پشت و پناه گ

ی سمت سحر رفت که سر تا پا سیاه پوشیده بود و اشک در گوشه

 .چشمانش جمع شده بود

 .هایش را از هم باز کردبه سختی لب

 .خوش اومدید -

ترین حامی که روی زمین ها خودش را در آغوش تنهامانند بچه

 .توانست داشته باشد رها کردمی

 .تحاج حسین دستش را روی کمر مسعود گذاش

 .خدا صبرت بده پسرم -

 

های منیر و سحر طاقت نیاوردند، سریع وارد خانه شدند. سحر هنوز حرف

 :مسعود رو باور نداشت. شروع به صدا زدن کرد

 !مامان معصومه، مامان معصومه -

خواست زودتر مامان معصومه را ببیند. وارد تمام راه داالن را دوید؛ می

دانستند مامان ؛ همه اهل محل میحیاط که شد، پاهایش سنگین شد
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 .دهد از مهمانش استقبال نشودنواز است و اجازه نمی معصومه مهمان

منیر در اتاق را باز کرد، با دیدن جسمی که رویش چادر کشیده شده 

  .است، زانوهایش لرزید؛ به سختی خودش را کنار جانماز کشاند

اتاق، توی بهار خواب  جا کنار درسحر طاقت رفتن به اتاق نداشت، همان

 .هایش شدت گرفتنشست؛ گریه

های مسعود در دستانش بود، به کنار سحر آمد. حاج حسین که دست

تر نشان داد و سعی داشت آرام باشد و با همان خودش را مسلط

 :داد قرار منیر را مخاطبش لحن 

 .بیادحاج خانم بگرد دنبال پارچه سیاه، من هم زنگ بزنم آمبوالنس  -

هایش خشک شده بود، مات و مبهوت تنها نگاه مسعود که دیگر اشک

 .کردمی

منیر به سختی به دنبال پارچه سیاه گشت؛ وقتی پیدایش کرد، 

  .هایش بیشتر شداشک

 .من دست و دلم نمیره این پارچه رو به دیوار بزنم -

 .اش را به منیر دوختسحر نگاه درمانده

 .کار رو بکنیمیناز من و مسعود نخواه ا -

  .و دوباره بغضش شکست

 .ها برگشتحاج حسین بعد از تماس، پیش آن

 .مسعود باباجان بلندشو، بلندشو باید سیاه تن کنی -
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ی مسعود، روی اجزای صورت حاج حسین چرخید؛ توان زدهنگاه بهت

هایش را به حرف زدن نداشت. به سختی از روی زمین بلند شد و دست

  .ارخواب گرفت و سمت اتاقش رفتهای بهنرده

رفت. سحر با دیدن های مسن راه میدو ساعته پیر شده بود؛ مثل آدم

تواند لباس که میجسم خم شده مسعود، دلش گرفت و شک کرد به این

 عوض کند، یا نه؟

با زدن پارچه به در و دیوارهای داخل کوچه، بیشتر در و همسایه متوجه 

 .فوت معصومه شده بودند

 .سال، همه به خانه معصومه حجوم آورده بودنداز بچه گرفته تا میان 

 .اش زبان زد عام و خاص بودکس باور نداشت فوت زنی که مهربانیهیچ

آمبوالنس هم از راه رسید و با حمل جسم معصومه، صدای گریه و شور 

  .ها بلند شده بودشیون زن

داد، مسعود بود. میریخت، نه واکنشی نشان تنها کسی که نه اشک می

کرد ای ایستاده بود و نگاه آمبوالنسی میتک پسر مامان معصومه، گوشه

 .که مادرش را با خودش برده بود

فوت را باور نداشتند، اما هر کاری از خانواده محمد هم مانند سحر، این

 .دادندآمد انجام میشان برمیدست

 :محمد کنار مسعود ایستاد
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 .غم آخرت باشه -

بار را هم اجازه داد دیگر را برادرانه به بغل کشیدند. مسعود اینهم

هایش سرازیر شود. کمی که گذشت، به خودشان آمدند، هوا رو به اشک

 .تاریکی بود

ها هم بازی ها، ماتم زده نشسته بودند، حتی بچهها در حیاط و اتاقمهمان

 .کردندنمی

ا خودش همراه کرده شد، سوز سردی بصدای نوار قرآنی که پخش می

کرد؛ هرکس از بود. بوی آرد سرخ شده کل فضا را در خودش حل می

  .دادآمد، انجام میدستش هر کاری برمی

روی عکس سیاه و سفیدی که با پدرش در مسعود در اتاق معصومه، روبه

  .حرم امام رضا گرفته بودند، نشسته بود

بشکند. باید به حال خودش داد خلوتش را کس به خودش اجازه نمیهیچ

بود؛ پدری نداشت که دست بر سرش بکشد و بگوید غصه نخور، من می

 .هستم

  .حسین آقا برخالف میلش، وارد اتاق معصومه شد و کنار مسعود نشست

  . ...فردا صبح تشیع -

 .های مسعود سر خوردنتوانست حرفش را بزند، قطره اشکی از چشم
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  . ...مامانم یه... یه من که نتونستم هنوز برا -

 .چرخید که بگوید، حسین آقا متوجه منظورش شده بودزبانش نمی

 هرطور که فرستادم رو حجره هایبچه  جاها رو نکن. منفکر اون -

 .بخرند قبر یه امشب  شده

 و محمد شد؛ خارج اتاق از آقا حسین. کرد تشکر  هایش ازشبا چشم

 .بودند ایستاده در پشت پدرش

   طوره؟حسین آقا حال مسعود چه -

 .اندازدسرش را پایین می

  تونه باشه؟طور میچه -

 .دوزدگیرد و نگاهش به را محمد میسرش را باال می

 .برو پیشش، نذار خیلی تنها باشه -

شود، حسین آقا و آقای عرفانی از در فاصله محمد سریع وارد اتاق می

 گرفتند

ید قبر، شک دارم پیدا کنند، به احتمال زیاد ها رو فرستادم برای خربچه -

 .فردا صبح بشه خرید

 .آقای عرفانی سمتش چرخید
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 .کاری از دستم برمیاد، بگید حتماً -

 .کنمتون حساب باز میرو کمک  -

  .شان آمدسحر با یک بشقاب خرما به طرف

 مسعود رو من ندیدم، شماها ندیدید؟ -

  .آقای عرفانی سمتش چرخید

 .اتاق مادرش داخل -

 اتاق سمت  شود، به سختیگیرد. پاهایش سنگین میسحر بغضش می

 سعی مسعود، دیدن با گیرد؛می نفسش کند،می باز که را در. رودمی

 .شود مسلط خودش به کندمی

 .شودمحمد کنار مسعود نشسته بود که با دیدن سحر از جایش بلند می

 .بفرما تو -

 کنارش را  چرخد. بشقابمی  اشمسعود روی چهرهبا وارد شدنش، نگاه 

 .کنند خلوت داد اجازه محمد گذاشت؛ زمین روی

 .های مامان معصومه نشستسحر کنار صندوق لباس

  . ...چند روز پیش بود، تو همین اتاق بودیم، همین دیروز بود که -

 .بردار نیستندها را از پا درنیاورند دستها، تا آدمبغضتا این
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شان زنده شود. هر دو خاطرات سه نفرههایشان جاری میدو اشک هر

 .شوندشوند، خاکشیر میشود و هر دو از درون خورد میمی

ها از حیاط به گوش زد. صدای قرآن و گریه خانمکسی حرفی نمی

 .رسیدمی

  .دونه خرما بخوریه -

 .خوامنمی -

 .خدا مسعودکنی بهدونم از ظهر هیچی نخوردی، ضعف میمی -

دهد؛ آب ه میتکی دیوار به سرش و فرستاد  نفسش را عمیق بیرون

 .فرستددهانش را به سختی پایین می

 .شودمی اتاق وارد محمد، مادر  در اتاق باز شد و مهربانو

 بیای که بهتره برند، خواندمی اومدند، که هاییمهمون  مسعود جان -

  .اشونبدرقه

 .شوندهایش، سحر و مسعود هر دو بلند میحرفبعد از 

  دونید مامانم اآلن کجاست؟مهربانو خانم شما می -

   .توی آشپزخونه است -

  .ممنون -
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 :سحر

 جاست،آن که هم دیگر همسایه زن چند به. شد  سریع وارد آشپزخانه

  .رفت منیر سمت و دهدمی سالم

اآلن هم که خرما براش بردم لب مامان، مسعود از ظهر هیچی نخورده  -

 .نزد

 .زندمنیر آرام پلک می

کنم، به بابا یا آقای عرفانی بگو براش ببره، چایی نبات درست می -

 .کنهنمی رد  مسعود دستشون رو

  .گذارد و سلفون بر رویش کشیدو آخرین خرما را داخل ظرف می

 .خرماها رو بذار توی یخچال، برای فردا ترش نشهاین -

 .افتدسحر نگاهش به استکان چای کمر باریک می

خواست چایی بخوره، تو این استکان خود معصومه خانم، هرموقع میاین -

  .خوردمی

 .دهدمی قرار یخچال را داخل خرما ظرف  اندازد وسرش را پایین می

ها، سحر های همسایه از آشپزخانه خارج شدند. با رفتن آنمنیر همراه زن

 .هایش را رها کردل نشست و یک دل سیر اشککنار یخچا
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ها به گوشش رسید، اما ها و خداحافظی کردنصدای تسلیت گفتن

 .های کف آشپزخانه دل بکنندکند که از موزائیکپاهایش یاری نمی

 .بنشیند جاهمان دهدمی  ترجیح

جا کز کند؛ مثالً عروس خانواده است. به تواند همانتا آخر عمر که نمی

کس دیگر نیست، جز سختی از زمین بلند شد و سمت حیاط رفت. هیچ

. ندید را مسعود  ی عرفانی. چشم چرخاند،خانواده خودش و خانواده

 .رفت محمد سمت

  مسعود نیستش؟ -

 .تو اتاق معصومه خانم خدابیامرز -

چه راحت زبانش چرخید به گفتن خدا بیامورز! چه راحت دارد عادی 

 !نفرشود نبود یکمی

 .کنه ضعف ترسممی  چایی خرما براش ببر؛ هیچی نخورده، -

تونی بهش شناسیش؛ چیزی نخواد، هرکاری بکنی نمیخودت که می -

  .بدی

  .ترها رفتنفسش را کالفه بیرون فرستاد، به پیش بزرگ

 .حسین آقا گلویش را صاف کرد
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مراسم و هم جا بمونیم؛ هم برای کارهای بهتر که این چند روز همه این -

 .طفلک تنها نباشهاین

های خالی چایی دستش بود، به دست سحر مهربانو که سینی استکان

 .داد

حسین آقا بهتر نیست که فقط روزها، اونم به خاطر رفت و آمد  -

جا بمونیم؟ شب که بشه، فکر و خیال که سراغ آدم میاد. ها اینهمسایه

ها چی؟ اون هم بشه ولی شبمسعود شاید روزها سرگرم مهمون داری 

 .توی این خونه، حتی ما هم کنارش باشیم، باز هم کافی نیست

 .گرددبرمی همسرش سمت  آقای عرفانی

 .ی ماکار کنیم؟ دیدی که راضی نمیشه بیاد خونهگید چیشما می -

  .حسین آقا خودش را دخالت داد

زنیم، باید مجبورش میحرف خانمت درسته. من و سحر باهاش حرف  -

  .نخوابه جااین هاشب که  کنیم

هایشان برای مسعود نداشت، سینی سحر که تاب و تحمل تصمیم گیری

  .شد شستن مشغول و برگرداند  چایی را به آشپزخانه

  .محمد با دیدن رفتن سحر، به دنبالش رفت
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 هاشون ناراحت شدی؟از حرف -

 .دهد سکوت کندترجیح می

 .ها برای خود مسعودگیریانم این تصمیمسحر خ -_

 .گرددکشد و سمت محمد برمیاستکان آخر را آب می

دونم برای خود مسعود، اما یه کلمه از خودش پرسیدن شب می -

 کار کنه؟ یک کلمه گفتند برنامش چیه؟خواد چیمی

کند و به ها را پر از آب میرود. یکی از همان استکانمحمد سمتش می

 .دهدسحر میدستان 

که نظر مسعود رو نپرسیدند؟ دختر خوب، اآلن عصبانی شدنت برای این -

 رو کار داری بیشتر نمونه، جااین مسعود کنی کمک  کهبه جای این

 میشه؟ چی بمونه جااین کردی فکر خودت پیش اصالً. کنیمی خراب

 .شودخواهد جوابش را بدهد که محمد مانع میمی

  .خوردی بیا باالآب که  -

خودش شده بود؛ های بیگیریبعد از رفتن محمد، تازه متوجه جبهه

 .همان بهتر که آبش را بخورد و کنار بایستد

 باال ایوان هایپله از  نبود ترهابزرگ از  خبری شد؛ حیاط وارد   دوباره
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 .رفت سمتشان  همان،م اتاق در مهربانو  و منیر دیدن با رفت،

 بابا و آقای عرفانی کجا رفتند؟پس  -

  .برگشت سمتش کرد،می جمع را پذیرایی هایبشقاب که  مهربانو

 برای رفتند هم مجید آقا کارت، چاپ و   حسین آقا رفتند دنبال بنر -

 .امشب شام خرید

 .شون درد نکنهدست -

 .داد  سحر دست و کرد یکی دوتا را خرما هایظرف  منیر

  .  ...آشپزخونه، بعدش بیا تو اتاق اون خدااین رو ببر  -

 .سعی کرد بغضش را قورت دهد

 .هاش رو جمع کنیمبعد بیا تو اتاق معصومه خانم، لباس -

  .سحر ناباور نگاهش را به دهان مادرش دوخت

  !هاش رو جمع کنیم؟لباس -

 .صدا چکیدی چشمش بیی اشکی از گوشهو قطره

 .شان رفتمانده بود، به پیشمهربانو که ساکت  

دونم سخته؛ اما... اما هرچی این چیزها کمتر باشه، بهتر! آره عزیزم. می -

 .کشهمسعود کمتر عذاب می
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 مهربانو درست میگه سحرم. آخرش که چی؟ -

دونم، او استکان خواید قاب عکسش رو بردارید. نمیحتماً بعدش هم می -

 . ...و طاقچه بردارید و یکی نوبتهکمر باریک بندازید سطل، رادیوی ت

 .گیرد. با صدای بلند منیر ساکت شدمتوجه صدایش نبود که دارد اوج می

  دونی داری چی میگی؟بسه دختر! اصالً می -

هایش را برای چند ثانیه محکم روی هم فشار داد. و سعی کرد لب

 .صدایش را پایین بیاورد

خوام داخل اتاق معصومه ه نمیدونم کدونم. فقط این رو مینه، نمی -

 .بشه برده دست  خانم

 .مهربانو آرام سحر را به طرفش خورش چرخاند

های دق رو بذاری جلوی چشم دخترم تا کی؟ بگو تا کی قراره این آینه -

 مسعود بمونه؟

 .حرفی نداشت بزند

 .ببخشید -

ها پایین رفت. خرما روی میز گذاشت و سمت اتاق معصومه و سریع از پله

های مسعود و خواهد در بزند که صدای حرفراهش را کج کرد. می
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 .شودمحمد، مانع این کارش می

 .شد حرفم معصومه مامان با سفره سر بود، پیش شب  دو -

  .بهش فکر نکن -

ریخت که من و سحر هر مگه میشه فک نکنم؟ داشت برام برنامه می -

چه زودتر عقد کنیم. بعدش من برم ترکیه، یه مدت بمونم، وقتی 

 !برگشتم، آزمایشی سحر رو ببرم. نشد محمد، نشد که بشه

گذارد تا صدایی نکند. ناباور نگاهش به سحر دستانش را روی دهانش می

 ـدر اتاق است

 سعی و کرد باز را اتاق در سریع  موقع، صدای در خانه بلند شد.همان

 .است نشنیده چیزی که دهد نشان کرد

 .ها باشنفکر کنم بابا این -

 .محمد از جایش بلند شد

 .کنممن باز می -

اش سریع از اتاق بیرون رفت سحر نزدیک مسعود نشست و با پر روسری

 بازی کرد

 ها رو شنیدی؟پس حرف -
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خواهد چیزی بگوید که می. با این حرف مسعود، سریع سرش را باال آورد

 .مسعود زودتر پیش قدم شد

 !ها باشهی بعدی حواست به پرده توریدفعه -

 قهر حالت به  باید لبخند بزند، سرخ و سفید شود، خجالت بکشد و حتی

 ".نبودم فالگوش که من" بگوید

یدن. سرش بار دیگر بار یآماده چشمانش  و  زده استاما به جایش، ماتم

 .ندازداپایین می

 کند که بگوید یا نه؟دل می -هایش مشغول است. دلبا ناخن

 خوای بگی؟چیزی می -

داند بخواهد با تمام این غم بزرگ، باز هم کارهای سحر را حفظ است. می

  .کندهایش بازی میحرفی بزند، مقدمه نداشته باشد، با ناخن

 آخه؟  طوری بگمچه -

 مامانم ببرن؟های تصمیم گرفتن لباس -

قدر صدایش را باال برده است که داند آنکند، میبار تعجب نمیاین

 .اندشنیده هم  هاهمسایه

 . ...مخالفت من به -
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 .گیردهایش را میمسعود دست

برن؟ یک شب ها رو ببرن، اتاق رو که نمیهاتون رو شنیدم. لباسحرف -

تونم نخوابم. اول و میجا نخوابم، دو شب نخوابم، تمام عمر که ناین

  .ی منهجا اتاق مامان معصومهآخرش این

شود؟ این بغض های مسعود لبخند بزند؛ اما مگر میکند به حرفسعی می

 !پر از کینه تا عفونت نکند، دست بردار نیست

  .محمد تقه به در زد

 .شام آوردن، بیاید -

 داد را جوابش آرام  مسعود

 .من میلی ندارم -

 .سحر به واضح درهم کشیده شدهای اخم

 .مسعود جانم، هیچی نخوردی. بیا حدأقل یه لقمه بخور -

 .از گلوم پایین نمیره، تو برو -

. کندمی دعوتش سکوت به نگاهش با  خواهد اعتراض کند که مسعودمی

 اتاق کنار مهمانی، اتاق همان سمت شد خارج اتاق از و برگرداند را رویش

 .رفت مسعود
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   .سالم بابا، سالم آقای عرفانی -

 .نشست مهربانو و مادرش کنار. دادند  جوابش را

 سحرم، به مسعود گفتی بیاد؟ -

خواد. مامان هیچی نخورده از ظهر، نگرانشم به بله گفتم؛ ولی گفت نمی -

 !خدا

 مخلفات و غذا از پرس دو و  برداشت را دستش   کنار سینی  مهر بانو

 .گذاشت داخلش

 .بخورید  محمد مامان! تو برو پیشش، باهام غذا -

 .دبر خودش با را سینی و  هیچ حرف اضافه، بلند شدمحمد بی

کردن. تنها حسین آقا یک لیوان خورد، تنها با آن بازی میکسی غذا نمی

 شستن  مشغول  آب خورد. سریع سفره را جمع کردند. منیر و مهر بانو

 .شدند هاظرف

 نفرشان   دو هر سر شدنش، وارد با. رفت معصومه اتاق  تسحر سم

 .برگشت سمتش

 .اومدم سینی غذا رو ببرم -

. نگاه مستأصل به محمد دوخت نگاهش به ظرف غذای دست نخورده ماند
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 .بود دادن تکان سر  که جوابش تنها یک

 آشپزخانه سر را  سریع از اتاق خارج شد و سمت آشپزخانه رفت. سینی

 به چشمش که برگرداند یخچال داخل به ماست کاسه و  گذاشت

 .افتاد یخچال داخل مونده هایاستنبولی

 بوی شدن بلند با. برگشت معصومه اتاق به دوباره و  سریع غذا گرم کرد

 شد بلند جا از عصبی مسعود اتاق، در غذا

 خوام؟چندبار بگم غذا نمی -

 .ها گم کرددانه برنجالی سحر رد نگاهش را در البه

  .این دست پخت مامان معصومه است -

 روی و گرفت سحر  با این حرفش، مسعود آرام شد. سینی را از دست

 .نشست زمین

 میشه تنهام بذارید؟ -

 .سحر زودتر از اتاق خارج شد و پشت سرش هم محمد به بیرون رفت

 .محمد به حالت اعتراض جلوی سحر گرفت

 کردی دختر؟چه کاری بود  -

بار هم که شده، ذاشتم ضعیف بشه از پا در بیاد؟ برای آخرینباید می -
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 .خورهدست پخت مامان معصومه رو می

  .محمد هیچ نداشت بگوید، تنها از کنارش گذشت

ها در یک اتاق و آقایون در اتاق دیگر؛ تنها موقع خواب شده بود. خانم

کس س کرده بود. جواب هیچمسعود بود که در اتاق مادرش خودش را حب

 .داد، حتی سحرشرا هم نمی

 افتاده خانه این هایمهمان هایپلک و مغز جان به  خوابی و خستگیبی

 !روز فرداهای برای باشد جانی تا خوابید باید چه؟ که آخرش اما بودند؛

قدر که پهلو به پهلو شد، خوابش نبرد. گاهی استثناهایی سحر هر چه

خواهد، دانست چه میدارد. کالفه در رخت خوابش نشست. نمیوجود 

 .کرد آب از پر را بود میز روی پارچ کنار که آب لیوان  شاید تشنه بود.

 مامان اتاق به را  وارد بهار خواب شد و روی اولین پله نشست و نگاهش

 .دوخت معصومه

سعود آمد. مکرد. کاری هم از دستش بر نمیاش مینگرانی داشت خفه

 .خودش را زندانی کرده بود

 آب لیوان  از  دانست خواب است یا بیدار؟ یک جرعهدخترک حتی نمی

 .خورد دستانش در

 نخوابیدی؟  تو هم -
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 .با صدای محمد طرفش برگشت

  .خوابم نبرد -

 .ی سحر نشستتر از پلهمحمد یک پله پایین

 .فردا کلی کار داریم، باید استراحت کنی -

 خوابی؟چرا نمیخودت  -

 ماند؟خوابید؟ چرا او باید بیدار میگفت، چرا خودش نمیراست می

 لیوانت رو میدی بهم؟ -

  .هایش دادسحر لیوان آبش را به دست

 .من نگرانشم از وقتی که سینی غذا رو دادم، حالم خوب نیست -

 .خواد کاری بکنی و انجام ندی، همین میشهترت ازت میوقتی بزرگ -

هایش را در هم کشید. خواست جوابش را بدهد، اما موقعیت را اخم

   .مناسب ندید

 و ماند  جامحمد به داخل اتاق، به پیش آقای عرفانی برگشت. سحر همان

دند که بو مردد  اشمشکی درشت چشمان. داد تکیه هانرده به را سرش

 خوابش  کهبسته شوند یا باز بماند! تقریباً نزدیک ساعت سه صبح بود 

 .برد
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 :مسعود

 بو عمیقاً و بود کرده بغل را معصومه مامان گلی -گل  چادر نماز

 اما شود؛می قراربی شودمی دلتنگ هااین از بیشتر دانستمی. کشیدمی

 ان نپذیرفت؟تومی   مگر. بود پذیرفته را هارفتن بود، عاقل

 بیداری شب همه این که نبود اولش بار. رسید گوشش به اذان  صدای

 اذان صدای حتی بود، غریب برایش شب آن چیز همه ولی است؛  کرده

 .محله مسجد

از جایش بلند شد. در اتاق که باز کرد. دورتادور حیاط را نگاه کرد. 

 .های بهار خواب آن طرف حیاط افتادچشمش به روی پله

  .بود شده مچاله خودش در و بود نشسته هاپله روی  که دید را  سحر

 و  سریع به داخل اتاق برگشت. اولین چیزی که به ذهنش آمد، برداشت

 .برگشت حیاط به دوباره

نزدیک سحر که شد، دلش برایش ضعف رفت. چادر نماز را بر روی بدنش 

 .کشید

. روی پله پایینی که سحر نشسته بود، نشست و محو تماشا کردنش شد

ی مجنون بودنش طرف غصه عزادار بودن مادرش به یک طرف، غم و

 .دیگر
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حلقه موی فرفری که از روسری سیاه رنگ به بیرون آمده بود را در دست 

داد! مشامش خسته بود گرفت و عمیقاً بو کشید. بوی گل همیشه بهار می

 .از بوی گالب روز قبل، محتاج رایحه دیگری بود

را دلش طاقت نیاورد کس دیگری او را صدا کند. خودش هم دلش 

 بود؟ چه چاره اما زند؛ برهم را خوابش آرامش که  نداشت

 .های قشنگت رو باز کن که دلتنگ نگاه خمارتمسحر، سحر جانم! چشم -

هایش از هم باز شد. با هایش لغزید و دروازه مژهآرام مردمک زیر پلک

 .دیدن مسعود، سریع خواست صاف بنشیند که گردنش درد گفت

 !آخ -

زیر لب لعنت کرد که به خاطرش این دخترک را عذاب مسعود خودش را 

  .داده است

 کی از اتاق بیرون اومدی؟ -

 جا خوابیدی؟همین اآلن اومدم. چرا این -

 .دل نگرانت بودم -

 !پس نگرانش هم کرده بود. این رسمش بود؟

 !ببخشید عزیزکم -
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 ساعت چنده؟ -

  .فتندونم که تازه اذان گدونم؛ ولی میساعت رو نمی -

   .ها رفتسحر با کمک مسعود از جایش بلند شد و به پایین پله

 جا، توی حیاط وضو بگیرم؟میشه منم همین -

 آب شیر، توی حیاط سرد؟ -

 .اشکال نداره -

مسعود سریع وضو گرفت و به اتاق برگشت تا جا نماز ببرد تا از طرفی 

 .سحر راحت وضویش را بگیرد

برداشت و به حیاط برگشت. کنار سحر حوله کوچک مخصوص خودش را 

 .پایش را تمام کرده بود. حوله را طرفش گرفت کشیدن  ایستاد که مسح

 .خوریدست و صورتت رو خشک کن، سرما می -

 .ممنون -

 اتاق به سحر. شدند بیدار هم افراد بقیه  بعد از خواندن نمازهایشان،

 خواب گرم هایشچشم ترراحت باراین بخوابد؛ بتواند دوباره تا و برگشت

 .شد

 آقا حسین. شدند حلوا کردن درست  مشغول نماز، از بعد منیر و  مهربانو
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 .کردند مرور را چیز همه دیگر بار عرفانی، آقای و

اش گذاشت؛ محمد وسایل مهم و ضروری مسعود را داخل کوله پشتی

 .گذراندمیها دانست که بعد از هر مراسمی شب را خانه آنمی

نامزد سحر بود؛ اما هنوز عقدی صورت نگرفته بود. دهان مردم هم که 

ها، محمد مانند برادرش بود؛ ماند. به دور از همه آنهرگز بسته نمی

 .فهمدها را تنها هم جنس آدم میبعضی از حرف

مسعود از داخل اتاق مادرش، تنها یک قاب عکس برداشت و روی 

را بست تا بتواند خودش را کودک شش  اش گذاشت. چشمانشسینه

ساله ببیند که پدرش با خریدن یک دوچرخه، او را به سر ذوق آورده 

 .است

ترین بخش شوند! خاطراتی که جزئی مهمقدر زود خاطره میلحظات چه

شد دست انداخت و جلوی گذر زمان را گرفت. زندگی است. ای کاش می

هایی از سر خوشی میان خنده ماندیم در همان دیروزها درای کاش می

 .کودکانه

 .ی بعد، منیر وارد اتاق شدبا صدای ضربه در به خودش آمد. چند لحظه

  .مسعود جان، اومدم بهت بگم که آماده بشی همراه حسین آقا بری -

 کجا برم؟ -
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اش را تر کرد. در های خشک شدههایش را بست و با زبانش لبمنیر چشم

  .گشتذهنش دنبال کلمات می

  .فهمیبری می -

ی فالن بیمارستان تا جسد گفت برود سردخانهگفت؟ میچه باید می

 مادرت را بدهند؟ یا برود مادرش را تابوت به دوش بیاورد؟

کرد، شاید هم مسعود اش میبیشتر از این در اتاق نماند. هوای اتاق خفه

 .کشتمی را  اش اوزدهبا آن نگاه غم

 چادر آن از. کند دل مادرش مانده پهن نماز جا  آخر از بعد از رفتن منیر،

 .بود اشکودکی در دنیا جای ترینامن که گلی -گل

شیشه عطر کوچک گل مریم، روی تمام سجاده ریخت. فضای اتاق از بوی 

 .گل مریم پر شد

سمت راهرو داالن که رفت، از اتاق بیرون آمد، حسین آقا منتظرش بود. 

 .نگاهش را به حیاط دوختبار آخر 

ها تکیه های بهار خواب باالی پلههایش به نردهسحر را دید که با دست

صدایش را هم دید. از آن هم دل کند و داده بود، حتی قطره اشک بی

 .همراه حسین آقا از خانه خارج شد

  سحر
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از خواب بیدار شد؛ هوا هنوز کامالً روشن نشده بود. سریع موهای 

 .انداخت سرش روی رنگ سیاه شال دیگر بار و کرد مرتب ار  فردارش

 پایین هاپله از. خواست  وارد بهار خواب شد. نگاهش را به آسمان دوخت

حیاط شد که  در مسعود حضور متوجه که بزند سری آشپزخانه به تا رود

 .تازه از اتاق بیرون آمده بود

قرار است مسعود همراه پدرش که صبح ها تکیه زد. با یادآوری آنبه نرده

جان مامان معصومه برود، اشک در برای تحویل گرفتن جسم بی

  .شد  آویزهایش حلقچشم

ها، کوکب و زینت بعد از رفتن آن موقع هم مسعود نگاهش کردهمان

 .آمدند  برای کمک

سحر سالم سرسری داد. وارد اتاق مامان معصومه شد. با ورودش به اتاق، 

های مریم، به صورتش خورد. نفس عمیقی کشید و وی گلموجی از ب

  .حریصانه رایحه را به مشامش دعوت کرد

های معصومه رفت؛ پارچه کمی آرام گرفته بود. سمت صندوق لباس

شان در بقچه ها و چیدنسفیدی برداشت و مشغول مرتب کردن لباس

 .شد

 ها منیر وارد اتاق شد.بعد از جمع کردن لباس
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 هاش رو جمع کردی؟خودت لباس -

 را به عالمت تأیید باال و پایین کرد. سرش

 منیر کنارش نشست و دخترش را به آغوش کشید.

 دونم عزیزکم، برات سخت بود.می -

 باز هم سکوت کرد.

 آماده شو بریم بهشت زهرا. -

بعد از رفتن منیر، حس بدی به دلش چنگ زد. به سختی از جایش بلند 

به قاب معصومه و همسرش افتاد، قاب را از روی زمین  شد که نگاهش

 برداشت.

بار اتاق را از زیر گرد کرد و برای آخرینبه چهارچوب در که رسید، عقب

 نظر گذراند.

 .مهربانو با دیدنش، سمتش رفت و بقچه را از دستش گرفت

 .دیم تا ثوابش به روح او خدا بیامرز برسههاش رو به یه محتاج میلباس -

 های آشپزخانه باال آمد.موقع منیر با آخرین دیس حلوا از پلههمان

 ترسم دیر برسیم.سحر، مهربانو خانم! بریم می -

ها را داخل ماشین چینده بشند آقای عرفانی هم کمک کرد تا بقیه وسیله
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 و هرچه زودتر حرکت کنند.

قای های خودشان، پشت سر ماشین آزینت و ملوک، هرکدام با خانواده

 عرفانی حرکت کردند.

شد، به گوش وقتی رسیدند، صدای بلندگو که قرآن ازش پخش می

 .رسیدمی

خانه جمع ها پشت غسالچنانی نیامده بود. بیشتر خانمهنوز جمعیت آن

 هایشان جاری بود.شده بودند و اشک

به    "اال اهلل ال اله"شد که صدای های سحر داشت شروع میتابی کردنبی

 رسید. گوش

چیز در تاریکی مطلق به نفهمید چه شد که چشمانش سیاهی رفت و همه

 حتی صدای محیط اطراف رنگ باخت. خواب رفت،

ها شنید؛ سحر، سحر گفتنبدنش به سقوط در آمد. اسمش را خوب می

 هنوز برایش رنگ داشت که آن هم کمرنگ شد.

ا از جمعیت هوش شده بود رمنیر و مهر بانو با کمک هم، سحر که بی

کار کنند دانستند باید چهبیرون آوردند و هر دو دستپاچه بودند. نمی

ها اشکش جاری بود که با افتادن همسایه، مانند دیگر خانم زن زینت که

 ها رساند.نگاهش به وضعیت سحر، خودش را به آن
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 شده؟ چرا از حال رفته؟چی -

 که هیچ حالش خوش نبود، به سختی جوابش را داد.منیر 

ام چشمش افتاد به اون خدا بیامرز که آوردند برای غسل دادن، بچه -

 فت.طوری از حال راین

 صبر کنید، حاال میگم یه نفر بیاد این دختر رو ببره بیمارستان. -

سریع به سمت پسرش احسان که در کنار مسعود ایستاده بود، رفت و 

 آرام صدایش کرد.

 احسان مامان! یه دقیقه بیا. -

 بله مامان. -

خواستم جلوی مسعود و محمد بگم، سحر دختر منیر خانم از حال نمی -

برو ماشین روشن کن و تا حد امکان بیار نزدیک که این دختر رو رفته. 

 بیمارستانی درمانگاهی جایی ببریم.

 سحر نامزد مسعود؟ -

 آره پسرم. -

 باشه، اآلن میرم. -باشه -

 و خواست عقب گرد کند که زینت مچ دستش را گرفت.
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ها! ببین خودشون عزادارن، بدتر میشن  حرفی به مسعود و محمد نزنی -

 با شنیدن این خبر. حاال زود برو.

 اش برگشت.بعد از رفتن پسرش، سریع سمت منیر و دختر از حال رفته

 به احسان گفتم ماشین بیاره نزدیک تا بشه این دختر رو ببریم -

 هایش را پاک کرد.منیر اشک

 تون درد نکنه.دست -

رنگی بود. اش زینت را زیر نظر گرفت. زن زهای ریز شدهمهر بانو با چشم

 کرد.در هر موقعیتی مشامش خوب کار می

 خوب کردی زینت خانم. -

و بعد کمک منیر داد تا سحر را به طرف پارکینگ ببرند. احسان ماشین را 

 شان آورد.نزدیک

 مهربانو کمک داد تا سحر سوار شود و خودش را عقب کشید.

همه چیز جا حواسم به منیر خانم کاری پیش اومد زنگ بزن، من این -

 هست.

 منیر خیالش راحت بود که زنی چون مهربانو را در کنار خودش دارد.

 مهربانو سریع به سمت جمعیت برگشت.
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 سحر:

جا برایش تاریک و های سنگینش را از هم باز کرد. همهبه سختی پلک

. با دیدن سرم در دستانش، چندان کار دشواری نبود که ناشناس بود

 محیط را تشخیص بدهد.

هایش دوباره جاری شد. باورش ا یادآوری صحنه که صبح دیده بود، اشکب

کسی که روی دوش دیگران بود، همان معصومه بود که از شد که آننمی

 بچگی مهر و محبتش را جور دیگه در سینه داشت.

 -آخرین خاطره که باهم داشتند، در ذهنش به نقاشی در آمد. صدای هق

 اش بلند شد.هق گریه

کرد مامان منیر است، ق باز شد. بر خالف تصورش که فکر میدر اتا

 مسعود وارد اتاق شد.

هایش بیشتر شد. پسرک حال بهتری از او نداشت. با دیدن مسعود، اشک

او هم مادرش را از دست داده بود، غم بزرگی داشت؛ اما سحر محتاج به 

 بودنش بود.

 هایش مانع شد.مسعود با دستکه   سعی کرد بنشیند    جلو آمدنش،  با

 نه، بلند نشو. -

 اش را کمی تر کرد.های خشک شدهلب
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 باورم... باورم نمیشه... به خدا، باورم نمیشه! -

 تر گلویش را فشرد.تومور بدخیم که در گلویش بود، محکم

 آروم باش سحرم! آروم باش دختر! همه چیز تموم شد. -

 اتاق آمد.همان موقع پرستار به داخل 

 طوره؟حال بیمار ما چه -

هر دویشان سکوت کردند. پرستار هم متوجه حال خرابشان شد و زودتر 

 سرم را از دست سحر جدا کرد و به بیرون رفت. مسعود کنارش نشست.

کردم، یکی از ی قبلی که زندگی میتوی محله   یادمه وقتی بچه بودم، -

به مامان و من لطف خاصی ها که خانم جوونی بود، همیشه همسایه

اش می ترسیدم و ها چهار سالم بود. همهموقعفوت کرد. اون   داشت،

کنه یا نه؟ از اون نگران این بودم که حاال او تنهاست، گریه می

مامان    خواد یا نه؟کرد، دلش میهایی که برای ما درست میشیرینی

هام رو ودش و اشکمعصومه که حال و روزم را دید، من رو نشوند کنار خ

ها وقتی میرن پیش خدا، دیگه به زمین نگاه پاک کرد. گفت آدم

کنن کی گریه کرد؟ کی خندید؟ حتی دلشون هیچ کنن. نگاه نمینمی

به زمین   جا خوشحالند؛ خیلی خوشحال! حتیخواد. اونچیز دیگه نمی

ثل جا مخواند، او هم دعا کردن. دعا اونگردن، فقط یه چیز میبرنمی
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 پوله، هرکی بیشتر داشته باشه، بیشتر غذا و میوه داره. تو هم دعا کن.

 هایش را داخل موهای سحر برد.نفس عمیقی کشید و دست

اش بقیه  ی من یک روز عزا داری براش کافیه،سحر! مامان معصومه -

 ها.خوره تا این اشکبراش دعا کن بیشتر به دردش می

هایش را بجود و در آخر هضم توانست حرفناباور نگاه مسعود کرد؛ نمی 

هایش حق بود که کند؛ اما حرفی هم برای گفتن نداشت، شاید حرف

 جوابی نداشت.

 مسعود:

ی گالب روی کل سنگ کنار سنگ قبر مامان معصومه نشست و شیشه

 ریخت و پشت سرش دست کشید تا سنگ تمیز شود.

 فردا چهلمه. -

 مسعود گذاشت.های هایش را روی شونهمحمد دست

 خدا بیامرزه معصومه خانم، مثل برق و باد گذشت. -

تونم تحمل کنم. سعی کردم مامان من رو ببخش، بیشتر از این نمی -

قدر داغونم. دونم چهام؛ ولی... خودم که خوب مینشون بدم محکمم قوی

جا برای من، مثل... مثل یه... مثل یه مامان معصومه همه چیز این

ام. مامانم خواد من رو لخته کنه. من و زندگیم و آیندهمیسیانوره! 
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 اتم، دیگه طاقتم تموم شده.شرمنده

از روی زمین بلند شد و سمت موتور محمد رفت که محمد هم بعد از 

 خوندن فاتحه، پشت سرش حرکت کرد.

 خوای اول کجا بریم مسعود؟می -

 بریم کارهای پاسپورت رو انجام بدیم. -

 و آخرته؟ تصمیم اول -

 پشت محمد سوار تَرک موتور شد.

خودت که دیشب شاهد ماجرا بودی! من حرفم رو به مامان و بابای  -

سحر زدم، حتی پیشنهاد مامان معصومه دادم؛ اما قبول نکردن. خب حق 

کار خواد که دخترشون ازشون دور بشه. منم به اینهم دارن، دلشون نمی

بیشتر از این نیستم که آخرش بشم یه پادوی نیاز دارم، آدم سگ دو زدن 

 دونست؟دونست، نمی. تمام برنامه زندگیم رو حاج حسین میدولتی

گفت؛ تمام زندگی مسعود را خوب حفظ محمد هیچ نگفت، نباید هم می

. تنها سحر بود که بود. حق هم با او بود. دیگر در ایران کسی را نداشت

شد. بماند با خاطرات دست و باطل میشان چند روز دیگر صیغه محرمیت

 پنجه نرم کند که چی بشود؟

ی مامان معصومه حرکت بعد از انجام کارهای پاسپورت، به طرف خانه
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 کردند.

آقای عرفانی و   محمد برای شب شام دعوتید، دیر نکنی! زودتر از -

 مهربانو خانم بیا.

 راضی به زحمتت نیستیم داداش. -

 مهمون رحمته. -

ترسید. هایش از داالن نمیز رفتن محمد، وارد خانه شد. مانند بچگیبعد ا

داشت تا به حیاط برسد. دیگر از هیچ مانند چند ماه پیش تند قدم برنمی

 ترسید.چیز این تونل کوچک خانه نمی

ها را آب داد و یک دوش وارد حیاط که شد، سریع آب و جارو کرد. باغچه

اشت؛ مجبور بود برای آبرو داری، شب سریع گرفت. هنر آشپزی کردن ند

ترین طبّاخی محل داد. از از بیرون غذا تهیه کند. سفارش غذا به نزدیک

 بیرون کمی میوه و سبزی خوردن خرید تا آبروداری کرده باشد.

دانست از سبزی خوردن تنها ریحان خرید و نعنا و کمی تربچه. می

مهمانی که  دانستمیآید. عادات حاج حسین خوب را سحرش می

 رود.خانواده هم جایی نمیگذارد و بیخانواده درونش نباشد، پا نمی

ها را داخل تشت آب ریخت که صدای در خانه بلند شد. به خیال سبزی

 که محمد است، در باز کرد. با دیدن غریبه پشت در کمی جا خورد.آن
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 بفرمایید؟ -

 بون اومدم.برای دیدن خونه از طرف امالکی سر خیا -

 ها سپرده بود تا برایش مشتری پیدا کنند.یادش آمد خودش به امالکی

 بفرمایید داخل. -

 در کنار رفت تا مشتری وارد شود. اگر خدا بخواهد!  از جلوی

 .مسعود پشت سر اون فرد غریبه راه افتاد

 ببخشید، گفتید کی آدرس داد؟ -

رایش تداعی شده بود، به مرد که با دیدن داالن، انگار روزهای کودکی ب

 .اش دادخودش آمد و چینی به پیشانی

 !امالکی -

*** 

 .مسعود سرش را به عالمت تأیید تکان داد

 .تونم فامیل شریفتون رو بپرسممی -

 .زاهدی هستم -

وازشان حاال که به حیاط رسیده بودند، بوی خاک نم خورده به پیش

کرد. مسعود متوجه حرکات هایش را بست و عمیق بو زاهدی چشم   .آمد

 .شناختزاهدی بود، انگار آن خانه را می
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 ها رو نشون بدم؟خواید اتاقمی -

 .زاهدی دستی در میام موهای خاکستری رنگش برد

جا رو ام انداخت، انگار ایناین خونه من رو یاد خاطرات بچگی -

 .که بار اولم هست اومدمشناسم، با اینمی

 .مزاحم خاطرات بچگی مشتری نشودمسعود سکوت کرد تا 

 میشه اول آشپزخونه رو نشونم بدی؟ -

 .قدم شدبار پیشمسعود این

  .از این طرف -

  .کرد باز را در و رفت بود، حیاط گوشه درش که  و به طرف آشپزخانه

 .بفرمایید -

زاهدی به کنار در رفت و برای ورود به آشپزخانه، کمی سرش را خم کرد 

  .ی آشپزخانه پایین رفتپله و بعد از هفت

 !ها هستباورم نمیشه هنوز از این خونه -

 .ی آشپزخانه افتادنگاهش به تنور گوشه

 پزید؟خودتون نون می -

 .مسعود کنارش ایستاد

   .نه، چند سالی میشه که ازش استفاده نکردیم -

 .زاهدی مات و مبهوت آشپزخانه مانده بود

خواست برایش مهمان برسد و زاهدی نمی که قرار بود شبمسعود از این
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دل از آشپزخانه بکند، نگران شده بود. با لحن کمی نگران رو به زاهدی 

 :کرد

 .ها رو نشون بدملطفاً تشریف بیارید تا تمام اتاق -

زاهدی که متوجه شده بود که ظاهراً مسعود عجله دارد، موافقت کرد و 

طرف های اتاق آنت پلهپشت سر مسعود از آشپزخانه خارج شد و سم

 .حیاط رفت، باهم باال رفتند

  .جا بخوابیها پشه بند بزنی و اینچه بهارخواب خوبی! جون میده شب -

های تابستان خودش و محمد افتاد که باهم مسعود لبخندی زد و یاد شب

 .خوابیدندروی بهارخواب می

 .ها اشاره کردزاهدی به درهای اتاق

 !همین سه اتاق -

 .مسعود در اتاق اول را باز کرد

تر برای مهمان در کل چهارتا اتاق. دوتا برای خواب و یکی از همه بزرگ -

خونه و دیگری تقریباً حکم همون سالن داره و سرویس بهداشتی داخل 

  .همان سالنه

ها را نگاهی انداخت و برق تحسین در چشمانش تک اتاق به زاهدی تک

 .دیده شد

تونستم خونه رو بخرم ی مادر بزرگمه، کاش میت مثل خونهجا درساین -
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 .دارمو نگه

های زاهدی چیزی متوجه نشده بود، فکر می کرد مسعود که از حرف

  .مشکل قیمت است

  رسیم، نگران نباشیدسر قیمت به توافق می -

 .زاهدی لبخندی زد

تونم به مینه، نگران پولش نیستم، اتفاقاً پول این خونه رو هم دارم. ن -

  .این خونه دست نزنم. کار من بساز و بفروشه

که باره دلش گرفت، از اینمسعود با شنیدن کلمه بساز و بفروش، به یک

هایش آوار شود، دفن شود. برایش کار سختی ممکن بود خاطرات بچگی

که قرار است چه بالیی سر خانه بیاورند و چند طبقه نبود؛ حدس زدن این

 .بسازند

 .ره چیه آقای زاهدی، شما کارتون اینه، منم نیازمند این پولمچا -

 زاهدی  های مسعود بود.ی تمام درماندگیی چاره نشان دهندهکلمه

 دست از را مادرش تازه که بود شنیده امالکی از سوخت برایش دلش

  .داده

 .های مسعود گذاشتزاهدی دستی روی شونه

گیرند جوون. هایی که سر راه قرار میچارهکشیم از همین هرچی می -

هاشون، باید ها برای رسیدن به خواستهکنم؛ آدمحالت رو خوب درک می

 .ها بگذرنداز یه چیزهایی، حتی آدم
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های این مرد پنجاه ساله، مسعود را به فکر برد. انگار از تمام حرف

 .اش خبر داشتزندگی

وجه شده بود که چین و کرد، متحاال که خوب زاهدی را نگاه می

هایش، حاکی از زندگی سختی است که این مرد های کنار چشمچروک

 .توانسته بود تحمل کند

کم باید برم و مطمئنم این مالقات اول و آخر  -خب پسر جان، من کم -

 .ما نخواهد بود

 .مسعود به زور لبخندی زد

 .منتظرتون هستم -

مه تمامش برگشت. وقتی به محض رفتن زاهدی، سریع سراغ کار نی

رفت تا ها را کامل شست، نگاه ساعت کرد. باید به سراغ طباخی میسبزی

سفارشش را بگیرد و همین کار را هم کرد. خدا را شکر که زیاد معطل 

 .گرفتن سفارشش نشد

زود به خانه برگشت و غذاهای که خریده بود را داخل قابلمه گذاشت تا 

ت و لباسی که سحر برایش خریده بود را گرم بماند، سریع یک دوش گرف

کرد، اش را زد. هرچیز که در این مرد تغییر میپوشید. ادکلن همیشگی

 .کردادکلنش تغییر نمی

طور که قول داده بود، زودتر از بقیه رسید تا کمک حال محمد همان
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 .مسعود شود

چه تیپی زدی! بعد از چهلم هرچی آوردیم گفتی نه، مشکی دیگه در  -

 .میارین

 .لباس رو سحر برام خرید -

 .محمد سوتی زد

 .کار کنمخب داداش! بگو کمکت چه -

  .کاری نیست، تموم شد -

و سریع به آشپزخانه رفت و بشقاب میوه برای محمد آماده کرد و به 

 .بهارخواب برگشت

 .شد پیدا  قبل اومدنت، یه نفر واسه خرید خونه -

اش شد. ن گلویش پرید و باعث سرفهمحمد که به سیب گاز زده بود، درو

 .مسعود محکم بر پشت کمرش کوبید و تکه سیب بیرون پرید

  خوایی بکنی؟عقلت کم شده؟ چه کاریه می -

 .خوادبرای رفتن ترکیه پول می -

 فروش خونه آخه؟ -

مسعود هم که دل خوشی از فروش نداشت؛ اما از جبهه خودش پایین 

  .نیامد

با اون شندرغاز که از حسین آقا حقوق گرفتم، پاشم  نکنه انتظار داری -
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 بیام؟

 :تر از خودش جوابش را دادمحمد شاکی

این کارت ریسکه مسعود خان! فکر همه جاش رو کردی اصالً؟ پیش  -

 طرف، همه چیز سر کاری باشه، چی میشه؟خودت گفتی اگه بریم اون

خوره. ره به هم میمسعود آره فکر کردم. محمد از این موقعیتم حالم دا -

که خواست نون سنگک بگیرم یا تافتون، قیمت از این طرز زندگی از این

 .ترهدیدم ببینم کدومش ارزون

هایش را در هم کشید و سرش را محمد از جای خودش بلند شد و اخم

 .تکان داد

 شدی داداش؟ عقده -

 :با این حرف محمد، مسعود صدایش را باال برد

ها داشتن و من نداشتم، که بعضیشدم از این شدم! عقده آره عقده -

عقده شدم از همون بچگی که حسرت سوار شدن دوچرخه به دلم موند. 

که مادرم بعد فوت آقام، ایی! از اینفهمی؟ عقدهای شدم محمد! میعقده

کش اش پیشهای مردم کار کرد. حدأقل شب گرسنه نخوابم، بقیهخونه

 .ر چیزی دارمتوی زندگیم عقده ه

 .رفتاش باال و پایین مینفس افتاده بود و سینه -به نفس

 .نگاهش به محمد افتاد، نگاهش خشم و ناراحتی با هم داشت
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 :تر، اما ناراحت حرفش را ادامه دادبا صدای آروم

ات که دست بابا رو شونهفهمی از اینفهمی محمد؟ چی میتو چی می -

ه بچه ده، دوازده ساله باشی، به غیرتت بر کفهمی از ایننباشه، چی می

های عیونی کار کنه؛ ولی بهت اجازه نده تو بخوره که مادرت تو اون خونه

 !کار کنی

هاش زل های محمد گذاشت و توی چشمهایش را روی شانهدو تا دست

 .زد

 فهمی؟ها رو میتو خودت کدوم از این -

 .وبی گذاشتهای چها رفت و دستش رو روی نردهطرف نرده

تو فکر کردی دل کندن برای من از این خونه راحته؟ از این دوتا باغچه  -

داد؟ اصالً تو بگو من هایی که مامانم خودشون کود میراحته؟ این باغچه

قدر بدوم تا بتونم حدأقل قدر زیر سایه حاج حسین و بابات بمونم؟ چهچه

ام از این د من خستهکش. محمیه موتور مثل موتور تو بخرم؟ خونه پیش

زارم، نه اصالً! مثل هاش. نه این که فکر کنی بیزندگی. از این محله و آدم

که این محله هیچ جای این شهر پیدا نمیشه. این منم که ترسیدم از این

که آرزوهاش بال پر نگیره. ام مثل من بشه از اینبمونم و بعد، بچه

ل خودم عقده بشه، دقیقاً ترسم، بیشتر از این وحشت دارم که مثمی

 !همونی که تو گفتی
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دانست کمی به نامردی حرف فضا برای محمد سنگین شده بود، خوب می

  .زده است

اش آشنا بود و تمام شناخت. با زندگیبهتر از هرکس مسعود را می

اش را از بر کرده بود. صورتش را با سیلی سرخ نگه کمبودهای زندگی

  .داشتمی

اش قدم بزند. باید از پیشش ود تا در پیاده روهای ریههوا برایش نب

 .گذاشترفت، باید مسعود را تنها میمی

مسعود هم روی پله اول نشست و سرش را توی دستانش گرفته بود. 

جرعه به وجدان محمد خورانده بود. نباید  -خیلی خوب عذاب را جرعه

از همه چیز  دانست محمدکه میکشید، با اینهمه چیز را به رخش می

 .خبر دارد

 .دانستنداین دو جوان، امشب یک مرگشان بود که خودشان هم نمی

خداحافظی با صدای به هم خوردن در خانه، سرش را بلند کرد. محمد بی

 .رفته بود

 .زیر لب لعنتی به خودش گفت 

هایش، کار بود و کاری برای انجام دادن نداشت. تا آمدن مهمانتقریباً بی

ش را سبک و سنگین کرد که حرمتی شکسته نشود و دل هایحرف

 .سحرش نگیرد

 .در همین افکار بود که صدای زنگ خانه بلند شد



 

 

 WWW.98IA3.IR 242 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

رویی زمان رسیده بودند. با خوشدر را که باز کرد، هر دو خانواده هم

 .ها وارد شوندتعارف کرد و بعد کنار رفت تا مهمان

زد؛ اولی تو ذوق می وقتی همه وارد شدند، جای خالی دو نفر برایش

 .سحر، دومی محمد. ظاهراً دل او زودتر از همه گرفته بود

ها تعارف کرد که وارد ایوان باال بشوند و خودش سریع به به مهمان

آشپزخانه رفت. سینی چایی را آماده و به بهار خواب برگشت. حاج 

 حسین کنار آقای عرفانی نشسته بود و همسرهایشان کنار هم. چایی اول

 .را از جلوی حسین آقا گرفت و خودش سمت دیگر پتو نشست

  .خیلی خوش اومدید -

 .اش زودتر جواب دادرویی همیشگیمنیر با خوش

 !تو زحمت افتادی مسعود جان -

 چه زحمتی منیر خانم؟ -

حاج حسین که تازه متوجه جای خالی محمد شده بود، سراغش را 

  .گرفت

 پس محمد نیومد؟ -

اش را به بالشت ساندویچی قرمز مخملی پشتش کمی تکیه آقای عرفانی

 .داد

حدود ده دقیقه پیش اومد خونه، گفت خیلی خسته است و خودش به  -

 .مسعود گفته که نمیاد
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 .مسعود حرف عرفانی را تأیید کرد

جا کمک دستم، بعد گفت از صبح خیلی کار بله، یه توک پا اومد این -

 .گرده خونهکرده، برمی

 .اش را مرتب کردی عینک روی دماغ خمیدهعرفان

 .مهربانو که ساکت نشسته بود، او هم اشاره به جای خالی سحر انداخت

  واهلل محمد ما خسته بود، سحر خانم شما چرا نیومد؟ -

رنگ شد. بههای حسین آقا به وضوح درهم رفت. منیر کمی رنگاخم

نجات دادن منیر از  توانست نیامدن سحر را حدس بزند، برایمسعود می

 .هایش کردآن وضعیت رو به مهمان

 .هاتون یخ کرد، تا از دهن نیافتاده بفرماییدچایی -

هاشون را خوردند. مسعود سریع از عرفانی تشکری کرد و بقیه چایی

 .جایش بلند شد

  .ها رو بیارممن برم میوه -

 .خیز بلند شدمنیر به حالت نیم

   .پس صبر کن بیام کمکت -

  .هایش، مانع بلند شدن منیر شدمسعود با اشاره دست

 .نه از قبل گرفتم، شما بفرمایید من اآلن میام -

  .مهربانو در تعارف کردن از منیر سبقت گرفت
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 .مسعود جان! پس اگر کاری بود صدا کنید -

 .مسعود هم مانند خودشان تعارف کرد

  .دستتون درد نکنه -

خواب پایین آمد و خواست سمت آشپزخانه برود که های بهار و از پله

 .صدای در خانه مانع شد

 .ها رفتحسین آقا از جا بلند شد و سمت نرده

  مسعود باباجان! منتظر کسی بودی؟ -

 :مسعود هم که شوکه بود، جوابش را داد

 .کنمنه واهلل! اآلن در رو باز می -

ی چشمش به دو تیله وارد داالن شد و سمت در رفت. با باز کردن در،

 .ای رنگ افتادقهوه

 .مرام نیستیمها بیما مثل بعضی -

  .مسعود کنار رفت تا محمد وارد شود

 .خوب کردی اومدی -

 .با وارد شدن به حیاط، آقای عرفانی تعجب کرد

 مگه تو خواب نبودی پسر؟ -

 :مهربانو با دلخوری همسرش را صدا کرد

 .بیاد خواست لشد پسرم! طوریاین عه، نگو  -

های آشپزخانه پایین محمد به همه سالمی کرد و پشت سر محمد از پله
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 .رفت

 پس سحر؟ -

 .نیومد -

 .فرمش کشیدمحمد دستی توی موهای لخت خوش

 ها تکمیله؟این بشقاب میوه -

  .خوادشون کامله، فقط کارد و چنگال میهمه -

 .ها را به بهار خواب بردندمیوهها را گذاشت و با هم لو سریع کارد و چنگا

ها گل آمد؛ اما باز هم صحبتهرچند جای خالی سحر به چشم می

 .کردنددو باهم صحبت میانداخته بود و دوبه

 .اش را صاف کرد و سرش را سمت مسعود چرخ دادحسین آقا سینه

  خب مسعود جان! بگو ببینم کی عزم رفتن داری؟ -

ت شدند و عرق سرد روی تیرک کمر با سؤال حسین آقا، همه ساک

 .مسعود نشست

پرسید؟ تمام سناریوهای مسعود که از آخر این هم سؤال بود که او می

 .قبل در ذهنش بود، به هم ریخت

توانست مسعود آب دهانش را به سختی پایین فرستاد. چه جوابی می

 بدهد؟

کنم ت میخورده کارها رو درس -حسین آقا... راستش من دارم... خورده -
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 .که انشااهلل بتونم حدود دو یا سه هفته دیگه برم

خواهد بعد از حرفش، نفسش را راحت بیرون فرستاد. دیگر هرچه که می

 !بشود، بشود

 .حسین آقا سیب داخل دستانش را نصف کرد

 .انشااهلل هرچی که خیره پسرم، همون میشه -

 .زندخوری به خودش میمنیر کمی رنگ دل

 ! تکلیف دختر من چی میشه؟مسعود جان -

اندازد. منیر هم متوجه لحن حسین آقا نگاه معنا داری به منیر می

دهد. باألخره دخترش شود؛ اما مسعود حق را به او میاش میعصبی

 !است، برایش مهم است سرنوشت آن دختر

من هم قبالً گفته بودم، به حاج حسین گفتم که اگر اجازه بدید، مراسم  -

برگزار کنیم، بریم ترکیه یه مدت بمونیم و برگردیم؛ اگر سحر  عقد ساده

 . ...خانم راضی بودن که هیچی و اگر نبودن که

 .آوردمنیر باز هم تاب نمی

کار کنیم؟ دختر راضی نبود چی؟ سحر راضی بشه، من و حسین آقا چی -

 !گلمون رو بفرستیم کشور غریب؟ دسته

  .شودحسین آقا صبرش تمام می

 !ج خانمحا -

قدر که دخترش باشد؛ اما باز هم باید خیلی شود. هرچهمنیر ساکت می
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 .کردچیزها را رعایت می

  .مسعود سرش را پایین انداخت

 .حسین آقا نگاهش را از منیر گرفت

مسعود جان! قبالً هم به شما گفته بودم که اجازه نمیدم دخترم به شهر  -

 !غربت بره، چه برسه به کشور

آورد و نگاهش را به صورت چین و چروک حسین ش را باال میمسعود سر

  .دوزدآقا می

ببخشید حسین آقا! پس چرا اجازه دادید من و سحر با هم نامزد کنیم؟  -

شما که قبل از خاستگاری خبر داشتید که قراره برم؟ چرا دل من رو 

 خوش کردید؟

چه در دلش غم داشت، شاید یک گلدان کوچک درد داشت یا پسر ب

 .هایش خراشی به دلش داده بودتخس با ناخن

خواید کردم شما دوتا واقعاً میکردم جدی بگی رفتن. فکر نمیفکر نمی -

  .برید

هایش در دلش بزرگ شد. گلدان کوچک دردهایش شاخه و همان غم 

های کوچک آن پسر بچه، در دلش چرکین شد. همه دار شد. خراشبرگ

 .گرفتشنمیمشکلش همان بود؛ کسی جدی 

 .از جایش بلند شد

 .با اجازه برم سفره بیارم -
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محمد به دنبالش رفت؛ اما هیچ حرفی نزد. تنها کمک کرد تا وسایل شام 

 .را هرچه زودتر آماده کند

 .آقای عرفانی و مهربانو از وضعیت پیش آماده روزه سکوت گرفتند

مسعود  ی روی زمین پهن کرد. وسایل داخلش چیدند.محمد سریع سفره

  .با پارچ دوغ به بهارخواب برگشت

های رو به شام در سکوت خوردند. هوای اوایل آخر مرداد ماه بود و نسیم

ها شده بود، دلیل شکستن سکوت آن میرفت صدای جیرجیرک خنکی

  .مهمانی کذایی

شام را که خوردند، منیر و مهربانو سریع سفره را جمع کردند، با کمک 

ها شستند. در این مدت، مسعود بار دیگر سینی چایی هم بشقاب و کاسه

 .به بهار خواب برد. کنار محمد نشست

 .ای از چایش خوردآقای عرفانی جرئه

 .مسعود جان! زحمت کشیدی پسرم، خدا بیامرز معصوم خانم -

 .مسعود نعلبکی چایی را روی زمین گذاشت

ا این چند وقت کاری نکردم، در برابر تمام زحماتی که شما و حسین آق -

 .کشیدید. من هیچ کاری نکردم

 .حسین آقا با لحن مهربانه نگاه مسعود کرد

خواستیم تکلیف سحر های من و منیر ناراحت نشو، ما فقط میاز حرف -

. بشم مطمئن خواستممی هم باز اما   رو بدونیم. هرچند که مشخص بود؛



 

 

 WWW.98IA3.IR 249 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

 ماندگار و ترکیه از برگشتی اگر میشه، باطل صیغه هم دیگه روز چند

 !تو؟ از بهتر کی بود، سحر با دلت هنوز اگر نشدی،

های آشپزخانه باال ها از پلهخواهد جوابش را بدهد که خانممسعود می

 .کندمی سرش را چادرش مهربانو. ایستندمی حیاط روی و آیند می

  .خب دیگه ما هم کارمون تموم شد -

 .دهد و عزم رفتن کردچایی داخل سینی قرار میآقای عرفانی استکان 

 .مسعود زودتر دست به کار شد

  !کجا مهربانو خانم؟ شما چایی نخوردید که -

 .هایش را به لبخند کش دادمهربانو لب

دستت درد نکنه مسعود جان، تا اآلن هم خیلی دیر وقت شده، باید  -

  .بریم

 .شودحدی موفق می منیر سعی دارد لحن دل خودش را بپوشاند، تا

 .دستت درد نکنه آقا مسعود! زحمت کشیدی -

 و کرد خاموش را هاچراغ و برگشت بهارخواب سمت ها،مهمان  با رفتن

 .ها برداشت و زیر سرش گذاشتکی از همان پشتیی

 :سحر

 شده نویسیخوش طالیی رنگ با پایینش که رنگ مشکی  سریع مانتو

 از و  نداد موهایش بستن به اهمیتی. کرد سرش  مقنعه و کرد تنش بود،
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 .شد خارج اتاق

منیر که تازه از خرید برگشته بود، با دیدن سحر که رنگ به رو 

 .لش خون شدد کمی  نداشت،

 خیر باشه مامان جان! کجا میری؟ -

کنم انتخاب واحد کنم نمیشه؛ میرم قدر تو خونه سعی میهرچه -

  .کارهام رو انجام بدمجا شاید بهتر بشه دانشگاه، اون

 .گرفت سحر طرف و درآورد سرخی سیب میوه، پالستیک داخل از  منیر

  .ات شد بخوریبا خودت ببر، گشنه -

جان زد و سریع از خانه بیرون سحر در جواب، تنها لبخندی بی

 مسافرش کردن پیاده برای تاکسی رسید، کوچه سر به کههمین  رفت.

 را مقصدش و شد سوار مسافر، شدن پیاده از بعد سریع سحر. ایستاد

  .گفت

در راه نگاهش تنها به همان سیب سرخ توی دستانش بود و اما فکر و 

جا مسعود بود؛ک. قلبش مچاله چرخید، آن هزارانجا میخیالش هزاران

توانست راحت دستانش را بگیرد و شد از این که تا دو هفته پیش میمی

کار بخندد؛ اما اآلن حتی فکر کردن به اینبخندد و بخندد و باز هم 

 رحم،بی  قدرکه مسعود آنشد از اینبرایش حرام بود. قلبش فشرده می
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که حاال برای گرفت از این. قلبش درد میه بودداد پس را نامزدی یحلقه

  .هم حرام بودند

  .با صدای راننده به خودش آمد

  .خانم رسیدیم -

 دانشگاه راهرو وارد. رفت  سمت آموزش دانشگاهکرایه را حساب کرد و 

  .برگشت صدا صاحب سمت  .خورد گوشش به آشنایی صدای شد، که

 !رها -

 جا انتخاب واحد کنی؟سالم، تو هم اومدی این -

 .شد، خیلی سرعت اینترنت بد بودسالم. خونه نمی -

 خوبی تو دختر؟ -

 .نداشتسحر تنها لبخندی زد که هیچ شباهتی بهش 

قدر گود افتاده؟ هات چرا اینجوری؟ چشمببینمت سحر! تو چرا این -

 اتفاقی افتاده؟

  .کار رو درست کنممیگم برات، بذار اول این -

سمت آموزش رفت و خدا رو شکر که برخالف هر روز، خلوت بود و سریع 

 .کارش را انجام داد
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 اول   بهار. رفت بود، نشسته محوطه هاینیمکت روی که رها  و به طرف

 سر سحر هایچشم از اشک قطره چند و کشید آغوش در کمی را او

 .خورد

 .رها دستمال کاغذی به دستانش داد

 ی ترکیه رفتن مسعود؟شده؟ همون قضیهتعریف کن ببینم چی -

 که بابام و  فتم. ماماننر  آره، چند هفته پیش مهمونی داده بود، من -

 محرمیت صیغه پیش هفته دو بهار. جدیه تصمیمش گفتند برگشتن،

  .شد باطل

و بغض دیگر امانش نداد. بهار مانند مادری که کودکش آسیب دیده است، 

 هیچ به اصالً نه. کند درکش توانستنمی. کشید آغوش  محکم سحر را در

 .توانستلبته که میا باشد، دردهایش محرم توانستمی اما وجه؛

رسید، دوباره با دختر! مطمئن باش دوباره به هم میگریه نکن  -

 .شیدمی روروبه  هم

کنه. من مسعود رو این شکلی موقع خیلی چیزها تغییر میرها اون -

 . ...خوام، نه او چیزی که تو ذهنشه. بهار منمی

  .هایش گرفترها صورتش را در میان دست

کنند. هیچ کس شبیه پنج سال پیشش ها تغییر میآدم همه  سحر -



 

 

 WWW.98IA3.IR 253 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

 .میشه دیگه جور باش مطمئن ترکیه،  نیست. مسعود اگه نره

کردند؛ هیچ کس شبیه سن هجده ها تغییر میحق با رها بود. آدم

کس رحم نخواهد اش نخواهد ماند. گذر زمان به هیچ چیز و هیچسالگی

 داشت.

کرد آرام است، همراه هم از اهر میقرارش که تظبعد از آرام شدن دل بی

ی دانشگاه بیرون آمدند. رها برای عوض کردن حال و هوای سحر، مغازه

 فروشی که تازه باز شده بود کنار ایستگاه اتوبوس را نشان سحر داد.کتاب

میگم نظرت چیه بریم داخلش یه سر بزنیم؟ تا اومدن واحد کمی زمان  -

 بره، بیا یه سر بزنیم.می

. خوب او را متوجه شور و شوق در امواج صدای بهترین رفیقش شدسحر 

پرستید. مخالفتی هم نداشت، باید از ها را میشناخت، عاشقانه کتابمی

 کرد، شروعی برای خیلی از اتفاقات.جایی شروع می

موافقم باهات، شاید اصالً به خاطر تازه تأسیس بودنش، تخفیفی هم  -

 د.ها داشته باشنبرای کتاب

فروشی، هوای خنک و دلچسبی به استقبالشان با وارد شدنشان به کتاب

آمد. رها که هیچ کنترل و اختیاری در ذوق کردنش نداشت، سمت 

 های کتاب رفت.قفسه
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ها نگاهش به سحر هم پشت سرش به راه افتاد و در میان قفسه کتاب

با زندگی  دانست؛ کمیکتاب اشعار فروغ افتاد. چیزهایی از این شاعر می

 ها برداشت.. کتاب را از میان دیگر کتاباش آشنا بودرنج کشیده

 ات هستی.تو خودت شاعر شعرهای رنج کشیده زندگی

 های زندگیتو همان تک بیت شعری در میان تالطم

 ای از زندگیخود تو را باید شعر گفت نه برای لحظه

 خود، خود تو باید غزلی بشوی.

 بزند که صدای رها مانع این کار شد.خواست کتاب را ورق 

های ها هیچی، کتابهایی داره! رمانوای سحر نگاه کن چه رمان -

 جا بار بزنم.خواد کل مغازه رو یکانگیزشی دیدی؟ اصالً دلم می

که او را در . از اینی لب سحر قنچه کردلبخندی کوچک کنار گوشه

دید، در دل آرزویی کرد از تر از خودش میدید، عاشقانهدنیای دیگر می

 صمیم قلب که هیچ وقت مثل خودش گرفتار نشود.

ها، سراغ بعد از انتخاب چند کتاب و به سختی دل کندن از دیگر کتاب

دار رفتند. تازه متوجه نبود فروشنده شدند. کمی که صبر کردند، صندوق

صبر رها تمام شد و مشغول صدا کردن فروشنده شد که پسری جوان از 

 سمت انباری که در پشت آخرین قفسه کتابخانه بود، بیرون آمد.ق
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 جانم؟ در خدمتم. -

رها از کلمه جانم خوشش نیامد. همیشه گاردی برای گرفتن در برابر 

 ها داشت.مرد

 ها رو حساب کنید.لطفاً قیمت این کتاب -

فروشنده فاکتور روی میز گذاشت. بهار خیلی سریع مبلغ را پرداخت. 

نمایی زد. ر شد، کتاب روی میز گذاشت که پسر لبخند دنداننوبت سح

 های سحر و رها این بار کمی بیشتر درهم رفت.اخم

 رها طاقت این یکی را دیگر نداشت.

 داری هست آقا؟موضوع خنده -

 خندش را جمع کرد.فروشنده لب

 میرن.ها جور کتابها دنبال اینکردم دختر دبیرستانیاش فکر میهمه -

رها خونش به جوش آمد. خواست جواب تند تیزی بدهد که سحر دستش 

 را گرفت و مانع حرف زدنش شد.

قیمت روی کتاب چهل و پنج تومن بود، همون قیمت رو باید پرداخت  -

 کنم؟

 تر جوابشان را داد.بار کمی محجوبفروشنده این
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سحر قیمت را پرداخت کرد و سمت در خروجی رفتند که صدای 

 روشنده باعث شد سر جای خود بایستند.ف

 چند لحظه صبر کنید. -

 ها رساند.و خودش را سریع به آن

 ها را نداشتم.قصد ناراحت کردن شما -

های های روانشناسی رفت و یکی از همان کتابو سمت قفسه کتاب

قفسه بیرون آورد و دوباره   انگیزشی که رها برای خریدنش دودل بود از

 رگشت.به طرفشان ب

 این رو به عنوان عذرخواهی از من بپذیرید. -

های رها دوید که این را سحر خوب فهمید؛ اما دوباره برق شادی در چشم

 تر برخورد کرد.کردند. سحر کمی نرمیک چیزهایی را باید رعایت می

 تونم کتاب رو ازتون قبول کنم.اشکالی نداره؛ اما نمی -

 دست نداد و سمت در خروجی رفت. با دیدن اتوبوس واحد، فرصت از

 رها برگشت که هنوز سرجای خودش ایستاده بود.  طرف   فروشنده

 حدأقل شما قبول کنید. -

 زده بود.از خدا خواسته کتاب را قبول کرد و کمی هم خجالت 



 

 

 WWW.98IA3.IR 257 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

 شما هم ببخشید. -

و نگاهش به دو چشمان آبی تیله پسرک دوخت. اجزای صورتش از 

هایی که دل را تنها گیر ماند. از همانتا ابد در ذهن میهایی بود که همان

داشت. کرد، دست از بیخ گلویش برنمیآورد و تا شیفته خودش نمیمی

ماند، جایز هم نبود که بماند. پسرک خواست علت رها هم نباید می

عذرخواهی او را بفهمد که دیگر از مغازه رفته بودند. از ایستگاه هم رفته 

 بودند.

زد. سحر نگاهش به هایش را ورق میتوبوس رها با کنجکاوی کتابدر ا

ها همان کتابی افتاد که فروشنده به عنوان عذرخواهی خواسته بود به آن

 .بدهد

 آخرش کتاب رو قبول کردی؟ -

کرد دارد هایش گذاشت. هر موقع احساس میهایش را روی لبدندان 

 .دادمیشود، همین کار را انجام سرزنش می

بینم کنم، میدونی چیه؟ حاال که فکرش رو میخب آخه این کتاب، می -

 .حاال خیلی هم حرف بدی نزد

 چون کتاب داد، خیلی حرفش بد نبود؟ -

 پیاده باید که ایستگاهی دیدن با رها. نکرد سرزنشش  بیشتر از این دیگر
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 .اخل همان نایلون گذاشتد را هاکتاب سریع شد،می

جا باید پیاده بشم، هرموقع حس کردی باید با یه نفر دیگه اینسحر من  -

 !دونیحرف بزنی بیا. اخالق مامانم رو که می

 دانست؛می خوب را رها  با خداحافظی کوتاه از هم جدا شدند. اخالق مادر

هایی که انهم. کردمی نرم را کوه دل که هاییمهربان آن از مهربان زنی

هایی که شان همیشه در دست خداست؛ هماندستانگار یک 

  .شویمی شانآرام وجود مست شانکیلومتری  چهار  از

آرام دلش داشت  -با رفتنش دوباره افکار مسعود به سراغش آمد. آرام

شکست از این که مسعود رفتن را به ماندن ترجیح داد. شاید یا باید می

کشید. باید دید، اخم درهم مییکرد. هر مردی را که ممثل بهار رفتار می

 .گرفتاو هم گاردی در دست می

با رسیدن به ایستگاه واحد از صندلی بلند شد و بلیط خودش را حساب 

 یا خواسته. افتاد مسعود به گذرا هایشچشم شدن، پیاده  کرد. موقع

  .افتاد راه به کوچه سمت و کرد اخم ناخواسته

لحظه حرفی برای گفتن نداشت. اصالً مسعود هم او را دید. تا آن 

ها به سمت مغزش هجوم مقصدش سحر نبود؛ اما با دیدنش تمام حرف

 .ها آمده بودی آنی خانهآوردند و اصالً یادش رفته بود چرا سر کوچه
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سریع به سمت سحر قدم برداشت. فهمیده بود که سحر متوجه او شده 

خیال نشد، باید حرف ولی بیاست؛ اما از عمد او را نادیده گرفته بود. 

 !زدمی

 .کن صبر  سحر! چند لحظه -

  .شنیدهایش نمیاما انگار گوش

 .کنمسحر جان! خواهش می -

 .کرد گردعقب طرفش و  با این حرف ناگهان ایستاد

بهتون یاد ندادن که نباید دنبال ناموس مردم دوید؟ مامان معصومه  -

ر نامحرم رو با جان صدا خدابیامرز یادتون ندادن که اسم دخت

 کنم صبر خاطرش به بخوام که نمونده کاری و حرفی درضمن،  زنند؟نمی

 .بایستم و

هایش را زد زودتر از مسعود حرکت کرد، حتی فرصت حرفی برای او حرف

نگذاشت. خوب سپر در دست گرفته بود. این اول راهش بود؛ اما جان 

بودنشان هم که ورد زبانش بود، تا این های مسعود که قبل از محرم گفتن

 برایشان هم هایشاننوجوانی خاطرات حتی که کردند  حد صیغه را باطل

 سریع که  گرفتندمی پیش در راهی داشتند هایشاشک. شد  نامحرم

 !شدمی دیگری جور چیز همه حاال از دادمی وا نباید. شد کار این مانع
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رساند. خبری از مادرش نبود، حدس خودش را سریع به داخل خانه 

زد که در آشپز خانه باشد. سمت حوض وسط حیاط رفت و کنارش می

روی زمین نشست. کیف و کتابش را از خودش دورتر روی زمین گذاشت 

  زد.های آب را به صورتش میهایش را داخل حوض برد، مشتو دست

چه برسد  دار بود،هایش هم برای خودش تبصورتش هُرم داشت. حرف

 دیوارک  ها فایده نداشت! دستانش را رویبه مسعود. نه، این آب زدن

 نگاه. آمد جا کمی حالش. برد فرو آب داخل به را سرش و گذاشت حوض

 قرمز  هایماهی را این. بود کرده تغییر نگاهش رنگ کرد، خودش تصویر

  .بودند فهمیده هم رنگ

های روی زمین برداشت و از پلهاز سر جایش بلند شد، کیف و کتاب از 

بهار خواب باال رفت و به کنار پنجره اتاقش که به ایوان راه داشت قرار 

گرفت. کیف و کتاب از همان پنجره داخل اتاق گذاشت و مقنعه خیس را 

 های چوبی پهن کرد تا زودتر خشک شود.از سرش در آورد و روی نرده

ود. از سالن بیرون آمد، با دیدن منیر از آشپزخانه سر و صداهایی شنیده ب

  سحر که موها و صورتش خیس بود، تعجب کرد.

  سالم، برگشتی؟ چرا موهات خیسه؟ -

سالم، خیلی هوا گرمه، هرچی آب زدم به صورتم فایده نداشت؛ سرم رو  -
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 توی حوض آب کردم.

  های معروفش را بهش دوخت.منیر یکی از آن نگاه

که گیره، نه اینمیشه، یه دوش آب سرد میدختر آدم که گرمش  -

 !دختر تو دست از. اهللالیالاهلل  طوری...این

سحر لبخندی زد، وارد اتاقش شد. سریع لباس عوض کرد و حوله 

ی اتاقش نشست و خوب روی آینه روبه کوچکی به دور موهایش پیچاند

شد. برای میبه خودش نگاه کرد. شاید روزی دلش برای این سحر تنگ 

های ای و لبهای خمار قهوهاین دختر با این موهای فرفری، چشم

های معصوم تنگ ایی. مطمئن بود دلش روزی برای این نگاهنچندان قلوه

 شد.خواهد شد و می

 مسعود:

گذشت و شدیداً دلش باری که سحر را دیده بود، پنج روز میاز آخرین

حتی این خانه که درونش زندگی  برای او تنگ شده بود. نه تنها سحر،

های تابستان درونش گذرانده کرده بود. دلش برای آن بهارخوابی که شب

کس. با صدای محضردار، طرف میز چیز و همهشد. برای همهبود، تنگ می

 معامله رفت.

ها، امضای ها و پولبا خواندن قولنامه و راحت شدن خیالش از بابت چک
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ام کار، همراه محمد از محضر بیرون آمد. محمد آخر را زد و بعد از اتم

  موتور را روشن کرد و مسعود ترک موتور نشست.

طرف . از اونداداش برو سمت بانک، باید هرچه زودتر چک رو نقد کنم -

  ها هم آماده شده.پاسپورت

جاییم، باورت میشه؟ وای خدا! من که مسعود تنها یک هفته دیگه اون -

 باورم نمیشه.

اش را فروخته بود، دیگر ا مسعود باورش نشود؟ حاال که خانه مادریچر

دانست خوشحال همه چیز برایش جدی شده بود. تنها این وسط نمی

باشد از برداشتن اولین گام برای پرواز یا ناراحت باشد به خاطر دل کندن 

 توانست باشد.از خیلی چیزها و آن خیلی چیزها فقط سحر می

  خودش آمد. با صدای محمد به

رسیدیم بانک. تو برو کارهات رو بکن، من چندتا خرید دارم، باید انجام  -

  گردم.بدم. زود برمی

 باشه، دستت درد نکنه. -

بختانه خیلی شلوغ نبود. سمت باجه مورد نظرش وارد بانک شد؛ خوش

  خوان قرار داد.رفت و چک را روی پیش

  ونید رو حسابم.سالم خانم. لطفاً این مبلغ چک بخواب -
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 .سالم، لطفاً این فرم رو پر کنید و چک هم پشت نویسی کنید -

  سریع کاری که خواسته بود انجام داد.

  بفرمایید، چک و فرم. -

 اداری ساعت پایان تا حدوداً  برهچون مبلغ باالست، کمی زمان می -

 .میشه انجام کارتون

  .داشتم سوال  مشکلی نداره، فقط یه -

 بله، بفرمایید. -

کار من اگر بخوام پول چنج کنم و بفرستم به یه کشور دیگه، باید چی

  کنم؟

کنید و ما پول به صورت واحد اول حساب داخل کشور مورد نظر باز می -

  کنیم.پولی رسمی او کشور واریز می

 خیلی ممنون. -

ده و سریع از بانک خارج شد. دیگر تصمیم نداشت مزاحم محمد شود. پیا

سمت خانه حرکت کرد. در راه فکرش مشغول باز کردن حساب بانکی در 

طور او را به خانه ترکیه بود و متوجه اطرافش و گذر زمان نبود که چه

 رسانده بودند؟
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ی گذشتند. باألخره روز موعد رسید؛ خانوادهروزها تند پشت سر هم می

تنها حاج محمد برای بدرقه تک پسرشان به فرودگاه آمده بودند و 

حسین، باز هم بزرگواری کرد و برای مسعود پدری کرد. برای راهی 

 قدم شده بود.کردنش به فرودگاه پیش

منیر در خانه مانده بود. زن کینه نبود؛ اما دیگر دلش هم با مسعود صاف 

های دانشگاه از صبح ها بچهدورهم جمع شدن  ینبود. سحر به بهانه

منیرش گفته بود که ممکن تا شب بیرون با  بیرون رفته بود و به مامان

 بهار بماند.

 سحر:

اش را با شال آبی نفتی رنگ عوض کرد. بار اولش در راه فرودگاه مقنعه

استرس داشت و هم نگران با  پیچاندگونه میاش را اینبود که خانواده

که رها قبول کرده بود دنبالش بیاید، باز هم استرس داشت. راننده این

 ها را جلوی در سالن فرودگاه امام خمینی پیاده کرده.ی آنتاکس

ها را راهنمایی کند. با هر دو وارد سالن شدند و از راهنما خواستند که آن

هایی که از راهنما دریافت کرده بودند، سمت سالن پرواز رفتند. از نشانه

رها   بین جمعیت مسعود و محمد را دیدند، خواست طرفشان برود که

 را گرفت. دستش
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طوری که ی محمد هست. ایننگاه کن، بابات هست. تازه خانواده -

 تونی جلو بری آخه.نمی

 سحر کالفه شده بود؛ اما حرف رها هم حق بود.

 کار کنم؟میگی چی -

موقع صدای شماره یکی از پروازها از بلندگو خارج شد. رها دست همان

 سحر را کشید.

 من بیا.کار کنیم، با فهمیدم چی -

 ی فرودگاه رفتند.و سمت پیج کننده

 کار کنی؟خوای چیمی -

 فهمی.تو بیا، می -

 خوان ایستادند.جلوی پیش

 ببخشید خانم، امکانش هست آقای مسعود کاویانی رو صدا کنید؟ -

خوان ایستاده بود، ابروهای تتو زنی که لباس فرم تن داشت و پشت پیش

 .اش را از تعجب باال بردکرده

 کار هست؟خوام، دلیلی برای اینعذر می -

قدر به گوشی تماس کنم. هرچهبله خانم، من ایشون رو پیدا نمی -
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 کنم!گیرم جواب نمیدن. باید خبری بهشون بدیم. خواهش میمی

زن نگاه مرددش را به هر دو دختر دوخت. سحر رنگ صداقت در 

 بلندگو پیچید. چشمانش حل کرد. نگاهش کار ساز شد، اسم مسعود در

 هر دو از پرسنل تشکر کردند و کمی فاصله گرفتند.

 رها میشه من و مسعود باهم دیگه... . -

 هایش را قطع کرد.لبخند گرمی زد و مانع ادامه حرف 

  باشه عزیزم. -

 مسعود:

سرش پایین بود و روی نگاه کردن به حاج حسین نداشت. محمد درحال 

های پدر و مادرش بود که اسمش را از ها و نصیحتگوش کردن به حرف

 داخل بلندگوها شنید.

 حاج حسین نگاهی به مسعود انداخت

 اتفاقی افتاده مسعود جان؟ اسمت رو صدا زدن! -

 مسعود کمی رنگش پرید.

 نه واهلل. -

خواست سمت مکانی برود که صدایش کرده بودند، محمد هم به دنبالش 
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 رفت.

ها را تند دنبالشان بروند که محمد آنحاج حسین و خانواده محمد خواس

 مجاب کرد که نیازی نیست.

کدام خوان رسیدند، نگاه مسعود روی سحر ثابت ماند. هیچوقتی به پیش

 شد.باورشان نمی

 جا؟سحر! تو، این -

 هایش حلقه زده بود.سحر جلو رفت. اشک در چشم

 مسعود.کنم کنم، خواهش میم... مسعود... خواهش... می -

 ها فاصله گرفت. مسعود هنوز توی شوک بود.محمد کمی از آن

 جا اومدی که بگی... .سحر این -

 های مسعود نشست.های سحر روی لبدست

 هیس! بذار من بگم. -

 هایش نداشت.دیگر کنترلی روی اشک

کنم برگرد! از گوش کن مسعود، هنوز دیر نشده، برگرد. خواهش می -

میرم؛ به خدا تو میشیم. مسعود بی، از اول عاشق میکنیماول درست می

 تحمل ندارم که نباشی.
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 های مسعود هم باریدن گرفته بود.اشک

 سحر تو حالم رو بدتر نکن! -

طوری بگم بهت تا بفهمی؟ تا طوری بگم دوستت دارم؟ چهمسعود چخ -

 نری تا بمونی؟

پخش شد. رنگ سحر ناباور ی پرواز مسعود از بلندگو بار صدای شمارهاین

 شد.

 !کنمنرو، خواهش می -

 طرف محمد رفت.

مثل همیشه برادری در حقم   تو که مثل برادرمی، یه حرفی بهش بزن. -

 بار!تموم کن. برای آخرین

محمد هم حرفی برای گفتن چیزی جز خداحافظی نداشت. سحر 

را در بار دخالت کرد و سحر رها این  های مسعود را گرفت کهدست

 های مسعود از میان دستانش بیرون آمد.آغوش کشید. دست

 های سحر تمامی نداشت. سرش سنگین شده بود و نگاه ماتماشک

رفتند. رها دستی به صورت آمدند و میهایی بود که میاش به آدمزده

 سحر کشید
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 جاییم. رفتن سحر، رفتن!پاشو بریم، دو ساعته این -

 سکوت روزه آخر تا که شدنمی اما زدند،نمی حرفی مکداهیچ  در راه خانه

 .فشرد را سحر دست رها  که گرفت

طوری بیا اول بریم پارکی، جایی. کمی حال و احوالت عوض بشه. این -

 .کنندبری خونه مامان و بابات بهت شک می

 .ی تاکسی تکیه دادسحر سرش را به شیشه

گیره شدید. باشم. از خودم لجم میخواد این ریختی رها دیگه دلم نمی -

 .از این که سعی کردم صادق باشم؛ اما این شد مزد دستم

شان پیاده ترین پارک به محلهدیگر حرفی رد و بدل نشد و در نزدیک

شدند، در هوای خنک شهریور ماه قدم زدند. هیچ کدامشان رغبتی 

حال هر  کردند تانداشتند؛ اما چاره هم نداشتند، باید کمی صبر می

 .کردندها شک میدویشان بهتر شود، وگرنه خانواده

خوام اسمش رو خواد به مسعود فکر کنم، حتی نمیدیگه دلم نمی -

هم  بشنوم. نه مسعود، نه محمد، حتی... حتی حالم از اون محله به

که توش بزرگ شدم، جایی که خاطرات که... از جاییخوره. از جاییمی

 یه... یه باید بکنم، اساسی فکر یه باید بهار، نیدومی  بچگی ساختم.

 هایعقده  باهاش که نقشه. کنم طراحی  زندگیم برای دیگه ینقشه
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 چیزهایی. بیارم در رو  کردمنمی فکر بهشون حاال تا که چیزهایی خیلی

خوام از حاال برای داشتن بهترین چیزها ارزش بوده. میبی برام حاال تا که

قدری این زندگی که داشتم رو فراموش کنم. دست و پنجه نرم کنم، اون

خوره؛ دیگه خودم هم می آالیش بهبهار حالم از این سحر ساده و بی

 .خوام که نبودم و نیستم؛ اما خواهم شدخوام، چیزی از خودم مینمی

ی سحر نگاه کرد. انگار ی منقبض شدهی شب، تنها به چهرهرها در تاریک

شناخت. انگار نه انگار که تا چند ساعت پیش، واقعاً از اآلن هم او را نمی

 !بوده عاشقی  یک آدم

بعد از کمی قدم زدن و بهبودی حالشان، دوباره دربستی گرفتند و به 

کرایه تاکسی را حساب شان راه افتادند. بعد از این که سحر طرف خانه

کرد. به سر کوچه رفت. پاهایش سنگین بودند برای گام برداشتن، برای 

رفت. چشمانش را بست و رسیدن به خانه؛ اما آخرش که چه؟ باید می

شان بشود. به سعی کرد با شخصیت جدیدی وارد کوچه خلوت خانه

خبری خودش که آمد، جلوی در خانه بود. کلید انداخت وارد حیاط شد، 

  .از پدر و مادرش نبود

خواب شد، اما طرف سالن که خواب هستند، آرام وارد بهاربه خیال آن

نرفت تا وارد اتاقش بشود. از همان پنجره اتاقش که در بهارخواب بود، 

 .وارد اتاق شد
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اش را درآورد و تمام سریع لباسش را عوض کرد و کوله پشتی کوه نوردی

چیزی که مسعود برایش خریده بود یا باعث ها، گیر سرها و هر نامه

 .شد، در کوله ریختیادآوری تعریف و تمجیدش می

آورد، رحم نکرد. های تولدش میحتی به کادوهای محمد که برای جشن

های شعر و رمان هم از جلوی چشمانش برداشت و سعی کرد داخل کتاب

 .همان کوله جا کند که موفق هم شد

زد؛ اما برایشان برنامه چینده کتابش کمی تو ذوق میهای خالی قفسه

بود. کوله را به زور در زیر تختش جا داد تا در زمان مناسب به انباری 

 .ببرد

قدر روی تختش دراز کشید و دستی میان موهایش برد؛ یادش آمد که چه

 .داشتمسعود موهای فردارش را دوست می

اما به خودش مسلط شد  شان را کوتاه کند؛خواست همان لحظه همه

 به را او که نیست چیزی  گذر زود احساسات که کرد یادآوری  و

  .برساند مقصدش

 -با صدای پچ !طور خوابش بردچشمانش را بست و متوجه نشد کی و چه

های منیر و حاج حسین از خواب بیدار شد. به راحتی از رخت خواب پچ

 .کرد مرتب  دل کند و
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رفت. دست برد به کتاب کلیات سعدی برداشت تا ی اتاق به جلوی آینه

های روزش را مانند دیگر روزها آغاز کند؛ اما نگاهش که به چشم 

 .ایی رنگ خمارش که افتاد، دیشب را به یاد آوردقهوه

کتاب را به داخل کشو کنار آینه انداخت. موهایش را شانه کرد و محکم 

ش رحم نکند، اما انگار آمد تا به موهایباالی سرش بست. کم پیش می

 .شدمعنا میکلمه رحم برایش داشت بی

 مادرش و پدر  هایحرف تا کرد باز را آن کمی و رفت  آرام سمت پنجره

 دست و شدمی شنید! ای کاش یک نفر پیدا ینم کاش ای و  بشنود را

  .گذاشتندمی هایشگوش روی

از نقل قول زن های مادرش که دیگر بیشتر از این تحمل شنیدن حرف

همسایه است را نداشت، واقعاً هم نداشت. دندان قروچه کرد. مردم از کی 

 مالحظه شدند؟قدر بیآن

  .شنودی آخر پدرش را میپنجره را آرام بست، اما جمله

  .درسته که همسایه هستن؛ ولی باید مراعات کنن، بگو نه -

ی پدرش خواهد حرفی بزند که با خداحافظمشخص است مادرش می

 .ماندساکت می

 .زمان مادرش هم وارد سالن شداز اتاقش بیرون رفت و هم
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 !سالم، صبح به خیر -

یلی چیزها را به خ که بگیرد یاد باید هم اآلن همین از  باید یاد بگیرد

اش مشخص نکند. یاد بگیرد که ها را در چهرهروی خودش نیاورد. شنیده

 .برسدبشنود و دم نزند تا موقعش 

 صبح شما هم به خیر. بابا رفت؟ -

 همین اآلن رفت. دیشب بهتون خوش گذشت؟ -

نقشه چی؟ سیانورهای دورغین نوشتن زندگی چی؟ بازیگر شدن چی؟ 

 .ها را هم یاد بگیردآن

جات خالی مامان! با بهار دیشب کلی خندیدم. وای، اگه بدونی مامان  -

 چه شرطی بستیم؟

 .رفت های منیر کمی در هماخم

 نگفتم از این کارها خوشمون نمیاد دختر؟ -

 !شما که شرط گوش نکردید -

 !خواد باشه. گناه، گناهههرچی می -

دانست؛ اما به عمد پیش کشید تا دیگر دانست، خوب هم میسحر می

 .مجبور به توضیحات دروغین نشود
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ها رو سفره هنوز پهنه توی آشپزخونه. خوردی جمع کن و نون خشک -

 .بریز  ی باغچهتو

 .چشم -

قدر هم که بخواهد تغییر کند، آخرش دختر منیر است و حاج هر چه

 .بگوید  تواند نهحسین، نمی

 .هایش را شستاش را سریع خورد و ظرفصبحانه

 .دید  به سالن که برگشت، منیر را درحال خواندن کتاب

 تازه کتاب خریدی؟ -

که بقیه روز به کتابخونه شدم. بهتر از ایننه نخریدم، دیروز رفتم عضو  -

 .بطالت بگذره

 شد؟دوختی چیپس او پتوی چهل تیکه که داشتی می -

 .آوردمنیر عینک مطالعه در می

 !شده تموم دوختش  که دو هفته استساعت خواب دختر جون! اون -

سحر کنار منیر نشست و سرش روی پاهایش گذاشت؛ شاید دلتنگ این 

  .هاگذاشتن پا روی سر  بشود، دلتنگ اینلحظات هم 

 .جوری درگیر است، هرکدام نگران آن یکیفکر مادر و دختر هر کدام یک
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 میگم مامان، یه چیزی بگم؟ -

این جمله یک تصمیم جدی در درونش خوابیده است. این را بارها و بارها 

منیر دیده بود؛ هرچه باشد خودش دخترش را بزرگ کرده است و گاهی 

 .شودهایش میم نگران تصمیمه

 .بگو مامان جان -

های دار منیر بود، چشمانش را به تپهطور که سرش روی دامن گلهمان

 .دوخت بافت  دار قالیچه دستگل

 .خوام یه چیزهایی رو تغییر بدممامان من می -

دانست اتفاق ی دخترش برد. میمنیر دستانش را در میام موهای فر شده

 !دانستا زمانش را نمیافتد؛ اممی

 مثالً چی رو تغییر بدی؟ -

 !چیز خودم، زندگیم، طرز فکرم و همه -

. دارند معانی چه هاحرف این  دانستمنیر ته دلش لرزید. مادر بود و می

 دخترش تک برای که رویاهایی شد ویران شد؛ بیشتر دلش ته لرزش

 .شد آوار داشت،

 جان؟طوری بشی مامان مثالً چه -
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 که فرداهایی از نه گذشته، اتفاقات از نه آرام؛ و بود خسته سحر  صدای

 .بود اشآینده هایبرنامه  از خسته شدند، دیروز به تبدیل

  .طوری نباشمهرطوری که این -

دانستند که بیشتر هم خواهد شد؛ هایشان برای هم تنگ شده بود. میدل

کند؛ ی سرنوشت کار خودش را میسایهاما دست سرنوشت... نه همان 

 سناریو چند یواشکی و  برد در خطوط صفحه روزگارآرام دست می-آرام

 .دهدمی تغییر را

 :دوماه بعد

منیر سینی چایی را به حیاط برد و روی تخت نشست و شاهد وضو 

 .گذاشت نعلبکی داخل را چایی استکان. شد آقا حسین همسرش  گرفتن

 انداخت سحر اتاق یپنجره به اشاره و نشست منیر کنار  حسین آقا

 هنوز از اتاقش بیرون نیومده؟ -

منیر که سعی کرد همه چیز را نرمال نشان دهد، بخار دهانش را عمیق 

 .بیرون فرستاد که در هوای سرد آبان خوش رقصی کردند

ام دو ماهه که خواب و خوراک نداره. مثالً خودش رو داره نه نیومد، بچه -

 .روز داره آب میشه به بینم روزها مشغول نشون میده؛ اما من میبا کتاب
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 .ای از چایش را خوردحسین جرئه

  .طوری بمونهذارم اینطوری نمیشه، باید کمکش کرد. نمیاین -

 .منیر که کمی دلگرم شد، طرفش برگشت

  خوای کاری بکنی؟می -

  .خوام به کاری مشغولش کنممی -

هایش را بزند تا مادری را از دل نگرانی آورد تا حرفرا باال میجان آدم 

 .خالص کند

 کاری حاجی؟چه -

کرد؟ اآلن برای یادته، یه رفیق داشتم که تو خونه کار مواد غذایی می -

خودش کارخونه داره. چند روز پیش اومده بود حجره تا برای مدیرهای 

بده. یه درد و دلی  اش، تابلوفرش سفارشهای مختلف کارخونهبخش

های کارخونه کردیم، منم جریان سحر رو گفتم. اتفاقاً برای یکی از بخش

 .گشتدنبال یه نیرو جوان می

 .دانست چه واکنشی نشان دهدمنیر که ساکت مانده بود، حاال نمی

 خوای سحر کار کنه؟یعنی می -

ه. این اش کمتر میشآدم وقتی کار کنه خسته بشه، دیگه درگیری ذهنی -
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 .برای سحر الزمه خانم جانم

 :یک هفته بعد

 که جلسه صورت آخرین و  کشید  اشدستی به مانتو و شلوار رسمی

ون آورد. سمت اتاق ریاست برد و بعد از تقه به بیر کاور داخل از داشتند

 .در و اجازه ورود، وارد شد

 .بیارماز منشی خواسته بودید که براتون صورت جلسه دو روز پیش رو  -

های محکم و استوار سمت میز ریاست رفت. از راه رفتنش هم با قدم

شود فهمید، دستیار منشی بودن برایش کم است، باید برای خودش می

 .کسی شود

 ممنون، روی میز بذارشون. -

تر سمت میز ریاست رفت و کاور بار کمی جدیسحر با همان متانت، این

را اخیراً به اخالقش اضافه کرده  . کمی جدی بودنرا روی میز گذاشت

 زد.بود، حتی در کالمش هم چشمک می

  با من امری ندارید آقای تجلی؟ -

اش برداشت و روی میز خم شد. رمیچ صندلی روی  اش را ازتجلی تکیه

 با دست اشاره کرد که سحر روی صندلی کنار میزش بنشیند.
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   بشین دختر جان! بشین که باهات حرف دارم. -

 پدرش قدیمی رفیق همان تجلی  کم، مدت این در  .نشست  آرام  سحر

 شناخته خوب داشت، ذهنش هایدست دور در ازش کمی خاطره  که را

 .بود

شود. آید، یک پدر مهربان میدانست وقتی از جلد ریاست بیرون میمی

 آن را بارها در محیط خارج از کارخانه دیده بود.

را خوب شناخته بود، او هم سعی کرد کمی لحن این مرد پر از تجربه 

 تر رفتار کند.مالیم

 درخدمتم. -

هایش برداشت و لبخندی کم رنگی اش را از روی چشمتجلی عینک طبی

 اش کاشت.های چروکیدهمیان لب

من شصت ساله که توی این کارم. وقتی خواستم شغلم رو شروع کنم،  -

 چیزی هر من. کردم رشد  آروم -آرومام شروع کردم، از پارکینگ خونه

 فکر. جنگیدم براش شب و روز. نیاوردم دست به شبه یک خواستم، که

 هایخواسته برای وقتی. آسونیه کار هویج، مربای شیشه دوتا پختن نکن

. زنیمی هم رو هاتخواسته زنی،نمی هم هویج میری، دیگ پشت بلندت

هام. با، پختن خواستهمر پختن نه. پختن به کردم شروع دیگ دوتا از من
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هام تا تونستم دست هرکسی گرفتم تا شدم این چیزی توی راه خواسته

کنند، جا رو نبین که فقط یه مشت آدم دارن کار میبینی؛ اما اینکه می

جا وقت گذاشتم تا بفهمم کی به درد های اینتک آدم به من برای تک

تولید مواد غذایی، برای خودش یک پا  بر جا عالوهخوره. اینچه کاری می

کاره فهمیم چی. هرکس که از این در میاد تو، میشناسیه کارخونه آدم

 ی افراد این کارخونه.است؛ نه فقط من، همه

که اش رو به صندلی داد و کمی ساکت ماند. سحر به خیال اینتجلی تکیه

ت و جلوی گلویش خشک شده، یک لیوان اب از روی میز مقابلش ریخ

  تجلی گذاشت.

 فکر کردم کمی گلوتون خشک شده باشه. -

  .نوشید  ای از لیوانتجلی جرئه

 درست فکر کردی دختر جان. -

  سحر لبخند کم رنگی زد.

  نوش جان. -

 جا برسیم.ها زدم که به اینی این حرفهمه -

  رنگ شد و هزار و یک فکر در ذهنش چرخید. به سحر کمی رنگ
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  ای برسیم؟چه نتیجهبه  -

  خوری.که تو به درد این کار نمیاین -

آب یخ که هیچ، سطل یخ هم باز هیچ، یک تانکر آب به روی سرش خالی 

ریش شد و  -اند. پشتش از سرمای حرف تجلی لرزید. دلش ریشکرده

هایش هم که هایش شک نداشت، به چشممغزش متشنج! به گوش

اند، شک نداشت. به خودش شک کرد، های تجلی از دهانش هم خوحرف

ها هم شک آن به تمام کارهایی که در این مدت کم انجام داده بود.

 بار دهان خودش خشک شد.برانگیز نبودند، این

 اش را ادامه داد:تجلی که متوجه حال روز سحر شد، سریع حرف

 خوری، شاید بهتر باشه کهتو به درد زیر دست موندن یه نفر دیگه نمی -

 .ارتقای شغلی بگیری

کنند، کلمات هستند که ها نیستند که دیگران را دق مرگ میاین آدم

  کنند.ستانند و دوباره احیا میروح آدمی را می

! یعنی این که ببخشید آقای تجلی، من درست متوجه منظورتون نشدم -

 من... .

  .هایش را قطع کردتجلی حرف

خوام که تو دختر جان! از فردا می متوجه شدی، خوب هم متوجه شدی -
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  خودت منشی من بشی.

  شند؟پس آقای کرمی چی می -

خوانند استعفا بدند، ظاهراً قراره از ایشون به خواست خودشون می -

 جا به یک شهر دیگه برند.این

دانست چه واکنشی نشان دهد. باید از همین سرش را پایین آورد. نمی

اش را در دست زنجیر احساسات رام نشدهکرد، باید اآلن تمرین می

 .گرفت تا دیگر سرکشی نکنندمی

 .آرام از روی صندلی بلند شد

 .از لطفی که به من دارید واقعاً ممنونم -

ممنون نباش دختر جان! هرکسی باید به درستی سر جای خودش  -

 .میاد پیش فاجعه  باشه، وگرنه

 .داد را جوابش محکم و  های تجلی زل زدبه چشم

  .حق با شماست -

 .باشی نداشته مشکلی تا کنه آشنات کارها با بیشتر میگم کرمی  به -

 ممنونم، اگر امری نیست من برم؟ -

 .تونی بریمی -
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اش از چیزهایی که شنیده بود را آزاد از دفتر بیرون آمد. نفس حبس شده

 شودنمی   هم باز بگیرد، محکم  قدر قالده احساسش راکرد. هرچه

 .افتاد راه به میزش طرف و زد  لبخندی. کرد کنترلش

 .فرنیک  خانم -

سوخت. به قول به سمت صدا برگشت، کرمی بود. کمی دلش برایش می

 .ها خود کرده را تدبیر نیستقدیمی

 بله؟ -

ها آشنا کنم. اگر آقای تجلی گفتند که شما رو بیشتر با کارها و فعالیت -

 شروع کنیم؟آمادگی دارید از اآلن 

 مهم برایش باید هم اشثانیه یک حتی کرد،می طال روکش را وقت  باید

 .باشد

 .بله، حتماً -

مسیرش را سمت میز منشی کج کرد. چندان زیاد زمان برده نشد 

 منشی میز به را وسایلش سریع خیلی  سلط شد.م کارهایش بر تقریباً  که

 از کند،می پیشرفت دارد کهاین از بود خوشحال درون از. داد انتقال

 .ندارد قبلی سحر به شباهتی دیگر کهاین

کرد در جلسات حضور رفت. بیشتر سعی میهمه چیز به خوبی پیش می
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هایی داشت و چید. برنامههایی میآرام برای خودش نقشه -پیدا کند. آرام

خودش ترین جنگش با ریزی زیادی در راه بود. مهمهای بدون خونجنگ

گذاشت. هایی که از خیلی قبل داشت. باید کنارشان میبود؛ با خواسته

شد که منیر آرام دست به یقه اعتقادات و حتی هنجارهایی می -باید آرام

 .و حاج حسین برایش دیکته کرده بودند

 دیگر حسین حاج و منیر. گذشتمی استخدامش  تقریباً دوسال از  

 کرده بزرگ و بود دخترشان هرچند. تندنداش جدید سحر این از شناختی

 .زدمی برهم را چیز همه زمانه دست اما خودشان؛

 بودند، خریده تازگی به که میز سر بر را شده آماده  سحر بشقاب خورشت

زمین نشستن هم  حتی یا و نشستن تخت روی بر عادت دیگر. برد

 .نداشت

 این هم خورشت. خب دیگه چیزی کم و کسر نیست؟ -

 .منیر نگاهی به خورشت انداخت و با لبخند نگاهی هم به سحر انداخت

 دستت درد نکنه مامان جان! ولی مناسبت این آشپزی کردنت چیه؟ -

  .میگم براتون، فعالً غذا از دهن میوفته. بابا بدید براتون برنج بکشم -

 .بشقاب برنج را جلوی حاج حسین گذاشت

 طوره؟مامان خورشت بکش، ببین طعمش چه -
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 .حاج حسین برای خودش دوغ ریخت

 چیه کارت این مناسبت مادرت، قول  دستت درد نکنه بابا جان! ولی به -

  .باشی کرده کارها این از ندارم یاد آخه؟

  .شان را خراب کندخواست شام امشبسحر به اجبار لبخندی زد، نمی

   .حاال بخورید، بهتون میگم -

تر مشغول شد. منیر و حاج حسین نگاهی به هم سریعو خودش زودتر و 

 کنند؟ چه. بودند مانده واج و هاج  انداختند. کمی نگران و کمی هم

 .بودند سحر نگران بیشتر

منیر کمی از غذایش را خورد. کنجکاوی بیشتر امان نداده بود تا غذایش 

 .را کامل بخورد

  .نبود بد اولت بار برای یعنی  بود، خوب  که  واهلل طعمش -

 .سحر سریع حرف مادرش را در هوا قاپید تا سر شوخی را باز کند

  خب از بیست چند میشم؟ -

  .ای از لیوان دوغش خوردمنیر جرئه

 .از بیست میشی، اووم فکر کنم ده -

 .هایش را گرد کردسحر چشم
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  !ده؟ این همه زحمت کشیدم، ده شدم؟ -

 .ودش را دخالت دادحاج حسین که ساکت مانده بود، خ

 .من که پونزده میدم -

 .سحر مثالً حالت کالفگی به خودش گرفت

  .باز هم به بابا کمی امیدوار شدم -

 قرار خودش مخاطب را سحر  تربار کمی با لحن جدیحاج حسین این

 :داد

خبریم؟ یا دوباره ترفیع یا اضافه اتفاقی افتاده بابا جان که ما ازش بی -

 بهتون دادن؟حقوقی 

بار جستی، ملخک دوبار جستی و ای دیگر راه فراری نبود. ملخک یک

 !امان ملخک

او هم مثل پدرش جدی شد و حتی کمی بیشتر! جوری که با همان 

 .بار حرف زدن، نشان دهد که مرغش یک پا دارد و تمامیک

من  گرده به تصمیمی کههنوز اتفاقی نیوفتاده؛ اما قراره بیوفته که برمی -

 .زنیدگرفتم و اتفاقات رو شما رقم می

. منیر و حاج حسین که این لحن سحر را ندیده بودند، کمی جا خوردند
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 .فرستاد باال را ابروهایش از یکی  سحر

 .هاتونالبته با واکنش -

خور، زودتر از حاج حسین منیر که سر درگم مانده بود و کمی هم دل

 .دست به کار شد

 .حرف بزن ما هم بفهمیمسحرم، واضح  -

نفسش را عمیق بیرون فرستاد. به لشکریان اعصابش دستور آماده باش 

ای برهم گذاشت و تمام قدرتی که های درشتش را برای لحظهداد؛ چشم

 .داشت در کالمش مخلوط کرد

 .خوام توی این محل باشمخوام خونه بخرم، دیگه نمیمی -

هایشان شک شدیداً به گوشهای حاج حسین و منیر گرد شد و چشم

 .کردند. خب، حق هم داشتند

های حاج حسین که به خودش زودتر مسلط شد و سعی در هضم حرف

 :سحر داشت، جوابش را داد

 خوای بری؟می -

 !داد از حاال او کیستکرد؛ باید نشان میباید شروع می

من چند خوام. درضهاش رو نمی. دیگه این محله و آدمخوام برمبله، می -
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 .جایی که نزدیک محل کارم بود رو دیدم، فقط مونده بود مشورت با شما

 متوجه تازه حسین حاج. کردنمی پیدا زدن حرف برای کلمه هیچ  منیر

 و ایستاد شد عصبی بود، رفته پیش کجا تا و بود شده دخترش منظور

 .شد خم سحر صورت توی

هات رو باز کن دختر گوشخواستی این هم نگی! خوب دیگه چی؟ می -

    .ها نداشتیم و نداریم و نخواهیم داشتجان، ما از این رسم و رسوم

گاه میز کرد و تیر آخر را هایش را تکیهسحر هم متقابالً بلند شد و دست

 .رها کرد

ببخشید که این میگم؛ اما من تصمیم گرفتم با حقوقی که گرفتم و پس  -

 .گردمنظرم قرار دادم از تصمیمم برنمی اندازهایی که داشتم، جایی مد

سریع طرف اتاقش رفت. حاج حسین روی صندلی وا رفت؛ منیر دستش 

 .را بر روی سرش گذاشت

جو در خانه سنگین بود؛ هیچ کدام از  گذشتچند روزی از آن شب می

 .شدندموضع خودشان پیاده نمی

ستاد. از ته دل ی خریدش را داشت، ایروی آپارتمانی که نقشهبهسحر رو

 .شود جاآن واحدهای   آرزو کرد که ای کاش هرچه زودتر صاحب یکی از

  .با زنگ خوردن موبایلش، دوباره سوار همان تاکسی زرد رنگ شد
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 .جایی که سوارم کردیدآقا لطفاً برگردید همون -

که نگاه اسم مخاطب آنمعطل جواب راننده نشد. تلفنش را جواب داد. بی

 .کند

 !الو -

 رو بانو صدای تونستیم ما عجب چه سهیل، یستاره خانم سحر  سالم -

 !بشنویم؟

 .نفسش را با صبر بیرون داد

قدر سرم دونی چهسالم رها جون، خوبی؟ ببخشید! خودت که خوب می -

 .شلوغ شده

 پرسی؟حد که یه احوالی از من نمی معرفت! در اینبی -

 .کنمببخشید عزیزم، جبران می -

که به جای خود، پیامک که داده بودی اآلن دیدم، گفته بودی امروز اون -

 .خوای من رو ببینیمی

خواست کار کنی که حدأقل دستت توی جیب آره یادمه، دلت می -

 خودت باشه؟

 نکنه مدیر شرکت شدی، منم قراره معاونت بشم؟ -
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اش بلند شد. سحر کمی گوشی را از گوشش فاصله و بعد صدای خنده

 .داد

  .تو به این آدرس بیا، میگم برات. من دیگه باید برم -

 .تر نکردرها متوجه عجله کالم آخرش شد و مکالمه را طوالنی

 .باشه عزیزم، پس فعالً خداحافظ -

 به گوشی را به داخل کیف برگرداند. بقیه مسیر را به بیرون زل زد؛ تک

 از و بود خانه در که جوی از  های مغزش منقبض شده بودندتک اعصاب

 دست یا بود کرده گم را خودش. شرکت کارهای حجم بابت هم طرفی

وی پایش گذاشته بود. جل تازه راه بود، که هرچه. بود سپرده فراموشی

  .دید جلوی پدرش در بیایدهرگز به خواب نمی

ها خسته بود و بدن درد داشت. خودش را در دستان از این فکر نکرده

چه که در زد به تمام قوایش، برای آنکرده بود. فعالً پارو نمیزندگانی رها 

 .سر داشت، نیازمند بود

کرد. نتیجه هرچه بحث خانه هم زیاد کش آمده بود، باید زود تمامش می

 .خواست باشد، مهم اتمامش بود و بسکه می

با ایستادن تاکسی، سریع کرایه را حساب کرد. جلوی کوچه ایستاد، خوب 

رد. به خصوص آن درخانه آبی رنگ، با آن دو اقاقیا جلویش. نگاهش ک
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رحمی نفس نفس عمیقی کشید که بوی نان تازه در مشامش پیچید. با بی

 .اش را بیرون فرستادزندانی چند ثانیه

شان راه افتاد. با کلید در خانه را باز های محکم به سمت خانهبا قدم

 .رفت پایین شانحیاط در جلوی پله دو از  کرد

های محکم ولی آرام، به طرف گیرد. با قدمحاج حسین را دید که وضو می

 .ایی که پدرش بشنود، سالم کردایوان رفت و زیر لب گونه

 .حاج حسین مسح پایش را کشید و لب حوض نشست

 .اهلل ال اهلل الی -

بر  سحر ایستاد و سرش را کمی مایل به آسمان گرفت، نیمچه لبخندی

 .هایش کاشتگلدان سرخ لب

 جواب سالم واجب نبود؟ -

کرد. هرکه نداند، انگار هایشان را داشت له میزبانش تند شده بود. حرمت

 !چشم و روحاج حسین همسن و سالش است. دخترک بی

هایش را درآورد. های ایوان حیاط باال رفت و سریع نیم بوتسریع از پله

 .چشم در چشم شد وارد سالن که شد، با مادرش

دانست تند رفته است. سرش را زیر هایش را شنید. میدانست حرفمی

هیچ حرفی، در اتاق بست و پشت در نشست. انداخت، وارد اتاقش شد. بی
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شد. هایش را مشت کرد، بر خودش لعنتی فرستاد. نباید بد میدست

 عوض شدن، دلیل بر عوضی شدن نبوده است و نخواهد بود! پس همان

 .بهتر که لعنت بر او باشد

هایش رفت. چمدان مسافرتی د لباسیکم  از جایش بلند شد و سمت

هایش را جمع کرد؛ در حین تا کردن بیرون آورد و سریع لبایس

اش ماند. خواست دست ببرد که گلی -هایش، نگاهش روی چادر گللباس

 .بردارد که به خودش تشر زد

کرد. نگاهش را از شکافت. تخته تغییر میباید یک سری از عقایدش هم 

را برداشت. حالت جعبه داشت کسی، هم به بودنش   اشکف کمد لباسی

 .کرد. جای مناسبی برای وسایل گرانقیمت بودشکی نمی

اش خالی کرد. کیف دستی بزرگ جعبه جواهرات را داخل کیف دستی

. چیند هم کنار را همه  دیگری برداشت، وسایل ضروری و مورد نیازش

حالش را خوب  شفاف چیز هیچ دیگر. دوخت آینه داخل به را نگاهش

کرد. ریمل را از کشوی میزش برداشت و با برس ریمل روی آینه نمی

 .قدری که دیگر صورتش زیر سیاهی ریمل گم شدکشید، آن

ز اتاق بیرون رفت. حاج حسین جا نمازش را پهن کرده بود، ایستاده بود و 

گفت. منیر سعی کرده بود خودش را با کتاب سرگرم زیر لب اذان می

 که زن این بر گذردمی چه که  هد؛ اما خدا از دلش خبر داشتنشان د
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 .است بودن مادر گناهش تنها

 به نگاهش و کشید عقب را بود سالن کنار که ناهارخوری صندلی  سحر

 مشخص اشچهره در چیزی و دوخت  میز قلمکار سفره کج سر هایبوته

 .نبود

انجام دادم. همین من تصمیم گرفتم، بیشتر کارهای سندخونه  -

 .روزهاست که برم

کشید. های حلقه زده را نقاشی میمنیر سرش را باال آورد و نگاهش اشک

 .دهانش خشک بود برای حرف زدن، پس سفره سکوتش را پهن کرد

 .سحر از سکوت بیشتر استفاده کرد

. بودید زاربی  من هیچ نخواستم اون فرزند ناخلفی بشم که شماها ازش -

 ام رو تغییر بدم. این کجاش بده؟ی زندگییوهش خواستم فقط من

از روی صندلی بلند شد. سکوت بیش از حد هم خوب نیست؛ آدم را 

 .کند، پشت سر پدرش ایستادکالفه می

. ازتون خواستم با من بیاید، قبول تونمجا نمیخوام پرواز کنم، اینمی -

کمه، دارم خفه  هوا. جااین بمونم  تونم بیش از ایننکردید. من هم نمی

 !میشم

 .سمت مادرش رفت و جلوی پایش نشست
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گیرم. تو رو خدا با مخالفت مامان، من رو نگاه کن! تازه دارم جون می -

 .بیشتر جونم رو نگیرید

 فرجی شاید تا  واقعاً دیگر درمانده بود. دست به هرچی کلمه بود انداخت

 .دبودن شده آب بارهیک به هامعجزه تمام انگار شود،

جا نشست و شاهد نماز . سحر همانحاج حسین نیت نماز ظهر گفت

خواندن پدرش شد و در گرداب ذهنش غرق شده بود که با حرف پدرش 

 .های برق به او وصل کردندتمام جریان

 .کنممی قبول مادرته، و من از اتخواسته تنها اگه  این -

 پدرش طرف و  شودروی زمین بلند میزند از شود لبخند میشاد می

 و شودمی خشک شود،می زرد حسین، حاج بعدی حرف با که رودمی

 .شودمی پاییزی

ات اما بعدش دیگه دختری به اسم سحر نداریم. به خواسته -

 .نیا ما سراغ دیگه بعدش اما کنم؛می کمکت و  رسونمتمی

دی به اعماق پشت دختر به پدرش گرم است، پشتش لرزید. سوز سر

 .وجودش تزریق شد

خواست؟ خودش خواست، خودش کرد، خودش رقم زد. مگر همین را نمی

ای سحر ی با اعمال درخشانی. گل کاشتهاش! چه کارنامهاین هم نتیجه
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 !خانم

 :سه ماه بعد

که اش را در دست گرفت و با کالفگی روی مبل نشست. از اینلیوان قهوه

هم ریخته بود. بودند از کارخانه و شرکت اعصابش را بهعذرش را خواسته 

 .دانست کار پدرش است که از تجلی خواسته بود اخراجش کندمی

آید؛ اما سحر بچه که نبود، غدتر و لجبازتر هم به خیالشان سر عقل می

اش تن و بدن ی عصبیهای تجلی، خندهشده بود. با یادآوری حرف

 .هایی کردبا خود زمزمهخودش را هم لرزاند. زیر لب 

داد. باید فکری می کرد تا دخترک پاک عقلش را داشت از دست می

 .تر نشده بودبیشتر از این دیوانه

خواهد به رود. اول میشود و سمت تلفن میاش بلند میاز روی کاناپه

شان زنگ بزند و خیال پدرش راحت کند که از کار اخراج شده است؛ خانه

اند باهاش، منصرف طور اتمام حجت کردهآید چهاما یادش که می

 .تواند بدهدشود. طفلک حتی خبرهای بدش را هم به کسی نمیمی

کند. باید کاری نشیند و افکارش را خوب جمع میروی صندلی اپن می

 !کاری متنفر استکند. از بی

آن هایش می گذارد. یکبندد و سرش را روی دستچشمانش را می
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 .آیدش میفکری به ذهن

 .دهدگیرد، به بوق سوم نرسیده جواب میسریع شماره رها را می

الو رها! سالم، منم. ببین وقت ندارم، گوش کن چی میگم. همین اآلن  -

جا نیاز به فتم اینگ بردمت؛ پیش ماه چند که شرکتی همون برو  پاشو

  نیرو دارن، گفتی از این قسمت خوشت نمیاد. یادت اومد؟

 .تازه اجازه حرف زدن پیدا کرد، نفسی کشیدرها که 

 من برای کاری وقتی جااون بیام چرا سوماً خوبی؟ دوماً  اوالً که سالم، -

 نیست؟

 .سحر کالفه نفسی بیرون فرستاد

 .کار هست، یعنی پیدا شد برات. فقط زود باش رها -

 چه کاری هست؟ -

  .گریمنشی -

 .رها صدایش رنگ تعجب گرفت

 خودت منشی نبودی؟مگه تو  -

ها نیست. برو تا کسی چرا بودم، اخراج شدم. ببین اآلن وقت این حرف -

 .جای تو رو نگرفته، فقط زود رها
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رها که فرصت را غنیمت دیده بود، سریع تلفن را قطع کرد و به 

 .های سحر عمل کردحرف

دانست رها دنبال چنین فرصتی است، لبخندی زد و با سحر که می

 :مه کردخودش زمز

کردی آقای تجلی، من از حاال دیگه وقت بازیه، متأسفانه اشتباه می -

 .خواممنشی بودن هم راضی نیستم، من مدیریت می

کند و چشمانش را برای اش را مزه میرود و قهوهو دوباره سمت کاناپه می

 .گذاردساعاتی روی هم می

رد. با دیدن نام خوداند چند ساعت گذشته است که موبایلش زنگ مینمی

 .گیردرها، دوباره جان می

 !الو -

. بودیم دیگه نفر چند و من  جایی که باهم رفتیم،سالم، رفتم همون -

 .کردم پر فرم هایبرگه

 .سحر به هیجان رسیده بود

 شد؟خب، جواب چی -

 .ی من بیشتر نگاه کرد، آخه چیزی داشتم که بقیه نداشتنروی برگه -
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 .کرد سحر چشمانش را ریز

 چی نوشتی؟ -

   .نوشتم به زبان و کارهای کامپیوتری مسلطم -

 .سحر از جایش بلند شد

 .آفرین دختر! گل کاشتی. ببین از اآلن خودت رو استخدام بدون -

 ولی نگفتی چرا اخراج شدی؟ -

پشت گوشی نمیشه، حضوری  خبریمیگم برات رها از خیلی چیزها بی -

 .باید ببینمت

 .کنجکاو و کالفه بود، جوابش را دادرها که 

 .خیلی خب، باشه. پس فعالً خداحافظی -

  .خداحافظ -

بعد از قطع شدن گوشی، سریع سمت کامپیوترش رفت. باید قدم بعدی را 

 .ساختکرد و راه جدیدی میهایی خراب میداشت؛ باید پلبرمی

 .کاری درآمدداند، شاید فرجی شد و از بیخدا را چه می

اش را گشت تا بتواند نقشهها، به دنبال مدارکی میها و پوشهداخل فایل

پیش ببرد. اتفاقاً هم پیدا کرد؛ تنها کافی بود این اطالعات را به رقیب 
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 .شدموقع نانش در روغن میرساند، آنتجلی می

ها را پست کند؛ اما یادش هایی گرفت. خواست آناز مدارک و اسناد کپی

 .هم عوض بشود یا عوضی، نامردی در خونش نیست قدرآمد هرچه

کرد. روی تختش دراز ای انداخت؛ باید فکر دیگری میپاکت را به گوشه

چه که در زمان منشی کشید و تمام فکرش را متمرکز کرد. تمام آن

 سریع جلسات، از یکی  . با یادآوریبودنش رخ داده است، به خاطر آورد

 .دز جرقه ذهنش در فکری نشست،

 از  خواهد انجام دهد. سریع لباس عوض کردخدا رحم کند که چه می

ن تاکسی دست گرفت و با کلمه دربست، اولی برای آمد؛ بیرون اشخانه

 .های بعدی نجات دادخودش را از انتظار ماشین

 که هاییحرف اعماق در و داد صندلی پشتی بر تکیه  با دادن آدرس،

 .نشد رسیدن متوجه و شد غرق بزند خواستمی

 !خانم، خانم -

  .آمد  آن به خودشسحر یک

 بله؟ -

 .نگاهی به او انداخت راننده از داخل آینه
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 .رسیدیم -

  .ممنون -

مطمئن بود از سریع کرایه را حساب کرد و پیاده شد. حاال کمی نا

تر و ی این کارخانه، کمی مصمماش؛ اما حاال با دیدن ظاهر آشفتهنقشه

 .تر بر خودش شدلطحتی مس

های محکم و منظم، طرف اتاق نگهبانی رفت. تقه به شیشه زد؛ با قدم

 .حوصله پنجره را باز کردبارید، بیاش مینگهبان که خستگی از چهره

 .بفرمایید -

  دفتر مدیریت از کدوم طرفه؟ -

جا خیلی بلبشو، منشی هم قبالً وقت گرفتید؟ این روزها این -

 .فرستهکسی بدون وقت مالقات قبلی تو نمی گیرتر شده؛سخت

انگار تازه درد دل نگهبان باز شده بود، به اشتباه سحر را سنگ صبور خود 

 .دید

 نظم چیز همه قبالً نمیاد؟ کی میاد، کی نیست معلوم مدیر  اصالً خود -

 .ریخته هم به حاال ولی داشت

های بیشتر نداشت، حرف نگهبان را قطع سحر وقت برای شنیدن حرف
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 .کرد

 اآلن چی؟ هستند؟ -

واهلل خانم، من تازه سر شیفت اومدم، ندیدم که ایشون بیان، شاید هم  -

 .اومدن. واهلل خبر ندارم

 موقعهمان که برگردد خواست  سحر از پر حرفی نگهبان کالفه شده بود.

 .آمد پایین راننده سمت شیشه و زد ترمز پایش کنار رنگی مشکی ماشین

 به  نگهبان با دیدن راننده، سریع مانع را باال برد. راننده نگاه موشکافانه

 .شد رد آرام و انداخت سحر

 .سحر خواست بیرون برود که با حرف نگهبان منصرف شد

 داخل وگرنه  خانم خودشون بودن اگه اآلن بتونی باهاش حرف بزنی، -

 .نمیده اجازه منشی شرکت قسمت

 .ممنون -

. راننده از سریع سمت همان مسیری رفت که ماشین حرکت کرده بود

اش برایش آشنا بود؛ اما از داخل آینه متوجه تعقیب سحر شد. چهره

کارکنانش نبود. ناگهان با به یادآوری شرکت تجلی، سحر را شناخت 

 به سحر داد اجازه و زد ترمز روی. است تجلی منشی  که آمد یادش  که

 .شود نزدیک ماشینش
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 .با نزدیک شدن سحر از ماشین پیاده شد

 فکر کنم شما داخل شرکت یا کارخونه تجلی دیدم، درسته؟ -

 .سحر کمی غرور در نگاه درشت، اما خمارش ریخت

 .سالم، بله درسته -

ن راننده سرش را کمی به عنوان عذرخواهی کج کرد که بیشتر به جنتلم

 .بودنش اضافه کرد

جا آوردم؛ تا ساختمون راه زیادیه، لطفاً  خوام که دیر بهسالم، عذر می -

 .سوار شید

 .ممنونم ازتون -

 حرکت به را ماشین سحر، شدن سوار با  سمت طرف شاگرد راننده رفت؛

 .درآورد

 هستید؟ تجلی  شما منشی شرکت آقای -

 .ی بیرون دوختسحر نگاهش را به محوطه

 .بودم -

 بودید؟ -

 .اخراج شدم -
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 .یک تای ابروی راننده باال پرید

 . ...جاینا ما که بگم باید اومدید،  اگر برای کار -

 .سحر حرفش را سریع قطع کرد

 .برای درخواست کار نیومدم -

 پس چرا اومدید؟ -

اش هیچ معلوم نبود. هایی که نتیجهنفس عمیقی کشید، برای حرف

 .که هر مدیر باید داشته باشدریسک همان چیزیه 

 ادغام پیشنهاد اون دادن  برای کمک اومدم. من اون روز که برای -

 و شما وگویگفت شاهد و بودم دفتر داخل هم منم بودید، اومده  شدن

 .تون کنمخوام کمکو شنیدم، می دیدم رو چیز همه. شدم تجلی آقای

 .نشست مرد  ی لبگوشهی تمسخر بود، لبخندی که بیشتر نشانه

خوای کمک کنی؟ تو حتی شغل موقع شما میتجلی کمکی نکرد، اون -

 !هم نداری

 .ها کرده بودی این حرفسحر از قبل خودش را آماده

تجلی کمکت نکرد، چون نخواست. من توی بیشتر جلساتش بودم. اون  -

ره. کنه، این رمز موفقیت که داهای لب ورشکست شدن کمک نمیبه آدم
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قدر چیز یاد من دو سال کنارش بودم، زمان کمیه؛ اما این دو سال این

 .کنمکار میگرفتم که بدونم دارم چه

شد ایستادند و هر دو نزدیک سوله که آخرش به یک ساختمان مناهی می

خواست با آمدنش هم شایعه پیاده شدند. سحر پشت سرش راه افتاد؛ نمی

دند. تقریباً بیشتر وسایل خاموش بودند و درست کند. اول وارد کارخانه ش

 .کردخط تولید آرام کار می

 خوب را جاهمه. کردمی سعی سحر و  دادندمی سالم تند -تند  کارگرها

 قسمت  های پله به آخرش که شدن راهرویی وارد. بسپارد ذهن به

شد و شرکت پشت کارخانه بود. منشی با دیدن کت منتهی میشر

 .جایش بلند شدرئیسش از 

  .سالم آقا -

  .بیارید  سالم، لطفاً دوتا چایی -

 .و بعد کنار ایستاد تا سحر اول وارد دفتر شود

هم ریخته به نظر آمد؛ اما حق  بعد از ورودش در نگاه اول، همه چیز به

 .داد

 خوام بکنم چیه؟به کمکی که می خب آقای شمس، نظرتون راجع -

  .رفت ریاستش صندلی سمت  شمس
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کنم. کارخونه هم که دیدید، این هم کم ورشکست می -من دارم کم -

ها به بانک، به زودی هم کارخونه، هم شرکت بابت بدهی اوضاع شرکتم

 .گیرندتوی مزایده قرار می

 .سحر لبخند آرامی زد

 حتی نشه، حل  هایی دارم. این روزها چیزی نیست که با پولبرنامه -

 .مزایده

 .شمس که کمی کالفه شده بود، سمت میزش خم شد

جا پول؟ به نظرت اگه پول داشتم وضع من این بود؟ اصالً به این -

 رسیدم؟می

 .اش را به صندلی دادسحر تکیه

های ناالیق زیادی ذارم شرکت و کارخونه وارد مزایده بشند. آدممن نمی -

 .براش دندون تیز کردن

حالتش دست در میان موهای سیاه رنگ خوششمس پوزخندی زد و 

 .برد

 طوری؟موقع چه اون -

سحر خواست حرفی بزند که منشی با دو استکان چایی وارد شد. هر 

 هم روی پاهایش سحر منشی، رفتن بعد. کنند سکوت دادن ترجیح  دو



 

 

 WWW.98IA3.IR 306 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

 .گرداند

بانک رو شریک خودتون کنید، البته منظورم رئیس بانک بود. به هرحال  -

گذاری که پولی وارد کاری کنند، سرمایهها بدشون نمیاد بدون اینآدم

 .کنند

شمس که انگار دریچه از روشنایی به رویش باز شده باشد، خوشحال از 

 .صندلی بلند شد

 رشوه؟ -

کنیم. سهم یا یک، همون معلومه که نه، داریم معامله می -

 .داریمبرمی مزایده از رو موناسم عوض در دیم،می   شیرینی

چنانی نداره و پول چندان هم نیست که بشه شیرینی شرکت سهام آن -

 .خرید

 .سحر هم از جایش بلند شد

 !نگران نباشید. پول و سرمایه هست، یعنی میاد -

 طوری؟چه -

 .هایی زیر پا بذارنها برای بزرگ و دیده شدن، باید چیزآدم -

 یابکم جواهری مانند را او  شمس نگاهش به سحر تغییر کرد. حاال
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 .کرد ریز کمی را اشمشکی چشمان. دیدمی

 منظورتون از زیر پا گذاشتن چیه؟ -

  .زندتری میسحر لبخند عمیق

انتظار ندارید که همین جلسه اول همه چیز رو براتون بگم که؟ شما  -

غول طوری رئیس بانک رو راضی کنید. این فعالً به فکر این باشید که چه

 !مرحله اوله، یادتون باشه آقای شمس

 اما برد؛می را دختری هر دل  شمس لبخندی زند از همان لبخندهایی که

 .کرد حفظ را خودش متانت! بردند پیش وقت خیلی را دلش سحر

تون من میرم و منتظر تماس از جانب شما هستم، جناب آقای با اجازه -

 .شمس

 .کرد اشراهنمایی خروجی در تا و شد بلند اشبدرقه برای  شمس

 .لطفاً صبر کنید، به منشی میگم براتون تاکسی بگیرند -

 .مچکرم -

از همان لبخندهای معروفش که هرکس را تا چهل روز، چهل شب در 

رفت. مرد کند زد. شمس دل داشت و داشت از کفش میخودش غرق می

 .آخر شودمی  جنبهقدر بیهم آن
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 .بگیرید  یه تاکسی برای خانم خانم محمدی، لطفاً -

های حسادتش بلند شده بودند، به ناچار منشی که انگار کمی حس

 .گیری آژانس شدچشمی گفت و مشغول شماره

شمس خواست در دفترش را ببندد که با یادآوری نکته مهم، دوباره طرف 

 .سحر برگشت

تماسی ازتون فر، اگر اشتباه نکرده باشم من شماره ببخشید خانم نیک -

  .ندارم

 .سحر لبخند محجوبی زد

 .ام رو بگم، لطفاً یادداشت کنیدبله، من هم فراموش کردم که شماره -

 .کرد یادداشت را شماره برگه، روی و  شمس سریع طرف میز منشی رفت

 .فرامیدوارم دوباره هرچه زودتر شما رو ببینم خانم نیک -

 .کرد زدن لبخند به روادا را نگاهش نزد، لبخند دیگر  سحر

 .روزتون به خیر آقای شمس -

 منشی میز  صندلی تریننزدیک  شمس طرف اتاقش رفت و سحر روی

 رویشروبه دیوار تابلوی به را نگاهش چرخاند، هم روی پاهایش و  نشست

 .دوخت
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 هایسبک از چیزهایی یک. کرد جلب را اشتوجه سورئال، نقاشی  یک

 همراه شد،می برپا نمایشگاه دانشگاهش در که روزهایی. دانستمی نقاشی

ی های درهم آمیختهرفتند و محو رنگهای نقاشی میا سمت غرفهره

 .شدند و هر کدامشان تجزیه و تحلیلی از تابلویی داشتندتابلوها می

هایی ها حرفها و نقاشمند بود و هر از گاهی از سبکرها بیشتر عالقه

هایش نشان برای تشویق کردنش، خودش را مشتاق حرفزد و سحر می

 مندعالقه هم او که دهد نشان تا بپرسد سؤاالتی  کردداد و سعی میمی

 !واقعی دوستی یک گویندمی این به. است

از روی صندلی برخواست و سمت تابلو رفت و محو آن شد. این تابلو را 

 .اثر کیستدانست قبالً عکسش را رها نشانش داده بود و می

کرد تمسخر منشی که کمی به حرکات سحر حساس شده بود، سعی می

 .را کمی قاطی لحنش کند

 دونید؟شما از نقاشی چیزی می -

طور حس حسادتی که دار محمدی را شناخت و همینسحر لحن نیش

 .پشت آن قایم شده بود

 .دونم؛ اما این تابلو اثر خانم فریدا کالو هستشچیز زیادی نمی -

بود،  داده  محمدی از جوابی که سحر با لحن خالی از غرور، اما محکم
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 .ساکت شد. سحر طرف میز محمدی حرکت کرد

 .جا زده شدهاین تابلو به اشتباه این -

 .رفتی محمدی کمی به قرمزی میچهره

 .این تابلو یک هدیه است -

 .سحر یک تای ابرویش را باال فرستاد

 خبر تابلو این تحلیل و معنی از آورده  حتم دارم کسی که این هدیه رو -

ر نداشته که در چه موقعیتی فریدا کالو این نقاشی رو خب حتی و نداشته

 آقای  سقوط منتظر ظاهراً  کشیده! هرکس که این تابلو هدیه داده،

 .بوده شمس

تلفن خواهد جواب سحر را بدهد که کند؛ میمحمدی دندون قروچه می

خورد. عصبانیتش را سر مخاطب پشت گوشی خالی شرکت زنگ می

 .کندمی

 بله؟ -

- ... . 

  .تو بیاد  بذار -

کند کمی آرام باشد و گذارد و سعی میتلفن را سر جای خودش می
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 .تعادل خودش را حفظ کند

  .تاکسی پایین منتظرتونه -

 !امید دیداراز هم صحبتی با شما خوشحالم خانم محمدی، به  -

 که بیندمی را شمس سایه اییلحظه برای راهرو،  و هنگام برگشت سمت

زند و از همان مقابلش افتاده است. لبخندی پیروزمندانه می دیوار روی

 .رودمسیر آمده به بیرون می

کند. از مکالمات گرفته تا نوع راه رفتن در راه همه چیز را خوب برسی می

 .رهای محمدی را هم بررسی کردو نشستن شمس، حتی رفتا

حس ششمش به کار افتاده است. رها بارها به او گفته بود که این حسش 

  .هاستها و پلیسبیشتر شبیه کارگاه

با ایستادن تاکسی جلوی آپارتمانش، از ماشین پیاده شد. این همان 

آپارتمانی نبود که آرزویش را داشت و روزها بعد از ساعت کاری، 

کار ایستاد؛ اما بدک هم نبود. برای دختر مجرد و فعالً بیمیرویش روبه

خواهد و این آپارتمان جز مناسب هم بود؛ اما مدیر بودن رویا پردازی می

 !خواست و بهترش راهایش نبود. بیشتر میرویا

هنوز به جایی نرسیده، زیادخواه شده است؛ خدا رحم کند به آن شالیزار 

 !د زرق و برق چیزی نشودسرسبز قلبش! ای کاش دربن
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با وارد شدن به آپارتمان، نگاهش به پاکت اسناد افتاد. باید فکر دیگری 

 .کردبرایش می

 بودند چیزهایی هنوز برداشت، را رسیدش سر  لباس راحتی به تن کرد و

نوز اتصاالتی به شخصیت قبلش داشت، ه کردند،می اذیتش که

 .خواست کامالً دفنش کندمی

. تمام که اتفاق افتاد هایش نوشت تا به امروز، تمام آنچهکودکینوشت از 

اش را های ریخته شدهتک قطرات اشکبههایش را نوشت، تکخنده

ها حکم قبری را داشت که نوشت. همه چیز را نوشت؛ این نوشتن

 .سرد  کرد و خاکشخاطرات را در خود دفن می

س سه نفره که سر رسید را با خودش به داخل اتاق برد. عک

 و برداشت آینه باالی یگوشه از را بودند کنارش محمد و مسعود  خودش

 .داد جای هایشلباس کمد باالی  را آن و گذاشت دفتر بین

با صدای گوشی خانه، به سمت سالن برگشت. شماره ناشناسی بود، در 

 .جواب دادن کمی مردد بود

 !الو -

- ... . 

 !الو -
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- ... . 

شنوی؟ فکر کنم اشتباه زنی؟ صدام رو میبابا! چرا حرف نمیالو! ای  -

 .گرفتی

های مانده شب قبل که تلفن را قطع کرد، سمت یخچال رفت از غذا

ماکارونی بود، گرم کرد. موقع غذا خوردن نگاهش به سس کچاپ افتاد، 

 خوردن غذا از دست. بود گیریشکل حال در هاییایده  انگار در ذهنش

 .نوشت را هایشایده تمام و آورد مدادی کاغذ با سریع و کشید

قدری که تاد؛ اما ذهنش بیشتر مشغول شده بود، آناف  غذایش از دهن

 بود شده پر که کاغذ به  افتادند. نگاهیهایش از ذهنش عقب میدست

 .است کرده یادداشت را هاآن که شد راحت کمی خیالش حاال انداخت،

روی بهروی همان کاناپه، رو تنش خسته بودذهنش آرام گرفته بود و 

خواهد چسبی که آدم دلش نمیتلوزیون خوابش برد. از آن خواب دل

چشم باز کند؛ حتی اگر سالیان طول بکشد، حتی اگر جز از اصحاب کهف 

 .بشود

رویش بود، پس تا بهچسب بودنش راه های سخت روشاید دلیل دل

 درشت  هایخوابیدن خسته شد و چشمقدری که از توانست خوابید؛ آن

 .شد باز خوانش غزال
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به سمت سرویس بهداشتی رفت و آبی به صورتش زد، کمی حالش جا 

آمد. نگاهی به ساعت انداخت. ساعت تقریباً شش عصر بود و هوا رو به 

 .تاریکی

کاغذی که باعث شد از نان خوردن بیافتد را برداشت و داخل صندوقچه 

 .دادهای دیگر، کارهایی که باید انجام میروی برگه  تزئینی گذاشت و

. حاال چید سناریوهایی ذهنش  هایش را لیست کرد و درکارها و نقشه

  .ماند تا خبری از شمس بشوددیگر باید تنها منتظر می

اش بود. برای خودش شام مفصلی تدارک دید. شدیداً حاال شدیداً گرسنه

. درحال آبکش کردن برنج بود که صدای اشتها به خوردن پیدا کرده بود

 !اش را جلب کرد؛ پیامک از طرف ناشناس بودپیامک موبایلش توجه

 .سالم، شبتون به خیر -

 خوبی حس هیچ سالم این از و دانستمی را هاسالم معانی حدودی  تا

 کسی چه طرف از که بزند حدس توانستمی تقریباً. کردنمی برداشت

 :کرد  تایپ سریع. است

 !نمیارم جا به که خواممی عذر متشکرم،  سالم -

ها رفت. کارش که تمام شد، شعله دوباره سراغ آبکش کردن برنج

کن زیر قابلمه گذاشت تا خیالش راحت باشد. وسایل ساالد آماده پخش
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بار هم صدای کرده بود؛ دستانش را شست که دست به کار شد که این

 .کار شدپیامک مانع این

 .هستم شمس نکردم، معرفی  خوام که خودمعذر می -

ت از آب درآمد. با خیال راحت به هوشش لبخندی زد؛ اما حدسش درس

داد که از آن ها نشود. باید نشان میبود تا درگیر حاشیهباید مراقب می

 اولتیماتوم اآلن از باید. بدهد رابطه نوع هر  دخترهایی نیست که تن به

 .خودش یشیوه به خودش، زبان به اما کرد؛می شروع را هایشدادن

کنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، روی پیشنهادم فکر خواهش می -

 کردید؟

موبایل کنار دستش گذاشت و مشغول درست کردن ساالد شیرازی شد. 

هایش را که خورد کرد، نمک و نعنا خشک هم روی آن پاشید. گوجه

اش را رنگین کرده بود و دلپذیر؛ جوری که حتی اگر یک آدم که سفره

 .افتادذا خوره باشد، با دیدن آن سفره آب از دهانش راه میدل سیر هم غ

ی موبایلش و در مشغول غذا خوردن شد. با روشن و خاموش شدن صفحه

 .آخر صدایش، متوجه پیامک دیگری شد

ممنونم، بله فکر کردم تقریباً چیزی برای از دست دادن ندارم، این  -

 .آخرین شانس من سحر خانم
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کرد. انگار متوجه حر خانم حالش را بد میس  کلمهاز تمام متن پیامک، 

ها بود هایی بود که پرروتر از این حرفمنظورش نشده بود، شاید هم از آن

 .تا بخواهد یا نخواهد که بفهمد

فر صدام کنید جناب آقای شمس! پشیمون شم نیکممنون می -

 .شیدنمی

مردک  های تایپ شده سحر، سیلی محکمی بود توی صورت شمس.حرف

کند، مثل منشی حساب کار دستش آمد که این با دیگران فرق می

شرکتش نیست، مثل دخترهای رنگارنگ دور برش نیست، مثل زن های 

 !بوک نیست؛ با همه فرق دارد، خیلی هم فرق داردداخل فیس

ها داخل ماشین چید. سراغ سحر با خیال راحت شامش را خورد و ظرف

ینترنت چند عکس با کیفیت، مشابه کامپیوتر رفت. از داخل ا

 در شد؛ خودش ایمیل وارد هم طرفی از. کرد دانلود شمس  محصوالت

 هم مؤفق که بگردد تبلیغاتی هایایمیل دنبال کردمی سعی هاایمیل بین

 بستگی او به چیز همه دیگر حاال کرد؛ یادداشت را هایشانآدرس. شد

 .داشت

بیدار شد. با دیدن ساعت و بعد اسم رها، با صدای زنگ موبایل از خواب 

 .کمی خیالش آسوده شد
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 .سالم رها خانم -

 .هنوز خوابی دختر؟ راستی، سالم -

شده خانم خیلی خسته بودم؛ دیشب تا دیر وقت بیدار بودم. حاال چی -

 سحر خیز شدند؟

 .مشتلق بده تا بگم -

 خواد؟زود بیدار شدنت مشتلق می -

 .نه نداره؛ اما برای علتش داره عزیزم که خودم  دنش بیدار زود  برای -

 خب، حاال علتش چیه؟ -

  .گیرممی هم جااون میگم، بهت اتخونه  میام -

 .زحمت میای شیرکاکائو بخربی -

 .رها لحنش را کمی شاکی کرد

 امر دیگه ندارید؟ -

بیاورد، که حرص تنها دوستش را در تفاوت، برای آنسحر هم متقابال ً بی

 .جوابش را داد

 .فعالً همین، زود هم بیا -

  !بچه پررو -
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 .ی سحر حکم خداحافظی را داشتخنده

. کرد مرتب را خوابش رخت و زد صورتش و دست به آبی رها، آمدن  تا

 .بست سرش باالی و کرد شانه سریع را دارش فر موهای

کند؛ بعد هم وارد آشپزخانه شد و کتری برقی را روشن کرد تا چایی دم 

 .خورد گوشش به آیفون  صدای که شد میز چیندن  مشغول

 .گوشی را برداشت

 کیه؟ -

با شنیدن صدای رها، در با صدای تیکی باز شد. در واحد را باز گذاشت و 

 .ی کارش رفتبه دنبال ادامه

 .انداخت طنین خانه، داخل رها شوق  چیزی نگذشت که صدای پرشور و

 !سالم -

 را جوابش اعتراض به ساختگی، لحن با. اومد بیرون پزخانهآش از  سحر

 :داد

  !تر باباسالم، یواش -

  .رها دور خودش چرخی زد

   .جا چه قشنگ شدهاین -
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  .گرفت دستش از  سحر شیر کاکائویی که رها برایش خریده بود را

پس چی که قشنگ شده. میز چیدم، دست و صورتت رو بشور، با من یه  -

 .بخورلقمه 

 .هولکی خوردم -ام، صبح فقط دوتا لقمه هولرها: اتفاقاً خیلی گرسنه 

 .سحر: پس زود دست و صورتت بشور، بیا 

ها ریخت. رها سمت سرویس بهداشتی رفت و سحر شیرها را در لیوان

چایی دم کشیده توی قوری سر سفره گذاشت، خودش هم نشست و 

 .کشید انتظارشمنتظر آمدن رها شد که چندان زیاد طول ن

 .به! چه بوهای خوبی میاد سحر خانم -به -

 .یاد گرفتم، بشین تا سرد نشده یه نوع املت -

 .روی سحر نشست و مشغول خوردن شیراش شد رها هم رو به

 !طور بابات اجازه داد مجردی زندگی کنی؟ولی هنوز موندم چه -

که متوجه لقمه در دستان سحر خشک و کالمش در دهانش ماسید. رها 

 .حرفش شد، سریع آن را پس گرفت

ببخشید سحر! قصد ناراحت کردنت رو نداشتم. اصالً فراموشش کن که  -

 چی گفتم. بیا نشنیده بگیر، باشه؟
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 مگر بگیرد؟ نشنیده و  شود دختر جان؟ آدم حرفی را بزندآخر مگر می

 گرداند؟ باز جوب به رفته آب توانمی

 .دونم منظوری نداشتیمیاشکالی نداره،  -

خواهی آب دیده گذری، شاید هم میاین هم از خانم بودن توست که می

 .ها بر تو اثر نکندشوی و پوست کلفت که دیگر این حرف

 .خب، حاال از سورپرایزی که برای من داشتی بگو -

 .ی دیگه از شیرش خوردرها جرئه

 شه؟اً مشتلق من چی میاوالً که سورپرایز نبود یه خبر خوش بود، دوم -

 .سحر لقمه داخل دهانش را پایین فرستاد

خب، همون خبر خوشت چی هست حاال؟ مشتلق باشه برای بعد از  -

  .شنیدن خبر

 به را انگشتش و کرد ریز را چشمانش  ی رها کرد. رهاچشمکی حواله

 .آورد باال تهدید نشانه

 !وای به حالت اگه چیزی ندی -

  .زندمیسحر لبخند مرموزی 

  .خیالت راحت -
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 .اش تکیه دادرها به پشتی صندلی

  .استخدام شدم -

 برانداز خوب را اشچهره اما  سحر برای چند لحظه ناباور نگاهش کرد؛

 .نداشت شوخی رد کرد،

 جدی میگی رها؟ -

 .جا باشممعلومه! از فردا هشت صبح باید اون -

داد، اقداماتی که باید انجام میسحر از ته دل خوشحال شد. حاال یکی از 

 .جلو افتاده بود

 .خوابش رفت از پشت میز بلند شد، سمت اتاق

 کجا رفتی سحر؟ -

 .اآلن میام -

 .ی فانتزی بودزیاد نگذشت که برگشت و در دستش جعبه

 .این هم برای خبر خوشت -

رها ذوق زده نگاهش کرد و سریع درش را باز کرد. کتاب باریک فانتزی 

 .(خلش بود. با عنوان )چایی با طعم خدادا

 .وای خدا! چه قشنگه این کتاب! مرسی سحرم -
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 .کنمخواهش می -

نفس خورد و در ذهنش سناریوهای بعدی را چید.  و لیوان شیر را یک

 خیلی یکم،. کشاندشمی   کرد؛ باید کمی به اسارتباید رها را آماده می

 .کردمی کم  بودنش رها این از باید کم

 جا کار کنم؟ولی سحر تو چرا اصرار داشتی اون -

 .برای این که فکرهایی تو سرم دارم -

 .رها کمی مشکوک نگاهش کرد

 چه فکرهایی؟ -

خوام یکی بشم باالتر از تجلی! اآلن بهش فکر نکن، بعداً برات بیشتر می -

 .توضیح میدم

ذهنش بود بپرسد یا داست سؤالی که داخل رها مردد نگاهش کرد. نمی

نه؟ این را هم سحر متوجه شد. از حاال کمتر چیزی از چشمش مخفی 

 .ماندمی

 سؤالی داری؟ -

 . ...کهدر مورد شغلت، این -

 .سحر حرفش را قاپید
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 که چرا اخراج شدم؟این -

 تو که خوب بودی، چرا بیرونت کردن؟ -

 .سحر نگاه تعجبی بهش کرد

با از تجلی خواست اخراجم کنه، مگر که خوب بودم؟ هنوزم هستم! با -

ها زندگی کنم؛ تجلی هم از سرم به سنگ بخوره برگردم پیششون و با اون

 .رفقای قدیمی باباست روش رو زمین ننداخت

 .رها نگاه عمیقی به سحر انداخت

 .بابت صبحونه ازت ممنونم -

 خوری برات بریزم؟جون. چایی می نوش -

 .نتویش را باز کرده بود، سمت سالن رفتهای مارها که کامل دکمه

 .نه، ممنون -

 .سحر سریع وسایل را جمع کرد و پیش رها رفت

تونه کمکم ، تو تنها کسی هستی که میرها اآلن بیش از هرکس دیگه -

 .کنه

 .رها نگاهش رنگ تعجب گرفت

  منظورت چیه؟ -
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 .سحر خودش را به طرفش مایل کرد

 سعی  واجور هستند. هیچ وقت -های جورآدمببین توی اون شرکت،  -

 رسمی خیلی شدی، هم اگر بشی؛ کالم هم پخش توزیع مدیر با نکن

  .زنه هم به حال هم نگاهش حتی میگم، چی فهمیمی ببینی. باش

 !گفتی این آدم شناسه کهچرا پس تجلی نگهش داشته؟ تو که می -

. توی بیش از حد و اندازه مؤفقه رشکا  نگهش داشت، چون توی -

قسمت حسابداری یه مهربانی هست، مرد خوبیه، سرش به کار خودشه؛ 

نظیره این مرد! اما یه کارآموز داره، یه دختره کشه، بیمو رو از ماست می

 تجلی از یکی ظاهراً. بگیره یاد کار که است شده سفارش هم او  که

 حد از بیش  ؛ اما این دختردهکر من بابای که کاری مثل خواسته،

 بهش رو اطالعات همه هست، حواسش  مهربانی! عادی غیر و کنجکاو

 سعی تلفن، با زدن حرف موقع حتی باش، هاتحرف مراقب توهم. نمیده

 .بزنی حرف آروم  کن

های سحر، تقریباً فهمیده بود باید رها نگاهش را به میز دوخت. با حرف

 !کار کندچه

 ها رو تو دوسال فهمیدی؟ی اینهمهتو  -

طور برخورد کنم. رها . بعد فهمیدم با هرکس چهنه، توی پنج ماه اول -
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 موقع اون چون  جا؛ اما کسی نفهمه،باید بشی چشم و گوش تجلی همه

 .بدند سوخته اطالعات بهت ممکنه

 کنم؟  یعنی میگی برای تجلی توی شرکت خودش جاسوسی -

موقع نگهت جاسوسی نیست، باید بفهمه دور و برش چه خبر، اون -

 .  .... درضمندارهمی

 .خواست حرفش را بزند که موبایلش زنگ خورد

 .اآلن میام -

ی شمس، کمی اخم کرد. طرف موبایلش رفت؛ با دیدن شماره

زدن  جواب دهد؛ اما دیر یا زود مجبور به حرفخواست پیش رها نمی

 .شدمی

 .الو -

 .تون به خیرفر، صبحسالم خانم نیک -

 .سالم آقای شمس، روز شما هم به خیر -

 .گونه باشد تا حسابش از دیگران جدا شودخوب فهمیده بود باید چه

 .بد موقع که تماس نگرفتم -

 !نه، اصالً -
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 .توان بهترین نتیجه را گرفتانه میکوتاه و مختصر، اما هوشمند

 .کنم؛ اما باید ببینمتونبا پیشنهادتون موافقت می -

خوشحالی سراسر وجودش را گرفت. امروز همه چیز بر وقف مرادش بود؛ 

داد، حدأقل جلوی شمس. نفسش را آرام بیرون فرستاد و اما نباید لو می

 .سرد، جوابش را دادبا صدای خون

 .خوشحالم. بله، حتماً باید مالقاتی صورت بگیره خبراز شنیدن این  -

 نظرتون در مورد یک ناهار چیه؟ -

 .سحر چند ثانیه چشمانش را روی هم گذاشت

متأسفانه وقتی برای ناهار ندارم. اگر اجازه بدید، فردا صبح میام  -

 .شرکتتون

  .هایی نبود که راحت پا بدهدخیر، این دختر از آن

 .ًفعالپس منتظرتونم،  -

 .رها نگاه مشکوکی بهش انداخت -

 شمس کیه؟ -

 .شدمی  او که غریبه نبود. از اآلن هم باید دست راستش

 .صبر کن چیزی بیارم بخوریم که حرف زیاد داریم -
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 .وارد آشپزخانه شد و ظرف تخمه جوانان برداشت و سمت رها رفت

 ی تخمه شکستن هستی؟پایه -

های کاناپه را برداشت و روی زمین از کوسن رها بشکنی در هوا زد و دوتا

 .نشست

 .معلومه که هستم -

 .سحر کنارش نشست و مشغول شکستن شد

خوام. با اوضاع اقتصادی پیش ببین رها، من یک سری اطالعات می -

شون هم شمس بود. تجلی کنن؛ یکیها دارند ورشکست میاومده، خیلی

. ازت کنهورشکستگی فسخ میهای لب قردادهاش رو سریع با شرکت

 .خوام قردادش رو با هر کدوم که فسخ کرد، به من بگیمی

 .های درشت شده نگاهش کردرها با چشم

  !منظورت چیه؟ سحر من اطالعات شرکت رو به تو بدم؟ -

فهمی. همین چیز رها یه چیزهایی مشکوکه؛ تو هم بری تو شرکت، می -

 آروم -آروم  ها ورشکست کنن و تجلیخیلیمشکوک، باعث شده که 

 قرار تجلی با که هاییاون همه اآلن! کن فکر یکم. بشه غول یه به تبدیل

شدن، اگر هم نشدن مشکالت مالی دارن به جز  ورشکست یا بستن، داد

تجلی. یه چیزی این وسط درست نیست. منم که همه اطالعات رو 
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 .خواممی ها روخوام که، اسم و رسم ورشکستهنمی

 .رها کمی به فکر فرو رفت و تخمه در دستانش مانده بود

کنه که همه برند جاده خوای بگی که تجلی داره کاری مییعنی می -

 خاکی تا خودش بمونه؟

 .درآورد دهانش از را تخمه پوسته  سحر

  .همه به جز یکی -

 .ندادنگاه رها رنگ سؤالی به خودش گرفت؛ اما سحر اجازه حرف زدن 

کنه تا یکی مثل اون بشه. رقیب خودش. تجلی همه این کارها رو می -

هاش دهاستفا. بشه رقابت وارد باهاش که  قدرالبته شده؛ اما نه هنوز اون

بار برای . رها یکهایی مثل شمس کرده و دور انداختهرو از شرکت

همیشه میگم که چی تو سرمه، تو هم خوب گوش کن تا بفهمی چی 

 .خواممی

هایش را رها خودش کاسه تخمه را کنار گذاشت و کوسن زیر دست

 .جا کردجابه

 .امآماده -

های ورشکسته رو ادغام کنم؛ فرقی هم خوام تمام شرکتببین، می -

ها، چه جور آدمیه. خوش کنه مدیر عامل هرکدوم از این شرکتنمی
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یر یک اسم و گذرون یا سخت کار کرده، همه و همه باید یکی بشند و ز

 .رسم قرار بگیرن

 یه برند جدید؟ -

کرد. رها با هم برند جدید و هم چیزی که تجلی فکرش رو هم نمی -

شون آور خونهها نونگردن؛ خیلیها سر کارشون برمیکار خیلیاین

 موقعش به که کنی، شیطنت یکم باید  تو نیست؛ این فقط تازه  میشن.

  .میگم بهت

 .ته شد و بهم اطمینان خاطر دادندنگاهشان درهم دوخ

 .رها نگاه ساعت کرد و از جایش بلند شد

 .من دیگه باید برم، هر کاری که الزم باشه انجام میدم -

 .خدا به همراهت -

  .خداحافظ -

با رفتن رها، سمت صندوقچه رفت و لیست کارهایش را درآورد و 

شمس تیک زد؛ روی منشی شدن رها و قبولی درخواستش از طرف روبه

  .های بعدیماند قدمحاال می

 دانستمی  سمت سالن رفت و با موبایلش شماره شرکت شمس را گرفت؛

م نشده. بعد از چند بوق، تلفنش تما اداری ساعات و هست کسی هنوز که
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 .جواب داده شد

 !الو -

 .سالم خانم محمدی -

 جواب  دیدمحمدی انگار برایش صاحب صدا آشنا بوده باشد، با شک و تر

 :داد را

 سالم، شما؟ -

فر هستم؛ زنگ زدم که بهتون بگم لطفاً برای فردا صبح، یک من نیک -

 .وقت مالقات با آقای شمس تعیین کنید

 دست از را کنترلش آرام -آرام  منشی که حاال صدا را شناخته بود، داشت

 .بود شده وسواس سحر روی انگار. دادمی

 کار رو بکنم؟باید اینخوام، چرا عذر می -

جا است دانست این سؤالش بیسحر که لحن حسادت را فهمیده بود و می

 .و ربطی به او که تنها یک منشی است ندارد، اجازه داد بیشتر بسوزد

 .کرداین مالقات از قبل هماهنگ شده، فقط باید کمی رسمیت پیدا می -

 .محمدی نفسش را پرحرص بیرون داد

های قاتی ندارند، در واقع آقای شمس قراره که به بخشفردا وقت مال -
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طور چند جلسه داخلی دارند. اصالً چرا مختلف کارخونه سر بزنند و همین

 دارم برای شما میگم؟

هایش به خنده کش اومده بود؛ اما سعی کرد در صدایش سحر لب

 .مشخص نباشد

ما بگن. گفتم که از قبل هماهنگ شده، منتهی دلیل نداشت که به ش -

خواستم مثل بقیه خاطر این بود که می این که من تماس گرفتم، به

 .دارتونجا باشم، خدا نگهباشم. فکر کنم بدونم چه ساعتی باید اون

اش گرفت. باید های محمدی خندهو سریع تلفن قطع کرد و از طرز حرف

 !کردفکری هم برای او می

 .دارتونخدا نگه

 گرم حین در و کرد گرم ظهرش ناهار برای ار دیشب مانده  شام باقی

 را پاهایش مسح. گرفت وضویی شد، بهداشتی سرویس داخل ناهار، کردن

 سمت و شست را هایشدست سریع ؛شد بلند خانه تلفن صدای که کشید

 .رفت خانه تلفن

 :که نگاه شماره کند، جواب دادآنبی

 !الو -

 .تر شدبار کمی عصبیباز هم سکوت، این
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 الو، الو! تو چرا جواب نمیدی؟ -

 .اش کردسکوت کالفه

ببین چی دارم بهت میگم، من به حد کافی گیر و گرفتاری دارم،  -

 .های تو یکی رو ندارمی مسخره بازیحوصله

 .باز هم جوابی نشنید

دونم و تو، فهمیدی یا بار دیگه زنگ زدی، من میفقط، فقط ببینم یک -

 نه؟

ش توخالی بود؛ اما باید دانست تهدیدجایش کوبید. میو تلفن را بر سر 

 .کرد؛ ولی فعالً وقتش را نداشتکاری می

 .سمت آشپزخانه رفت. لیوان آبی خورد و زیر غذایش را خاموش کرد

بار روی زمین پهن کرد. همین که اولین لقمه را خورد، یاد سفره را این

 گلویش از لقمه اما ؛گفت اهلل بسم لب زیر. افتاد منیر و حسین  حاج

 .کرد جمع را سفره و خورد آبی لیوان دوباره و نرفت پایین

 هایعکس  به نگاهش که   گفتسر جانمازش نشست و زیر لب ذکر می

  .افتاد محصوالت یشده پرینت

ها که رها به او معرفی کرده ی یکی از آتلیهموبایلش را برداشت، شماره

جا سر زده بود گرفت. خدا رو شکر زیاد طول بود و چندباری هم به آن
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 .نکشید که انتظارش پایان یافت

 . ...الو سالم، آتلیه -

 .سالم، بله -

 اگر خواستم،می عکاسی برای نوبت یه  خوام، اگر امکانش هستعذر می -

 .میشم ممنون بشه امروز

 تون چی هست؟موضوع عکاسی -

ها خواستم از چندتا محصول برام عکاسی کنید و یک سری ویرایشمی -

 .انجام بدید

 .تونید تشریف بیاریدبله حتماً، امروز ساعت چهار می -

 .ممنون -

 .فقط فامیل شریفتون -

 .فر هستمنیک -

 .جا باشیداینفر، ساعت چهار خانم نیک -

 .حتماً -

 .دارتونکنم، خدا نگهخواهش می -

خواست هایش را عوض کرد؛ باید همان چیزهایی را که میسریع لباس
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 .بخرد تا مشکلی نباشد

 یبچه دختر که کرد باز را واحدش در  مانتوی ساده به تن کرد و سریع

 .دید در پشت اییمدرسه

 .سالم خوشگل خانم -

اش کمی چشمان معصوم و درشتش به او خیره شد و چانهدخترک با 

 .لرزیدمی

 چیزی شده عزیزم؟ -

 .دخترک جوابی نداد، سحر هم کمی سردرگم مانده بود

 واحدتون کدومه؟ -

 توانست سحر و کرد بلند  روییدخترک دستش را سمت واحد روبه

 .ندارد کلید طفلک این و نیستند مادرش و پدر که بزند حدس

 مامان و بابا خونه نیستند؟ -

دخترک سرش را به نشانه مثبت تکان داد. از جلوی در کنار رفت تا 

 .دخترک وارد شود

  .بیا تو عزیزم -

 .نگاه دخترک مردد شد
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تون بری. حاال فرستم خونهبیا تو، نترس. مامان و بابات که اومدن، می -

 .بیا تو

 .دخترک وارد شد

 نداره که من بدونم؟حاال این خوشگل خانم اسم  -

 .بهار -

چه اسم قشنگی و چه عجب شما حرف زدی! بشین رو مبل، براتون یه  -

 ایی؟چیزی بیارم بخوری، حتماً گرسنه

دخترک دیگر جواب نداد. سحر اول سریع برایش شربت آلبالویی آب زد و 

ها به دست بهار داد. بعد از خوردن شربت، نگاه بهار روی ظرف شکالت

  .ماند

 .تونی برداریخواد؟ میدلت شکالت می -

ها را برداشت. سحر همان ناهارهای گرم شده را بهار سریع یکی از شکالت

 .روی اپن چید

  .بیا بهار جان، ناهار آماده است -

هیچ حرفی نشست و مشغول خوردن شد. سحر نگاهش را به دخترک بی

 .شدساعت انداخت، تقریباً داشت دو می
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 یا  تونبهار تو مانتو رو در بیار، من یه سر بزنم ببینم کسی اومده خونه -

 باشه؟. نه

شان دهد، پس منتظر نشد و سمت خانهدانست باز هم جواب نمیمی

 از دیگر یکی در و  ها باال رفتقدر زنگ زد، کسی نبود. از پلهرفت. هر چه

 .بود نزده  حرف ساختمان این اهالی از کدامهیچ با حاال تا. زد را هاواحد

سالی است، به ه که مشخص بود زن میانخان صاحب صدای  باألخره

 .گوشش خورد

 کیه؟ -

 :سحر با صدای آروم که مزاحم دیگر واحدها نشود، جوابش را داد

  .من صاحب واحد پایینی هستم -

زن که خیالش راحت شد مخاطب دختر است، در را به آرامی باز کرد. 

 .سر نداشت چیزی بر

 سالم، خوب هستید؟ -

 .سالم خیلی ممنون، ببخشید بد موقع مزاحم شدم -

 .کنم جانمخواهش می -

ی منه، رویی من ظاهراً یه دختر مدرسه دارن که اآلن خونهواحد روبه -
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اما پدر و مادرش خونه نیستند. شما شماره تلفنی چیزی ازشون ندارید 

  زنگ بزنم؟

و آقا دکتره؟ بله، دخترشون مدرسه میره؛ طفلک  منظورتون خانم دکتر -

ی من مونه. خیلی هم خجالتیه، چندباری خونههرازگاهی پشت در می

دند؛ چند روز پیش دونم چرا یه کلید به این طفلک نمیاومد. واهلل نمی

 .دیدم پشت در نشسته و خوابش برده بود

انش هست اگر شماره . امکخورهی من داره ناهار میای بابا! اآلن خونه -

 .تماسی دارید، زنگ بزنید بهشون؟ ممنون میشم

من که شماره ندارم، همسرم شاید داشته باشه که اون هم اآلن شیفت  -

 .میگم بهتون شد خبری زنم،می زنگش  توی آژانس.

 .دارتونکنید. ممنونم، با اجازه! خدا نگهلطف می -

 .به سالمت -

برگشت. وارد شد؛ نگاهش به بهار افتاد که خوابش سریع به واحد خودش 

 و کرد بغلش سختی به کمی رفت طرفش. بود اپن روی سرش و  برده بود

 خودش همسایه، زن  خبر گرفتن تا کرد سعی. برد خودش تخت طرف به

 .کند سرگرم هاظرف شستن با را

چکان چیند که صدای در بلند شد. سمت در رفت و از ها در آبظرف
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چشمی دید همان زن همسایه واحد باالیی است. روسری روی سرش 

 .انداخت و در را باز کرد

 سالم، خبری شد؟ -

قدر زنگ زد، ی آقای دکتر رو داشت. هر چهسالم جانم، شوهرم شماره -

 .جواب نداد

 م؟کار کنمن با این طفلک چی -

 ی من؟خوای بیاریش خونهمی -

  .کنم بیدارش نمیاد دلم  خوابه، -

  .دونیباشه هرجور می -

بار دیگه تماس بگیرند تا باألخره جواب میشه به همسرتون بگید چندین -

 بدند؟

 .بهش میگم، فعالً -

 .دارتونخدا نگه -

خریده بعد از رفتن زن همسایه، به سالن رفت و کتابی که چند روز پیش 

 باید. شد خواندن مشغول برداشت  بود و روی میز تلوزیون گذاشته بود،

 دوندمی که ابله عقربه دو آن نگاه و شود گرم سرش آدم تا باشد سرگرمی
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 هاحس قاطی که هم استرس اما نیافتد؛ کشندمی خودشان با را زمان و

ز ا یکی کند؛می ساعت نگاه. ماندمی جواب بی هم هاشدن سرگرم شود،

ها، ساعت را دو و ابله دیگری چهل و پنجاه دقیقه نشان همان احمق

 .دهدمی

 خوش خواب در بهار  رود.خورد، سمت اتاق خوابش میلیوان آبی می

 زمین، روی تختش کنار. بیندمی خواب را تابستانی هایروز انگار است،

 فکر این نکند؛ فکر چیزی به کندمی سعی و  گذاردمی بالشتی

کند و چشم را به اعماق تاریکی فرو هاست که ذهن را خاموش میننکرد

 .دهدمی  برد و بدن را به حالت آرام باش قرارمی

 !خاله، خاله، خاله -

موقع اعصابش داند، آنقدر خوابیده است. بهتر که نمیداند چهنمی

 .شدمی خاکشیر  بیشتر

 بیدار شدی؟ -

 .خواب آلودگی نشستو با کمی 

 کی بیدار شدی عزیزم؟ -

 .تون بیدار شدمبا صدای موبایل -

خواهد زنگ ی آتلیه بود؛ دلش نمینگاه موبایل در دستان بهار کرد، شماره
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 .شودخیالش میبزند، بی

  بیا بریم یه عصرونه بخوریم، نظرت چیه؟ -

 مامان و بابام چی؟ -

جا. هیچی، نبود دوباره میایم اینی شما، کسی بود ریم خونهاول می -

 باشه؟

 تن را مدرسه مانتو همان دخترک و کند می عوض  هایش رالباس

 .زندمی

  .کندزند کسی در را باز نمیقدر زنگ میهرچه

ببین هنوز نیومدن خب، بیا ما هم بریم سر کوچه از سوپر مارکت خرید  -

 .کنیم

 .سحر رفت هیچ حرفی دنبالبهار که بغض کرده بود، بی

 .برداشت  اییسحر از هر یک برند سس گوجه

 ببینم بهار خانم، شما پاستیل و این چیزها دوست داری؟ -

 سحر. بودند شده له و زرد هایشبرگ  در دل بهار عصر پاییزی بود،

 شکسته دل جوریاین گذاشتنمی منیر چراکه کند؛ درکش توانستنمی

اما انگار چند ماهی بود که او هم دل شکسته  سن؛ این به  همآن باشد،
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 .بود

  .دارمباشه، پس من جای تو برمی -

 .چند پاستیل و چند نوع طعم لواشک برداشت

ی خوبی که نه پفک و چیپس هم دوست نداری؟ ای بابا! عجب بچه -

  !خواد، نه چیپس، نه لواشکپفک می

  میشه برای من شیر کاکائو بخری؟ -

  .برق زدهای سحر چشم

 .تو هم عشق شیر کاکائویی؟ آره، چرا که نه! بزن قدش -

  .هایشان را بهم کوبیدندو دست

 .های شکالتیبهترین برند شیر کاکائو برداشت، همراه کیک

 بستی چی برداریم؟ -

  ها بردارم؟میشه از او یخمک -

 .حتماً -

آپارتمان برگشتند و ها و حساب کردن، به سمت بعد از برداشتن یخمک

 .سریع وارد خانه شدند. دل در دل بهار نبود که شیر کاکائویش را بخورد

 زن بار این. درآمد صدا به واحدش زنگ که  ساز را روشن کردسحر چای
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 .کرد باز را در سریع است؛ بهار مادر که زد حدس دید، را دیگری

 .سالم -

 ماست؟ش پیش بهار،  سالم عصرتون به خیر! دخترم -

 .باریدخستگی از سر روی زن می

 .لطفاً بیاید داخل -

 نه، مزاحمتون نمیشم، امکان داره بگید بهار بیاد؟ -

 .خوریممزاحمتی نیست، حدأقل یک چایی می -

 .خانم دکتر انگار از پیشنهاد سحر بدش نیامد و دعوتش را پذیرفت

 .ممنون -

دوید و اسمش را بلند بر زبان با ورود خانم دکتر، بهار خوشحال سمتش 

 .آورد

 !مامان -

  جانم دخترم؟ -

  .دیگر را بغل کردندو محکم هم

  .لطفاً بشینید، من اآلن میام -

های سالن رفتند. سحر شیر و کیک بهار را در مادر و دختر سمت کاناپه
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بشقاب گذاشت و خریدهایی که برای او کرده بود، داخل پاکت دیگری 

 .گذاشت

 .ایی را طرف خانم دکتر گرفتسینی چ

  .دستتون درد نکنه، حتماً بهار بهتون خیلی زحمت داده -

 .و اشاره به کیک کرد

  .نه، راستش خودم خرید داشتم، در رو که باز کردم، دخترتون رو دیدم -

ام، من چندبار به بهار کلید دادم؛ اما هربار گم کرده، واقعاً واقعاً شرمنده -

 .سر به هواست

 .حرفو کم -

 .حرف بودنش ماجرا دارهکم -

  چایی سرد نشه؟ -

 .توانست جواب ندهدزنگ موبایل دوباره به صدا درآمد. باز هم آتلیه! نمی

 .الو -

فر سالم، شما امروز وقت داشتید، چرا از قبل نگفتید که خانم نیک -

  کنید؟کنسل می

 .خوام، اتفاقی افتادعذر می -
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هم  ها بهافتاد، درست. از قبل هماهنگ کنید، بقیه برنامهخانم اتفاق  -

 .نریزه

 .سحر سعی در کنترل صدایش کرد

 نداره مشتری چندان  هم شما آتلیه درضمن  خوام،گفتم که عذر می -

 .دارتوننگه خدا  زنید،می ریزی برنامه از حرف من برای که

 .سریع قطع کرد

 .برگشت  طرف خانم دکتر

  .دادمجواب میباید  -

 .خانم دکتر لبخندی زد

 دخترم خاطر به ظاهراً  هاتون شنیدم که وقت آتلیه داشتید،از حرف -

 درسته؟. شده کنسل

 .سحر کنارش روی مبل نشست

 .بله، درسته -

تر برای بیش نداره، آتلیه اما هست، عکاسی  من خواهر شوهرم توی کار -

، اجازه بدید اون کاری که تونکنه. برای جبران محبتخودش کار می

 .خوایید انجام بدهمی
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 :سحر لبخندی از اعماق وجودش زد و در ذهنش نجوا کرد

 (!گر عدو شود سبب خیر)

 .شمشون نمینه، مزاحم -

لطفا این حرف رو نزنید. فقط چون آتلیه نداره و باید مکان هماهنگ  -

ی عکاسی کنه، دو روز قبل باهاش هماهنگ بشید که بتونه جایی برا

  .هماهنگ کنه

 !ممنونم -

  .خانم دکتر از جایش بلند شد

بابت پذیرایی ممنونم. حتی زحمتی که بهار بهتون داد و این  -

  .شوهرم خواهر شماره  هم

 .و بعد از داخل کیف همراهش، کارتی بیرون آورد و دست سحر داد

بهار جون رفته ها رو نداره! راستی من امروز با یه چایی ناقابل این حرف -

 .بودیم سوپری سرکوچه، چندتا چیز با هم خریدیم، چند لحظه صبر کنید

وارد آشپزخانه شد و پالستیک خرید را برداشت و طرف خانم دکتر 

 .برگشت

 .بفرمایید -
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 .تونم قبول کنمنه، اصال نمی -

دونم گفتم که باهم خریدیم، چه اشکالی داره؟ با خودتون ببرید. می -

 .بهار جون با این چیزهاست االن روح

  .خانم دکتر به ناچار قبول کرد

  .باز هم ممنونم. شبتون بخیر -

  .کنم. شب شما هم بخیرخواهش می -

بعد از رفتن خانم دکتر و بهار، نگاهی به کارت کرد. االن ممکن بود 

 .دیروقت یا بدموقع باشد برای تماس گرفتن

 مالقات برای کدام یک  رویش دوخت؛ بایدروبهنگاهش را به مانتوهای 

 شال با   رنگ، مشکی بلند مانتوی هم آخر در. کردمی انتخاب فردایش

 .زد لبخندی انتخابش  به. کرد انتخاب ساده خیلی

 ولز -جلز صدای و شکاند ماهیتابه یشده  ی آبمرغ را داخل کرهتخم

سبزی خوردن داخل بشقاب گذاشت و نیمرو را از روی  سریع. شد بلند

اجاق برداشت و مشغول خوردن شد. نگاهش به مانیتور تلویزیون بود و 

هایش را شست؛ فکرش هزار جای دیگر. سریع شامش را خورد و ظرف

 .خوابیدباید زود می

*** 
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 قدم حین در و افتاد  های بلند و محکم، سمت اتاق مدیریت به راهبا قدم

 وقت. دادندمی نشان را نه ساعت عقربه. کرد ساعتش نگاه برداشتن،

 .ریختنمی همبه را اوضاع  محمدی اگر البته بود، مالقات برای خوبی

 .جلوی میز منشی ایستاد

 ؟سالم، آقای شمس هستند -

 برای اشسعی تمام. آورد باال  منشی با شنیدن صدای سحر، سرش را

 هاییرگه هم باز اما داد،می جواب آرام -آرام داشت حسادتش، کردن مهار

 .بود مشخص صدایش درون

 ...بله هستند، اما نمیشه برید داخل، دارند  -

 .های سحر نشستلبخندی کنج لب

  .کنمشه رو من تعیین میشه یا نمیمی -

 پاچهدست  و سمت اتاق شمس حرکت کرد. محمدی از این حرکت سحر

 .افتاد راه سرش پشت و شد

 کجا میری برای خودت؟  -

 .سحر اعتنایی به حرفش نکرد

 !با شما هستم خانم محترم -
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 کرد سعی و  شد سبز جلویش  محمدی که  ی در را گرفتسحر دستگیره

این اتفاق از  انتظار که محمدی. شد باز اتاق در اما شود، کار این مانع

هم خورد و نزدیک بود بر زمین پشت آن در را نداشت، تعادلش کمی به

 .بیافتد که محکم چهار چوب در را گرفت و مانع افتادن خودش شد

  کنید خانم محمدی؟معلوم هست چیکار می -

  .محمدی سمت شمس برگشت

وایید خمی بودید گفته چون اما بشند، اتاق وارد خواستندمی  این خانم -

 .کمی استراحت کنید، سعی کردم مانع ورودشون بشم

 .تونی بریباشه ممنون. می -

 .جا دور شدمحمدی سریع از آن

 .فرخوش آمدید، خانم نیک  -

 .سالم، ممنون -

  .نشست  میز به صندلی  تریننزدیک روی شمس،  و بعد با تعارف

 .خیلی کار داریمتون رو کرده باشید، چون امیدوارم خوب استراحت -

 .های شمس نشستلبخندی روی لب

  .منتظر کارهاتون هستم -
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 .اولین گام، یه فکری به حال منشی کنید -

  .بار هر دو لبخند زدنداین

 گام بعدی؟ -

 .یه قرار مالقات با رییس بانک -

  .صبحه فردا که  وقت مالقات گذاشته شده -

 .خوام باشمشرکت، و من هم میجا بذارید. داخل مکان رو همین -

 .حتما -

 .شمس تلفنی به محمدی زد و درخواست دوتا فنجان قهوه را کرد

 .فر، اجازه بدید یه مسئله برای من روشن بشهخب خانم نیک -

 .سحر کمی گردنش را کج کرد

 ای؟چه مسئله -

 نجات شرکت و کارخونه من، چه سود و منفعتی برای شما داره؟ -

 .ترینش اثبات کردن خودم به خودمزیاد داره. مهممنفعت که  -

 .چیندشمس لبخندی که مخصوص خودش است را بر لبانش می

خواند خودشون رو به خودشون ثابت کنند؛ این که شعاره! حاال همه می -
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 فر؟که قراره باهم کار کنیم، بهتر نیست باهم رو راست باشیم خانم نیک

گذارد و حاال از انش را روی هم میسحر برای چند ثانیه کوتاه، چشم

 .کندی دیگری به شمس نگاه میزاویه

کنم، تون میحق با شماست، رو راست بودن بهترین چیزه. من کمک -

 .شما هم یه درصدی از سود یا بخشی از مدیریت کارخونه رو به من بدید

 .اندازدمیای از لبخند به سحر رگه با اما جدی، مستقیم نگاه  شمس

ی من رو نجات بدید، من هم نصف که نه، قبول. شما اگر کارخونه -

 .شما برای کارخونه از  چهارم یک  اما

موقع محمدی با سینی قهوه وارد شد و آن را روی میز گذاشت. همان

های قبل هم چیزی در رفتارش نمایان هیچ حرفی بیرون رفت. از عشوهبی

 .نبود

 .گرفت تراشش  های کشیده و خوشن انگشتسحر فنجان را در میا

دروغ گفتم اگر بگم وسوسه نشدم تا هرچه زودتر کارتون رو درست  -

 کار که کنید بیرون سرتون از رو فکر این  کنم. اما آقای شمس، شما هم

 جلوی  بخوایید شد، شل کارتون گره رسید، که آخرهاش به و بره پیش

  .بندازید سنگ من

که سحر تا اعماق فکرش نفوذ کرده بود، یکه خورد و هیچ شمس از این
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 هایچشم به مستقیم را نگاهش سحر   جوابی برای گفتن پیدا نکرد.

 .گذاشت بود، زده افکارش بر که تَرَکی برای مرهمی  و دوخت شمس

ی بزرگیه و یک چهارم بخشیدن ازش کار سختیه. به هرحال کارخونه -

فکر کنید که اگر اون یک چهارم رو نبخشید، باید کل کارخونه اما به این 

خواد الکی رو ببخشید؛ اون هم نه به من، به بانک! به هرکس که دلش می

ی شما کار و پول زیادی برای نجات بریز و بپاش کنه. به هرحال کارخونه

 .کلید این مشکلمبره و من شاهدادنش می

ی شمس کرد. شمس در دل خودش، لهحوا بود، بعید او از که چشمکی  و

 .ایستاده برای سحر دست زد

گید، بخشیدن یک چهارم از کارخونه، بهتر از بخشیدن کلش درست می -

 هست. قهوه سرد نشه؟

دور اتاق شان را خوردند و سحر نگاهی به دورتاهر دو در سکوت قهوه

 .شمس انداخت

 گرفتید؟خب، بگید شما بیشتر از کدوم بانک وام  -

ها را گفت. شمس کمی نگاه فرم صورت دلنشین سحر کرد و اسامی بانک

هایشان، برقی در چشمانش ها و شعبهسحر با شنید اسامی بانک

 .درخشید
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آقای شمس، اصال نگران نباشید. از همین االن، همه چیز رو حل شده  -

 .بدونید

 .دکر خم را سرش کمی کرد،نمی درک را سحر خوشحالی  شمس که

 چطور؟ -

گیری شد و صدا را روی سحر سریع موبایلش را درآورد و مشغول شماره

 .بلندگو گذاشت

 .فرسالم خانم نیک -

 سالم آقای مختاری. حالتون خوبه؟ -

 .به مرحمت خدا خوبم دخترم -

شه، اما یه چیزهایی دونم که پشت گوشی نمیآقای مختاری می -

 درسته یا نه؟خواستم بدونم شنیدم. می

  چی شنیدی دخترم؟ -

 کارخونه و شرکت، در معرض ورشکستگیه. درست؟ -

 .شه. به زودی وارد مزایده میبله، درست شنیدی -

کنم و تصمیم گرفتم خب، راستش من دیگه پیش آقای تجلی کار نمی -

کار و کاسبی خودم رو راه بندازم. از طرفی هم به افراد خوبی چون شما 
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تونیم کار خودمون رو گر کنار هم باشیم، میا دیدم و ردمک فکر  هم

 .داشته باشیم

 که کاری حاال! کردنمی اخراج جوان نیروی وقت هیچ  تجلی که -

 داری؟ نیاز من مثل هاییآدم به که هست چی بندازی راه خواییدمی

 .که متوجه منظورش شده بودسحر از ذکاوت مختاری خوشش آمد. از این

راستش بخوایید فعال تصمیم دارم با کمک شما، کارخونه رو از  -

های پرداخت دونم که تمام موقعیتورشکستگی نجات بدم. درضمن، می

تونم وام رو سوزوندن، اما من مطمئنم اعتباری پیش شما دارم که می

خصوص وقتی هم که شما هم دوباره ازتون درخواست مهلت بکنم. به

 .شهدهنتون شیرین می

سکوت مختاری کمی به طول انجامید، اما در آخر با لحنی که دو دل 

 :شد، جواب سحر را دادبودن ازش بلند می

 شیرینیش تا چه حد؟ -

 کنید،می زندگی که محلی از  برای خودتون که تا حدی هست که کال -

 .بیایید باالتر چهارراه دوتا

 .زدوسوسه در صدای مختاری کامال موج می

 ست؟از من ساخته کاری چه -
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اسم کارخونه رو وارد لیست مزایده نکنید و از وامی که گرفتیم، تنها ده  -

ها کنیم و مابقی به صورت اقساطی. البته روی تخفیفدرصد پرداخت می

 .کنیمحساب باز می

 میلیاردی سی شده، دریافت که میلیاردی چهل  از همین االن وام -

 .بدونید

تون شدم، خودش ده میلیارده. ببخشید که مزاحماوم، ده میلیارد هم  -

 .شد زدها رو تلفنی نمیهرچند که این حرف

 .کنم دخترم. امیدوارم توی بیزینس موفقی باشیخواهش می -

 دادن تحویل برای تون،شعبه به  ممنون آقای مختاری. به زودی میام -

 .خدانگهدار فعال. خونه  کلید

 .نگاهش را به شمس دوختگوشی را قطع کرد و 

 شنیدید که چی شد؟ -

 ده درصد که بشه ده میلیارد از کجا بیارم؟ -

فراموش نکنید این فرصت  ماشین، خونه، ملک، طال، هرچیزی که دارید -

 .دیگه پیش نمیاد

 کنم. گفت بیزینس؟تمام سعی خودم رو می -
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ی ه حرفهکنم، باید ورودم ببله، گفت بیزنس. االن که خوب فکر می -

 !جدید رو جشن بگیرم

داند از او بترسد، یا از بودنش سحر برایش یک شگفتانه است. نمی

 خوشحال باشد؟

 !بگیرم  اجازه بدید من براتون جشن -

 .زندسحر آرام پلک می

 .گیرید که کارخونه نجات پیدا کرده باشهشما وقتی برای من جشن می -

هایش مهار هزار! خنده -شود، آن هم هزاردر دل شمس قند آب می

شود، نشینند. ساز صدایش شاد میشوند؛ چشمانش به خنده مینمی

 .آیدحالش از ناخوشی درمی

 .فرنیک خانم  اون که بله -

 .فهمدسحر علت شادی که هنوز هیچ چیزش مشخص نیست را نمی

 .مونهپس جای حرفی باقی نمی -

 هاآن! ندارند؟ مرگ  و ها روح ندارند، جان ندارندکی گفته است حرف

 از که ندارد هم فرقی شوند؛ رحمبی اگر شوندمی پژمرده شوند،می خشک

 شمس خواهدمی. نیامدند و بیایند بیرون خواستندمی  کسی چه دهان
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 .دارند زندگی کلمات فر؛نیک یا باشد

سحر با دیدن حالت شمس که انگار پکر شده است، که حق هم دارد، از 

 .شودسفیدش از جایش بلند میچشمدست خود 

 .ممنونم بابت قهوه -

 .جاننوش -

دهی، های یک نفر را میخواهی بروی به همین سادگی، جواب خوبیمی

 .حتی اگر منظوری داشته باشد

توی مالقات بعدی که توی همین شرکت باهاتون دارم، یه سورپرایز  -

 .دارم  هم

 .شود مرهم همان کلمات مُرده در دهان شمساین می

 .ی شما هستممنتظر دیدار دوباره -

 .خدانگهدارتون -

 .خدانگهدار -

ها هم قدرخواهد نشان دهد آنکند. شاید میاش نمیبار شمس بدرقهاین

رود تا آورد. به پشت پنجره میدانم دلش طاقت نمیما میمهم نیست، ا

 .شاهد بیرون آمدن سحر شود تا با نگاهش به دنبالش بدود
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رود. هیچ اعتنایی به منشی از شرکت بیرون میهای بلند، بیسحر با قدم

 .کندگرمی نگاهش را خوب حس می

*** 

ا شیرین بندد که بدر رستوران، نگاهش را به دخترک مو خرگوشی می

هایش، پدر و مادر خودش را به وجد آورده است. ناخوداگاه دل سحر زبانی

 قارچ و سرخ سیب ظرف گرفتن قرار  رود. باهم برایش غنج می

 خوردن مشغول. داردبرمی کردن نگاه از دست مقابلش، در  سوخاری

 خانم شوهر خواهر به باید افتدمی یادش که شود،می هاآن از دوتا -یکی

موقع توپ مانه آورد،می بیرون کیفش از که را موبایل. بزند زنگ دکتر

زدن پرت  خورد و حواسش از زنگایِ رنگارنگی به پایش میپارچه

 .شودمی

صاحب توپ همان دخترک است که حاال به میز سحر نزدیک شده و 

زند و میهای قرمز کوچک را به دندان گرفته. سحر لبخندی به رویش لب

ها، برای افراد آشناست و برای شود تمام آن زبان ریختنمتوجه می

 .ها خجالتی استغریبه

 .گیرددارد و طرف دخترک میتوپ را برمی

  .میدم بهت رو  اگه اسم قشنگت رو بهم بگی، توپت -
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 .حسنا -

 روی ای،لحظه برای حسنا نگاه اما گرداند،برمی بهش  سحر توپ را

  .ماندمی هاقارچ

 خوری؟حسنا خانم، قارچ می -

خورد، اما جوابی هم هایش را نمیاین بار نگاهش مردد است و دیگر لب

 .گیردها را به طرفش میدهد. سحر ظرف قارچنمی

 .بردار عزیزم -

 .رسدموقع مادرش میبرد که قارچ بردارد، اما هماندخترک دست می

 .خورهنون، نمیتون درد نکنه خانم. ممدست_

 !گههاش چیز دیگه میکنم، ولی چشمخواهش می -

 .حسنا کمی نگران است از این که نتواند قارچ بخورد

  حسنا خانم، بردار دیگه؟ -

زند، شاید از روی شرم، شاید هم خجالت؟ حاال مادرش لبخندی می

شود فهمید خصوصیت حسنا به کی رفته است. دخترک سریع قارچ می

 .کشدهایش مید؛ مادرش دستی به موداربرمی

 !از خاله تشکر کن -
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 .دوددهد و سریع سمت میزشان میجوابی نمی

 !واقعا ممنونم خانم -

 .کنمخواهش می -

ماند. خودش شود و سحر نگاهش روی ظرف قارچ میزن از سحر دور می

خورد و با افتادن نگاهش به موبایلش، یادش ها را میهم یکی از آن

 موبایل صفحه روی بر که ظهر  تد زنگ بزند. اما ساعت یکافمی

 .شودمی منصرف کار این از کندمی خودنمایی

گیرد. روی صندلی آید، سریع تاکسی دربست میاز رستوران که بیرون می

بندد و تا مقصد دلش هایش را مینشیند، چشمنرم تاکسی که می

 .دهدنمیخواهد بخوابد، اما فکر و خیال اجازه می

شود. در واحد را که کند. وارد آپارتمان میی تاکسی را حساب میکرایه

هایش دارد و سریع کفشافتد. آن را برمیکند، پاکت نامه پایین میباز می

 .نشیندترین صندلی میآورد و روی نزدیکرا درمی

آید. یک نقاشی هایش به خنده کش میبا دیدن محتوای داخل پاکت، لب

دهد از گانه که نشان میه از خودش بود و با دست خط بچهبامز

 .است بهار  طرف

زند و سمت رباهای تزئینی به در یخچالش مینقاشی را با همان آهن
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 خستگی کمی تا پاشدمی خودش صورت به آب مقداری. رودمی  سینک

 .اش بیرون برودکوفته تن از

یی نپتون رضایت ، به یک چای درست کردن قهوه را نداردحوصله

کند و به دهد، پاهایش را دراز میهای کاناپه تکیه میدهد. به دستهمی

  .کنداش فکر میهای بعدینقشه

شناسد که مشکالتی مانند مشکل شمس چندین شرکت را می

. به لطف شرکت تجلی، کم ل کندح هم را هاآن مشکالت تواندمی  دارند؛

 خصوصیات. ماندمی مرحله آخرین مشکل، تنها   ندارد.ها اعتبار در بانک

 همین در کمی. داندمی حدودی تا را هاشرکت هایرئیس از کدام هر

 .شوندمی خواب گرم هایشچشم که است افکار

*** 

پرد. گردنش بابت بد بودن زیر سرش با صدای زنگ واحد از خواب می

رساند و با نگاه کردن از کند، اما هرطور شده خودش را به در میدرد می

 .کندداخل چشمی، سریع در باز را می

 .سالم -

 .سالم خانم دکتر -

 ببخشید، انگار خواب بودید؟ -
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   .ایرادی نداره. داخل بفرمایید -

 .. اومدم یه زحمت دیگه بهتون بدمشمنه ممنون، مزاحم نمی -

 کنم. جانم؟خواهش می -

شده و شهرستانه. همسرم هم امشب راستش مامانم حالش کمی بد  -

شه بهار شیفت شبه و روزها خیلی خونه نیست. اگر امکانش هست، می

رون بی خونه از زود خیلی هاصبح همسرم آخه بیاد؟ شما یخونه  هاشب

 .تونه کمک بهار بده تا مدرسه برهمیره و نمی

 .زندسحر لبخندی می

که شم. فقط اینشحال میبله حتما، چرا که نه. اتفاقا خیلی هم خو -

  شه بدید؟آدرس مدرسه رو می

 .یه دنیا تشکر واقعا. سرویس داره، نگران نباشید -

تلفن خودتون و همسرتون رو بدید که  زحمت شمارهخب، پس بی -

 .خدایی نکرده مشکلی پیش اومد، بتونم تماس بگیرم

 .کنید یادداشت   آخ بله، اصال حواسم نبود. -

ی خانم دکتر و همسرش را ی تلفن آورد و شمارهرچهسحر سریع دفت

 .نوشت
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 فر؟فقط این که خانم نیک -

 .سحر صدام کنید -

موقع  رو بهار دید؟می  سحرجان شما هم شماره تلفن خودتون رو -

 .فرستممی شما پیش  خواب،

 .باشه، مشکلی نیست -

خداحافظی، به داخل اش را برای خانم دکتر ارسال کرد. بعد از و شماره

 .خانه برگشت و کمی سر و سامانی بهش داد

شام برای خودش پلو بحرینی درست کرد. غذاهای ایرانی برایش تکراری 

 .شده بودند

اش بلند شد. با دیدن مشغول شام خوردن شده بود که زنگ تلفن خانه

 ادامه خوردن شام به  ی ناشناس، کالفه شد و بهش اعتنایی نکرد،شماره

 .ادد

 :تر از هربار دیگر، جوابش را داد. عصبیدوباره تلفن به صدا درآمد

 !الو -

- ... . 

 !الو -



 

 

 WWW.98IA3.IR 363 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

- ... 

شم! خودم به حد کافی بدبختی دارم، ببین، دارم از کارهات خسته می -

 گم؟تو یکی دست از سرم بردار! حالیته چی می

 .. باید ترغیبش می کرد تا حرف بزندباز هم جوابی نشنید

 ببینم، نکنه اللی چیزی هستی؟ آره؟ اللی واقعا؟ -

- ... . 

خورم، اصال زنم! ببین دارم شام میهمینم مونده، با یه الل حرف می -

 .کنیوقت خوبی زنگ نزدی. کال زنگ نزن خب، چون من رو عصبی می

و گوشی را سریع قطع کرد. سر میز شام برگشت؛ دیگر اشتهایش کور 

 .جمع کرد، وسایل را به داخل یخچال برگرداندشده بود. سفره را 

لیوان چایی دستش گرفت و نگاهش را به صفحه تلویزیون دوخت 

جا طور که نگاهش به تلویزیون بود موبایل در دستان دیگرش جابههمان

 چند خوردن از بعد. گرفت شماره و  کرد، تصمیم خودش را گرفتمی

 :پیچید گوشش در زن نازک صدای بوق،

 الو؟ -

 .سالم خانم -

 سالم. جانم؟ -
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 .ی شما رو زن برادرتون، خانم دکتر به من دادندشماره -

 .جرقه در ذهن زن زده شد

 آها. خانم نیک فر، خوب هستید؟ -

 .موقع زنگ زدمخوام بدخیلی ممنون. عذر می -

  .نه اصال من خیلی وقت منتظر تماستون بودم -

 .زدمنگ میشرمنده، اگر می دونستم زودتر ز -

 .فدای سرتون، ایرادی نداره. من در خدمتم -

 .خواستم اگر امکانش هست برای من از چند محصول عکس بگیریدمی -

 حتما. کی تشریف میارید؟ -

 فردا صبح وقت دارید؟ -

 .ساعت نُه منتظرتونم -

 !خیلی ممنونم ازتون. باز هم ببخشید بد موقع زنگ زدم -

 .ندارهکنم، ایرادی خواهش می -

 .شب خوبی داشته باشید -

 .همچنین، خدانگهدارتون -
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 .خداحافظ -

موبایل را قطع کرد و با خیال، مشغول فیلم دیدن شد که زنگ واحد به 

 .آمد  صدا در

هاش مانتو و در را که باز کرد بهار توی لباس خواب دید که توی دست

 .اش بودفرم و کیف مدرسه

 .بیا تو عزیزم -

 .سریع وارد شدبهار 

 شام خوردی بهار جان؟ -

 .بله -

 تکالیفت رو نوشتی؟ -

 .بله -

 دوست داری با من فیلم ببینی؟ -

 مامانم میگه اگه فیلم ببینم زود از خواب بیدار نمیشم؟ -

 .خواب پهن کنیم و بخوابیمباشه، پس بیا رخت -

 میشه مسواک بزنم؟ -

 .البته -
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جا مسواک بزنه و خودش نشون داد که اونو به بهار سرویس بهداشتی 

خواب ها شد . دو تا تشک روی زمین وسط سالن هم مشغول آوردن رخت

 خوشحال کمی  قو پر های بالشت روی سرش گذاشتن با بهار  پهن کرد،

 .شد

 !چقدر نرم -

 خوشت میاد؟ -

 !خیلی باحاله -

هفت و زنم باید آماده بشی که بهار جان صبح ساعت هیت صدات می -

 .نیم سرویست میاد سریع بری

 .چشم -

 خوای قصه بشنوی؟می -

 .دید رضایت  برق چشمان درشت بهار را حس کرد و تعبیرش را تنها

خیلی خب. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون کسی نبود. یه  -

دختر کوچولو بود که هیچ خواهر و برادری نداشت و تنها با پدر و مادرش 

کرد و تنها توی مدرسه دوست داشت اما توی خونه، کوچه و میزندگی 

زد ها حرف میبازی نداشت. اون روزها توی حیاط با ماهیمحله هیچ هم

  .خوندو حتی گاهی شعر می
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 اسم دختر کوچولو چیه؟ -

دونم، چطور تو براش اسم اوم، اسمش؟ عاه اسم دختر کوچولو، نمی -

 بذاری؟ هوم؟ نظرت چیه؟

 سایه؟  اسمش رو بذاریم میشه -

 حاال چرا سایه؟ -

آخه یه دختر تو کالسمون موهاش خیلی بلند و قشنگ هست. من  -

 !دارم دوست رو  موهاش

سحر لبخندی به حسرت کودکانه بهار زد و در دل آرزو کرد ای کاش 

 !قدر کوچک باشد، کاشکی که مرغ آمین بشنودهایش همینتمام حسرت

گشت دید ستان. یه روز سایه داشت از مدرسه بر میبریم سراغ ادامه دا -

کنند و جور سر و صدا میهای جدید اومدن و همینشون آدمتوی محله

کنند. سایه سریع رفت طرف میطرف اونکلی وسیله با خودشون این

خونه و مادرش صدا زد، اما کسی جوابش رو نداد. خیلی نگران شد، آخه 

 .وچولو بیاد خونه و کسی نباشهتا حاال امکان نداشت سایه ک

 مامانش کجا بود خاله؟ -

طرف دید، طرف دید، اونگوش کن، میگم. سایه کوچولو هر چی این -

خبری از مامان نشد. تصمیم گرفت بره پیش پدرش؛ آخه بابای سایه 
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 یکهو بیرون اومد خونه از که سایه. داشت مغازه خونشون نزدیک  کوچولو

هایی بودند که خیلی رفت و که خونه همون آدم چشمش افتاد به مامانش

. مامان که دید کردند. سایه کوچولو خوشحال دوید پیش مامانشآمد می

سایه کوچولو نگرانه، لبخندی زد و گفت: ببین سایه، برامون همسایه 

بازی هم داری. و پسر کوچولویی که یکم از سایه جدید اومده. تازه یه هم

 .اره کردقصه ما بزرگتر بود اش

صدای نفس کشیدن های بهار سنگین شده بود. سحر فهمید که بهار به 

خواب رفته است. پتو روی بدنش کشید، و به ادامه داستان خودش فکر 

های خودش بود؛ به خصوص پسر کرد که عجیب شبیه دوران بچگی

 !همسایه

 صدا مشغول و  با صدای ساعت از خواب پرید و سریع آب جوش آورد  

 .شد بهار کردن

 . بهار جان، بهار عزیزم بلند شو -

 .جوابی نشنید. دوباره صدایش کرد

 .بهار خانم مدرست دیر میشه. پاشو عزیزم -

بهار با کمی نق زدن بیدار شد، اما همین که یادش آمد خانه سحر است 

 .شد بلند  سریع
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صبحونه. بدو آفرین خانم خوشگل! بدو برو دست و صورتت رو بشور بیا  -

 !عزیزم

 آماده بهار که نگذشت جیزی.  شد نیمرو کردن درست مشغول خودش  و

 .شد آشپزخانه وارد

 .مرغ بیارمبهار جان بشین رو صندلی و شیرت رو بخور، تا برات تخم -

 .گذاشت بهار جلوی و  و بعد نیمرو داخل بشقاب ریخت

 .خوشت میاداین هم از نیمروی سحر پز. بخور که مطمئنم  -

 مرغتخم از طفلک. بگوید چه باید  دانستنمی و کرد نگاه مردد  بهار

 !آمدمی بدش

 خوری؟ نکنه دوست نداری؟چرا نمی -

 .سرش را به عالمت مثبت تکان داد

. فقط اش رو بخوریاگه یه لقمه بخوری بهت قول میدم دیگه نذارم بقیه -

 .یه لقمه

سحر بود، بیش از حد خوشمزه بود! سحر  به اجبار یک لقمه خورد. حق با

 .کرد رولش و گذاشت نان روی نیمرو  ظرف را طرف خودش کشید و

 ذارم توی کیفت توی ماشین بخور، باشه؟االن سرویست میاد. برات می -
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 .چشم -

 .هات رو بپوشآفرین! حاال بدو کفش -

 .و خودش لقمه را داخل کیف بهار جای داد

 .شماره مدرسه رو داخل این برگه بنویس شاید احتیاج شدراستی بهار  -

 پشت از سحر. زد بیرون خانه  بهار سریع شماره مدرسه را نوشت و از

و با دیدن سرویس و سوار شدنش، خیالش  دوخت او به را نگاهش پنجره

 .راحت شد

 تا و گذاشت پاکت داخل  هایی که خریده بودسفره را جمع کرد. سس

 .گرفت سرد آب دوش یک نُه ساعت امدن

کرد. باید فکری به حال جلوی آینه ایستاده بود و موهایش را سشوار می

 .هایش بلند شده بودندکرد، چتریها میآن

 بهار دانستنمی  مانتو و شلوارش را آماده کرد و لیست خریدی نوشت.

 سریع لقمه، یادآوری با. آورد شانس هم را صبحانه دارد، دوست چی ناهار

 .گرفت را مدرسه شماره

 (...) الو؟ سالم، مدرسه -

 .سالم. بله من معاون مدرسه هستم -
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نید ک آورییاد دوم  آموز پایهامکانش هست به بهار روشنایی، دانش -

 اش رو بخوره؟صبحونه

آوز که نیستند. هر مادری بخواد جا که یکی دوتا دانشای بابا، خانم این -

 !شهه نمیاین کار رو بکنه ک

 :زد حرف خودش مثل پس خورد، جا معاون  سحر از عصبانیت

 و کنه ضعف جااون  یعنی چی خانم؟ یه کار ازتون خواستیم! این بچه -

دید که هیچی، اگر هم که نه دید؟ اگر میرو می من جواب شما کنه غش

 !اش رو بخورهبهتره همین االن به بهار بگید صبحونه

 .ها! باشه میگمای بابا از دست شما والدین -

 .نگهدارتونخدا -

خیالش از بابت بهار راحت شد. داخل ماگ چای ریخت و روی کاناپه 

 .نشست و مشغول نوشیدن شد

جایش بلند شد. سریع لباس پوشید و زنگ زد به با دیدن ساعت از 

 .آژانس، تا کمتر معطل شود

های باالی شهر است و حتماً یک نگاه آدرس که مشخص بود از آن محله

کند، دختری که هیچ نیاز به شغل ندارد و تنها از سر عالقه عکاسی می

 .منتظرش نشسته
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 .فروشی نگه داریدآقا لطفا جلوی گل -

 .چشم خانم -

 به دوباره و  فروشی شد و دسته گل ساده انتخاب کردریع وارد گلس

 ساقط زندگی از که بود هاییگل به مدام نگاهش راه در. برگشت تاکسی

 !بودند شده

 .رسیدیم خانم -

 کل به را نگاهش   .ایستاد آپارتمانی جلوی و  کرایه تاکسی را حساب کرد

 :کرد زمزمه خودش با و دوخت ساختمان

خرم! حتی بهترش رو باید طوری میخرم! حتما یه آپارتمان اینمی -

 !فربخری خانم سحر نیک

 مسنی خانم  صدایی  زنگ واحد مورد نظرش را فشار داد. چند لحظه بعد،

 .دپیچی اف -اف در

 کیه؟ -

 .داشتم کار روشنایی  با خانم -

 .بفرمایید باال، طبقه شش -

 .ممنون -
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 طرف بعد و   گذشتها باید از البی میسوربرای رفتن به سمت آسان

 فضا در آرامی موسیقی صدای ، اتاقک به شدنش وارد با. رفت آسانسور

 خودش به نگاهی آینه در. کاست را سحر استرس از کمی و پیچید

 نه؟ یا   داخت. نمی.دانست آیا به حد کافی خوب است در دیدار اول،ان

 لحظه همان که   کشید و به بیرون رفت،با ایستادن اتاقک نفس عمیقی 

 .ایستاد در جلوی مسنی خانم و  واحدها باز شد از یکی در

 فر؟خانم نیک -

 .هستم خودم  سالم. بله -

 .بفرمایید داخل -

 .و بعد کنار رفت تا سحر بتواند وارد شود

 .طرفلطفا از این -

بیشتر مصمم پشت سر همان زن حرکت کرد و وقتی وارد پذیرایی شد، 

 .ای مثل آن خانه را بخردشد تا خانه

 .بیان خانم تا بشینید  لطفا -

 خودش با و دوخت رویشروبه تابلوی به نگاهش و  هیچ حرفی نشستبی

ادوارد مونک، در پذیرایی باشد؟ آن   اثر جیغ تابلوی باید چرا کردمی فکر

 کامال حاال! قیمتگران و  هم این پذیرایی که همه چیزش لوکس است
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 .بود ایستاده تابلو جلوی

 جا؟برای همه سواله، که چرا این -

 .سحر طرف صدا برگشت

 .خوام، سالمجا؟ عذر میچی چرا این -

جا براشون سواله که چرا اینسالم، خوش اومدی! تابلو رو میگم. همه  -

 .نصب کردم

 خب واقعا چرا؟ -

 .و لبخندی بر صورت یکدیگر پاشیدند

 .میگم بهتون. بشینید -

 .ممنون -

 .سلیمه خانم لطفا دوتا شربت بیارید -

 !زحمت نکشید -

 !چه حرفیه عزیزم -

 و شد  کمی بعد همان خانم مسن همراه با سینی شربت وارد پذیرایی

 .گرفت روشنایی   خود بعد و گرفت، سحر یجلو را سینی

 کارهای سراغ بریم تا  کنید پذیرایی خودتون از لطفاً  فر،خب خانم نیک -



 

 

 WWW.98IA3.IR 375 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

 .عکاسی

جا نصب ممنون میشم سحر صدام کنید. در مورد تابلو، نگفتید چرا این -

 !کردید؟

یزد و کشید که با دوستان داشت قدم م وقتی ادوارد رو  خب این تابلو -

کردند. این درست از همین مکانی که داخل خود عکس هست عبور می

 داشت، بچگی از که احساساتی روی از عکس این  ایده به ذهنش رسید و

 نقاشی این. کشید شدن تحقیر و سرخوردگی احساسات همون

جا زیاد این من. هست فرد یک آیندخوشنا احساسات تمام دهندهنشون

آور تمام اتفاقات تلخ زندگیم باشم تا قدر جا تا یادشینم. گذاشتم اینمی

 !االنم رو بدونم

  .سحر کمی از شربت خودش را نوشید

 .خانم روشنایی اگر ایرادی نداره بریم سراغ کار عکاسی -

 .نوشین، اسمم نوشین هست. باشه عزیزم -

 .حتما -

 و گذاشت میز  بلند شد و سحر لیوان روی نوشین از روی صندلی میزبان

 .شدند خارج پذیرایی از هم با هردو و شد، بلند سرش پشت

راستش من کار عکاسی رو از روی عالقه انجام میدم. عاشق کارها با  -
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 . موضوعات خاص هستم

 .کندسحر کمی به لحنش شوخی چاشنی می

مادرتون گفتند کنار تجربی و هایی نبودید که پدر و احیاناً از اون بچه -

 !دکترا، هنر هم بخون؟

 .ی نوشین در کل واحد پیچیدصدای خنده

 .دقیقاً از همون نوع بودن -

 .شما هم بیشتر به هنر پرداختید -

 !دقیقاً سحر جان. من با هنر زندگی کردم، نفس کشیدم -

 .از تابلوها مشخصه -

 .ها کردو اشاره به انواع تابلو

 .چیزی نیست ها کهاین -

 باز هم هست؟ -

 .بله، ولی نه تابلوی عکس -

سحر کمی گنگ شده بود، اما سوالی نکرد و دنبال نوشین از پله ها باال 

 .رفت و جلوی در اتاقی ایستادند

 !خب سحر جان، به آتلیه من خوش اومدی -
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های مختلف جلب های عکاسی در حالتدر اتاق را باز کرد. انواع دوربین

 .کردندتوجه می

 ها چرا آویزون شدن؟این دوربین -

 اما نشدم، موفق االن تا. کنم امتحان رو کاری یه  خب سعی دارم -

 .نبودم هم نتیجهبی

 .های سس را روی میز گوشه اتاق گذاشتسحر پاکت

خواستم از این امیدوارم که موفق بشید. راستش نوشین جان می -

 .کیفیتبامحصوالت عکس بگیری 

 .باشه عزیزم. اجازه بدید من یه چیدمان بهشون بدم -

ها را سحر کنار ایستاد و مشغول تماشای نوشین شد که با وسواس سس

 .چیدروی میز می

 .کنیدهاتون فهمیدم که گفتید، فقط عکاسی نمیفکر نم از حرف -

 .کرد  نوشین دریچه دیافراگم دوربین را تنظیم

 .کنهاری مییه گرافیست همه ک -

 زده را حرف این احساسی چه با که  اش کردسحر نگاه دقیقی به چهره

 .است
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 .قدر ازش خوب پذیرایی کردیدام بهار بهم گفت چهبرادر زاده -

 !ها برای من جایگاه ویژه دارنبچه -

 !زده شد از جواب سحرنوشین کمی هیجان

 .دوستیآها، پس بچه -

 .گرفتتا عکس نوشین چندین

 ها رو ببین چطوره؟سحر جان بیا این عکس -

 .کرد دیجیتال صفحه  سحر نگاه

 !ها خیلی خوب شدناین عکس -

 پس بفرستم برای چاپ؟ -

 نه، یعنی یه کار کوچک میشه انجام بدید ؟ -

 کاری؟حتما. فقط چی -

 .خوام به جای این لوگو و برند چیز دیگه بذاریدمی -

کار کند. روی صندلی خواهد چیشد که می نوشین متوجه منظور سحر

 .پشت میز کارش نشست

 .کنید معرفی جدیدی برند  خوایدپس می -
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 .سحر از زیرکی نوشین خوشش آمد. یکی مثل خودش را پیدا کرده بود

 .دقیقا -

 .خوادیه برند جدید یه بسته بندی جدید هم می -

 .درسته -

 .شد طراحی مشغول و  برداشت مدادی و کاغذ. زد لبخندی  نوشین

 بذارید؟  خوایداسم برند رو چی می -

 .معروفه برند چند  راستش اسم ترکیبی از -

 .گرفت سحر جلوی بود کرده  نوشین کاغذی که رویش طراحی

 چیه؟  بندینظرت در مورد طراحی بسته -

 .تری انداخت و یکی از ابروهایش را باال فرستادسحر نگاه دقیق

 !ستهخالقان -

 .فقط موند طراحی اسم برند -

 مشغول و برداشت دیگر کاغذ یک و ایستاد نوشین سر پشت  سحر

 .داد قرار نوشین جلوی و شد، متنی نوشتن

 .یه قرارداد با کارخونه که هنوز چیزی ازش مشخص نیست -
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 .زد و نگاه کاغذ کرد  نوشین لبخندی

تر کار کنم. چرا مشخص جدیکنم. دوست دارم از حاال کمی امضا می -

 نیست وقتی که اومدی دنبال طراحی برای برند؟

 .سحر لبخندی زد

 !پس شما از االن استخدام شدید -

 .نگاه ساعتش کرد

 .ی منمن باید برم بهار قراره بیاد خونه -

 .نوشین کمی اخم میان ابروهایش نشست

 چرا؟ -

ند شهرستان و تون خوب نبود دیشب رفتچون حال مادر زن داداش -

 .برادرتون هم خونه نیستند

 .هایش بیشتر در هم رفتنوشین اخم

تونستم بهار رو بیارم پیش فکر شدن این دوتا! کاش میواقعا که بی -

 .خودم

سحر کمی کنجکاو نگاهش کرد، اما حرفی به زبان نیاورد. نوشین به جای 

 .هایش را زداو حرف
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بهار رو نمیارم پیش خودم. راستش دونم حتما برات سوال شده چرا می -

من و برادرم با هم اختالفات خانوادگی داریم، اما زن برادرم واقعا آدم 

چیز شق من همهخوبیه. در حد توانش سعی کرد کمک کنه اما برادر کله

هاش هم ریخت! باورت میشه دو سال هست بهار رو ندیدم، فقط عکسبه

 !رو دیدم

 .کردگرفت. انگار او هم حالش را درک میهایش را سحر دست

 .ی منبیا خونه -

شوخیت گرفته؟! کافیه داداشم بفهمه نزدیکش شدم، اون موقع همه  -

 !داریم  کنه. همه داداش دارن ما همچیز رو از این که هست بدتر می

شیم که برادرتون این چند روز بیایید توی آپارتمان من،. مراقب می -

 .شما بهشون نزدیک شدیدنفهمن که 

 .نوشین مردد نگاهش کرد

 واقعا میشه؟ -

 !البته -

 .نوشین با خوشحالی بغلش گرفت

  .اجازه بدید آماده بشم -



 

 

 WWW.98IA3.IR 382 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

 .سحر تنها سرش را به نشانه تایید، آرام باال و پایین برد

 .تقریبا -

گذشت و بهار تنها ی سحر تنها یک روز میاز آمدن نوشین به خانه

 .مانداش میآمد و پیش عمهنه سحر میها به خاشب

ی، خوب که رسانمی هم به را افتاده دور هم از افراد  خوب که باشی تمام

 !کنیها را کم میباشی فاصله

سحر جلوی آینه ایستاد و خودش را برانداز کرد و رژ لب را کمی پر 

 .های خوش فرمش کشیدتر روی لبرنگ

 .حر انداختنوشین وارد اتاق شد و نگاهی به س

 برای ناهار چی درست کنم؟ -

 .سحر به طرفش برگشت و لبخندی زد

 .الزم نیست این کار رو بکنی -

 .کار موندن خوشم نمیاداز بی -

 .خب چطوره چند تا طراحی انجام بدید -

 .زد نگاهش کردنوشین با چشمانی که لبخند می

 چه طراحی؟ -
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 .اش انداختروی شانهاش را برداشت و بند آن سحر کیف دستی

 نوشابه؟ بطری طراحی یا  های موشکیطراحی برای سس  -

 کنه تولید تونهمی موادغذایی  ونم. هر چیزی که یک کارخانهدنمی -

 .باشه هوشمندانه فقط کن، طراحی

 نشان و بودند زده زل نقطه یک به که شده ریز های چشم با   نوشین

 !(هوشمندانه) کرد، اکتفا کلمه یک به تنها است، رفته فرو فکر در دادمی

سحر نگاهش از روی نوشین برداشت و اجازه نداد فکرش از سرش بپرد، 

 .خداحافظی از خانه بیرون رفتپس آرام و بی

 تاکسی راننده از ترافیک علت به بود شده که شمس  نزدیک کارخانه

 این و باشد، هم بریمیان تا برود هاکوچه پس و کوچه از که خواست

 !دهدنمی آدم نشان که را چیزهایی چه برهامیان

های نزدیک کارخانه، محمدی را دید که کنار در یکی از کوچه پس کوچه

 .ماشین مدل باالیی ایستاده بود

 .ی درخت چند لحظه پارک کنیدآقا لطفا زیر اون سایه -

 مشکلی پیش اومده خانم؟ -

 !دارید؟ نگه میشه  گرفته به هوای آزاد نیاز دارم.عا، بله من یکم نفسم  -
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راننده سریع نگه داشت و سحر به بهانه هوا خوردن از ماشین پیاده شد و 

کمی از تاکسی دور ایستاد و محمدی زیر نظر گرفت. با دیدن چهره 

 .راننده سریع از آن صحنه عکس گرفت و دوباره به تاکسی برگشت

  .ریدآقا لطفا ادامه مسیر رو ب -

 .چشم خانم -

 .شد کارخانه وارد سریع و کرد حساب را کرایه رسیدن، محض  به

طرف اتاق شمس رفت، اما با ندیدن شمس تصمیم گرفت خودش به 

 !حساب محمدی برسد

شد زن و مرد بودن آن را تشخیص با شنیدن صدای پای که می

 .گرفت فاصله میز از کمی  داد،

 .ناخودآگاه لبخندی زدشمس با دیدن سحر، 

 .فرسالم خانم نیک -

 .سالم -

 .کرد اخم کمی محمدی  شمس با نگاه کردن به جای خالی

 معلوم نیست کجاست؟ -

 .خندی زدسحر نیش
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 !سرش جاهای دیگه گرمه -

 صندلی از چشم  شمس که انگار درست منظور سحر را نفهمیده بود

 .برنداشت خالی

 !نامزد، نامزد بازی خارج از وقت کاریبهش گفته بودم  -

 !های کارخونه گرمهنخیر، سرشون پیش رقب -

 .سریع طرف سحر برگشت و یک قدم بهش نزدیک شد

 !منظور؟ -

هایش به خورد! دستها نشان داد. خون، خونِ شمس را میسحر عکس

 .های میز گرفت تا نیافتدلبه

 !پست فطرت -

ری که یک لحظه سحر خودش را عقب ی بعدی را با داد گفت. جوکلمه

 .کشید

 !عوضی -

 .به نفس نفس افتاده بود، و سحر هیچ دخالتی در آرام کردنش نداشت

 . ...یرسم دخترهحسابت رو می -

 و  برداشت آب لیوان یک  سحر سمت آبدارچی رفت و از شیر آب سرد،
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 .رفت شمس طرف به

 .لطفا این آب بخورید و برید اتاقتون -

 هه! برم اتاقم؟ -

 .کنمبله برید اتاقتون. من این مشکل رو حل می -

دانست به او اعتماد کند یا نه، اما چیزی در چشمان سحر بود شمس نمی

هیچ حرفی به اتاقش رسانید. پس بیکه این خاطر جمع بودن را می

 .برگشت

 را نگهبانی و برداشت شرکت  تلفن و  سحر روی صندلی منشی نشست

 .گرفت

 .جا کنیدبهالو؟ لطفا ماشین آقا رو جا -

- ... . 

 .خودشون خواستن -

- ... . 

 .های پشت کارخونه. حتما زیر سایه باشهببرید زیر درخت -

تلفن را سر جای خودش گذاشت و سمت دفتر شمس رفت و در را به 

حالت نیمه باز رها کرد تا صدای مکالمه خودش و محمدی راحت به 



 

 

 WWW.98IA3.IR 387 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

 .گوش شمس برسد

ها و دفترهای روی میز انداخت و مشغول وارسی کردن شد. اه پوشهنگ

 کارتسیم کرد بازش وقتی. رسید سر یک جز  هیچ چیز مشکوکی نبود

 .گرفت هایشانگشت بین. افتاد پایین

ها روی آن بود. ها یا تماستنها مانده بود پیدا کردن موبایل، که پیام

 تابلو این کردمی حس چرا دانستنمی  رویش بود.نگاهش به تابلوی روبه

رد! سمت تابلو رفت و با موبایلش مشغول دا ایراد کارش جای یک

 .گیری شد. صدای نوشین درون گوشی پیچیدشماره

 الو؟ -

 .سالم نوشین جان. خواستم بگم ناهار با هم بریم بیرون -

- ... . 

  .نه زحمتی نیست، فقط آماده باش -

- ... . 

 .خدحافظ -

کرد! چیزی بود که فکرش را میی پاریزیت درون گوشی دقیقا همانصدا

 شکست  قاب هایچوب  تابلورا از دیوار برداشت و محکم بر زمین کوبید.

  .آمد بیرون سریع صدا، شنیدن از شمس. شد پاره نقاشی یپارچه  و
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 چی بود؟ -

دیدن سحر میکروفون را از بین بومِ پاره شده بیرون کشید. شمس با 

میکروفون، رنگش پرید! سحر از جایش بلند شد و میکروفون را داخل 

 .کرد سوختنش نگاه و  همان لیوان آب انداخت

 .شمس روی صندلی نزدیک میز منشی ولو شده بود

 !هنوز بازنده نشدید آقای شمس -

تقریباً ده دقیقه گذشت که محمدی از راهرو گذشت و وارد سالن شد. با  

 و سحر به که چشمش اما خورد، جا  آن حالت کمیدیدن شمس توی 

 .شد عصبانی کمی خورد اشریخته همبه  وسایل

 خبره؟جا چهسالم آقای شمس. معلوم هست این -

 .و سمت سحر حرکت کرد و مقابلش ایستاد

هم ریختی؟ اصال تو کی هستی که این اجازه به چه حقی وسایلم رو به -

 !رو به خودت دادی؟

حالت خونسردی که سعی داشت حفظش کند، جای سحر شمس با 

 :جواب داد

 چند وقته؟ -
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 :باورانه نگاه شمس کردمحمدی کمی نا

 چی چند وقته آقای شمس؟ -

 برود در کوره از شمس لحظه هر است ممکن کرد حس که  سحر

 :جوابش را داد  خودش

زنی بهش میبری بیرون و چوب حراج چند وقته اطالعات شرکت رو می -

 !تا کارخونه رو زمین بزنی؟

 .محمدی با تمسخر نگاش کرد

  ...اونی که جاسوسه تویی، نه -

 شد بلند صندلی روی از سریع  سحر تحمل شنیدن این حرف را نداشت.

 !زد صورتش به محکمی سیلی و

 !هات رو وا کنخواستی بگی من جاسوسم آره؟ چشممی -

 .سمت تابلو شکسته گرفتو بعد فک محمدی را گرفت و 

کی بود گفت تابلو رو من خریدم؟ هرکی خریده به میکروفون توش  -

 خریده، آره؟

و فک محمدی را به ضرب ول کرد. محمدی که دید همه چیز لو رفته، 

 .روی زمین نشست
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خدا تهدیدم کردن! گفتن اگه براشون این کار رو نکنم من رو توی به -

 !ندازندردسر بزرگی می

 .جلویش ایستاد سحر

 !شکستی  نمک خوردی نمکدون -

 .شمس با عصبانیت از جایش بلند شد

 !کردم با بقیه فرق داریهم می خوره یاسمن! فک میحالم ازت به -

 -هق صدای و  هم کوبیدو سریع وارد اتاقش شد و در را محکم به

 .نشست  صندلی روی دوباره سحر. شد بلند یاسمن  هق

 کنی؟کار میچه مدت براشون  -

 .هق جوابش را داد -نگاه یاسمن باال اومد و با هق

  .حدود... دو... دو ساله -

دوباره سرش پایین افتاد. سحر از تصویر پیش رویش چندشش شد و 

 .جعبه دستمال کنارش روی زمین گذاشت

 چه اطالعاتی بهشون دادی؟ -

 .اش را پاک کردیاسمن بینی

 .خواستنها اطالعات میها و طرحبرنامهبیشتر در مورد  -
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 .سرت رو بیار باال -

 .یاسمن به اجبار سرش را باال آورد و هیچ کالمی به زبان نیاورد

من رئیست نیستم، اما خوشم هم نمیاد یکی نمکدون بشکنه و بذاره  -

 !بره. باید جبران کنی

 .دوباره درد و دل یاسمن شروع شد

برم؟ آره نمکدون شکستم اما قرار نبود برم. قرار بود کی گفته قرار بوده  -

ها زندگی بمونم کنار سعید، اون هم تا آخر عمر! مثل پری توی قصه

 !کنیم

 .سحر یک تای ابروش را باال فرستاد

کنی شمس برای تو یه لقمه بزرگ تر از موقع پرنسس، فکر نمیاون -

 دهنته؟

 .جوابی نشنید

نشنیدی که میگن کبوتر با کبوتر و باز با  هوم؟ پس حتماً این رو هم -

 باز؟

تر از قبل کرد و دور تا دور یاسمن باز هم جوابی نشنید. لحنش را جدی

 .چرخید
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هات رو باز کن خانم یاسمن محمدی. سه ماه، فقط سه ماه خوب گوش -

بهت فرصت میدم تا کارت رو جبران کنی، واگرنه سر و کارت با خود 

 .رئیسته، نه من شمسه. به هرحال اون

 :صدای لرزان یاسمن بلند شد

 کار کنم؟باید چی -

اش گذشت و سر یاسمن را باال آورد و نگاه زیر چانه  سحر دستش

 چشمانش کرد.

 زنگ بزن بهشون و بگو که همه چیز فهمیدند. -

 رنگ نگاه یاسمن به تعجب نشست.

 چی بگم؟! -

ه دیدی تعریف ی چیزهایی کجا همهچیزی که گفتم! میری اون -

 کنی، حتی با اغراق زیاد. جوری که باورشون بشه.می

 به صندلی تکیه داد.

جا میشی چشم و گوش من. کنی! اوندرضمن، تا زنگت نزدم کاری نمی -

 سپاری!مو به مو هرچی شنیدی و دیدی به خاطر می

 یاسمن کمی به خودش لرزید.
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 ها شوخی ندارن!کشن! اوناگه بفهمن من رو می -

جا میارمت بیرون. درضمن، من هر اطالعاتی نگران نباش، زود از اون -

 خوام، بیشتر ببین کیا هستن و قراردادهاشون با کدوم شرکت هست.نمی

یاسمن هیچ حرفی برای زدن نداشت. سحر بار دیگه بلند شد و سمت 

 ی راه ایستاد.اتاق شمس رفت. در نیمه

موقع باید به فکر لباس عروست بدی، اوندر آخر اگر این کار رو انجام  -

ی این شرکت و کارخونه باشی! توی قراردادهای قبلی اصال تمام تاریخچه

 رو بیاری همه چیز تموم هست!

منتظر واکنشش نماند و وارد اتاق شمس شد. با ورودش دید که شمس 

بخش های آرامروی صندلی نشسته است و سرش روی میز بود و قرص

 بود. کنارش ریخته

 آقای شمس؟ اقای شمس؟ -

 شمس سرش را بلند کرد.

 شد!اگه این مار خوش خط و خال نبود من وضعم این نمی -

 بهش فکر نکنید. -

 روی صندلی کنار میز نشست و پاهایش را روی هم گرداند.
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مختاری زنگ زد و گفت که اصال مدارکی وجود نداره که نشون بده  -

 شرکتتون بدهکاره.

های سحر هضم حرکت ماند و صبر کرد حرفبرای چند لحظه بیشمس 

 کرد شروع به خندیدن کرد.سواری میشود. با صدایی که از خوشی موج

 طور ممکنه؟ خدای من!باورم نمیشه! نه باورم نمیشه! چه -

های شصت و انگشت اشاره را به سحر لبخندی کوچکی زد و سر انگشت

 هم مالید و ادای پول در آورد.

 کنه!چیز رو حل میپول همه -

 شود.خودی حل نمیشمس تازه یادش آمده بود که هر چیزی بی

 قدر باید بدم؟چه -

 ویالی داخل کیش رو بفروشید یا بزنید به نامش! -

دانست تعجب شمس از این که سحر همه چیز را در مورد اموالش می

 کرد.

 دونید؟!شما از کجا می -

دانست از او بترسد، یا که خیالش سعود نمیم  سحر دیگر حرفی نزد.

 راحت شود!
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زودتر قرار محضر بذارید آقای شمس تا خیال همه راحت باشه. در مورد  -

  خانم محمدی خیالتون راحت باشه.

شمس با یادآوری اتفاقات نیم ساعت پیش، دوباره کمی حالش بد شد. 

 سحر برایش لیوان آب ریخت.

ر چیزی که بخوام برای من به دست بیاره کار کنه. اگبهش گفتم چی -

 افته.خیلی از کارها جلو می -خیلی

 اش وا رفته بود.شمس دوباره روی صندلی

 فهمم.هاتون رو نمیمعنی حرف -

 از روی صندلی بلند شد.

ها. گفتم که بگه چه اتفاقی افتاده و هر جور فرستادمش پیش همون -

 خوام به دست بیاره.که میجا مشغول کار بشه. اطالعاتی هست اون

 چه اطالعاتی؟ -

 ها کیا هستن؟های قبلی کیا بودن؟ فعلیشریک -

 موقع؟خوره اونبه چه درد می -

واضحه، هرکدومشون رو باید راضی کنیم که قرار دادهاشون رو فسخ  -

موقع کارخونه آقای مالکی تا حدودی متزلزل میشه، از طرفی کنن. اون
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 تش رو خالی کنن، این میشه یه خوردن زمین!داران باید پشسهام

 شمس نیم چرخی به صندلی داد.

شرکا بخوان فسخ کنن چون خودشون این کار رو کردند حتما خسارتی  -

 ها میشه.ها جبران اون سهاممیدن و این خسارت

 سحر کمی به فکر فرو رفت، اما زیاد طول نکشید.

ی خودش رو داره، ون روش ویژهبنده. اطوری قرارداد نمینه، مالکی این -

 برای همین کارخونه مالکی نسبت به تجلی بیشترین شرکا رو داره.

 ای؟چه روش ویژه -

گیره، برای همین بیشتر می  گیره یا خیلی کماون یا خسارت نمی -

دارهای بزرگ سعی دارن با اون وارد شراکت بشن. از طرفی مزرعه

طوری دیدن پول و سرمایه برای کارخونه اینداران وقتی اوضاع رو سهام

چون هم سودش بیشتر هم موفق تر. اما، اما، اما اگر کمی   مالکی آوردن

هایی که داران هم میرن. اینضرر خیلی کم وارد کارخونه بشه این سهام

کنه که شرکا وقت فکرش رو نمیگفتم نقطه ضعف مالکی هست. اون هیچ

 فاق نیوفتاده، البته تا حاال!رهاش کنن. تا حاال این ات

 کرد.  شمس در دل سحر را تحسین

  قدم بعدی چیه؟ -
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 سحر به سمت پنجره اتاق رفت.

 هایی که دارید که پیشرفته نیستن.دستگاه -

 های مسعود کمی درهم شد.اخم

 منظورتون چیه؟ -

 سحر با صراحت حرفش را زد.

سطح که هم هایی هستقدم بعدی ادغام شدن شرکت شما با شرکت_

خودتون هستن. باید از هر کارخونه وسیله تولیدش رو بیاریم و کمی 

 تر بشه.کارتون گسترده

 گسترده بشه؟ -

 نباشید. سس، نوشابه، کمپوت، کنسرو.  فقط به فکر تولید رب -

 چیزها رو تولید کنیم؟نمیشه! داخل این کارخونه این -

کارخونه باید بشه، نه بیشتر. دونم فضا کمه، اما نهایتاً دوتا منم می -

ها تولید میشه. همراه نوشابه و از ادغام اون چهار جا انواع سساین

 ها.کارخونه تولید کنسرو و کمپوت

 شمس تک خنده کرد.

 جاش رو کردید.ظاهراً فکر همه -
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 سحر کمی طرفش چرخید و خیلی جدی جوابش را داد.

 روز و شب بهش فکر کردم و برنامه ریختم! -

شمس نگاه نیم رخ سحر کرد. جدیت و قاطع بودن از سر و رویش 

 ریخت.می

 االن چی؟ -

ها باشیم. وضع درستی االن باید به دنبال مجاب کردن بقیه کارخونه -

 ندارن.

 شمس از صندلی بلند شد.

 مطمئنم براشون برنامه دارید. -

 همین طوره. -

 نگاهی به ساعتش کرد.

 من دیگه باید برم. -

 ر خروجی رفت.سمت د

کار کنن، شما سعی کنید گیرم و میگم چیبار تماس میخودم این -

 رابطه با خانم محمدی حفظ کنید.

 شمس خواست حرفی بزند که سحر مانع شد.
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 فعال خدانگهدارتون. -

منتظر جواب شمس نشد و سریع بیرون آمد و سمت نگهبانی رفت. این 

 بار نگهبان فرق داشت.

  تاکسی خبر کنید.آقا لطفا یه  -

و از نگهبانی عبور کرد. کنار خیابان ایستاده بود که موبایلش زنگ خورد. 

 با دیدن اسم نوشین سریع جواب داد.

 الو.  -

 سالم، خسته نباشی. -

 طور. بهار اومد خونه؟ممنون عزیزم، تو هم همین -

 رسه. دیدم دیر کردی زنگت زدم.کم می -کم -

 فر مواظبش است.دلش کمی گرم شد که یک ن

 بهار که اومد سریع آماده بشید بهتون میگم بیاید کدوم رستوران. -

 باشه پس فعال. -

 خداحافظ. -

  موقع هم تاکسی آمد و سوار شد و به اتقاقات امروز فکر کرد.همان

 خانم کجا باید برم؟ -
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 برید سمت رستوران )...( -

 بله. -

به ذهنش رسید. سریع سحر سحرش را به صندلی تکیه داد و فکری 

ی مختاری را گرفت که بعد از چند بوق جواب موبایل درآورد و شماره

 داد.

 فر.بَه! سالم خانم نیک -

 خوام مزاحم شدم.سالم آقای مختاری. وقتتون بخیر، عذر می -

 نفرمایید خانم. -

 به یه ویال توی کیش چیه؟!خواستم بگم که نظرتون راجع -

آب از دهانش راه افتاده، سعی کرد خودش را کمی  مختاری که معلوم بود

 جمع و جور کند.

 نظر من که واال... . -

 واال، ولی، اما نداره! -

 شیرینی چربیه! -

نوش جانتون! فقط این که من اسم و رسم چند کارخونه رو براتون  -

ها بدهی زحمت بگید هر کدوم چقدر و به کدوم بانککنم، بیپیامک می
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 ها هم با هم مشورتی دارن.حال رئیس بانکدارن. به هر

 گید. چشم، براتون انجام میدم.بله بله درست می -

ای نیست که بشود بیشتر سحر متوجه شد که موقعیت مختاری گونه

 حرف زد.

 خدانگهدارتون. -

 خداحافظ. -

 گوشی را داخل کیف برگرداند.

نمای رستوران با ایستادن تاکسی، کرایه را حساب کرد و نگاهی به 

های بلند و محکم وارد رستوران انداخت و لبخندی از رضایت زد و با قدم

 های پرسنل طرفش آمد.شد. یکی از خانم

 سالم. خوش آمدید. -

 تر کرد.سحر لبخندش را عمیق

 سالم، مچکرم. -

 خوام، تنها هستید؟عذر می -

 نه، دونفر دیگه هم هستن. -

میز خالی پیدا نمیشه. اگر امکان داره به و   جا شلوغامروز کمی این -
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 سمت قسمت انتظار بریم تا میزها خالی بشن.

سرش را به عنوان رضایت تکان داد و پشت سر پرسنل حرکت کرد و وارد 

سحر سمت   جا چند خانواده دیگر هم نشسته بودند.اتاق انتظار شد. آن

سریع  یکی از مبل های راحتی رفت و آرام نشست. با نگاهش خیلی

چیز را از زیر نظر گذراند و دوباره موبایل از کیف بیرون آورد و آدرس همه

 را برای نوشین پیامک کرد.

بعد از یک ساعت نوشین و بهار هم با هم به سمتش آمدند. سحر به 

 ی احترام از جایش بلند شد.نشانه

 جا رو دوست داشته باشید.سالم. امیدوارم این -

 د.نوشین لبخند ملیحی ز

 اومدم، اما چند وقتیه که فراموشش کرده بودم.من قبالً زیاد می -

 سحر نگاهی به بهار کرد.

 سالم خانم خوشگله، مدرسه خوب بود؟ -

 سالم، بله. -

هر سه روی مبل نشستند و دوباره همان پرسنل به طرفشان آمد و با 

 لبخندش جان دوباره گرفت.  دیدن نوشین،
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  لی خوش آمدید.سالم خانم روشنایی. خی -

 سالم، ممنون. -

 کردم.دونستم شما تشریف میارید حتما براتون میز رزرو میاگر می -

شناخت، های پرسنل این رستوران را مینوشین که خوب چاپلوسی کردن

 لبخند کمرنگی زد.

 ممنون. عا، راستش من به دعوت دوستم اومدم. -

را حفظ کرد و از پرسنل متوجه منظور نوشین شد به سختی لبخندش 

 ها دور شد.آن

هاشون رو خوان که مشتریطور هستن! با چاپلوسی میهمیشه همین -

 وقت نظم به خودشون نمیدن.نگه دارن، اما هیچ

 سحر نگاه عمیقی به نوشین کرد.

 سر رفته؟ حوصله -

خواستم بگم که ترجیح میدم به جای خوردن غذاهای راستش می -

یه فست فود بخورم. سحر از وقتی از خونه اومدم    جااینالمللی بین

 بیرون و پیشت هستم حس آزادی دارم!

 دو روز پیش منی. -تو فقط یکی -
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کنی آخرش کنه؟ وقتی خودت رو با زرق و برق زندانی میچه فرقی می -

 همچین حسی داری!

 بهار که کمی کالفه و گرسنه بود جلوی نوشین ایستاد.

 گشنمه. کی نوبت ما میشه؟عمه من  -

 کباب یونانی؟  دوست داری پیتزا بخوری یا -

 بهار برای چند ثانیه فکر کرد.

 کنم!عمه پیتزا بخر برام، خواهش می پیتزا. -

برد، او اش را سر میسحر هم که دید بیش از حد این انتظار دارد حوصله

 نوشین سریع از جا بلند شد. هم با پیتزا موافقت کرد.

 ن یک جای خوب سراغ دارم.م -

و با هم از رستوران بیرون آمدند. سحر خواست برای تاکسی دست بلند 

 کند که نوشین مانع شد.

طرف خیابون پارک بیا من ماشین آوردم، صبر کنید االن میارمش. اون -

 کردم.

 و سریع آن سمت خیابان رفت.

های ر سحر خندهدر راه، نوشین صدای موزیک را باال برد و برای اولین با
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 از ته دل بهار را دید.

 های شما هم دیدیم!ما خنده  چه عجب خانم خوشگله، -

نوشین از داخل آینه بار دیگر خودش  با ایستادن ماشین پشت چراغ قرمز،

را نگاه کرد و سرگرم دیدن خودش شده بود، که ماشینی کنارش ایستاد 

داخل    ان کند.و صدای سوت بلند باعث شد برای چند لحظه نگاهش

ی نوشین، ماشین چند پسر جوان نشسته بودند که با دیدن چهره

خوشمزه بازیشان گل کرد! نوشین آرام پایش را از روی ترمز برداشت تا 

 کمی ماشین به جلو حرکت کند.

با سبز شدن چراغ، نوشین زودتر   سحر متوجه موضوع شد و حرفی نزد.

در آینه متوجه تعقیب کردن     د.از دیگران ماشین را به حرکت در آور

کمی بیشتر روی پدال گاز فشار داد. سحر از این   همان ماشین شد.

روحیه جنگندگی نوشین خوشش آمد! با چند بار الیی کشیدن باعث 

 ترس بهار شد.

 عمه چرا تند میری؟ -

 سحر زودتر جوابش را داد

 بیا جلو تو دل من بشین. -

بهار از خدا خواسته زود قبول کرد و خیلی سریع جلو آمد. همان موقع 
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با نیمچه ترمز باعث شد که پسرها از او سبقت بگیرند و خودش   نوشین

هم سریع در دور برگردان اول پیچید. بار دیگر سحر در دل به زیرکی 

 نوشین آفرین گفت!

گرسنه  هایشان را آوردند و بهار که خیلیچیزی نگذشت که سفارش

 سریع مشغول خوردن شد.  بود،

خورد که نگاهش روی چهره نوشین های پیتزا میآرام تکه -سحر هم آرام

در جلد   که غرق تماشای بهار بود افتاد. نگاهش را ریز کرد و دوباره

 ها فرو رفت. یک چیز این وسط درست نبود، یک چیز معما بود!کارآگاه

ورد، وقتی هم کلید انداختند و وارد در تمام مدت سحر به روی خودش نیا

های کرد چیزی بروز ندهد. بهار را که روی دستآپارتمان شدند سعی می

سحر به خواب رفته بود، آرام روی تخت خودش گذاشت و پتوی نازک 

 رویش کشید.

 ساز به برق وصل کرد و منتظر جوش آمدن آب شد.نوشین چای

 خوری یا نسکافه؟چایی می -

 ا روی کاناپه رها کرد.سحر خودش ر

 نسکافه عزیزم. -

 های نسکافه کنارش نشست.چند دقیقه بعد نوشین همراه فنجان
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و   سری طراحی آرم و لوگو انجام دادمامروز که بیرون رفتی، من یک -

 چندتا طراحی جعبه هم کشیدم.

 هایش را باال فرستاد.سحر یکی از ابرو

 تونم ببینم؟می -

 االن برات میارمشون.البته، صبر کن  -

  وارد اتاق کار سحر شد. چند کاغذ و چند جعبه با خودش آورد.

 بفرما. -

 ها کرد و چشمانش درخشید.سحر نگاهی به طراحی

 ست! خیلی قشنگه!فوق العاده -

نوشین مانند هربار، لبخند پیروزمندانه زد و کنارش نشست. سحر خیلی 

 ای، همه چیز برای نوشین ایستاد.غافلگیرانه سوالی پرسید که برای لحظه

 نسبت واقعیت با بهار چیه؟! -

طور که سحر انتظار چنین نوشین هرگز انتظار این سوال را نداشت. همان

 نداشت.  جوابی

 دخترمه! -

دیگر را غافلگیر کرده بودند. هیچ کدام انتظار چنین چیزی هر دو هم
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شد؟! تمام گر مینداشتند. سحر سعی کرد به خودش مسلط شود، اما م

 خوردند!احتماالت داشتند سرش را می

 چی؟! -

 نوشین آب دهانش را به سختی پایین فرستاد.

 درست شنیدی، دخترم! -

 شد.جوره جدا نمیهایش مانده بود و هیچنگاه سحر روی چشم

 چطور ممکنه؟ -

 های قالی چشم دوخت.اما نوشین به راحتی نگاهش را مهار کرد و به گل

 داستانش مفصله. -

حرفش درد داشت! سحر فهمیده بود هر موقع کسی بگوید داستانش 

خواست نمی  یک نفر.  مفصل است، یعنی یک کوه درد بر دوش ضعیف

سنگ نبود تا کسی را قدرها هم دلروز این مادر را خراب کند، آن

 بازخواست کند.

 .هر موقع آمادگی داشتی، یا اصال دلت خواست برای من بگو -

ها پرتاب جا نبود و خیالش را به دور دستهایش آننوشین که انگار گوش

 کرده بودند، سفره داستانش را برای سحر پهن کرد.
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ام موقعیت اجتماعی خوبی داشتن، یادمه هجده ساله بودم. خانواده -

هایی بودیم که هرکس حتی وضع اقتصادی خوب بود. خوب که نه، از اون

ای بوده، ین فکر رو داشت که پدرم توی مملکت کارهکرد حتما انگاه می

ولی نبود. هرچی داشتیم از تالشش داشتیم، از پشتکار بابا بود و حتی 

هر   ها برادرم نیما تازه با ثریا آشنا شده بود.موقعهمراهی مامانم. اون

ها گذروندن. خانوادهدوشون آخرهای ترم مقطع کارشناسی ارشد رو می

سطح ما بود، از هر لحاظی. ردو راضی، چون ثریا هم همخبر داشتن و ه

وقت عالقه به درس نداشتم. موقع ها سرگرم درس بودم، البته هیچمن اون

های هنر. پدر و مادرم مخالف این کار خواست برم رشتههمیشه دلم می

و کنکور دانشگاه   ی انسانی رو انتخاب کردمبودن، من هم به اجبار رشته

یک سال هم پشت کنکور موندم. بابام برای این که تشویقم مهم نبود، 

کنه بهم گفت اگه قبول بشم قول میده کمکم کنه تا مدرک رشته هنر 

ها مورد نظرم هم بگیرم. سال بعد قبول شدم. توی دانشگاه خیلی با بچه

 طور بودم.تونستم ارتباط برقرار کنم، توی دبیرستان هم همیننمی

 های نوشین نشست.لبخند تلخی روی لب

خب آخه من مثل بابا و مامان، حتی نیما هم نبودم. خودم رو همیشه  -

کردم کیف و کفش مارک دیدم! همیشه سعی میسطح باالتر از بقیه می

و یه کفش و یه جامدادی، توی دانشگاه از این   بپوشم. هرماه یه کیف
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رفتم، من تازه یاد میدادم. هر بار با یه ماشین کارها بیشتر انجام می

فروختم سود به دست خریدم و میهایی که میگرفته بودم که از ماشین

ها بود! مامان بیارم. تازه سرگرمی جالبی بود و لذتش توی همون پز دادن

که جوونم، اما خبر نداشتن من از کمبودهایی ذاشتن پای اینو بابام می

، کمبود محبت، کمبود کردم. کمبود دوستکه داشتم این کار رو می

دیده شدن؛ توی خانواده هم همیشه حرف نیما بود و ثریا. انگار من رو 

زنم رها کرده بودن یا خیالشون راحت بود که تا وقتی توی پول غلت می

 ی تحصیلی من مهم بود و بس.مشکلی ندارم و فقط براشون رشته

ی سحر رهی حریر اشک پوشانده بود، به چهنوشین نگاهش را که پرده

 دوخت.

وقت نفهمید که من هیچ دوستی توی دونی سحر، مامانم هیچمی -

که یه وقت نفهمیدن، تا اینمدرسه و دبیرستان و دانشگاه نداشتم. هیچ

ی ما. یه پسر خوشتیپ و دانشجوی مهمان اومد توی دانشکده

رفتن تا ی دخترها غش و ضعف میهایی که همهچهره، از اونخوش

کردن مدل واب سالمش رو بشنون. حتی پسرها گاهی سعی میکه جاین

ردیف من بود و من این رو ها همیشه هممو و تیپ تقلید کنن. سر کالس

 کم متوجه شدم. -کم

 هایش چکید.هایش سر خورد و روی گونهقطره اشکی از چشم
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ا هتر از بقیه آدمهای تنها راحتدونم تا حاال تجربه کردی یا نه. آدمنمی -

شند. چند باری اون پسر تازه وارد سعی کرد به من پذیرای دیگران می

کردم که ممکن هست به نزدیک بشه، من همیشه اول به این فکر می

اما از طرفی هم تنها   خاطر پول یا موقعیتم بخواد ازم سوءاستفاده کنه،

یواش باب آشنایی جور  -آورد. یواشبودن بیشتر از هرچیزی بهم فشار می

د. فهمیدم اسمش سامانِ. وضع مالی خوبی هم داشتند، تقریبا برابری ش

می کردیم. پدر و مادرش از هم جدا شده بودند و سامان هم تقریباً پیش 

کرد، اما از وقتی پدرش رفت آلمان و خانواده مادریش هردو زندگی می

ی بزرگش زندگی روسی بودند، سامان از سن پونزده سالگی پیش عمه

ر اون حتی یه کلمه هم از زندگی دروغ نگفت، حتی یه کلمه! کرد. سح

جورهایی سر ام یکی خانوادهوقتی حرفش رو توی خونه باز کردم همه

برای نیما اشکال نداشت، اما نوبت    داره، نه؟سنگین شده بودند. خنده

رو گفتم تقریباً یکی و دوسالی می   من که شد... . بگذریم؛ وقتی ماجرا

ام گفتم و گذشت از آشنایی من و سامان و بعد از این دوسال به خانواده

درست یک ماه بعد، خواستگارهای زیادی اومدند. من هم به همه 

زمان خواست سامان پا پیش بذاره که گذاشت، اما همگفتم نه. دلم میمی

ها جنگ درست و حسابی موقعونبرادر ثریا هم جلو اومد. ا  با سامان

های هنری خبری شروع شد! بابام دیگه اجازه نداد برم دانشگاه، از کالس

نبود. توی خونه حبس شده بودم، اما مرغ من یه پا داشت! آخرش حرفم 
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ام فقط یه مراسم عقد ساده گرفتند و بابام رو به کرسی نشوندم. خانواده

سامان هم براش مهم نبود. سحر من  رسه!اعالم کرد هیچ ارثی به من نمی

بهترین لحظات عمرم رو با سامان گذروندم. مخالف این وصلت فقط 

ی سامان هم مخالف بود. بعد از عقد با تمام ی من نبود، عمهخانواده

ای که داشتیم یه خونه اجاره کردیم و تمام کارهایی که یاد گرفته سرمایه

ن خرج خونه در بیارم. سامان هم بودم به کار بستم تا بتونم کمک ساما

کرد. خبر ازدواج نیما و ثریا به گوشم رسید، اما من هم دو شیفت کار می

گذشت که باردار دورشون رو خط کشیدم. تقریباً دو سال از زندگی ما می

خواست کمتر کار کرد و ازم میشدم. سامان بیشتر از قبل بهم توجه می

ی فهمیدیم بچه دختره انگار دنیا رو کنم، اما گوشم بدهکار نبود. وقت

بهمون داد! اما نفهمیدم چی.شد، انگار همه چیز خواب بود. یادم نمیره، 

وقت یادم نمیره! سامان مثل همیشه موقع صبحونه پشت دستم رو هیچ

ی اخر رو همراه چایی بوس کرد و بعد هم یه چشمک ریز. سریع لقمه

گفت دوستت دارم قلب صورتی  شیرین خورد. از در که خواست بره بیرون

گفت، ظهر یه گل به همون رنگ برام من! هر موقع که قلب با یه رنگی می

ها طالیی بود و از خرید! حتی یه بار رز سیاهی خرید که سر گل برگمی

ها. خیلی قشنگ بود سحر، رنگ طالیی شره کرد بود روی گل برگ

وقت دیگه ! هیچوقت اون گل صورتی به دستم نرسیدخیلی! اما هیچ

ها با قصه و خنده نخوابیدم. سحر، سامان سامان برنگشت خونه، دیگه شب
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فهمی؟ جای بابا رو برام پر کرده بود، جای نیما کس من شده بود، میهمه

درد به جای مامان برام نبات آب کرده و های دلرو برام گرفته بود، موقع

ام که قدر قویگفت من اینآورد. سحر، سامان تنها کسی بود که نعنا می

نیاز به مسکن ندارم! وقتی پدر و مادرم گفتند با من کاری ندارند دلم 

نگرفت، اما وقتی دیدم روی بدن سامان توی بیمارستان پارچه سفید 

ی تو کشیدن تمام دنیای من تیره و تار شد! سحر من با بچه هشت ماهه

شدم. اون موقع یو شاهد رفتن سامانم سیشکمم پشت در اتاق آی

فهمیدم چقدر تنهای تنها شدم! باورت میشه مامان و بابام کنارم نبودند! 

ی تو شکمم ی سامان هم نبود. فقط من بودم و بچهحتی نیما و ثریا، عمه

 و سامانی که رفته بود.

ام نداشتم، دیگه ای برای نگه داشتن بچهوقتی سامان رفت، انگیزه -

ی نیما و ثریا یم گرفتم سقط کنم، سر و کلهوقتی تصم    خواستمش!نمی

دار نمیشند. حاال که فهمیده بودند قصد چنین پیدا شد و فهمیدم بچه

سری چیزها دونی سحر، تا آدم یککاری داشتم منصرفم کردند. اما می

کنه ممکت کینه بشند، ممکنه داره خوبه، وقتی موقعیت افراد تغییر می

ها رو نه عوضی هم بشند و من همه اینخودخواه بشند. حتی، حتی ممک

کار کردم؟ دخترم رو در برابر حرص و طمع دادم! شدم! میدونی چی

تمام پول و   دارایی که بعد از عقد من به نیما رسید ازش گرفتم،  یهمه
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ماشین. حتی توی محضر ازش امضا گرفتم بعد از فوت مامان و بابا تمام 

ی نوز متوجه نبودند و فقط سرگرم بچهارثیه به من برسه. نیما و ثریا ه

من شده بودند. وقتی بهار سه سال شد و مامان و بابا فوت کردند، 

هرچیزی که داشتند و نداشتند به نام خودم زدم. تازه نیما فهمید چی به 

کجاست، اما دیر شد. اما من، من سحر یکم، خیلی کم دلم خنک شد. 

اوفتادم که مجبور بودم تا یموقع هایی مدونی چرا؟ چون یاد اونمی

ها کار دیروقت بیدار بمونم و چهره طراحی کنم. از بس با سر انگشت

طور اوفتادم که چهکردم دیگه اثر انگشت نداشتم. یاد سامانم میمی

 خوابیدیم.هایی که گرسنه میرسید حتی شبخسته از راه می

م از کرد. کمی، خیلی کسحر که ساکت مانده بود، فقط گوش می

 کرد.هایش را درک میحرف

 ؟ات چیهاالن برنامه -

 برنامه ندارم. -

 کنم بهتر باشه که کمی از بهار فاصله بگیری.فکر می -

 خواند بهار رو ببینند.پدر و مادر سامان خیلی وقت هست که می -

 خوای بکنی؟کار میچی -

 افتند.کنم، اما اتفاقات خودشون میمن کاری نمی -
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قدر گرفتاری داشت تا جایی جیح داد دخالت نکند. خودش آنسحر تر

 نداشته باشد. های دیگرانگیریبرای در

و اسامی   ها را به آشپز خانه برد و بعد سراغ موبایلش رفتسینی فنجان

 ها را برای مختاری پیامک کرد.شرکت

قدر با خودش دوباره پیش نوشین برگشت و روی کاناپه لم داد. هر چه

 ار رفت، آخرش نتوانست.کلنج

کنم دخترت خوشبخته. بذار توی این ماجراها حداقل من فکر می -

های خوایی از برادرت انتقام تمام سالنفر آرامش داشته باشه، مییک

خب بگیر، این حق توئه. اما بهار نقشی نداره.   سختی که داشتی بگیری،

شدی، نیما هم اون  هات قربانیسمانه قربانی شد تو با تمام دل شکستگی

خورده. بذار بهار زندگیش رو   هایی که باید بود و نبود هم چوبش روموقع

ی همگی شماها رو ببینه. نوشین های شالق خوردهبکنه. اجازه نده پشت

 بذار خوشبخت بشه برخالف همگی شماها.

کسی دیگر حرفی نزد. فیلم ساعت پنج شروع شده بود و هر دو در 

های هم ر چشم دوخته بودند، ولی افکار، دور و بر حرفسکوت به مانیتو

هیچ حرفی از روی کاناپه بلند شد و سمت اتاق پلکیدند. نوشین بیمی

رفت بعد از چند دقیقه آماده شده، جلوی در ایستاد. سحر با لبخند گرمی 
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 نگاهش کرد.

 بهترین تصمیم رو گرفتی! -

و در واحد را باز کرد که هایش را پا کرد نوشین تنها لبخندی زد. کفش

 بیرون برود.

ام روی تو حساب نوشین، برای قسمت گرافیک و تبلیغات کارخونه -

 کنم!می

خداحافظی زیر لب گفت و سریع خارج شد. سحر طرف اتاق بهار رفت که 

 هنوز خواب بود. آروم صدایش کرد.

 بهار، بهار جان؟ عزیزم پاشو. -

بود، آرام چشم باز کرد. چشمانش را کمی با خبر جا بیدخترک که از همه

 دست مالش داد.

 صبح شده؟ -

 اش زد.سحر لبخندی به چهره

 نه عزیزم، هنوز صبح نشده. پاشو عزیزم، باید تکالیفت رو انجام بدی. -

رفت و توی دوتا لیوان شیرکاکائو   و از اتاق خارج شد و سمت آشپزخانه

فت. بهار سریع دست و صورتش ریخت و همراه کیک شکالتی به سالن ر
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 را شست و همراه کیف و کتابش به پیش سحر امد.

 عمه نوشین کجاست؟ -

 سحر نه؛ لبخندی به صورتش زد.

شون، آخه یکی زنگ زد بهش گفت که باید عمه نوشین رفت خونه -

 .براش عکاسی کنه. مجبور شد بره

قدر خوب آنقدر خوب دروغ گفتن یاد گرفته بود؟ از کِی از کِی آن

هایش هم یادش رفته های بچگیبافت؟ دیگر حرفچیز را به هم میهمه

 "دروغگو دشمن خداست."گفتند بود که موقع قهر و دعوا می

 از کِی سحر جانم؟ از کِی؟

ها شد که صدای بهار بعد از خوردن شیر و کیک مشغول نوشتن تمرین

، متوجه حضور یک اش بلند شد. از داخل چشمی که نگاه کردزنگ خانه

 مرد شد. سریع مانتو و روسری سر کرد.

 کیه؟ -

 فر؟خوام خانم نیکعذر می -

 کرد!حدس زد که نیما، پدر بهار است. باید نقشی هم برای او بازی می

 سالم. بله بفرمایید. -
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 سالم، من پدر بهارم. -

 زده بود و سرش را پایین انداخت.نیما کمی خجالت

ها ها بیاد پیش شما. خب من روزها بیشتر وقتبقرار بود بهار ش -

اومدم چراغ ها دیر می رسیدم خونه، یا وقتی میبیمارستان بودم و شب

 واحدهاتون خاموش بود. ببخشید که بهتون زحمت دادیم.

فقط بهار تازه نشسته پای تکالیف، اجازه بدید که  نه، اشکالی نداره -

عت دیگه شب میشه دوباره باید هم نخوره. راستی، چند ساتمرکزش به

 بیاد پیش خودم، اجازه بدید بمونه.

رسه. لطفا وقتی کم می -ممنون از لطفتون. نه، مادرش توی راهه کم -

 تکالیف رو انجام داد بفرستید بیاد.

 حتما. -

 ممنون. -

 داد.در را بست و پیش بهار برگشت که داشت تکالیف ریاضی انجام می

 شتم؟خاله ببین درست نو -

 سحر نگاهی به دفتر تکلیفش کرد.

 درست متوجه سوال شدی، اما درست انجام ندادی. -



 

 

 WWW.98IA3.IR 419 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

 یعنی چی خاله؟ -

مسئله گفته که خودت باید یه مسئله طرح کنی. تو فقط گفتی که رضا  -

چهار تا سیب داشت و علی دوتا سیب قرمز و زهرا، خواهر علی به هرکدام 

 ات رو سوالی کنی.هدهد. باید جملها یک سیب میاز آن

 ام، ِخه من همیشه توی این کار موفق نیستم.سوالی نیست جمله -

 سحر نگاهش کرد.

و به جاش بنویس   آخر رو پاک کن  یکنم. این نقطهمن کمکت می -

 قدر سیب دارند؟دیگر چهکه حاال رضا و علی روی هم

 اش را درست کرد و به سحر نشان داد.بهار جمله بندی

 خوب شد؟ -

 بله. بهار جان باید بری، بابات اومده بود دنبالت. -

بهار خوشحال از سرجایش بلند شد. سحر کمکش کرد تا وسایلش را 

ی رفتن شد. سحر کنارش هایش پوشید و آمادهجمع کند. بهار کفش

 قدش شود.روی زانوها نشست تا هم

 هام کن.بهار نگاه چشم -

 های سحر کرد.معصوم نگاه چشمهای بهار با همان چشم
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بهار عزیزم هرگز، گوش کن، هرگز مامان و بابات نباید بفهمند که تو  -

 عمه نوشین رو دیدی. باشه؟

 نگم بهشون؟ -

داد تا مطمئن شود ترساند! باید کمی ترس به دلش راه میباید بچه را می

 زند!حرفی نمی

ه نوشین رو دعوا ذارن بیای پیش من. تازه عماگه بگی دیگه نمی -

 کنن خب، پس حرفی نزنی که عمه نوشین رو دیدی. باشه؟می

این بار بهار به جای جواب دادن، تنها سرش را آرام تکان داد. سحر درِ 

جا ماند تا مطمئن شود که خانه را باز گذاشت تا بهار برود و خودش همان

 کنند.رویش باز میدر را به

ه داخل برگشت و مشغول درست کردن وقتی از رفتن بهار مطمئن شد ب

 دلش طاقت نیاورد و زنگی به نوشین زد.  شام شد. وقتی سفره انداخت

 با بوق پنجم، تلفنش جواب داده شد.

 الو. -

- . ... 

 خوبی؟ -
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- . ... 

بهار رو فرستادم خونشون. داداشت اومده بود و ثریا هم توی راه  -

 برگشت.

- . ... 

 الیفش کردم که اشتباهی نداشته باشه.آره، خودم نگاهی به تک -

- . ... 

 کنم. حاال تو بگو. خوبی؟ بهتری؟خواهش می -

- . ... 

 نگرانت بودم، شام خوردی؟ -

- . ... 

 شم، برو. خداحافظ.من هم تازه شروع کردم. مزاحمت نمی -

گوشی بلند شد. وقتی نگاه کرد   شام در سکوت خورد و صدای پیامک

هایش یک شبه انجام شده بود و چند دقیقه بعد، برنامهانگار تمام 

 موبایلش به صدا در آمد .سریع تماس را وصل کرد.

  سالم آقای مختاری. -

- . ... 
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 ممنون، خانواده خوب هستند؟ -

- . ... 

من االن پیامتون رو دیدم. واقعاً خوشحالم که با آدمی مثل شما آشنا  -

به لطف کارهای آقای تجلی، اگر امکانش هست اون رئیس   شدم.

 هایی که باهاشون صحبت کردید یه وقت مالقات براشون بذارید.بانک

- . ... 

 مکانش داخل خود کارخونه باشه خوبه. -

- . ... 

 باز هم یک دنیا تشکر! -

- . ... 

سریع گوشی را قطع کرد و شماره شمس را گرفت، اما تلفنش جواب داده 

باره زنگ زد. باألخره جواب داده شد. صدایش خمار نشد. دوباره زنگ، سه

 بود و سحر کمی چندشش شد

 اقای شمس امیدوارم بد موقع زنگ نزده باشم. -

- . ... 

کارهای شرکت رو به پایان هست، فقط یه جلسه ترتیب داده شده برای  -
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کیش  دو روز دیگه داخل خود شرکت شما. فقط امیدوارم سند ویالی

 آماده باشه.

- . ... 

 کنیم. من االن باید برم، شبتون بخیر.اجازه بدید بعداً صحبت می -

های شام را شست. یک چای برای خودش تلفن را قطع کرد و ظرف

رفت. حاال همه برنامه که جلو افتاده بود دلش قنج میاز آن  ریخت و

برد و به هدفش می ها هم سودیهای دیگر که باید از آنماند کارخانهمی

 شد.نزدیک می

ها کرد، اما هیچی از آنکتابش را در دست گرفت و نگاه کلمات می

های فردایش را در ذهن شد، پس بیخیال خواندن شد. برنامهمتوجه نمی

تداعی کرد. حاال نوبت یک شرکت دیگر بود که صاحبش را خوب 

 شناخت و تا حدودی با او مکالمه داشت.می

تر باشد. ساعتش را کوک کرد و ت خواب رفت تا صبح سرحالزود به رخ

 چشمانش گرم خواب شد.

که ساعتش به صدا در بیاید چشم باز کرد و دست و صبح قبل از این

ی مفصلی خورد. شدیداً اشتهایش باز شده صورتش را شست. صبحانه

جا بودند، حتما پیش خودشان فکر اگر چند زن خان باجی آن بود.
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 خبری است! کردندمی

ای و شلوار لی. کیف بار مانتوی کرمی رنگ پوشید با شال سورمهاین

سر خیابان     و کلید موبایل داخل گذاشت و  دستی مشکی رنگ برداشت

 برای تاکسی دربست، دست گرفت.

 فروشی نگه دارید.لطفا سر راهتون جلوی شیرینی -

 چشم خانم. -

اش عمل کرد. حاال در تاکسی خواستهدیگر حرفی زده نشد و راننده طبق 

بوی شیرینی تازه هم به راه افتاده بود و با دیدن نمایه شرکت، از راننده 

خواست نگه دارد. سریع کرایه را حساب کرد. وارد ساختمان شرکت که 

آمد دید. به تابلوها توجه کرد تا که نتوانست وهای زیادی در رفتشد، آدم

 مت میز منشی که پسر جوانی بود رفت.اتاق مدیریت پیدا کند، س

 سالم. آقای شکوهی هستند؟ -

 بله هستند. -

 تونم ببینمشون؟می -

 متأسفم، االن جلسه دارند. -

 ایرادی نداره، منتظرشون باشم. -
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منشی نگاهش به چهره جدی سحر دوخت و با دست اشاره کرد که 

 بشیند

 بفرمایید بشینید.  -

تر شرکت کرد. نسبت به شرکت شمس کوچکسحر نشست و نگاهی به 

بود. تقریباً نیم ساعت گذشت که در اتاق مدیریت باز شد و چند مرد 

شان آمده بود. با دیدن سحر کمی گل از خارج شد و شکوهی به بدرقه

 گلش شکفت.

 سالم دخترجان. -

  سالم آقای شکوهی. -

 و لبخند گرمی تحویلش داد.

 بفرما داخل دخترم. -

رویش گذاشت و زودتر از شکوهی وارد دفتر را روی میز روبه هسحر جعب

 شد و پشت سرش هم شکوهی آمد.

 خیلی خوش اومدی دخترم، بشینید لطفا. -

 ممنونم ازتون. -

 چه خبرا؟ خوبی؟ -
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 سحر راحت تکیه داد و با خیال راحت جوابش را بر زبانش جاری کرد.

 هی شکر خدا، خوبم. -

 ید؟شده سری به ما زدچی -

تون راستش آقای شکوهی، شنیدم چه اتفاقی برای شرکت و کارخونه -

 افتاده خواستم کمی بهتون کمک بکنم.

 شکوهی نگاهش رنگ غم گرفت.

هی دخترجان مگه میشه برای همچین چیزی کاری کرد؟ مگر که  -

 معجزه بشه!

  سحر مشتش را باال آورد.

 های منه!و معجزه در دست -

 مشت گره کرده سحر انداخت. شکوهی نگاهش را به

 خوای معجزه کنی؟طوری میموقع چهاون -

سحر به حکم ادب پاهایش روی هم نگرداند و تنها دست هایش را در هم 

 قالب کرد.

از شرکت آقای تجلی، من هم   خب راستش وقتی که اخراج شدم -

 جورهایی کار بیزینس خودم رو شروع کردم.یک



 

 

 WWW.98IA3.IR 427 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

 های سحر دوخت.ناباورش را به چشمشکوهی نگاه 

 ست!اخراجت کرد؟ چرا آخه؟ خدایا این مردک دیوانه -

 خودتون رو ناراحت نکنید. در عوضش به نفعم شد. -

 اش به سحر دوخت.شکوهی نگاه پدرانه

دونم چی بگم از دست این تجلی! تا وقتی که براش سود داشتم نمی -

تی هم که یه برند دیگه و با فرمول کرد. از وقها رو تمدید میقرار داد

 ها رو فسخ کرد.دیگه وارد بازار شد، قراداد

 نویسید محصولی از )...( کارخانه؟یعنی دیگه شما روی محصوالت نمی -

 نفس دردمند بیرون فرستاد.

 نه دختر جان. -

آقای شکوهی من کارخونه شما رو نجات بدم چقدر به من سود  -

 رسه؟می

هایش را جدی نگرفته است و خیال خامی انگار سحر حرفشکوهی که 

 دارد، نگاهی به او کرد.

تونم نصف به نامت زمین کارخونه که برای شریک منه، اما از وسایل می -

 کنم!
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سحر که متوجه بود شکوهی او را دست کم گرفته است از جایش بلند 

 شد و سمتش رفت.

قراردادی بنویسیم که شما پس اگر ایرادی نداره فردا به طور رسمی  -

کنید. که نجاتتون دادم به نام من مینصف تجهیزاتتون رو بعد از این

 چطوره؟

داد هنوز سحر را باور نکرده شکوهی لبخندی به رویش زد و این نشان می

 است.

 کار رو نکنیم؟چرا اآلن این -

 اآلن؟! -

 بله اآلن! -

 گرفت. و سریع تلفن روی میزش برداشت و شماره داخلی

 خانم امیری هنوز آقای نعمتی پیش شما هستند؟ -

- . ... 

 خیلی خب. بهشون بگید یه سر بیان دفتر من. -

- . ... 

 ممنون. -
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تلفن را بر سر جای خودش گذاشت و همان موقع آبدارچی با سینی چای 

ها را برداشت و دوباره نشست. شکوهی شکر وارد شد. سحر یکی از فنجان

 نش گذاشت.پنیر داخل دها

 کنید وکیل من هم رسیدند.تا چای میل می -

 من بهتون اعتماد دارم آقای شکوهی! -

حرفش معنا زیاد داشت! سحر چایش را تمام کرد و کمی در سکوت، نگاه 

هم ریخته شکوهی کرد که ضربه به در اتاق خورده شد و بعد، دفتر به

 .مردی حدوداً چهل و خورده در چهارچوب در قرار گرفت

 با من امری داشتید آقای شکوهی؟ -

شکوهی به تعارف دستش را بلند کرد و ازش خواست داخل شود. سحر به 

 ی احترام بلند شد.نشانه

 سالم. -

 نعمتی با نگاه نافذش سحر را برانداز کرد.

 سالم خانم. -

شکوهی آن دو را به هم معرفی کرد و هر دو مقابل هم و جلوی میز 

 اش را کمی صاف کرد.نشستند. شکوهی سینهشکوهی 



 

 

 WWW.98IA3.IR 430 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

نعمتی جان، این دخترجان که واقعا دست کمی از دخترم نداره ادعا  -

کنند که توانایی نجات کارخونه و شرکت رو دارند و قرار شد در نجات می

کسب و کارم نصف از تجهیزات رو به ایشون واگذار کنم. لطفا یه قرارداد 

 بنویس.

 ی تمسخر زد و کمی به جلو خم شد.شانهنعمتی لبخندی به ن

 خوایید این کار رو انجام بدید؟طوری میموقع چهاون -

 سحر متقابالً لبخند مرموزی زد.

 ها زورتون نرسه!طوری این کار رو انجام میدم که شما جوجه وکیلبه -

کدام لبخندی نمی زدند و تنها نگاهی که شمشیر کشیده حاال دیگر هیچ

 بودند، به مردمک هم زل بودند. شکوهی سریع جو را عوض کرد.

طوری قرار داد بنویس که اعتماد دو طرفه باشه. مثالً نعمتی جان این -

فر موفق نشدند قرارداد خود به خود باطل بشه و اگر موفق اگر خانم نیک

 فر ثبت بشه.شدند، دهان ما بسته بشه و تجهیزات به نام خانم نیک

 اهی شکوهی کرد.نعمتی نگ

فقط میشه برای این کار زمان ثبت کنیم؟ مثال بنویسم تا یک ماه اگر  -

 موفق شدند.
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 شکوهی سرش را به عالمت تایید تکان داد. سحر سریع دخالت کرد:

 یک ماه زمان زیادیه، دو هفته. -

هم انداختند و در آخر، قرارداد نوشته شد و شکوهی و نعمتی نگاهی به

 کوهی و نعمتی گذاشته شد. سحر از جایش بلند شد.یک کپی پیش ش

اگر ایرادی نداره من اصل این قرارداد رو همراه آقای نعمتی میبرم  -

 محضرخونه که خیال هممون راحت باشه.

 شکوهی لبخند گرمی زد.

 باشه دخترم. -

  و سریع خداحافظی کرد و بیرون آمد و نعمتی هم به پشت سرش رسید.

شرکت شدند. نعمتی از برخورد نور   محوطه بیرونیهر دو با هم وارد 

 ها را ریز کرد تا نور کمتری وارد شود.هایش کمی آنخورشید به چشم

 فر؟شما وسیله نقلیه دارید خانم نیک -

 خیر، ندارم. -

 بهتره که با من بیایید. -

 و به ماشین سپید رنگش اشاره کرد.

 از ایجاد کردن مزاحمت خوشم نمیاد! -
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 جاست، مزاحمتی نیست.صد هر دوی ما یکمق -

در سمت خودش را باز کرد. سحر هم طرف کمک راننده نشست.   نعمتی

در راه تند و سریع برای شمس پیامک کرد که به کدام محضرخانه 

 روند و ازش خواست تا وکیل برای کمکش بفرستد.می

نعمتی موزیک از لئو روجارس گذاشت. سحر با شنیدن موسقی حس 

شد ی پیدا کرد و این را اخم میان دو ابرویش که کم شده بود میخوب

 تشخیص داد.

 نعمتی سریع از موقعیت استقاده کرد و سوالش را بر زبان آورد:

 کنید.طوری مشکل رو برطرف میواقعاً مشتاقم بدونم چه -

 .سحر کمی شیشه را پایین فرستاد

فهمیدید و دورم زدید، حالم باشید و نه این که روشم رو اگر کمک -

 بهتون نشون میدم!

 هایش برداشت.نعمتی عینک اسپرت از روی چشم

 ام!دونید من کیانگار شما نمی -

 سحر به طرفش چرخید.

 گنده نیست؟دونم. پدرتون یه آدم گردن کلفت یا کلهاتفاقاً می -
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 بعد حالت تفکر به خودش گرفت.

 سلطانی باشه.اوم نه، شاید یکی مثل تجلی یا  -

 لحنش را جدی کرد. خیلی جدی و نگاهش به بیرون دوخت.

هایی هستند که دارم زندگی و تمام آدم ام،دونه من کیکسی که نمی -

 شون رو نجات میدم.مال اموال

شناختش. اما این دختر داشت کس نمیشناختند و هیچهمه نعمتی را می

رفت و پیروز بر دهان شیر می کرد. به تنهایی داخلگرد و خاک به پا می

 شد سهراب!گشت. اگر شاهنامه واقعیت داشت، حتما سحر میمی

و با وارد شدن به دفتر خانه، مرد تقریباً   بعد از تقریباً نیم ساعت رسیدند

از جایش بلند شد و   میانسال هم منتظر آمدن آن دو بود و با ورودشان،

 طرف سحر رفت.

 فر؟خانم نیک -

 وکیل آقای شمس هستید؟  شما آقای مظفری،سالم.  -

  بله خانم. خوشبختم از آشنایی. -

 سحر لبخندی زد.

 من خوشوقتم. -
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ها. محضردار از اتاق وی آنبهو کنارش روی صندلی نشست و نعمتی رو

 کناری دفترش بیرون آمد و به تازه واردها سالمی داد.

 سحر سریع اصل قرارداد مهر شده روی میز گذاشت.

خواستیم کمی رسمیت با توجه به این قرارداد و شرایط ذکر شده، می -

 بهش بدیم.

 ها تنظیم کرد.محضردار عینکش را روی چشم

ها به شما داده میشه تا مشکلی مونه و کپیاصل قرارداد پیش من می -

فر برای انتقال نباشه. روز ذکر شده خود آقای شکوهی و خانم نیک

 جاها رو امضا کنید.رما بشند. لطفاً اینفتجهیزات باید تشریف

الختیار شکوهی ی تامسحر سریع امضا کرد و نعمتی به عنوان نماینده

 امضا زد، و هر سه بعد از اتمام کارها بیرون آمدند.

نفر به عنوان شاهد احضار کرده بود، متوجه نعمتی از این که سحر یک

ر زدن سحر کار محالی کم گرفته است. دوقدر این دختر را دستشد چه

 شد!بود که هرگز انجام نمی

 نعمتی سمت سحر برگشت.

 تونم شما رو برسونم.می -
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 رنگی زد.سحر لبخند کم

 نه ممنون. -

نعمتی که انتظار شنیدن جواب نه نداشت، سرش را پایین انداخت و 

سمت ماشینش رفت. سحر نفس بیرون فرستاد. هوای سرد آبان حالش را 

ها ایستاد و با موبایلش کرد. به سمت خیابان رفت، و کنار جدولمیخوب 

اش شماره تاکسی رانی گرفت، اما کسی پاسخگو نبود. این کمی عصبی

توانست حضور ماشین نعمتی را پشت سرش حس کند، اما به کرد. میمی

خواست هم بیاورد. خودش را کوچه روی خودش نیاورد، و نمی

 چپ گم و گور کرده بود! های فرعی علیکوچهپس

ماشینی جلوی پایش ترمز کرد و پسر جوانی سرش را بیرون آورد. با  

های چرند گفتن اولین متلک، خون سحر به جوش آمد و اجازه بقیه حرف

 نداد و محکم با پشت دستش به دهان پسر کوبید!

پسرک برایش افت داشت که بخواهد سیلی بخورد و جواب ندهد. از 

هایش ه شد و سمت سحر یورش برد. همین که خواست دستماشین پیاد

را را به او برساند تا درس حسابی داده باشد، سر و کله نعمتی پیدا شد و 

، یکی "ببخشید"و  "غلط کردم"چنان دست پسرک را گرفت که کلمات 

 شد!پس از دیگر در چشمانش دیده می
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یادش بماند که برای نعمتی رهایش کرد و این شد درسی برای پسرک، تا 

هرکس متلک نپراند. هرگز برای سحر چنین موقعیتی پیش نیامده بود تا 

العمل درست چیست. نعمتی دیگر به خواسته سحر توجه بداند عکس

اش را با دست گرفت و با خودش به سمت نکرد و بند کیف آویزان شده

 ماشین برد.

هیچ خوشش سحر بدون مقاومت نشست، اما از موقعیت پیش آمده 

 آمد. دیگر خبری از آهنگ چوبان تنها نبود.نمی

 آدرس خونه بدید. -

کرد و دانست باز هم مخالفت کند یا نه، شاید هم باید تشکری مینمی

هیچ بهانه آدرس را برایش کرد. بیحداقل به صرف چای دعوتش می

 گفت.

آرام  در راه دیگر حرفی زده نشد. نعمتی جلوی آپارتمان ترمز کرد. سحر

 پلک زد تا کمی خودش را مسلط ببیند.

 تونم شما رو به صرف چای دعوت کنم؟به عنوان تشکر می -

 نیازی به تشکر نیست، مچکرم. -

ادبانه بود و نه دلخور. سحر تنها با کلمه ممنون از ماشین لحنش نه بی

 پیاده شد و نعمتی ماشین را به حرکت درآورد.
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خورد. از این که ضعف هم میود حالش بهاز اتفاقی که برایش افتاده ب

 کرد و این اول راهش بود.نشان داده بود باید فکری به حال خودش می

خواست. پتوی نازکی برداشت و روی کاناپه دراز دلش هیچ چیز نمی

هایش را بست، که تلفن خانه به صدا در آمد. با کشید و کمی چشم

 کرختی سمتش رفت و تلفن را جواب داد.

 لو؟ا-

 باز هم سکوت.

 دی؟جواب نمی -

 باز هم سکوت.

پرسم اگر جواب طوری که من هر سوال میبیا بازی سوال جواب. این -

 بار روی گوشی بکوب، اگر منفی دوبار پشت سرهم.مثبت بود یک

 باز هم سکوت.

 شناسمت؟من می -

 یک ضربه!

 دوستمی؟ -

 یک ضربه!
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 اسمت یادمه؟ -

 یک ضربه!

اش پر کشید. با صدای یش جمع شد. دلِ تنگ شدههااشک در چشم

 دار، بازی را ادامه داد.بغض

 مامان منیر؟ -

 یک ضربه!

  ی وجودش پرکشید. تمام روحش به پرواز در آمد.همه

 بابا گفته حق نداری با من حرف بزنی؟ -

 یک ضربه!

 دونستید دلم براتون تنگ شده؟می -

 دو ضربه!

 بزنی؟مامان منیرم، میشه حرف  -

 دو ضربه!

 مامان، دلم برات تنگ شده! میشه بیام از دور نگاهتون کنم؟ -

 دو ضربه! با تمام وجودش، اسم مادرش را صدا کرد
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 مامان؟ -

 دوضربه و یک ضربه!

 باید بری؟-

 یک ضربه!

 باز هم زنگ بزن، دلم برات تنگ شده! -

 یک ضربه!

 خداحافظ. -

 صدای بوق ممتد!

ت و طرف کاناپه رفت و زیر پتو مچاله شد و گوشی بر سرجایش گذاش

گفت می  شناخت.هایش باریدن گرفت. اخالق پدرش را خوب میاشک

نه، یعنی نه و اگر گفته است دیگر دختری به نام سحر ندارد، پس دیگر 

مخالفت کند. اما گاهی راه فرار پیدا   ندارد و ندیده بود که هرگز مادرش

 ، خدا حفظش کند!کرد. زن زرنگی بود و هستمی

پس مجبور  ،سحر فهمیده بود که این تنها راه ارتباطش با مادرش است

ای هم نداشت، تقدیرش این بود. در همین افکار بود که بپذیرد. چاره

 آرام خوابش برد؛ آن هم چه خوابی! -آرام
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*** 

های ساعت پنج عصر بود که با شدت باز شدن در تراس که تقریباً نزدیک 

بود، از خواب پرید. خانه به تاریکی فرو رفته بود. چراغ   کرده باد بازش

آرام سمت  -آباژور کنار دستش را روشن کرد، خانه کمی نور گرفت. آرام

های دیگر را روشن کرد. نگاهش که به بالکن رفت و در را بست و چراغ

هایش را سرازیر کند، گوشی خانه افتاد دلش گرفت. خواست دوباره اشک

 خودش نهیب زد. به اما

تصمیم گرفت برای بهتر شدن حالش یک دوش سریع بگیرد. تصمیمش 

ساز را روشن کرد و مشغول را اجرا کرد. از حمام که بیرون آمد قهوه

 سازی بود که زنگ واحد بلند شد.آماده

 را دید. سریع در را باز کرد.  از چشمی در ثریا

 سالم. -

 .سالم سحر جان. ببخشید مراحمت شدم -

 نه اختیار دارید، چه حرفیه. -

 ثریا سینی به طرفش گرفت.

راستش امروز تولد بهار بود. یه جشن کوچک داشتیم، اما هرچقدر در  -

 زدیم که دعوتت کنم جواب ندادی.
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 راستش من خیلی خسته بودم، از هوش رفتم! -

 عزیزم! امیدوارم که هم از کیک و هم از دستپختم خوشت بیاد. -

 لطف کردی.ممنونم،  -

 کنم، خداحافظ.خواهش می -

سحر منتظر ماند تا ثریا وارد واحد شود و بعد به داخل خانه بیاید. سینی 

را روی اپن گذاشت. قهوه داخل فنجان ریخت و با کمی شکر شیرین کرد. 

با چنگال یک تکه از کیک خورد، حالش کمی بهتر شد. قهوه و کیک که 

گرفت تا باید با او هم تماسی می  ندارد.خورد یادش آمد خبری از رها 

 .چیز تحت کنترلش استخیالش راحت شود که همه

بعد از چند بوق، باألخره  سمت تلفن خانه رفت و شماره رها را گرفت.

 جواب داد.

 الو، رها؟ -

- . ... 

 دونم، عزیزم ببخشید!سالم. می -

- . ... 

 کلی اتفاق افتاده که باید حتما ببینمت. -
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- . ... 

جا شام نه عزیزم از پشت گوشی نمیشه. نظرت چیه شب بیای این -

 مهمون من؟

- . ... 

 نه، بهت نون پنیر نمیدم! -

- . ... 

 باشه منتظرتم. -

بشقاب کیک را شست و غذاها را داخل قابلمه ریخت  بعد از تلفن،

چیز دانست شام چی سفارش دهد و هیچداخل یخچال گذاشت. نمی  و

 بهتر از فست فود به ذهنش نرسید.

هم.زمان با رسیدن رها، پیک موتوری هم سفارش پیتزاهایشان را آورد. 

ها را روی اپن گذاشت. رها در حالی که سحر تسویه حساب کرد و جعبه

 شتی خارج شد.کرد از سرویس بهداهایش را با حوله خشک میدست

 اوم، به چه بوی خوبی میاد! -

 ها گذاشت.کنار جعبه  ها روسحر لیوان

 بیا بشین که داغه داغه. -
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 رها کنار سحر نشست و در جعبه را باز کرد.

سحر موضوعی هست که باید بهت بگم. البته شک دارم ولی... یه  -

 بردم.  چیزهایی بو

 سحر اسالیس از پیتزا جدا کرد.

 شام بخوریم. هر چقدر مهم باشه، فعال من گشنمه!فعال  -

رها دست هیچ حرفی شامش را خورد. موقع جمع کردن وسایل،رها بی

 سحر را گرفت.

 سحر بشین، این مطلب خیلی مهمه! -

های سحر متوجه رنگ نگرانی چشمانش شد و دوباره روی همان صندلی

 اپن نشست.

 خیلی خب، بگو. -

 های سلطانی به شرکت تجلی زیاد شده.دوآمچند وقتی هست رفت -

 سحر با بیخیالی نگاهی انداخت.

 خب که چی؟ -

 خواد بیوفته!هایی میکنم یه اتفاقحس می -

 مثال چه اتفاقی؟ -
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 رها با لیوان نوشابه توی دستش مشغول بازی شد.

دونم یه محصول خاص و فکر کنم قراره که باهم ادغام بشن، یا نمی -

 ارائه بدن.مشترک 

 هم ریخت.به  رها کمی  سحر با شنیدن حرف

کار کنن. اگه قراره محصول خوان چیببین رها، سعی کن بفهمی می -

 ی من به تو بستگی داره.ی آیندهجدید معرفی کنن اون چیه. رها همه

 هم گره خورد.شان بهو نگاه جدی

 کس نفهمه که تو با من در ارتباطی.درضمن، هیچ -

رش را به عالمت متوجه شدن تکان داد. سحر چای دم کرده را رها س

 داخل دو فنجان ریخت و جلوی رها گذاشت.

 خبری که تو دادی، من هم برات خبرهایی دارم. -

 اش شاد شد.رها کمی چهره

 چه خبرایی؟ -

شرکت و کارخونه شمس چیزی نمونده که اسمش از ورشکستگی در  -

 بیاد.

اش را تغییر ا از روی میز کنارش برداشت و شبکهرها کنترل تلویزیون ر
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 داد.

 کار کنی؟خوایی چیبعد از اون می -

قرار شد یه کارهایی برای شکوهی بکنم. بعد به تمام تجهیزات کارخونه  -

 شمس چوب حراج بزنم!

 دیوونه شدی؟ -

کار خونه تجلی   خواد. تجهیزات شکوهی حتی ازبرند نو تجیزات نو می-

بینم تجلی از عمد کاری کرد که کنم میه. االن که خوب فکر میهم بهتر

شکوهی رو ورشکست کنه، حتی بهش دادنی بشه تا دست بذاره روی 

کرد در برابر   تجهیزات. اما شانس با شکوهی یار بود که فقط ورشکست

 هایی که داشت.ها و قرضبانک

 ل بود.رها نگاه عمیقی به سحر کرد. حاال او برایش یک مدیرعام

 پس چیزی نمونده که خانم مدیر بشی! -

  سحر قهقهه زد.

 خوام مدیر مدرسه بشم که میگی خانم مدیر؟!مگه می -

رها به طور بامزه ادای سحر را در آورد. سحر هم به تالفی کارش کوسن 

 کنار دستش را به طرفش پرتاب کرد.
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 کنم آبدارچی خودم!من اگه مدیر بشم تو رو هم می -

هم زدن، خودش را به او رساند و نیشگون از بازویش چشم به رها به

 گرفت.

 حتی برام فرش قرمز پهن کنی و نامه فدایت شوم بنویسی، عمراً بیام! -

 سحر دهن کجی کرد و جای نیشگون را ماساژ داد.

 برو بابا! -

هایشان را کنار هم پهن کرد. رها مسواکش را شست و خوابسحر رخت

تر ببافد. سحر از اتاقش همراه دیگر شانه کرد تا از این مرتبموهایش بار 

 با سارافون مشکی بلند و زیر سارافونی بیرون آمد و جلوی رها ایستاد.

 نظرت این خوبه برای فردا؟به -

 خوای بری؟جایی می -

اه آره، باید برم شرکت شمس فردا چندتا رئیس بانک میاد که حرف  -

 هایی برسیم.توافقبزنیم و به 

 رها نگاهش از باال به پایین به سحر انداخت.

 تر بپوشی.قشنگه، ولی کاش یکم رسمی -

و خودش همراه سحر وارد اتاق شد و در کمد لباسی گشت در آخر 
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  مانتوی پائیزی بیرون آورد.

رسمی و هم برای استایل یه فکر کنم خوب باشه. هم بلند هم نیمه -

 خانم مدیر خوبه.

 سحر مانتو را از دستش گرفت.

 دست شما درد نکنه، خانم آبدارچی! -

رها نفس عمیقی کشید تا بتواند بالیی سر سحر نیاورد. سحر شال و کیف 

 . رها لبخندی زد.آماده کرد

 هنوز عادت دبستانی خودت رو داری ها. -

 سحر کمی سردرگم نگاهش کرد.

 منظورت چیه؟ -

  کنی.آماده میمانتو و کیف این چیزها که  -

  آها. -

جوابی نداشت که بگوید، ذهنش درگیر کارهای فردایش بود. به رخت 

دیگر را در زیر پتو گرفتند. رها نگاهش را های همدست خواب که رفتند

به سقف دوخته بود و سحر چشمانش را بسته بود. رها آرام به طرف سحر 

 اش کرد.های بستهچرخید و نگاه پلک
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 خوابی؟ -

 ه.ن -

 سحر یه سوال بپرسم؟ -

 بپرس. -

دانست واکنش بعد سحر چی خواهد رها آب دهانش را پایین فرستاد. نمی

 بود.

 کنی؟تو... تو دیگه... دیگه به مسعود فکر نمی -

هم دوخته شد. دیگر حرفی ها بههایش را باز کرد. مردمکسحر چشم

ی برای مسعود دانم سحر هنوز ته دلش جایبینشان زده نشد، اما من می

دانی که هنوز سحر گوشه تاریکی از ذهنش به مسعود فکر دارد! تو می

 دانیم که هنوز مسعود را فراموش نکرده است!کند! من و تو با هم میمی

هایشان را بستند؛ به سراغ یکی خواب آمد و از هر دو نفرشان چشم

ک شود آسمان خدا تاریچشمان دیگری خواب رخت بست. اما مگر می

 شود و ذهن آرام نگیرد؟!

ساز تنها آبش سحر با صدای اذان بلند شد و سریع نمازش را خواند. چای

اش را روی هفت و نیم بار ساعت کوکیاین  کرد و دوباره به زیر پتو خزید.

 .تنظیم کرد و آرام رها را بیدار کرد تا او هم نمازش را بخواند
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خوابش برد. رها سرحال وسایل خوابی دیشبش زود خاطر بیسحر به

صبحانه را آماده کرد. روی سنگ اپن چید و ساعت کوکی به صدا درآمد، 

کم  -اما سحر بیدار نشد، پس رهایش کرد تا خودش بیدار شود. کم

 شد. سریع آماده شد و چند لقمه صبحانه خورد.داشت دیرش می

نگاهش به  هایش را باز کرد وهم خوردن صدای در واحد چشمسحر با به

آمد، اما بیشتر خوابیدن هم جایز نبود. ساعت انداخت. هنوز خوابش می

سریع صورتش را شست و لبخندی به صبحانه کاملی که رها برایش آماده 

 کرده بود زد.

 بعد از خوردن صبحانه، آماده شد و درخواست تاکسی کرد.

*** 

و با تقه  های محکم و کمی بلند خودش را به دفتر شمس رساندبا قدم

با وارد شدن سحر از روی   وارد شد. شمس سعی داشت کراوات بزند.

 صندلی بلندش، بلند شد.

های رفت، و با انگشت سحر نفسش را آرام بیرون فرستاد و طرفش

 هایش لمس کرد.کشیده.اش لبه کراوات بین سر انگشت

دونی چیه آقای شمس؟ توی این جلسه هرکس به منفعت خودش می -

 کنهیفکر م
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 های شمس دوخت.اش را به چشمنگاه جدی

 توی این جلسه کسی بُرده که گرگ توی جلد بره باشه. -

 خندی زد.شمس نیش

 شاید هم کسی برد که گوسفند تو جلد گرگ باشه. -

 سحر پارچه کراوات رها کرد.

این میشه یه حماقت به تمام معنا، میشه اون نادونی که فقط ادعا داره،  -

شما حتی بره تو جلد گرگ   بارش نیست! آقای سعید شمس، اما هیچی

کنه. چطوره که خودت باشی و هم باشی این کراوات خالفش رو ثابت می

 تر نکنید.اوضاع رو از این که هست خراب

اش نشست و کراوات را از گردنش کشید و داخل شمس روی صندلی

ر اتاق بلند گذشت که صدای دکشو انداخت. نیم ساعت از آمدن سحر می

 شد و منشی جدید وارد شد.

 ها اومدن.آقای شمس مهمون -

 ببرشون اتاق کنفرانس. -

منشی هنگام خارج شدن برای چند ثانیه نگاه سحر کرد و آرام پلک 

 تکان داد و از اتاق خارج شد.  و سحر متقابلش خیلی نامحسوس  زد،
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 حاشیه میاد.نظر دختر بیمنشی جدید به -

 شما بله.به لطف  -

 سحر یکی از ابروهایش را باال فرستاد.

محمدی هم دختر خوبیه. وقتی کاری که خواستم درست انجام داد،  -

 اش برسه.کنم به فرد مورد عالقهموقع کمکش میاون

 و با ابرویش به شمس اشاره کرد. شمس عصبانی از جایش بلند شد.

 ن!شما برای خودتون تصمیم بگیرید، نه زندگی دیگرا -

 نما و جذابی زد.سحر لبخند دندون

ط برای رسیدن به هدفم حتی اگه الزم باشه برای مردن یا زنده موندن 

 گیرم! خوب نیست منتظر بمونند.بقیه تصمیم می

 سریع از اتاق خارج شد و طرف منشی جدید رفت.

 اتاق کنفرانس کجاست؟ -

 همراه من بیایید. -

منشی خواست در بزند، سحر جوری سحر پشت سرش حرکت کرد. وقتی 

 که فقط منشی بشنود زمزمه کرد:

  اعتمادش رو جلب کن، جوری که حتی آب هم خورد اول به تو بگه. -
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منتظر واکنشش نماند و وارد اتاق شد. مختاری اول به احترامش بلند شد 

 و بعد بقیه.

ها پیوست سحر کنار صندلی میز ریاست نشست و شمس هم سریع به آن

 کنار سحر نشست.و 

اید بریم که دعوتم رو پذیرفتید واقعا ممنونم از همگی. اگر آمادهاز این -

 سر اصل مطلب.

هایی های بانک، اول از همه حرفهمه موافقت اعالم کردند. یکی از رئیس

 خواستند یکی پس از دیگری بازگو کنند.زد که دیگران می

تا حدودی جبران کردید، های عقب افتاده رو آقای شمس، شما بدهی -

اش چه پیشنهادی دارید؟ درسته تا حدودی تخفیف داده اما برای بقیه

 میشه، اما با این حال باز هم رقم قابل توجهی وجود داره.

 شمس کمی فکش منقبض شد، سحر سریع به کمکش رفت.

کس قبل از ورود به جلسه جایی بود، اما ظاهراً هیچبله، سوال خوب و به -

 بانکی خودش رو چک نکرده. حساب

 هم نگاه کردند. سحر سریع ادامه داد:همه کمی به

 چیز تسویه شده باشه.قدر باال باشه که همهکنم رقم اینفکر می -

های شمس کردند زودتر تمام شد و مهمانجلسه از چیزی که فکر می
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 رفتند، به جز مختاری که ماند. سحر سیب سرخ پوست گرفت.

م باشه نوبت آقای مختاری و با زحمتی که کشیدند تا خب نوبتی ه -

 ها پر بشه.جیب این آدم

 مختاری لبخندی زد.

 نفرمایید بانو، شما خودتون بیشتر زحمت کشیدید. -

سحر نگاه معناداری به شمس کرد. شمس سریع سند از گاوصندوق 

 بیرون آورد و طرف مختاری گرفت.

 امیدوارم ازش لذت ببرید. -

 ده کرد.مختاری خن

 ها، عجله نبود.امان از شما جوون -

 سحر دیگر حوصله این آدم را نداشت.

 االن با وکیل اقای شمس برید تا به نامتون زده بشه. -

 مختاری با خوشحالی بلند شد و از اتاق بیرون رفت.

 کنه!نمیدونستم یه ویال تو کیش این همه کار می -

 طرف شمس گرفت.خندی زد و سیب نصف شده به سحر نیش

کنه. فساد هایی مثل مختاری کار میسند کاری نکرد، فساد بین آدم -
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 .هایی که میشه با پول، با قیمت کم خریدآدم

 شمس بیخیال نگاه سحر کرد.

 قدم بعدی چیه؟ -

ها و برندهایی که نوشین طراحی کرده بود سحر از داخل کیف عکس

  بیرون آورد و جلوی شمس گذاشت.

 قدمی بعدی اسن -

 ها کرد.شمس نگاهی یه طراحی

 خوای این کار بکنی.واقعا می -

 سحر پاهایش را روی هم گرداند.

 های من؟بینید که به فکرش افتادم. نکنه یادتون رفت حرفمی -

 کاره شرکت اوست، با کمترین سهمی که دارد.شمس فهمید که حاال همه

چیز از طوری باشه. باید همهینخوام اوضاع شرکت ااز فردا دیگه نمی -

 اول چیده بشه، این دفتر هم موقتاً برای من، اما یه فکرهایی براش دارم.

ای جز گفتن چشم نداشت. از روی صندلی بلند شمس دیگر هیچ چاره

 شد و سحر روی آن نشست، و کشو باز کرد و کراوات را بیرون کشید.

  این رو فراموش کردید آقای شمس. -
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 اوات گرفت و از اتاق خارج شد. سریع به منشی زنگ زد.سعید کر

حواست بهش باشه. االن هم یه قهوه درست کن ببر اتاقش و دلداری  -

  بده بهش.

- . ... 

 نه اون اتاق کوچک، اوم ببرش توی اتاق کنفرانس موقتاً. -

تلفن را قطع کرد و نگاهی به اتاق انداخت. از شلخته بودنش حالش بد 

 ی نوشین را گرفت.. شمارهشد

 سالم خوبی؟  الو نوشین جون، -

- . ... 

 مرسی، ببخشید بدموقع مزاحمت شدم. یه زحمتی داشتم. -

- . ... 

خوام یه میشه یه طراح دکوراسیون داخلی برای من پیدا کنی؟ می -

 جاهایی تغییر بدم.

- . ... 

 تونی االن بیای؟واقعاً می -

- . ... 
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  آدرس یادداشت کن. -

هایش را اش را به صندلی داد و آرام چشمتکیه   بعد از دادن آدرس،

طوری از دلش دانست چهبست. کمی دلش برای شمس سوخت، اما می

 بیرون بیاورد. دوباره تلفن را برداشت.

- . ... 

 طور بود؟براش قهوه بردی؟ حالش چه -

- . ... 

 طبیعیه. زنگ بزن یه رستوارن و یه میز رزرو کن. -

- . ... 

 نه. -

تلفن را سر جایش گذاشت. کمی ناخلف شد، اما حقش را گرفت. کمی 

گران بود، اما حقش بود! مقصر خود پسرک بود که نفهمیده شرط سحر را 

ها و پاداش کسی که فهمیده بود چه قبول کرد. این هم تاوان نفهمیدن

 گفته است.

هایش رژ روی لب از داخل کیفش آینه آرایشش را برداشت و با دستمال،

های تر از قبلی بر روی لببار یک رژ با رنگ کمی پررنگرا پاک کرد و این
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 خوش فرمش کشید.

از اتاق خارج شد و سمت اتاق کنفرانس رفت. هوای اتاق سرد بود، جوری 

 هایش را روی بازوهایش گذاشت.که ناخواسته دست

 سردته؟ -

 با صدای شمس به طرفش چرخید.

 ر سرده این اتاق؟قدچرا این -

 کنه!هوای سرد حالم رو خوب می -

 فهمیده بود چه بالیی سر شمس آمده. لبخندی مالیم و صادقانه زد.

 نظرتون درمورد یه ناهار دونفره چیه؟ -

 شمس کمی کوتاه آمد، کار از کار گذشته بود!

 خوبه. -

 من پایین منتظرتون هستم. -

 میز منشی رفت. شمس تنها سرش را تکان داد. سحر به طرف

آدرس رستوران رو روی کاغذ بنویس و بده به خود من. درضمن، یکی  -

از دوستانم طراح دکوراسیون ممکنه وقتی ما نیستیم بیاد. اول به خوبی 

 جا رو نشونش بده.ازش پذیرایی کن و همه
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 منشی لبخندی به سحر زد.

 چشم خانم. -

 هات که دیگه نرفتن سر چهارراه؟راستی بچه -

 به لطف شما خانم، نه نرفتن. -

چیز خوب پیش بره مطمئن باش اولین سود تو جیب شما میره، همه -

 فقط حواست به شمس باشه.

 دست شما درد نکنه خانم، چشم. -

سحر از شرکت بیرون آمد و چند دقیقه بعد شمس هم پشت سرش 

 رسید.

 با ماشین من بریم.  -

 ماشین شد.سحر پشت سرش راه افتاد و سوار 

 شید. بهتون قول میدم!نمی  روی کردم، اما پشیموندونم زیادهمی -

 وجدان گرفت.شمس حرفی نزد و سحر عذاب

خوام بشم گردوننده کارخونه، اما با کمک شما این کار رو درسته که می -

  کنم.می

موبایل از کیف در آورد و زنگی به محمدی زد که رد تماس شد و چند 
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 گیرم، لطفا صبر کنید.(برایش پیامک آمد )باهاتون تماس می  دقیقه بعد،

 سعید پشت چراغ قرمز ایستاد که گوشی سحر زنگ خورد.

 الو یاسمن. -

- . ... 

من  اصال چرا به    خبره؟خوبم ممنون. یاسمن توی شرکت سلطانی چه -

 نگفتی که این اواخر رفت و آمدش با شرکت تجلی زیاد شده؟

- . ... 

و  گذرهجا چی داره میخوام بدونم اونببین یاسمن، من فقط می -

 خوان بکنن، برای همین فرستادمت.کار میچی

- . ... 

خیلی خب، حاال که نمیشه پشت گوشی حرف زد. بعد از ناهار یه  -

دیگر رو جا همفرستم اونبیرون. یه آدرس برات میچیزی بهونه کن و بیا 

 بینیم.می

- . ... 

 خداحافظ. -

 .گوشی رو داخل کیف انداخت
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 کار کنی.خوای چیخواد بدونم میخیلی دلم می -

خوام این دوتا کارخونه که برای پیشرفت خودشون کارخونه و می -

 دم!کار بقیه رو تعطیل کردن یه درس درست و حسابی بوکسب

 رسه؟به نظرت زور و بازوت می -

 ی لبش زد.سحر لبخندی گوشه

ات رو از لب ورشکستگی نجات ندادم؟ حتماً این کار مگه من کارخونه -

 تونم انجام بدم.هم می

 خب آدرس رستوران کجاست؟ -

 سحر یادش آمد کاغذ را از روی میز برنداشته است.

 یادم رفت کاغذ رو از منشی بگیرم! -

 خنده کرد.شمس 

 با این حافظه حتماً مدیر شدن بهت میاد! -

و خودش سریع آدرس را از منشی شرکتش گرفت و سحر کنجکاوی نکرد 

 که کدام رستوران است.

وقتی رسیدند، نگاه سحر به در ورودی خشک شد و متوجه حضور شمس 

در چهارچوب در، خودش را دید که وارد رستوران   در کنار خودش نشد.
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ناخواسته به دنبال سحر دو سال پیشش حرکت کرد. جلوتر که  شود.می

رفتند مسعود را هم دید، هم خودش را دید و هم مسعود بر سر یک میز 

 کردند.نشسته بودند و با آهنگ زمزمه می

 فر؟فر؟ خانم نیکخانم نیک -

  سحر به خودش آمد.

 بله؟ -

 حالتون خوبه؟ -

 محیط خوشم نمیاد.میشه بریم یه جای دیگه؟ از این  -

 از جاهای سنتی خوشتون نمیاد؟ -

 نه. -

  پس چرا... -

اجازه نداد شمس سوالش را کامل کند، سریع از رستوران خارج شد و 

کدام در راه هیچ  ای که به آب رسیده باشد نفس کشید.مانند ماهی

 حرفی نزدند. سعید جلوی یک فست فودی ایستاد.

 نظرتون راجه به غذای کثیف چیه؟ -

 اش درهم شد.سحر نگاهی انداخت. کمی چهره
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 خیلی کثیف؟ -

 سعید ناخواسته خنده کرد.

ای کنید. فالفل و سمبوسه.های خوشمزهنه تا اون حد که فکرش رو می -

  داره.

 سمبوسه بخرید. باشه، پس برای من -

شمس سریع وارد مغازه شد. کارش چندان زیاد طول نکشید و با پاکت 

 سحر نگاهی به ساندویچ کرد.   خرید بیرون آمد.

 کجا بخوریم؟ -

 تو ماشین. -

 اما کثیف... -

ادامه حرفش را با کاری که شمس کرد، خورد. چشمانش درشت شده 

بخورد. همیشه در کرد شمس این.طوری ساندویچ بودند و فکر نمی

با   خواهد بخورد،دید که حتی آب هم که میخیالش او را آدمی می

دید. اما با این طرز ساندویچ خوردن سعید تمام چنگال و کارد می

 هم ریخت!تصوراتش را به

 طوری... .آقای شمس، شما چه -
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 طوری بپرسد.دانست سوالش را چهنمی

 طوری نصف ساندویچ رو گاز زدم؟چه -

سحر چندباری پلک زد و سعی کرد اتفاق افتاده را هضم کند. با اولین 

 هایش جمع شد.لقمه که خورد، اشک در چشم

 خیلی تنده، خیلی! -

ی آزاردهنده! شاید سمبوسه بهانه بود برای گریه کردن، برای آن خاطره

 سوزد!دلم برای این طفلک می

 داد. شمس سریع در نوشابه را باز کرد و به دستان سحر

 ممنون. -

تر غذایشان دیگر را نگاه نکردند تا راحتای نوشید. تا آخر ناهار همو جرعه

 را بخورند.

 خب االن وقتشه زنگی به محمدی بزنی. -

سحر با یادآوری موضوع، سریع این کار را کرد و آدرس یه پارک برایش 

 اس کرد.اماس

 بابت ناهار واقعاً ممنونم. -

 نوش جان. -
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قراره شرکت شکوهی هم مثل شرکت شما از ورشکستگی کامل من  -

 نجات بدم.

 تون رو برای من بگید.الزم نیست برنامه -

 .وقتی این کار رو کردم، قراره نصف تجهیزات رو به اسم من بزنن -

 اش بیشتر شد برای شنیدن.شمس ساکت ماند و عالقه

ی شما، خونهخوام راضیشون کنم که کل تجهیزات رو بیارن کارمی -

تونیم طوری با تجهیزات نو میچون وسایل شما کمی قدیمی شده. این

 محصوالت بهتری ارائه بدیم.

 فکرخوبیه. -

گذشت که نیم ساعت از آدرسی که برای یاسمن فرستاده بودند می

اش پیدا شد. سحر دست دوستی طرفش گرفت که باألخره سر و کله

کرد، اما خیانت چیزی که هضم مییاسمن هم جوابش را داد. سعید هر 

 برایش جایی نداشت و خیلی سر سنگین جواب یاسمن را داد.

 ناهار خوردی یاسمن جان؟ -

خوان یه نوع سس درست بله خوردم، فقط خیلی وقت ندارم. ظاهراً می -

 بندی جدید.کنن، یه سس مخصوص با طراحی و بسته
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   چه سسی؟ کچاپ، مایونز... -

 سریع حرفش را قطع کرد.یاسمن 

ها، یه سسی که داخل خود غذا استفاده میشه. البته این نه این سس -

خوان صادر سس توی ایران ممکنه چندان مرسوم نباشه و بیشتر می

 کنن. این رو از فالگوش ایستادن فهمیدم، ظاهراً فرمولش هم خاصه.

 جا اومدی. همین اطالعات کافی بود.ممنون که تا این -

ی گوجه خریده که یه چیز هم هست. خود سلطانی اخیراً یه مزرعه -

دیگه با کشاورزها کار نکنه، اما اون اطالعاتی که خواستی رو به دست 

 نیاوردم.

 دیگه مهم نیستن. فقط آدرس مزرعه رو برای من پیدا کن. -

 چشم. -

 زود برگرد تا بهت شک نکردن. -

 خداحافظ. -

 خداحافظ. -

  تن محمدی به سمت سحر آمد.شمس بعد از رف

 گفت؟خب چی می -
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 سحر پاهایش را روی هم گرداند.

 خواستم بهم داد.تر از اون چیزی که میاطالعات مهم -

 چی بود؟  حاال اون اطالعات -

 تو راه برات میگم. -

رخ سحر دوباره سوار ماشین شدند. شمس دنده را عوض کرد و به نیم

 نگاهی انداخت.

 وان محصول جدیدی ارائه بدن؟خخب پس می -

 ما باید زودتر این کار رو انجام بدیم. -

 سعید از ماشین جلویی سبقت گرفت.

 برنامه داری؟ -

 سحر کالفه سرش را تکان داد.

زدم ممکنه تغییری در کردم. البته حدس مینه، فکر این یکی رو نمی -

 ارائه محصول جدید بدن، اما برای تولید نه.

 ی پارکینگ، ماشین نوشین را تشخیص داد.شدن به محوطهبا وارد 

شد خواستم بیاد من از دوستم که یه چیزهایی از دکوراسیون سرش می -

جا بزنه. ظاهرش قدیمی شده، شاید با تغییرات یه و یه سری به این
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 دیدیم!چیزهایی بشه شرکتی که حتی تو خواب هم نمی

پایین رفت. سحر پشت  فک دهان شمس کمی منقبض شد و از ماشین

سرش حرکت کرد. باز هم کار را خراب کرد. در این کار مهارت دارد تا 

 هم بزند.سریع حال خوش یک نفر را به

با وارد شدن، نوشین به احترامشان بلند شد و سحر جلو رفت و با او 

 دست داد.

 خیلی خوش اومدی نوشین جان. ببخشید کمی معطل شدی. -

 خیلی وقتی نیست که رسیدم.نه من هم  -

 سحر سعید را با احترام نشان داد.

 ایشون آقای سعید شمس، مدیر و رئیس کل این کارخونه و شرکت. -

 نوشین لبخندی زد. سحر کمی طرف شمس برگشت.

  آقای شمس، ایشون هم نوشین روشنایی دوست و طراح هستند. -

ر به طرف نوشین لبخند گرمی زد و شمس کمی محو نگاهش شد. سح

 اتاقش حرکت کرد.

 رو نشونت بدم. های مختلف شرکتخوام قسمتنوشین جان می -

 نوشین قدمی جلو رفت.
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کار دونم چیجا رو نشونم داد. تقریباً میقبل از اکمدنتون منشی همه -

 کنم.

 سحر لبخندی زد.

 کنی زود باش دختر.فقط هرکاری می -

 ر اجازه بدید من برم.جا تموم شده، اگحتما. من کارم این -

 هایش را گرفت.سحر طرفش رفت و دست

 خیلی لطف کردی که اومدی، ممنونم. -

 کنم.خواهش می -

و بعد نوشین از همگی خداحافظی کرد و از شرکت خارج شد. حال و 

هوای شمس کمی تغییر کرده بود، سحر سعی کرد چیزی به روی 

 خودش نیاورد.

 خب این هم از دکوراسیون. -

 س کمی نگاهش کرد.شم

 میشه بگید پول این کار رو از کجا میارید؟ -

 سحر لبخند گرمی زد.

از فروش بعضی چیزها. مثل این مبلهای مثالً چرم، یا مقداری از پول  -
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 تجهیزات که قراره به فروش بذارید.

 شمس کمی نگاهش گرفته شد، اما حرفی نزد و به اتاقش برگشت.

مدیریت چرخی زد و بعضی چیزها را تصور کرد که سحر کمی داخل اتاق 

و برای اتاق خودش،   شودی اتاق عوض میاگر تغییر کند چقدر روحیه

 چند نکته روی کاغذ نوشت تا به دست نوشین برساند.

 موبایل از جیبش در آورد.

 سالم رها. خوبی؟ خسته نباشی عزیزم! -

- . ... 

 کار کنن.رها من فهمیدم قراره چی -

- . ... 

 طوری فهمیدم.جریان داره. میگم برات چه -

-  . ... 

تونی بندی جدید. ببین میقراره یه سس خاص درست کنن با بسته -

  اطالعاتی به دست بیاری.

- . ... 

 هر موقع به دستم آوردی بهم زنگ بزن، خیلی مهمه. -
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- . ... 

 خداحافظ. -

با تقه به در وارد. شد از روی صندلی بلند شد و طرف اتاق شمس رفت و 

 .بوی سیگار در بینیکاش پیچید

 فر؟کاری داشتید خانم نیک -

سحر طرفش رفت و سیگار را از بین لبکهایش برداشت و جلوی صورت 

 خودش گرفت.

خوان وارد بازار کنن. ما هم ما نباید کار داشته باشیم که چه سسی می -

 های خاص.ریدیم، البته با مشتمحصول خودمون رو ارائه می

 های خاص چیه؟منظورتون از مشتری -

ی قشر مردم باهاش سر و کار ندارن. البته اگر جواب گرفتیم بعدها همه -

 کنیم.فکری به حال مردم می

 چه محصولی در نظر گرفتید؟ -

  دونم.هنوز نمی -

شمس نگاهش را ازش گرفت و سحر سیگار را در جاسیگاری خاموش 

شد. کیف و بقیه وسایل را از روی میز برداشت و  کرد و از اتاق خارج
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 طرف منشی رفت.

من دارم میرم، مشکلی چیزی بود هم به من زنگ بزن هم به آقای  -

  شمس.

 تر برد.و سرش را نزدیک

 ترش کن.بعد از رفتن من سعی کن بیشتر باهاش حرف بزنی و آروم -

 چشم. -

 خداحافظ. -

کم فکری  -از ماشین پیاده شد. باید کمی تاکسی را حساب کرد و کرایه

ها آرام از چهارراه -شد. آرامطور نمیکرد، اینبه حال رانندگی می

خواست و بوی گذشت. هوا هم سرد شده بود، دلش نوشیدنی گرم میمی

آرام به سمت  -کرد! آراماش میشاپ نزدیکش داشت دیوانهی کافیقهوه

 اختیار وارد شد.کافه رفت و بی

رویش کرد بهترین صندلی به پنجره نشست و نگاه به منوی روی نزدیکرو

و انتخابش را انجام داد. گارسون سفارشش را گرفت. کافه خلوت بود و 

 سفارش سحر چندان طول نکشید تا جلویش گذاشته شود.

اش بود که با حس کردن چیزی به غیر کیک تقریباً آخرهای کیک و قهوه

هایش در هم رفت. بشقاب کیک را برداشت و سمت هایش، اخمزیر دندان
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 جا رفت و بشقاب را جلوی صورتش گرفت.مسئول آن

 اما امکانش هست بگید این چیه توی کیک من؟   خوام،عذر می -

 هایش در هم رفت.پسر جوان نگاهی به کیک انداخت و اخم

 کنید.خوام! الزم نیست صورت حساب پرداخت خانم از شما عذر می -

مرغ ی تخمسحر سری تکان داد و از کافه بیرون آمد. اوقاتش بابت پوسته

بازی نزدیک خانه شد و یک عروسک پارچه تلخ شده بود! نزدیک اسباب

نزدیک آپارتمان   خرید و از فروشنده خواست تا آن را کادو بگیرد.

د باران هم شروع به باریدن گرفت. خواست وارد شود که یادش آم  رسید.

 ی ثریا را زد.کلید نیاورده است، به اجبار زنگ خانه

 کیه؟ -

 خانم دکتر، منم سحر. کلید ندارم میشه در رو باز کنید؟ -

در با صدای تیکی باز شد. سریع از حیاط گذشت تا هم خودش و هم 

کادو بیش از این خیس نشوند. از آسانسور بیرون آمد. ثریا جلوی در 

 واحدشان ایستاده بود.

 سالم سحر جان، خوبی؟ -

 سالم ممنون. شما، بهار خانم، آقای دکتر خوب هستید؟ -
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 خوای بری تو؟طوری میهمگی خوبیم. گفتی کلید یادت رفت، پس چه -

 نشانی گذاشتم.کلید زاپاس رک پشت کپسول آتش -

 بهار با شنیدن صدای سحر به پیش مادرش آمد. سحر طرفش رفت.

 زیزم؟سالم بهار خانم، خوبی ع -

 سالم، بله. -

 تولدت مبارک خوشگل خانم! -

 های بهار نشست.و بعد کادو را طرفش گرفت. لبخند روی لب

 ممنونم. -

 سریع وارد شد. ثریا نگاهش رنگ تشکر گرفت.

 چرا زحمت کشیدی؟! -

  سحر کلید زاپاس را بیرون آورد.

 هاتون رو بیارم.نه چه زحمتی، فقط صبر کنید تا ظرف -

 ش را به عنوان باشه تکان داد.ثریا سر

چکان های شسته از آبسحر وارد خانه شد و کیف را کنار انداخت و ظرف

 ها را تحویل داد.برداشت و دوباره سمت در رفت و ظرف

مانتو  کرد و کمی هم سردش بود.ذوق می -پاهایش از راه رفتن زیاد ذوق
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برقی را روشن کرد و تا را از تنش در آورد. سمت آشپزخانه رفت و کتری 

هایش را با لباس راحتی جوش آمدن آب، غذایش را گرم کرد و لباس

 عوض کرد.

 جوش را داخل قوری ریخت. شامش همان شام تولد دیشب بهار بود.آب

کرد، اما های کثیف را داخل سینک برگرداند. تن و بدنش درد میظرف

بود! فنجان چای خارجی روحش بیشتر کوفته بود، حس تنهایش بیشتر 

آمد. دلش هوای مامان منیر کرده رویش هیچ به مزاجش خوش نمیبهرو

داری حاج حسین کرده بود. دلش از نبودن های دلبود. دلش هوای حرف

 مامان معصومه هم گرفت.

های روشن و هوای سرد، جا روی کاناپه خوابش برد با همان چراغهمان

باز ممکن است خسته شود،پس می ایستد؛  در راه پیروزی هم باشد  آدم

اما سحر هنوز مانده که راه پیروزی برسد ولی خسته است تمام مفصل 

های روحش چیزی نمانده است خاطراتی که دارد درد می کند. تمام زخم

ایی نبود چرک کند، یک نفر صدایش کند در آغوشش بگیرد، طفلک کاره

 سایه سرنوشت رهایش نکرد.

از خواب بیدار شد. حالش کمی بهتر شده بود نگاه ساعت با گردن درد 

دادند از داخل اتاق برای خودش یک کرد عقربه عدد سه شب نشان می

های بار با چراغپتو و بالشت برداشت و دوباره روی کاناپه خوابید؛ این
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روشن خوابش نبرد. این دختر هیچ تکلیفش با خودش مشخص نیست 

 حتی با من.

برد ساعت تنها صدای خانه بود. از این که خوابش نمیصدای تیک تاک 

آرام خوابش کمی کالفه شد، برای خودش برنامه فردا را مرور کرد و آرام

 برد؛ گفته بودم که تکلیف اش مشخص نیست.

های صبح با صدای زنگ موبایل از خواب پرید نگاه ساعت کرد؛ نزدیک

د، پتو و بالشتی که ساز روشن کرهشت بود. از جایش بلند شد، قهوه

بار مانتو گرم راحتی آورده بود مرتب و منظم به داخل اتاق برد. این

هایش نداشت. به آژانس زنگ زد و پوشید، هیچ وسواسی در ترکیب رنگ

درخواست ماشین کرد؛ در راه مدام فکرش درگیر این بود که چطور 

ار چه چیزی بمختاری را راضی کند تا کارخانه شکوهی را نجات دهد؛ این

بخشید. در همین افکار بود که موبایل راننده زنگ از کیسه خلیفه می

 خورد.

 الو سالم خانم، من مسافر دارم خودم زنگت می زنم. -

ها بود. با جوابی که داده بود راننده تر از این حرفظاهراً مخاطب سمج

 کمی عصبی شد.

ابا ما اگه نخواییم من چند روز پیش دو تا شونه تخم مرغ خریدم، ای ب -
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 کیک بخوریم کی رو باید ببینیم.

- ... 

 میشه لطف کنی دیگه نری کالس کافی شاپ و کوفت زهرمار؟ -

- ... 

چرا داد میزنم؟ چون هیچ کس نمیدونه من هر روز چه بدبختی دارم.  -

یه روز همزنت سوخته یه روز قالبت سوراخِ یه روز بکینگ پودر نداری، یه 

 ام کردی!ی، یه روز زهر مار نداری، اه خستهروز کوفت ندار

و بی هیچ خدافظی تلفن قطع کرد؛ راننده از داخل اینه نگاهی به سحر 

 کرد.

 ببخشید خانم که صدام رفت باال. -

تنها سرش تکان داد، راننده هم صدای ضبط کمی باال برد. به کارخانه که 

 رسیدند سحر کرایه را حساب کرد.

های اند حتی اگه قرار باشه کل تخم مرغهاشون زندهیها با دلخوشخانم -

 جهان رو کیک کنند.

سریع از ماشین پیاده شد و به سمت در شرکت که به کوچه باغ پشتی 

معطلی در طبقه خودش جا سوار آسانسور شد و بیراه داشت رفت. از آن



 

 

 WWW.98IA3.IR 477 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

 پیاده شد.

 سالم. -

 منشی به احترامش بلند شد.

 سالم خانم. -

 س کجاند؟آقای شم -

 اتاقشون، یعنی اتاق کنفرانس -

های بلند خودش را به همان جا رساند و با تقه و اجازه ورود وارد با قدم

 شد.

 سالم. -

 شمسسرش داخل پرونده بود.

 سالم، بفرما بشینید. -

 سحر نشست و دستی به مانتویش کشید.

 بیایید.کردم حاال که مدیر شدید زودتر از همه فکر می -

 اعتنایی به متلکی که انداخته شد نکرد.

 فهمیدم چه محصولی ارائه بدیم. -
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 شمس سرش باال آورد.

 خب؟ -

 تخم مرغ. -

 اول ناباور نگاه سحر کرد و بعد زیر خنده زد.

 خوبه پس به مرغداری فکر کردید. -

 نه خود تخم مرغ زرده و سفیده هر کدوم جدا. -

 شد.این بار نگاه شمس جدی 

رویش را گذشت خدا داند، شمس پرونده روبهدر سر این دختر چه می

 بست.

 میشه دقیق توضیح بدید؟ -

 سحر کمی صاف نشست و گردنش را باال گرفت.

ها خواهند ها اولین مشتریوقتی زرده و سفیده از هم جدا بشه، قنادی -

شته شد؛ چرا که جدا کردن زرده و سفیده براشون سخته، از این هم گذ

خیال قناد راحت که دیگه پوسته تخم مرغ توی کیک و شیرینی پیدا 

 نمیشه.

اش هایش برود چهرهشمس با تصور این که پوسته تخم مرغ زیر دندان



 

 

 WWW.98IA3.IR 479 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

 کمی درهم شد، سحر هم که حالی بهتر از او نداشت نگاهش کرد.

 شما با تصورش حالتون بد شد، من امتحانش کردم. -

 ان داد و سعی کرد تصوراتش بهم بزند.شمس پلکی زد و سرش را تک

 ایده خوبی به نظر میرسه. -

 سحر از صندلی بلند شد.

بهتره اول ازمایشی این کار انجام بدیم اگر خوب بود این کار ادامه  -

 میدیم.

 باش، فکر خوبیه. -

اش بابت تصور پوسته تخم سحر از اتاق بیرون رفت اما شمس هنوز چهره

 تن در سمت میز منشی رفت.مرغ در هم بود. با بس

 خب خانم روح اهلل چه خبر؟ -

 منشی لبخندی زد.

دیروز بعد از رفتن شما یه سر به اتاقشون زدم توی فکر بودند و  -

اشون در هم. اصال متوجه حضور من نشدند و چندتا نخ سیگار پشت چهره

 سرهم کشیدند.

 سحر یکی از ابروهایش باال فرستاد.
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 دیگه چی؟ -

 باهاش حرف زدم کمی آروم شد. همون طور که خواسته بودید -

 ارام سرش تکان داد.

 همین -

  خب نه راستش... -

 سحر نگاه دقیقی بهش انداخت

 چیزی هست که بخوای بگی؟ -

 برای شام ازم خواست که باهاش برم رستوران. -

 سحر لبخندی زد.

 کارت خوبه. -

 ممنون. -

 خونند؟هاشون رو میدرسخواهر و برادرهات  -

 خونند.بله خانم می -

 بهشون بگو که اگر خوب درس بخونند جایزه دارند. -

 چشم. -
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 به کارات برس. -

اش به میز داد، شماره تلفن همراه یاسمن ، تکیهسمت دفتر خودش رفت

 گرفت.

 الو سالم. -

- ... 

بگم میدونم عزیزم سرت شلوغه و حتی ممکن بهت شک کنند، خالصه  -

 میتونی از کارخونه بیایی بیرون.

- ... 

 حرف بزنیم؟ باش امشب خوبه؟ -

- ... 

 اس کن.اماس  برام مکان رو -

های گوشی را قطع کرد و روی میز گذاشت و چرخی دور اتاق زد. از دیوار

هایی که برای اتاقش داشت جا حالش کمی گرفته شد. روی کاغذ ایدهآن

ها برداشت یک ضلع دیوار بود و به جایش آن  تر ازنوشت و اولین و مهم

ها را به شیشه گذاشته شود. از طرح کاغذ دیواری خوشش نیامد باید این

 نوشین میگفت. در همین افکار بود که موبایلش به صدا در آمد.
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 الو. -

- ... 

 سالم اقای نعمتی. -

- ... 

 ممنون از لطف شما، بله خوبم -

- ... 

 حرفی که زده شده بود کشید.نفس عمیقی از 

 نخیر یادم نرفته، درضمن هنوز مهلت من به اتمام نرسیده. -

- ... 

ممنون که یادآور شدید، اما به نفع خودتونه که دعا کنید کاری از دست  -

 من بر نیاد.

- ... 

 خدا نگهدار. -

دانست کمی از طرز صحبت کردنش بدنش مورمور شد. خودش هم می

کند و راه به جایی ندارد. از فکر این که نتواند کاری دارد وقت تلف می

معناترین چیز است. باید شد. عقب نشینی در این دختر بیکند عصبی می
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دید؛ فعال شاه کلید مشکلش بود. از طرفی مختاری را بر خالف میلش می

 ان نعمتی بود هیچ حس خوبی نسبت به این وکیل نداشت.هم نگر

نگاه ساعت کرد تا وقت ناهار زمان زیادی داشت. باید سری به جاهای 

های مختلف آشنا شود و بتواند ریاست مختلف کارخانه میزد تا با بخش

 خودش را محکم پایه گذاری کند.

واب داد اما تلفن را برداشت و شماره اتاق شمس را گرفت. با بوق سوم ج

 صدای خنده منشی هم به گوشش رسید.

خوام چرخی بزنم امکانش خسته نباشید، خواستم بگم توی کارخونه می -

 هست من و همراهی کنید.

- ... 

 ممنونم. -

تلفن را سر جای خودش قرار داد از این که نزدیکی منشی به شمس را 

د چرا که نه دیده بود خوشحال بود؛ در ذهنش اتفاقات شیرینی رقم ز

 شاید سهم محمدی جای دیگر باشد و خدا کند که باشد.

بود. روی همان نکات   نگاهی در آینه به آرایشش کرد همه چیز مرتب

سفارشی اینه قدی هم اضافه کرد. از اتاقش خارج شد که همان موقع هم 

روح اللهی بیرون آمد؛ سرش پایین انداخت و لبخندی از روی خجالتش 
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 دستش اشاره کرد که وارد اتاقش شود. کشید سحر با

دوباره داخل اتاق برگشت و روح اللهی کنار در ماند، سحر خوب براندازش 

 کرد. با صدای محکم اما آرام حرفش را زد تا التاماتیوم داده باشد.

این خیلی خوبه که به شمس نزدیک شدی، دقیقا چیزی که من  -

 ..میخواستم ولی... ولی.

 ه اش کمی به حالت تهدید رو به منشی گرفت.انگشتش اشار

رو آورد اینجا، یادت نره کی از سر چهار راه   ولی یادت نره که کی تو -

آوردت و بهت شغل آبرومندی داد خوب یادت بمونه برای اون موقعی که 

خواستی دورم بزنی و به شمس بگی که کارهاش رو مو به مو برام 

فهمی که چکار کردی و باید گفتی، چون حتما بعدش خودت میمی

 منتظر این باشی که تاوان کارت ببینی.

روح اللهی کمی دهانش خشک شده بود و کمی هم رنگ پریده؛ دلش 

گرفت در مرامش نبود که نمک بخورد و نمکدان بشکند حتی اگر 

اش با شمس یکی میشد، سحر را مثل فرشته سرانجام قسمتی از زندگی

ها نبود، اما کار هم از ازی به این حرفدید، پس نینجات خودش می

هایی نزده را جا ها چه حرفمحکم کاری عیب نیست، قدیمی

 گذاشتند.نمی
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 سحر برای آن که از دلش هم در آورده باشد دستش را گرفت.

بایدها و نبایدهایی دارم، با من و شمس بیا   این طوری نگاهم نکن منم -

 ه استراحتی کردی.تا به کارخونه سر بزنیم این طوری ی

تر بخشید. با هم از اتاق خارج ساده بود و ساده هم لبخند زد و ساده

 شدند شمس کنار میز منشی بود که با بیرون آمدنشان سرش بلند کرد.

 خب بریم. -

 سحر پشت سرش حرکت کرد.

 اگر میشه من اول به قسمت آزمایشگاه ببر بعد هم قسمت تستر. -

افتادند با وارد شدن به قسمت آزمایشگاه کارکنان که بیشتر هر سه راه 

خانم بودند بلند شدند سالم و خسته نباشید گفتند. سحر با لبخند گرمی 

هایشان که کرد کمی نگاهشان کرد و نگاهی به روپوششان کرد نگاه کفش

 اخمش در هم رفت.

 ها خسته نمیشید؟شما با این کفش -

 خورد جلو آمد.چهل و پنج یا چهل هفت میسرپرست که زنی حدود 

 چون بیشتر کار ها به صورت نشسته انجام میشه مشکلی نداریم. -

 تر شد.اخم سحر غلیظ
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خوام وقتی از اینجا رفتید بیرون انقدر خسته سالمتی شماها مهمه نمی -

هاتون حالشون گرفته بشه، به هاتون با دیدن چهرهبه نظر برسید که بچه

هاتون بالشتک تون کفش مهم نیست ولی مهمه. ببینم صندلیخیال خود

 طبی داره؟

 ها ابراز شده بود.سرپرست لبخندی زد از نگرانی سحر که مانند بچه

 ها با خودشون از خونه آوردند.بعضی -

 سحر به تاسف سری تکان داد.

 این ها که فایده نداره. -

 روح اهلل برگشت.  فدیگر حرفی نزدند و از آنجا بیرون آمدند، سحر طر

روی کاغذی که همراهت بنویس کفش برای تمام کارگر ها و بالشتک _

 طبی مخصوص صندلی به تعداد افرادی که پشت میز نشسته اند.

 چشم -

 شمس دخالت کرد.

 هزینه اضافه االن درستش نیست. -

 موشکافانه به شمس انداخت.  سحر نگاه

 افه کنید.روپوش هم با چاپی که میگم به لیست اض -



 

 

 WWW.98IA3.IR 487 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

 از کنار مسعود گذشت.

اتاقک تقریبا مثل آشپزخانه بود، افراد با دیدن سحر و شمس به دورشان 

گرد شدند؛ سحر به تک تکشان سالم کرد و شمس توضیحاتی راج به او 

 قسمت داد.

پس در کل اینجا نمونه کوچک ساخته میشه و بعد داخل خود کار  -

 ول ارائه میدند.خونه با فرمولی که به دست میاد محص

 بله همین طور. -

 سحر نگاهی به افراد انداخت.

 کشید؛ اما باید بگم کافی نیست.خسته نباشید از زحمتی که می -

پرسنل کمی نگاه هم کردند، سحر سس کچاپ که به عنوان نمونه درست 

 شده روی میز بود برداشت.

 کراریه.طعم این سس کچاپ با این برند، متاسفانه یا خوشبختانه ت -

 ها بلند شد.پچکمی صدای پچ

گیره و این خوبه که وقتی میگم سس از برند... طعم تو ذهنم شکل می -

هر بار قرار نیست چیز جدیدی بچشم ولی متاسفانه شما به همین اکتفا 

ها یکی ها رو درست کردید ولی طعمهای مخصوص ساالدکردید. سس

د برند ما با سس سفید منظورم از یکی بودن این که طعم سس سفی
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کنید و اجازه بدید توی   برندهای دیگه یک جوره. خب یه تغییری ایجاد

برتر شدن برند کار خونه ما باشه درضمن هر ترکیبی که در نظر 

خواند گیرید حتما غلیظ باشه مردم که پول اب توی لوله که نمیمی

 پرداخت کنند که.

بروز نداد از آن قسمت های سحر خوشش آمد اما چیزی شمس از حرف

 هم گذشتند سحر کمی خسته شد.

 ها ببینم، او قسمت نشونم بدید.میخوام بخش طراحی این چیز -

هیچ حرفی راه افتاد و از پله کنار سالن پایین رفتند و هم سطح شمس بی

زمین سالن شدند و زیر راه پله اتاق طراحی قرار داشت و چند تا پسر و 

بگو بخند بودند که با دیدن شمس و سحر سعی دختر جوان در حال 

کردند جدی بشوند و خودشون مشغول کار نشون بدند. سحر تحمل این 

 یکی را نداشت.

اینجا مثال قراره اتاق فکر و ایده پردازی باشه ولی ظاهرا شده اتاق هرهر  -

ها. به جای این که چهار تا طراحی جعبه سس امروزی و کرکر شما جوون

خورید؛ حتما انتظار حقوق اضافه ید چایی و بیسکوئیت میداشته باش

 داشتید.

 یکی از پسر جلوتر آمد.
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 ببخشید دیگه تکرار نمیشه. -

 سحر اخم غلیظی کرد.

 مگه قرار بود تکرار بشه؟ -

 ها شد.و بعد نگاهش به دخترها انداخت که متوجه ناخن الک زده آن

خواد اینجا کار کنه باید میاینجا کارخونه من و اقای شمسِ. کسی که  -

کنید درست اما نه این که ناخن بلند و تمیز و مرتب باشه، آرایش می

رنگین کمان کنید. کسی مشکل داره استعفا بده. آقایون با شما هم هستم 

برای کار در اینجا باید مرتب بود نه که موها رو این طوری ژل بزنید و 

خوایید پشت سر من بگید که اشید. میانقدر باال ببرید. اینجا باید ساده ب

من اینجا رو با مدرسه اشتباه گرفتم؟ بگید هیچ اشکال نداره اما این قانون 

 منِ.

 نفس عمیقی کشید تا بیشتر به خودش مسلط شود.

امروز یک شنبه است تا اخر هفته فرصت دارید که برای من یک  -

ج میشید و من طراحی خاص و خارق العاده بیارید و گرنه بی شک اخرا

 های تازه فارق التحصیل شده بیارم.منتظر همینم تا دانشجو

 یکی از دخترها به حالت اعتراض جلو آمد.

پردازی میخواد عه نمیشه که وقت نداریم. یه کار خارق العاده ایده -
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 نمیشه هرچیزی پرورش داد.

سحر دست به کمرش زد و دختر خوب نگاه کرد فهمید از آنهایی که 

است گستاخی کند و باید نوکش چینده شود. یه قدم به طرفش  ممکن

 رفت.

خانم ایده پرداز ما پول میدیم که شما همین کار رو بکنید. در  -

الزم نیست انقدر سختش کنید یه نگاه به مشکالت بندازید خود   ضمن

 طرح میاد.

 دخترک نیشخندی زد.

 مثال میشه یه نمونه بگید. -

 سحر کمی فکش منقبض شد.

کنی تا در یه نمونه این که توی رستوران نشستی تمام سعی خودت می -

جلد سس کچاپ باز کنی اما چی میشه، در یا باز نمیشه اگر هم باز شد 

 به بدی سس خارج میشه.

 نیشخندی به دخترک زد.

 یه فکری به حال این مشکل بکن. -

وش خواهد. رمدیر بودن کار هرکس نیست، بلدی میدخترک ساکت شد.

شود الکی الکی کلمه مدیر را بست به مشت خواهد، مگر میرام کردن می
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 اش نباشد.اسم یک فرد اما از مدیریت چیزی حالی

اتفاقی که در قسمت طراحی افتاده بود اعصابش را به هم زده بود؛ 

و سرش به پشتی صندلی   خودش روی صندلی جلوی میزش رها کرد

دوخت، موبایل برداشت و به اجبار تکیه داد. نگاهش به عقربه ساعت 

شماره مختاری را گرفت. تقریبا از زنگ زدن منصرف شد و خواست قطع 

 کند که صدای محتاری درون گوشش پیچید.

- ... 

سحر سعی کرد با لبخند جوابش را بدهد تا انزجار در لحنش مشخص 

 نشود.

 سالم آقای مختاری خوب هستید؟ -

- ... 

 ها رفتید سفر.مزاحمتون شدم، فهمیدم با خانم و بچهببخشید که  -

- ... 

 امیدوارم که بهتون خوش بگذره. -

- ... 

بله درسته، اما خب باید جیب آدم پر پول باشه تا سفر به مزاجش  -
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 خوش بیاد، درست میگم؟

- ... 

خب راستش بخوایید یه مشکل برای کارخونه شکوهی پیش آمده مثل  -

کارخونه شمس، اگر این یکی هم بر طرف بشه مطمئنم که بیشتر مشکل 

 گذره.بهتون خوش می

- ... 

 راستش اگر امکان داره همدیگر و حضوری ببینیم. -

-  ... 

ها کیش بمونند خودتون دو یا سه روزه بیایید و دوباره بذارید بچه -

م همون یک بینهایی که من دارم از شما میبرگردید؛ البته با این توانایی

 روز هم کافیه.

- ... 

 هرچه زودتر بهتر. -

- ... 

 موقع، لطفا پس فردا اینجا باشیدنه نه خیلی دیر اون -

- ... 
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 ممنون خدا نگهدارتون. -

موبایل روی میز شیشه جلویش پرتاب کرد، این مردک بیش از حد داشت 

 کرد. چشمانش راحالش را بهم میزد. باید فکری به حال مختاری می

 بست تا کمی آرامش پیدا کند که تقه به در اتاق خورد.

 بفرمایید داخل. -

 خانم وقت نهارِ آقای شمس گفتند که بهتون خبر بدم. -

 سحر نگاه دقیق و خیره به منشی کرد.

 راحله بیا بشین. -

 روح الهی در بست و رو به روی سحر نشست.

 در خدمتم خانم. -

اهش خیره چهره راحله مانده بود سحر همون طور که تو فکر بود و نگ

 فکرش به زبان آورد.

گفته بودی حاضری هر کار بکنی تا از او محله که هستید جا به جا  -

 بشید، درسته؟

 بله. -

های مختلف پیدا میشه، ها با جرماتون انواع و اقسام آدمگفتی تو محله -
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 درسته؟

 راحله کمی رنگش پرید بود.

 ب...بله خانم. -

 میخوام من و با دو نفر آشنا کنی. -

 ابروهای راحله از تعجب باال رفتند.

 با کی آشناتون کنم خانم. -

 با یه ساقی و یه زن. -

کنم خانم اصال فکرش هم نکنید، این چی خانم؟ ساقی، خواهش می -

 ها عالوه بر خطرناک بودنشون دردسر سازند.جور آدم

 تر شد.هربانسحر کمی به خودش آمد این بار نگاهش م

 خوام اما نه برای خودم.منم دردسر می -

 راحله با نگرانی نگاه سحر کرد.

 خواد اتفاقی براتون بیفته.نمی  کنم ازتون، دلمخانم خواهش می -

های راحله در دستانش سحر که خودش به جلوی صندلی کشاند و دست

 گرفت.

 حسابی بدم. خوام بهش یه درس درست ویه نفر هست خیلی پاپیچ می -
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 کی خانم؟ -

 سحر از روی صندلی بلند شد.

 تو فقط یه ساقی پیدا کن. -

 خوایید؟اما نگفتید چه جور زنی می -

 سحر چشمکی زد.

 هایی که کارشون صیغه شدن، چه صیغه در کار باشه چه نباشه.از اون -

 این بار نزدیک بود پس بیفتد.

 ید؟خوایید چکار کنخانم میشه بگید دقیقا می -

 سحر لبخندی به نگرانی منشی وفادارش زد.

 بالیی سر اقای شمس نمیاد.  نگران نباش -

راحله کمی نگاه سحر کرد و بعد دو هزاریش افتاد، دیر شده بود به هزار 

 رنگ در بیاید، تنها سرش پایین انداخت.

 خب سالن غذا خوری کجاست؟ -

 تون میدم.نشون -

هان برد و با تشکر کردن از سر میز داخل د    آخرین قاشق غذایش را

بلند شد و دوباره سمت اتاقش برگشت. تلفنی به نوشین زد و ازش 
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خواست کمی زودتر دست به کار بشود. وقتی مطمئن شد که شمس به 

 اتاق برگشت تماسی گرفت.

 بابت ناهار ممنون. -

- ... 

 ها باهاتون مشورت کنم.باید درمورد یک سری کارها و تصمیم گیری  -

- ... 

 نه من میام.  -

تلفن را سرجای خودش گذاشت و طرف اتاق شمس رفت و با تقه وارد 

 شد. شمس اشاره کرد بنشیند.

 شما تقریبا اینجا همه کاره هستید چرا نیاز به مشورتی با من داری؟ -

 ونه با تمام وسایل او قسمت رو صاحبم.نه من فقط یک چهارم کارخ -

 شمس از حاضرجوابی نپخته سحر خنده کوتاهی کرد.

 خواستید مشورت کنید.درمورد چی می -

 سحر:

 تجهیزات قدیمی رو بفروشید تا کمی پول تو دست بیاد. -

خرند، خیلی خاطر خواه ما باشند یک کنید چقدر میشما فکر می -
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 بخرند.خرند، تازه اگر میلیارد می

 فروش بله، اما تو مزایده نه! -

 سحر پاهایش روی هم انداخت.

شناسند وقتی ببینید اقای شمس برند شما سرشناسی که همه می -

خرند با پول خوب تجهیزات برای مزایده بروند به خاطر برند هم باشه می

 خرند.هم می

ه عالوه باید جلسه گذاشته بشه، من که تنها نیستم چندتا شریک دارم ب -

 چند مهندس که باید مشورت بشه.

باش شما ترتیب بدید و قانع کنید تا من هم برم به جنگ آوردن  -

 .تجهیزات نو

شمس سری به عنوان باشه تکان داد. سحر خارج شد و سمت منشی 

 رفت.

هایی که خواستم پیدا کنی. نهایت راحله من باید هرچه زودتر اون آدم  -

متر همه چیز این شرکت بستگی به تو داره پس دو روز نه بیشتر نه ک

 .تمام سعی خودت بکن

 چشم خانم. -

اش برداشت و از کارخانه بیرون و سمت خیابان اصلی به راه سحر کیف
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شدند کمی کالفه شد های شخصی رد میافتاد. از این که بیشتر ماشین

گی باالخره با دیدن تاکسی سریع دست بلند کرد و کلمه دربست گفت زن

 به نوشین زد.

- ... 

 سالم نوشین جان، خوبی؟ -

- ... 

خواستم بگم که نظرت در مورد ممنون عزیزم، نوشین جان می -

 سرپرستی تیم تبلیغات و گرافیک چیه؟

- ... 

امروز یه سر به این قسمت زدم، چندتا بچه جغله که ظاهرا هیچی از  -

بدون خالقیت ارائه گرافیک نمیدونند یا فقط کارهای بازاری عام پسند 

 میدند دور هم جمع شدند.

- ... 

خواستم بیای باالسرشون تا کمتر از زیر این قسمت سرپرست نداره، می -

 کار دربرند.

- ... 



 

 

 WWW.98IA3.IR 499 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

 کنم بیا، بهت نیاز دارم.خواهش می -

- ... 

 پس منتظرم، خدافظ. -

گوشی داخل کیف برگرداند و کمی پنجره پایین داد تا هوای کمی سرد 

. با ایستادن تاکسی کمی پاهایش سست شدند و دلش سرحال بیاوردش

های لرزانش پرداخت کرد. وارد بازار آرام آرام گرفت. کرایه را با دست

ها گذشت تا رسید به حجره عودالجان شد یواش یواش از کناره حجره

های خودش حرف حسین آقا از دور پدرش را دید که با هم سن وسال

 داد.بخند و گاهی سرش را تکان میمیزد و گاهی ل

 دلش خواست جلو برود و دوباره سر و صدا کند و بگوید:

 مهمون نمیخوایی بابا؟ -

 و حسین اقا لبخند پر سرو صدایی بزند و جوابش را بدهد

 خوش امدی دخترم. -

 خواهد االن برود خانه و بلند داد بزند:دلش می

 ببرم برای بابا. مامان منیر کاسه انار دون شده بیار تا-

 و مادر لبخند محجوبی بزند و بگوید:
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 بذار گل پرها بریزم االن میارم. -

شان برود و محمد و مسعود را ببیند که دارند با خواهد به کوچهدلش می

کنند و با خنده به طرفشان برود و کل میهم سر فوتبال دیشب کل

 بگوید:

 کاسه انار نفر سوم برای بقیه.تا حجره بابا مسابقه هرکی برنده شد سهم  -

و هرسه بدوند وهر بار محمد یا مسعود از خود گذشتگی کنند تا سحر 

اول شود و سحر هیچ کاسه انار اضافه نگیرد و هرسه باهم به یک مقدار 

های قالی شکوفه شوند تا انار بخورند و حسین آقا لبخند بزند تا گل

 های سرکج مَخَدَها بدرخشند.بوته

حاج حسین را ببیند؛   کرد کارش به اینجا برسد تا دزدکینمی فکرش را

اش هایش داخل جیب پالتویش فرو برد مسیر حجره تا خانه پدریدست

شان مهربانو و زینت دم در خانه  را آرام قدم زد. به سر کوچه که رسید

بودند و مامان منیر در چهار چوب ایستاده بود از پشت دیوار آرام سرک 

 شناختمتوجه حضورش نشوند صدای خنده مهربانو را میکشید تا 

 دوست داشت بدود و داد بزند:

من برگشتم، من همه چیز رو رها کردم و برگشتم؛ هیچ جای دنیا را به  -

 ام.اینجا ترجیح نمیدم اره من برگشتم ، مامان بغلم کن که خیلی خسته
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گرفت؛ اما  ولی همان جا پای دیوار نشست و دستش را جلوی دهانش را

نه اشکی آمد و نه دانه بغضی به بار نشست. دستش را به دیوارهای آجری 

گرفت تا کمی تعادلش برقرار شود سمت ایستگاه واحد رفت و روی 

دختری با شال  صندلی نشست سرش را به جای خالی کنارش برگرداند

 های گل گلی دید که خنده از لبانش پاک نمیشد.عنابی و لباس

 د اذیتم نکن دیگه بگو مسعود کجاست.عه محم -

 بارید لبخندی زد.و پسری که تخس بودن از چشمانش می

 گفت تا بهت نگم. -

 دختر کمی ادایش را در آورد، محمد دسته از موهایش را در دست گرفت.

کنی که انقدر موهات خوش حالته، ما پسرا هرچقدر آب و ژل چکار می -

شیم یا نهایتا شبیه تاکشی تو زنیم یا شبیه جوجه تیغی میمی

 شیم.ها میفوتبالیست

دخترک خنده کرد. این بار بغض کرد دلش گرفت؛ این خاطرات چه 

کردند، باید حتما جانش را باال خواستند از جانش چرا رهایش نمیمی

 آوردند.می

با صدای ترمز اتوبوس از روی صندلی بلند شد. او تنها مسافر این ایستگاه 

ها در پنجره های ماشینخورد، نوره قطرات باران به پنجره میبود در را
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گذاشت. با زدن زنگ از پخش میشد و هیچ تصویر واضحی به جا نمی

 اتوبوس پیاده شد.

ها تا جدول بلوارها ادامه دانست کجاست سرگردان بود میان خیاباننمی

االنش. قدر رفت و رفت تا رسید به موقعیت رفت. آنداشت او هم راه می

کرد، کمی کلید انداخت وارد آپارتمان شد. آب باران از موهایش چکه می

های بیرون را عوض کرد و پتویی به لرز به بدنش افتاده بود، سریع لباس

 دور خودش پیچاند.

روی کاناپه نشست؛ موبایلش زنگ خورد که با کمی کرختی از روی اپن 

 برداشت و تماس وصل کرد.

 جان.الو یاسمن  -

- ... 

 برات آدرس خونه رو میفرستم بیا اینجا. -

- ... 

 منتظرتم. -

- ... 

 خدافظ. -
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هایش روی هم گذاشت و تا آرامش از دست تا آمدن یاسمن کمی چشم

اش برگردد. کمی که گذشت به اتاقش رفت و لباس مناسبی پوشید رفته

 چایی ساز رو روشن کرد.

 کشید.با زنگ اف اف دست از کار 

 کیه؟ -

- ... 

 طبقه چهارم. -

خودش را در آیینه نگاه کرد در واحد باز گذاشت و همان   برای بار آخر

جا منتظر ماند با ایستادن آسانسور یاسمن بیرون اومد. سحر در را کامل 

 باز گذاشت و به استقبالش رفت.

 سالم خیلی خوش امدی. -

 یاسمن لبخندی زد.

 ا افتادی تو زحمت.ببخشید حتم ،سالم ممنون -

 نه عزیزم بیا تو. -

ها رفت. سحر یاسمن جعبه شیرینی به دست سحر داد و طرف کاناپه

ها ریخت و به ها را داخل فنجانجعبه را به داخل آشپزخانه برد و چایی
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 پیش یاسمن برگشت.

 مسیر راحت رو پیدا کردی؟ -

 یاسمن لبخند زد.

 بله، خیلی پیچ و خم نداشت. -

 ی را طرفش گرفت:سینی چای

 اومد؟بیرون هنوز بارون می -

 بارید.با شدت کمتری می -

 چسبه.پس چایی داغ داغ بخور که می -

 چایی در سکوت خوردند.

 خب یاسمن جان تعریف کن. -

 یاسمن استکان به داخل سینی برگرداند.

 راستش نمیدونم از کجا نعریف کنم. -

 اش کرد.کردههای درهم گره سحر نگاهی به دست

 از هرجا که راحتی. -

 نفس عمیقی کشید.
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 خوام از اونجا بیام بیرون.خب راستش سحر جان، من نمی -

 خوای؟و چرا نمی -

چون عالقه به شمس ندارم، من اگر قبول کردم برم دهن شیر به خاطر  -

هاش رو سعید بود، من به جای این که سعید دوست رو داشته باشم پول

اما از وقتی رفتم اونجا با یه نفر آشنا شدم که دلم  دوست داشتم،

مند خواد حتی یک ثانیه هم نبینمش، خب یه جورایی به هم عالقهنمی

 شدیم، ببنید سحر خانم...

 های میوه برگشت.سحر لبخند مالیمی زد و به آشپزخانه رفت و با بشقاب

عکس، فایل  باش، اما تمام اطالعاتی که به دست آوردی ، نمیدونم کاغذ -

 ات اتیش بگیره.هر چیزی آتشش بزن قبل از این که این رابطه

 یاسمن با تعجب نگاه سحر کرد.

 خواستید؟مگه شما این اطالعات نمی -

 نه، دیگه نه من راه خودم پیدا کردم و میدونم باید چکار کنم. -

ازت ممنونم بابت همه چیز، ممنونم که مجبورم کردی برم داخل  -

 انی تا قسمت من اونجا رقم بخوره.شرکت سلط

 های یاسمن گذاشت.سحر نارنگی پوست نازکی در میان دست
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 پس مبارکه. -

یاسمن لبخند گرمی زد و نارنگی را آرام فشارش داد و بعد به مشامش 

 نزدیک کرد.

 اتون.من برم با اجازه -

 مونی؟شام نمی -

 نه ممنونم. -

ز این که سبب کار خیر شده بعد از رفتن یاسمن لبخندی گرمی زد ا

است دلش شاد شد. برای خودش سفارش پیتزا داد و تا آمدن سفارشش 

تلوزیون را روشن کرد مشغول تماشا کردن بود که صدای پیامک بلند 

 شد. پیام از طرف راحله بود:

هایی )سالم سحر خانم. برای فردا ظهر هماهنگ کردم که اون دوتا آدم -

 ات کنید(که خواسته بودید مالق

 تند تند تایپ کرد.

 )ممنونم راحله جان، جبران میکنم برات( -

با صدای زنگ در واحدش چادر گل گلی سرش کرد و همراه کیف پول در 

باز کرد و سفارشش را دریافت کرد. سس مایونز را از یخچال بیرون آورد و 

زمین نشست و مشغول خوردن شامش شد. هر لقمه که   کنار شوفاژ روی
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. با ولع تمام شامش به اتمام گرفتگذاشت جان تازه میدهان میدر 

 رساند.

جا گذاشت و پتو اش را همانکمی دمای شوفاژها را بیشتر کرد و بالشت

به دور خودش پیچاند. نگاهش را به آسمان بیرون که از بالکن مشخص 

بود دوخت. آسمان سیاه شب روشن بود به قول مامان منیر وقتی آسمان 

 گفت:دید که میاین طور میرا 

 خواهد برف بیایید.() حتما می -

با فکر کردن به برف بیشتر سرمایش شد. پاهایش را درون شکمش جمع 

 کرد و با فکر فردا که چه کار هایی باید انجام دهد خوابش گرفت.

اش را باز کرد. باید نمازش را های خستهبا صدای اذان صبح چشم

ن وضو سماور را روشن کرد. دلش چایی روی سماور خواند بعد از گرفتمی

 ساز درست میشد.خواست تا آن چایی که با دستگاه چایمی

سر و صبر خورد قبل از رفتن به کارخانه باید سراغ   را با  اشصبحانه 

رفت که از منشی خواسته بود برایش پیدا هایی میهمان آدم

رسید را تن کرد. مانتوی مشکی که قدش تا نزدیکی قوزک پا می  کنند.

خواست جلب توجه کند. آرایش خیلی مالیمی داشت؛ اصال دلش نمی

اش را برداشت و برای بار آخر همه چیز را خوب چک کرد و کیف دستی
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 از آپارتمان خارج شد.

رک کرده بود. وقتی به پا  در راه خودش را آماده دیدن همه جور آدمی

هایش فرستاد. خیلی محتاط وارد پارک رسید هوای سرد را به داخل ریه

شد؛ چشم مامان منیر روشن که پای دخترش به کجاها که باز نشده 

 است.

طرف همان نشانی که راحله داده بود رفت و روی نیمکت نشست پاهایش 

گذشت که یک دختر با روی هم گرداند. تقریبا یک ربع از امدنش می

 تقریبا جیغ و زننده طرفش آمد.آرایش 

 فر تویی؟سالم، نیک -

سحر خوب براندارش کرد؛ او دقیقا کسی بود که از عهده کارش بر 

 آمد.می

 سالم، بشین. -

 دخترک خودش روی صندلی انداخت.

 من بهنازم حاال کارت رو بگو. -

 سحر راحت به صندلی تکیه داد.

نجام بدی، نگران پول خوام امیخوام بری مسافرت و کاری که می -

بلیطت نباش ولی فقط کارت رو درست انجام میدی در حین انجام کارت 
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 هم تغییر قیافه بده جوری که مادرت هم نشناسدت حوصله دردسر ندارم.

 های بهناز نشست.نیشخندی روی لب

 سراغ خوب کسی امدی، حاال باس کجا برم؟ -

اید بری سراغش این اول لحن حرف زدنت رو تغییر بده؛ آدمی که ب -

 اش بهت جلب نمیشه، باید بری کیش.جوری توجه

 بهناز سوت بلند باالیی زد.

 جون بابا شما امر بفرما. -

تا میتونی نزدیک کسی میشی که من میگم. عکسش هم برات میارم و  -

 گیرید.تا حد امکان با هم عکس می

 بهناز سرش رو باال و پایین کرد.

 اون یکی کارت چیه؟ -

حر سرش را به منظور نفهمیدن کمی کج کرد، خود بهناز حرف اش س

 ادامه داد:

 خوای.راحله گفت یه ساقی می -

 نکنه تو کار مواد هستی؟ -

 بستگی داره چی بخوای. -
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 سحر از این که دید راحله فکر همه جایش را کرده است لبخندی زد

و حکم  مهم نیست چیه فقط وقتی پلیس پیداش کرد دستور بازداشت -

 ابد بده

 اش را قورت داد.بهناز کمی خنده

 فرستند سینه قبرستون.دند یه راست میحکم ابد که نمی -

توانست بد باشد که هایش در هم رفت تا این حد هم نمیسحر کمی اخم

 بیگناه یک آدم را باالی دار بفرستد.

 خوام اعدام بشه درحدی که چند سال نباشه.نه نمی -

 مطمئنم تا صد کیلو سرش رفته باال.  ببین -

 خوام اعدام بشه.نمی -

نظرت چیه درمورد بیست کیلو تریاک، آدمی که میگی اگه یکم درست  -

 و حسابی بوده باشه قاضی بهش ارفاق میده.

 سحر نفس آسوده کشید.

گیره که بلیط رو به دستت خوبه، فردا راحله باهات تماس می-خوبه -

 .برسونه در دسترس باش

 اوکی. -
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هیچ خداحافظی ازش دور شد. با وارد شدنش به شرکت راحله به سحر بی

 احترامش بلند شد.

 سالم خانم. -

سالم. امروز و فردا مختاری میاد به دختره گفتم چکار کنه فقط وقتی  -

فهمیدی کی مختاری قراره برگرد یه بلیط بگیر برای دختره، 

 کارت خوب بود.  درضمن

 های سحر زد.لبخندی از تعرفراحله 

 چشم خانم. -

 شمس اومده؟ -

 نه هنوز. -

سحر به طرف اتاقش رفت؛ به محض ورودش موبایلش زنگ خورد، با 

 دیدن شماره نوشین لبخندی زد.

 الو. -

- ... 

 سالم خوبم تو چطوری؟ -

- ... 
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 آره عزیزم شرکتم. -

- ... 

 باش عزیزم منتظرتم. -

اش را روی میز گذاشت و چرخی به دور ، کیفبعد از قطع کردن موبایل

 خودش زد.

های اخیر کارخانه شد و روی صندلی نشست و مشغول خواندن فعالیت

 زمان از دستش خارج شد با صدای تقه به در سرش باال آورد.

 بفرمایید داخل. -

 سالم. -

 سحر با شنیدن صدای نوشین دست از خوندن برداشت.

 سالم خوش اومدی. -

 حترامش بلند شد و با هم دست دادندو به ا

 بیا بشین عزیزم. -

 نوشین کنار سحر روی صندلی نشست.

 هایی کرد.تری بندازم و ببینم میشه چکارخب گفتم بیام و نگاه دقیق -

 سحر لبخندی زد.
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خوام شیشه بشه تا کمی روحیه اینجا باز بشه و کال ببین این دیوار می -

 سری وسایل.دکوراسیون و آوردن یککمی تغییر 

 نوشین متفکرانه نگاه دیواری که قرار بود شیشه شود کرد.

 سحر نمیشه دست به این دیوار زد، خرابی به بار میاره. -

 چرا آخه؟ -

کنه، ها روی این دیوارِ، دست بزنیم سقف ریزش میببین وزن این سقف -

 اصوال به این دیوارهای دیوار بار گفته میشه.

 میشه چکارش کرد؟ -

 بذار نگاه دیگه بندازم میگم بهت. -

نویشن وسط   های مختلف نگاه کردندبا هم از اتاق خارج شدند و قسمت

 سالن شرکت ایستاد.

ها سحرجان نمیشه این طرح رو پیاده کرد هیچ کدوم از دیوار اتاق -

 قابلیت این کار ندارند.

 سحر سرش به عالمت تایید آرام تکان داد.

 ها رفت با فکری که به سرش زد رو به منشی کرد.نوشین سمت راه پله

 کلید پشت بام کجاست؟ -
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 راحله دستی به مانتویش کشید.

 کلیدها دست نگهبان اونجا نگهداری میشند. -

 سحر جای نوشین جواب داد.

 زنگ بزن بگو همین االن بیارند. -

 و خودش نزدیک نوشین برد

 ی؟دقیقا میخوایی چکار کن -

 میگم بهت. -

با آوردن کلیدها سحر و نوشین باهم وارد پشت بام شدند نوشین دستش 

 سایه بان صورتش کرد.

تر از خوبه، خیلی خوبه اینجا میشه یه طبقه دیگه زد که کامال دلباز -

 بقیه جاها میشه.

 هایش را ریز کرد.سحر چشم

 یه طبقه مخصوص خودم؟ -

 دقیقا. -

 میشه؟چقدر هزینه بر  -

 نوشین طرف در خروجی رفت.
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اش کمتر از او چیزی میشه که هایی که سراغ دارم هزینهبا مهندس -

 تونی بکنی.فکرش هم نمی

 باهم دوباره به طبقه پایین برگشتند.

 سحر جان دفعه دیگه برای دست به کار شدن میام. -

های هردو نشست و از هم دیگر جدا شدند با رفتن لبخندی روی لب

 شین راحله جلو امد.نو

فر آقای مختاری زنگ زدند و خواستند ترتیب مالقاتی بدم خانم نیک -

 در ضمن توی راه هستند.

چقدر زود اومد اصال انتظارش رو نداشتم، ببین به این دختر زنگ بزن  -

 بگو آماده باشه به احتمال زیاد فردا یا پس فردا پرواز داره.

 چشم خانم. -

 تشریف اوردن؟راستی آقای شمس  -

 نه خانم. -

 یه زنگ بزن ببین کجاست. -

 بدون این که حواسش باشد خودش را لو داد.

 زنگش زدم گفتند کسالت دارند.  -
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 های سحر نشست.لبخندی روی لب

 ااومم آفرین بهت، پیشرفت کردی. -

 دخترک خجالت زده سرش پایین انداخت.

 امروز عصر برو عیادتش. -

 چشم. -

 مختاری اومد سریع بفرست اتاقم. -

 باز هم چشم. -

 بی بال. -

هایش را در هم قالب کرد و وارد دفترش شد، به در تکیه داد و دست

قسم خورد که اجازه ندهد راحله سهم کس دیگری شود، قسم خورد 

اجازه ندهد سعید کس دیگری را انتخاب کند آن دو برای هم بودند سهم 

 ه هم خواهد خورد.کس دیگری شوند معادله ب

های کارخانه شد روی صندلی نشست و دوباره مشغول برسی فعالیت

هایش را بست تا کمی استراحت کرده چشم  کارش که تمام شد کمی

باشد. با صدای تقه به در سریع از جایش بلند شد و سمتش رفت با باز 

 کردن در مختاری در چهار چوب دید.
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 سالم بفرمایید داخل. -

کرد وارد اتاق شد، سحر ا لبخندی که به خیال خود جذابش میمختاری ب

 هیچ تالشی برای بستن در نکرد.

 سفر خوش گذشته تا االن؟ -

 به لطف شما بله. -

 سحر تکیه به میزش داد و دستانش را روی بازوهایش گذاشت.

 خدا رو شکر. -

 مختاری با طمعی که در لحنش بود جواب سحر داد.

 چکاری از من ساخته است؟این بار  -

 خیلی کارها.-

 درخدمتم بانو. -

 انزجار کل وجود سحر در بر گرفت.

 یه مشکل مثل مشکل همین شرکت حتی کمتر. -

 شما امر کنید خانم. -

 فعال که امر همینه. -
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 حاال نجات این کارخونه انقدر به صرفه هست؟ -

رم که دست رد این بار خبری ازملک و امالک نیست اما پیشنهادی دا -

 زنید.نمی

 چه پیشنهادی؟ -

شرکت شکوهی نجات بدم نصف تجهیزات برای من و من هم نصف  -

 سهم خودم به شما میدم تا یه سودی بهتون برسه، نظرتون چیه؟

 مختاری از روی صندلی بلند شد و طرفش رفت.

 کار تموم شده است. -

 سحر به زور لبخندی زد.

 باشه که شما میگید.امیدوارم همین طوری  -

 هست بانو، هست. -

 اش نشست.خورد روی صندلیسحر حالش از این همه نزدیکی بهم می

 منظورتون چیه؟ -

 حاال نوبت مختاری بود که روی صندلی اش بنشیند.

وقتی پشت گوشی اسم کارخونه شمس آوردید من ته قضیه رو در  -

درحال درست  اوردم، بدهی که داشت کمتر بود که به لطف دوستان
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 شدنِ.

سحر انتظار چنین چیزی را نداشت کمی دست و پاهایش را گم کرده  

 بود؛ اما مدیر بود و به خودش مسلط شد.

 خب پس دلیل اومدن چی بود؟ -

 ای کرد:مختاری خنده

 خانم جان ظاهرا شیرینی ما زود فراموش کردید! -

 به اجبار لبخندی زد.

 حاالها باهم کار داریم.معلومه که نه، ما حاال  -

 ها راجلوی مختاری گذاشت:ظرف شکالت

 بفرمایید لطفا. -

 مختاری شکالتی داخل دهن گذاشت.

آقای مختاری چند روزی که اینجا هستید خونه خودتون هستید یا  -

 هتل اقامت دارید؟

 ام.کی حوصله هتل داره، خونه -

نجام بدیم و هم سهم فردا صبح باهم بریم محضر خونه تا هم انتقالی ا -

 شما را بدیم.
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مختاری لبخندی زد. سحر با کلمه با اجازه از اتاقش خارج شد و سمت 

 راحله رفت.

 چیزی الزم دارید خانم؟ -

 سحر با صدای آرام فکرش را به زبان آورد.

راحله به بهناز بگو سفر کنسله و چیزی که خواستم برام مهیا کنه فقط  -

 ی آدرس خونه مختاری رو به دست بیار.زود باشه، درضمن یه جور

 چشم خانم. -

طرف آیدار خانه رفت و داخل دو فنجان چایی ریخت و سمت اتاقش 

 برگشت و سینی جلوی مختاری قرار داد.

 مرسی از شما بانو جان. -

سحر سرش طرف دیگری چرخ داد و روی صندلی خودش نشست. 

در همین  دانست چطور مختاری را از اتاقش بیرون کند.نمی

خودش بود که مختاری استکان چایی داخل سینی گذاشت و از   افکار

 روی صندلی برخواست.

کنم و امیدوارم که فردا صبح همه خب بانو جان من رفع زحمت می -

 چیز طبق میل ما پیش بره.



 

 

 WWW.98IA3.IR 521 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

 سرش را آرام باال و پایین کرد.

 آقای مختاری نظرتون در مورد یک شام چیه؟ -

 ر دنیا را بهش دادند لبخندی زد.مختاری که انگا

 خواست؟ دو چشم بینا.کور از خدا چی می -

 پس قرار بعدی ما امشب در رستوران.... -

 حتما عزیزم. -

بعد از رفتنش حالش بهم خورد به خصوص باشنیدن کلمه عزیزم. بعد از 

 رفتن مختاری راحله به اتاق سحر آمد.

 خواد.الزم داره ینی تا شب زمان میخانم به بهناز زنگ زدم گفت زمان  -

بهش بگو باشه در ضمن یه نفر پیدا کن بفرست شعبه بانکی که  -

اش رو در بیاره کنه از معاون رئیس بانک آدرس خونهمختاری کار می

 اش موجه باشه که اعتماد به دست بیاره.فرستی چهرهکسی که می

 حتما خانم. -

ت بیرون آمد و شماره نعمتی سحر سریع وسایلش جمع کرد و از شرک

 گرفت.

 الو سالم آقای نعمتی. -
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- ... 

 خوام که مزاحمتون شدم.ممنون، عذر می -

- ... 

 خواستم بگم که مشکلتون بر طرف شده ظاهرا. -

- ... 

 بله دیگه نوبتی باشه نوبت دست مزدم. -

- ... 

 مچکرم، من یک ساعت دیگه میام_

شناخت؛ نباید هم بشناسد جدی جدی نمیتلفن را قطع کرد، سر از پا 

داشت مدیر میشد. کرایه تاکسی حساب کرد و وارد محضر خانه شد 

 نعمتی با دیدنش جلو آمد.

 سالم خانم نیک فر. -

 سالم ، امیدوارم دیر نکرده باشم. -

 نه درست به موقع اومدید. -

 سحر نگاه چهره نعمتی کرد.

 حاال باید چکار کنم؟ -
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 االن نوبت شماست. من امضا زدم -

 سحر کاری که نعمتی گفته بود انجام داد.

 ممنونم از شما. -

 کنید.امیدوارم بدونید که دارید چکار می -

داد اما معنی اش درک سحر معنی حرفش را فهمید بوی اخطار می

 کرد.نمی

 من دیگه باید برم با اجازه. -

 برسونمتون؟ -

 نه ممنون. -

 نعمتی زنگ خورد.بعد از رفتن سحر موبایل 

 تونستی بفهمی چطوری مشکل حل کرد؟ -

- ... 

 پس دختر کوچولو یه چیزایی داره، حواست بهش باشه. -

 موبایل به داخل جیب برگرداند.

  

 سحر:
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اش راه افتاد همه چیز داشت خوب با اولین تاکسی سوار شد و سمت خانه

موبایلش متوجه رفت و جای نگرانی نداشت. با صدای ویبره پیش می

 پیامک شد.

 پیامک از طرف راحله بود: 

های محله فرستادم هرجور بود آدرس پیدا )سالم خانم یکی از بچه -

 کرده و در ضمن بهناز گفت که تا االن ده کیلو به دست آورد.(

 های گوشی گذاشت:هایش را روی دکمهسریع انگشت

مراقب همه چیز باشه  )به بهناز آدرس خونه مختاری رو بده و بهش بگو -

و شماره کارتش هم برام بفرست، در ضمن محله شما جای خوبی برای 

ها بردارید و به آدرس خواهر و برادرهات نیست فقط یه چمدان از لباس

 که میگم بیایید(

شود از این که راحله را به شرکت آورده است؛ آن روز هرگز پشیمان نمی

که خواهر و برادر راحله توی سرما رود بعد از ظهر هرگز از یادش نمی

دویدن و ها میفروختند و دنبال ماشینچطوری آدامس و جوراب می

نزدیک بود خواهر کوچکش تصادف کند. همان موقع برای اولین و آخرین 

بار از روی احساسات عمل کرد و تا توانست راحله را سرزنش کرد وقتی 
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 اش شود.واست منشیکند ازش خدید از روی اجبار این کار را می

 رسیدیم خانم. -

از ماشین پیاده شد کلید داخل در چرخاند؛ باید فکری به حال مختاری 

اش بیرون بکشد و بهناز بتواند کارش را انجام کرد تا بتواند از خانهمی

دهد. با موبایلش به مختاری زنگ زد به بوق چهارم نکشیده جوابش را 

 داد:

- ... 

 سالم اقای مختاری -

- ... 

 امیدوارم بد موقع زنگ نزده باشم. -

- ... 

راستش برای امشب برنامه پیش اومد خواستم بگم اگر امکان داره ظهر  -

 با هم باشیم.

- ... 

 کنم.ممنونم ازتون، آدرس رو براتون پیامک می -

دوباره نگاه آدرس خانه مختاری که راحله برایش پیامک کرده بود کرد؛ 
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فرستاد تا مشکلی برای بهناز پیش رستوران را میباید آدرس دورترین 

 نیاید.

بعد از یافتن رستوران سریع برای مختاری پیامک کرد، با خیال راحت 

هایش را در آورد و قهوه ساز را روشن کرد، سریع یک دوش گرفت لباس

تا خستگی و هیجانات امروز از تنش خارج شود. حوله به دور موهایش را 

کرد. با خاموش و روشن شدن   قهوه به دهانش نزدیکپیچ داد و فنجان 

 صفحه موبایلش پیامک آمده را چک کرد:

 خانم کارتون انجام شد( ) -

 این بار با گوشی خانه شماره صد و ده گرفت.

- ... 

 الو، سالم اقا خسته نباشید. -

- ... 

 خواستم اطالعاتی در مورد یه محموله که جاسازی شده بدم.می -

- ... 

نه آقا، من از هیچ چیزش خبر ندارم حتی این هم حدس زدم چون  -

ها انجام میشد زنگ توی محله رفت و آمدهای مشکوکی به یکی از خانه



 

 

 WWW.98IA3.IR 527 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

 زدم.

- ... 

 ممنون میشم هرچه زودتر پیگیری کنید. -

- ... 

 خدا نگهدارتون. -

گوشی بر سر جای خودش گذاشت و هیچ اعتنایی به زنگ های مختاری 

نکرد. کمی از شام قبلش اضافه مانده بود همان ها را خورد و کنار شوفاژ 

دراز کشید. دلش نیامد رها را از موفقیت به دست آمده بی خبر بگذارد 

  اما فعال خسته بود.

 نعمتی:

تغییر داد و از شیر     را  کنترل تلویزیون را از روی میز برداشت و شبکه

 شید، صدای موبایلش بلند شد.قهوه که در دستانش بود جرئه نو

 بله. -

- ... 

 نفهمیدی دختره کیه؟ -

-  ... 
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 خواد، فقط ببین توی کدوم واحدها ساکن شده.نه نمی -

- ... 

 کاری نیست. -

موبایل را قطع کرد؛ فهمیده بود چطوری مشکل کارخانه بر طرف کرده 

 است اما این دختر چیزی درونش داشت که شدیدا او را مشتاق خودش

 توانست دست از سر این دخترک بردارد.کرده بود و نمی

  

 سحر:

وقتی ماجرا برای رها گفت خودش را به سرعت رسانده بود تا شب را باهم 

 جشن بگیرند.

 ها را داخل ساالد خرد کرد.ها گوجه 

 میگم سحر تو مطمئنی کاری که با مختاری کردی درست بوده؟ -

 طمع کنه همین هم میشه جوابش.مطمئنم عزیزم، هرکس بخواد  -

 رها تکه خیاری به دست سحر داد.

 خوای از این خونه بری؟حاال واقعا می -

 سحر نگاه عاقل اندر سفیه بهش کرد.
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 با کدوم پول از این خونه برم؟ -

 کنی؟پس چکار می -

کنیم تا کمی پول توی دست و بالم هیچی با راحله اینجا زندگی می -

 بیاد.

 خند نگاهش کرد.رها با لب

 پس امیدوارم که یه خونه بزرگتر بخری. -

ابغوره، نمک و کمی نعنا خشک به ساالدش اضافه کرد؛ میز شام با 

 وسواس چیده شد. سحر دیس برنج را وسط میز گذاشت.

 خوام وقتی دفتر خودم ساخته شد بیایی پیشم.رها می -

 اشان درهم گره خورد.نگاه جدی

 خواستی من برات...نمیمگه  -

 با باال آمدن دست سحر ساکت شد.

 خوام بیا بیرون از اونجا و یک سری افراد باخودت همراه کن.نه نمی -

شد؟زمین زدن این دوتا کار پس اون همه نقشه که کشیدی چی -

 ها!نمیدونم ورشکست دادن  خونه

 سحر کالفه حرفش قطع کرد.
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شه من مثل او دوتا ضعیف نیستم که با آدم باید خودش جربزه داشته با -

های دیگه خودم رو بزرگ کنم، رها قسم ورشکست دادن کارخونه

 خورم دوسال نشده محصوالت برند ما پرفروش بشه.می

 اگه نشد چی؟ -

 تمام موهام رو با ماشین از ته میزنم -

 با زدن این حرف شوخی اما با لحن جدی باعث خنده شد.

 ای؟واقعا دیونه -

 نه اندازه تو، بخور سرد شد. -

ها خاموش کرد و شام را به شوخی و خنده خوردند. بعد از رفتن رها چراغ

به زیر پتو خزید با فکر فردا سریع خوابش برد و صبح زود بیدار شد همان 

های دیروزش را پوشید وقتی وارد شرکت شد. لب های منشی به لباس

 خنده کش آمد و به استقبال سحر رفت.

 خانم بهت تبریک میگم. -

 سحر خیلی گرم راحله به آغوش کشید.

همه اش به خاطر کار هایی بود کا تو در حقم کردی، امروز یادت نره  -

 ها رو بیاری به آدرسی که گفتم.بچه
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 چشم خانم. -

 راستی پول آدردم که شخصا تحویل بهناز بدی من نتونستم واریز کنم. -

 چشم خانم. -

 داخل کیفش بیرون آورد.سحر چک از 

 بگو همین امروز نقدش کنه، راستی دیروز به شمس سر زدی؟ -

 زنند.ببه خانم، حالشون بهتر بود امروز یه سر می -

خیلی عالیه، من میرم سری به قسمت کارخونه بزنم کسی کاری داشت  -

 بهش بگو منتظرم بمونه.

 حتما خانم. -

تی که مد نظرش بود سر زد. اش را داخل دفتر گذاشت و به قسمکیف

رویی جوابشان را تمام کار کنان به احترامش بلند شدند؛ سحر با خوش

 هرکس ایده و نظرش را به زبان آورد. داد و طرح تخم مرغ را بازگو کرد.

ها زده شد، فقط قرار شد در حد یک کانتینر ها و نظریهپس همه حرف -

کنیم استقبال رو به رو شد بیشتر میاین محصول رو تولید کنید اگر با 

 درضمن نتیجه کار رو به من گزارش بدید.

 بله حتما.-
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 خسته نباشید. -

به خاطر روی پا ایستادن و حرف زدن کمی انرژی اش تحلیل رفت و 

 سمت شرکت برگشت و روی صندلی کنار میز منشی نشست.

 هنوز شمس نیومده؟ -

 کم پیداشون میشه.کم -

 ی من رو کرده بود.کی دلش هوا -

 ها سمتش کشیده شد. سحر نیشخندی زد.با صدای سعید نگاه

 واال کسی دلش هوای شما نکرده بود، فقط کارتون داشتیم. -

 آها، خب شما چی راحله خانم -

 راحله کمی سرخ شده بود.

 خوش امدید آقا. -

 سحر اشاره کرد که سعید همان جا رو به رویش بشیند.

 ؟حالتون بهتر شد -

 بهترم. -

 خواستم گزارشی بهتون بدم. -
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 ابروی شمس باال پرید.

 چه گزارشی؟ -

ها صحبت کردم و قرار شده در من االن راجع به طرح تخم مرغ با بچه -

طی چند روز آینده محصول به تعداد کمی تولید کنیم اگر درخواستی 

 یده.زیاد شد بیشتر هم بشه و قسمت خط تولید رو باید بذاریم برای مزا

 کمی صدای شمس رو به عصبانیت رفت

 موقع چرا؟اون -

چون تجهیزات جدید در راهه و همینطور بهتر که یه پولی توی حساب  -

 ها داره میره باال.شرکت بیاد آخه خرج

 سعید از شنیدن حرف سحر در دلش ذوق زده شد.

 دو سال بعد.

ور که از جلسه که تشکیل داده بود بیرون آمد و همه چیز همان ط

 خواسته بود پیش رفت، رها از پشت میزش به احترام سحر بلند شد.

 خسته نباشید. -

ممنون، به آقای شمس زنگ بزن وقتی تماس برقرار شد وصلش کن به  -

 اتاقم.
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 چشم. -

وارد اتاقی شد که نوشین برایش طراحی کرده بود همان چیزی بود که از 

ریاستش نشست و اتفاقات این اول انتظارش را داشت. روی صندلی 

دوسال مرور کرد؛ از عقد و عروسی راحله و سعید شمس تا ادغام شرکت 

و کارخانه خودش با شکوهی، همه چیز سریع اتفاق افتاد. حاال هم که 

شمس خودش را آرام کنار کشیده بود و فقط در سود شراکت داشت. 

ت نکشید برای الکی مدیر شد البته چندان هم الکی نبود کم زحم-الکی

 این موقعیت، در افکارش غرق بود که صدای زنگ تلفن اتاقش بلند شد.

 الو. -

- ... 

 سالم آقای شمس، خوب هستید؟ -

- ... 

 عروس خانم چطورند؟ -

- ... 

سالم به راحله جان برسون، خواستم بگم که شرکت ما و شرکت آقای  -

 محصول مشترکی ارائه بدند.موسوی باالخره به توافق رسید و قرار شد 
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- ... 

درسته که کمتر در صحنه هستید ولی درست نیست در جریان کارها  -

 نباشید.

- ... 

 کنم، امیدوارم ماه عسل خوش بگذره.خواهش می -

- ... 

 خدا نگهدارتون. -

در این دوسال هیچ کس ضرر نکرد جز مختاری مقصر هم خودش بود 

 .دهدزیاد خواهی کار دست آدم می

 تقه به در خورد.

 بفرمایید داخل. -

 در باز شد و سرپرست قسمت تبلیغات و تیزر وارد اتاق شد.

 روز بخیر خانم. -

 خوش اومدید، بفرمایید بشینید. - 

 امکانش هست این تیزرها نگاهی بندازید؟ -

سحر نگاهش به مانیتور لب تاپ انداخت و تیزر تا اخر نگاه کرد. خیلی 
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 ی کرد.خونسرد نگاه امین

گید از ترکیب کدوم انیمیشن و با ترکیب کدوم تیزر خب خودتون می -

 خارجی برداشتید؟ یا خودم بگم؟

امینی سرش پایین انداخت و حرفی برای گفتن نداشت، سحر با لحن 

 جدی اتمام حجت کرد.

های بهتری آقای امینی من شما رو انتخاب کردم که حدس میزدم ایده -

های فوق لیسانس که فرم خورید تا اون آدمرد من میدارید و بیشتر به د

 استخدام پر کردند، من شما رو از کجا پیدا کردم؟

 امینی جوابی نداد سحر خودش ادامه داد.

شما نه برای استخدام امدید نه فرم پر کردید، من پیداتون کردم یادتون  -

ی که نرفته اون شبی که که با اسپری داشتید رو دیوار اجری نقاش

کشیدید، من اونجا شما رو دیدم و پیش خودم گفتم همون کسیه که می

خواستم، روزهای اول هم خوب پیش رفتید، اما نمیدونم یهو من می

های غربی کنید، به اسم ایده طراحچیشد که این طوری شدید، کپی می

 دید، آقای امینی.که خیلی وقت جذابیت از دست داده ارائه می

های سحر به سختی جوابش زده شده بود از حرف امینی کمی خجالت

 داد.
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 بله خانم. -

 مشکلی چیزی براتون پیش اومده که این طوری شدید؟ -

 نه خانم. -

 ترجیح میدم راستش رو بشنوم. -

 راستش مادرم جراحی عمل داره ... -

 اش را قطع کرد.سحر حرف

 گیری از کار خونه؟خب چرا وام نمی -

 ندارم.ضامن  -

 سحر نگاه تاسف باری بهش انداخت.

 من بهت قرض میدم، چقدر؟ -

امینی کمی دست دست کرد اما نگاه جدی سحر که دید مبلغ گفت و او 

 اش مبلغ نوشت و به دستش داد.هم روی برگه از دسته چک

هر موقع داشتی بر گردون، اما فکر و ذهنت رو درست به کار بنداز و یه  -

 ر بیار.چیز خوب از آب د

 چشم خانم، با اجازه. -

 سحر سرش را آرام تکان داد و امینی از اتاق خارج شد.
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کرد کولر اتاقش را روشن کرد و به بقیه هوا گرم بود و آدم را کالفه می 

کارها سرک کشید. با احساس گرسنگی سرش را از روی قرار داد جدیدی 

ها ساعت یک ظهر را بهکه بسته بود باال آورد و نگاه به ساعت کرد که عقر

داد. از صبح که همان شیر کاکائو و کیک را خورده بود دیگر نشان می

 اش نکرده بود.هیچ چیز راهی معده

هایش را به رها کرد و از شرکت خارج شد. به لطف تمام سفارش

مجبور شد رانندگی یاد   اصرارهای نوشین و رها و به اجبار شمس و راحله

 تاکسی دهد و بیشتر شبیه یک مدیر عامل شود.بگیرد تا کمتر پول 

هایی که از زحمات این دوسال به دست آورده بود یه ماشین دست با پول

اش به باد نرود. با روشن کردن ماشین اول دوم خرید تا زحمات یادگیری

 کولر روشن کرد تا از شر گرما راحت شود.

مدیون نعمتی بود پشت چراغ قرمز ایستاده بود که موبایل جدیدش را که 

 زنگ خورد و چه حالل زاده بود.

 الو. -

- ... 

 سالم آقای نعمتی. -

- ... 
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 توی راه منزلم. -

- ... 

 اتفاقی افتاد؟ -

- ... 

 نفسش مانند فوت بیرون فرستاد.

 پس آدرس رو برام بفرستید. -

گوشی را قطع کرد و روی داشبورد انداخت، با یادآوری این که چطور 

اش توسط نعمتی سوخت کمی عصبی شد اما با یادآوری قبلیگوشی 

کادوی تولدش که جدیدترین مدل موبایل بود و نعمتی کادویش داده بود 

توانست رفتار و حرکاتش لبخندی گوشه لبش نشست؛ از طرفی هم نمی

 داد.گفت و گاهی دل به دلش میرا بفهمد. گاهی زور می

درسش را فرستاده بود پارک کرد و ماشین در کنار رستوران که نعمتی آ

دانست چرا گاهی رام نگاه به سر در رستوران انداخت. خودش هم نمی

این بار سرانجام خوبی رقم بخورد. رو به   هایش میشد و ای کاشحرف

 هایشان به گارسون دادند.روی هم نشستند و سفارش

 کمی ظاهرتون خسته است خانم نیک فر. -



 

 

 WWW.98IA3.IR 540 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

 ان چیزی که نعمتی به دنبالش است.لبخند محجوبی زد ، هم

 ها خستگی میاره.خب یکم فعالیت -

تون خارج بشه چطور که فردا شب درسته، برای این که خستگی از تن -

 به یک مهمانی برید.

 یکی از ابروهایش را باال فرستاد.

 مهمونی؟ -

 بله مهمونی، فردا شب تولد بنده است  -

چطور یادش رفته بود؛ او که پارسال دعوت شده بود باز هم فراموش کرد. 

 داشت فراموش کار میشد.

 کنم که بیام آقای نعمتی.ممنونم از دعوت، سعی خودم رو می -

کنم قرار بود من به اسم کوچکم صدا کنید، در ضمن باید فکر می -

 بیایید.

که به اسم صدایش کند، خیلی وقت بود که هیچ مردی به سختش بود 

داد اما دوستش اسم کوچک صدا نزده است. گاهی این اجبارها آزارش می

 داشت.

 چشم آقا امید. -
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 آفرین به شما. -

تر از نعمتی است اما تنها سر همان نجات کار خانه بود که نشان داد زرنگ

بود و زرنگی جز کارش  دید که او را دست کم گرفته بود، او وکیل

 محسوب میشد.

ناهارشان درسکوت خوردن بی هیچ حرفی، و نعمتی تنها حضورش را 

 چشید.خواست و تنها با او آرامش را میمی

 بابت ناهار ممنونم از شما. -

 نوش جان. -

اش رفت که با حرف با هم از رستوران خارج شدند و سحر طرف ماشین

 نعمتی ایستاد.

 ته هستید بهتر که رانندگی نکنید.اگر خیلی خس -

 خیلی خسته نیستم. -

 هاتون که این رو نمیگه.چشم -

هایی که یک هفته خواب درست و درمان به گفت چشمراست هم می

 خود ندیده باشند از خواب آلودگی زار میزند.

 بهتره با ماشینم شما رو برسونم خونه. -
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 پس ماشین خودم چی؟ -

پارم فردا صبح قبل از این که برید شرکت براتون سنگرانش نباشید می -

 بیارند.

با همان نگاه خواب آلود یک دنیا تشکر کرد در راه سعی خودش کرد که 

 بیدار بماند اما مگر میشد؟

کالم امید کولر ماشین را روی درجه متوسط تنظیم کرد و آهنگ بی 

خوبی بود های سحر تسلیم خواب شدند و این فرصت گذاشته بود. چشم

های تا نعمتی حسابی اجزای صورتش را ببیند؛ چشم ابروهای مشکی لب

ها چیزی نبود که او را شیفته برجسته یک صورت بی نقص اما این

 ها بود.خودش کند، چیزی فراتر از این حرف

خواست سحر را بیدار کند، جلوی آپارتمان جدیدش ایستاد دلش نمی

ها و کرد تقریبا دوساعت در اتوبان پس دوباره چرخ زدن در شهر شروع

رانندگی کرده بود و پشت ترافیک مانده بود و این چیزی نبود   هاخیابان

خواست. با صدای بوق ماشین پشت سری سحر از خواب که دلش می

 بیدار شد و با دیدن ترافیک کمی گیج شد.

 هنوز نرسیدیم خونه؟  -

 رسیدیم اما شما خواب بودید. -
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 به خودش رنگ تعجب زد .صدای سحر 

 چرا بیدارم نکردید؟ -

کرد دلش گفت دلم نیامد یا که اعتراف میچه داشت که بگوید؟ می

 خواست بیشتر کنارش بماند، همان بهتر که سکوت کند.می

 ممنونم. -

باز هم سکوت اما  دختر بچه پانزده ساله نبود یک چیزهایی را می فهمید.

 چاشنی با لبخند.

ته، نه میشه شام خورد و نه میشه چیزی نخورد، نظرتون در ساعت هف -

 مورد یه کافی شاپ چیه.

 فکر خوبیه. -

امید در اولین خروجی خودش را از آن ترافیک نجات داد و ماندن در ان 

شلوغی برایش عقده آورده بود و آن را خوب بر سر پدال گاز خالی کرد، 

هایش را در هم قالب کرد از سرعت باال نترسد و دستسحر سعی می

 کرد.

 کنم این همه سرعت الزم باشه آقای نعمتی.فکر نمی -

باز هم اشتباه کرد و نگاه تند تیز امید بر جان نگاهش شالق زد، اما 

خواست بچه شود و لجبازی کند اما دیگر آن دوستش داشت دلش می
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 سحر قبلی نبود. حرفی نزد تا اوضاع خراب نشود.

های هماهنگ وارد کافه شدند، ز آن پیاده شد و با قدمبا ایستادن ماشین ا

از نور کم خبری نبود همه چیز اینجا برایش دلپذیر بود. میز دو نفره 

 انتخاب کردند.

 ش بود.وقت تالفی اشتباه

 جای قشنگیه، محیطش دلچسبه. -

دوباره لبخند زد، دوباره دل از جان امید برد، انگار فهمیده است با آن 

برد که خوب هم تواند جان ازکف ببرد، پس میاش میوفلبخند معر

 برد مبارکش باد.می

 گاهی اوقات به اینجا سری میزنم. -

رسد، لبخندش او هم لبخند زد اما کم است به پای دل بردن از سحر نمی

 دهد که با خود ببرد.خام نیست جذاب است اما سحر دیگر دل نمی

 مروز زیاد مزاحم وقت شما شدم. -

انداخت و کلمه مزاحم را از تمام صفحات گر توانش را داشت دست میا

 کرد.ها پاک میدیکشنری

نه اختیار دارید خانم نیک فر، من هم خونه کار خاصی نداشتم که   -
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 انجام بدم.

تواند خودش را تبرئه راست و دروغش پای خودش وکیل است و حتما می

اهنگ ارامی که پخش میشد کند. سفارش که داده بودند در ال به الی 

 اش نکرد.خوردند. موبایل سحر زنگ خورد و معطل مخاطب پشت گوشی

 الو رها -

- ... 

 سالم جانم؟ -

- ... 

 نه خونه نیستم، -

- ... 

 با آقای نعمتی اومدم بیرون -

 خرده نگرفت و سحر هم اجازه داشت تا دیگران مطلع همه چیز نباشند.

- ... 

 خونه بهت زنگ میزنم.باش رسیدم  -

 گوشی دوباره داخل کیف برگرداند.

امید از سحر خواست از کافه بیرون برود و همان جا جلوی در منتظر  
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 بماند تا صورت حساب پرداخت کند.

  

 امید نعمتی:

 بعد از رفتن سحر جلوی پیش خوان ایستاد.

بودید ببخشید آقا که درست احوال پرسی نکردم، آخه خودتون گفته  -

 که ..

 اش قطع کرد:امید حرف

اشکالی نداره ، هر موقع این خانم که با من بودند اومد اینجا اون منویی  -

ها روش مشخص نیست بده دستش، پول هم نصف حساب که قیمت

ها هم بسپار، درضمن هر موقع که اومد اینجا به من کنی به بقیه بچهمی

بینی با کی اومد چکارها کرد دید و خوب حواست بهش باشه که بخبر می

 اما نامحسوس.

 چشم آقا، هرچی شما امر کنید. -

 خسته نباشید. -

خواست از در بیرون برود که از پشت پنجره نگاهش میخکوب چهره سحر 

اش را از هر وقت دیگر زیبا تر کرده بود. شد نور کم جان خورشید چهره

آورد اما سحر ش در میتوانست همین االن او را به عقد دائم خوداگر می
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زودتر بیرون رفت تا بیشتر   شناخت و این کار در شان او نبود.را خوب می

 از این روی پاهایش نایستد.

 بفرمایید سوار شید_

سحر لبخندی زد، نزن دختر جان این لبخندها را الکی خرج نکن یک نفر 

 دهد، می میرد.از داخل وجودش جان می

 دم جلوی رستوران و ماشینم رو بردارم.اگر اجازه بدید من برگر -

 اصرار نا به جا همه چیز را لو خواهد داد، پس چیزی را لو نداد.

 رسونم.پس من تا یه جایی شما رو می -

پیشنهادش خوب بود و او هم قبول کرد و خودش هم سواستفاده کرد و 

 تا حد ممکن به رستوران نزدیک شد.

 .خیلی ممنون ، واقعا زحمت کشیدید -

 کنم کاری نکردم.خواهش می -

 واقعا هم کاری نکرد، عاشق بود و کم جان داده بود.

 شب خوبی داشته باشید. -

 همچنین خانم. -

این خانم گفتن ها به دلش می نشست. کمی که دور شد موبایلش را در 



 

 

 WWW.98IA3.IR 548 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

 آورد و سریع شماره گیری کرد.

-...  

 برگرده خونش.الو، حواست بهش باشه میخواد با ماشین خودش  -

های درهم قالب شده سحر سرعتش را بیشتر کرد و با یادآوری دست

ترسید شاید لبخندی زد پس نقطه ضعف اش را فهمید از سرعت باال می

هایی که در رانندگی کرده بود وحشت داشت، هرچه که بود هم از ریسک

 خوب لذتش را برد.

  

 سحر:

خواست رانندگی با سرعت باال را میبا یادآوری رانندگی مسعود دلش 

تجربه کند فاصله بین دو تا چراغ راهنما را همان طور که دلش خواست 

کوبید و هیجان زده شد و کف رانندگی کرد کمی قلبش تندتر می

 هایش عرق کرد. با خودش زمزمه کرد.دست

 کنم اصال و ابدا.نه، نه، نه دیگه از حد همیشگی رانندگی نمی -

اش فوت مانند بیرون فرستاد از کاری که کرده بود خندهو نفسش 

گرفت با دیدن پاساژ جای خالی پیدا کرد باید برای فرداشب می

 دید نه لباس مناسب داشت و نه کادویی.هایی میتدارک
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آمد از از این که وقتش را بیهوده در چنین جایی هدر دهد خوشش نمی

 ت تلف نکرد.دانست چه باید بخرد پس وقهمان ظهر می

خواستم اما نمیدونم چه مارکی ببخشید اقا من یه ساعت مارک دار می -

 باید بخرم که هم دوام داشته باشه و هم شیک.

خانم ساعت های ما همشون مارک هستند از برند کاسیو گرفته تا برند  -

اشون عالی با این که ضمانت نامه دارند ندیدم کسی توی این سواچ همه

 اد وازش استفاده کنه.سی سال بی

 ها بهترین مارک اما من نمیدونم کدوم انتخاب کنم.بله این -

 شما به من بگید اول چند سالشونه؟ -

 حدوداً سی و خورده. -

 خب بعضی این آقایون کالسیک دوست دارند. -

 خوام باشه.نه ساعت کالسیک نمی -

 دیجیتالی یا هوشمند چی؟ -

 باشه. ترنه دوست دارم کمی رسمی -

 این ساعت چطور؟ -

 و بعد ساعت دست چرم قهوه رنگ بیرون اورد
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 خواستید.این مارک اورینت و همون چیزی که شما می -

 سحر لبخند گرمی زد.

 بله خودشه، خب چقدر میشه تقدیم کنم؟ -

های باکس را محکم در دستانش صورت حساب را پرداخت کرد و بند

 گرفت.

خرید اما مشکل همین جا بود نه لباس میحاال باید برای خودش چیزی 

گرفت و مجلسی مدنظرش بود و نه چیز دیگری؛ باید از کسی کمک می

کی بهتر از رها؛ اما با دیدن ساعت فکر کرد که شاید در حال شام خوردن 

 است ازکارش منصرف شد.

کرد تا چشمش به مانتو مجلسی قد بلندی ها را نگاه میویترین   آرام آرام

ماند خواست. تنها مید، درست خودش بود همان چیزی که میافتا

پوشش سرش یا کاله لبه دار یا یه شال حریر. با کاله کمی احساس 

در راه خانه کمی     کرد همان شال حریر را انتخاب کرد.ناراحتی می

وسوسه میشد پایش روی پدال گاز بگذارد اما کمی دو دل میشد نزدیکی 

طاقت نیاورد کمی پدال را فشار داد و از یکی آپارتمان جدیدش دلش 

ها فرعی موتوری با سرعت وارد خیابان شد، سحر تا به خودش بیاید کوچه

کمی دیر شده بود اما ترمز کار خودش را کرد. از صدای تصادف موتوری 
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 با ماشینش کمی ترسیده بود.

وقتی جلوی ماشین دید کمی دلش ریخت همان موقع موتوری دیگری 

 کش شد.نزدی

 تصادف کردید؟ -

توانست حرفی بزند آخر این هم سوال بود. کنار موتوری که سحر نمی

 پخش زمین شده بود نشست.

 آقا حالتون خوبه؟ -

 همان مرد از موتورش پیاده شد.

 صبر کنید کمکتون کنم. -

موتور سوار تصادف کرده با کمی آخ و ناله بلند شد و تازه یادش آمد 

 اش زن بود.است آن هم با ماشینی که رانندهتصادف کرده 

کنید فهمم خب شماهایی که عرضه رانندگی ندارید غلط میمن نمی -

 شینید.پشت ماشین می

 احترامی را پای حال خرابش گذاشت و چیزی نگفت.سحر بی

 بشینید تا ببرمتون بیمارستان. -

 ی بکشه.کنیم پلیس بیاد کروکبیمارستان کدوم قبرستونیه صبر می -
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و بعد زیر لب ادای سحر در آورد و در آخر کلمه ضعیفه روانه زبانش کرد. 

توانست تحمل کند با پشت دستش محکم بر دهان این یکی را دیگر نمی

 موتور سوار کوبید.

تونه هزار و این رو زدم که بفهمی همین ضعیفه بهتر از تو مردک می-

ن خسارت ماشینم رو بگیرم یک کار بکنه، اتفاقا خوبه پلیس بیاد تا م

 کسی که ترمز نکرد و حق تقدم بست تو بودی نه من.

داند فقط ماشین زیر پا کرد سحر از قانون چیزی نمیمردک که فکر می

های دیگرش انداخته است رنگ باخت. بابت تو دهانی درد دهان به درد

  اضافه شد.

 امید نعمتی

اش شیرجه زدن در استخر خانهلباسش را با مایو عوض کرده بود و آماده  

 بود که موبایلش زنگ خورد.

- ... 

 سالم. -

- ... 

 تصادف کرده؟ چطوری؟ -
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- ... 

 خودش که بالیی سرش نیومده که؟ -

- ... 

 برو جلو گوشی قطع نکن ببینم اوضاع از چه قراره. -

و از پشت گوشی شاهد ماجرای بحث سحر و موتور سوار شد لبخندی از 

 خواست.، خودش بود همان چیزی که میجسارت سحر زد

برو دعوا رو ختم به خیر کن که به پلیس زنگ نزنند و اگر پای پلیس  -

 اومد وسط یه خبر به من بده.

 چشم آقا. -

اش را بزند یا دانست شیرجهگوشی روی میز کنار استخر انداخت نمی

ی آماده باش بماند، اخرش دلش نیامد از آب زالل دل بکند. روی سکو

شیرجه ایستاد و نفسش را حبس کرد و دستش باالی سرش برد و داخل 

 آب پرید و تا سر دیگر استخر یک نفس شنا کرد.

تقریبا یک ربع از تصادف سحر گذشته بود دوباره با موبایلش شماره 

 گیری کرد.

- ... 
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 خب تصادف چی شد؟ -

- ... 

 پس پلیس نیومد؟ -

- ... 

 خسارت ماشین چی؟ -

- ... 

 ازش شماره گرفت؟ -

- ... 

 ات رو بیشتر کن اما چشم برندار.ات رو دید فاصلهخوبه، حاال که چهره -

- ... 

 نه خدافظ. -

 این بار با خیال راحت تنش را به آب سپرد و شنایش را کامل کرد.

 سحر: 

صبح با یادآوری تصادف دیشب حالش کمی گرفته شد و با یادآوری 

ها سری زده مهمانی امشب حالش خوب شد. در کارخانه به تمامی قسمت

بود، باید به فکر ارائه محصول جدید میشد تا کارخانه تجلی و سلطانی هم 
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هایی که به سالن دفترش ختم آرام آرام از پله دیگر به گرد پایش نرسند.

باال رفت و روی صندلی نزدیک میز رها نشست. پاهایش را روی  میشد

رها با  هم گرداند و کاتالوگ جلویش رابرداشت و با آن خودش را باد زد.

 سینی شربت از آبدارخانه همان طبقه بیرون آمد.

 خسته نباشی. -

 تو هم همین طور، چقدر هوا گرم امروز. -

 رها لیوان جلوی سحر گذاشت.

 ی.بخور خنک ش -

 مرسی. -

 و تا اخر لیوان یک نفس سر کشیدند.

 امشب برنامه داری ؟ -

 رها که غریبه نبود، بود؟

 تولد نعمتی. -

 ابروهای رها باال پرید و لبخندی زد.

 پس مبارکه -

 به روی خودش نیاورد که منظور رها چیست.
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ام اگر شد امروز زودتر میرم ببین من یکم کار دارم و همین طور خسته -

 فاقی چیزی افتاد بهم زنگ بزن.ات

 حتما. -

به سمت اتاقش رفت کیف وسایل برداشت و از اتاق خارج شد. در راه 

پارکینگ زنگی به موتور سوار دیشب زد اما با جواب ندادن کالفه شد. 

برای ناهار یک چیز ساده و سبک خورد تا خواب بعد از ظهر راحتی 

میز   خواب خبری نبود. روی صندلیداشته باشد، ناهارش سبک بود اما از 

کارش نشست و به یاد حرف نوشین افتاد که بهش توصیه کرده بود هر 

خورد یا درگیری ذهنی دارد به سراغ کاری برود موقع به مشکلی بر می

 که به آن عالقه دارد.

رویش کرد که سیاه سیاه شده بود همین خطی شده رو بهنگاه برگه خط

کرد و هر چقدر پررنگ تر معنی حالش را خوب میهای بی خط خطی

لیست تمامی محصوالت شرکت جلویش لیست کرد از  .حال خوب بهتر

های فرانسوی حتی سس و رب انار هم اضافه های کچاپ تا سسسس

های از هم جدا شده فروش خوبی داشتند از این که کرده بودند. تخم مرغ

دور تا دور سالن   میشد. رسید داشت عصبیهیچ چیزی به ذهنش نمی

اش قدم زد انقدر قدم زد که پاهایش درد گرفتند. وقتی نشست خانه

 نگاهی به ساعت کرد هنوز تا اماده شدن وقت زیادی داشت.
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کرد از این کار هم کالفه بود روی های تلوزیونی باال و پایین میشبکه

گذاشته  شبکه گذاشت که تبلیغ کنسرو ماهی بود که روی میز با سلیقه

خواست نسبت به  تزئین شده بود.  بودند و دور تا دورش را با سبزیجات

تفاوت بماند که با نگاه کردن ظرف آبلیمو کنار کنسرو به همان تبلیغ بی

 خواست.چیزی رسید که می

این بار ساعت به او گوشزد کرد که دیگر وقت چندانی ندارد سریع دوش 

ه بودند را حالت داد و شال خیلی هایش که بلند شدگرفت و کمی چتری

بند باکس را در دست  ساده روی موهایش انداخت همه چیزش عالی بود.

 گرفت و سمت در خانه ویالیی حرکت کرد نگهبان جلویش را گرفت.

 عذر میخوام لطفا کارتتون رو نشون بدید. -

 ابرو هایش به نشانه تعحب به هم نزدیک شد.

 ولی به من کارتی ندادند. -

 عذر میخوام خانم نمی تونم اجازه... -

اش را به خوبی همان موقع مرد کت و شلوار پوشیده که اندام ورزشکاری

 گذاشت به طرفشون آمد و حرف نگهبان را قطع کرد.به نمایش می

 خوام امکانش هست فامیل شریفتون رو بدونم؟سالم خانم عذر می -

ها رد خوبی در ذهنسحر لبخندی زد که اگر اجازه ورود پیدا کرد 
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 اش را بیشتر حفظ کرد.گذاشته باشد اما لحن جدی

 سالم، من نیک فر هستم. -

 مرد با شنیدن فامیلش دستش روی سینه گذاشت و به کنار رفت.

خیلی خوش آمدید. خانم نیک فر از این که معطل شدید ولقعا عذر  -

 خوام.می

 ه پیش امید ببرد.سحر چیزی نگفت و آن مرد راهنمایش شد تا او را ب

جا بود در را از حیاط سنگ فرش شده گذشتند و خدمتکاری که آن 

 برایشان باز کرد.

خوام خانم نیک فر کاری پیش اومده که باید برم، خدمه شما عذر می -

 کنند.رو راهنمایی می

 تونید برید.ممنون می -

ود اما بعد از رفتنش چند قدمی به داخل سالن برداشت، مهمانی مختلط ب

کالم به صورت زنده اجرا ای در کار نبود. موسیقی بیهیچ صحنه زننده

زدند و هایشان باهم حرف میها با جام توی دستمیشد دخترها و پسر

 خندیدند.می

 خوام خانم.عذر می -
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سحر به طرف صدا برگشت و دختر ریز نقش که لباس فرم داشت 

 جلویش ایستاده بود.

 بله؟ -

 اش مشخص شد.خدمتکار لبخندی زد که چال گونه

 تونم کمکتون کنم؟می -

 لطفا من و پیش اقای امید نعمتی ببرید. -

پیش خدمت لبخندی زد که چال گونه اش مشخص شد. سحر به دنبالش 

های مارپیچ باال رفتند. آنجا بیشتر افراد سن و سال حرکت کرد و از پله

ه سمت انتهای سالن که به بالکن گرد و گذراندند. بدار داشتند خوش می

 بزرگ ختم میشد رسیدند.

 اینجا تشریف دارند. -

های حریر ایستاده بود و پشت پرده  سحر آرام و با متانت خاص خودش

هایش را به لبه سنگ مرمر نگاهش به پشت سر امید بود که دست

متوجه حضور سحر شد، آرام برگشت و   گذاشته بود و کمی خم شده بود.

خوردند. به های حریر که با وزش باد آرام تکان میدیدش پشت پرده

ازش کند اما نو  اش راخواست چهرهطرفش قدم برداشت، دلش می

خواست. قسمت پرده که مقابل صورت سحر بود را شد و اما دلش مینمی
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 با دست پس زد.

 سالم. -

 سالم خوش اومدی. -

 باز هم لبخند و باز هم پهن شدن بند و بساط آشوب در دل امید.

 تولدتون مبارک. -

که نزدیک امید بود سریع آن  هایش سپرد، خدمتکاریو باکس را به دست

های دو نفره رفت و به پیش بقیه کادوها برد. همزمان روی صندلیرا گ

 نشستند.

 حتما توی مسیر خسته شدید. -

 کنه.باالخره ترافیک کار خودش رو می -

 خواست جوابش را بدهد که موبایل سحر زنگ خورد.

 خوام.عذر می -

موبایل را از کیف بیرون کشید با دیدن اسم رها گوشی را قطع کرد و بعد 

 خاموش دلش نمیخواست این مهمانی را از دست بدهد.

 خواستید چیزی بگید؟می -

 نه مهم نیست. -
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 شید؟خب حاال چند ساله می -

 های امید کمی برق زد.چشم

 شما حدس بزنید. -

 با تخفیف بخوام بگم از پنجاه کمتر نیستید. -

 و خنده آرامی کرد، چه اشکالی دارد که شوخی کند چه اشکالی دارد

 خودش را غیر قابل پیش بینی نشان دهد؟

 رسم؟دست شما درد نکنه خانم نیک فر، انقدر سن باال به نظر می -

 لحن دلخورش تظاهری بود که کسی به دل نگرفت.

 کنم سی و پنج باشید.راستش من توی این کار مهارت ندارم، فکر می -

 سی هفت سال شدم. -

 خب پس نزدیک گفتم. -

شربتش خورد، هوا با این که گرم بود اما لذت داشت. و بعد جرئه از 

 خدمتکاری جلو آمد.

 ببخشید آقای نعمتی. -

 بله. -

 پدرتون خواستند که به سالن برگردید و کیک رو ببرید. -
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 باشه. -

 سحر در طول مکالمه ساکت مانده بود.

 خب خانم نیک فر بهتر برگردیم داخل. -

جلوتر حرکت کرد، نزدیک درتمام شیشه سحر به اطاعت از او بلند شد و 

 بالکن که شد آرام ایستاد.

 تونید من رو سحر صدا کنید.می -

خواست جوانک را در شب تولدش آخرین مجوز عاشقی هم صادر شد، می

 سکته دهد.

شاهد دور شدنش شد نفهمید چه شد چه شنید. پشت میز کیک ایستاد  

ه مشخص بود چقدر برایش ها با سلیقه چیده شده بودند و کیک کشمع

ها از عدد زحمت کشیده شده است به خوبی در معرض دید بود. جوان

سی هفت شروع به شمارش معکوس کردند و هم زمان و یک صدا پا می 

هایش را ببندد و آرزو ترها به شوخی از او خواستند چشمکوبیدند و بزرگ

 کند.

گر بود، وقتی جوان ها رهسحر دورتر از بقیه ایستاده بود و با لبخند نظا

هایش بست را و آرزویی کرد و عدد سه گفتند برای لحظه امید چشم

دانید اما خدا من نمیدانم شما هم نمی ،سریع نگاهش به سحر دوخت
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 داند که آرزویش چه بود.خوب می

ها هم نشان داده شد. نوبت ها فوت شد و کیک بریدند همه کادوشمع

ادو را برداشت و طرف سحر رفت کسی خیلی کادوی سحر شد که امید ک

 توجهی به امید وکارهایش نداشت. سحر چنگال داخل دهان برد.

 کنید؟بازش نمی -

 کنم.بازش می -

 سحر بشقاب را کنار گذاشت.

 خب منتظرم. -

امید جعبه را از باکس خارج کرد و درش که باز شد نگاه تحسین 

 برانگیزی به سلیقه سحر کرد.

 هخیلی شیک -

 ساعت قدیمی را از دستش خارج کرد ساعت سحر را دستش کرد.

 خورید؟چرا کیک نمی -

 چسبه.خورم بیشتر به دلم میمن همیشه کیک با دست می  -

امید زودتر دست به کار شد و اسالیس کیک را با دست برداشت و 

مشغول خوردن شد، سحر نگاهش خیره به چهره امید ماند وقتی کیک 



 

 

 WWW.98IA3.IR 564 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

 سرش رل به زیر انداخت و ریز مشغول خندیدن شد.تمام شد سحر 

 چیه خب؟ -

 ای شده.تون خامهنوک بینی -

 با دست کشیدند روی دماغش باعث پخش شدن بیشتر شد.

 بدتر شد که. -

هایش پاک نمیشد. دستمال کاغذی را برداشت و ارام روی خنده از لب

 نوک بینی کشید.

 االن خوب شد. -

دیگر امید از سحر فاصله گرفت و این موقعیت با آمدن چند مهمان 

 برایش فراهم کرد تا بتواند زنگی به رها بزند.

- ... 

 سالم رها جان. -

- ... 

 خوبی؟ چرا صدات گرفته؟ چیزی شده؟ -

- ... 

 فهمم. چی میگی؟ببین من نمی -
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_ ... 

 یکم گریه نکن تا صدات رو واضح بشنوم. - 

- ... 

 آخه االن بیام؟ -

- ... 

 باش باش باش یه سر بهت میزنم. -

- ... 

 االن میام. -

- ... 

 تا دارم میام یکم به خودت مسلط شو. -

گوشی را قطع کرد و برای مدت کوتاهی روی همان صندلی باقی ماند 

کرد. اما نبود که کرد و ازش بابت پذیرایی تشکر میباید امید پیدا می

 نبود.

 ین رفت و دوباره همان خدمتکار ریزه را دید.ها پایکالفه بلند شد و از پله

 خانم؟ -

 دخترک به طرفش چرخید.



 

 

 WWW.98IA3.IR 566 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

 امری داشتید؟ -

بله، من باید برم لطفا به اقای نعمتی خبر بدید که کاری پیش اومده و  -

 طور از طرف من ازشون عذر خواهی کنید.مجبور شدم سریع برم و همین

 چشم خانم، شب خوبی داشته باشید. -

 رای خودش زمزمه کرد.زیر لب ب

 امیدوارم -

از خانه که نه از عمارت خارج شد در مسیر تمام فکرش رها بود که 

دانست چه اتفاقی برایش افتاده است و دلش به قل قل افتاده بود و نمی

 شناخت رفته بود.تمام هزار و یک راهی که می

کرد و دویست و شش آلبالویی رنگش را زیر درخت در خانه رها پارک 

زنگ در خانه زد، در با صدای تیکی باز شد. حیاط خانه را آرام پشت سر 

 گذاشت که زهرا مادر رها به بهار خواب آمد.

 سالم دخترم خوش اومدی. -

 سالم زهرا خانم، چه اتفاقی افتاده؟ -

خواست مقدمه چینی کند ترکرد. بیشتر میهایش را خیسزهرا کمی لب

 .اما مکان مناسب ندید
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 حاال بیا تو دخترم. -

سحر با دو دلی وارد سالن شد، رها را دید که روی مبل نشسته و سرش 

 هایش گرفته.بین دست

 رها! -

رها با دیدن سحر از جایش بلند شد و به بغلش رفت و دوباره کنترلش از 

 دست داد

 چی شده رها جان؟ چه اتفاقی افتاده؟ -

صدا در آمد، زهرا در باز کرد و رها خواست حرفی بزند که زنگ آیفون به 

 چند دقیقه بعد پدر خانواده هم از راه رسید.

 سحر با آمدن آقای فاضل چند قدم به طرفش رفت.

 سالم آقای فاضل. -

رها با دیدن پدرش بغضش شکست و به داخل اتاقش رفت سحر دیگر 

 کالفه شد.

 زهرا خانم، آقا فاضل میشه بهم بگید چه خبره؟ -

 نگاهشان را به هم دوختند.زهرا و فاضل 

 بشین دخترم. -
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سحر نفس عمیقی کشید و روی مبل تک نفره نشست و آقای فاضل هم 

 رویش نشست.رو به

 از پدر و مادرتون خبری دارید؟ -

 دلش به یک باره لرزید.

 نه، یعنی راستش آخرین بار... نه یادم نمیاد. -

 هم زیاد خیلی زیاد. بود، کوتاهی کرده بود، آنشرمنده بود و باید می

 ترین مبل کنار سحر نشست.زهرا روی نزدیک

 سحرجان، سحر جان عزیزم. -

 دانست چگونه بگوید که فاضل به کمکش آمد.نمی

 دخترم راستش چون خودت رو پیدا نکردند به ما خبر دادند. -

 سحر با سر درگمی سرش تکان داد

 پیدا نکرد؟  کی من رو -

هایش را با رل به کار می گرفت و حدس گمان باز هم باید شَم مدیریت

 خواست و سخت بود.آورد هرچند که دلش نمیقاطعیت به زبان می

خواید به من بدید پس لطفا من، من میدونم هیچ خبر خوبی نمی -

 تر نکنید.قدر من رو از این که هستم گیجاین



 

 

 WWW.98IA3.IR 569 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

 پدر و مادرت تصادف کردند. -

 چرخید. سحر از جایش بلند شد.با حرف رها سرها به طرفش 

 چی؟ -

 زهرا خانم و آقای فاضل بهش چشم غره رفتند.

 االن کجاند؟ -

 زهرا خانم هم بلند شد.

 اونا... اونا، یا امام غریب، تصادف کردند. -

توانست آخر ماجرا حدس بزند، اما ها همه به بار غم نشست حاال مینگاه

 باز هم حرف که باب میلش نبود زد.

 اند؟ بابا مامانم زنده اند؟ز..زن..زنده -

کسی جوابی نداشت بدهد اما اشک زیاد داشتند برای ریختن. دیگر 

های رها و زهرا خانم اعتنایی نکرد از ماندنش را جایز ندید. به التماس

 خانه بیرون آمد.

اش خواست انقَدَری راه برود تا به آخر قصه پائیزیدلش راه رفتن می

های چراغ برق که مثل سربازها در یک خط ایستاده با تیربرسد، موازی 

های پاشنه راه می رفت؛ سرگردان، بی هدف، پاهایش در آن کفش  بودند
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خا درد گرفته بود، اما کرد. سرش از سر و صدای ماشینبلند ذوق ذوق می

 رفت.باز هم راه می

ها نآورد و روی چمهایش را از پاهایش درپارکی که شد کفش نزدیک

هایش حال پاهایش را خوب کند. نزدیک به یه قدم زد تا کمی از خنک

نیمکت که شد تیزی شئ برنده در کف پاهایش حس کرد از دردش کمی 

خم شد و روی نیمکت خودش رها کرد پاهایش روی هم گرداند و با 

 هایش سرازیر شد.دیدن تکه شیشه اشک

هایش برای تمام ساعت و نه بابت شیشه نه بابت درد برای تمام تنهایی

روزهای بی مامان منیر و حاج حسین، تازه دردش گرفت تازه فهمید به 

 .یک باره یتیم است، دلش برای بی کسی خودش سوخت

هایش گرفت؛ اشکی نریخت نه این که نداشته باشد سرش را میان دست

 خواست ضعیف باشد.نه دیگر دلش نمی

ه موبایلش زنگ خورد. با کفش به پای سالمش کرد و صاف نشست ک

هایش افتاد، بیخیال جواب دادن شد. به دیدن اسم امید یاد ناامیدی

 هایش را بست.پشتی نیمکت تکیه داد و کمی چشم

 امید نعمتی: 

فهمید های پیش خدمتکار اخم کمرنگی کرد. باید میبا شنیدن حرف
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 برایش چه کاری پیش آمد. پیامکی فرستاد

 ن دنبالشی؟() از خونه رفته بیرو

روی صندلی نشست و پاهایش را روی هم گرداند و سیگاری روشن کرد 

 که موبایل زنگ خورد.

- ... 

 خوبه پس همین طور حواست باشه. -

 اش را شنید.تلفن را قطع کرد، چند پک محکم زد که صدای گرم عمه

 امید عمه جان نمیای عکس یادگاری بندازیم؟ -

 مهربانیش زد.لبخندی به 

 میام عمه. -

و باهم به پیش بقیه رفتند و چند عکس گرفتند و خودش به بدرقه چندتا 

 ها رفته بود که دوباره موبایلش زنگ خورد.از مهمان

-  

 سالم بگو. -

- ... 

 چی؟ -
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- ... 

 خیلی خب آدرس پارک رو بفرست. -

کاری برایش با آمدن پیامک طرف پدرش رفت و مختصر کوتاه گفت که 

 کرد.پیش آمده. در راه به سحر فکر می

با رسیدن به مقصد و دیدن سحر که روی نیمکت نشسته و خودش را به  

بغل کشیده است تمام وجودش آتش گرفت. جلوی خودش را گرفت تا 

جلو نرود و کار را خراب نکند. با موبایل شماره گرفت جواب داده نشد و از 

تقریبا نیم ساعت گذشت دوباره زنگ زد  دور شاهد حرکات سحر بود.

 تقریبا داشت نا امید میشد که سحر جوابش را داد.

- ... 

 سالم سحر خانم کجا رفتید یکهویی؟ -

- ... 

 بله بهم اطالع رسانی کردند. -

- ... 

 نه کمی نگران شدم که خودتون گفتید چیزی نیست. -

- ... 
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صد رفتن ندارند من هم راستش از مهمونی خسته شدم و حاالحاالها ق -

 آروم کسی نفهمه اومدم بیرون.

 شما کجایید خونه؟ -

- ... 

 پارک؟ فکر خوبیه آدرس بدید. -

در ماشین منتظر پیامک شد که سریع به دستش رسید یک ربع در 

ماشین نشست دیگر دلش طاقت نیاورد، خودش را نزدیک سحر رساند اما 

ا باعث مشکوک شدن نشود حواس پرت بودن در ظاهرش را آشکار کرد ت

 با دیدن سحر طرفش رفت که نگاهش به وضعیت سحر افتاد.

 سالم. -

 سالم. -

 چی شده پاتون؟ -

 سحر سرش پاین انداخت

 دقتی کردم این طوری شد.بی -

 حاال دیگر واقعاً نگران بود.

 تونید راه برید؟باید بریم بیمارستان می -
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 کشید.سحر خواست بلند شود که پایش تیر 

 تونم حرکت کنم.نه نمی-

امید کنارش ایستاد و ساق دستش گرفت تا کمک کند بلند شود، سحر 

سعی کرد وزنش روی پاهای خودش باشد اما این اجازه ازش سلب شد. به 

های امید درهم بود و حرفی هر جان کندنی بود سوار ماشین شد. اخم

وان مخالفت نداشت نمیزد. وارد محوطه که شدند ویلچری آورد و سحر ت

 با اکراه نشست و سمت اورژانس رفتند.

 بعد از پانسمان امید کالفه روی صندلی کنار تخت سحر نشست.

 چرا حواستون نبود؟ -

 امشب فهمیدم پدر و مادرم تصادف کردند. -

 از حرفش یکه خورد.

 چی؟ -

 سحر ساعد دستش روی چشمش گذاشت.

 منم امشب فهمیدم. -

 بخش کار خودش را کرد.رفت و آرامصدایش تحلیل 

های سحر را کنار بدنش گذاشت و مالفه را روی بدنش کشید امید دست
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و نگاهش محو صورت سحر ماند. ده دقیقه در همان حالت ماندو تازه 

کرد، سمت ایستگاه بیمارستان یادش آمد باید کاری برای این دختر می

 رفت.

 سالم خانم. -

 جواب امید را داد. اشپرستار با نگاه خسته

 امرتون؟ -

راستش به من گفتند دوستانم تصادف کردند اما نمیدونم کدوم  -

 بیمارستان امکانش هست پیگیری کنید؟

 مشخصاتشون لطفا بگید. -

اسم پدر و مادر سحر را گفت، سر پرستار مشخصات داخل سیستم وارد 

 کرد و کمی نگاهش روی مانیتور زووم ماند.

 اسامی که دادید جزو فوت شدگان هستن.متاسفم آقا،  -

 ممنون. -

داد که این بال سر دوباره به اتاق سحر برگشت حاال کامال به او حق می

خودش بیاورد. همان جا کنار تخت سحر نشست با دوربین موبایلش چند 

 عکس از چهره معصوم اش گرفت.
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ی کمی در همان حالت مانده بود که یادش امد وکیل است و باید کار

 برایش انجام دهد تا قبل آن که دولت بخواد اقدام کند.

با زنگی که به یکی از همکارهایش زد خیلی از شرایط حق و حقوقی 

سحر را جلو انداخت؛ حاال کمی خیالش راحت است که توانسته کمی او 

 را از دردسرها نجات داده.

  

 سحر:

 هایش را باز کرد.با تابیدن نور و سوزش کف پا چشم 

اش را باز کرد و نگاهش به امید افتاد که کنار های درشتآرام چشم 

اش به خواب رفته بود. خواست دستی ما بین موهایش ببرد تخت

 صدای پرستار مانع این کار شد.  که

 سالم باالخره به هوش اومدی. -

به زور لبخندی زد و هیچ حرفی نزد. با رفتن پرستار امید هم بیدار شد و 

چهره بی حال سحر خیره ماند، بابت پوزیشن که چندین نگاهش روی 

ساعت تحمل کرده بود عضالت کمر و گردنش گرفته بود، آرام آرام سرش 

 را بلند کرد.

 سالم صبح بخیر خوب خوابیدی؟ -
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 هیچ تالشی لبخندی تحویلش داد.این بار بی

 به لطف مسکن دیشب بله. -

 کنه.میرم دکتر بیارم تا برگه مرخصی رو امضا  -

 ممنون -

تقریبا دو ساعت گذشت تا توانست مرخص شود. به اصرار امید لقمه 

هایش را با دیگری از جگرهای کباب شده در دهانش گذاشت. امید دست

 دستمال کاغذی پاک کرد.

 امروز باید بریم دنبال کارهای خاکسپاری. -

از هایش نشست، چه راحت ابروهایش باال رفت و بعد رنگ غم به چشم

مردن حرف میزد و چه راحت فوت پدر و مادرش را به رخش کشید. تنها 

 سرش را به نشانه موافقت تکان داد.

گذرد سخت یا آسان مهم گذشتن است؛ مهم زمانی است که همه چیز می

کند گاهی غمگین و گاهی شاد اما دود و لحظات خاطره میرحمانه میبی

 سازد.می

هایی گذشت و دگر خبری از آن تماسمی یک هفته از فوت پدر و مادرش

 که صدای سکوتش آشنا بود خبری نشد و نخواهد هم شد.

های نعمتی مراسم هفته هم با آبرومندی کامل انجام شد. به لطف کمک
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کردند، تقریبا سالن ها یکی پس از دیگری با سحر خداحافظی میمهمان

قدیمی بگذارد تا خالی شده بود از این که نتوانسته بود پا به محله 

 ها را دعوت کند کمی دلش گرفته بود.همسایه

رها کنارش نشست و طرف دیگرش راحله، نگاهش مات عکس دونفره پدر 

و مادرش مانده بود شمس به همراه خواهر و برادر یاسمن به طرفشان 

 رفت.

 راحله جان بهتر که بریم.  -

 کرد.سعید را تایید   سحر نگاهی به هردویشان کرد و حرف

 اند.ها خستهبهتره شماها برید بچه -

 راحله نگاهی به سحر کرد و بار دیگر محکم بغلش کرد.

 باز هم تسلیت میگم. -

 ممنون عزیزم. -

 شمس یه قدم دیگر جلو امد

 کاری داشتید به من بگید حتما. -

 ممنون ازتون. -

 خدا نگهدارتون. -
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 خدانگهدار. -

زیر نظر گرفت و با مدیریت کردنش  ها نعمتی سحر رابعد از رفتن آن

تمامی کارهای تاالر به اتمام رسانده بود، حاال کمی دلش استراحت 

خواست نه چند روزه و چند ساعته یک دقیقه نگاه حالش را جا می

 آورد. رها از کنار سحر بلند شد.می

 بینمت.فردا تو شرکت می -

 ممکن که من نتونم... -

 انداخت.رها نگاه عصبی بهش 

نتونی که چی؟ ببین خانم نیک فر برای رسیدن به این موقعیت کم  -

تالش نکردی که حاال بخوای جا بزنی ، درضمن به شمس فکر کن که 

چطوری میتونی اون مقدار سهام ازش بخری تا خودت بشی همه کاره، 

سحر برای رسیدن به این نقطه یه نفر رو بی گناه انداختی زندان پس نذار 

 هدر بره. چیزی

 اجازه حرف زدن نداد.

 خدافظ. -

ازش دور شد و دور شد و دور، سحر به یاد مختاری افتاد که در زندان به 

های رها برد دلش برایش سوخت اما مقصر خودش بود. حرفسر می
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داد حاال که هایش را به باد میدرست و به جا بود و به حق نباید تالش

باخت تا خاص باشد و متفاوت نباید می تمام ذهنش را به کار گرفته بود

 الاقل االن جای باخت به خودش نبود.

هنوز مقداری از خستگی شب قبل در وجودش رخنه کرده بود اما کمی  

داد تا هیچ کارگری سو استفاده نکند و بهانه به خودش را سر پا نشان می

رو ها را زیر و دست رها و امید ندهد. روی صندلی نشست کمی پرونده

رفت از کرد فقط برای وقت گذراندن دست و دلش به کار کردن نمی

طرفی نزدیک ظهر بود با تن خسته وسایل جمع کرد و طرف میز رها 

 رفت که به احترامش بلند شده بود.

 بشین رها جان، بشین. -

 جایی میری؟ -

درست است که دوستش و همدرد خیلی از مشکالتش بود اما در شرکت 

مرزهایی باید رعایت میشد. سرش را آرام کج کرد که رها متوجه خط و 

 منظورش شد.

 کسی کار مهمی داشت بهش بگو زنگ بزنه به موبایلم. -

پشت چراغ قرمز ایستاده بود که چشمش افتاد به ان طرف خیابان از 

دیدن صحنه دلش مور مور شد. با سبز شدن خیابان دور زد و کنار پیر 
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خل سطل زباله شهرداری خم شده بود ایستاد شیشه مردی که تا کمر دا

 ماشین پایین کشید.

 آقا، آقا. -

 پیرمرد از سطل زباله بیرون آمد و نگاهی به سحر کرد.

 هام.من گدا نیستم، دنبال جدا کردن بازیافتی -

 سحر از این که فهمید گدا نیست کمی امیدوار شد.

 چسبه با من میایی؟خوام ناهار بخورم اما تنهایی به من نمیمی -

های سحر خوب هایش شک کرده بود وقتی حرفپیرمرد انگار به گوش

 تر هم شد.مرور کرد عصبی

 بیا برو دختر، گفتم که گدا نیستم. -

از اون سطل اشغالی دل کند و خواست دور شود که با حرف سحر کمی 

 تعلل کرد.

کنی ل میپس اگه گدا نیستی وقتی بهت پیشنهاد کار بشه حتما قبو-

 مگه نه؟

وقتی نگاه جدی بهم انداختند هیچ جای شک و تردیدی در چهره هم 

 ندیدند.
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 چه کاری هست؟ -

که آدرس و شماره شرکت داخلش بود را دست   سحر کارت ویزیتی

 .پیرمرد داد

به نگهبان دم در بگو خود خانم نیک فر خواستند که بیام یادت نره  -

 فقط فردا فرصت داری.

کنار پیرمرد گذشت. ماشین را زیر سایه درختی پارک کرد با سریع از 

موبایل زنگی به امید زد و در دل خدا خدا کرد که سرش خلوت باشد تا 

 ناهار را در کنار هم بگذرانند.

خوشبختانه امید هم منتظر این پیشنهاد سحر بود تا بتواند با او مشورتی 

هایش را کرد، امید چشم. سحر به سلیقه خودش از منو غذا انتخاب کند

هایش را از کوچک به بزرگ به حالت ضرب روی میز ریز کرد و انگشت

 آورد. سحر به زور کنترل لبخندش را در دست گرفت.فرود می

 کنی؟چرا این جوری نگاه می -

 از غذاهای دریایی خوشت نمیاد نه؟ -

 یکی از ابرو هایش باال پرید.

 کی گفته؟ -
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 خودم فهمیدم_

 افرین به این فهمیدنت_

خیلی آرام و نامحسوس لبخندی به هم تحویل دادند و رسیدش را در 

قلبشان گذاشتند. تا آمدن گارسون خودشان سرگرم ساالد و مخلفات 

 کردند.

میخوام یه جورایی سهم شمس رو بخرم اما حاال که کارخونه به اینجا  -

ار ساده بشه و رسیده نمیدونم چطوری راضیش کنم که فقط یک سهامد

 از شراکت بره بیرون.

 امید چنگال در ظرف ساالد رها کرد.

همه مثل شکوهی نیستند که بخواند مالشون رو دو دستی تقدیم یه نفر  -

 دیگه بکنند.

سحر با یادآوری این که شکوهی فقط به خاطر این که از اموالش چیزی 

راحت کیف دنیا هایش ارث نرسد و در کشورهای خارجه با خیال به بچه

گرفت را نبرند تمام تجهیزاتش را واگذار کرد و فقط سود سهامش را می

که آن هم وصیت کرد بعد از فوتش و حساب کردن دخل و خرج 

 مراسمش باقی پول به شرکت برگردد.

امید با دستمال دور دهانش را پاک کرد و نگاهی به چهره درهم سحر 
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 انداخت.

کار و کاسبی دیگه راه بندازه چیزی که برای تونه یه شمس جوونه و می -

 خودش باشه.

 این شرکت برای خودش بود، نبود؟ -

 امید نفس عمیقی کشید.

فهمه که کی واقعا برای شرکت زحمت کشیده اگر منصف باشه می -

 راستش باید درک کنه این شرکت حق و حقوق واقعی کیه.

 سرش را کالفه تکان داد:

 نه قبول نمیکنهنه -

آمدن گارسون مشغول خوردن شدند. سحر لیوان دوغش را سر کشید و  با

 از خنکی لذتی مختصر برد.

های تولید رو به عهده باید راضیش کنم بره مدیریت یکی از بخش -

بگیره و اونجا باید به این نتیجه برسه که عقب نشینی کنه و تنها دلیلش 

ش کنه اما هم به خاطر حجم کاری و خستگیه، شاید همسرش تشویق

 آخرش کوتاه میاد و عقب میکشه .

 از فکر سحر نیش خندی گوشه لب امید نشست.
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 کدوم بخش رو میدی دستش؟ حاال -

به یک بهونه مدیر قبلی رو موقت   چی بهتر از پخش و توزیع کاال -

فرستم بخش دیگه، شمس باید کنم و همدستی که داره میاخراج می

 خسته بشه، باید.

اش ک گوشتش را داخل دهان برد و خوب مزهتکه آخر استی

صورتحساب را امید پرداخت کرد و دوشادوش هم از رستوران خارج  کرد.

های خودشان رفتند. امید زودتر راه افتاد و شدند و هرکدام طرف ماشین

 سحر پشت سرش حرکت کرد و مسیرشان را از یک دیگر جدا شد.

اال رفت. رها را دید که از چند پله که به سالن دفترش ختم میشد ب

مشغول صحبت کردن با یک نفر کمی جلوتر آمد، رها با دیدنش از جایش 

ایستاد سحر چند قدم دیگه   بلند شد و فردی که پشتش به سحر بود هم

 جلوتر رفت، رها دستش طرف سحر باال برد.

 ایشون خانم نیک فر هستند حاال امرتون؟ -

 ای سحر باال رفت.مرد طرف سحر چرخید و یکی از ابروه

 چقدر زود تصمیم گرفتید. -

 مرد لبخندی زد.

 کار من چیه خانم؟ -
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 خانم جمشیدی لطفا دوتا استکان چایی بیارید دفترم. -

 چشم. -

و بعد هردو وارد دفتر شدند. سحر روی صندلی جلوی میزش نشست و 

 مرد مسن از کار او اطاعت کرد.

 کنم گفتم فردا.فکر می -

خوام مایه سرشکستگی به کار نیاز دارم، یه کار آبرومند نمیخانم من  -

 دخترم باشم

 خب میتونی آبدارچی باشی. -

 نگاه مرد لبخند زد، شکوفه داد.

 بله خانم. -

 خب من چی باید صداتون کنم؟ -

 ها بهم میگند مشدحسن.بچه -

 چایی رو که آورد بخور و بعد برو بیرون فرم استخدامی رو پر کن. -

فقط خانم میشه حقوق این ماه رو برام زودتر بدید؟ دختر دومم  -

کنه و های خواهرش استفاه میخواد بره کالس اول دبستان از وسیلهمی

 دختر بزرگم سال اول دبیرستان.
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باش به حسابدار میگم، فقط به دخترهات بگو توی کارخونه به  -

یشه هم نوبت اول هایی که معدل هجده الی بیست دارند جایزه داده مبچه

 و هم نوبت دوم پس سعی و تالش خودشون رو بکنند.

 چشم خانم چشم. -

اش را کرد، چایی با رفتن نیروی جدیدش زنگی به حسابدار زد و توصیه

 تنها یک جرئه خورد،.  که رها برایش آوره بود

از این که . جلوی اینه قدی دفترش ایستاد و خودش را خوب برانداز کرد

کمی به شمس سختی بدهد عذاب وجدان داشت اما خواست می

 شدند؟هایش چه میهدف

کرد از دفترش بیرون اش را اجرایی میاش را به میز داد، باید تصمیمتکیه

اش بیاید بار هیچ عجله نداشت صبر کرد تا آسانسور به طبقهآمد این

آمد کشید برایش سخت بود اما باید از پسش بر میهای عمیقی مینفس

هایی که کمی سستی درونش دیده میشد سمت با توقف آسانسور با قدم

با تقه که به در زد  اتاق شمس رفت اتاقی که یک زمان کوتاه برای او بود.

اجازه ورودش صادر شد شمس با دیدنش لبخند آرامی زد از وقتی که 

دید و او را ازدواج کرده بود دیدش عوض شد سحر را مانند خواهرش می

 کرد.اش تصور مینجات کارخانهفرشته 
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 بیا بشین. -

 ممنون. -

 اتفاقا باهات کاری داشتم. -

 واقعا؟ -

 چایی یا قهوه؟ -

 قهوه. -

 خب اول تو بگو برا چی اومدی؟ -

 سحر پاهایش را روی هم گرداند.

 من که میگم کارم اما شما اول بگید. -

 دیگر یکی به دو نکردند.

 گرفتیم البته بیشتر پیشنهاد راحله بود تا من.من و راحله یه تصمیمی  -

 چه تصمیمی؟ -

خوام یه کار بزرگ راستش از این شرکت و کارخونه خسته شدم می -

 تری انجام بدم.

نمیدانست خوشحال باشد یا نگران هر احساسی که بود به جای تعجب 

 جایشان زد.



 

 

 WWW.98IA3.IR 589 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

 چه کاری؟ -

های زنجیره راه و هتلخوام سهامم رو همراه با سودم بکشم بیرون می -

 های گردشگریه.هایی که برای جاذبهدسته هتل  بندازم از اون

 دانست رقیب هم نخواهند شد.دانست که باید خوشحال باشد میاالن می

 خیلی کنجکاوم کردی واقعا بیشتر توضیح بده. -

هایی برای بیابان گردی میزنم یانزدیک ها یا سوئیتببین مثال هتل -

 کنم.های سنگی طراحی میها هتلهدامنه کو

تونم کمکتون کنم البته فکر خیلی خوبیه خیلی، اگر خواستید منم می -

 تا حدی که به کارخونه آسیب وارد نشه.

 شمس قهقهه کوتاهی زد.

نه به کمکت احتیاجی نیست فقط سعی کن سهامم رو تمام و کمال  -

 بهم برگردونی.

 حتما. -

 سمت در رفت. سریع از جایش بلند شد و

 بابت پذیرایی ممنون. -

 راستی کارت نگفتی چی بود؟ -
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 مهم نیست بهش فکر نکن_

بعد از خارج شدن نفس عمیقی کشید االن تنها یک نگرانی داشت آن هم 

خارج شدن سهام شمس بود که یکی و دوقران هم نبود، باید فکری 

مختصر  کرد. به اتاقش برگشت کیف دستی برداشت و با رهابرایش می

 خداحافظی کرد.

اش قدم میزد و فکرش هزار و یک جا کشاند دیگر عقلش قد در خانه

داد. روی صندلی چوبی گهواره نشست و کوسن مربعی شکل را بغل نمی

گرفته بود و نگاهش به در و دیوار خانه بود. برای چند لحظه چشمش از 

 ود.روی فرش گذشت که فکری به ذهنش رسید و تنها راه نجاتش ب

کرکره حجره پدرش باال کشید، در حجره را که باز کرد دلش گرفت. 

باف گران های دستوقتی برای یادوری گذشته اش نداشت، سراغ فرش

دارها دانست جایشان کجاست رفت. چندتای دیگر از حجرهقیمتی که می

این جماعت را خوب  گفت.هم برای کمکش آمدند و هر کدام قیمتی می

 رود.ر می کردند دختر است و راحت سرش کاله میشناخت؛ فکمی

کنم که از این که سعی کردید کمکم کنید واقعا ممنونم اما فکر می -

 ها بربیام.خودم به تنهایی از پس فروش این فرش

های چند نفر درهم رفت و دو سه نفر امیدشان را از دست ندادند و اخم
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آرام از جمعشان فاصله سحر   زبانی خامش کنند.سعی داشتند با چرب

گرفت و تند برای امید پیامک کرد که به کمکش نیاز دارد. تا آمدن امید 

گفت وقتی امید در چهارچوب در دید لبخند هرکس چیزی می

 نمایی زد و از روی صندلی بلند شد.دندان

خب راستش من فقط از شما خواستم که قیمت کنید اما قصد فروش  -

 ار واقعی تشریف آوردند.به شما رو نداشتم خرید

سرها به طرف امید برگشت در همین جمله مفهوم سحر خوب فهمید. 

 سالمی به همه کرد.

ها را حدود بیست میلیون قیمت کردید اما من خب ظاهرا این فرش -

 خرم.سی میلیون می

دارها نگاهی بهم انداختند و فهمیدند اگر به خودشان نجنبند بقیه حجره

ها سی و هایی را نخواهند دید. یکی از آنمچنین فرشدیگر در خواب ه

بعد از  پنج پیشنهاد داد و برای یک فرش تا پنجاه میلیون پیش رفتند.

 دارها امید خنده کوتاهی کرد.رفتن حجره

 تاحاال مزایده این شکلی ندیده بودم. -

 رویش گرفت.ها را روبهسحر چک

 پول نیاز دارم.خواد سهامش رو خارج کنه به شمس می -
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 بهت قرض میدم. -

 ها رو به صد میلیون برسونم مشکلم حله.نه هر کدوم از فرش -

 بیشتر از پنجاه کسی قبول نکرد. -

کنم کسی کمتر از پنجاه خب اینجا بله اما یه جایی باال شهر فکر نمی -

 بگه.

 امید چرخی داخل حجره زد و رو بروی تابلو فرشی ایستاد.

 خیلی قشنگه. -

 قابلت رو نداره. -

 ممنون . -

به   امید تابلو فرش را برداشت وبه سحر کمک کرد تا در حجله را ببندد، 

انداخت و با تماسی بهانه سنگین بودن تابلو خودش را از سحر عقب می

 که گرفت یک به پا برای در حجره گذاشت.

 تابلو فرش قشنگیه میدونم که مامان خوشش میاد. -

 خوایید؟امیدوارم همین طور باشه، کمک می -

 نه ممنون شما برید. -

 پس خدانگهدار. -
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 خدافظ. -

های چک داخل پوشه ین خودش رفت. برگهبا دور شدنش سمت ماش

توانست سهام شمس پرداخت گذاشت کمی خیالش آسوده شد که می

 کند و چه چیز بهتر از این.

*** 

با آمدن پاییز و زمستان کمی خلق و خوی سحر هم تغییر کرده بود، 

تر شده خواهد کمی که نه خیلی کالفهدانست چه میخودش هم نمی

آورد. هم نبود بیشتر کارهای کارخانه به او فشار میبود، حاال که شمس 

سرش را روی میز گذاشته بود که تقه به در خورد. مشد حسن برایش 

 چایی ترش آورده بود .

 ممنون. -

 نوش جان خانم. -

بعد از رفتنش نباتِ داخل چایی هم زد و آرام آرام نوشید. با صدای زنگ 

 طرف نعمتی بود. پیامک دست از خوردنش برداشت. پیامک از

 )نظرت در مورد شهربازی چیه؟(

دانست جواب چی بدهد. کمی دیگر کردند، نمیهایش خطا نمیچشم

 اش مزه کرد و تند برایش نوشت.چای
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 )موافقم(

خواست انجام دهد شک داشت اما گاهی خودش هم برای کاری که می

قت نداشت نگاه ساعت کرد، چندان و  کند.ها حال آدم را بهتر میتفاوت

تنها ارایشش را کمی ترمیم کرد. رها زودتر رفته بود در اتاقش خودش 

جای پارک مناسبی پیدا نکرد. مجبور شد در کوچه پس  قفل کرد.

از این که دیر برسد متنفر بود. تمام نیرویش را جمع   ها نگه دارد،کوچه

 کرد تا به موقع برسد هرچند که ده دقیقه تاخیر داشت.

 ..سالمس...سال. -

اش را مهار اش انداخت و نتوانست خندهامید نگاهی به چهره قرمز شده

 کند.

 سالم چرا نفس نفس میزنی؟ نکنه تمام مسیر رو دویدی؟ - 

 نه جای ماشین دور بود. -

 ترسی؟دوتا بلیط برای چرخ فلک گرفتم، ازارتفاع که نمی -

ج بود چطور فر از ارتفاع بترسد؟! او خودش در اوبترسد؟! سحر نیک

ترسی و من بی توانست بترسد؟ سحر جوابش را بده نکند واقعا میمی

 ام؟خبر بوده

 ترسم.نه از ارتفاع نمی -
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 چسبه.اون باال و توی سرما لبو و ذرت می -

 خواستم پیشنهادش بدم.می -

لبخندی تحویل یکدیگر دادند؛ با ظرف لبو وارد اتاقک شدند و آرام آرام 

 ر لبه اتاقک گرفت.باال رفتند سح

خیلی خوب، حس خوبی داره، میدونی خیلی وقت بود که زندگی  -

نکردم اصال از یاد بردمش حتی... حتی یادم رفته بود شادی چطوریه 

خنده از ته دل چه شکلی... امید من از اول این شکلی نبودم، من موهای 

وست بافته دوست داشتم... لباس های گل گلی قرمز با جلیقه زرشکی د

کردم یه زمانی داشتم.... امید من یه زمانی با شعرهای فروغ چشم باز می

کردم.... امید تمام هیجانات من خالصه میشد توی با شاملو عاشقی می

های آگاتا کریستی... تو من ندیدی، من این شکلی نبودم زیاد خواه رمان

 نبودم انقدر جدی نبودم من نا امید کردند.

پس زد، امید کنارش ایستاد جعبه کوچک انگشتر  هایش راآرام اشک

 جلویش باز کرد.

کنی؟ باز هم فروغ میخونی ؟این بار فقط برای من؟ با من زندگی می -

بافم، سحر بشو تمام زندگی من زیاده خواهی کن اما موهات خودم می

فقط برای من؟ نه سحر نه اجازه نمیدم نا امید بشی قول نمیدم اما سعی 
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کنم، سحر تو فقط قبول کن همه چیز مال تو، تو فقط مال من خودم می

 . باشه؟باش..

دانست باورش کند یا این که به نگاهش روی حلقه عقد مانده بود، نمی 

آورد بگیرد. چشمانش را شوخی مضحک دیگر که زندگی سرش در می

دردمند بست، قبال این لحظات مزه کرده بود در آخر سرنوشتش انگشت 

چشم در چشم امید  به دهانش انداخته بود از حلقومش بیرون کشید.

 دوخت.

این جماعت نه  تونی قول بدی که نری هرچی که شد بمونی؟می -

 هایشان قولهایشان حرف است نه قولحرف

 مونم.تو قبول کن من می -

بحث یک عمر زندگی بود نه دو ساعت کنار هم گذراندن بماند که زندگی 

 دو روز است.

 اجازه بدید بیشتر فکر کنم. -

باشی یا میخری یا به تماشایش آخرش ناز دار و ادا و خریدار که 

 نشینی.می

 تا هر وقت که بخوایی بهت فرصت میدم. -

 ممنون. -
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 حاال دیگر اتاقک به پایین رسید هر دو پیاده شدند.

 من کمی خسته ام اجازه بدید برم خونه. -

 شب خوبی داشته باشید. -

 خدا نگهدار. -

دور شدنش رفت، دور شد و او ماند تنها ماند و نگاهش کرد نگاه 

های مانتو کلید انداخت وارد شد تنها چراغ آباژور روشن بود، دکمه کرد.

باز کرد و کمی شال روی سرش آزاد گذاشت و زیر همان نور نشست و به 

گفت همه مثل فکر فرو رفت. با خودش جنگ پیدا کرده بود عقلش می

 ام،ها را من خوردهشوند قلبش می گفت زخمهم نمی

خواست و دلش یک تصمیم عاقالنه اشقانه میعقل دلش یک ع

ریزد همه چیزش با های دنیا را بهم میخواست، سحر تمام قانونمی

در  دیگران فرق دارد، همین اخالقش است که من هم دوستش دارم.

ای نا معلوم رنگ همان حالت نشسته و با چشمان خیره شده به نقطه

اش تکان داد و خشک شدهبا صدای آاالرم ساعت، گردن  شبش روز کرد.

به سختی از جایش بلند شد و طرف ساعت رفت تا خاموشش کند، حاال 

 کرد.اش را گرفته بود، تنها باید علنی میدیگر تصمیم

صبحانه مفصلی خورد آن هم در آرامش مانتوی شب قبلش را با مانتوی 
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 جا کرد در راه بر خالف همیشه هیچ چیزی گوش نداد، امروزدیگری جابه

 تغییر کرده بود حتی پرسنل و رها هم متوجه شده بودند.

های داخلی با خودکارش روی میزش ضرب گرفته بود و تمامی مدیر عامل

کشید، در کردند. نگاه سحر عصبی بود و کسی نطق نمیبه هم نگاه می

آخر خسته و کالفه بلند شد و سمت پرده نمایش پروژکتور که عکس 

تر اش بود و خط اخمش عمیقها به چهرهت. نگاهداد رفنمودار نمایش می

 شدند.

 این چیزیه که یک ماه من بهتون فرصت دادم تا ارائه بدید؟ -

تنها زن که به غیر از سحر در جلسه حضور داشت را گردنش صاف کرد و 

 نگاهش را به چشمان سحر دوخت.

هایی که بر ضد خانم نیک فر ظاهرا شما در جریان کلیپ و فیلم -

حصوالت ما پخش شده نیستید، من روزی دویست هزار کارتن سس م

خواند کنم خیلی از ویزیتورها میبرگشت خورده توی انبار جمع می

 ها رو پس بدند.نمایندگی

اش را به سحر دستش را روی میز گذاشت و کمی خم شد و نگاه جدی

 تک تک اعضا دوخت.

مطمئن بودم الیق  من توی وجود هر کدوم از شماها چیزی دیدم که -
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 همون قسمت از کارخونه هستید.

 تنها زن داخل جمع چرخاند.  سرش طرف

خانم حسینی شما اگر کلیپ رو دیدید من فهمیدم کار کی بوده، شما  -

هزارتا جنس برگشتی دارید من روزی هزارتا زنگ و   اگر روزی دویست

 نامه و شکایت دارم.

 بار دیگر نگاهش به جمع دوخت.

از شماها خبر داره که من تنها تا آخر این هفته فرصت دارم تا کدوم  -

این اتهامات رو برطرف کنم و ثابت کنم چنین چیزی نیست تا وضع 

که حاال   کارخونه و شرکت دوباره برنگرده، کدوم یک از شما ها خبرداره

چرخونم و تنها بارم روی طلب کار هستید که توی دفترم پا رو پا می

نداختم و بهتون یک ماه فرصت دادم. نخیر جانم باز هم ا  دوش شماها

کنید باید توی مثل هربار از عهده این کار بر نیومدید و فقط فکر می

 همون قسمت و بخش خودتون باقی بمونید.

 دزدید جوابش داد.حسینی با لحن دلخور که نگاهش را از سحر می

کاره ایم؟ شما بگید شما یه طور رفتار می کنید که انکار ما هیچ  -

 پیشنهادی که دارید چیه.

 صاف ایستاد دست به سینه نگاه افراد کرد.
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اونا محصوالت ما زیر سوال بردند تا محصوالت خودشون رو با تبلیغ  -

خواد به مردم بفروشند، قیمت تمام مردمی و به قیمتی که دلشون می

مردم دنبال چیزای محصوالت رو به اندازه هزار الی پنج هزار کم کنید 

 ارزون هستند.

هایی که از روی اعتراض بلند شد سحر با کف دست دوبار صدای پج پچ

 محکم روی میز زد تا آرام شوند.

یه شایعه بین مردم درست کنید که کار خونه ما به هر ویزتور که  -

بیشترین دریافتی رو داشته باشه جایزه میده و به خورده پا ترین مشتری 

ید ده رقم برای هر کدوم از محصوالت ما شانس برنده شدنش هم با خر

 کنه.توی قرعه کشی دو برابر افزایش پیدا می

 یکی از مریران صدایش صاف کرد تا جلب توجه کند.

اگر بفهمند فقط شایعه بوده و خبری نیست ممکن دو برابر مشتری از  -

 دست بدیم.

 به عادت همیشه چشمانش را ریز کرد.

یتورها واقعا برنامه دارم که با خانم حسینی در میون میذارم، برای ویز -

همه افراد از اتاق  مردم زود باورتر از چیزی هستند که شما باور دارید.

کنفرانس خارج شده بودند. سحر طرف اتاق مدیریت خودش رفت، با 
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های خشک شده توی گلدان کمی اخم کرد و توی چهار چوب دیدن گل

 در ایستاد.

 حسن، مشد حسن؟مشد  -

 اش آمد.های تند به طرفمشد حسن با قدم

 بله خانم. -

های های توی گلدون خشک شدند، عوضشون کن و از همون گلگل -

 مریم بخر.

 چشم خانم. -

اش نشست جلسه با رفتن مشد حسن به اتاقش برگشت و روی صندلی

آور بود و هم خسته کننده. سرش بین امروز برایش هم کسالت

 اش میکرد.هایش گرفته بود باید فکری به حال این موقعیتدست

 چند تقه به در خورد.

 بیا تو. -

رها با گلدان سرامیکی سفید رنگ وارد اتاقش شد سحر نگاه پرسشی 

 بهش انداخت.

 این چیه؟ -
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 رها گلدان روی میزش گذاشت.

 وقتی که جلسه بودید آوردند و یه پاکت نامه کوچک همراهش بود. -

 ت هم بذار کنارش.پاک -

 با من امری ندارید؟ -

 نه، ممنون. -

بعد از رفتن رها پاکت را باز کرد. کاغذ گرافیک را بیرون آورد و نگاه 

 های خوشنویسی کرد:نوشته  به

 نشینم() برای تو تمام لحظات به انتظار می

فهمید فرستنده این گلدان کی بود. عمیقا بوته نعنا را بو کشید، دلش را 

با لبخند آبیاری کرد حالش مطبوع بود و دلپذیر. قهوه که مشد حسن 

 برایش اورده بود جرئه نوشید، صدای تلفن دفترش بلند شد.

 بله. -

- ... 

 بفرستش داخل. -

با ضربه   تلفن را سر جای خودش گذاشت، چند لحظه بعد مدیر تبلیغات

 بشیند.به در اتاقش وارد شد سحر با دست اشاره کرد که 
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 خواسته بودید که من رو ببینید؟ -

مدیر تبلیغات دختر مجردی بود که هنوز مقطع کارشناسی گرافیک 

خودش را به اتمام نرسانده بود که به طور اتفاقی با سحر آشنا شد و نشان 

 هایش از هزارتا دکتر و مهندس بهتر است.داد ایده

 خسته نباشید خانم نیک فر. -

 ممنون. -

رای کلیپی که پخش شده بود من هم یه فکرایی کردم و پیش راستش ب -

 خودم گفتم تا به یک جاهایی نرسیده به شما گزارش ندم.

 سحر از روی صندلی بلند شد و رو به رویش آمد.

 چه فکری کردی؟ -

دخترک لپ تاپ را جلوی سحر گرفت و فیلم را پلی کرد وقتی تموم شد 

 ه ذهن خودش نرسید.تازه به خودش آمد که چرا این فکر ب

 آفرین دختر فوق العاده بود، عالی بود. -

 ممنون خانم. -

سپارم که برات تشویقی رد کنه. این کلیپ رو حتما به حسابدار می -

ها نشر ها و موبایلزودتر پخش کنید اصال تا شب نشده روی همه سایت
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 کنه.

 تونم برم؟اتون میچشم خانم، با اجازه -

 خواستم حتما رسیدگی کن. به کاری که ازت -

 حتما. -

با رفتن این دختر نفسی از سر آسودگی کشید و باید جواب این حرکت 

داد به روش خودش و خدا رحم کند داد البته هم که میپر دردسر را می

 شنیدند.به آنهایی که باید جواب می

کیف از روی میزش برداشت و لحظه آخر با خودش گلدان و نامه از اتاق 

 رج کرد.خا

من میرم هرکس کار واجب داشت زنگ بزنه به موبایلم؛ درضمن به  -

هایی که بیشترین خرید خانم حسینی هم بگو لیستی از شهرها و ویزیتور

 رو داشت تهیه کنه و فردا اول وقت برسونه به دستت.

 چشم خانم، اما راستی خانم این کارتن از طرف کارخونه سلطانی اومد.  -

 چی هست؟ -

 بازش نکردم. -

های دعوت نامه کمی با دیدن پاکت به اجبار خودش در کارتن را باز کرد
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ها که اسم خودش رویش بود باز کرد و ناباور نگاه شوکه شد. یکی از آن

 رها کرد.

 شده سحر؟چی -

 دانست کی منشی باشد و کی دوست، همینش بود که خوب بود.می

 دعوتنامه برای مهمونی! -

 مهمونی؟ -

 آره، ظاهرا قراره کریسمس جشن بگیرند. -

 مسخره نیست؟ -

 سحر چشمانش را ریز کرد.

شک دارم فقط همین باشه، من دیگه میرم به مشد حسن وقتی  -

 هاشون بده.ها رو به صاحببرگشت بگو این کارت

 چشم. -

 خدانگهدار -

 خدافظ. -

کارت دعوت را مقابلش گرفته بود و گلدان را روی میز پذیرایی گذاشت، 

اش را بخیر کند. بشقاب ساالد را دوتا غافلگیری در یک روز خدا سومی
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کنار گذاشت و با دستمال دور دهانش را پاک کرد و نگاه ساعت کرد باید 

رفت اما کار های به شرکت می  خوابید؛ هرچند که فردا دیرکم میکم

 زیادی برای انجام دادن داشت.

آیند در بیاورد و برای رها تایپ کرد که آمار افرادی که فردا به مهمانی می

سر یک ساعت مشخص همه باهم به مهمانی بروند. چشمانش زود به 

مهمانی گرم خواب رفتند. آالرم ساعتش به صدا در آمد، تخت خوابش را 

ی که قرار بود برای شب اش را مفصل خورد، لباسمرتب کرد؛ صبحانه

 بپوشد را آماده کرد.

در راه شرکت ذهنش درگیر مهمانی بود. ماشین را زیر سایه بان پارک 

میزش ندید؛ اما   کرد، وقتی وارد سالن طبقه خودش شد رها را پشت

اتاق برد و   لیستی که قرار بود حسینی تهیه کند را دید. با خودش به

زیاد بود باید چند نفر را به طور شانسی نگاهی به اسامی کرد تعدادشان 

 کرد.انتخاب می

مشد حسن به طبق عادت قهوه وعده صبح را برایش آورد، سحر نگاهی به 

 مشد حسن کرد.

 به این لیست نگاه کنید. -

 بله خانم؟ -
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 سحر کاغذها را جلویش گذاشت.

 این اسامی رو ببین_

 مشد حسن نگاهی سرسری به لیست کرد.

 کنم؟خانم چکار  -

 خودکار قرمز را به دست مشد حسن داد.

 شانسی اسم پنج نفر انتخاب کن و دور اسمش خط بکش. -

 ها را به دست سحر داد.مشد حسن از چند نفر انتخاب کرد و برگه

 ممنون مشد حسن، خانم جمشیدی کجا هستن؟ -

 آبدارخانه بودند االن برگشتند پشت میزشون. -

 به رها زد.بعد از رفتن مشد حسن زنگی 

خانم جمشیدی لطفا به خانم حسینی و مدیر تیم تبلیغات خبربدید  -

 بدید که بیاند پیشم.

- ... 

هایی که قرار بود بزند را پیش خودش مرور کرد. تقریبا یک ربع حرف

گذشت که خانم حسینی و همان دختر که دیروز با کاری که کرده بود از 

 رویش نشسته بودند.بحران نجاتش داده بود رو به 
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خانم حسینی این اسامی که دور اسمشون خط کشیده شده رو  -

در بیارید و شما خانم حاج محمودی لطفا با آقای   مشخصاتشون رو

امیری هماهنگ کنید که یک قرعه کشی انجام بشه داخل شبکه سه صدا 

و سیما و یه فکری کنید که چطوری میشه تقلب کرد که این ویزیتورهای 

 خاب شده برنده قرعه باشند.انت

 حسینی نگاهش به چشم های سحر دوخت.

 دید.مطمئنم این بهترین کاری که انجام می -

 حاج محمودی لبخند گرمی زد.

 فر.فکر کنم بدونم باید چکار کنم خانم نیک-

 مونم.خوبه، منتظر نتیجه می-

را سرشون کرد که این بال ها باید فکری به حال کسی میبعد از رفتن آن

 آورده بود.

اش کرد و کاله را روی سرش گذاشت ؛ همه چیزش مانتو مجلسی را تن

های یقه پالتو را به هم نزدیک کرد عالی بود، عالی که نه متفاوت بود. لبه

شدند. با گر افراد شرکتش بود که آرام آرام دور هم جمع میو نظاره

سمت ساختمان  های مخصوص به خودش وارد جمع شد و هم زمانقدم

 .رفتند
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پالتویی که به تن داشت به خدمتکار سپرد و طرف سلطانی که در حال 

خوش و بش کردن با بقیه مهمان ها بود نزدیک شد. سلطانی با دیدن 

 .هایش بیشتر گود شدندسحر لبخندی زد و چین چروک کنار چشم

 .امدید خوش خیلی  به خانم نیک فربه -

 .نسالم، ممنون از دعوتتو -

تر شده بود خودش بیشتر اش که حاال غلیظسلطانی با همون طرح خنده

 .طرف سحر متمایل کرد

ها چی میشد؟ اها براتون یه غافلگیری دارم، به زبان شما جوون -

 .دارم سورپرایز  یه

خودش را خیلی کنترل کرد تا محکم بر صورت گوشتالو سلطانی نزند. با 

دید که درحال خندیدن بود؛ با چند  دور شدنش امید را در کنار پدرش

قدم کوتاه در دیدرس نگاه نعمتی قرار گرفت. امید با دیدن سحر جام که 

بین انگشت های دستش بود را روی لبه شومینه کنار مجسمه گذاشت و 

 .اش آمدطرف

 . سالم بانو -

 .سحر با لبخند پلکی زد

 .کردم اینجا ببینمتسالم. فکر نمی -
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 .آشنایی که پدرم و آقای سلطانی داشتند اومدم راستش به خاطر -

 .سحر ابرویش را با شیطنت باال داد

های کشور البته آقای سلطانی ترین وکیلبله دیگه پدرتون یکی از بزرگ -

تر از سلطانی هم هست، درکل شند، کله گندهخورده پا محسوب می

 .پدرتون کم کسی نیست

خوب فهمید و خیلی خوب هم امید معنی نیش و کنایه حرف سحر را 

 .کشید پیش دیگری  موضوع

 فهمیدید آخرش  کلیپ که پخشش کردید رو دیدم، جالب و بی نقص، -

 بود؟ کی کار

 .اش جدی شدسحر با یادآوری موضوع چهره

 تونه باشه؟به غیر از رقیب کار کی می -

 مطمئنی که کار سلطانی؟ -

 .هایش زل زدتوی چشم

 .ت دیگهتر از هر وقمطمئن -

ها رفتند؛ امید صندلی برای سحر بیرون قدم زنان طرف میز و صندلی

 .آورد و خودش مقابل سحر نشست
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 ات چیه؟خب، حاال برنامه -

 .جوابش رو میدم -

 چطوری؟ -

 .هایش را ریز کردچشم

ضرری که به کارخونه زده شده رو براورد کردم همون قدر ضرر  -

 .رسونممی

 .تر شداین بار امید جدی 

 !میخوای چکار کنی سحر؟ کار اشتباهی نکنی -

 .چندبار مالیم و ارام پلک زد

 .معلوم که نه، البته فک کنم کار تموم شد -

 .امید طرفش خم شد

 میشه دقیقا بگی چیکار کردی؟ -

  دست هایش روی میز در هم گره زد

نیم  تجهیزات خط تولیدشون رو از کار انداختم، االن این کار رو نکردم -

 .های مهندسی شرکتم این زحمت رو کشیدندساعت پیش بچه

امید دهانش باز ماند و هر دو نگاهشان به سلطانی که با موبایلش حرف 
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میزد افتاد که چطور ثانیه به ثانیه قرمز میشد. لبخند سحر عمق بیشتری 

 .گرفت

میدونی چیه اقا امید، بدترین دشمن اونی نیست که از پشت خنجر  -

 .میزنه کسیه که بهت لبخند میزنه

 .فهمم سحرمنظورت رو نمی -

 .بیشتر لبخند بزن و بیشتر چاقوت رو فرو کن -

  .سلطانی به طرفشان آمد و مقابل میز ایستاد 

 .امیدوارم از جشن لذت ببرید -

 .سحر متقابال نیشخندی زد

 شدید؟ حال پریشون کمی که افتاده اتفاقی ظاهرا  مرسی بابت پذیرایی، -

تیر آخر را رها کرد؛ هر دویشان میدانستند پشت این اتفاقات خودشان 

 .هستند اما به قول خود سحر باید لبخند زد و خنجر را بیشتر فرو برد

 .نه اتفاقی نیفتاده شما نگران نباشید -

 .است بلند هم خیلی  دیوار حاشا بلند است

 .گیدامیدوارم همین طور باشه که شما می -

ز رفتن سلطانی امید با صدای بم شده که مشخص بود عصبانی است بعد ا
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 .آرام زمزمه کرد

 دیونه شدی دختر؟ -

 .شد  نگاه سحر مهربان شد بیشتر از آن که مهربان باشد ترسناک

نه من مدرک دارم که اثبات کنم او کلیپ کار سلطانی و نه او مدرک   -

 .ت ببرداره که این خرابی کار من، بیخیالش از جشن لذ

 کارخانه مدیران از یکی آمدن با  نگاه امید روی سحر خیره مانده بود

یز با اتفاقات جالبش دل کند و طرفی رفت که ازش م او از اجبار به سحر

 .خواسته شده بود

خانم االن بچه ها زنگ زدند و گفتند که کار همون جور که خواسته  -

ترین قطعات دستگاه مهمبودید پیش رفت، قطعه که خراب کردند یکی از 

بوده و برای درست کردنش باید دستگاه به کارخونه خودش برگشت داد 

روز طول  ۴یا که مهندس او قسمت بیاد که برای این کارها حدودا 

 .کشهمی

 .کارتون خوب بود -

 .دو ماه بعد

با فروش حجره پدرش این بار هم زمان خونه و ماشینی خرید که برایش 

برنامه ریزی کرده بود.، دیگر وقتش شده بود تا جواب خاستگاری نعمتی 
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های نرگسی که خریده را بدهد. پس به شیوه خودش عمل کرد دسته گل

ترین تصمیمی بود که برای بود به دفتر وکالت نعمتی پست کرد؛ این مهم

 .اش گرفته بودیتنهای

با یادآوری شب مهمانی که سلطانی ترتیب داده بود کمی نگران شد و 

 تفکرات غرق که سحر دیدن با رها  کمی فکر و خیال به سرش آمد.

 .زد بشکنی است خودش

 کجایی دختر؟ -

 .سحر نگاهش به رها دوخت

 .یه آمار از مسعود بگیر برای من -

 .رها کالفه نفسش بیرون فرستاد

سحر جان دوباره برگشتی روی پله اول که، از بس بهش فکر  -

 .گرفتی اشتباه اون با رو  نفر یه حتما  کردی

 .هایش به وضوح درهم رفتاخم

منظورت چیه که بهش فکر کردم، یه نگاه به اینجا بنداز یه نگاه به امید  -

ر ها به خاطر فکر کردن به او عوضیه اره رها، تو واقعا فکبکن؛ همه این

کردی من کل این هفت سال بهش فکر کردم و یکهو افتادم توی این 

ها بود که هیچ کدوم از کارخونه؟ نه جونم اگه قرار به این فکر کردن
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 . ها رو نداشتماین

 .رها فهمید اشتباه کرده است و حرفش نا مربوط بود

 .باشه آمارش رو در میارم برات و یه نیم ساعت دیگه برات خبر میارم -

رفی نزد و رها بی کالم از اتاق خارج شد. سرش را روی دستش گذاشت ح

تقریبا نیم ساعت گذشت که رها دوباره وارد اتاقش شد بی آن که سر 

 .بلند کند خواست تا نتیجه را بگوید

 .سحر حق با تو بود برگشته -

 .های گردنش منقبض شدیک باره سرش بلند کرد که رگ

 برگشته؟ -

دست راست سلطانیه و اصال مسعود هفت سال پیش  بله و میشه گفت -

 .که برای آخرین بار توی فرودگاه دیدی نیست، اصال نیست

 منظورت چیه؟ -

خب راستش مدت زمانی که رفت ترکیه خیلی خوب پیش رفت کرد  -

 برای مسعود داد تقاضا  های کشور ایتالیا همجوری که یکی از کارخانه

 هایایده و هاطرح دادن با کنه، همکاری نباهاشو خالقیت و پردازی ایده

 میزنه جیب به گنده گنده هایپول و کنهمی آفرینی کار نو



 

 

 WWW.98IA3.IR 616 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

 کنه؟محمد چی اون چکار می -

خب محمد پا به پای مسعود میره و تقریبا شایعه شده که البته شایعه  -

خواد صاحب نه همین طور گفته شده که کل کارخونه سلطانی رو می

اش رو کامل از دست نده همه جا در سلطانی برای این که کارخونهبشه، 

 .کنههر موقعیتی که پیش میاد مسعود دست راست خودش خطاب می

پذیرفت او های رها خوب مرور کرد، ذهنش خسته شده بود باید میحرف

اش فرق داشت خود سحر هم فرق کرده برگشته بود و خیلی هم با قبل

 دو و کرد ارسال را بود نوشته که بله کلمه  ساده و مقدمه هیچ بی  بود.

 شد باعث امید بخش انرژی  و شاد صدای. خورد زنگ تلفنش بعد دقیقه

 . بیرون بیاید فکر از

 .پس امشب منتظرتم _

حوصله ماندن در شرکت نداشت وسایل اش جمع کرد و از دفتر بیرون 

 مسیر بود خریده که ماشینی با  آمد حتی جواب خداحافظی رها هم نداد.

 ترسیدنمی باال سرعت از دیگر کرد؛ رانندگی ربعه یک شرکت تا کارخانه

 .بود چیز یک اش ترس تنها

های اتاقش دوتا یکی باال رفت باید سریع اماده اش شد؛ پلهوقتی وارد خانه

 که لباس و گرفت سریع دوش یک  میشد تا شب وقت چندانی نداشت.
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 بود حمام که زمانی مدت در. بود مالیم ارایشش پوشید؛ داشت نظر مد

 راحت خیالش این و بود دیده تدارک شام برای اشخانه مستخدم

 .کردمی

اش در باز کرد سبد گل بزرگ که در با صدای زنگ واحد با وقار همیشگی

 .های امید بود چندان او را به وجد نیاورد اما اعتراضی هم نداشتدست

 .اومدیخوش  -

 .از مقابل در کنار رفت تا امید وارد شود

 .چقدر همه چیز عالی شده -

 .های شما بلهبه لطف کمک -

منظور هم را خوب فهمیده بودند و هردویشان این را خواسته بودند. 

آمد در فروش حجره به چند نفر کاری که امید به خوبی از پسش بر می

بیشترین پول را آورده بود و آخر سند حجره به نام کسی زده شد که 

بماند که چطور سر بقیه را بی کاله گذاشتند. مستخدم فنجان قهوه 

 .جلوی امید گذاشت و به آشپزخانه برگشت

خب سحر خانم شما از همه چیز من خبر دارید شغل، ماشین، خونه، _

  ها و اخالقم هم که دیدیدفعالیت

ما نه به عنوان یک خاستگاری بله همه چیز رو میدونم، خواستم بیایید ا -
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 .ها صحبت کنیمدیگه بلکه راج به برنامه

 .من با هر فعالیتی که قراره داشته باشید کامال موافقم -

 .من هم هیچ محدودیتی برای همسرم قائل نیستم -

 .زیادی روشنفکر شده بود، شاید هم پول تغییرش داده بود

 بهتر نیست در مورد مراسم صحبت کنیم؟ -

افقم نظرتون چیه که اخر همین هفته یک عقد ساده داشته باشیم مو -

 .بی سر و صدا

 .کنیمفکر خوبیه و در یک فرصت مناسب مراسم بزرگتری بر گذار می -

شام در سکوت خوردند هیچ کدامشان وقت برای عاشقی کردن نداشتند و 

و آیند. بعد از رفتن امید به اتاق خوابش برگشت چه خوب به پای هم می

هایی که تنها یک مروارید سفید روی صندلی کنسول نشست. گوشواره

زینت بخششان بود را در آورد و آرایشش با صبر و حوصله پاک کرد. به 

  .چشمانش در آینه زل زد هیچ چیزش شبیه سحر هفت سال پیش نبود

صبح با آالرم گوشی از خواب بلند شد برای رها تایپ کرد که به کارخانه 

و باید برای اخر هفته اماده شود. پاساژها را یکی یکی برسی کرد آید نمی

 .تمام خریدهای مورد نیازش را انجام داد آن هم به تنهایی

همه چیز  .ناهارش در یک فست فودی خورد و برای اریشگاه نوبت گرفت
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 به  اش ایستاد و لبخندی در آیینهمثل برق و باد گذشت رها کنار صندلی

 .پاشید اشچهره

 .چقدر قشنگ شدی، اصال یک جورایی مهربون شدی -

 .هایش را روی دست های رها که روی شانه اش بود گذاشتسحر دست

مرسی رها جان، فقط به نظرت یکم رنگ رژم پررنگ نیست یا بهتر نبود  -

 .شدند؟ خیلی توی چشممتر میها کوتاهچتری

 .رها صندلی سحر را طرف خودش چرخاند

 .یزم همه چیزت عالی شدهنه عز -

 .با صدای تقه به در اتاق نگاهشان را از هم گرفتند

 خب عروس خانم با من کاری ندارید؟ -

 .سحر از روی صندلی بلند شد

 داخل کنید قبول که کردمنمی  مرسی که اومدید اینجا؛ فکرش رو -

 .بیایید خونه

 .داد زدمیهایش را فریب آرایشگر یکی از همان لبخندهایی که مشتری

دیم. من دیگه باید های ویژه خدمات ویژه ارائه میعزیزم برای مشتری -

 .برم
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 .لطف کردی، خدا نگهدارتون -

 .بعد از رفتن آرایشگر رها ادایش را در آورد

 .خدمات ویژه -

 .اش گرفتسحر خنده

خب حاال تو هم، به نظرت االن کفشم بپوشم یا که زوده و پام رو خسته  -

 کنه؟می

 .رها جعبه کفش توی دستش گرفت

 .وقتی امیدخان اومد پات کن اذیت نشی -

 .بهتره تو هم بری لباست رو بپوشی -

رها سرش به عالمت موافقت تکان داد و از اتاق خارج شد و سمت اتاق 

انتهای سالن رفت لباسش از کاور در آورد وقتی آماده شد. نگاهی به 

هایش بکشد که صدای دیگر ماتیک روی لبخودش کرد؛ خواست بار 

شکستن شی باعث شد منصرف شود و از آینه دل بکند. تقریبا با حالت 

دو خودش را به اتاق سحر رساند وقتی در اتاق را باز کرد دید که آینه 

اش را از عصبانیت باال و پایین قدی کنار اتاق شکسته است و سینه

 .رودمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 621 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

 سحر؟ چی شده عزیزم؟ -

 .هایش را گرفتی نشنید؛ آرام طرفش رفت و یکی از دستجواب

 شده؟کنی، میشه بگی چیداری نگرانم می -

نگاهی که از عصبانیت درونش اشک جمع شده بود به مردمک چشمانش 

 .زل زد

خوریم، چیزی نشده رها جان برو پیام فرستاده که به درد هم نمی -

 . هات رو در بیارلباس

 .رفت و ارام ارام گیره موهایش باز کردخودش طرف میز کنسول 

 .منظورت چیه؟ درست توضیح بده -

، پیامک کرده که سانفرانسیسکو  پیامک کرده که فرودگاهِ و داره میره -

 .رابطه ما از اول اشتباه بوده

 .رها کنارش روی زمین افتاد

 مگه میشه؟ -

 .دیگر ردی از همان اشک نبود فقط عصبانیت بود

 .شدهبینی که می -

 میز روی  از روی صندلی بلند شد و نیم تاج ازاد شده از موهایش دراورد
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 .کرد پرت کنسول

ها اصال و ابدا، برای من هیچی تغییر نکرده رها دلت برای من نسوزه -

خواست شریک زندگیم فقط یه موجود اضافه توی زندگیم بود البته می

 .بشه که نشد. رها من و خوب نگاه کن خیلی خوب

 .رام آرام بغصش به بار نشستآ

کسی لیاقت من نداره، هیچکس لیاقت او همه مهر و محبت من نداره،  -

 زنند که آروم بشند مگه نه؟ها رو میببینم دخترا همین حرف

اش کشید اما باعث نشد رها بغلش کرد و دستش را روی موهای فر خورده

 .که آرام بگیرد

خودم رو همین شکلی توجیه کنم؟ شم؟ مگه نباید رها چرا آروم نمی -

 کنه؟چرا توی قلبم درد دارم، چرا عضالت روحم درد می

 .خودش از بغل رها بیرون آورد

کردم، خب کردم، پس چرا گفت به درد هم اصال مگه نباید عاشقی می -

 یا بخوره بهم میشه باعث که چیه درد این بگه یکی میشه  خوریم؟نمی

 .یح بدهتوض من برای این نخوره؟یکی بهم

آسمان غروب کرده بود و هوای اتاق تیره شد. سحر جلوی پنجره ایستاد و 

 .کرد  نگاه درختان بی برگ توی حیاط اپارتمانش
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 .خوام تنها باشم رها، برومی -

 .نمی.تونم این طوری ولت کنم که -

تاخیر تونی برو از اینجا برو، فردا راس ساعت هفت شرکت باش چرا می -

با بهم خوردن در اتاقش روی تخت دراز کشید و  .کنی اخراجی زود باش

های اتاقش بود. آنقدر گذشت که وقتی به خودش امد نگاهش به گچ بری

ساعت سه نصف شب بود لباس هایش عوض کرد و یک دوش ساده 

 .گرفت

 رز های گل  لباس عقد که وسط اتاق بود داخل پالستیک آشغال انداخت

 کنار چمدان داخل را  گرفتبت از امید میمناس هر به که شده خشک

 به شب بقیه. برگرداند  تخت زیر به دوباره و گذاشت خاطراتش بقیه

 وقت هر از زودتر صبح. خوابید که کنید باور هم شما و خوابید خیالش

 چی قبل روز که بود نبرده بویی کسی هنوز شد؛ کارخانه وارد  دیگر

 رفتارش در  و یکم جدیت بیشتر ریز اخم یک حاال. رها جز به گذشت

 .میشد دیده

اش ایستاده بودند و سحر با کنترل تیزرها را تیم تبلیغات کنار صندلی

 .کردجابه جا می

اشون مبتدی، یه جورایی آماتور، بیشتر خالقیت وارد کار کنید همه -
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من عجله ها وقت بذارید حتی الزم باشه برای یک فیلم برداری ساده ماه

 .فعال برای ساخت ندارم

مدیر تیم فلش را از روی تلوزیون برداشت و با کلمه اجازه خواست خارج 

 .ایستاد سحر اشاره با که  شود

 چیزی شده خانم؟ -

 .بیا جلو -

 بله؟ -

 .های تا خورده کردسحر با خودکار اشاره به آستین

 .درستش کن -

 .چشم -

 .حاال اجازه داری بری -

 .رفتن آنها رها وارد اتاقش شدبعد از 

خواند که شما ببینند، خانم نیک فر یه آقایی با اصرار خیلی زیاد می -

 چی بهشون بگم؟

 .سحر تکیه به صندلی داد

 .بفرستش تو -
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 خودش سعی تمام سحر پیچید، اتاق تمام در کود بوی بعد  چند لحظه

 حدودا که مردی. نندازد صورتش به بد بوی بابت چروکی و چین که کرد

 بار  ذهن در را هایشحرف و کرد برانداز خوب اومدمی ساله چهل

 .سپرد مرور به  دیگر

اتون رو در اختیار ما قرار بدید و در خوایید مزرعهخب پس شما می -

اعضای این کار ماهیانه پول بدیم؟ یا این که هر بار برای ما بار بیارید و 

 پولش بدیم؟

 .بله خانم -

پس برای نمونه بهتر که یکم از محصوالتتون رو بیارید و در اعضای این  -

 .کار بهتون چک میدم

 .کنمها میگم باری رو خالی میممنون خانم یه دنیا تشکر، االن به بچه -

 خودش با  سحر به خیالش که نهایتا یک نیسان پر از گوجه فرنگی است

 که محوطه وارد. رسدمی هکتار یک به زحمت با شانمزرعه و کرده همراه

 ذرت از پر کانتینر یک دیدن با و شد بود اولیه مواد کردن خالی مخصوص

 .کرد سرزنش جایشبی قضاوت بابت خودش فرنگی نخود و

 که برگشت  های مرد قرار داد و دوباره به اتاقشبرگه چک را توی دست

 .شد وارد سرش پشت هم رها
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عید نوروز آقای سلطانی دعوتتون کردند اما این خانم نیک فر برای شب  -

 .بار تنها

 .نفسش را حرص مانند بیرون فرستاد

 .باشه میتونی بری -

با دست به خدمتکاری که سینی جام.ها دستش بود اشاره کرد و یکی از 

تر بود ها را برداشت قدم زنان و آرام سمت قسمتی از سالن که خلوتآن

ها که دورتر از جمع قرار داشت نشست. همه صندلیرفت و روی یکی از 

 مانده زوم سلطانی روی بیشتر نگاهش و  چیز را خوب زیر نظر گرفته بود

ود در مسع حضور از نبود راضی هیچ و کردمی بازی نقش خوبی به که بود

 .کنارش

. شد کنارش در دیگر نفر  نگاهش روی همان دو نفر بود که متوجه حضور

  .چرخاند اش دستی کنار فرد طرف به سرش

 .خیلی وقت که ندیدمتون سحر خانم -

 جام میشد شروع داشت  نفسش سنگین شده بود سوزشش معده اش

 .خورد نفس یک  دستش کنار اب  لیوان و گذاشت میز روی

 .محمد آقا  چندان مشتاق دیدن شما نبودم -

 .نیشخندی گوشه لبش نقش بست



 

 

 WWW.98IA3.IR 627 کاربر نودهشتیا میترا حجتی –  ی سرنوشتسایه

 

 .نظر لطفتون -

چهره خوش تراشش گرفت و به جای خالی سلطانی و مسعود نگاهش از 

 .خیره شد

 سحر خانم؟ -

 .خانم نیک فر صدام کنید -

بله بله، خانم نیک فر امشب یه بازی بین بزرگان اگر جزء شون هستید  -

 .دکنی بازی  حتما

  

 .سه هفته قبل

رها بعد از رفتن سحر به کارهایش سر و سامانی داد و سفارشاتی که 

 آخر بار  شده بود به اتمام رساند از پشت میز کارش بلند شد و برای بهش

اش به سمت در اتاق مدیریت عادت همیشگی به. کرد چک را چیز همه

سحر رفت و از قفل بودنش مطمئن شد. تقریبا به وسط سالن رسید که با 

 .دیدن فردی در چهار چوب در کمی خشکش زد

 .خوام که ترسوندمتونعذر می -

 .کنید...شما اینجا چکار... میش -
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 میشه بشینم؟ -

و بدون معطل ماندن جواب سمت یکی از صندلی های چرم رفت. رها به 

 .اجبار رو به رویش نشست

 شما کی اومدید؟ -

شناخت حتما از امدن ما کردم هر کس که من و مسعود میفکر می -

 .خبر داره

 .رها دستی به لباس فرمش کشید

 .داشتم اما االن یکم غافلگیر شدمراستش خبر  -

 .محمد لبخندی به رها زد

 اینجا نوشیدنی گرم پیدا میشه؟ -

 .ببخشید یکم دستپاچه شدم، لطفا چند لحظه صبر کنید -

با آرامشی که تازه به دست آورده بود سمت تلفن روی میزش رفت و 

شماره آبدارخانه را گرفت و سفارشش را به مشد حسن داد و 

 .نشست محمد مقابل  دوباره

 .االن میارند -

 .ممنون -
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 .هایش را در هم قالب کرد و نگاهی به چهره محمد انداخترها دستش

 .اگر با سحر کار دارید نیستند -

 .نه، با شما کار دارم -

 .گوشه از ابرویش باال داد

 با من؟ -

 .مطلب اصل سر برم و  بله، اه ببینید نه بهتر مقدمه چینی نکنم -

 چیزی شده؟ -

 .کنند این اواخر زیاد تازوندهبرای سحر دارند پاپوش درست می -

 .این بار دلشوره هم به دلش راه یافت

دونید؟ نه نه سحر پاپوش برای سحر؟! چرا آخه؟ اصال شما از کجا می -

 با اشهمه نیست کار در تختی و  هیچ تاز همه کارهاش روی برنامه بوده

 .بود خودش پشتکار و فکر

 .محمد نگاهی از روی دلسوزی به رها کرد

می فهمم نگرانی شما رو، پاپوش درست کردند که محکم بزنندش  -

 .زمین، شمس هم متاسفانه یکی از آنهاست

 !شمس؟ اون که خودش خواست از اینجا بره -
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 .تر کردصدایش را از قبل بم محمد کمی به جلو خم شد و

شناسید شاید شمس به خواست خودش رفت اما رفت شما مردا رو نمی -

 دو رو خونه کار میاد کی کنید فکر یکم شما بچینه، رو هاشنقشه  که

 سحر تا  دستی تحویل بده و بره، االن همه دست به دست هم دادند

 .شکوفایی اوج تو که االن اونم بخوره زمین

 .دستش جلوی دهانش گرفت و ناباور نگاه محمد کردرها 

 .من به سحر میگم -

این دقیقا کاری که نباید انجام بدید، خدا رو شکر من و مسعود به موقع  -

 .اومدیم هرچند که شانس هم کم دخیل نبود

 .این بار اخم کم رنگی بین دو ابروی رها نشست 

 دقیقا چرا نباید بگم؟ چرا نباید کمکش کنم؟ -

 .تری به رها کردمحمد نگاه دقیق

 .من نگفتم که کمک نکنید خواستم که بهش حرفی نزنید-

 .کم لحن رها مانند افراد طلبکار شدکم 

 اون موقع چرا نباید حرفی بزنم؟ -

چون حرفی بزنید حتما سحر حرکتی میزنه اما اونایی که دست به  -
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ک کارهای سحر دست هم دادن تا سحر رو به زیر بکشند برای تک به ت

 .نقشه دارند حتی، حتی اگر سحر کاری هم نکنه باز هم نقشه دارند

 من باید چکار کنم؟ -

مسعود یه مهمانی برای شب سال تحویل تدارک دیده البته این مهمانی  -

به اسم سلطانی خورده، توی مهمونی یه بازی بر گذار میشه، بی پرده بگم 

از قبل طراحی شده حتی این  یه شرط بندی، همه چیز این شرط بندی

 .که کی کجا بشینه

 .زد، تکیه  صندلی پشتی به  رها کالفه نفسی کشید و

 قراره چه اتفاقی بیوفته که سحر نجات پیدا کنه؟ -

 .محمد لبخند محوی زد

ذاره که سحر توی بازی هرکس چیزی میاره وسط اما مسعود چیزی می -

 .مسعود به میده رو چیز همه ببازه وقتی بیاره رو  مجبوره تمام دارایی

سوزد. محمد رها چشمانش را دردمند می بندد و دلش برای سحرش می

 .کندلطافت را چاشنی صدایش می

 .اشه، خوب بهش فکر کنیداین به نفع -

 .هایش باعث ساکت شدن محمد شدبا باز کردن ناگهانی چشمرها 
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سحر از پس هرچیزی بر میاد شما اینجا رو نگاه کنید، ببینید چطوری  -

 .پیش رفت کرده چطوری رونق گرفته، نه نیازی نیست سحر این کار بکنه

 .محمد از سر جایش بلند شد

  ؟از پس نیومدن امید نعمتی برای مراسم عقد هم بر اومد  -

کارت وزیت را جلویش روی میز گذاشت و طرف آسانسور حرکت کرد که 

 .مشد حسن با سینی قهوه آمد ولی دیر شده بود تنها رها بود

  

 .یک شب قبل از مهمانی

 .با سومین بوق تلفنش جواب داده شد

 .الو، سالم -

- ... 

 بله فکر کردم، باید چکار کنم؟ -

- .. 

 .زنگ میزنم پس هر موقع گفتید من به سحر -

- ... 

 .خدافظ -
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هایش فکر بعد از رفتن محمد لیوان آب دیگری خورد و کمی به حرف

 .کرد که موبایلش زنگ خورد

 .الو رها -

- ... 

 .سالم مرسی -

- ... 

 .یکم حوصله سر بر شده مهمونی -

- ... 

 .هر جفتشون رو دیدم و تا چند دقیقه پیش محمد اینجا بود -

- ... 

 .خاصی نگفت، فقط خواست برم بازی کنمنه چیز  -

- ... 

 .کنم جذاب باشهفکر نمی -

- ... 

 .راست میگی از هیچی بهتره -

- ... 

 .ممنون که زنگ زدی، خدانگهدار -
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 اش بلند شد و سمتگوشی را به داخل کیف برگرداند، از روی صندلی

 .شدهایی رفت که به طبقه باال ختم میپله

های بازی افتاد. محمد با دیدن امد نگاهش به میز وقتی آخرین پله باال

 .سحر طرفش رفت

 .دونستم میای، دنبالم بیامی -

وقتی به میز رسیدند چند نفری نشسته بودند بعد از سحر مسعود هم آمد 

و درست رو به رویش نشست. هر کس چیزی برای بازی آورده بود نوبت 

 .را منقبض کرد مسعود شد به عادت این چند سال اخیر کمی فکش

 .من سهام شرکت ایتالیایی که دارم میارم -

آورد هایش را مجبور شد پچ ها باال گرفت سحر به اجبار تمام دستپچ

 .بیاورد

 به بیشتر  چشمان مسعود برقی زد و خودش بیشتر روی میز خم کرد تا

 .شود نزدیک سحر

 .ذاری و میریوقتی ببازی همه چیز رو می -

بودند و بی درد اما تو چی سحر، تو که با زحمت و ریسک به اینجا پولدار 

های خودشان رو رسیدی چرا؟ یک ساعت از بازی گذشت همه دست

 .کردند
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ها با سیگار میز ترک کردند و برنده ها با جام، نگاه سحر روی میز و بازنده

 .کارت های شوم ماند

 او با  ت چه کردی؟اچه کردی دختر جان؟ با زحمات چندین و چند ساله

 خون دل خوردن چه کردی؟ همه

 روی طوری چه  به من نگاه کن و بگو چطور یک ساعته شکسته شدی؟

 همه ندارد زندگی جمله اخر گرد  نقطه با تفاوتی هیچ که دایره میز او

 دادی؟ را چیزت

 نه و بی بی نه که هاییورقه از  به من بگو سحر جان به من بگو ، نگاهت

ها تو را به باخت دادند یک گیر، همانب  ندارد آدم مال به رحم  سرباز

 !باخت هفت ساله. خود کرده را هم تدبیر نیست

چه که کاشتی و نصفه برداشتی دل بکن و دل بکن سحر جان از تمام آن

ها را هم با خود تر گره بزن که باد فراموشی همانبقچه خاطراتت محکم

 این  ز نبود جز سحر مسعود پشت سرش ایستادنبرد. دیگر کسی پای می

 .فهمید اش ادکلن بوی از را

 کنم، تموم  های نیمه تموم روهفت ماه بهم وقت بده تا یک سری کار -

 .بدم انجام رو کارها این باید خودم

 .گیرم حتی کلید ماشینتهمه چیز رو هفت ماه دیگه ازت می -
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 ****** 

  هفت ماه بعد

 .اش زدموبایلش که در میان دستش بود زنگی به صافکار ماشینبا 

 .الو سالم -

- ... 

من نیک فر هستم دو روز پیش ماشینم آوردم که این گلگیر درست  -

 .کنید

- ... 

یعنی چی آقا یه گلگیر ساده بودا نگفتم که زیر و بند ماشین رو عوض  -

 .کنید که

- ... 

 . دادید طولش  ام ببینید چقدرمعلومه که عصبانی -

- ... 

 .امیدوارم، خدا نگهدار -

 و عصبی باشد که  گوشی داخل کیفش بر گرداند هرکس دیگر هم

 میزش روی از را عکس قاب کند؟ دل راحت شودمی مگر است ناراحت

 پرسنل چند. کرد قفل سرش پشت دفتر در و شد خارج اتاق از و برداشت
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 .شدند جمع سالن در و بودند آمده خداحافظی برای بقیه از نیابت به

سحر جلوی میز رها ایستاد و خواست سر صحبت را باز کند اما دیگر نه 

سفارشی داشت که بکند و نه امری داشت که بگوید؟ تنها نگاهش کرد و 

 رها خورد زنگ میز روی تلفن  با عمق نگاهش تشکر کرد. در همان لحظه

 .گرفت دست در تلفن

 .الو -

- ... 

 بله چند لحظه -

 .گوشی سمت سحر گرفت

 .آقای کاویانی، با شما کار دارند -

 .گوشی از دستان رها گرفت

 .بله -

- ... 

 .نخیر الزم نیست -

- ... 

 .باش، خدا نگهدار -
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 دلش فرستد، می بیرون را نفسش گذاردمی جایش سر بر را تلفن

 کنند شک عقلش بودن سلیم به پرسنل که این از اما  بخندد خواهدمی

ه اشکی لجوج از گوشه چشمش سرازیر قطر دهد،می قورت را خندش

میشود. هیچ کس دوست ندارد به آخر خط برسد درست همان جایی که 

 .کنیات را قمار میزندگی

  

  

 «قصه ما به سر رسید، هرکس به تقدیرش رسید»
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 مراجعه کنید.  .IR3ia98www. دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرسجهت 

 @98Ia.irآدرس انجمن در اینستاگرام: 

 www_98iia_comآدرس انجمن در تلگرام: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.98ia3.ir/
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