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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 

  

   

 نیرمان:  جورچ

 ی نی: کلثوم حسسندهینو

 یجانی ،هیسی: درام، عاشقانه، پلژانر

 ی قلم: ادب  نوع

 : خالصه

باره بزرگ   کیناعادالنه   دارد، ی ... روحش زخم برمچشد ی م یرحمی که طعم شکست را با ب  یدختر  یزندگ  ب یقر ت یروا ن،یجورچ

 ...  کند ی خاطر قبول مشکستش را آزرده  ت ی... مسئولشودی م

معامله    ی ... ظلم روا شده در حق اش را با مهر عاشقچشد ی همان مرد زخم زده م تیعشق بدون شکافتن قلب ها را با حما 

 ...رودی م  قتی قلبش به دنبال حق  یرو  قیعم یهاگذاشتن زخم  ادگار ی...بدون به کند ی م

 ...کشاند یمرگ م  ی که او را تا پا  یسخت ی بلکه افالطون ارزش،ی عشق ساده و ب ک ینه  شودی عاشق م ، یسخت زندگ ر یمس در

 ...روند ی از پشت ابرها کنار م  ینامرئ پرده  کند،ی... رازها را برمال م ردیگی م یکه از همان ابتدا قربان یعشق

 ...شکافد یمردانه م ها را ناجوان گذشته  ی و پا زند ی جوانه م ی قلب ناآرام با نامرد  کیکه در  یعشق

http://www.romankade.com/
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خط صاف در   ک یبه  شوند ی مبدل م های ناهموار ر ییو خط آخر داستان تغ کنند ی اتفاقات تلخ م  ری را درگ  بهیزن و مرد غر چهار

 جهت! کی

داماد در مجلس حاضر نشده، مراسم   یوقت  شود، یرها م زادک یش توسط پسرعمه خود؛ آرتاندرست شب عقدکنان  زادک ین گلمه 

از اصل ماجرا باخبر   زادک یاز شخص آرتان ر یکس غ چی. اما هشودی گل گرفته مسمت مه  یمو انگشت اتهام و بدنا  خوردی بهم م

کند... بعد از هشت سال که ناقوس خطر به صدا در آمده، باز  سفر   ارغربتینداشته همان شب به د یآرتا که چاره ا ست،ین

شده که دل همه   ی بایالعاده زدختر جذاب و فوق   کیگل، حاال مه  یش را شکافته. ول که کنج قلب  ی بار با زخم ن یا گرددی م

 ش نگه داشته است.را در مشت  لیپسران فام

  د یمرموز به نام مج ی مرد نیدختران باشد. در ب  ه ی برتر از بق شهیهم کند ی م ی اش در گذشته، سعخاطر غرور شکسته گل به اما مه  

از لطف   ی که خواندن رمان، خال دهیند  یخوب  ییگل و آرتا خواب هامه  ی که برا  د ی. مجشودی م دایها پاز دل گذشته  زادهیعل

 ...ستین

تا   یآرتا را دارد حت   یانتقام که قصد تباه کردن زندگ ی برا یزن  گرانهله یح ی . دوستیو امروز یتقابل دو مرد سنت ی جنجال رمان

 رفته... اما چرا؟  شیمعشوقه آرتا پ ؛ یقسم نابود یپا

تا آتش به خرمن عشق جوانه زده آرتا   اندازدی م  د یرا در دل مج یبد  نهیکه ک ی شب شود،ی شروع م شب شوم  ک یاز  زیچ همه

 رود؟ ی م ش یو جذاب، چگونه پ  بایگل زمردانه آرتا با وجود مه  رتیبردن غ رسوالیبا ز  یتباه نیبه بار آورد، ا ی و تباه اندازدیب

 رد؟ یبگ  گناهیگل ب عاشق و مه  ی را در برابر آرتا نت یو انتقام دو مرد بدط نه یک ی جلو تواند ی م  یکسچه

 "زدمنانیسرآغاز داستان با نام ا "

  نیرنگ  یپرک گل ها یخواهد رنگ آرامش را با باز  یکردن ندارد. م انیبار قصد طغ ن یماند. ا یداند که باز هم نم ی ماند، م ینم

 باشد. ی انکمان؛ باز همان مه گل ِ شبنم نشسته نوجو

 خساست نداشته باشد؟ ایشود دن  یم

 به قبل باشد؟ یتواند دختر  یم

 نکند؟  "مرد "ک یجا ارزان  کی اش را باهم  مانیو ا ن یشود قلب و د یم

 اش داشت، نداشت؟ ی بچگ  اری ی معرفت  ی گنجانده. نگاه آخرش در بدرقه تلخ او و ب شیرا در پک ها شیسوال ها بارها

 گذاشت.  یاش م ی جفت تخم چشمان کهربا ی که مادرش او را رو شیها ی مثل بچگ  رد،یخواهد تن اش را تنگ در آغوش بگ  یم
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 انباشته از بغض و... بغض است.  گلوگاهش

 به صدا آمده که آمده؛ مگر آدم نبود؟   ی آبرو  ی رسوا شده! تشت ب ایکل دن   ی جلو ی داشت وقت  یفرق چه

 نبود؟  دختر

 نبود؟  عاشق

 ...گریطرف د شیاهایطرف؛ مرد رو ک ی ایهمه دن شیبرا اصال

 تر و وزن دارتر است؟   نیوزن ِ سنگ  کدام

او را لمس در خواب   یلب ها دهی. چه وقت ها در خوابش؛ طعم نچشد یدندان کش ر یست را نرم زکه رنگ گل انارسرخ  لبش

 ...دهیند 

 فر دارش را حس نکرده...  ی موها نوازش 

 اش تا مدت ها در گنج ِ بکر دخترانه اش محفوظ نمانده؟  حهیکه را  یعطر تلخ ای

 ؟ی ن یرا نب  شیو دلدار او؛ خواب لب ها یشود عاشق باش  یم

 دلک اش است. ی ابد  دگاهیو تبع   ی تمام زندگ شیچشم ها که 

 زند، غصه دار و حزن وار.  ی چه مو چه د یگو  یدارد بامرام. به خودش م  یکردن هم حد   نیو سنگ  سبک

  نهینفسش را بند و حبس ِ س  یبعد  یکند! مشت دوم محکم تر... مشت ها ی کوبد افاقه نم یگذارد، آرام م   یقلبش م  یرو  مشت

 کند.    یداغدارش م

 اش؛ او را درهم شکافت.   نیزهرآگ ری با پرتاب کردن ت نداختیاش است، ن فته ی که ش   ییو نگاه خرج او رفت

 ست. اما خاص و خصوص قلم بنده  ِ نیسنگ  یسبک کم نی. ا

همه حاضران داخل   ینی ب ریزغال گداخته ز یاسپند رو  ی مختلف از انواع اقسام عطر و خوشبو کننده بدن با بو حه ی عود و را یبو

 بود.  دهیچیپ شگاهیآرا

کفاف خنک کردن همه   شگاهیسالن بزرگ آرا یاما درجه مناسبش در فضا د یوزی درجه مناسبش م ی رو  ی کولرگاز که ن یبا ا گرما

 .کردند ی احساس گرما م  نیسنگ  یهاون ی نیو ش  کاپ یها با آن همه مو خانم   کردی را نم



 جورچین 

5 
 

 .د یچیپی دار از هر طرف ممارک  ی شیلوازم آرا  یبوخوش  یهاحه یزنانه و را یشده با عطرها ن یعرق بدن عج یبو

 کالفه چشم چرخاند: زد، یرا تند تند باد م  بازش مه ین قهی که   یبا حرص درحال ایمح

 کردن، مگه نه خاله؟  ر یچقد د -

 تکان داد:  یسر  حواس ی بزرگ زل زده بود، ب ی قد  نه ی مقابل آ ششیکه به چهره غرق آرا ی درحال لدایگ

 گمونم...  -

 اشاره کرد:  یمیبا لبخند مال  گرش یآرا  ره،یرو به من سپس

 عروس خانوم در چه حاله؟  -

  کیتا موقع ورود داماد، موز کند ی را عقب وجلو م هاک یموز شخند یبا ن کرد ی م م یرا تنظ ستمی س  ی که صدا ی درحال ره یمن

 دهد.  هیاش هد چندساله  ی مشتر ی را برا یماندن اد یشب به  کی العاده شاد در سالن غوغا به پا کند تا فوق 

 کرده واقعاً... ر یبه همراه آقا داماد! د نیزنگ بزن ه ینظرم به  -

 کنان دستانش را بهم کوباند رو به شاگردانش اشاره کرد: خنده سپس

 !نایدی تا آقا دوماد شاباش ندادن، هم بهشون َشنل عروس خانوم رو نم نی ریشنَل عروس خانوم رو بگ  -

 : د یلبش را گز جان یبا ه ایمح

 ...ایزاریاون رو ب اومده؟ د یجد  ک یخانوم، اون موز رهیمن -

 :رفتی درمانده ور م  کرد،ی م ش ت یبود و اذ نیسنگ  ی اش که کم ی با چشم چرخاندن با لبه لباس مجلس لدایگ

 گل هنوز حاضر نشده؟ مه  -

 قدم برداشت.  کوریو پد  کوریسمت اتاق مان ی تکان داد با کنجکاو ی متعجب سر ایمح

 متنوع!  یهابلوند و بافت  یاز موها ی انبوه ،یاشه یتاج عروس و کمد ش  یهاقفسه  ره، یخ یبراق و نورها یهابا سنگ سالن

  یهاها با آن کفشزدن و راه رفتن خانم با قدم شد،ی م  دهیرنگارنگ د یهاتا الک  یاز س  شیب ، ی قد  نه یکنار آسنگ  ی رو در

 . کردی م د یتول  ی ناهنجار  یفک پارکت صدها ،ی دار مختص عروس پاشنه
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با صاف   ردیگی چشم م تیبا رضا  داد،ی نشان م ی و اندام  تیرا ف شیانقره  ی کنار چارچوب که لباس مجلس ی قد  نه ی ر آاز کنا ایمح

 :زند ی آهسته پرده را کنار م ش،یکردن گلو

 عروس خانوم...؟  -

گرفته بود.   ی بایسرش فرشده و حالت ز ی جلو  یموها اما تمام د یکش اش یشانیپ ی جلو ی طبق عادت دلشوره اش، دست گلمه 

 پرده را کنار زد اما همان کنار پرده نازک جاخورد.  ایمح

 : د یبودند، به وضوح مبهوت پرس  دنیکه آماده بار  یو چشمان  دهیگل و لبان لرز دم دستان مه   یگوش   دنید با

 گل؟ مه  شدهی چ -

  ی دارزنگ  ی. منقلب شده با صدا کردند یاش گرومپ گرومپ م . تمام نبض سر و کله فرستادی م  رونیب بند مه یمنقطع و ن ش نفس 

 :نالد ی م

 ! دهی رو جواب نم ش یآرتا گوش  ا، یمح -

 

 گل نشست: با تعجب و شوک پرده را تند کنار زد و کنار کاناپه ال نود، جُنب مه  اش ی دوران بچگ  دوست

 ده؟ ی ! چرا جواب نم ؟یچ -

 

 ال کشاند، محزون و نگران هق زد: اش را بانم زدن نگاه کدر و آماده نم  گلمه 

 افتاده؟  یاتفاق  کنم ی ... حس مزنهی دلم شور م دونم، ی نم -

 به او زد:  یبا هراس تشر آرام ایمح

 تو؟ نفوس بد نزن، اصالً صبر کن... یگی م  یچ -

را باال   اش ین یدار و کنجکاو ب گل خش گرفت که مه  یادم دست عروس را چنگ زد، تند تند شماره  با شتاب و عجله تلفن  خودش 

 :د یکش

 ؟ یریگی رو م یشماره ک -
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 ضرب گرفت، تند تند سر تکان داد.  نیزم  یلب فشرد و با نوک پا رو  ایمح

 را با جان و دل حس کردند.  گریدک ی یو دلواپس ی بود اما نگران شانیگل هم نگران و پرداشت، مه  استرس 

 چندبار پشت سرهم اما انگار فرد پشت خط قصد جواب دادن نداشت. د، یممتد به درازا کش یهابوق

 :د یگوشه لبش را جوئ ی عصب ایمح

 ! ده؟ی چرا جواب نم یلعنت  -

 : د یرا چنگ زد و خفه نال ایف محمضطرب، ساق دستان ظر گلمه 

 تو...  ی جون به لبم کرد ده؟ی جواب نم  ی ک -

 جنباند: یحواس یبا ب  ی پراز اضطراب سر ایمح

 ؟ یرو دار تایشماره آناه -

ش رفت،  مخاطبان ستیل ی با عجله و هول کرده تو د یچسب ی گل در جا درشت شد بعد شتاب زده، تلفن را دو دستمه  چشمان

 اسمش زد و...  ی رو یاضربه  هوکی اسم آنا مکث کرد بعد  ی ها؛ روو رو کردن شماره   ریبعد ز

 ازش بپرس...  -

 بزاق دهانش را با استرس قورت داد:  گلمه 

 باشه باشه هولم نکن...  -

 با شتاب و ملتمس زار زد:  د یفرد پشت خط را شن نیآرام و دلنش یصدا که، ن یمحض ا به

 ؟ ییلو، آنا! کجاا -

 گرفته لب فشرد:  یخفه و باصدا تایآناه

 داداش؟جانم زن  -

 :د ییخشنود شود. نگران و دمغ لب سا "داداش زن  "کلمه  دنی وقت نداشت تا از شن گلمه 

 ...ہدنبالم؟ دو ساعت ومدهیآرتا؟ آرتا کجاست؟ چرا ن -
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 زد.  رون یحدقه ب  انیاز م شیهام ماند، چش بازمه یناخودآگاه ن شیهالب  تا،یهق هق آناه یصدا با

 او نبود.  ل یکه ابداً باب م دهیخواب یند یناخوشا یزهایهق هق، چ نیاز پشت کمرش ُشره کرد، پشت ا ی سرد عرق

 :د یمرتعش بلند پرس   یبه خود مسلط شد با جان کندن، با صدا ی سخت به

 ؟یکنی م  ه ی! چرا... چرا گرشده؟ی چ -

 

 چشم دوخت. اش ق یبه حرکات پراضطراب رف ی دندان گرفت با حدقه زدگ ر یوحشت زده گوشت کف دستش را ز ایمح

 ... ـیاصالً چ ومده ی چرا آرتا ن شدهی آنا تورو به خدا بگو چ -

 

 کاناپه خشک شد.  یسنگکوب شده رو  تا،یاز زبان آناه یادو کلمه   دنیبا شن گلمه 

 از طپش افتاد! یاقه ی دق  یاش براماند، نبض قلب   رهیخ یکوربه نقطه  اش ی ناباور و باران نگاه

 را چنگ زد:  اش ق یخشک شده رف یهاو شانه  د یکش ی بلند  غ یملتمسانه ج ایمح

 گل.....؟مه  -

شوکه سرش را به سرعت باال کشاند و رو به   ا،یبلند مح غ یبود که با ج ش ف ی داخل ک  اتیکه درحال چک کردن محتو لدایگ

 : د یپرس  رهیشاگرد من

 خبره؟! چه  -

  یهاباره دوان دوان با آن کفش کیگل، دخترش با علم ِ مه  لدایماند که گ خکوبی م کوریبه اتاق پد  ی سوال رهیمن یهاچشم

 و دخترش رساند و پرده را شتاب زده پس زد:   ایخود را به مح ب یبلند با مصپاشنه

 شده؟ی چ -

اش را محکم در آغوش  و دختر شوکه  د یدخترش، محکم به پشت دستش کوب بیو حالت عج  شدهخی صورت و چشمان م دنید با

 .د یکش

 ! یوا  -
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 لرزانش گرفت.  را با دستان  اش ق یدهانش را دردمند فرو داد و دوباره تلفن رف  بزاق

 

 واسه دخترم افتاده؟   ی چه اتفاق شده،ی چ ا، یمح -

 بود شماره کوروش را گرفت. ی بود اما به هر زحمت دن یزار بزند، دلش درحال ترک خواستی دلش م  ایمح

 : کردی و التماس زمزمه م ی دواریبا ام رلبیز رفتی رو م را قدم  ی تند طول و عرض اتاق نه متر تند 

 جواب بده... جواب بده... توروخدا جواب بده...  -

 .ستادیا شیدار مرد پشت خط، با تعلل سرجاو خش  خسته یباصدا

 الو، کوروش؟!  -

 کرد:   شیدوباره ملتمسانه صدا ، یاو با چنگ زدن بدنه گوش  د،یوبلند مرد که به گوشش رس   قیعم نفس

 و...   ومدهیکه آرتا ن  شدهیخدا... چکوروش جواب بده، دق کردم به  -

 قطع کرد:  یمرد، حرفش را شاک ی حرص لحن

 االن...  قم یهت بگم، هان؟ بگم که رف ب روی چ -

 وحشت زده لب لرزاند: ا یکه مح د یکش یاکالفه  پوف

 افتاده؟  ی ! توروخدا بگو... واسه آرتا اتفاقشده؟ی آرتا چ -

 .د یکه از پشت خط بلند غر  یماند و مرد  خکوب یگل مصورت غرق اشک مه  یناباورش رو  نگاه

 آرتا رفت... آرتا گورش رو گم کرد!  -

 . د یکوبیها موار به جداره دهان و نبض سرش، طبل  ان یم ی بیقفسه اما با قدرت قر انیشده در م  ف یضع نبض،

 رفت...؟! کجا رفت؟!  -

 چشم در حدقه چرخاند، خسته و درمانده با درد پلک فشرد:  کوروش 

 ! نیامشب کنسله، هم یشون تماس گرفت و گفت عروس بگه پرواز کرد... فقط با خونه  ی به کس که ن یآره، بدون ا -
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 به صورت زردکرده اش زد:  یچنگ  ایمح

 آرتا...   یعنیکوروش؟!  یگی م ی...؟ چخداا ی -

 

 افتاده؟  ی واسه آرتا اتفاق ؟یش ی قرمزتر م یچرا هع ا؟ یخبره محد بگو چه  -

 مستاصل گفت:  یایتکان داد به مح یسر یمانیو پش یگل؛ با ناراحتمادر مه  لدا،یگ ی صدا دنیبا شن کوروش 

 پول بشه و...«  ه یسکه  نشکهیارین جانیکه نگو... انگار بمب انداختن، ا  هیبلبشو جان یخودشون، ا گل رو ببر خونه مه  »

 

، با آن  با بادبزن تند تند صورت ملتهب وداغ شده  داد، ی گل فرو مخورده مه رژ  یهابه خورد لب  یقند آب   کهن یبه محض به ا ره یمن

عروس؛ با   انیعرمه ین یهابا اشاره به شاگردش به مالش شانه  د،یکشی برجسته اش زبانه م گونه   یکه تند تند از رو  یهااشک لیس 

 کج کرد:   یسر یناراحت

 عروس خانوم حالت خوبه؟  -

ش گذاشت از ته  صورت  یاش را قوا داد با هق هق دستانش را رو که فشارش را به حالت نرمال آورد و ضعف  قند به مدد ِ آب  گلمه 

 دل بلند بلند زار زد... 

 : د یشوکه، توپ یایو مغموم رو به مح ی عصب لدایگ

 ... ہک  ترسهی آدم م   ن،یکنی م نیگل همچبگو، چرا ماتت برده؟ چرا تو و مه  یز یچ هی د تو  -

 : د یدندان کش ر یگوشت لبش را ز ایمح

 آرتا...  -

 تکان داد: یآلود سر اخم  لدایگ

 ؟ یآرتا چ -

 : د یبا تعلل لب جوئ د یکش  یدارو کش   قیعم نفس
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 منحل شده... االنم...  یآرتا رفته، عروس  -

 

 ...؟! یچ -

 : د یهم فروبست. درمانده و پرعجز نال ی ش را با درد روجفت چشمان لدا،یبلند گ غیج با

 که...  دم یخدا منم خبر ندارم فقط از زبون کوروش شنبه  -

 کنه؟ ی نشخوار م ی زیچ ن یغلط کرده، اون پسره مگه عقل داره که همچ -

گر، سرش را با انزجار چرخاند و با با با اخم و نگاه سرزنش  د یکش  ایمح  زده خیتلفن را از کف دستان   نیغضب و خشمگ  با

 گرفت... ی کردن شماره ا ی خودخور

 را محکم گرفت.  ی دسته صندل یدگی و خم ی هوشمندش با دردماندگ یگوش  ی رو لدایشماره همسرش، گ دن ید بانهرمزخا

 پچ زد:  یاز پسرش؛ رو به هرمزخان با شرمندگ  نیچرکدخت، ناراحت و دل  پوران

 بار بزاره!  یآش   ن یپسره قراره همچ نیداداش به خدا من خبر نداشتم ا -

 آهسته لب زد:   فروغیزد با چشمان ب یلبخنددردناک  هرمزخان

 ...جان یا ارهیبدم؟ پشت خطه و منتظر اومدن دوماد که دخترمون رو ب یرو چ لدایحاال جواب گ  -

 اش نشست.کنج لبان مردانه   یچرخاند و پوزخندمضحک یانیاع قه یرا دور تا دور تاالر باشکوه با تجمالت غرق نور با سل  نگاهش

  یبگم به دخترم که تو  ی ... حاال من چکردنی م  یبافالیاز سفره عقدش خ د یو ام ی ها رزو کرده بودن با شادکه مدت  ی تاالر -

 بگم پوران؟  یمنتظر دومادشه؟ چ  شگاهیآرا

  یهادستان چروک با رگ  ،یشتریب  ی ش کرد و باز با شرمندگبار پسر نادان چاریچند ل رلبیز  د یلب گز  ظ یبا غ دختپوران

 برجسته سبز برادر را سفت گرفت و ملتمسانه پچ زد: 

دخترت رو    یز یغلطو کرده... اصالً خودم تا آخر عمر کن نیداداش که پسرم ا  اهیروم س   شت،یام پخدا من شرمنده یخداوند به  -

 نکن... ش ن ینفر کرده  یکرده... بچگ  یپسره احمق، نادون ن یتو، داداش بگذره از گناه ا  یول کنمی م
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 . د یپردرد هرمزخان واضح به گوشش رس  پوزخند 

کاشت و رفت... اونقد    شیشونیپ ی رو اهیدخترم رو هم برده... لکه س  ندهی و آ د یمنو فقط نبرده! ام  یپسرت آبروکرده؟! شاه ی بچگ  -

 کم داره که...  ی تو روم بگه چرا! چرا رفته؟ اصالً دخترم مگه چ اد یمرد نبود تا ب

 

 باعجز حرفش را قطع کرد:  نپورا

 حرفو نزن داداش... نیَسرتره... ا ل یفام ی کم داشته باشه! اون دختر از همه دخترا ی ز یگل اگه چخدا که مه به  -

 : د ینال هرمزخان

  ن یو آشنا، دخترم رو تنها گذاشت و رفت... د آبروم رو برد  بهیهمه غر نی ا ون یم  شونی شب عروس  یپس چرا ولش کرد... چرا تو  -

منو،   ی پوران پسرت آبرو یفهمی کرده، م   یساعت ق  هی  یکه جمع کرده بودم رو تو  یعمر اعتبار  هی کارن یشماها... اون پسرت با ا

 چه کنم؟  ییآبرو  ی ب نیبُرد، نقل مجلس کرده... من با ا ههم ش یبرگرد پ برو ی داداشتو ب

 ...د یمنقطع کش یهانفس صدای اش گذاشت و ب صورت شکسته  یش را با غم رو تان دس  سپس

پدرش را سمت   ی توس  دار تلفن دوخت هرمزخان چشم دوخت که آتوسا با چشمان سرخ و نم عاجز به کت وشلوار دوش  پوران

 : د یگرفته نالخش  یمادرش، پوران دخت گرفت با صدا

 ! هیعصبان می لیپشت خطه، خ ییدازن  -

 زده گرفت، به زحمت دهان باز کرد.  خی ی کرد و تلفن را با دست  بیهم ک یدخت با حرص چشم رو ورانپ

 ... لدایالو گ -

 

 ه؟ یمعلومه که آرتا کدوم گور چیه -

 نکند.  دهیدتا درشت بار مادر رنج  د ییلب سا ظ یدخت با غ پوران

 احترامت دست خودت باشه... ی ول  یناراحت دونم ی م  لدایگ -

 : د یکش ی پر درد اد یفر د،یلرزی که تمام بدنش م   یبا خشم درحال لدایگ
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 گه؟ ی م  یچندساعته کاشته؟ اصالً کوروش چ جان یمنو ا چارهیدختر ب عشور،یاون پسره ب یوقت  ؟یپوران... چه کشک ی چه احترام -

 کرد:  یادندان قروچه  پوران

 گفته بهتون، مگه؟  یاز مادر چ زتریعز هی خبره؟ اون داچه  -

 پوران دخت درهم جمع شد! سوخت. یایزد که تمام زاو یپوزخندصدادار لدایگ

از زبون خودت   خوامی کرده؟ م  یغلط نی پسرت، دخترم رو قال گذاشته و در رفته؟ آره پوران؟ پسرت همچ گه ی گفته؟! م  یچ -

 ... ہبشنوم ک

 

 :د یلکنت وار پرس  ی تلفن را از دست مادرش چنگ زد با هق هق و درماندگ د یشتاب زده با ام گلمه 

 ... آره... آرتا...گنی عمهع... عمه پوران... راست م -

 دهانش را پردرد فرو داد:  بزاق

 دنبالم... آره عمه اون... رفته...    آدینم .. یآرتا نم -

 با هق زدن ناالن کرد: وارمظلوم 

 آرتا رفته؟  -

روحش را   لدا، یگزنده گ یهااش را در کند اما حرف به خود مسلط باشد، حال و روز برادرزاده  کردی م ی سع یلیدخت خ پوران

 . زدی . آتشش مدادی م  قلیص

 ...یعن ی... د یپرواز پر ن یبا اول شیساعت پ ک یآره رفته، آرتا  -

  یابدون ذره  قتی حق اش دهیدرِ داغ دلش چشم دوخت که رُک و پوست کنده به دخت ناباور و شوکه به خواهرسنگ هرمزخان

 وجدان به زبان آورد. عذاب

صورت    دنیپا و اون پا کردن با د نی . با استادیخان کنارش، درمانده ا دون یپوران دخت بود که فر یهمه خونسرد  نیا مات

 گُرگرفته هرمزخان باالخره حرف دلش را زد: 

 برگزار بشه و...  یعروس  ستیقرار ن گهید ی برن بهتره؛ وقت میرو رد کن  ل یفام -
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 دهانش گذاشت و بلند بلند هق زد.   ی آچمزشده، دست رو گلمه 

 گل؟!مه  شدهی خدا، چ یوا  -

 را لمس کرد:  ش ق یرف انیعر ی هم وحشت زده بازو ایمح

 ... خاله...یب... واامش شهی چرا تموم نم ایخدا گل...خدا... مه  یا  ها؟یکنی ... سکته م زمینکن باخودت عز ؟ یگل خوبمه  -

 

  توجه ی نشسته بود. ب یاش به سختکه در تن  ی د یخودش و لباس سف دن یکرد از د  یتالق   یقد   نهیآ  ینگاهش رو کهن یهم گلمه 

 ...یاش را برداشت و محکم پرت کرد گوشه عروس با غضب و خشم تاج 

 با هول واال خارج شد.  ع یاز اتاق سر ، یزیشکستن چ دنیبا شن ران یح ره، یمن

بود و با   شی درحال کنَدن تور موها واروانه یکه د یگلنگاه گرفت به مه  ی که گوشه سالن افتاده، به سخت ی تاج عروس  دنیاما با د  

 با اعتراض ال رفت: شی. چنان جاخورد که ناخواسته صدازدیرا چنگ م  شیهق هق موها

 ؟یکنی م  کاری چ یدار  -

باال   ظ یشده اش را با غ ب یک ی نیشده اش، دردمند چهره جمع کرد. ب ون ی نیش  یتارها شه یش و کنَدن راز سوزش کف سر گلمه 

 :د یکش

 خاطر زشت بودنمه... من... من... مزخرف... آره اگه آرتا ولم کرده به  یچاق  نی... اهیبدن لعنت  نیا ری همش تقص -

 

 ش داد: و دلواپس محکم تکان  شانیسکته کرده پاتند کرد سمت دخترکش، پر لدایگ

 گل...؟نکن باخودت مامان جان... مه  -

  گفت ی م یزهایچ رلبیش بود و مدام زهنوز درحال کلنجار رفتن با لباس تنگ عروس  نینبود، خشمگ  ایدن  نیگل انگار در امه  اما

 اش، او را از جا پراند...گونه چپ   یرو  یمحکم   یلیباره برق س  کیکه 

 

 گونه زُق زُق کرده اش گذاشت و مظلومانه و دلخور به مادرش چشم دوخت. ی اش را رو زدهخ یکف دست   رانی و ح ناباور
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 شُره کرد:  لدایاز گوشه چشم گ اشک

 ...  ی... غلط کردم مامانزنمتی نم گهی نکن مامان، غلط کردم... د -

 .د یخود را عقب کش وارکی ریگل هستمه  رد،یر آغوش بگ دخترکش را د خواستی م تا

 با دستان باز جلو رفت:  ریمتح  ا یعروس جاخوردند، مح یاز حرکت تند و تهاجم همه

 گل...؟مه  -

 تشنه و عطش داشت. داًیکرده بود. شد  ی و خودآزار  ده یکش غ یشده دهانش را فرو داد، از بس جبزاق خشک  ی به سخت گلمه 

 

  یدست  فی مادرش دو دو زد، به سرعت و شتاب زده سمتش هجوم رفت و ک ف یک  ینگاهش رو  د،یاطرافش را کاو ک یریبا هست تند 

 را با خشم چنگ زد...  لدایگ

 ؟ یکنی م کاری چ -

  ی بد  یشد و صداکف پارکت پخش و پال   یرو  ف یک  اتیمادرش را کف سالن سر و ته کرد که تمام محتو فی مالحظه ک بدون

 کرد.   د یتول

قدم تند کرد   ی توپر دوان دوان سمت خروج کل یپاشنه بلند و هرا در کف دست گرفت با آن کفش چیخم شد و سو تیاهم بدون

 و راهش را سد کرد:  د یهم وحشت کرده به سرعت دو  لدایکه گ

 ؟ یدی خودت و مارو دق م  ی چرا دار ؟یها مامان ؟یری حالت کجا م نیبا ا -

 

 :د ی کوب ظ یکف سالن پرغ ی و پا رو د یکش یخراش بلند و گوش  غ یآخر زد، ج م یبه س  گلمه 

تا با    رمی مامان... م یفهمی فروخته... م یرو به چ دشمیبُرکه نامزد و ناف   ی که قالم گذاشته...  من نمیخودم بب  یتا باچشما  رمی م -

 و آرتا هنوزم... هنوزم...  گنی که گفتن آرتا ولم کرده، نشون بدم اونا دروغ م ییاونا

تار شده و   اش یشمی چشمان  یرفت و در فشار و شوک تمام عضالت بدنش منقبض شدند و جلو  لی کرخت و خسته تحل شیصدا

درهم   ایبا هق هق مح لدایبلند گ غ یافتاد و همزمان ج حالی ب لدایدستان گ ی دفعه خشک شده رو کی  ،ی عضالت عروق ی با گرفتگ 

 ادغام شد.
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 گل....مه  -

 *** 

 

  شهیهمواره به ش  یشد. شاخه ا  یپنجره مات اتاق اکو م ی اتاق با نم نم زدن باران رو کیتار  یدر فضا  زیرعد وبرق رعب انگ  یصدا

را هرچه سوزناک تر   یدلتنگ  ی شد و نوا یم  ر یپنجره دوجداره مات ذره ذره سراز شه یش  یرد قطرات باران به رو  د، یکوب  یپنجره م

 نواخت.  یم

 

شان پوش  ینارنج یهابا برگ  ده یو درختان سربه فلک کش  کرانیگرفته؛ به خزان ب  یزارش را با اندوه از آسمان ابر  سبزهیها چشم

 را داخل کوچه خلوت ُسراند.  ش وغ فری و نگاه ب د یشدن بودند، چشم دزددرحال له   سیخ نیزم یکه رو 

 

بوسه باران    ی به نرم ی گشود و پلک آرام ی اش را با مکثشدهچفت  یرا داشت، لب ها اریپرنس جوان در انتظار  کیشکوه  نگاهش

 هم نهاد.  یها، آهسته روپرک گل  ی به رو

 شخم زد.  نیچرکرا دل  یاش، گذشته ا بانه یحلقه کرد. در آغوش غر ش ان یعر ی سردش را محکم بند بازوها یهاسرانگشت

. آه  شدند ی او لمس م زیآمطنت یش  یهاتوپرش با خنده  ی بازوها شد،ی مدام نوازش م گرش تیکه در آغوش گرم حما یهمان 

 .کشد ی از ته اعماق دل م یبارحسرت

 

  ست،یکه او تنها ن کرد ی بلکه به او خاطر نشان م بُرد، ی شدن تند مدام باران؛ دلش را همانند گذشته ها نم ر یآسمان و سراز غرش 

 .ستیکند؛ که او ابداً تنها ن  یادآور یاو فرستاده تا   یمعجزه رحمتش را برا  شیخداوند هم برا یحت

 

انگشت شصت گرفته و آهش   غهیرا با ت ید یک مرواررد ِ اش  د؛یچشمان به نم نشسته اش کش ر یرا ز اش ده یوکش فیظر سرانگشتان

 فرستاد.  رونیرا در دل با غم و اندوه ب

 . ردی گ ی م ی قیگذارد، خسته و محزون دم عم ی هم م یخسته رو  یتفاوت پلک  یشود، ب ی تلفن همراهش بلند م  ینوا
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شود و خسته تر   یم  کینزد یاس یکنسول کنار تخت دو نفره   زی! کالفه به سمت میخواند، به کرار وطوالن ی تلفنش مدام م  یآوا

 اش ی کنج لب گوشت ی . با نگاه به عکس دو نفره اشان، لبخند تلخردیگ   ینبض زده، تلفن را با دست راست م قه یبا شق شهیاز هم

 زند.  ی سبز را م  کون یآ ی قینشاند بانفس عم

 الو..؟  -

 پرد وسط حرفش:  یآنکه مهلت دهد پابرهنه م  یب

 الـوو... مه گل؟!  -

 تو؟   ییدختر کجا  اوف

 ؟ یدی جواب نم صابویچرا اون ب  ،یبه لبم کرد  جون

 

  یو گرفته است که حت  نیغمگ  یاد یدوستش، با دو انگشت شصت و سبابه اش کنار چشمش را فشرد. ز  ییحوصله از گزاف گو  یب

 حوصله خودش را هم ندارد. 

 شده؟ی چ ا یمح -

 

 :د یدرنگ پرس  ی کرد باتعجب ب  یدارمکث کش  ایمح

 اومده؟!  ید یفهم -

 را با توپ پر شروع کرد:  اش ینداد و پرچانگ  مهلت

تعجب کردم... آخه تحفه بعد هشت    یلیدعوت شدن آ، خ  لیکه آخر هفته بخاطر اومدنش همه فام دمیشن نایاز مامان ا ی وقت  یوا

 دونم؟!   ینم من  هیچه رسم گه یجشن و دعوت د گهی شون آوردن... د فیسال تشر

 

 :زند ی دهد. با منظور دم تلفن شمرده پچ م  یم  رونیرا پر صدا ب نفسش

 بد؟ ایخوبه  ن یآدم باشه هم دوست، ا ل یدوست آدم هم فام -
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 پرسد: ی از پشت خط م یاد یبا تعجب ز ایمح

 ...؟! یچ ی عنی -

و حالت خوبه؟ اصالً رو به   ی زونیم  نمیاز چه قراره؛ بهت زنگ زدم که بب ان یجر دمیبده من بفکرتم و تا فهم ، یبگ  ی خوا یم  یعنی

 و...  یراه

 نفس زد:  کالفه

 ... ایامون بده مح -

 چرخد: ی ش آرام طول و عرض اتاق را مکف اتاق   یفرش نه متر  ت،یعرض اتاق بدون اهم در

رفتن فرودگاه    دون یبابا و مامان هم همراه خانواده عمه پوراندخت و عمو فر ختم، یبهم ر دم یکه خبرش رو شن شبیدونم از د ی م -

 ...  نای و ا شواز یواسه پ

 

 مالحظه مداخله کرد:  ی صبر، ببدون  ایمح

 جان من؟!  -

 !وا

 ؟ یاون عوض ی و عمو هرمز، رفتن پ  لدایخاله گ ی چ یبرا

 خدا... یا

 ...کهیرو ثابت کنه، مرت ی م خرد کرده... حاال هم هلک هلک برگشته چاون همه آد ی زده تنها دخترشون جلو کارهینبود پسره  بس

 

 :زند ی م شیبا بغض صدا یب یگل با تشر وخشم غر  مه

 ا؟ یمـحـ -

 :د یلب گز ی با حرص و ناراحت ایمح
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 وقت خاله وعمو... رفت اون  ی با پروئ ی وقت ید ینرفته چقد تورو عذاب داد و چقد عذاب کش ادمیسوزه...  ی مه گل جان، آخه دلم م-

 

 دوزد:  یچشم م  ی قال ی اندازد به گل ها یم  نییو سرش را پا بلعد ی م ی دهانش را بادرماندگ آب

 درسته؟ م، یلش کنچا نجا ینظرم بهتره همگذره... به  ی گذشته... از اون زمانهم هشت سال م گه یگذشته ها د ست، یمهم ن-

 

 پرسد: ی م د یترد ابایمح

 ... جوون من فقط، نگو نه؛ باشه...؟شتیپ امیب ،ییبگم واال ... اوم االن که تنها یچ-

 :ابد یی کش م ی محو کم یگوشه لبانش به لبخند  

 . ایباشه ب -

 . جانیدهد، باشوق ه یجواب م  عی خوشحال سر ایمح

 . یدرتونم، با ی به قربونت دخترگلم، اومدم اومدم تا سه شماره جلو  ی ا -

 

خدا   شهیدختر هم  نیشود، ا ی م ره یکند. مه گل مات به همراهش و بوق آزادش خ  یپرست تلفن را هول کرده قطع م حواس 

 شد.  یدر رفتارش مشاهده نم  یمتانت  چیعجله داشت وه

 

دل، قلب،   یکه هشت سال، زخم بر رو  یدوباره کس  دن یفرو رفت. فکر آخرهفته و د شیبه تاسف تکان داده باز به غار تنها یسر

 از اوهام و سوال تنها گذاشته بود.  ی ایغربت سفر؛ او را با دن اریزخمش به د می روحش زده و بدون ترم

 بپرسد. وفای ب  یبرسد تا همه اشان رو در رو از آرتا ی را در صندوقچه اسرار نگه داشته تا بلکه روز شیسوال ها پک
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را شروع   یهمخوان ک یکند. همراه موز یگر اتاق خاص دخترانه با تم پسرانه بود، را روشن مگوشه اتاقش که جلوه  ستمیس  دستگاه

  یاش م  دهیرنگش را دَوران دور انگشتان کش  ییبا پوشش طال سیزند، روان نو  یکرده در همان حال دفتر خاطراتش را ورق م

 رود.  یفکر فرو م  ه اتاقش ب یواریبه کاغذد رهیچرخاند، خ

 

عروس   د؛یشیاند  ی خام دخترانه به سقف مشترک با او م یاهایآرزو و رو  ی نبود. با کل ش یب ی ساله ا جدهیکه تنها دختر ه یزمان به

که همه خاندان و اقوام از هوش و ذکاوت او مدام   ل یضا پسر محبوب فامکه از ق  یفرخ  زادکیعمه پوراندخت و نوه خاندان ن

 بود.  ل یاز دختران حسود فام ی لیکردند؛ قطعاً آرزو خ ی م د یو تمج  فیتعر

 افتخار خانواده وغرور خودش هم بود.چه شد؟ ه یکه ما  یهوش  "وپوران دخت بود  دون یآرتا پسر فر  "جا ورد زبان اقوام همه

 اشان با او...پسرعمه اش درست شب عقدکنان  دها؛یو تمج  فیآن همه متانت، تعر 

  نده یبه آ دهایو نبا د یشا یبدون در نظر گرفتن تمام  یاو را دچار غرور کاذب کرده بود که حت دهایو تمج  فیتعر نیهم د یشا

اسم فرزندان اشان   ی اشان هم برسد و حت  یکند تا به حجله عروس  یتازک یو   یروش ینشود، چنان پ  د یدچار ترد  یبا او حت یالیخ

 انتخاب کند.  ش یپ شیهم پ

   

و با   د یکه با نوک انگشت پاکش کرد. بغضش را همراه آب دهان به زحمت بلع   د یناخواسته از گوشه چشمش چک یاشک قطره 

  ی قلی خودکار ص یرو  شیفشار داد، ناخن ها انگشتانش ی را محکم ال سی نشست. روان نو ی صندل یبر رو  ی قرار  یو ب   یسرگردان

 کردند.  دایپ ییخراش جز

 

نوشت، چراکه   د یکاغذ سف ی شد بر رو یهمه حرف ها و درد دل ها را نم  شد،ی کاغذ منتقل کند اما نم  یخواست همه را بر رو  

 اش محفوظ داشته باشد. نهیقفلش را همچنان در س  د یدل محبوس بود،  با  یدل فقط برا  ی ممنوعه ها

 

فاش نکرده بود، حاال    یاحد  ی سراند، هشت سال بود راز دلش را برا ی خط خوردگ ی و بدون حت د ی را به دفتر سف ش یتوده ا نگاه

 .کند ی دار و خرد م حیدانست غرورش را ترج ی که م یراز  یافشا ی داشت برا  د یترد
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  ی شود، موها ی بلند م یصندل  یحال و سست از رو  ی ب د، یآ یه صدا در م نوشتن و ننوشتن که زنگ خانه ب  یدوراه   نیبود ب مانده

کند و آرام از چارچوب در    یرا به پا م  دش یصندل سف  ی دمپا نیبند. سنگ  ی م ی زاغش را با کش سبز رنگش دم اسب یشمیابر

 شود.  ی خارج م

خوشبو گل    حهیدهد. عطش وار را ی نظم م شیبه قدم ها ی گل ها کم حه یشده و سرمست از را نیی تز ی عیطب ی با گل ها راهرو

  رشانینظ نرگس باعطر کم  یهاگل عاشق گل امر واقف بود که مه  ن یبه ا لدای مادرش گ کشد،ی گل نرگس را بو م ی عیطب یها

 هست.

 

که   فهمد ی. مد ش ی خانه پژواک م ی نکره اش در فضا ی مکث وصبر، همچنان صدا  یدهد بدون لحظه ا  ی همواره صدا م فون ی آ زنگ

 فشارد.  ی با در نظر گرفتن تنها بودنش آنگونه بدون خجالت زنگ را بامداوامت م ایمح

 خورد.   ی گره م  یرود و نگاهش به سالن خال ی م نییپله ها پا از

 ! ترسناک و لرزه آوره.یخال ی نبود، خال چکسیه

 

آشپزخانه مجهز با تمام    یدهد؛ سپس خود راه ی فشار مکشد. پا تند کرده و دکمه را   ی م ی پوف کالفه ا فونیدوباره آ  یصدا با

آبچکان   یآورد از باال یمعجون مخصوصش را در م خچال یاز  تیاهم ی شود، ب ی اف م یام د  یها  نتیامکانات مدرن وبا کاب

 . زدیر ی م وان یش در دو لبزرگ در آورده و از ظرف مخصوص؛ معجون  وان یدو ل  نتیکاب

 

 ... به جان تو کم مونده بود برگردما... یدرو باز کرد   ریهالک شدم بابا چقد د  شیآخ ، یمه گل جون یوا  -

قاپد، با   ی معجون را از دست مه گل م وانیتعارف ل   یدهد ب ی کانتر م یخود را به رو  ه یبانفس نفس تک یصبرانه و با خستگ  یب

 کشد.  ی همه را الجرعه سر م یلبخندپهن

 واسم؟ ی زیبازم بر ی رحال داد... دا ی لی... جون تو خـشیآخ -

 

 شود:  یشمیسبک بار ره یخ زکرده یکند و چشم ر ی گل سرش را کج م  مه

 ؟ یکوه بود  -
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 کند:   یزند و دستانش را ازهم باز در دو طرف بدنش دراز م یم  یلبخند پهن ایمح

 ام!  وونه یکرد من د ی فکر م د ید  یم  یکه هرک  یبدو بدو اومدم، وا نجاینه خواهر، به عشق تو تا ا -

 سرش را خاراند:  ی جیگ با

 ام؟!  وونهی مه گل من د -

 ...دند یند  پیدختر خوشگل و خوشت ی زدند... انگار یاون مردم مشکل دارند که با چشم و دهن باز بهم زل م  ای

 

 برد:  یدستانش را باال م یشینما سپس

 . امیخجالتشون در باز  یواسه امضا اونوقت منم حساب  انیبشم و همه ب گری من باز  شهیم  یخدا چ ی ا -

 

 کند:  یم  یباز بلبل زبان اینوشد که مح یم  وانی ل اتیاز محتو یتوجه مقدار یگل ب   مه

ده به    یشدم... اصال استاد تو اجازه م  ی نه مدل م ایشدم  ی معروف م گریتورو داشتم حتما باز کلیو ه افه یخواهر، من اگه ق ی ا -

 بشم؟  یتا بارب   نمیبب  میو تعل  ام یمنم، ب

 

 اندازد:  یبه او م ینگاه اجمال می گل ن  مه

 ه؟ ی چ رتیگ  گهیمثل من...د ی ش  یچاق هم نم ی خور یم  یاز منم بهتره، تازه هرچ کلت یتو که ه -

 ها...  ستیبالیوال  میتو ت  یایب ی خودت نخواست درضمن

 ؟ یبفکرش افتاد شدهی ... حاال چیتون  یسخته و نم  یگفت   یم همش

 

 :د یگونه مه گل را نرم کش  یپهن شخند یزد با ن ی ا ثانه یلبخند خب ایمح

به خوردن و نخوردن داره...   ی چه ربط ن یدارم، ا  یگریآواز و باز تاری... بعدش من عشق گ نایو ا بالیخواهرجان، منو چه به وال -

 هوم؟ 
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 بندد:  ی اش پلک م ی گل با آرامش ذات  مه

 ! یمه که استعدادشم دارتو خندقَت خب معلو  یفرست  یم  یهرچ یوقت -

 

 نجوا زد:  یز یبا انداختن دست پشت ِ گردن مه گل و طرف الله گوشش؛ با لحن شور انگ   ایمح ز یآم  طنتیآرام وش   نوچ

! حاال بدون  یخندد ی اون چالگونه داره تو غنچه م ، یندار ی خودمون فرق فیک  نای.. اصال تو با کاتری فی تو که رد ره،یتن بم نیا -

 ! میچالم قبولت دار 

 . فهیو اندامت که رد  یخوشگل مهم

 سرخوش ُسراند: شه یهم ایهم فشرود، نگاه براق اش را به مح یرو  لب

 نه من! کار وبار؟  ی دار  یست یتو عشق آرئ -

اش   افه یدورش، به تعجب او و ق  دهیتن  لهیپ ی پرواز پروانه ها از رو یبه آرام ،ی! مه گل لبخندمحو دنی کند از نفهم ی تنگ م چشم

 زند:  یم

 ؟یکن  ت یلیمخ من رو ت  یایکه ب  یجوون من رو قسم آورد  -

 اش استوپ کرد:  ی عکس ورزش  ی نگاه به اطراف چرخاند رو د، یاش را از داخل گز لپ

 ؟ یر یگ ی که برام دست م شت یپ امیمرام ندارم واسه تنها نبودنت ب جور یمن   ی عنی -

 منتظر جواب.  یایمح  ی خودش؛ برا یاز معجون مقو یبلور  وانیاش را با پُرکردن ل تیرضا

 پنج شنبه و ...  یواسه مهمون  یلباس ندار  یبگ  ی فکر کردم اومد  زم،ینه عز -

 

 مقدمه گشود:  ی زده پا در هوا نطق اش ب جانیکالم اش به اتمام برسد، ه نگذاشت

 ! یول گفت ی ا -

 او شارالتان! ی دِمده شده، اصال ولش کن من رو چه به مهمون بپوشم...؟ تموم لباسام یچ من

 و محکم:  یکانتر، جد   یرو وانی ل  دنیدهد با کوب  یم هشدار
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 ! ؟…ــایمح -

 :د ینشاند با غم لب برچ یشانی کنج پ ف یکمرنگ وظر اخم

 مـه گــل...!  -

شوخ   یعنیطعنه اش رابه سبک خودش  شود اما یدهد، پشت به او از آشپزخانه کوچک اشان خارج م ی به تاسف تکان م یسر

 زند:  یطبع م 

 نظر به فکر کوروش باش بعد لباس تن بزن.  هی اول  یبپوش   یخوا  یم  یخدا عالمه! هرچ  ی بزرگ بش ی خوا یم  ی ک -

 

منطق اش    ی بکر و دست نخورده. اما پا  یشود وپر از احساس ها یگرم م رد یگ  یآمد ناخواسته، تن اش گُر م ی کوروش م اسم

که دلش خواست   ی زی ... هرچاینامزد  ای را، عنوان دوست  ده یگل دچشم اش دنبال مه  یکه از بچگ  ی گذارد کوروش  یهست، نم

 بگذارد.

 بهتون نچسبون بهم که عالج نداره خانم خانما! خودیب -

بود،   ی آزاد و با پوشش ورزش  شیکه پوسترها ی برد. اتاق ی ش پناه ما یروانیش  ریاندازد به اتاق کوچک ز یشنود اما گوش کر م یم

  خته یاش، برعکس اسپروت مثل پسران ِ مجرد درهم و بهم ر یاس یخواب با روکش تخت   یدخترانه ندارد البته مستثن  یرنگ صورت 

 بود! 

  کینگران و صدالبته هراسان بود. هنر دخترانه اش به هنر ش  ندش یآ یاتاقش گله داشت. برا یو شلختگ  ی از آشفتگ  شهیهم لدایگ

  ل یدانست دل  ینم ز یچ چیو کدبانو بودن ه  یشد وبس. از هنر آشپز   ی خالصه م مش یمال حه یبا را  متیقگران   یو عطرها یپوش 

 که...  یهم به آن هم، تجربه تلخ گذشته ربط داشت همان

تن   ه یشه  یم  دایقد وقواره منم پ نمینگاه بندازم بب  هی بزار  یاس دارلباس زاپ شه یکمدت هم ی گم مه گل؟ تو که تو ی م -

 مهمون کنم. 

و   ز یآهسته گام برداشته پشت به م ا،یمح  یشاخک ها زکردن یگوشه چشم ، نگاهش به دفترممنوعه اش افتاد، بدون عجله و ت از

  ی حرف سر  ی آرام ب یل یکشو انداخت، خ ی ش را الو دستانش را پشت برده آرام دفترچه ا د یلب ساب  ا، یبه نگاه منتظر مح م یمستق

 زده اش بلند شد. جانیه  غی . که جدادبه نگاه منتظر و ملتمسانه او، تکان 

 ! یعاشقتم مه یوا  -
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 "!یکوفت مهم "د یتا نگو د یزبانش را گز  نوک

تا کمر داخل کمد    یِایدهد، پلک اش را باز وبسته کرد که به مح یزد اما با سر انگشت نرم ماساژ م  یاش آرام نبض م  قهیشق

 دوزد:  ی خم شده، باتعجب چشم م شیلباس ها

 توش؟   یتا پشت رفت ی نطوریگنج که ا ا ی یدنبال لباس  -

بزرگ   نهیآ یدو گام رفته جلو   ؛یبا لذت و خوشنود  د یکش رون یاز رگال لباس ها ب یبلند  یو لباس مغز پسته ا   د یکش ی بلند  نفس

 کنکاوش کرد.  ین یزبیتن اش گرفت با دقت و کنجکاو به خودش ولباس با ر ی . لباس را روستادیا یقد 

سر رو شانه   تی به وجود آورده که با رضا یهم جلوه خاص یشمی ی ها یکرد، سنگ دوز   یاش را دوبرابر م  ی بایکنار لباس، ز چاک

 کرده و جواب داد:  ل یما ینگاه مشتاق به مه گل خونسرد؛ سر  کندبای کج م

 ! یجون مه یدار  قه ی خفن سل ی ول ستای دخترا ن  هی شب تیچی... هید ی از کجا خر گره، یج ی لیخ ییبپوشم؟ خدا نویگم، ا ی م -

 بار چشم در حدقه چرخاند:  نیگفت، حرص اش آمد ا باز

 کن، مه گل؟   ش ین مه گل ِ درست هج! بابا جان اسم میصد دفعه بهت نگفتم بهم نگو مه -

 نثار صورت گلگون شده اش زد:  یبانمک چشمک

 انه؟ یآد،  ی! حاال بگو بهم م یمه  یاوک -

حوصله اما آرام   ی شد، ب کشینگاه نگرفت اما با چند گام کوتاه نزد  "خاک به سرت ی عنی "زد یشان یپ یکف دست آرام رو  با

ها،   یورو کردن لباس مجلس ر یشده؛ ز کیمهم نبود. دست دراز کرد با چشم تنگ وبار شیهم برا ایکنارش زد. وا گفتن مح

  ی است که رو یدور گردن  هیبلند  و تنها نقطه قوتش، حاش  ی لباس ساده صدف ک ی. د یکش  رونیخودش را ب یبالخره لباس ِ انتخاب

 . کیو موقعر البته ش  نیسنگ  ،یها در جشن عروس  یی اروپا یلباس ها هی شب یز یوصل لباس، چ  د یاربازوها را با چندبند مرو

 هم باز... وباز.  شیدرشت و در حدقه گرد شد لب ها ایمح چشمان

 !؟ یبپوش  نویا یخوا  یم   -

 خاص و نرم. د،یکش رش یحر یبه نرم یطرح ساده لباس چشم دوخت، دست ی رو تیرضا با

 آره.  -

 گرفت:  شیفکر پ  یو ب   دهیرا نسنج  شیغرها اورد، یطاقت ن ایمح
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  هی خودت رو شب که ن یا یوقت تو بجا... اون رانیهمه سال اومده ا نیبابا طرف بعد ا ؟ یگ ی م  یجد  یجان من دار  ، یآره و... مه -

 ؟ یفروش کن ت یدخترکبر  هی شب ی خوا ی م ، یملکه ها کن

 فروش؟!  ت یدخترکبر

اشان ژورنال   ی زق وبرق دار بودند و طرح انتخاب ی زهایکه دنبال چ ل یدختران فام ه یعکس بقنداشت، بر یال یخ نیهمچ قطعنا

  ن یتر کیبود و مطمئن با همان لباس؛ موقعر وش  ی خودش راض یداشت وقت   یتیشک قبول نداشت، چه اهم یمد بود را ب  یایدن

 دختر مجلس! 

 هم بغض:  د یودهان به اعتراض گشود، تلخ شا د یگز لب

 کنم بدم بهش، چطوره؟  چیپ  ه یخودم رو هد  ی خواه ی م -

 کرد که...  ی نم یگدار کار  یبود و مطمئن، او ب نی هم بسته شد، حرف مه گل سنگ  ی باز نشده رو ا یمح لب

 ارن؟ یدم که پشت سرم حرف در ب ی م ل یفام یآتو دست دخترا  ی فکر کرد -

 کرد:   خودش اشاره به

 بده!«  ی انگار منتظرش بوده تا برگرده و عروسک دستش رو دوباره باز ده،یبگن اونقد به خودش مال «

 . یری و دلگ  ی دلخور  یبغض داشت بارگه ها شیناسزا ابدا.صدا دادیکرد اما داد وب یم تیشکا

  نیتجمل گرا ب  یبه اون مهمون ام یخوام ب ی . چون نمباشم..  ی قو د یاومدنش ناراحتم اما با هویکه چقد بابت  ی بفهم ی تون ی تو نم -

 شون! مونیپر پ ی ها بیکه فهم و شعورشون به قد ِ وتعداد النگ هاشون و ج یی اون آدما

دارند. با فرو دادن ته مانده بزاق،   دنیاش قصد بار ی زالل ها ی بندد، سُرابه ها یناراحت ونادم م یا یرا پشت به مح شیها چشم

 .کند ی ومت مقصد مقا

  ل،یآتو بهونه واسه خراب کردنم؟ تو که فام ه یکردند و منتظر   زیکه همه چشم ت یی به جا امیواسم راحته ب ی کن  یم  الیخ -

 ! یدون   ینم ؟ یبهتر بدون د یو شاهد؛ با  یدوست من 

 کرد، کاش. یباز نم  دنیشرمنده است، کاش دهانش را بدون سنج ایمح

 باور کن من قصد ِ...  یآبج  -
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ناخواسته او را   اهمیکند، دل ودماغ ندارد. مح ی تخت پرت م یساده اش را رو  یحوصله لباس صدف ی پراندن دست در هوا، ب با

 رنجاند.

 تونم داشته باشم؟ یم  یچه انتظار ه یاز بق ی کن  یفکر م ی نجور یتو که ا ست،یمهم ن -

مقابل   یحرف در آهستگ  ی ب د یاش گرفته، لباس را چسب نه یس  ی را رو ی غزپسته ا اشان، لباس م  انیم  نیفرار از سکوت سنگ  یبرا

 داد:   یهم فشار م ی که درهم چالنده ومدام رو  ی. نگاه شرمنده اش گره خورد به گره دستانستادیاش ا

 ... و ی رو به رُخش بکش تی بایز شیبسوزون  نکه یا ی کردم حاال که آرتا برگشته تو برا ی شرمندم، من فکر م یآبج  -

 ...؟ یکه چ -

 باال ببرد.  دنشید ی سرش را برا د ینشسته با یلیاست ه یدوپا  یصندل  یرا باال گرفت، هفت سانت بلندتر از او بود، حاال که رو سرش 

 مبهوت شد: یایدست باال گرفت مانع جواب مح   عی و سر د یفهم

 اون ترگل و ورگل کردم؟ یو مخصوصا خودش بفهمونم که واسم مهم بوده تا برا ه یبه بق -

. چشم در حدقه گرد چرخاند، د یهو بلندشدنش کش ک یاز  ی سر عقب گرفت هع عی سر ایباره، مح کی تند و   د یعقب کش شیجا از

 گل شد.روانه مه  نینگاهش سنگ 

وکار شده اش، نرمک باال رفت. به عقب   دهی قد بلند و اندام کش ِدن یگوشه لبش با د ستاد، یا یقد  نهیآ  یزد جلو  ینیپوزخندغمگ 

 به خودش اشاره زد:  تیبا رضا د یچرخ

کردم نه عمل نه مل، من خودمم   یتراش کلیبشم، نه ه میمشت آت وآشغال قا  هی کم ندارم که بخوام  پشت  ی چیمن ه ی نیب ی م -

که بعد اون فاجعه خودشو نباخت برعکس خودشو از نو شکوفا کرد! من   یاصل. همون  کزاد یدختر هرمز ن کزاد یمه گل، مه گل ن

حاال   یداشت ول   اهیسرس  یکه پر از جوش ها  ی! همون یشد از زور چاق ینم دایپ نم که لباس برام توت می گل نوجوونهمون مه 

 که جلوته کجا!  ین یمه گل کجا، ا اون  ن؟یبب

  ی حق نداشت جلو یکند، ول یداشت تند باشد، ناراحت و مغموم خاطرات تلخ باشد، حق داشت گذشته ها را کالبدشکاف حق

که مسموم گشته وتاب    یبه قلب رئوفش رد شود، درمانده بود از دست خودش وافکار تیاهم ی که اشکش را در آورده ب  یایمح

 نداشت. ییرها

 زد:  شیصدا ی حینرم بالبخند مل ستاد،ی سرتو داده ا یایبا غم مقابل مح  د یکش ی ! نفس کالفه الی بود از شانس بد فام وستشد

 ...؟ ایمح -



 جورچین 

28 
 

بود،   کوسرشتیو ن با ینقص اش ز ی که قلبش درست مثل صورت ب  یبه دختر د یکند او جان نگو شیشد صدا ی ...؟ مگر مشیصدا

 طاووس وار غرور داشت اما بددهن و خودخواه نبود. 

 جانم؟  -

  یگریکرد از در د ی کرده،سع ش یها و سربه هوا طنتیش  ی اش، او را سوا ی و نگاه باران  ایمح  دهیبهم چسابد تا نخندد، لب برچ لب

 وارد شود: 

 ! میو؟ جمع کن ببنو خوراکم بشه اشک و آه ت ی زیبر جا که دل منو باز بهم  نیا ی آبغوراتو آورد -

 کند:  ی دنبال م ی لبخندکمرنگ  طنتیش  ی اش،  با کم ی نیآب ب دنیاش با باالکش ن یف نیف

 آبغوره شده!  یبدبخت کوروش که عاشق تو -

  م یاشان را با بحث کردن سر رژ یآورد. لحظات دونفر   یرا مهمان صورت هر دو به ارمغان م یبخش ت یخفه اش، لبخند رضا غیج

که با اصرار    یشوند! شخص یوهرمز و شخص دعوت نشده، نم لدایکه اصال متوجه آمدن گ   یگذارند طور ی و ورزش م یالغر

  یبرداشته با کوبش ب  ی ناسازگار یقلبش بنا ، یفی قهقه ناز وظر دنیبا شن ی به خانه اشان پا گذاشته ول لدای گ ِل یخودش بدون م

 را مالقات کند.  گریمناسبش همد  ی کرده که راه آمده را، عقب گرد کرد، تا در جا  رییاش تغ  م یحدش ؛ تصم

 *** 

  ی برد در آرامش به نرم ی کوروش م  کیبه نگاه زوم شده سمتش، سرش را نزد تی. بدون حساس د یکاوی اطراف اش را م یرچشمیز

 زند:  یپچ م

 چقد سرد وخشک! ؟ یچرا با پسرعموت اونقد بد دست داد -

 .... هوم؟ کی و نزد ی میصم یلیخ ی. دوستامیبود ک ینزد ی ما سه نفر دوستا یزمان هی  نکهینه ا مگه

 بُرد:  ی را هم همراه پوست اش باچاقو م ار یدقت گوشت خ  یبود، ب  ی اریتفاوت درحال پوست کندن خ  یب کوروش 

 !م یشیاون وقت ما تو شوک بهم زدن نامزد کایخبر پاشو شده رفته اِمر یب که یندارم، اِ اِ مرت  ینامرد کار یمن با آدما -

نثار   "ی لعنت "رلبیمه گل با اخم ز  دهیفروغ؛ رنگ پر ی نگاه کدر وب دنیشده را، اما با د  دهیزد و شکافت گذشته تن  شین ناخواسته

 خود و حرف خارج شده از دهانش کرد، ناراحتش کرده بود بدون قصد وعمد، ناخواسته. 

 خواستم... ی متاسفم مه گل نم -
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 فراموشش کن!  -

 استشیکرد، اخالق خاص وس   یها و طعنه ها باز هم آرام بامتانت برخورد م یبا تمام دلخور  شه؛ی بود، مه گل هم نیهم خب

 آورد.  ی به ثمر م ش یاحترام متقابال هم برا

برجسته اش   ی لب ها ی زبان رو یاش شد، به نرم ره ی گشته خ  کیبار زشده یبه او با چشمان ت کیلب بهم چسباند از نزد کوروش 

 :د یکش

آرتا هم متوجه    ؟یپرفکت باش  نقد یا یبدون هول استرس تونست  ی! اصال موندم چه جور یباهاش برخورد کرد یتو عاد   یول -

 داشت!  یازت بر نم شد که نگاه راتتییتغ

 او برگشته.  ی کردند پسرعمه اش بعد سالها برا ی که گمان م یو کوروش  ا یبود به باور مح شیروزها نیکلمه ا  یالیخ خوش 

 اش بود.  ی تفاوت ی ب ی برا یاز حفظ ظاهر  ی قرار داشت اما استرس درون قلبش جدا ه ی طرف قض ه یبودنش  یعاد 

 نمش؟یب ی کجاست؟ نم ا یمح -

که هرکدام با   ی جوان ها انیم افتند،یجمع جوانان  ن یرا از رنگ خاص لباسش در ب ا یدو چشم در اطراف چرخاندن، مح هر

 جنباند: یسر ا، یبه مح ره یرو به کوروش خ  ش؛ینگفت به جا ی زیدرحال قهقه بودند. لب فرو بست چ یسرخوش 

 هوا گرمه.  نجای ا رون،یب م یپاشو بر -

نشسته، به زور واجبار گرفت با   ا یالبته شلوار زاپ دارش که کنار مح بی وغر ب یعج یاز پسر با موها با زور تکان داد، چشم  یسر

خان خارج شدند، پشت ستون   دونیپوست شده اش؛ پهلو به پهلو مه گل از عمارت پوران دخت وفر  ار یهمراه گرفتن خ یتینارضا

. هوا آبان  نند ینش  ی ها و چمنزارها آرام م قیآالچ  رشدهیتعب  یها یکنار صندل  ،ییاروپا سبکشده به  ی بلند سربه فلک معمار یها

شود.   ی هوا م  یمتوجه لرز براثر سرد   رکانهی اش لرزاند... کوروش ز فیداشت. تن ظر  دنیبار الیآسمانش خ یماه خنک بود که گاه

مه گل انداخت.  دهیپوش  مه ین یشانه ها ی رو ینرم به  د یکش  رونیاش را از تن ب ی زده و کت اسپرت شکالت یلبخندکمرنگ 

 ماند. ی و محکم تر باق  شیباره آرتا به قوت خودش افزا کیو رفتن  یبودن هر دو از زمان بچگ  یمیصم

 هوا به همراه... آخ از عطر محبوبش!  یاز سرد  ی کشد موج  یم  یق یعم نفس

 ! ی شکالت لیدان

کرد که دست ِ کوروش دور شانه اش   ی و چاق م قیاما... مدام نفس عم د ینفس ببلع کیمحبوبش را   حه یخواست تمام را یم  دلش

 : شودی م ده یتن یبچگ  اد یکت اسپروتش به  یاز رو 
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 ؟ یکرد   خی -

آمده بود   شیو همه جا عاقالنه پابه پا  شهیکه هم ی بلکه از توچه کوروش  ؛یکینه از نزد ینه از سرد  ردیگ ی م ی بیعج ی ا رعشه

 !یمنت ای ی حرف وسخن چیبدون ه

 نه...   -

 انداخت: ی نگاه به او یکرده با لبخندمحو  یمکث

 آد.  یاز عطرت خوشم م   -

از بابت گرم   الشیخ ده یاش را شن حی حاال که توض د یکش ی مدام نفس م ی کرد از سرد ی دارد گمان م ی را آرام بر م دستش

 راحت گشته.  یبودنش تا حدود 

 ...؟یبوقبول کرد اما بعدش چ نیهم اثر گذاشت که چشم بسته منو باهم ایمح  ی به طبع تو، رو یبو دوست داشت نیا یاز بچگ  -

 

 !؟یچ بعدش 

  ی و گرم گرفتن با دوستان آنچنان یگریباز ی کات کرده و سودا ر؛یپذ  ت یو ازدواج با کوروش مهربان ومسئول ی در اوج دوست ایمح

 شد!

 شه، شک نکن. ینم دایتر از تو براش پ قیفهمه ال ی بهش زمان بده مطمئنا خودش م  -

دختر چموش را   ن یدانست قلق ِ ا ی حرف زدن اما م ایکشد، سخت است در مورد مح ی همراه حسرت و خواستن م یق یعم نفس

 اش وارد است. یمیتنها مه گل؛ دوست صم

در   هربار واسم تاقچه باال ی ول  دمیشدم ازبس منتش رو کش وونه یباهاش حرف بزن تو مخش بفرست که جواب منو بده واال د -

 ! ارهیم

 چسباند: ی کرده باشد شانه اس را به شانه پهن او م  یکار  کهن یا یدارد لحن دوستش، برا  حزن

نزن تماس  جی شو اصال هم مس الشیخ یمدت ب   هی و روضه خوندن، بنظرم  ی شن نه با حراف ی دخترا با چشم و گوش عاشق م -

زده   شیممکنه از سرد ستین  یاهل منت کش شه یفهمه که کوروش هم  یتا قدرتو بدونه اون موقع م یمدت نباش   هی بزار  رینگ 

 بشه، توام سرد شو مثل خودش!
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  دهیشن نیطعم ملس تر  ش یکه نه برا نی ریرا زده بود آن هم بخاطر دوست بودن اشان؛ ش  ا یمح یرا ن، یخندد مردانه و سنگ  یم

 مه گل!  ی ها است، حرف ها

 کنه!  ی م زت یحلق آو  یبهم گفت ایچبفهمه  ا یمح -

 . نیسنگ  یگرید  میآرام و مال یک یزند،  یهردو باهم چهچه م  د یگو یم

 که محفل تون بل و بلبله؟  نم یب ی م -

مه گل گرفت به    دهیبندد. کوروش نگاه از رنگ پر یم  خیاش خشک و  ف یماسد، تن ظر یم شانیلب ها ی هردو در جا رو خنده

 باز نکند:  ه یتاز داد، نشد که کالم به کنا کی مغرور و  یآرتا

 از ته دله!  ستند، ین لیبل و بلبله چون نامردا توش دخ -

  رد،یگ  یم  ده،یکه کت مردانه کوروش را چفت چسب یرود، چشم از مه گل صامت  ی مردانه آرتا تعجب باال م  یابروان هالل  ی تا کی

 .یاز کرده و مدعبه عرض شانه ب  شیپاها ستاده؛یکوروش سرپا ادهد به   یم

 !؟ یقبلنا مهمون نوازتر بود  -

 کرد باز افزود:  ی سرفه مصلحت تک

 . یریگرم بگ  قت یکه بارف  نهیرسمش ا -

که دستانش    یاش را به آرتا یدر سکوت نگاه جد  نطور؛ یاز طلب کار بودن و امر کردن هم هم امد ی اش خوشش ن یجمله بند  از

 کارساز. یگذاشت از واژه ها  یاش نم بی نص ی اش فرو کرده؛ دوخته اما ب نیشلوار ج ب یج یرا ال

 تو.  م یبر میخوا یبود نه نامرد! حاالم رد شو م ق یرف ق؛ ینبود، غرور نبود. رف یفرق داشت.نامرد  زایچ ی لیخ مایبود، قد  مایاون قد  -

باهم از کنار    رد ی گ ی رزان مه گل در دست مل  یشده آرتا؛ بازو  ز یچشم ت یدهد، جلو   یشود سر به مه گل صامت تکان م  ی م خم

 شوند.  یدر سکوت واجبار رد م  ستاده،یغرور ا خیکوه 

 انداخت: نیبار طعنه و زهرکالم اش را به جان مه گل، سنگ  ن یا اورد،یرا تاب ب ی محل  یهمه ب نیا نتوانست

ازم   یمیصم  ق یتونست کوروش باشه که رف  یت فقط م  نه یکه جام و برات پر کنه؟ البته که گز ید یچسب قمیمن، به رف  یجا -

 ... یو برضدم مغزش رو بشور یریبگ 

 .ستیبه تو مربوط ن -
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  ب ینص یباز شده را هم ب  هی به طعنه و گال امدهیوار هنوز دوستش داشت، اما زبان اش؛ ن وانه یکه د ی به مرد د یکند تا بگو جان

 .گذاشت ینم

خنده از جا پراند   نی. بدن مه گل از اد یکوروش درهم تن  ی گره ابروها  د،یآرتا بلند از پشت گوش به او رس  ی و شاک  یحرص خنده

 وچشمانش مات شد.

 روهم و...  یزی بر قم ی که با رف  یمن رو به در کرد   ،یکن  ی م ف یخوبه، دوتا دوتا واسه خودت رد ی لیخ -

 آرتا؟   هی مشکل تو چ -

مه گل که پشت به آنها در سکوت   یکرد. نگاه آرتا رو   کیو بار زیدر انتظار جواب چشم ر  د،یسوال را پرس  نیا یجد  کوروش 

  یبایز گری از طرف د خته، یمه گل تمام معامالتش را بهم ر ی سرد و نگاه فرار ی رو  نیبود. بعد از سالها فراق آمده اما ا ستادهیا

در بدو ِ ورود خانواده    یداشت، وقت  قیتا آسمان توف  ن یزم شیره هشت سال پگل دو با مه   رش یو نفس گ ده یو اندام کش ر یچشم گ

 شد.  دهیکش  لداخانمیکنار گ بارویپوش و ز  ک یساده اما ش  ،یاش هرمزخان؛ در همان ابتدا چشمش به دخترک اندام ییدا

گل است که  در واقع همان مه   ستهیدخترک آرام وشا د، یاز زبان مادرش پوران دخت شن ی. وقت اوردیخود ن  یشد اما به رو  شوکه

شده   بیکشور غر ی راه یبسته بدون حرف   ل یدادن و علت ِ نخواستن؛ بار وبند   حیتوض ی با او نرفته بجا ینامزد  رباری ز یدر اوج جوان

 ! ییآبرو  یب  نیبا ا د یآ  یاش م ییدا هآنچه که بر سرخانواد  ند یتا نب

 

 هم خساست داشت. د یوار شا ه یزند، لحن اش کنا یهم م ی رو ینیسنگ  پلک

 مشکل..؟!  -

 رو از رو بسته باشه و...   ریهمه سال ... شمش نیبعداز ا قم، ی ندارم، فقط توقع نداشتم ... رف یمشکل من

 

 رفقاتمون تموم شد!   - 

 باال گرفت، داد:  شهیوسرش را مثل هم ستاده یگرفت، چشم به مه گل ا  یق یعم نفس

 تونه باشه!  یمن؛ نم قیکنه، رف  یخودشم رحم نداره به ناموس خودش هم رحم نم  ل یفام ی که به آبرو  یکس-

 شد، گره خورد:  دهیکه دور کمر دخترک تن  یو دست کوروش   بایاش، با نگاه کردن به مه گل ز یشوک و البته مات زدگ  تعجب
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  ن ییواسمون تع  گرانیکه د م ی! مگه اهل قرون وسطدند یناف مون به نام هم بُر ی برم که توبچگ  یزور  رباریخواستم ز یمن نم -

 م؟ یگفتن نداشته باش   یجزء اوک ی چاره ا ایقربون  نیکنند و مام مثل ا ف یوتکل

ش را  نفس حبس شده اش را رها کرد و تن ا دند،یبه تاسف تکان داد، بدون جواب همراه دخترکنارش به عقب چرخ یسر کوروش 

خودش عمود انداخت و مشت درهم   یحرف با تبسم دستش را سفت کنار پا ی از دستان قدرتمند کوروش فاصله داد، کوروش ب

 چالند.

 زمزمه وار پچ زد:  اهسته

 ! وگرنه تموم حرفاش طعنه به تو بود تا من. دهیترک  ی بهش محل نداد نکهیاز ا -

 

 !ستی ابدا ن ست،یحرف ها ن نیدرک کند که االن وقت ا د یکه با  نینه ا کرد؟ مگر   یبا کلمات باز افکارش را مغشوش م چرا

 را با زبان تر کرد:  شیانار  یلب ها د،یلب گز صامت

 ! نیتون ببند  ی برادر یچشم رو  ن،یفتیبه جون هم ب ستم ین یراض  ،یکن  یتند  نقد یبخاطر من ا د ینبا -

  دن یسرخوش که در بغل همان پسرک درحال رقص ی ایمح  دنیگذارند با د ی خان، پا م دونیوارد سالن باشکوه وپراز شوکت فر تا

 خورند! یاست، جا م

 شود.  یزوم م ال،یخ ی به آن دو ب یهم منقبض و نگاه اش درنده و شکار ی و فک کوروش رو مشت

 زند:  یدلواپس لب م رد یگ  یکوروش را م  ی بازو یخورده با نگران که یگل که   مه

 ... ہک ستین یز یآروم باش، باشه چ -

 

 ! نیحاال بب ارم یسوسول رو در م یبچه مامان نیمن پدر ا -

به   ستادهیکه دنبالش برود. مضطرب ا  د یند  زیرود، مه گل جا یباشتاب و عجله به سمت آن دو وسط رقص م د یگو ی م تند 

را بغل گرفته درهمان وسط که جوانان  ایبرداشته با زور و اجبار مردانه خودش، مح ایکه دست پسرک را از کمر مح ی کوروش 

 کرد.  یرا هم مجبور به تکان دادن همراه خودش م  ایداد و مح یک تکان م یخود را با موز نیدرحال رقص بودند، نرم و سنگ 

 کرد.  ی بت وگرم به شان نگاه ملبش نشست با نگاه سرشار از مح  یرو  ی کمرنگ  لبخند 
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 ؟ ینشون بد  ی خود هی وسط  ی آد بر ی توام خوشت م نکه یمثل ا -

جواب   رلبیز ینیسرسنگ  تیآورد در نها ی باره اش، شوکه شده اما خم به ابرو نم ک یموقع و   یاز حضور ب رد یگ  یاش گُر م  تن

 دهد. ی مالحظه را م یب  یآرتا

 ممنونم پسرعمه! تون یاز توص ی برم اونجا. ول نمیب  ینم ی لزوم -

 

 ...؟!پسرعمه

  یشمینزده بود  اما اکنون..؟ چه بر سر دختر چشم  شیبار هم پسرعمه صدا کی  یکه باهم بزرگ شده بودند تاحاال حت  یبچگ  از

تر بود نسبت به همه،    مهربان ی که در نوجوان ی آن هم مه گل شود؛ی باز م هی و کنا ش یپرنسس اش آمده که زبان اش مدام به ن

 بدخواهان اش!  یحت

 

  لدایبه سمت مادرش گ یاکشن یر  چینگرد، بدون ه ی م یرچشمیخودش ز ی شده آرتا را رو کیسکوت و چشم بار ی گل وقت  مه

زبان به گزاف    ی نکرده شخص یکه از لحظه ورودش مدام حواسش به تک دخترک نازش بود که خدا  ی لدایشود. گ ی خانم روانه م

 . اوردینثار او به لب ب ، ییگو

کند با   ی باز م یخودش و خواهرش گالره، جا نیکند ب ینثار قندعسلش م ی قامت و حضورش، لبخندپرمهر و مادرانه ا  دنید با

 زند: ی م ی کاناپه راحت ی دست به وسط اشان رو

 بود مگه نه گالره؟  رت یذکر وخ  ؟یاومد  -

 تکان داد و نرم لبخند زد:   د یبه تائ یهم به طبع خواهرش، سر گالره 

 ! سی -

 داد تا زبان اش روان و ملکه ذهنش شود!  یجواب م  یسیمجردش اکثر کلماتش را انگل خاله

 کند.  یهمزمان هم سرش را کنج مادرش کج م  ند ینش ی فته کنار گالره مرا جمع و سست و وا ر لبش

 بابا کجاست؟  -
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نفت ودالر بحث   متیها وق م یدرحال بحث کار واخبار تحر  لیفام  یبا مردها ی دهد که گوشه ا  یبه همسرش م ی شصت، اشاره ا با

 کردند. ی و گفتگو م

 دهد: ی حوصله سرش را مالش م  یکرده و ب رلب یز ی آرام  نوچ

 کشه، مامان؟ ی طول م ناشونیز یرا ن یدونه چقد ا ی خدا م -

 جنباند که مه گل لب فشرود:  یدهد، سر ی کنجکاو به دخترکش م  رد، یگ  ی از همسرش م چشم

 زودتر برم خونه و...  د یدارم با ن یمن فردا تمر -

 کنه!  ی و زمان رو فراموش م نی زم گهید شهی م ی کی لیبا فام ی که بابات وقت ی نیب ی م -

  ی زیدارد خنده ر  ینرم به سمت رقص قدم بر م  رد ی گ ی شود، به اجبار دست مه گل را م یبلند م شیزند از جا ی م یشخند ین

 کند:  ی نطق باز م یکرده با چشمک

چندتا   ه یکه بخاطر تو بل ای! تو بمیشه مارو دعوت بده برقص ینم دایپ میکی جون که تنم خشک شد از بس اونجا نشستم  ی مه ایب -

 تورم بندازم!  ی روبتونم تو یکی اومد ومنم  پیتجون خوش 

 

 زد:  ظ یباز گالره افتاد، غرش را باغ مه یلب فرو بست چشمش به لباس ن یتینارضا با

 ؟ ید یرو پوش   نیگالره چرا ا -

 باال انداخت: یشانه ا ستادیجوان ها چرخاند سپس مقابل مه گل ا انیبا تعجب چشم به وسط م گالره 

 تنته!  ت یآد المصب ف  یهرچند بهت م ؟ید یرو پوش  ن یپرسم تو چرا ا ی بعدم مگه من م گه،یقشنگه د -

 

 تن اش؟! تیف

حواس و   یب د یکش یبود، پوف کالفه ا  لیامشب مناسب و مانع بستن دهان فام  ی بزرگ تر است برا ز یسا ک یکرد چون  ی م گمان

کند با شرم و البته صامت    یخود احساس م ینفر رو  نینگاه چند  ینیداد. سنگ   یو ناز تکان م حیتن اش را آرام مل ی در فکر کم

  ی و ادا در م  د یپر ی م نییتند، باال وپا کی قطع کرده و همان جا کنار خاله شادش که همراه موز تیهمان تکان را کمتر و درنها

 .زند ی آورد، صامت بابهت زل م
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  ست یتازه ب نکهیکرد؟ مگر نه ا  یکننده استفاده م  کیتحر یو عطرها  ظ ی غل شیجلب توجه از لباس باز، آرا ی دانست چرا برا  ینم 

 را راه انداخته بود؟  رک یس  شینما ن یبوده، چرا خاله اش ا اد یجذب مردان ز یو هفت ساله شده، راه برا 

 

داشت که   ینیاز خاله اش، قصد عقب نش  یرا درهم؛ به وضوح ناراض  شی فاجعه بعدش اخم ها ل؛یفام فته ی آمدن پسرکان خودش  با

 فرو رفته!  ی فهمد در بغل مرد یمردانه م  حه ی شود. از دستان زمخت و را یم  دهیکش  یباره و به سرعت در آغوش کس کی

 با او انجام دهد؟   یجسارت نی جرات کرده همچن  ی کس چه

دو ابروان نازکش؛ سرش را با   نیصورت پس زد با گره اخم ب ی فر کرده اش را از جلو ی با خشم موها  یو شاک ی فکر حرص نیا با

 باال گرفت:  ظ یغ

 ... ہمگ اقا

  د یرنگش در حدقه لرزان با ترد  یشمیماند. مردمک  ی مردانه آرتا خشک م سیف  یماسد! نگاهش مبهوت رو  ی در دهانش م حرف

 .چرخد ی دار م ه یصورتش در گردش زوا یاجزا ی رو

برجسته قهوه   یشده! لب ها ده یتراش  ییبا یکه به لطف عمل ز  دهیکش ی نی شده، ب ز ی رنگ شب، ابروان پُر و پهن البته تم ِچشمان

 گاز گرفتن!  ی داد برا  یوبلند که جان م   دهیکش  یروشن، چانه ا  یا

   ه؟ یچ -

دشت گل   زار یبه مانند ن یشمیباچشمان  د یشد، پوست سف ره یدخترک مقابلش خ  یبایبه رخ ز صانهیکج کرد، با ولع وحر یسر

وجذاب حاال مقابل اش درست جنب   با یز ار یداد، مه گل بس ی تمام به رخ همه نشان م  یرحم یاش را با ب  یبای الله که ز یها

و ناز مه گل، تنگ تر کرد که مه گل از شوک در آمد با تکان    فیدور تن ظر دستانش را  تیآغوشش گرفتار ومحاصره شده. بارضا

 رحمانه خالص کند!  یزور زد تا حصار را آزاد و خود را از بند ب  یمختصر 

 کنن؟   ی دارن نگاهمون م  ،ی ولم کن شهی... میم -

 پروا بم نجوا کرد: یکه از رخ اش کنده شود، مصمم وب   نیآرتا بدون ا نگاه

 ه کنن، حقمه! بزار نگا -

کردن؛ خش گرفته هول   دایپ شه یکه درحال ر ی آورده با حرص و بغض رونیگرفته و کف دستان عرق کرده اش را با تقال ب گر

 دهد:  یآرتا م  ی به تن فوالد یمحکم
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 گفتم برو کنار پسرعمه، برو کنار...  -

 

 و...  ی که از جنازه م رد بش ن یمگه ا  یزارم بر  ینم ، یبهتره از کنارم جنب نخور  ه ی توص ه یهه پسرعمه، ها...   -

 پسرعمو! م یش  یاز جنازتم رد م -

 انداخت: نه یحواله کوروش دست به س  ینگاه تند  یو مدع یزمزمه کرد. شاک "لعنت بر خرمگس! "رلبیکوروش، ز یصدا با

 زنم و...  ینداره من دارم با نامزدم حرف م یتو دخالت نکن، بتو ربط  -

 

 نامزدت...!؟  -

 کرد:  ی شمرده هج ظ یبا غ رلبی ز ،یز یبا تمسخرآم خته یآم یو عصب   یحرص دار  خنده

 نامزدت بود داداش!  -

 نکردم!  تیحال گه ید جور یولش کن تا  حاالم

 شد:  دهییمحکم با حرص سا شیو دندان ها فک

 ... ہمن نزار ک ی خط قرمزا یدم کوروش، پا رو  ی بهت هشدار م -

 

 ! نمیکن بب  آقا، ولم  ستمین ی من نامزد کس -

شد. مه گل جان کند تا خود را به   ی م ن ییاش از خشم باال وپا نهیرفتار کرده، قفسه س  به یغر کی با جسارت با او مثل  گلمه 

  ،یوزنه چندتُن   ینیآن ها به سنگ   یکمک کوروش از آغوش محکم وحصاره پسرعمه اش رها کند. نگاه همه منظور دار وبامفهوم رو 

 شده بود!  خیم

 

ود را به مه  دوان دوان خ  ایچسبد. مح ی کوروش را سفت م ی بوده، بازو ان یکه لرزشش ع یبا دستان دهیکش ی لرزان و استرس  نفس

 داشت: ی پا به پا کنار مه گل قدم بر م یرساند با ناراحت یگل م 
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 شد؟!  یچ -

 ...ایگفته بگو تا برم و پدرش در ب ی ز یبهت گفت؟ اگه چ یزیچ

 تو دخالت نکن، به خودشون مربوطه!  -

 

 بُل گرفت از لحن آمرانه کوروش.  ظ یغ با

 و...  ی سبر کرد نه یوسط، واسش س   یچطور به تو مربوطه که خودت رو انداخت -

 زمزمه کرد:  یبا لحن بغض دار  د یکش رون یحوصله و خسته درمانده دستانش را از دست کوروش ب یگل ب   مه

 ندارم!  یکیشما دوتا رو، من  یبه دو کردنا ی کی یکه نا  نیبر ن ی! برهیتا بق ن یکن ی م وونم یشما دوتا بدتر د  ن، یولم کن -

 

 پا تند کرد.  اطیاز جا برخاست به سمت اشان با احت عیقندعسلش، سر  دهیرنگ پر دن یبا د لدایگ

 چه وضعشه... مه گل؟  نیچه خبر شده؟ ا -

 هم فشرود تا به افکارش مسلط شود.  یگل پلک خسته اش را محکم رو   مه

 که... ن یخانم بخاطر ا لدایگ -

 شم.  ی کنه برم خونه قرص بندازم، خوب م ی مان، من سرم درد مما  ستین ی زیچ -

مه گل، چرا مسکوت مانده و ماجرا را به مادرش   استیآورد از س  یشد. سردر نم ب یهم ک ی با تعجب رو ا یباز مح مهین یها لب

 ! دادی نم حیتوض

 

 .یشد و حرص  ی گالره وسط، جوالن دادنش؛ شاک  دنیچشم گرداند با د یتیبا نارضا لدایگ

 که منم... ادیباهات ب  ایشه، حداقل بزار مح ی که نم ی تنها -

 ! چکسیخوام تنها باشم، ه ینه تنها، م -
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 به کوروش چشم دوخت:  اط یبا احت د یسرافکنده گز ی ایبه مح  ی را با اشاره ا لبش

 و...  ستین یپس تو برسونش اگه زحمت  -

 تنها!  یعنیفتم تنها آ، گ  ستم یبچه ن -

خواند. درست بود دوست هستند و   "لج باز و مغرور "دردلش او را  ای کرد اما مح ی پا داشت. کوروش درک م کی دخترش  مرغ 

 تیحما ی خورد وقت یگفت، غبطه م   ینم ی زی هم چ ی داد و کس ی که بدون اجازه خانواده اش انجام م  یبه کارها یاما گاه ل؛یفام

خورد و افکارش را مسموم   ی بازهم احساساتش زودتر از مغزش غلتان م د،ینگر ی م م ش نسبت به مه گل را هاز اندازه کورو شیب

 کرد!  یم

بلندش ست بود را از   یکه با کفش ها دش یسف ی دست ف یاش و ک یاس یبدون نگاه کردن به اشخاص دور برش، سمت مانتو  

 دارد.  یشتابانه گام بر م  نگیحواس به سمت پارک یب  یحرف چیدست خدمه گرفته و بدون ه

و ناب   ند یکه لرزش خوشا ی و رو شده به حد  ر یز شیکرد با بغل کردن ساده، بعد از هشت سال دوباره هورمون ها  ینم گمان

 امروز!  دهیکرده پسر گذشته ها و مرد فوالدآب دشروع  امدهیرا ن ی بد  ی. بازفتد یب  انیدخترانه اش به طغ

 

و    ردیگ یکالج گذاشته، عجوالنه بدون تمرکز به سرعت دنده عقب م  ی پا رو ند،ینش ی خودش م  د یسف ی شایپر لیاتومب پشت

 .چد یپی که در گوشش م  یبیمه یصدا

 ! یوا  -

 نگرد به شاهکارش! ی که ناباور با چشمان حدقه زده م  یکرده، طور   د یرا تول ی دهشتناک  یخورده وصدا ی اش تکان بد  نیماش 

چشم دوخته که   ی عقب لیجلو به اتومب  نهیلرزان و دو دو زده از آ یبود؟ ماتش برده و با نگاه دهی رنگ کوب یمشک ل یاتومب به

  ید یترد چی؛ بدون ه رو ش یزده از واهمه پ جان یفکر البته ه ی عجوالنه و ب میتصم یدر ط   د،یآ ی به صدا در م ر یبلند دزدگ یصدا

 شود!  ی خارج م نگ یپارک از دنده جلو گرفته به سرعت تمام تر 

اش را با کندن   قه ی و شق یشانیپ ی شد. عرق نشسته رو ی احساس م شهیتر از هم نیانگار سنگ  شیوپاها د یلرز  ی و دلش م دست

 شده.  ی جار یعرق ها ز یقطرات ر ی همان دستمال ها رو دنیداشبرد و لرزان کش ی از جلو یدستمال کاغذ 

 خدا!  یخدا، وا یوا  -
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زد. تمرکز   یزل م  شیبغل به کنارها نهیاز آ ای دوختی جلو به عقب چشم م نهیزد، مدام از آ یمدام خدا را صدا م رلبیز دهیترس 

  د یاقوام ها نبودند، شا ن یکرد اگر در ب یم. انکار نگشتی و گرم مست م ی آن آغوش خواستن ینداشت بدتر از همه هنوز حواسش پ

 ... ایکرد   ینرم تر برخورد م

 

 ؟ ییمن معلومه کجا ونه ید

 ؟ یهمه جدائ ن ینبود ا قرار

 اش تمرکز داشته باشد. ی رانندگ ی گذارد تا بتواند رو  یبلند گو م یکند، رو  ی کشد، تلفن اش را وصل م ی م ی بلند  پوف

 بله؟  -

 چرا؟  یخبر رفت  ی ب هو یتو؟ دختر  یی کجا -

 چشم به جلو دوخت: ت یاهم یآشوب بازار نداشت، ب نیخاله اش را در ا حوصله

 آد.  یرم خونه، خوابم م  ی م -

 آورد:  ی به زبان م یرا قاط یو فارس   یسیکشد، انگل  یپشت خط م یخفه ا  غ یج گالره 

 فرند جاست تو اند...   یما ؟ یکن  پیاسل یخوا  ی شت! نگو م یاوه ما  -

 :د یگالره پر ب یلهجه عج  یوخسته رو گل کالفه   مه

 که قطع کنم؟  ن یا ایبگو  ی فارس  ای -

 پچ زد:  ینییبا ولوم پا رلب یحاکم شده که ز یکشدار مکث

 و در رفته!   یانگور  لیگور نیا نی زده به ماش  یکی ی دون ی م -

 پرسد: یچسبد و آرام م  ی زده فرمان را سفت م  جانی. کنجکاو و البته هپردی باال م دنیاز نفهم شیابروها

 شده؟!  یزده، چ  ی ک  ؟یگ  یرو م  ی ک -

کند،    یرا ازهم باز م شیدهد. تا لب ها یاش م  ی نیبه ب ینیچ ،یخش خش جادیو فوت شدن نفسش پشت تلفن وا ی عصب پوف

 :چد یپ یخاله اش در گوشش م   یدفعه ا   کیو  ز یوت زی لحن ت
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  لیشازده گور  ن یو در رفته، ا  نشیزده به ماش  ی کیبال به دور!  گه، یآرتا خان تون د ن ی هم ِی انونیغول ب نیگاد! منظورم ا یاوه ما  -

 مون!  شیع ی پاچه ماروهم نگرفته، نزده تو خونه تا  میایم  می شده و پاچه همه رو گرفته... مام دار یهم ناجور انگور 

  کیمغرور باشد!   یرنگ مال آرتا یمشک  ل ی. باورش سخت است که آن اتومبد یساب و د یهراسان محکم گز ز، یانگ  جانیرا ه  لبش

 کند.  یزند کنار اتوبان ترمز م ی باره راهنما م

کالن اش به   مت یکه ق  یزده جور  لی کند. به چراغ وسپر اتومب یمرور م اتیبار با دقت صحنه قبل را در ذهن اش  باجزئ کی

 شدت افول کرده واز صفر بودن در آمده بود! 

 شه؟  ی م  یحاال چ یوا  -

 دهد:  ی نجوا سر م  د یبا ترد رلبیرنگش نشست، ز ی لبان انار یباره لبخند نرم نرمک رو  کی

 حقش بود!  -

 ! بود؟

 چشمان اش جان گرفت.  یاش جلو یبرد. صحنه کودک ی دانست چرا از چزاندن و آزار دادن آرتا لذت م  یهم نم خودش 

 "دم، نزار بچه ها به دوچرخم دست بزنن، باشه؟  یمنو داشته باش عوضش منم بهت لواشک م  یهوا  شهیتو هم  یمه "

سر   ب، یرفتن اش به کشور غر  انیتا پا "باشه "ه بود که در جواب آرتا گفت  یزند. از همان موقع ی زده دوباره استارت م ی لبخندتلخ

  یم الیآنها خ ت یمیاز صم کزادیرا در همه جا داشت. خاندان ن شیهوا  شهینکرده و برعکس هم یقولش بود. هرگز پشتش را خال

  چیبودند ه یراضداشتند همه    گریکد ی یزده شده بزرگترا؛ مه گل و آرتا باهم مهربان و هوا ی و حرف ها  دنیکردند بخاطر ناف بر

 کرد، اما حاال... ی کس زبان به مخالفت باز نم

 خودش خراب کرد!  -

 کند.   ی ها عبور م ابانیاز خ ی شتریبار با سرعت ب نیا د یگو ی م تلخ

 *** 

که   یآب معدن ی کند همزمان بطر   یحوصله خشک م ی برداشته عرقش را ب یشود، حوله ا  ی دوستانش خارج م  میزنان از ت نفس

 کشد.  ی را سر م ی... الجرعه با نفس زدن آب معدنردیگ ی م ع یپرت کرده را در هوا سر شیبرا وا یدوستش ش 

 ! یخواد تورو بفرسته واسه کشور ی خودش گفت م ه؟یازت راض یاوو! مرب -
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 : ردیگ  یم  یدهد. نفس ی تکان م وا یش  یبرا یبست، سر ی را م  یآورد وهمزمان که درب ِ بطر  نییرا پا دستش

 کنم.  یاز دوستام رو به شام دعوت م  یکیامشب بخاطرش تو و  نیهم یبهم گفت...  برا  -

 کند:  ی کج م  یسر انهیباال انداخته و موذ ی زند، شانه ا یم  یلبخندپهن وایش 

 ؟ یگ  یدوستت همون کوروش رو م -

مورد احترام بود. چراکه    شیبرا ه شیهم یباپوشش مناسب به دور از جلف باز  نیآرام ومت یوا ینگاهش کرد، ش  یرچشمیگل ز   مه

 او شده! ی خلق وخو یاخالق و منَش اش باعث آرام 

 دونستم برات مهمه؟   ینم -

 : د یاش کش یدم اسب   یبه موها ی و کامال خونسرد دست  یهول شدن بدون

  یونظرش م  یگ  ی شه به همون طرف م یم  ی شناسم که هرچ یتوم م  ی منته ؟ یخواد اوک یرو م  گهید ی کیطرف،  ی بارها گفت -

 !یخوا

 

 حواله اش انداخت. یراخاص باال برد، نگاه منظوردار  ش یابرو یی تا کی

بشه که من و   هی قض ن یتونه منکر ا ی نم یز ی . چیباالتر از برادره! دوستمه اونم از بچگ  ی زی کوروش واسه من چ ی دون ی خودت م -

 ! میهست یم یصم یکوروش فقط دوستا

 خاص اشان!  یقدبلند ورعنا با مو ورنگ ها ی انداخت، به دخترا بالیبه سالن وال  ی حنگاه سط وایش 

  خینشسته و نگاه م ؛یگر ید م یت یداشته، با سروصدا ی سالن که رنگ آب رشده یتعب  یصندل  یکشد رو  ی حرف م  یمه گل را ب  دست

 اندازند. یوجنبش و جوش اشان م   میت

 ؟ یداشت یچه احساس  شید ید  یوقت -

 شود:  یم لیداده به سمتش از سرشانه تما  نیچشمان اش را چ زند،ی م  دن یاز ندانستن و نفهم یپلک

 دم؟ ینفهم -
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 زند: ی م یکوتاه به شب مهمان ی عاقالنه اشاره ا وایش 

 کردنش!  ی که هشت ساله رفته فرنگ واسه شونه خال  یهمون پسرعمه جان -

 دمیدور نماند. نگران شد شا وایلبخند از چشم ش  ن یلبان گلگون شده اش نشست، ا یهرچند محو رو  یطرح لبخند  ناخواسته

 متعجب! 

 ؟ ینگو که هنوزم دوسش دار  -

 هم فشرد، گفتنش سخت تر از پاس دادن باپنجه به دوستانش بود!  یگل لبش را جمع و رو   مه

  کلشه، یکه کرده گنده کردن عضالت و ه ی ! تنها فرقشیاخالق اتیقبل با خصوص  یهنوزم همونه، همون آرتا ی عوض شده ول -

 !نیهم

 زند:  یبرق م بیرنگش عج یشمیگرداند، چشمان  ی بر م وایرا سمت ش  سرش 

 !  یانگور ل یگه گور ی گالره بهش م ی دون ی م -

  یرود. سکوت او؛ به افکار مه گل بر وبال م   ی انداخت با چرم ِ مچ بندش ور م نییسرش را پا د،یرس  ی ناراحت به نظر م یکم وایش 

 کند!  یخود زنده تداع ی دهد تا دوباره خاطرات آن شب را برا

اش که   یفرخداداد  یموها  ،یرنگ تنگ وامروز  یمشک  نیآمد. ج  یم بی که به رنگ برنزه شده پوستش عج ی اسپرت نفت راهنیپ

اش عوض شده،   قه ی زد. اکنون سل ی م می اش که گرم ومال ی جوان رو به باال حالت داده! عطرش هم تلخ و تند بود برعکس دوران

 که... یی لب ها ایبود  ره یبراق به او خ دمیاش  نیو سنگ  یبار جد   ن یا شیزد! چشم ها ی تلخ م

 تو؟  یی کجا -

نبض زده اش؛ آهسته   یشانیبه پ ی کند، دوباره دست  یبندد وباز م  ی اندک، گنگ چندبار چشم م نیر یزند از خاطرات ش  یم پرش 

 کشد: ی ونرم م

 شد؟ ی هوم، چ -

کرد که باز گرفتار آرتا نشود به   ی م حتشی او مدام نص یابروان پهن دخترانه اش را باال فرستاد، مه گل اصال در باغ نبود وقت وایش 

 را هم بزند!  یمی رسم و رسوم قد  نیا د یکل ق

 *** 
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 ! د یپا یهمه جا را م ی ده به طور نامحسوس حواسش را به اطراف دا یرچشم یز د،یرا نرم جوئ لبش

  ی به دار ودرخت ها ُسر م ر یینگاهش را تغ ر یمس ع یسر وایگرفت اما ش   ی شد، م ی م ره یکه خ یگل مشکوک رد نگاهش را جا  مه

 داد. 

 

 من معلوم... وونه ید 

 اندازد:  یبه اطراف م  ینگاه اجمال شیدهد با تشو ی که در دستش است را جواب م  یتلفن ا  عیسر

 ا؟ یمح  یپس تو کجا موند  -

 انداخت: یشانه م  ی را رو فشی شد همزمان که ک اده یاست، پ یی وشش آلبالو ست یکه دو نشیخونسرد از ماش  ایمح

 ؟ یی فرحزادم، تو کجا ی جلو دمیتازه رس  -

 

 اش را باحرص خاراند: یشانیوپ  د یکش ی بلند  مهین نفس

 کنار بوته ها!  یشگ یتخت هم همون ایشب شد بابا، زودباش ب -

 رفت:  یباال م  اطیآهسته بااحت یسنگ   ی از پله ها د یخند  ز یر ایمح

 ! رشد ید یگ  ی م ی نه عصرونه که ه یقرار بود شام بد   گر،یاومدم ج -

قدم بر داشت  یبهداشت سیتوجه به اطراف سمت سرو  یرا پا کرد ب دش یاسپروت سف یزد، کفش ها ی تخت جست یرو  از

 سرخوش بود که...  یایهمزمان هم تلفن به دست مشغول با مح

 آخ!  -

  ی م ک ینزد ی و گلگون  یرنگش به سرخ ده،یپر یافتاده و قطعات اش هرکدام جا نیزم یاما تلفنش رو  د یرا محکم چسب شیبازو

 هم فشرود:  یچانه فک رو  یو عصب  ظ یشد. با غ

 بو...  ی چکار نیا -

 کرد از وحشت و ترس!   یقالب ته چیفرد مقابلش رنگ که ه  دنید با
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 کرد، بم و کلفت لب زد:  خکوب یبه چشمان وحشت زده مه گل م م ینگاه مرموزش را مستق  مرد

 معذرت! چقد، باس بدم؟  -

مرد در گردش بود، دو   بیرنگش برد و پارچه را گرفته با حرص چالند. نگاهش به صورت عج  د یسف یلرزانش را کنار مانتو  دستان

به آفتاب   ل یما ی بزرگ و پهن رنگ گندم ی نیچپش! ب یگوشه ابرو  غ یپهن با دو خط ت یلیخ  ی ابروها اه، یچشمان شرور س 

 بود!  یز یاش که انگار رد ِ چاقو وت رچانهیز ی کیکبود رنگ! خط بار  یگوشت ی لب ها ،یسوختگ 

 قطعاتش ُسراند: لویدهانش را قورت داد. نگاهش را به بدنه شکسته موبا بزاق

 من خو...  ستیالزم ن -

 

 خانوم!  می کون ی و، جبران م  میکه زد   یخسارت -

شانه اش با دو انگشتش ثابت نگه داشته. کفش   یکه رو  یرنگ  اهیوار با لحن خشن مرد باال رفت، کت چرم س  ک یاتومات سرش 

که   ی نوشته شده،  موها یسیکه طرح جمجمه وچندجمله انگل ی شرت یت  به،یشش ج ی شده با شلوار ارتش ف یو کث  یخاک اسپروت

 خنجر!  هیشب  ی زیمدل زده طرح تتو کنار الله گوشش چ  بیوغر بیعج

 گفتم که الزم...  -

 

با تمام قطعاتش   چاره یب ی توجه رو دو زانو خم شده وگوش   یو بهت اش شد، مرد ب  ف یبلند وکلفت مرد باعث پراندن جسم ظر نوچ

 داد:   یبلند شد، سرش را تکان محکم شیاز جا یکوچک   شخند یبا ن  یجمع آور

 ! د یدرار که بدم واست درسش کنه اوس سع زاتو یم  زیچ -

 و تازه بود.  ب یعج شیشد، لحن خشن و آمرانه مرد برا ک ینزد یگل به ارغوانمه  رنگ

 خرم. ممنون.  یم  گهید  ی کی ،ی به کس نیخوام بد  ینم  ده، یند  بیاونقدرا هم آس  -

شده تکان داد   خیبه مرد م یکارت و رم داخلش، سر   میتلفن را از کف دست زمخت و بزرگ مرد برداشت با گرفتن ِ س  درسکوت

 عقب کرد.  یدر سادگ 

 توش بود و...  یز یچ یعکس ید ید  هوی ی ماس ماسکو بزن نی ا د یق  یشوما نباس به راحت -
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 حواله اش انداخت: یتفاوت نگاه گذارا  یکج ب  ی. سرد یپاشنه پا چرخ یرو  اطیزد و با احت یلبخندکمرنگ 

 و...  ی فقط واسه تماس هام بوده و بس فقط کار یندارم، اون گوش  لم یعکس وف -

 ان؟ یجور سوسول نیاهل ا دایپس شوما از ما بهترونا ق  ط

 و پراستفهام به او زل زد:  گنگ

 !د؟یببخش _

 آقا؟  ییگو  ی م به یحرف ها را به من غر ن یاست که چرا ا منظورش 

 کشد:  یبه چرم اش م  ی اندازد، دست ی ساعد دستش م یکتش را رو  خونسرد

 ! زادهیعل د یمج  دم؛یشوما، مج کی کوچ -

 سکوت اندک را شکست: د،یکش  یق ینفس عم تیکرد، در نها  یاسمش را هج رلبیز

 خوام.  یکه شده منم خسارت نم  یکار  ست،یدرست ن  زادهیعل یبهرحال آقا  -

 

پشت   یشد. دست  ی و لحن مودبانه مه گل باعث احترام دوطرف م ی بای. زند ینش یم  د یمج یگوشت ی لب ها  یرو  ی لبخندکج

 :کشد ی گردن عرق کرده اش م

 م؟ یریواسه خودت، بگ  نهویماسماسک ع ه ی  میتون  یما نم  یکن  یشوما فکر م  -

چشم   د یآمد. لبش را گز یبه نظر م  بیحال عج نیدر هم یتازگ  شیافعال مفرد و جمع کلمات برا ن یا د،یفهم ی گل نم  مه

 درشت کرد: 

 ! د یو شما خودتون ناراحت نکن ست ین یگفتم جناب؟ فقط عرض کردم که مشکل  یز یچ نیهمچن ی من ک -

 

 به چشمانش داد با مچ بندکلفت اش ور رفت اما زوم چشمان افسونگر مه گل زل زد:  ی نیچ د یمج

 که کرده جواب پس بده!    یکنم، آدم باس در برابر کار  یشکسته( رو جور م  ی ) گوش نیالاقل هم -
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  یپروا برانداز م ی که ب یی از او د یانداخت، لب فشرد و نگاه دزد یو دو دل  د یمه گل را دچار ترد یکم د یپهلو بودن جواب مح دو

 کرد: 

 رم.  ی خب، من م ی لیخ -

 خورد.  کهیخشک و  د،یباره با لحن مصمم و آمرانه مج کی از آدم سمج را داشت،   ییگردد وقصد رها ی عقب بر م تا

 جا باش!   نیموقع با ساعت وزمانش ا  نیپس هفته بعد هم -

  ی به توالت رفت تا آب عیشود. آه از نهادش برخاست سر یم  بیچشمانش محو و غ ی مه گل از جلو یبهت زدگ  تیدر نها د یگو یم

 به دست وصورتش بزند... 

 

را از داخل   د یداد کل ی نیاش چ ی نیخمار شده بود؛ به ب ی و پرخور ی خواب ی شد، چشمان اش از زور ب اده یپ نشیاز ماش  خسته

 غر زد:  رلبی . خفه ز د یرص باال کشاش آب داده با ح ینیآرام درب را گشود. ب  د یکش  رونیب فش یک

 کنه!   یآخ سرم چقد درد م  ،یبش ی بگم چ یاله -

 نیشدند. شل و سنگ  ی المپ ها روشن م ی با حس کیرفت. اتومات   یحوصله از پله ها باال م یداد ب ی را تکان تکان م دهانش

 . کردیموتنش را حمل  کشاند ی را باال به دنبال خودش م شیپاها

 زد.  یم  ی وحرص  یضربه عصب یگچ  وار یزند با دو انگشت به د یحوصله دکمه آسانسور را م  یرسد ب  ی که به طبقه اول م تا

تفاوت   ی. شال اش را بد یکش ی هم افتاد اما با تکان آسانسور پوف خسته ا یرو  نیکه داخل اتاقک آسانسور شد، پلکش سنگ  تا

 را گشود.  ش یپرت کرد و کش موها شیشانه ها ی رو

 خسته و کالفه بود امشب!؟ نقد ی دانست چرا ا  ی. نمد یپر رونی شانه و کمرش آبشار وار ب یرو   یبایلخت وز یاهیس  حجم

 رسم؟  یم  یاوف ک  -

دفعه در واحدشان  ک یکه   د یکش ی بلند  ازهیآورد. خمار از خواب خم رونیتفاوت تن اش ب ی و ب د یزمان به طبقه مدنظر رس  نیهم

 باز شد و... 

 !؟یاومد  ر یمه گل مامان، چقد د -

 کرد:   ک یچشم گشاد و بار متعجب
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 وا مامان! امون بده برسم بعد بپرس؟ تازشم هنوز نصف شب نشده که...  -

 زد:  ی لبش گرفت با اخم به داخل اشاره ا ی آرام انگشت جلو لدایگ

 تاحاال؟  ومدهی گن مه گل کجا مونده، چرا ن  ی م ی هساعته  ه یاومدن   نایت اشو، خونواده عمه  سیه -

 

  یلیگفت! انگار پوران دخت خ  ی. راست مد یبه داخل سالن کش یبست و از پشت مادرش، سرک عیشده دهان بازش را سر خشک

 منتظر بود که شتابانه داد زد: 

 !گهی تو د  نیایب ن؟یجلسه گرفت -

 را سد گرفت:  ش یو دستپاچه جلو  عی سر لدایخواست وارد خانه بشود که گ تیاهم یب د، یکش  یگل پوف کالفه ا  مه

 تو؟  ی ر ی م  ینجور یا -

 در حدقه چرخاند: مردمک 

 برم؟  ی پس چجور -

 بلندش انداخت. ی موها  یدخترش زد و شال را از شانه اش برداشته و آزادانه رو ی به سربه هوا ی آرام  نوچ

 خوره!  ی بر نم یبه جا یکن  تیرعا کم یحداقل  ی ول  هیبرامون عاد  زایچ ن یدرسته ا -

خودش را    ی بود اما باز تعصب سنت کیدرجه   لیمال وفام  یکه خارج رفته و دارا ن یبه تعصب پوران دخت بود که با ا منظورش 

 داشت!

 مامان!   یاوک -

دخترکش را در شب    ها؛ آرتا نیهم یداد که برا  ی خواهرشوهر متعصب، گزک دستش نم ن یا یهم راغب نبود اما جلو خودش 

 اشان رها کرده و...  ی نامزد

 برو تو مامان.   -

  ی باز نکرده و خوددار تیبه شکا یدل وصاف نشده بود اما به احترام هرمزخان کالم ک یزد، هنوز دلش با آرتا وپوران دخت  حرص

 کرد.  یم
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. برعکس خونسرد  نداختینگاه به چشمان جسور و منتظر آرتا هم ن مین  یکرد و حت  ی با همه احوال پرس  نیو سنگ  ی گل رسم  مه

 باال انداخت: ی رو به جمع سر

 . امیکار داشتم نشد که زود ب یامشب جا دم، یرس  ر یکه د  د یببخش -

 کرد:  ز یپوران چشم ر عمه

 ده؟  یم  ی ! اونم بدون مادر وپدرت؟ چه معن؟ی کار داشت  یجا -

 دفاعش جواب داد:  ی گل برا زده و زودتر از مه  ی لبخندتصنع لدایگ

 رفت و آمد داره، شما اصال نگران نباش! ایکجا و باک  می دون  یما م -

 سرت تو کار خودت باشه!«  ،ی کن ی م ی نداره که فضول ی گفت: » به تو ربط  یبا طعنه م  یی جورا کی

 جنباند: ی پوران دخت نبود، چراکه با اخم رو به هرمزخان سر ند یخوشا لدایمعنادار گ جواب

 اومده؟  ری امشب دخترت چرا د ی دون ی تو م -

 .د یپرس  یخواهرشوهر! انگار باور نکرده که از شوهرش م  نیخورد از دست ا یخونش را م  خون

 صورتش نشست: یرو  ی مه گل انداخت با افتخار لبخند پهن ی و خونسرد لدا یهمسرش گ یبه چهره ارغوان ینگاه م ین هرمز

انتخاب شده واسه همون امشب جشن گرفته بودند، البته   ی در پ  یسه سال پ ی برا ی سطح کشور ی دخترم تو ؟ یپس چ -

 دوستاشم باهاش بود. 

 :د یبودن مه گل، ابرو درهم کش ی از خودسر بودن وخودرا یاز جواب کامل اما ناراض یدخت راض پوران

  ل یکه همه فام  یبد  ب یجشن بزرگ ترت هی واسش  د یداداش بهت بگما با  رن،یجشن بگ  ینداره دختر با دوستاش مجرد  ی و!ا معن -

 انگشت به دهن بمونن! 

قسمت   یکه برا   یو واسوس ثروت داشت طور  ریناپذ  ی ریداشت، س  ای اهل تجمالت و چشم به زرق وبرق دن شهیدخت هم پوران

با ناف مه گل تازه نوزاد   یکه از گوشت وجان اش است، اسمش را در بچگ   یحاضر شد پسر ی خواهربرادر نینشدن مال و اموال ب

 زدند!  وند یو پ دهیبُر

 رسم. ی خدمتتون م گه ید قه یخوام من چند دق ی معذرت م -
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. او را  شودیبه دنبالش روانه م  ینگاه ینیرود، سنگ  ی به سمت ته راهرو دراز خانه اشان م ، یوبدون جواب از جانب کس د یگو یم

تخت تن اش را   یشود با حرص و نفس زدن مانتو را کَند با همان شلوار و تاپ باز رو  یش مرده که شتاب زده وارد اتاق معذب ک

 اندازد.  یم

 ودر زدن باز شد و سپس در سکوت آرام بسته شد. اجازهی نفس اش منظم نشده بود که در اتاق ب  هنوز

 خودم.  امیمامان حوصله ندارم برو م -

آشنا و دلهره آور بودند... سرش را چرخاند نفسش   یاد یو شمرده دلهره را به دلش چنگ زد، قدم ها، ز نینگ س  ی قدم ها یصدا

 تنومند آرتا گره خورد!   کلیه ی شده رو  خکوبیو نگاهش م نیسنگ 

 ...؟! نجایتو... تو ا -

  ی ها کشف کرده است را به لکنت انداخته! دست ی پروا شده تازگ یاو که جسور و ب یبا یبه ز یشد دختر  یگرفته، باورش نم لکنت

 بودنش را حفظ کند.  ی تا جد  د یکش شیبه لب ها

 : د یبدون مقدمه، آمرانه پرس  را یرا داخل فرو داد بم و گ شیتختش، دست ها یجلو

 کار تو بود؟  -

 ! د یبدنش دم یدجا و عرق در چن دهیو تنها بودن با او در اتاقش، رنگش پر ی گل شوکه از لحن جد   مه

 ! ؟یچ -_

 ه؟ ی فهم منظورت چ ینم

به چهره   ی.مصمم و جد ستادیا شیپاها یشد. با اقتدار جلو ی نم ریس  دنشیاو از د ایافسونگر است  یاد یدختر ز  نیزد، ا یپوزخند 

 زرد رنگ مه گل چشم دوخت:

 ! ستمین ا یرقمه کوتاه ب چیمنم ه ی خودت رو نزن به اون راه... اوک -

! خط باز  اوردیاش ب نه یقفسه س  یرفت تا جلو  شیدستش سمت موها اریاخت ی تخت نشست، ب ی را جمع و جور کرد و رو خودش 

 تو چشم بود! ی ادیاش، ز نهیس 

 ؟ یزن  یحرف م  یفهم اصال در مورد چ یباور کن نم  -
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با   ، یمرد ی خطرناک بود برا نیاحرارت بدنش باالرفته و  د،یپا ی ونازش را م فی واخم آلود آرتا تمام حرکات ظر خکوب یم نگاه

 خطرناکش! یتجربه او وحس ها 

 بپوش، تا بهت بگم!   یدرست وحساب ز یچیپاشو  -

لحظه تمام غم وغصه ها را فراموش کرد. شد،   کی  ی. براختیر ی در جلد دخترانه اش فرو رفت، شرارت از چشمانش م طانیش 

 دغدغه هشت سال قبل!   یهمان مه گل ب

 ؟ یش  ی م ک ینکنه تحر ای  یکن  ی خود دار یتون یبدن من نمتن و   دنیبا د ه؟ یچ -

 

صامت نگاه   د یشد. لبش را باحرص گز ی فرستاد به ذات گذشته ها، شرارت و خباثت از نگاه مه گل به چشمانش پرتاب م لعنت

 بارش حواله کرد.  یجد 

 نه؟  ، یکنیملج  -

اخم آلود وغضبناک   یآرتا کی برخاست. آهسته و خرمان نزد یهمراه با ناز و دلبر  شیاز جا طنتیرا باال پراند باش  فش یظر  یابرو

 زد:  یشد. دلبرانه از عمد دورش چرخ

 چرا؟  -

و اونقد چشم و گوشت باز شده   یبا فرهنگ اونا اُخت شد  گهیاون ور، د ی آخه فکر کردم رفت  یدون یاوم م  ؟یحساس  یبود  نگفته

 جلوت...  د یکه با

 

 . د یبلع ی پنجه قدرتمند آرتا شد، چشم درشت و گرد کرد. بزاق دهان به آرام ریدفعه مچ دستش اس  کی

 گرفت:   یزد، به چهره خونسرد مه گل به طعنه نفس یکج خندعصب آرتا

 بخورمت؟  یترس   ینم -

  یبلند و الک خورده اش را نرم رو  ی. ناخن هامودیدست را پ ر یرا باال برد. نگاه آرتا مس گرش یاز غرض دست د زد، ینوچ  تیرضا با

 پچ زد:  ی و ناز  نییدر همان حال با ولوم پا د یزبرش باظرافت کش رچانه یگونه و ز
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نه   ، یداد یکار رو انجام م  نیا یمزاحم چی راحت بدون ه شیهمون هشت سال پ یهم بکن  ی کار نی همچن ی خواست یتو اگه م -

 که...  ننیخونوادمون چشم وگوش به در اتاقم بستند بب ی دون  یکه م  ن یتو اتاقم با وجود ا ی حاال که اومد 

 ! یکن کم ینکن تحر ی پس سع ستم،ی خطر ن ی هم ب شهیمن هم -

  دهیچرخد تا در اتاق را قفل کند که از پشت به شدت شانه اش کش ی تفاوت عقب م یدهد، ب  ی محکم هولش م د یگو ی خشم م با

 :د یغر  ی با لحن حرص درار رلبیناراحت و دلخور اما ز  دمیشا ای بود   یشود. مه گل عصب  یم

 ! یایب یخواد واسه منم قپ  یدونم نم   یواسه من جانماز پهن نکن که همه خط آ تو م -

 شناخت. یرا نم یمه گل متفاوت و مدع نی! اد یفهم  یشد، نم دهیابروان پهن اش درهم کش جفت

 ! حالت خوبه؟ ؟یگ  یم  یچ -

 که...   یفهمم تو بود  یمن م   یفکر نکرد  ؟یفت یکه پس ن ی ریگ  یم  شیپ دست

 

  ایو درسم واسم مهمه   می ستیهم ن قی من الم بل ام و ال  یبشه؟ بگ   یکه چ  یبعد از هشت سال کالبدشکاف یاومد  ؟ی که چ -

 و... ی شد  گهیدختر د هیعاشق 

 

 خط آمد:  ی حرفش به تند  ی رو یکالفه وعصب آرتا

 ؟یدستم گذاشت  یخسارت رو  ی وکل  ش یکه زد  نمهیمن، منظورم ماش  ا؟یزن ی ور م  یدار  زی ر هیواسه خودت؟   ی گ  یم  یچ -

 شمرد:  رلبیآمد با بهت و مات ز رونیبودن ب یو مدع ی شد، از حالت طلب کار لیبه گچ تبد  یاز سرخ رنگش

 ...؟! نتیماش  -

 داد.  ریی موشکافانه آرتا با تکان دادن سرش، موضع اش را تغ نگاه

 من... من... -

 دراز و گرفت:  شیبه صورتش داد. انگشت جلو ینی را باال گرفت و مانع حرف لکنت وار مه گل شد، چ دستش
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  یم  یش  ی که تا ناراحت م  می مگه بچه  ؛یکن   یهام و خراب و نابودشون م لیبه وسا ی زن ی دفعه آخرت باشه م ی ول  ست،یمهم ن -

 الم؟ یسروقت وسا یر

 اتفاق افتاده بود. نیو بدون قصد ا  یاتفاق  ی لیآرتا بزند، خ لی دهانش را آرام فرو داد، ابدا قصد نداشت که به اتومب بزاق

 ... یعنیخواستم  یمن نم -

 رش را چنگ زد:پَ ی موها یال  ی در هوا پراند و عصب یدست

داشته باشه   نجای که ا ارم یب ر یاز کجا گ شیجهنم، من حاال قطعات خارج مت یافتاد؟ اصال ق نمیماش  متیچقد از ق ی دون  یم  چیه -

 آورده بودم! کایصفر با خودم از امر نم یکنه، ماش   رش یتا تعم

 

 زد:  ی دست ک یکند بقول خودش،  ی ریکه مچ گ نیا ی اشان فقط چند سانت بود، دلواپس برا فاصله

 داشته که...   یزی چ یباهات دشمن یکی د یکار منه؟ شا ی دون  یاز کجا م  -

 

 رو چک کردم!  نایدورب -

تفاوت   ی مه گل ب ف یدور اندام ظر  زکنانیشد؛ آرتا چشم ر یسکوت طوالن ی اش کرد، وقت ینثار خودش و حواس پرت یلعنت رلبیز

 .د یکه لحن سخت دخترانه اش به گوشش رس   رفتی زد. در فکر فرو رفته با خود کلنجار م یچرخ

 کنم!  ی هرچقدر خسارتش باشه من تقبل م -

ت  دانس یلحن اش او را جسورتر کرده، نم   ایمغرور شده  ادیفرو داده ومشت گره زد. ز ب یج یال ش یکرد، دست ها  یبلند  نوچ

 اما...

 ...یمانیپش د ییکه باز آ  یچرا عاقل کند کار -

 : د یوسط حرفش پر ز یو ت تند 

 بگو؟  مت یخب حاال! ق -

 دوزد.  یچشم م  شیپروا یو به دقت به او و ب  ن یزبیکشد، ر  یبه چانه خودش م یدست تیرضا با
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 من خسارت خواستم؟  -

 آورد:  ی راحت حرفش را به زبان م د یبه چهره مغرور وجذاب آرتا زل زده و الق ی شود با گنگ  ی م جیگ

 ؟ یخوا ی م ی پس چ -

 

در هوا   ی دست ن یگرفته و عطر دلچسب دخترانه اش بنابرا  یبود هوا نیرها کرد. سهمگ  نیفشرد، چشم گرفت ونفسش را سنگ  لب

 هم فشرد:  ی ن روسخت دندا د یپراند به سمت درگاه راه افتاد، مه گل ابرو درهم کش

 ام؟ ینتونم از پسش برب ید یترس   ه؟یچ-

 

 ابدا! زش ی! از جسور بودنش خوشش آمد اما از زبان تند وتد یخار  ی تن اش م بیدختر عج  نیا

 شه!  ی گم فعال نم  یزارم بهت م  ی قرار م ه ی -

و شامه اش از    رهیاتاقش خ ی به در بسته وفضا یشود، مه گل با حرص و ناراحت یخارج م  یاز اتاق در کمال خونسرد د یگو یم

 کرد. یم  ریعطر تند مردانه آرتا؛ سخت مدهوش و درفضا س 

 

 :ستد یا یم  یبا دلواپس شیشده و جلو کیبه سمت دخترکش نزد یبا نگران لدایشود، گ  ی صدا باز م ی دفعه در ب کی

 اتاقت؟  اومده بود یپسره واسه چ ن یشد؟ ا یچ -

 مادرش دوخت: ی چشمان کهربا خی. نگاهش را مد یبزاق دهانش را آرام بلع د، یگز لب

 نشده!  ی زیچ -

 :د یابرو کش ی با طعنه وناراض لدایگ

دم اتاقت سروگوش    ادیب  زنهی اشاره م یطفل  یتایبه آناه یت اخم هاش رو همه، هتو که عمه  نیا نی گ  یم  ی ساعته چ می پس ن -

 بده!
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رود،   ی شود. دست مشت کرده با حرص سمت کمد لباسش م ی م شیها ه یمردانه اش وارد ر حه یکه باز را رد یگ  یم  یق یعم نفس

 دهد:  ی گشت جواب مادرش راهم م ی م یراحت کی که دنبال تون  یدرحال

 بعدشم مگه من بچم که نتونم از خودم مواظبت کنم؟  نا، یحالم چطوره ا نه یاومده بود بب ی چیه -

 پوشد: ی را م کی و تون دهی کش  رونیتوجه به حضور مادرش، تاپ را از تن ب  یکشد ب  ی م رون یرنگ ب  ی اس ی کیتون

 دست پسرش کنم که!   چهیکنن، منکه قصد ندارم دوباره خودم رو باز ی باف الیخودشون خ شیخوان پ یم  ی هرچ هی عمه و بق -

 قصد خارج شدن از اتاق را داشت: یا  هیسکوت کرد اما با توص ی مه گل، لخت ی از گفته ها یراض لدایگ

 بشه!  یو مادر   یپسر  نیدونم عروس همچ  هی  یکیمن عمرا بزارم دختر  ی بهرحال توام بخوا -

دل نشد که   گرید ی رفت، دلش بعد از آن مراسم کوفت ی نم ی جو ک یما آبش با پوران دخت در همسرش را دوست داشت ا هرچند 

و مشت مشت آرام بخش خوردن   یخوابیرا، ب  شیها ی قراری و سکوت کرد! ب د یآب شدن دخترکش را هر روز و هرشب باچشم د

 را. شیها

 من آمادم.  م یبر -

  یبه موها ی زد و دست ی با خوشنود یکه براندازه اش! پلک  یتنگ  ن یبود وشلوار ج شیکه قدش تا ران پاها ی کیبه تون ینگاه

 نرم بلند مه گل!  یشمیابر

 پاشه.  رِ یز زه یبر فه یهم ببند قشنگ پشت سرت، ح نارو یا -

 

 تیگرداند در نها  ششیلوازم آرا  یرو یچشم تیبست، با رضا یسرش دم اسب یرا باال شیتکان داد با کش همه موها یسر

 .د یلبان سرخ رنگش کش یرژقرمز را برداشت وپررنگ رو 

خودش   یعطر خاص اش را رو ی تفاوت البته راض  یاما ب  زش یو لبان وسوسه انگ  غ یپررنگ و توچشم بود رنگ ج ی لیکه خ نیا با

 کرد!  ی خال بایتقر

 کردن بود و...  ی درحال دلبر ب یکه امشب عج ششیآال یب  شهیدخترک هم یزد به رو   یخنده بانمک لدایگ

 من خوب شدم؟  -

 کند:  یرا لمس م یفلز  ره یدهد، دستگ   یتکان م   یتاسف سر با
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 فقط بخاطر اون پسره که...   ی کرد ی نطوریاالنم که خودت رو ا یخوشگل شه یتو هم -

 مامان...؟!  -

و شک پشت   د ی ق خارج شد. پشت سرش مه گل با تردحرف از اتا یزده بود، حرفش را فرو خورد ب  شیگل مات و مبهوت صدا  مه

هم در کنارهم   تایپوران دخت و آناه دن،یخان درحال اخبار د دونیبود، هرمزخان و فر یمشعول کار  یسرش روانه شد. هر کس

  یاره ااش  لدایمسکوت مرموز بود، گ یدست باف کرمان بود؛ آتار یقال  خیم  اهشکه در خود و نگ  یدرحال پچ پچ کردن، تنها کس 

 به مه گل زد وخودش وارد آشپزخانه شد.

 داشت.  اریبا امکانات مرفه در اخت ی که تمام لوازم برق کیمجهز و ش  آشپزخانه

 !نیبزرگ کنار سالن بچ زیم  یپارچ دوغ و نوشابه همه رو هم رو   ار، یدرب  خچالیساالد رو از   -

 

  یصندل اش هم در فضا م ییها و تق پاشنه دمپا لیآرام برخورد وسا یداشت صدا  یکه بر م یدهد، با هرقدم ی تکان م یسر

 !چد یپ

هم   یرا هم مرتب رو  ییطرح اروپا ینیچ ی همزمان بشقاب ها د،یچ یبزرگ غذاخور  زی م یوآرام رو   قه ی ساالد را با سل ی ها سید

ت، دو چنگال بزرگ وکوچک سمت  هم گذاش  یسوپ ها را رو  الهیوسپس پ ی اول بشقاب پلو بعد ساالد خور ب یقرار داد به ترت

طرح زده با ظرافت خاصش.  یرا در سمت راست با کمک دستمال ها  اچپ وکارد مخصوص وقاشق بزرگ وکوچک مخصوص غذ 

 . یو امروز کی ش  اریکوچک وسط قرار داد وبس. بس  یستالیشمعدان کر

 باز؟  ی که کوالک کرد نم یب ی م -

  دونیچشمان اش به برادرش رفته بود و برادرش از فر یاهیهرچند اندک، س  یخواهر آرتا انداخت، شباهت تایبه آناه ینگاه مین

 کج کرد:   یسر یخان به ارث برده؛ با لبخندمهربان

 چطور؟  -

 به مه گل لب زد:  رهیاش داد خ ین یبه ب ی نیساالد را برداشت در دهان گذاشت، چ ار یاز خ یباال انداخت و تکه ا  یا شانه

 ! یکن یقطر وباز  ی که قراره بر  ی اردو نیهم -

 وشاهانه امشب!  بایز  زیم  خیم تایآناه  یزد. چشم ها ی نگاهش را سو سو م ن،یدغدغه آرام ومت   یخندد ب یم
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  یگه رو م  ی که عمه جان م یحتما جشن دخدایبه ام میبرد  ی باشه وقت یهمونه که امشب سور دادم ول  ی رم برا ی بُرد م  یمن برا -

 . میریگ

اش   یبای تند زد. دوست داشت مه گل با تمام ز  ی. ضربان قلبش کمد یشد، لبش را سخت ساب رهیت  تایرنگ آناه اهیس  چشمان

 عروس خانواده اشان شود اما نظر مادرش خالف نظر آنها بود اما چرا...

 ؟ یکن  یفکر م ی به چ -

 د:زن ی کشد در فکر فرو رفته لب م ی رنگش م د یسف  راهنیبه پ ی حوصله دست یب

 ! انه؟یزارند برم سرکار  ی م نایموندم دانشگام تموم بشه آقاجون ا -

بشود   د ی. شایکی شانیها ل یفام نیکه عموزاده عمه و پدرش بود و بخاطر هم خاندون یدانست، فر ی عمه و شوهرش را م تعصب

 دست وپا کند.  یکار  کشیدر شرکت کوچک کوروش و شر شیبرا

 ه؟ یرشتت حسابدار ی گفت -

تشر   رلبیمه گل درهم شده و آرام ز فی زند که چهره ظر یساالد م  ار یبه خ یدهد. باز ناخنک یتکان م یحواس سر  یب تایآناه

 زند:  یم

 ! دهیتدارک د ی مامان کل ،ی کن ی م ر یس  اریچرا شکمتو با خ وونهی نکن اِ! خب د -

 :د یچهره جمع کرده و لب برچ تایآناه

 گرسنه نبودم!  نقد یوگرنه ا م، یشام رو بکشه گفت منتظر توباش  ییونم نذاشت زن داده وربع ِ، اقاج ی که ساعت رو ی نیب ی م -

 

 !شی دانستند شام را دعوت گرفته با دوست ها ی پدر ومادرش م یاست وقت بیزد، منتظرش بودند؟ جزء اعجا  یلبخندمات

مرغ سرخ کرده به    یبا ظرف ها لدای قرار داد. گ  بیبه ترت ز یرا وسط م  یپلو خالل وزعفران یها سی حرف د ی تکان داد، ب یسر

دخترش   قه یسل دن یشد. لبش را با د تایمه گل و آناه کی شده، نزد ییطال ی ها جیوهو ی سرخ کرده نخودفرنگ  ینیزم  بیهمراه س 

 فرستاد: شانه کج باال یسرش را رو  د؛یگز تیبا رضا

 . اریزحمت ظرف سوپو رو هم ب ی ب -
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سوپ دوغ را    یحاو  ینیقابلمه چ ی همه را به صرف شام دعوت کرد. وقت لدایشد، گ یشپزخانه راهتکان داد سمت آ یگل سر   مه

 در فکر، انداخت.  قیعم یخرج آرتا  یرفت، نگاه  یگوشه سالن بزرگ م زی برداشت همزمان که سمت م

 

نداشته باشد، نشست با چنگال  د یکه د  ییجا ز یم یکنار دست مادرش قرار داد، خودش هم انتها ز ی گوشه م ی قابلمه رو آهسته

 و باهمان هم سرگرم شد. ختیخودش ر  ی ساالد برا ی مقدار

به   یرچشمینثارش کرد که آرتا ز  ی تفاوت گردن کشاند و نگاه عاد  یداد، ب ی م ص یخاص را تشخ نیبود اما نگاه سنگ  نییپا سرش 

به ساق   ز یم ری اما با نوک کفش آرام از ز ردی را بگ توانست دستش  یباهم فاصله داشتند نم یصندل کیانداخت.  ینگاه م یاطراف ن

 !د یمه گل کوب  یپا

  ی تا ک یخندان انداخت. آرتا  ی حواله آرتا  ینگاه خصمانه ا  یمحکم نبود اما چهره مه گل را در هم کشاند با حرص وشاک ضربه

 لب تکاند.  ،ییبدون در آوردن صدا رلب یرا باال برد ز شیابرو

 ! یگوگول  -

 را پاک کرد.  شیدوغش؛ بشقاب ساالد را کنار زد وآهسته ناز با دستمال دور لب ها وان یل  دنیزک کرد، با نوش نا فیچشم ظر پشت

 لب زد:  ز یسرش را بلند کرد، با اشاره به م عی برخاست که مادرش سر شیاز جا ی به آرام سپس

 ؟ یپلو بکش بخور بعد برو مامان کم ی -

 دهد:  یقرار م  شیرا مرتب سرجا یرود، صندل یلبش باال م  گوشه

 جا ندارم.  م، یخورد یز یچیبا بچه ها  -

 اتاق خوابش شد. یآرتا؛ راه ی شده ا ده یپوران دخت و نگاه کش یبدون مالحظه اخم ها سپس

که لحن   نیا  ایاش، خشن و کلفت بود  یامروز  پیعلرغم ت شیکه صدا  نیاز خاطرش گذشت، ا یلحظه ا   د یمرموز مج چشمان

 بود!  ابانیخ  ی الت و الوات ها هیاش شب

 

است اما   د ی. نگاهش به سقف سف د یتخت طاق باز دراز کش  ی ها رو ن یاش وتمر یخسته از روز پرانرژ  د،یاش را باال کش ینیب

 ! یگرید  ییفکرش جا
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هشت   نیدر ا  دهیمورد عالقه اش که در غربت طعم و رنگش را ند  یکرد، غذا ی م ی باز شینگاه از در اتاق مه گل گرفت با غذا آرتا

 سال طاقت فرسا، اگر مجبور نبود اگر جبر زمانه نبود اگر... 

 

 واست مرغ بزارم؟  ی خوا ی م ؟ یکن  یم  یپسرم، چرا باغذات باز یکجا  -

مادرش را که کنارش نشسته، را   از سوپ دوغ پر کرد داخل دهان فرو داد اما جواب یداد، قاشق اش کم رون ی نفسش را ب نیسنگ 

 دهد:  ینرم و آرام م 

 نه مامان جان، خوبه.  -

گذارد    یم گرش یبشقاب د یمرغ برشته شده را با محبت رو   نهیس  کیتوجه  ی از سوپ خوردن تک پسرش، ب یدخت ناراض پوران

 زند:  یآرام پچ م  رلبیز  خت، یر ی پلو م ریپسرش با کفگ  یهمزمان که خودش برا 

زنه تازشم   ینم  د یوسف اه یواال اصال دست به س   یواست؟ درسته دختر برادرمه ول خته ی نگاش نکن! مگه کم دختر خوب ر اد یز -

 ولباس؟   پیسرشب اومد خونه اونم با اون ت  ن یا ید یبازه؛ ند  قی رف میلیخ

 

  یعشق را م  نی ا د یق  د یبا یز طرفزد ا ی بودن با او پر پر م ی کم نداشت. دلش برا ی چیبه چشمانش داد، از نظر او مه گل ه ینیچ

آگاه   ندهیچه کند تا او را از حوادث آ د یسخت عقل و عشق که با  یدو راه ن یکند. مانده بود ب  یاو را م ی هرچند دلش تمنا د یبر

 کند!  اریوهوش 

 

دردسر و    یبه صدا آمده و بو رش یکه خطرها از اکنون آژ ن یجان مه گل را کرده با ا سک یدانست چرا با آمدنش ر  یهم نم خودش 

همه ناز و ولوند شده! اگر   ن یکه مه گلش ا  یبود حداقل نه تا وقت امدهی. کاش ند یکش ی پوف کالفه ا ده،یجنگ به شامه اش رس 

 باره اش!  ک ی زی سحرآم ی بایز نیقابل تحمل تر بود تا ا د یو اندام ساده داشت شا ی معمول  افهیق

 *** 

و محکم لب   ع ی که کوروش سر د یکش  یقیگرفت. نفس عم  رنظریحرکات کوروش را ز یرچشمی ، زآورد نییقهوه اش را پا فنجان

 زد: 
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 نه!  -

کرد،   ی م پیتا  ی زهایلپ تابش چ خیخوابانده وم  زی اش نشسته، آرنج به م ی صندل ی! با تعجب و بهت به او که خونسرد رو جاخورد

 جنباند: یسر

 نه؟!  -

 نه؟  یچ

 مصمم شمرد:  رد،یکه سرش را باال بگ   نیا بدون

 من واست انجام بدم.  یخوایکه تو مغزت و م  ی همون -

 دهد:  ی قرار م زی م ی زده فنجان را رو بهت

 ! ؟یبسم اهلل تو جن -

 به چهره مات زده مه گل چشم دوخت:  ی طب نک یع یمتعجب سرش را باال آورد از رو  کوروش 

 ه؟ی چه حرف نیا ؟ یخُل شد  -

 

 تکاند: نیبه طرف یبه او انداخت که کوروش با تاسف سر ینگاه د یباشک و ترد د،یرا باحرص گز لبش

 بعدشم از االن بهت بگم من رو با آرتا در ننداز! ، یباهام داشته باش  ی کار ه یکه   یایجا م  نیا یدونم تو وقت  ی ! من موونهی د -

 چشمانش دوخت. شیزنامه پمردد سرش را به رو د،یدخترانه اش باال پر ف یابروان ظر جفت

 نوشته است.  ی روزنامه با خط بزرگ ریت

 "!یدپاش ی دختر بخاطر اس  ک یمرگ  "

 کشدار شد. شیاش نبض زد ونفس ها قهی شق خت، یدرجا ر  دلش

 کرد، ملتمسانه افزود:   یم  پیتا ع یچشم از روزنامه بدخبر گرفت دوباره به کوروش که سر ی درماندگ با

 واست سخته؟  نقد یا تایکار دادن به آناه ه ی ی عنی -
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مه گل   یبه حرف ها ی ارقام و اعداد شرکت بود و توجه ری شود، ذهن اش درگ ی کردن م پیکند دوباره مشغول تا یم  یمکث

 نداشت.

 کرد:  شیزده وآرام صدا یلپ تابش بود، پلک ر یتصو  رهیاش که خ ینگاهش را به دوست بچگ  کالفه

 کوروش؟  -

برخاست با دو گام، خوشحال سمت کوروش   شیاز جا ی خبر با خوشنود ی ا تکان داد، مه گل از همه جا بحواسش سرش ر یب

 :ستادیصاف ا

 ! شتیپ ادیب سر یگم   یازت ممنونم فردا بهش م  -

  ف یخارج شد. ک تیگل گمان کرد همان باشه خودشان است، از دفترش بارضاجنباند که مه  یحواس تر سر یباز هم ب کوروش 

 رفت...  یمنته نییشانه صاف گذاشت از پله ها به سمت پا یاش را رو 

 

  د،یدم یرحمانه م ی هم ب د یکرد. اشعه خورش  ی کشد مدام به چراغ و ساعت چشم رد وبدل م یچراغ قرمز کالفه پوف م پشت

 گشود:  تیو لب به شکا  دهیداغ وگرم بود که امانش را بر لش یتومبکوچک ا   یفضا

 راه بندون!  نیشه ا  ی باز م ی خدا ک ی اه! ا -

  ی دفعه با صدا  کیدهد که    یگوشه چشمانش را مالش م یزند با خستگ  یم  هی تک نیماش  ی حوصله سرش را به پشت ی و ب کسل

 رفت!  برهیو  یتمام بند بند تن اش رو  یکلت یغرش موتورس 

 چه بود؟!  گرید نیا

 اش آشنا بود!  یمرد موتور سوار ثابت ماند. کت چرم  یرو ده یمردمک چشمانش درحدقه چرخ د، یاز جا پر دهیترس 

 رخ مرد چشم دوخت!  میکرد و انگشت گوشه لبش فرستاد بادقت به ن  کیبار چشم

 بود! مطمئن بود که خودش بود.  خودش 

 پردازد!  یم  زیو گر  بیباره به دنبالش در تعق ک یو  ی آن م یدر تصم ک، یتراف دهد با آزادشدن چراغ و   یدهانش را فرو م  بزاق

 زد وگرومپ گرومپ!  ی . کله اش نبض مکردی که عقل اش استوپ م  دهیها دم بیتعق ن یپوستش به واسطه ا ر یز یخاص جانیه
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احاطه کرده وغرشش؛ مو را در   کلتیکه موتورس   یبد  ی داشت. صدا یو چشم از موتور آن مرد بر نم  ده یفرمان را چسب  یدست  دو

 فرد مروز!   نیا ی ریو مچ گ یفضول  ی رفته از رو رجلدش یز طان ی کرد اما ش  ی م خیبدن س 

 

 باره...  کی کرد که   یم  یمه گل هم دنبالش با سرعت رانندگ چد،یپ  ی م ی در کوچه ا  عی سر مرد

 خدا!  یوا  -

راه   نیراه آمد، در ب نیتند و باعجله سمت ماش  یوشاک  رغضبیشد با م اده یحبس ماند، مرد از موتور پ نهیبند و در س  نفسش

 را گشود و:  نیدرب ماش  ی . خشن و شاکد یکش  رونیب بش یج یهم از ال  ی ضامن دار یچاقو

 شوما؟ یکن  ی م ب ید ما رو تعق -

 : د یگو ی باال برد مظلومانه و آرام م می تسل  یدستان لرزانش را به معن  د،یگل وحشت زده و چشمان حدقه زده لبش را گز  مه

 ! د یببخش -

 غرد:  ی همزمان م یکند اما با لحن خشن ی م ز یچشم ت ی مقابلش، کم  یچهره آشنا دنیبا د  د یمج

 ؟ یزدی مارو چوب م اهیزاغ س  یخانوم، واسه چ  ی ه -

بار تشر   ن یضربان قلبش به هزار. به خبط کردن افتاده بود که ا زده و  خیلرزد، دستان هم    یم د ی مه گل از لحن مج  یها شانه

 رسد: ی وار به گوشش م  یبلند وشاک د یمج

 ما؟  ی پ یکه اوفتاد  میمال مردم خور ی نکنه فکر کرد ؟ ییما ی پ یگفتم واسه چ -

 :د یدوباره بزاق نداشته دهانش را بلع  د،یمن کنان رنگش پر من

 ... من ... من...زهیخدا، چنه ب  -

 

 زل زد.  د یمج  یبا وحشت به خو  د یچنگ زد و چسب نیماش  یبه روکش صندل د یداد بلند مج با

 واسه من فس فس نکن، جُواب بده زود؟  -

 گل ناچار لب به اعتراف گشود:  مه
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 ..شما... شما نمیخواستم دنبالتون کنم بب -

 مثل ما؟  ی بدبخت ی پ یکه افتاد  ی! د خانوم مگه شوما کار وبار ندارطونیلعنت برش  -

نرم شد و   یدخترک مقابلش کم  دهیاز حرکات و وحشت البته چشمان ترس  د یتکان داد، مج یسادگ  تیدر نها ن یرا به طرف سرش 

 کرد که لبان سرخ دخترک لرزان تکان خورد:  ی هنوز نگاهش م ی از جهبه در آمد اما شاک

فکر کردم من رو   نم؛یکنار ماش  نی با اون صدا اومد  که  نیفقط، فقط از ا زاد یعل ی خواستم مزاحم تون بشم آقا یمن... نم  -

 ن؟یشناخت

 

آتش است اما   ی کرد. لحن وحشت زده واحترامش مثل آب رو ک یوبار ز یچشم ر د،یبا حرص دست پشت گردنش پنجه کش د یمج

 شود!  ختهیروغن داغ ر ی که رو ی بر آب سرد یوا

 کردم، آره؟   یماس ماسکتو هاپول ی فکر کرد ه؟ یچ -

 با ضعف ناله کرد:  د یرا عقب کش سرش 

 نداره من... من...  یارزش  ی خدا، اصال اون گوش نه ب  -

 ؟ یکن  یفس فس م   نقد یمگه ا ی الل -

 زند:  یشود با حرص وجسارت لب م ی م دهی درهم کش د، یمج ن یتوه دنی دخترانه اش از شن  یها اخم

 به آدم که؟  ی د  یشما مهلت نم رم،ینخ -

  د یدرهم بود که موتور مج   شیراه افتاد، مه گل هنوز اخم ها کلتشی را رها کرد به سمت موتورس  لش یه در ِ اتومبتوج  ی ب د یمج

 داد!   یکه گوش را خراش م یغرش  یمثل باد از کنارش گذشت وصدا

 *** 

  ی م یو بررس  یرا بارها کالبدشکاف د یخورد! مدام صحنه برخوردش با مج ی کرد، خون خونش را م  ی م ی و عرض اتاق را ط طول

 !د یرس  ی بدتر از هربار م جه یکرد باز به نت

 دهانش مشت کرد:   یدست رو  یوشاک ناراحت

 !؟یبهم گفت مگه الل  کهیاِ اِ مرت -
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 چطور جرات کرده آخه؟  عشوریب

 بلندش!  ینقص اش، و قد و رعنا ی ب یاش زل زد، به چهره ا یقد   نهی سرش را برگرداند به آ ظ یباغ

خواست   یاول نم رفت،ی م  د یبه فرحزاد با  د یبود که با یرحمانه فشرود، فردا همان روز  ی ب شیدندان ها ری حرص لبش را ز بازهم

 ست والل! زبان ا یداد تا گمان نکند که ب ی جوابش را م د یکرده با  یگستاخ د یبرود اما حاال که مج یگوش  یبرا

 

 سرش گذاشت ناالن کرد:  یرو  ی دست  سرگردان

 !د یاز بس حرص خوردم سرم ترک -

 ! د یبلع زکنسولشیم ی دانه همراه آب رو ک یو باز کردنش،  د یکش  رونی کشو بسته مسکن را ب  یال از

  ر یگذاشت رو به پهلو دست ز نیبال ی خوابش شد. آرام سر رورخت  یراه  ، یا نه یوک  یحرص یاز افکارها ی رها ی حوصله برا یب

 کردند...  یپرواز م گرید یدست به کمد چشم دوخت اما افکارش جاها

 

  لش یهم چندبار فشرد تا رنگ رژش ثابت شود. با اعتماد به نفس از اتومب ی گرفت، لبش را رو نشیماش   نهیچشم از آ تیبارضا

 اش؛ به سمت رستوران فرحزاد گام بر داشت.  یدست  فیو گرفتن ک ی آفتاب نک یازدن عشد، در را آهسته بسته ب ادهیپ

 :د یشد؛ آهسته مودبانه پرس  کشی نزد ، یدست گارسون  کیبا لباس  یکه مرد  ییبه قصد آشنا د یهمه جا را کاو نگاهش

 ن؟ یهست یشما دنبال کس -

 زد:  یتکان داد که مرد لبخندکمرنگ  ی گل متعجب و گنگ سر  مه

 دآقا؟یمج -

 اشاره زد:  یتر شد و با دست به تخت  ضی تکان داد که لبخند مرد عر  یگل کنجکاو و مردد سر   مه

 . ارمیتون رو ب  یتا من امانت د ییجا، االنم شما بفرما نیا انیبا مشخصات شما م یخانم  هی اومدند گفتند  دآقا،یمج -
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  افت،ین یدنام یاز مج یاما اثر  د یهمان تخت نشست به انتظار به همه جا سرک کش یحرف و سخن رو  ی آورد اما ب یدر نم  سر

 انگار نبود که نبود! 

 

 صورتش گرفت:  یو تلفن اش را جلو  ستادیمه گل ا  یرو به رو  خدمتش یپ مرد

 رو داد گفت: نیا -

 از اون مال مردم!«  ر یامانته، غ شه یامانت هم »

وصل شده را به دست گرفت. مرد که   ز یشده و صفحه گلِس اش هم نو وتم ر یخشک، تلفن اش که تعم یکرد با دستان هنگ

 جنباند:  یداشت، سر  یعقاب ی نیو ب ی داشت چشمانش قهوه ا  یصورت الغر

 ارم؟ی براتون ب ن یدار ل یم ی زیچ -

 رفته لب زد:  لیتحل

 آب لطفا!   وانیل  هی فقط  -

 زمزمه کرد از محل دور گشت، مه گل مانده بود! چرا خودش تلفن اش را پس نداده بود؟   یچشم

 سپرده؟  یگریرا به کس د لشیموبا  ی هم نبود که گوش  دنشی به د ی راض ی همه از دستش دلخور بوده که حت نیا یعنی

برخاست به راه افتاد که مرد از پشت سر  ع یاش انداخت، از تخت سر ی دست ف یک ی توجه تلفن را ال  یب د، یکش ی کالفه ا پوف

 زد:  شیصدا

 خانوم، آب تون؟  -

خدمت داد.   شیآب را آرام گرفت و پول را به دست پ ی برداشت و بطر ی دوهزار ف یک ی رفت، از ال ی که سمتش م  یدرحال

 باشگاه شد... یراه د،یمج امدن یاز ن ی درمانده و ناراض

 

  یها یسوال  یداده؟ از دستش دلخور بوده؟ و کل   زیطعنه آم  غامیچرا پ  امده؟ یچرا خودش نکه  نیفکر کرده، ا د یراه را به مج تمام

 ! گریجواب د ی کننده ب جیگ

 !د یشیاند  ی م د یمج  بیعج لیبه شکل و شما یفرد   یبود که برا بیخودش هم عج یبرا
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 خندان چشم دوخت.  یوا یدستانش نشست، با بهت و ترس سرش را باال گرفت به ش  ی به سرعت رو یزیچ

 کرد: ظ یدرهم کشاند غ ابرو

 خاره؟  ی تنت م -

 باال انداخت: ی شانه ا وایش 

 بخارون!  ایب ی اگه بلد  -

که    یقی خواست با رف ی دلش نم ی حوصله بود، حت یرا پرت کرد، ب  بالیبا اخم چشم از او گرفت با حرص توپ بال د یرا گز لبش

  د یبرخورد اول و دومش با مج ی چشم دوخت. اما افکارش صحنه ها یباز  ن یبه زم ی رگیپنج سال دوست بوده، حرف بزند. باز باخ

 کرد.  ی و کاوش م یرا تداع

 ؟ ی تو لک نم یب ی م -

 کرد:  یگرم شده نرمش م   یبا تن  دهیرا با دو طرف خود کش  شیبازوها وا یش  د،یبه دندان کش لب

 ؟ ینگو که باز با پسرعمه خلوت کرد  -

 تفاوت لب باز زد:   یکرد اما ب ی م ی آرتا کنجکاوراجع به  شهیدانست چرا هم ینم

 ! دمیآرتا چند وقته ند  -

 باال انداخت: یمه گل سر  ی تر آمد روبه رو ک یباز باال رفت، مشکوک نزد وایپهن ش  یابرو  یی تا کی

 چرا؟  -

 در هوا پراند: ی مالحظه دست یب

 من چه بدونم؟  -

 تکان داد:  ی سر یحرص زد اما با لحن آرام  وایش 

 ندارم.  یمن مشکل یحرف بزن  یخوا  ینم  ،یاوک -

 شانه اش نشست: یکه دست مه گل رو  د یچرخ یپاشنه کفش ورزش  ی گرد رو عقب

 که حوصله خودمم ندارم.   جمیچند روزه اونقد گ نیخدا اقهر نکن، ب  -
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 شانه اش بود، نشست:  یدست مه گل که رو  ی زد دستش هم رو ی انداخت، لبش لبخند نرم ی خونسرد نگاه وایش 

 ؟ یچرا دو دل گه ید  یشه، تو که گوش شنوا دار  یحالت خوب م ی درد ودل کن  یکیاگه با ، یحوصله ا یکه ب  ییاتفاقا وقتا -

 گشود:  یبه نرم  ش یکرده و لب ها یسرفه کوتاه تیهمزمان فکر کرد در نها ش یبه او انداخت به حرف ها  یمه گل نگاه مردد 

 راستش...  -

 حواس زمزمه کرد: ی رو به رو، ب  دمجنونیبا تفکر به درخت ب رهیخ

 ! ادینتونست ب د یشا -

 :د یکنان پرس   زی چشم ر گلمه 

   اد؟یچرا، چرا نتونست ب -

 :د یبه صورتش کش یدستپاچه دست د یلبش را گز وایش 

 ...دمیاشایگرفتار شده  د یکار داشته، شا د یچه بدونم... اِ گفتم شا -

 

 جنباند: یحوصله سر یدر هوا پراند و مانع حرف دوستش شد، ب  یدست

 آفتاب سوخت المذهب!  ریسرم ز گهید  م، یبلند شو بر ست، یمهم ن-

 

که   یفکرش را به خودش مشغول کرده تنها جواب ب یشد، عج یخودش مدام فشرده م  اریاخت یب  شیگز داشت لب ها نگاهش

 نکند!  یاست که فعال راجع به شخص مذکور فکر نیداشت ا شیبرا

حواس، انداخت.  ی ب ی وایبه ش  ینگاه میکرد، ن  ی اش را بلند م ی دست ف یشد همزمان که ک ز یخ میپارک ن  ی چوب ی صندل یرو  از

 تکان داد:  یدست  ش یحرکات او جلو خیم

 ؟ ییکجا ی ه -

مه   ی حرف در سکوت همزمان پا به پا یرار گذاشت، بشانه اش ق ی کوله کوچکش را رو د یکش  یقیخورد. نفس عم ی مختصر تکان

  ی ها غی کردن وج  یدنبال توپ باز ی تک و توک بچه ها درحال باز یها، صدا رکیج ر یداشت. آواز گنجشک ها وج ی گل گام بر م
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که در   یی او ی بود. بچه! برا   نیریزد. تصورش هم ش  ی گرفت لبخند محو ستاده یا ن نوازدان در آغوش مادرشان! نگاه از همه مادرا

و هرمز   لدای گل را به گخداوند مه  ازیهم ندارد وسالها بعد از درمان و نذر ون یخانواده اشان تنها تک فرزنده بوده وخواهر وبرادر 

 و است. ده زاد بو  کیخاندان ن یو نورچشم ز یکه به شدت عز ی داد! ثمره ا  هیخان هد 

 

 ؟ ی باز هپروت -

 !د یترس  یرفت او از فکر و ذهن آشفته اش م  ی بار مه گل در هپروت مهر یوقت اورد ین طاقت

 رفت:  یبرداشت همزمان که داخل سوپرمارکت م  ی دوهزار فش یک  یاز ال ستادند، یا یسوپرمارکت یباال انداخته جلو د یالق یا شانه

 .امیصبرکن االن م  -

کرد بعد از فرستادن، تلفن را هم   پیبه سرعت تا ی زیتلفنش را در آورده و چ  عی زد، چشم گرداند سر یند یلبخندناخوشا وایش 

 هول داد!  فشی داخل ک

 تفاوت؛ چشمک زد:  ی ب یوا یاز سوپرمارکت خارج شد رو به ش  ، یآب معدن  نهیگل بعد از پرداخت هز  مه

 نما؟یس  م یبر -

 : د یباال پراند، لپش را از داخل گز یزد شانه ا  شخند ین وایش 

 ! مینیبب  یشعبده باز میتون ی بازه و م ش رک یامشبم س   ،یشهرباز م یگم بر ی من م -

 شدند... رکیس  ی راه تینشان داده و هردو با رضا ی حیپس موافقتش را با لبخندمل ، ینبود، وقت اش هم خال یبد  یشنهادیپ

 

 به اطراف گرداند: یباز و چشمان متعجب، سر مهین  یو شلوغ انداخت با دهان بی به اطراف عج ینگاه باتعجب

 امشب اومدند؟ رکیس   یتماشا  یهمه آدم برا نیا -

 نقشه ها داشت! شیبرا ده یرا د  شیجاخوش کرد، حاال کجا وا یصورت ش  یرو  یلبخندپهن

شدند، اذحام   رک یو تعجب وارد چادر س  یداده هردو با خوشحال   یها را به مسئول ورود ط یمه گل مبهوت را گرفت آرام بل دست

گرفتند با باز کردن ذرت بوداده و تخمه   ی شده جا ر یتعب ی صندل یمردم؛ رو  هی گوشه در خلوت از بق نیکم، بنابرا  یو جا ادیز

 زدند.  ل سن ز یو کنجکاو به باال خیم شان،یها
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از برنامه امشب را با   اد یبا آب و تاب ز فیو درحال تعر  گفتی در دستش بود به مهمان ها خوش آمد م  کرفون یم یدرحال  ی مرد

 . زدیم  اد یحنجره اش بلندبلند فر

به صدا در آمد و چند پسر   ی پوریکه چادر مملو از عالقمندان شد ش  نی زل زده بودند، بعد از ا یچندچشم جانی با وجد و ه مردم 

 به سوت زدن و دست زدن وا داشتند. و وجدآورش همه را   بیسن آمدند با حرکات عج ی رو یخاص قرمز و ساتن یبا لباس ها

 زد!   یهمه را با نگاه دنبال و همزمان لبخند م ی و کنجکاو جان یبود با ه ده یرا ند  یشی نما نیگل که تاحاال همچ  مه

سن را ترک   هایو سوت تماشاچ قیبرنامه اشان هم از با تشو یآمدند بعد از اجرا ی خودشان م می در تا شانیبا برنامه ها گروها

 اعالم کرد:  یادیز  جان یلبش نشانده با ه ی رو  ی ضیپوش که لبخندعر اهی... مرد کت وشلوار س ند کردی م

 ! ییگروه عقاب طال نم یشما ا نیامشب که به افتخار حضور گرم مهمانان، ا ی اصل ی و بالخره نوبت اجرا -

  غ یسن باال گرفتند که همزمان ج ی فرستاده، دست وهوراها رو رونیاشان ببا مهارت آتش را از دهان  ی آتش باز نیدفعه چند  کی

 به هوا رفتند!  "یعقاب طالئ "تماشگران گفتن ادیو فر 

  د یاو،  اما با ذوق و لبخندبدون دست زدن، تن اش را جلو کش یبود، برا  بیو غر  بیعج جانشیقلب مه گل رو به باال و ه ضربان

که    ینردبان ،یزدند؛  چند مرد  ی مملو از آتش که از داخلش پرش م یبا طبل و سر وصدا داخل آمدند، حلقه ها ی بیروه عجکه گ

 ...  رفتند  یباال م ی گرفتن به راحتبدون کمک 

 

 زد.  یاش؛ پلک محکم بی صورت خاص و لباس ِ عج خی شانه کج کرد، م یاز مرد رو به رو سرش را رو  متعجب

 چپ اش واضح وشفاف!  یابرو  غ یزل زد، دو رد ت ش یابروها غ یدوباره به رد ت  د ی! باشک وپر از تردند یجا بب ن یرا ا شد او  ینم باورش 

 کشاند. ش یبه چشمان و ابروها  ی نیو داد وهوار طرفدارانش، چ کرفون یم  دهینخراش  یصدا

  یزمان قای مرد، آن هم دق  نینبود اما بودن ا ی داور ش یبود، اهل پ دهیضربان قلب اش به گرومپ گرومپ رس  د،یدهانش را بلع بزاق

 ...ایبوده قطعنا  ی تصادف معمول ک یفراتر از   یزیمتنوع امشب؛ چ ی آمده به لطف برنامه ها  رونیکه تازه از فکرش ب

 

 تو لک!  ی حاال باز رفت یشنگول بود  شیپ قه یچند دق  نیچت شد؟ تا هم -

 دهانش باز شد: اریاخت یب
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 که بهت گفتم!  د ی... همون مجاروی نیا ی دون ی م -

 تکاند: ی م ی به کنجکاو یدهد همزمان سر  یو کنجکاو نگاهش را به ِسن م   تعجب

 کوش؟ کدومه؟  -

 با بهت از هم گشود: شیها لب

 تنشه!  یکه لباس سرتاسر مشک ی همون -

 بود!  یی عقاب طال م یت ی که در راس گروه قرار داشت انگار عهده دار گروه و مرب ی شکارش کرد، مرد عینگاهش سر با

 کرد که انگار درحال آب خوردن بود!  ی م ی را باز شی مسلط و با مهارت اجرا چنان

برد از   ی که ماتش م ی آنقد حرفه ا ی شد، گاه رهیخ د یآور مج رتی به حرکات تند و ح ی با دو دو زدگ د یاش کش یشانیبه پ یدست

 همه ترفند و مهارت کارش! نیا

کردند، مه گل بزاق   ی م ق یرا تشو ییگروه عقاب طال م یصدا ت ک یآمد، تمام حاضران  یبرنامه به صدا در م  انیپا پور یکه ش  تا

 آمده رفع شود!   ش یسوتفاهم پ د یحرف بزند شا د یخواست با مج ی دهد. دلش م ی فرو م جانی بار دوم با استرس و ه ی دهانش برا

 

  یم  ی سرک یبه پشت سرش با کنجکاو  رهیچالند، خ ی را م شیکه دست ها  یرود، مودبانه درحال یم  رکیکه سمت مسئول س  تا

 کشد:

 حرف بزنم؟  زادهیعل د یمج ی تونم با آقا ی م -

 قرار داد:   ضیجنباند با نگاه خسته، تمام حاضران را مستف  ی به نف  یتفاوت سر  یب  مرد

 خانوم. نی مزاحم نش  نیخواد بره خونش! بر یکارش تموم شده االنم م دآقایشه، مج ینم  ریخ -

فشرد با گام    یدندان م ر یسرخش را ز یکه لب ها  ی. درحالد یدرهم کش شیاخم ها یادبانه مرد، حرص خورد وشاک یرفتار ب  از

 راه افتاد.  نگیتند و شتاب زده سمت پارک یها

 مردک پررو!  -

 : د ییپشت سرش دوان دوان دو وایش 
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 بابا، مه گل...؟  یآورم تر، چت شد باز دوباره، ا  کم ی -

 با انگشت به چادر اشاره زد:  د یپاشنه پا چرخ ی رو یگل عصب  مه

   اره؟ یدر م  ایمنش ی که واسه من ادا ه ی فکر کرده ک کهیمرت-

 ! شی دوزار  ِرک یبه س  می بست  لیدخ خدا شهیانگار هم  م یگه مزاحم نش ی م نیهمچ

 

مه گل را از    یدست  فینشست به همان سرعت هم محو شد، لبش را جمع کرد ک وا یرژ زده ش   یلب ها ی رو یلبخندکمرنگ 

 را دور انگشتش چرخاند: چیآورد، خرسند و بشابش سو  رونیرا ب چی که سو ی درحال د یدستش قاپ

 تا بعد...  میفعال بر  اینداره ب یبیخب ع یول  گه یهم معروفه د ارویحرص نداره که، اون  زم یعز -

کنار راننده   ی بدون حرف اضافه ا خورد   لشیراه افتاد، چشمش که به اتومب ی با خودخور وایو پشت سر ش   د یکش ی کالفه ا پوف

 بزند!  یرا به جا نشیه مبادا ماش ک  اطینشست اما با احت یپشت رل م یرانندگ نی تمر  یبرا  وایش  ینشست. گاه

  د یو تمج  فیشده بودند حاال درحال تعر ریکه از تماشا س   یکرد سمت انبوه مردم  کیو بار ز یچسباند و نگاه ر شهیکنار ش  آرنج

 زند!  یم  گریکد ی یحرکات وجد آور گروها به سر وکله ا

  ادیرا تا ته ز ستمیس  یحالش، صدا یشانیفرار از هجوم افکار و پر یکند برا ی را روشن م ستم یزند خم شده وس  ی را که م استارت

 کند... یم

 خبره؟چه  یاو  -

  ی کرده و خود را داخل فضا ی اضافه م  ی هم به بدنش حرکات یتکان داده و گاه شیلب ها کیکند همزمان با موز ی نم یتوجه

 داد. یتکان تکان م  ن، یکوچک ماش 

آورش، با   رتی ح یبا آن اجرا د یزند. چهره مج ی م ه یتک  یصندل یفاوت سرش را به پشتت  یبه تاسف تکان داده و ب  یگل سر   مه

 شد! یتند و کوبنده م  ک یکه ضربان قلبش همنوا با موز  یقوت خودش ادامه داده به طور

 

که هرگاه کوبش    یهم عادت بد  نیگذاشت! ا  یکجا دلش م   گریرا د یو شالش را آزاد کرد، نفس تنگ   د یکش ش یگلو ی ال یدست

 آورد.  ی با او و جسمش در م  یشد نفسش هم سر ناسازگار ی قلبش تند م
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 داد.  یفشار م  کیرا در آورده آرام  ژنیاش که  اسپره اکس یدست  فی ک ی درد خم شده از ال با

  یش صاف م به سمت  ی سر ده،یکه فرمان را چسب  یرا کم و نگران درحال کی موز ی اش شده که صدا ی متوجه او و نفس تنگ  وایش 

 کند:

 ؟ یخوب -

 نفست...؟  بازم

کشد و با دلهره   یعرق کرده اش م  یشانیبه پ  یبلعد! دست یم  یدهانش خشک خشک بود اما همان ته مانده را هم با درماندگ اب

 گذارد:  ی هم م ی چشم رو

 شم!  ی م ی نجوریزنه ا ی م ی قلبم واسم بندر ایزدم  جان یکه ه  یفقط وقتا -

 دهد:  ی از آوردن مه گل؛ محتاط لبش را تکان م مانی ناراحت شده، پش یکم وایش 

 ؟ یزیچ یببرتم درمانگاه ی خوا ی م -

 زند: ی داشبرد مشت، لب م ی باال آورده و رو یکند، دست  یآرام باز وبسته م پلک

 !ستین ی زیخواد، چ ینم -

 کشد:  یهمراه با تعجب م یا خفه  غی ناخواسته ج رد، ی گ ی دوباره ضربان قلبش اوج م  ،ییغرش آشنا یصدا با

 ! گهی... بجنب دارویهمون  دهیبرو دنبالش، مج وای! بدو... ش یوا  -

 به سمت جلو شتافت.  ی ادیبا سرعت ز نیکالچ گذاشت که ماش  یرو  شی هول کرده دستپاچه پا وایش 

  کل یاز ه یچشم دوخت، انگار کت چرم اش جدانشدن کلتیبه ترک موتور س  یاش رابست با حدقه زدگ  ی منیگل کمربند ا  مه

 بود!  د یمردانه مج

دهد که    ی بار چنان گاز م نیزند ا یم  ی لبخندحرص دار ی شود، شاک ی سمت خود م ییآشنا نیماش   بیکه متوجه تعق د یمج

  ی ریمچ گ یبه قول  ی ریو جوگ  جان یبود با ه ی هم که دست فرمانش تازه کار و مبتد  وایهم نرسد اما ش  شیبه گردپا نیماش  یحت

درب   رهیبود و مه گل نگران و وحشت زده به دستگ  رمجاز یهشتاد وغ یدهد. سرعتش باال ی کالج و گاز فشار م ی رو شیهر دو پا

 خواند. یخودشان م  یسالمت  ی برا یذکر   رلبیچنگ زده ز نیماش 

 :د یکش  یبلند  غی وج اورد ینتوانست طاقت ب نیتکان ماش  با
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 مامان...؟  ی ! واواش ی -

و   ی عقل یدرهم و وحشت از ب  شیمه گل، اخم ها دهیپر یرنگ و رو   دنیبا د وایاش نشسته بود که ش  قهیشق یرو  ی سرد عرق

 زند.  ی ترمز م  یاتوبان رو  لیاش؛ کنار گارد ینادان

 دادم اون باال!  یداشتم پرت م   یجد  ی خاک بسرم جد   یوا  ؟ی تو؟ خوب ی شد  یچ -

دو دو زده، نفسش به    دهیرا چنگ زد با اشاره به داشبرد، مردمک چشمانش لرز وایساعد ش  حرف زدن نداشت با وحشت ینا

 شمارش رفته ناالن زد: 

 آ... آب... -

  ده یقرار و ترس   یآورد با چنگ زدن سرش، ب  رونیب ی آب معدن  یاش بطر یداشبرد را گشود از ال   عی دستپاچه و هول سر وایش 

 مه گل گرفت.  یلب ها ک ینزد یبطر

کند. اشک به   ی م ی زند همزمان سرفه بد   یم  شیبه شدت به گلو یشدگنوشد، از فرط هول  یآب را جرعه جرعه م  باعطش

 شود. یم  دهیکوب اطیآرام پشت کمرش با احت یو نفسش بند آمده که مشت ها نیزده و قلبش سنگ  شیچشمانش ن

 !د یوداع بگو یجد  ی را حد  ی نده بود دارفانشود کم ما ی م ز یسر ش،یچشمانش با بستن پلک ها یزالل

 مه گل بخدا باورکن از قصد نبود اصال...   د یمن شد، توروخدا ببخش ری خدا مرگم بده، همش تقص-

 

 !نی ماش  شه یسه تق بلند به ش  و

  خکوبیچشمان م یجلو  یباره نور فلش ک ی محض  یچرخاند. در تارک   ی راننده م شهیدو وحشت زده وشوکه سرشان سمت ش  هر

  یزند. مه گل از ناخن ها ی کشد همزمان به دستان مه گل چنگ م یاز ته دل م  ی بلند  غ یج وایشود که ش  ی شده شان گرفته م

شوند   یگزد! چشمانش آب آورده قرمز م  یدندان اش م  ریرا محکم ز شیکه وارد گوشت ساعدش شده لب ها  وایو برنده ش   زیت

 نفسش هم. 

 ! نمیاز کون ببب دم، یخانوم، مج ی ه -

 :د ی گو ی بلعد من من کنان خش گرفته م ی بزاق دهانش را م  ده،یگل جاخورده رنگ پر  مه

 تا در رو باز کنم.  نی... رو اون ور کننور  -
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 زند: ی پچ م رلبیشود با اخم و تشر ز ی با ترس مانع م وایخواهد در را باز کند ش  ی م تا

 زنه!  یپرنده هم پر نم  ه ی که  یاتوبان  ی وقت شب تو ن یاونم ا یباز کن به یمرد غر  یرو  نیدر ماش  ی خوا ی ! م؟یشد  وونهی د -

طلب کار نور   د یزند. مج  ی بدون مالحظه قفل در را م  وایدانست چرا خالف عقل اش و تشر ش  یبود و حرف حق! اما نم یمنطق 

 کند: یم  کیشم بارچ  نه یزده دست به س   یاندازد، بعد از شناخت مه گل؛ لبخندمحو ی اش را کنار م یگوش 

 ؟ یخانوم باز با شوما چکارکنم که تا دست از سر ما بردار  -

  د یآن روزش که مج بیشود نه از شرم دخترانه بلکه از تعق ی م  ریحواله اش کرده و با شرم سر به ز ی گل مستاصل نگاه سطح  مه

 مبدل کرده!   یرمنطقیسوتفاهم غ ک یرا دچار 

  ...  ِ رکیاون س  ی که شمارو تو ی شهرباز میراستش اومد  -

 حرف مه گل را از سر گرفت: هی کرد و بق ی دست شیپ وا یکه ش  "ی دو زار  "د ییخواست بگو یم

ما   قیرف نیا یکرده منته   رش یمه گل زده شکونده و بعدش تعم ی که گوش   نیهست ی شما همون شخص م ید یو د م یاومد  گه یبله د-

 و...  نیمطمئنا دلخور شد   شیچند روز پ ب یتعق  انیناراحت شد فکر کرد که شما بخاطر جر کمیسرقرار  یومد یامروز شما ن ی وقت

 

 خودش زبون نداره؟  قتی رف نیا-

ارزش نداشت  یذره ا شیدختر برا  نیا یبا یگشت، ز  رهیمه گل خ دهیو منتظر جواب به صورت رنگ پر  ده یگستاخانه پرس  د یمج

 سر ودست بشکند! ه ی که مانند بق

 

 من... من... -

  ی خم کرده ب ی بود از همان جا سر نییپا شهی. ش ستادیکرد درب راننده را آرام بست، کاپوت را دور زد سمت مه گل ا ی نوچ د یمج

 و نگاه بهت زده اش کرد:  وای حواله ش  یتفاوت نگاه اجمال

 ؟ یگرخ یم  مونین یب ی که! خانوم مگه ما لولوم که تا م بره یو  یرو   یباز رفت -
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مه   یدوزد اما حواسش پ  یپنهان کرده و چشم به جلو م  شیلب ها یرا با شال جلو   زش یخورد، خنده ر ی آرام تکان م وایش  شانه

 کرده واسه شنفتن!  زیرا ت شیهم بود که گوش ها د یگل و مج 

 ه شمام...کردم ک ی کار بچگانه ناراحت م  ه یخواستم شما رو بخاطر  یخواستم بگم که نم یمن... من م  -

 بزن قدش!  -

 دهد:  ی نجوا م رلب یدرشت و مه گل جاخورده ز وایش  چشمان

 ! ؟یچ -

خورد، زمخت و   ی گره م  د یاندازد که نگاهش به کف دست مج یم نیی او بود که باز سرش را پا یرو د یمج زشده یو ت یجد  نگاه

 بسته بود.  نهیپ

 ! ادیشدم، حال کردم باهات، زت ز یبقول شما بهترونا، اوک  ی عنی -

شد و پشت سر  اده یبا شتاب پ نیچه از ماش  یچرا و برا د یتفاوت عقب گرد کرده، نفهم  یب د یرا گم کرد که مج شیوپا دست

 کلمات را از سر گرفت:   راژ یراه افتاد همزمان و د یمج

چه   نیو پسغام، آخه ا  غامیست گارسون با پد یدی رو م  م یو گوش  ی آ ی بعد خودتون نم ام یب ی گ یبهم م  ؟ یچ یعن یشه  ینم -

 نکردم و...  یکه اصال تو عمرم کار اشتباه ی داره اونم واسه من  یمعن

 

  ده،یو او ند   ستاده یا د یمج یبود ک  دهیکند! نفهم  یبر خورد م  د یکلمات که به ضرب به کمر مج یبوده درحال هج  نییپا سرش 

اش؛ سرش را باال گرفت تا خواست دهانش را باز کند، لحن تند و دور رگه خشن   یشانیاز درد سرش کرده و با ماساژ دادن پ یآخ

 افکارش را استوپ داد:  د یمج

 ورد زبونته!  ی گناه ی که نقل از ب یست یشوما که نعوذباهلل خدا ن -

 افزود:  ظ یبه او و زبان بندشده اش انداخت، پرغ یعقب برگشت نگاه گذارا یحرص

 ره خانوم! ی رقمه تو کتتم نم چیکه ه افت یدنبالم راه ن گم ید -

به محض   وای. ش شد ی سوار بر ترک موتورش از آن ها دور م د یبه زور تا که مج ستاده یا ی با درماندگ نیمه گل خشک و سنگ  تن

بزند مه گل   ی که او حرف  نی. قبل از استادی مه گل بانفس زدن ا ک یبلند و هراسان نزد یشد باگام ها  ادهیپ نیاز ماش  د یرفتن مج 

 شل و وا رفته راه افتاد.  یبا پاها لشیلبان اش کرد وهمزمان سمت اتومب  ی روبه سکوت  یاشاره ا  ی دگیبا رنگ پر
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 :ستادیسرش ا یباال یبا حرص و شاک کرد   ینم شیرها لدایگ د،یسرش کش ی و محکم پتو را رو  دهیکش  یا ازهیخم

 کوه!  نیجا تا باهم بر نی ا ادیکه ب ی د  یچرا به دختر مردم وعده م زم،یخب عز -

 

و لحن   د ی مج ی به کارها روقت ی تا د شبی. دد یکش  یسکوت م تایهنوز از تماس آناه شیزند، گوش ها ی م ی غرولند غلت رلبیز

   ؟ی! آن هم چه خوابرودی کنان به خواب فرو م یکه خودخور  ییطلب کارش فکر کرده تا جا

  یکه قصد خفه کردن اش را در خواب داشتند و مه گل با پراندن و خوردن مسکن باز چشم م  بیو غر ب یعج یاز کابوس ها پر

  لدایو پشت بندش گ تایآناه  یشده بود که سر وکله ا گرم شیبست اما ناکام از آرامش شبانه، تازه بعد از اذان صبح چشم ها

 را از او ربودند!  ی لیدم صبح تعط نیریمادرش با سر وصدا داخل اتاقش پا گذاشتنه بودند، خواب ش 

. هوا  د یعرق کرده اش کش یشانیبه پ یچشم در حدقه چرخاند همزمان دست د،یکش  رونیمالفه ب ری از ز ی را کالفه وحرص سرش 

 ده و سوز داشت!دم صبح، دم کر

 ساعتم که شده؟  ه ی کپ مرگم رو بزارم واسه   نیبزار ن یولم کن  شهیم -

 رفت با چشم و ابرو به دخترعمه اش اشاره زد:  یچشم غره ا  لدای گ د،یلب گز تایآناه

 مغزت اور داده!   یتو خونه و تهران دود و دم خورد یبه سرت بخوره، بسکه موند  یهوا  ه یخجالت بکش! پاشو برو  -

 

 گردن کج کرد:  ی رو یکنان شمرده سر   کیبه چشمانش داد بار ی نیاصطالح مادرش چ از

 شم.  یمنم  آماده م  نیولش، صبرکن م یآد... پوف نه نه صبر بر یمن برو، من خوابم م  یخواد خب جا یدلت م  ی لیاگه خ -

 کشد:  یمه گل، لپش را با شوق م  دنیکش  رونیال از بزده و خوشح یلبخند  مچه ین لدایگ

 ؟ یاون جا، اوک  ایشبم ب می ر یدخترخودم، برو هوات عوض بشه، من و باباتم ظهر خونه مادرجونم م  نیآفر  -

زده درحال رفتن به   ی تخت جست  ی. با حرص از رو د یدرهم تن  شیگفتن مادرش، گره ابروها ی گالره خاله مجردش! اوک  یادآور ی با

 :د یگو ی اش؛ بلند و دو رگه خواب م یصندل ی نشسته رو تای رو به آناه ،یبهداشت سیسرو

 ؟ یآری دست مانتو وشلوار مخصوص کوه در م ه یواسم  -
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راه خم شده   انیکرد، م   یم  تشیفرش کف اتاق اذ ی اما پرزها دهیپوش  ی که جوراب نخ نیبرخاست، با ا شیکنجکاو از جا تایآناه

لباس ها  ی کمدکشو ی گل، گرفت. دوباره راه افتاد جلو ز یر ی باطرح ها ینه متر   یرا خاراند! چشم از فرش فندق شیپشت پاو

  یخاکستر ی مانتو کیگرداند تا بالخره   ی رگال ها را به راست وچپ مدام بر م سواس به دقت و و دهیمکث کرد. کشو را کنار کش

کرده و   دایپ  یمشک  یلش بیشلوار چندج  کیشلوارها،  انیسپس با حوصله م د،یکش رون یمانتوها ب ی رنگ و شال هم رنگش از ال 

 تخت کنار مانتواش انداخت.  ی رو

  ی تکان داده و جلو  یوساده، سر  کیش  لی کرد. استا ی اسپروت و خوش پوش انتخاب م شهیخودش انداخت، هم پیبه ت ینگاه

تخت را مرتب   ی بار رو نیا تی. با رضاد یش کشقهوه رنگ  ی لب ها  یبرداشت آرام رو ز یم ی رژ لب مه گل از رو ستاد یا یقد   نهیآ

تخت   یداد. جلو  یرا نشان م شیدندان ها  ید یکه سف ی گردنش، لبخند  دور   ینشست که مه گل با حوله ا شیکرده و سپس رو

 نداز کرد. کرده لباس ها را برا  زیدست به کمر مانتو و شلوار را برداشت. چشم ر ستاده، یکنارش ا

 نازک!  یمانتو  نیسرد نشه و من بمون ا هویهوا خوبه؟  -

 برداشت: یرنگ  یالک مشک ز یم ی باال انداخته، خم شد از رو  یشانه ا تایآناه

 !یهم بردار که اگه هوا سرد شد بپوش  یز یچ یکت  ه ی ی خوا ی م -

 

 :د یمشغول عوض کردن لباس ها شد همزمان پرس  تایداد و پشت تخت و آناه  یرا تکان سرش 

 ان؟ یقراره امروز ب ایک-

 آرام نجوا زد:  د یکش دش یسف  یناخن ها ی را آرام رو الک

 رو هم نگفتم خودت االن بزنگ بهش!  ایمح ست؛ ین یا گه یفقط دوستام، کس د -

کرد سپس کرم ضدآفتاب برداشت و نرم   ی مکث  ششیلوازم آرا  زیم  یجلو تیودکمه را هم بست، آماده با رضا  د یشلوار را کش پیز

 ! هی به ال هیال  د یپوست صورتش کش ی رو

 بلندگو.  ی بزن رو ر یبگ  یگوش  یشمارش رو  -

 عکس دونفره اشان گرفت.  دن یرا با د ی شماره ا عی چنگ زده و سر ز یم ی را از رو تلفن

 آزاد و...   یها بوق

 الوو؟  -
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 را کلفت کرد:  شی کرده و از قصد صدا ی زیخنده ر طنتیمه گل باش   ا،یآلود و دو رگه الو گفتن مح خواب

مبتذل ت رو    یها لم یامشب تموم عکس و ف نیهم ی زیبه حساب ما نر ون ی لیاگه پنج م میخانوم ما تلفن شمارو هک کرد  -

 وآبرو...  م یکن ی پخش م

 دندان گشت!  ی مه گل ال ی لب ها دن یو به حصار کش تایخنده آناه ک یشل ا،یگوش خراش مح اد یبلند و فر غیج

 دستم بهت برسه و...  ی کن  یپدر ومادر تو غلط م یب  یعوض -

  ی رفت، اشاره زد که ساکت شود. سپس خودش سرفه ا یم  سهیکه از خنده ر  یتایگذاشت به آناه شی لب ها ی گل انگشت رو  مه

 چپ زد:  ی خود را به کوچه عل یکرده با تعجب و لحن ساختگ 

 وا!  -

 تو دختر؟   یشد  وونهید ؟ یقرصات رو نشُسته خورد ، یکنیوداد م   غی ج یاول صبح  چته

 :د یکش  یخفه ا غ یج ی دم گوش   یو شاک  ظ یاش، پرغ ین یب دنیکه اشکش در آمده با باال کش ایمح

 آره؟  ی پس تو بود -

 ؟ ی نداد ر ییعادت بدتو تغ نی! هنوز امارمولک

 :د یکش شیچشم ها ی رو یملیتفاوت ر  یب

 ! هیکه من ترک کنم، درضمن ترک عادت بد مرض ی تو ترک داد ی غیج غ ینه تو که عادت ج -

 را مالش داد: شی چشم ها ی ال یاش آمد با خمار ازهیتخت به ضرب نشست، خم یحرص زده رو  ایمح

 ه؟ ی بهم؟ خبر یزنگ زد   ی شده اول صبح یحاال چ -

را دسته    شیبار موها ن یا ش،یمژه ها ی از بلند  تیپخش شود! بارضا ش یمژه ها یرو   ملیپلک باز وبسته کرد تا مواد ر چندبار

 کرده درحال بافتن بود. 

 کوه!  م یدنبالت باهم بر  میایآماده شو که م ع یسر -

  ی م رلب یمبهوت ز  ای. محد یگو ی آمد که مه گل متعجب چندبار الو پشت سرهم الو م یاز پشت خط نم ییصدا قه ی چند دق یبرا

 پرسد:
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 وقت ساعت و صبح؟ ن یاالن!؟ ا -

 ؟ ینشده؟ چرا زودتر خبرم نکرد  ر ید  یلیساعت هشته خ آخه

 آماده بشم؟  ی... حاال ک  من

 سرش، قاطع افزود: یبست، درحال انداختن شال رو  شیرا محکم دور موها شیمو  کش

 .میبشمار سه آماده باش که اومد  -

گذاشته و   شیهم الک را سرجا تایکند با اشاره سرش، آناه  یتلفن را قطع م  ا، یمح ی بلند و لحن شاک  غی در نظر گرفتن ج بدون

 شوند.   یهردو از اتاق خارج م 

 چهخبر از کار؟  -

 باال فرستاد با تلفنش شماره کوروش راگرفت و...  ی سر تیکرد با رضا تای اهحواله آن ینگاه می گل ن  مه

 

 : د یبه گوشش رس  تای آناه یمعمول  ی کاله را جلوتر از صورتش آورد که صدا لبه 

 اون باال. میپس من به گروه مون برسم، قراره بر یستیحاال که تنها ن -

  ی ح شهیکوروش هم دن یبا د ی کرد وقت  یحس م  ی را مه گل به راحت نیدهد، دلخور بود. ا ی را نشان م ی انگشت نوک قله ا با

  یچون حوصله بحث وجدل نداشته و نم  د یداد شا   یم  حیترج  هی وکنا شی سرخ شده اما سکوت را به ن  تایوظاهر کنارش؛ رنگ آناه

 کند. ر خواست صبح روز جمعه اشان را به کام همه زه

 و قالب دور کمر وبدنش زل زد:سکوت به آن همه طناب   در

 ؟ یباخودت برداشت  هی چ لهیهمه وس  نیا -

 مه گل کرد:   یخرج صورت پرسوال ینگاه میدرحال بستن قالب به طناب ها و محکم کردن هرقسمت، ن تایآناه

 ! ینوردکوه  آمی من، سه ساله م  -

 سال؟! سه

 بوده!  ی کوه نورد  یر یادگیدانست درحال   ی و نم  دهیرا ند   تایآناه یشد که آنقد از خانواده عمه اش دور گشته که حت ینم باورش 
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 دونستم!   یمن نم -

 بار طعنه سکوتش را شکست:  نیزده و ا یپوزخندکج

چه   گهید یمن بگرد با  ومده یحوصلت ن گهیبوده د  ایو تمام وقتت با کوروش ومح  ی! از بس با کوروش سرگرم بود یحق دار -

برم ارشد االاقل   ده ی هم هست، مامان که اجازه نم ی راندازیکه، ت ستین ن یفقط ا  کنمی م  یکار  هی منم دارم  ی که بدون  نیبرسه به ا

 .شهی سرم با ورزش گرم م

او بوده   ریبود، مگر تقص ی همه از او غافل م نیا د ینبا دمیحق داشته شا  د یداد، شا حیبار مه گل سکوت را به جواب دادن ترج نیا

  شهیکه هم  یکوروش   یدخترانه اش نگذاشته، حت  االتیخ یبرا یاش را پر داده و پرواز ی وجوان یکه برادرش آرتا؛ تمام نوجوان 

  ی که کوروش رو نیسکه هم مشاهده شده. ا گر ید ی مثل سابق نبود، چون که با آمدن آرتا؛ رو گریرا درهمه حال داشته د شیهوا

 تپد!   یزاد م کیقلب و دلش هنوز با نام آرتان  یفاجعه وقت ی عنی ن یشت و ااو تعصب دا

که   ن ینه مثل ا یول  ی آور ی بهونه م ه یفوقش   یایب  یزنه دآخه مجبور نبود یمنگ م  م یچجور نیبب د،یرس  ب یشاهد از غ نیبب -

 ... ہک  زهیواسش عز یلیخاطرت خ

 حرفش آمد:  ی گر با لحن تند مه گل روسرزنش  تشر

 ...  شتریکوروش برام مثل دوسته نه ب   ، یکن  یباف  الیبهتره کم خ -

 ابرو درهم حرص زد:  دنیکش 

حرف تو رو به گوش هرجفتشون   نینکرده ا یکه اگه باد خدا  یخوادش جور ی م م یلیخواد، خ یرو م  ایدرضمن کوروش مح -

 برسونه، اون وقته که.

 را متوجه اشتباهش کرد.  تای آناه ن، ییبا تکان دادن سر به باال وپا د یرفش را بلعح ه یبق

و   د یجد  یسرش را برگرداند از نو و با نگاه  رت یاش باح یتکانده و جد   یها ده یبودن صورت مه گل و شن ی مات ومبهوت به جد  

اما کوروش دوست چندساله برادرش بوده   شناختی را م  ا یسر بود، مح یاد یکرد. کوروش ز   سهیو کوروش را باهم مقا  ایمتفاوت مح

 بوده!  الیخیی  یایکوروش، خواهان مح   د یگل فهماز زبان مه   ی گرفت وقت را و مهرش در قلب اش، حرص تمام جان اش 

 

فاصله گرفت. تا که کوروش و    تایاز آناه ا یآفتاب خاراند و منتظر مح ری او تکاند. چانه اش را در ز یبرا  ی سر یتیگل با نارضا  مه

 .د یرس  ی به نظر م یدرهم و چهره کوروش هم عاد ایاو شدند. صورت مح  ک یباهم نزد ایمح
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 کنم؟  ی قرمز ای ی د یاوو چهخبره؟ اعالم سف -

 :د یغر رلبیتوجه غرولند از مقابل مه گل رد شد ز ی ب ایمح

 .می گاو شاخ دار کم دار ه ی! فقط یکن اونم چه قرمز  ی قرمز -

که دلخور   د یرا کش اینثار اشان انداخت، منگ و هنگ شده دست مح یمات شده ا   اویمح یاز لحن شاک ری گل نگاه متح  مه

 . ستادیاو ا پشت به  یوناراض

 شده؟   یچ -

 نه؟  ن؛ یو دعوا نکن نیباهم باش   باریانگار خروس دنبالتون کرده، نشد  ن ییآ یهروقت شما دوتا باهم م  چرا

 لب زد:   یشود اما با لحن خش دار  س یچشمانش کم مانده از اشک خ د،یلب برچ ایمح

زنگ زد   میبردارم اونقد هولم کرد و به گوش  لمینذاشت من وسا ی در خونه مون، حت ی از اون مادر فوالد زه بپرس که تا اومد جلو -

 اصال آماده شدم!  یچهجور  دمینفهم که 

  دهیخواد که مهم منم که ند  یگفت: » آماده شدن نم  رلبیکرده، ز  ای نثار صورت اخم آلود مح یزی تفاوت چشمک ر  یب کوروش 

 دم«یپسند 

 افزود:  مالخظه ی که کوروش ب د یخند  ز یر گلمه 

زنه دو   یصورتت! از دور داد م  ی رو هیو پرم چ پس اون همه کرم   یپس اگه من نذاشتم آماده بش  ،ی کن ی هم م ی حاال چغول -

 هست! یی لویک

کوروش زد، مشت خودش درد   ی حواله بازو ی کند با حرص و خشم عقب برگشته و مشت محکم  شهیپ ینتوانست خوددار  ایمح

 کرد.   دایپ یگرفت و اخم کوروش هم گره کور 

 ؟ یشد  یباز وحش -

وباجذبه فقط نگاهش    یبار جد  نیثمر، کوروش ا یرفت اما ب  یتند  ی داد، چشم غره ا ی که پشت دستش را ماساژ م ی درحال ایمح

 ! ستیگرید ز یاشان بابت چ ی حرف ها تنها بهانه هستند و دلخور نیدانستندا  یکرد. هر دو خوب م 
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  اطیکوه با احت  یه به آن سه نفر؛ از باالتوج یسنگ پشت سرش برداشت ب  یتکان داده، کوله اش را از رو  ی گل با تاسف سر  مه

 رفت.   یباال م

کنار هم گام   یتیبا نارضا ایاو فرستاد. کوروش و مح ی نوشته و شتاب زده برا ام یو چابک به آرتا پ  عیهم سر تایزمان آناه  نیهم در

 کردند که...   یکوه را رد م   یداشتند. هردو بااجبار ودر سکوت سنگ ها ی بر م

 خدا... ا ی  -

و   زیبا حرکت شتاب انگ  ع یسر ی لیبوده خ ایمح  ک یحواس همه را به او جمع کرد. کوروش که نزد  ا، یمح ی بلند و لغزش پا غیج

  ی دستپاچه با دو دستش بازو  فتد یب زهایسنگ ر یکه کم مانده بود با کله رو  ا یهول کرده محکم مچ دستش را چنگ زد. مح

 !د یکوروش را چنگ و محکم چسب

که چندماه آزگار خون اش    یمعشوقه ا  یکی از نزد ی گریکه از سرش گذشت د  یاز اتفاق وحشتناک یک یزدند  ی فس نفس من هردو 

و آسمان بوده تا اکنون که هر دو از   نی خوش نشان او؛ معلق در زم ی داد نه رو ی را م شیکرده، نه جواب تلفن ها  شهیرا در ش 

 پناه آوردند و... گریکد یبه  ا؛یترس و وحشت افتادن مح ی رو

 ؟ یخوب ا یمح -

 شده! ت یم نیع ن یکنه؟ رنگش بب ی که درد نم  تیجا دختر

  ی ها برا نیاش نشسته! همه ا قهی شق یرو  ی ز یکشد، حرارت بدنش باال رفته و عرق ر  یم  رونیرا از آغوش ب ایمح  لیم  یب کوروش 

ماه هاست خود را از او دور کرده و مهر و   ارش یبسا که  سخت و مشکل بوده، چه ستاده؛ یمعشوقه اش ا یاو که مرد بود و مردانه پا

 محبت را هم در نطفه خفه! 

 خ... خوبم!  -

به کوروش صامت زل زده، نگاهش  جیفهماند! مه گل گ  یبزاق دهانش م  دن یو مدام بلع ده یرا رنگ پر نیاما خوب نبود. ا ن،یهم

 گره خورده اما فکرش...  ا یمح ده یبه صورت ترس 

 ؟ یکن  یم  ریتو کجا س  -

که اگر   نی . فکر اد یو باحرص لبش را گز  دهیکش  یو بلند   قی. نفس عمد یکرد، با حرص پنجه پشت گردنش کش ی درد م سرش 

چروک   یبار به مانتو  نیا یب یبه تن و بدنش وارد کرده و با غم غر یدره؛ رعشه بد  نآن ییشد پا یپرت م  ستاده یکه ا  یجا ایمح

 چشم دوخت.   ایروح مح ی شده و صورت ب

 اش را داشتند!  نه یزد انگار قصد شکافتن قفسه س  یضربان قلبش تند و محکم م د، یکش یتازه کوهستان  یاز هوا  ق ینفس عم باز
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 یبا غم و ناراحت ایرا در پنجه قفل کرد، مح ایو پرتحکم دست سرد مح تیرا هم گرفت و باجد   ایکوله مح  یحرف و نگاه یب

 :د یکش   رونیدستش را به ضرب ب

 !امیتونم ب  ی خوام خودم م ینم -

 .د یمحکم سفت چسب ی لیبار دستش را گرفته و خ نی! پرتحکم و مقتدرانه اشیایمح  ی شد که بشود از لج باز ی تر از االن نم یجد 

 ! ینبود ی ختیر  نیکه االن ا  یدو قدم راه بر  یاگه عرضه داشت -

که   یپشت سرش درحال یو ناراحت یهم با دلخور  ایبه چشمانش ُشره زد، کوروش با درد چشم گرفت و به راه افتاد. مح  اشک

 شود.  ی بوده با او هم گام م  ریکوروش اس  ند یخوشا یدستش با گرما

 

هم کنار   ،یوخوش   یوب خ یجفت اشان آروز  یکرد، برا ی آن ها را از پشت سرشان برانداز م یگل اول مات و بعد با لبخندناز  مه

 .خواستیبودن را از خداوند متعال م

 

  یسیشده و مانتو به تن اش از خ زیگردن و کمرش سر ی که عرق از ال د یاش آنقد به پس کله اش تاب بیبا قدرت عج آفتاب

 ! د یچسب

. عطشش رفع  د یآب را برداشته و الجرعه سر کش ی کوله اش بطر  ینشسته از ال یتک سنگ  ی رو د،ی کش ی خسته و کالفه ا نفس

 درونش نه!  ی شد اما گرما

وکوروش که کنار    ایکوه بودند. سرش را چرخاند به مح یشد باال ی م یشد، دو ساعت رهیاش خ یحوصله خسته به ساعت مچ یب

 کنج لبانش نشست:  ی شد. لبخند خسته ا رهیهم نشسته و درحال حرف زدن بودند، خ

 نشون!مست  ک یج کی ج نینه به ا ،ی عوا و دورنه به اون د -

زد که خلوت دونفره اشان را    یم  بینه ارانهیکند اما عقل اش هوش  یراه را ط  هی خواست کنار آن دو باشد و با آن ها بق یم  دلش

 که کوروش ماه هاست از آن محروم شده و دلش خون گشته!  ی برهم نزند، خلوت عاشقانه ا

  یمنظم کرده اند در رستوران باال یناهار م یکوه به کمک طناب ها باال رفته و قرارشان را در تا یاز باالهم که با دوستانش  تایآناه

 را داشتند. نیو تله کاب نیکوه که راه تردد با ماش 
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سنگ ها    انیاز م ی بیشود. با عزم راسخ وعج ی گذاشته و از جا بلند م شیزانوها ی در کردن، دست رو ینفس زدن و خستگ  با

زند سپس    یگلگون شده اش م ی به چهره سرخ شده و گونه ها یشود لبخندمنظوردار یکه رد م  ایکند از کنار مح  ی عبور م

 دهد!  ی راهش را ادامه م

 

  ی و ضعف رو یکرد، تمام تن اش از گرسنگ   یاش را خشک م  یشانیپ  یو با پشت دست عرق رو  د ی کش  یکوله اش را باال م مدام

 رسد.  یرستوران معروف تپه م   یتر از هر زمان، جلو  عی به او فشار آورده سر یقدرت گرسنگ  رفته و با  بره یو

 : د یگو ی اش، دو دستش را پشت کمرش حائل کرده و از ته دل م نهیو نفس زدن خس کردن س  باعطش

 !دم یآخ خدا... شکرت که رس  -

 

 ! دم؟یآخ خدا رس  یگ  یکه م  ی مگه اورست اومد  -

 گرفت:  شی باز وچشمان حدقه زده انگشت جلو ی خورده با دهان کی

 تو...؟!  -

 دهد:  یاش م یاستخوان ینیبه ب ینیزد، چ یتفاوت همان طور که با کاله صورتش را باد م ی ب آرتا

 ! ؟یزنشیجان... نگو سپورا -

 چرخاند:  یو پشت سر او چندبار به پشت سرش  ی بهت آور سر د،یباره آرتا آن هم کنار رستوران لرز  کی  دنیمه گل از د بدن

 نمت؟یکه بب  ن یاونم بدون ا یهمه راه اومد  نیا ی تو... توچهجور -

لم داده، دستش هم    لکسیر ی لیخ یعنی را راحت دراز کرده  گرش ید ی تخت رستوران گذاشته و پا  ی را ستون رو شیپا ک ی آرتا

 پشت کمرش ستون وحائل بدنش!

 مگه نه؟   گه،ید یی وقتا نی واسه همچ   نیخب، تله کاب -

 سر داد:   ی دندان گرفت و با حرص نگاهش کرد، آرتا با کوک خنده مردانه ا  ریناخن ز ظ یغ از

 سفارش دادم؟ آش رشته است آ.  یواست چ  نی! ببیفت ی از پا م یدار  ن یبش ایب ،یکن ی خواد خودزن ی حاالم نم -
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  ک یگذارد با دو گام نزد  یم شیکنارش پا  دهیکش  رونیب ی موقع آرتا، کوله اش را به سخت ی و خسته ناکام از حضور ب  درمانده

 لرزد.   یآب لرز و تن اش م ی! نفسش از خنکد یشو یسر وصورتش را م یرفته کنار حوضچه رستوران، با خستگ  رآبیش 

سرش را باال گرفته و اخم   ظ یو غو مانع آب خوردنش شد. با تعجب   شی لب ها ی رو ی خواست آب خنک را بنوشد، دست یکه م  تا

 :د یگو   یکنان اشاره به دستش م 

 خوام آب بخورم!  ی دستت رو بردار م -

 را آمرانه گرفت:  شی بازو ر یمحکم و مردانه ز یلینداشت خ ی و نافد نگاهش کرد. شوخ ی کامال جد  آرتا

  یچشمه است از دل کوه م ن یا یدون  ی ! اصال میکوه بخور  خیو بدن داغت، بزارم آب   تیرو ادهیهمه پ ن یامکان نداره بزارم با ا -

 آد؟ 

 ؟ یپرش کن ببر خونه، اوک  تیبطر  یتو  ش یاالن بخور کهن یا یبجا

مه گل سراسر  یلب ها  ی از نرم یند یوار لمس کرد. حس خوشااما شصت مردانه آرتا، گوشه لبش را نوازش  د یگل نفهم  مه

کرده و قصد   ری و بکر دخترانه مه گل گ شمی دختر را ناخواسته رنجانده اما دلش هنوز در گرو دو چشم  ن یفت. اوجودش را در برگر

 که چشمش هنوز به دنبال اوست.  ی گل، تنها دخترو دل کندن هم ابدا نداشت، محق بود و مه  یرها

به قد مه گل اشاره   ی نیریکند با طعنه ش  یم  ی خودش و او اشاره ا نیب ی کیشود از فاصله نزد ی که قامت مه گل راست وصاف م تا

 کند: یم

 باال که به زور تا شونت برسم!  ی فکرکنم با کفش پاشنه دار اونقد ازم بزن -

دختر بود. اما گمان    نیتمام اقوام قدبلندتر  نیشد. درست که ب ره یکرد، به اندازه شانه خودشان با وسواس خ  کیگل چشم بار  مه

 رنگ آرتا زل زد:   یکارام  راهنیو شلوار کتان وپ ی اسپرت مشک یبهره از از قد باشد. متعجب به کفش ها  یکرد آرتا هم ب ینم

 تو مگه قدت چنده؟  -

 ! بست خی فشی دستان ظر  یحس کرد اما وجود آرتا از سرما یند یو خوشا  نیریتفاوت دستش را لمس کرد، مه گل لرز ش  ی ب آرتا

 دختر؟!  ی تو چقد سرد -

 ! یبخور تا گرم بش ی چا هی تو  م یبر ایب بدو

نشان داد و از او و دستانش فاصله گرفت. آرتا   ی اکشن تند  یر  عیدستش را دور شانه مه گل انداخت که مه گل سر اریاخت یب

 کرد!   زیماتش برد و دست مشت و چشم ر
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 زد! ی اسمش در گنجه دخترانه اش صدا م شه یکه هم  یاریاز  ی چشم چرخاند و نگاه فرار  د، یگل بزاق دهانش را بلع  مه

دانست   ینم  ست؟یدختر عاشق قبال ن گریاو د ا یآرتا را نداشت، معادله اش را بهم زده  یک یکه چرا طاقت نزد د یو نفهم نخواست

 !ابد یلبش را دربا دو دو تا کردن حساب عقل و ق د یخواست شا یم  ییتنها دلش خلوت و تنها

 به عالقه و خواستنش زد و حاال...  شه یرا آرتا انجام داده که ت ی معرفت یب  اوج

 چت شده؟  -

 جام؟  ن یخوام و چرا ا یم  ی چ م؛ یهوم؟ من ک ی فکر کرد ی چ ؟ی کن ی فرار م ی ک از

 دهد:  ی به خورد آرتا مکه تلخ و گس را مزه و  ی گرفت. جمله ا ده یامان قلبش را ند  یباز کوبش ب د، یگل باز نگاه دزد  مه

 هست؟!  ست، یکل اقوام وخاندان ن ی از بدنام کردنم تو شتریکه ب خیضرر خوردن آب  -

 رستوران شد. ینبض زده راه یبا دل ده یکش یآرتا، آه  نیجز نگاه نادم حسرت زده و غمگ  د ینشن یجواب 

  ش یرو یفکش نشست با حرص چندبار ی به پشت سر مه گل چشم دوخت. همان پنجه رو د یفردارش کش ی موها ی پنجه ال آرتا

خطر به صدا در   یو زنگ ها یعمل دهایاگر تهد  یاش شود حت ی دختر ناز و ملوس زندگ  نیتفاوت ا ی توانست ب  ی . نمد یدست کش

 آمده و... 

  ی ادیروز جمعه ز  ایآبان ماه خنک شده  یهوا به صورتش پخش شد،  ین یدلنش ی از گرما ی که پا داخل رستوران گذاشت، موج تا

نشستن   مه یمه گل شده با ن  یتخت چوب ک یصورتش جاخوش کرده نزد یکه رو  یدانست اما با لبخندمحو   یسرد است، را نم 

 . ردیگ  یم  یکنارش جا

 ثابت نگه داشت. نیکف زم  ی رو  یگرید  یتخت قرار داشته و پا م یگل  یرو  شیپا کی

کند، بخار برخاسته از استکان؛    یرا مزه م ش اتیمحتو ن یرا لمس کرده وآرام و مت ی اش که استکان چا ده یوکش  د یدستان سف  به

آرتا، مقابل گارسون   ز یو آمدن فرز وت ییکند که با آمدن گارسون وسوال کردن منوغذا یم  ک یاش را تحر یمعده اش و حس چشا

رنگ مقابلش   یشمیشود. جفت چشمان  یتخت گذاشته م  یو ر  عیسر ی ناباور ن یح رش دداده و سفارش  ی درخواست فالکس چا

 کند:  یم  لیما شیبرا  ی پشت دست مه گل زده و سر ی دو ضربه آرام رو یدرشت و گرد شده با لبخندکمرنگ 

 سوال؟  ی رو ی باز که رفت -

 استکان خودم رو گرم کنم. هیسرما فقط با  ل یقند  نیا ی ره تو ی نه! تو ککتم نم یاما چا رند یجونم رو بگ  یدون ی نم مگه

 



 جورچین 

87 
 

زده   خی یها  هی کشد، با ولع چشم بسته و وارد ر  یوجود وعطر گرم و تند مرد مقابلش م  حه ی از را یتوام گرما بخش یق یعم نفس

 بسته! خیکند. دستش از دو ضربه آرام آرتا، گرم و مطبوع خواستن بود برعکس تمام وجودش که از سرما   یم  قیاش ترز

 . یشبخور تا گرم ب _

  چیبار بدون ه نیکه زخم زده ناسور و ناجوانمردانه اما حاال برگشته ا  یدلش بگذارد، مرد یدادن آرتا را کجا تیو اهم توجه 

را   یز ی. حاال برگشته که چه چق یتا رف دهی د ب یرق ک یکوروش را  ده،یاش او را درآغوش کش  یخاندان؛ شب مهمان ی جلو یهراس 

قلبش   گریحداقل از طرف مه گل که قلبش را شکسته و د ست،یدو طرفه ن  گهیکه د ی ا القه ع ایاش را ...   یثابت کند؟ مردانگ 

 ست، یکه ن  ستیقلب بشو ن  گریباشد. د "زاد کیآرتا ن  "به نام  یاگر هنوز عاشق مرد  ی حت ستیمثل قبل ن

  یاستخاره م  یپس چرا دار  ،ی دبش یحاال که توام عشق چا  نا،یجفت چشم ب هی گه   یخواسته م ی م  یگن کور از خدا چ  ی م -

 ؟ ی کن ی و لب از لب باز نم یته دلته که دو دل  یچ  ؟یکن

 

با   یسازگار  ی بنا ی دلش کم د یرا باهم باز کنند؟ شا شانی بهتر نبود تا سنگ ها دهیرس  دهایکار و شن ی جا نیحاال که به ا خب،

 را داشت! حدش ی ب یناکوک بودن طپش ها

 زد را ازهم گشود:   یم  ید یسرخش که به سف ی باره لب ها ک یبود و، بدون مقدمه  اریناگفته ها بس د یشا

 مون؟  ی اونم درست شب نامزد ،یشد که رفت  یچ -

  ی محکم و قاطع داشته ول ل یدل  شیکه مدت ها برا  یگفتن سوال مقدمه ی معلق ماند، جاخورده از ب  نی هوا و زم انیآرتا در م دست

 داشت!  یمکان، تنها نه بزرگ را جا ن یجا در ا نیحاال، ا

 هوم؟  -

تو   یکه از بچگ  ی سرسفره عقد  نمیدرس ودانشگاهم شدم تا بش الی خ ی ب دون یکه به اصرار عمه پوران و عمو فر ی شد من یچ

شب   یسالگ  جده یه ی که تو یزاد؛ کس ک یآرتا ن ییزاد دختر دا  کیگوشم خونده شد که زن اول وآخر آرتا منم، مه گل ن

بدم   یلیخ  ،یخت یو آشنا ر ل یتمام فام  ی!آبروش رو جلو شیشکست ی عن ی ختیفرو ر  ایشکل ممکن تو دن نیبه بدتر ش ی نامزد

  یمثل بمب تو  غامتیاما پ یومد یزن قبل نشد که نشد... ن گهیشکست، مادرش د ی آبرو ی ب نیا ریکه کمر پدرش ز  یجور  ختیر

 من و خانوادم! یی آبرو یکنه با تشت ب   ی م رون یکه همه جا رو با اومدنش و  یشتر یوزلزله چند ر ی اونم مثل سونام  د یاقوام ترک

شد اما   یهم فشرده م ی رو شتریزند. فک اش هربار ب ی برجسته و باد نبض م شیها قه ی مشت شد و رگ متورم کنار شق دستش

سطح زخم    دن یداد با بر  یرا نشان م شیکه زخم اش بعد از مدت ها عفونت ها ن یچرک ی مه گل سر دلش باز شده، مثل غده ا
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آن همه عفونت تشرح و   دنیکه برش زده از د ی کشند. کس  یهردو درد م  آمدند  ی م رون ی با فشار و زور ب نیچرک  یتمام خونآبه ها 

 کند.  یم  یو خودآزار ی نقطه زخم همزمان خودزن ی دکردن روکه دردش با فشار وار ی وشخص  فیکث

 

 اش چشم بدوزد.  ی آب آورده دخترک ملوس زندگ  یشمیبه چشمان  ردیکند تا سرش را باال بگ  جان

 خواستم که...  یمن نم -

 ش نیزده و غمگ شود. نگاه حسرت  ی رود، دهان آرتا هنوز حرف ها را بروز نداده بسته م ی را با شتاب و آشوب دل باال م دستش

 وارد کند. ی و طلب کارانه مه گل خدشه ا  یو لحن شاک یفشار عصب  ی تواند رو  یهم نم

که با لباس   ی دهم اون شب  کی  یتون  یبازم نم ی کن ر یخوره، تو هرچقدرم تفس ی که حالم بهم م  ار یوبرهان ن ل یواسه من دل -

شاهزاد سوار بر اسب نه   ه یو مثل  یایبودم که تو ب  ستادهیبا اون دسته گل مسخره مثل مجسمه وا یکوفت  شگاهیآرا یتو  د یسف

 شد؟  یمون، اما چ  یسر خونه و زندگ می باهم بر ی بود فتهکه برام گ  ییایرو  ی سوار بر بنز د یببخش

  یخواست یاگه م  ی ! د لعتتییهویم دود شد رفت هوا با رفتنت اون رسقفیاش تموم اون حرف ها و قول وقرارها هنوز نرفته ز ته

  یباز  یگناهم تو   یپدر ومادر ب یپا ی ... غلط کردیو آشنا دعوت کرد   ل یاون همه فام ی جا کرد یب  ؛یخواست یو من رو نم  یبر

  د یعشقت کش  که ن یبعد ازا یتون  ی گفته م ی ها؟ ک  ، یزن ی و حرف م یمن اومد  شیپ ن اال یاصال به چه حق  ی د یوسط کش فت یکث

 ؟ یوطالب نامزدت بش ران یا یبرگرد  یور کرد وحالت رو اون   فی و ک

بودند که با دهان باز   یینمایس  لمیف یدو زل زده انگار درحال تماشابه آن  یکه با اخم و کنجکاو   یحواس اشان به مردم اندک اصال

 گرفتن! لم یو چشمان حدقه زده بودند، چند جوان هم تلفن به دست درحال ف

 جا چه خبره؟  نیا -

عجوالنه   یرا رها کرده با قدم ها ایبوداما دست کوروش، با حرص مح نییسر افکنده و پا ی و نگاه بهت زده اش به آرتا  ایمح والس 

 توپد:  یوبلند م تیچسبد، با عصبان ی اش را سفت م قهیوشتاب زده سمت آرتا رفته و 

 ؟ یو ناراحتش کن  ی بش کی بهش نزد یچطور جرات کرد  ؟ یبهت اجازه داده که مزاحم مه گل بش ی ک -

اش را رها کند همزمان   قهی با حرص جفت ساعد کوروش را گرفته تا  نیجمله تند کوروش، خشمگ  دنیبوده اما باشن نیغمگ  آرتا

 حرص زد:  ظ یبا غ رلبیز

بزار موضوع خودمون،   ، یپس حق دخالت ندار یستین ش چکس ینداره، بارها بهت گفتم مه گل نامزد منه و توام ه یبه تو ربط  -

 ها!  بهینه شما غر م یخودمون حل کن
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  چیو ه د یچشم گرد و درشت کرد و مه گل نگاه اشک آلودش را از همه دزد ایو معنادار، مح نیسنگ  ی لیبود خ نیسنگ  ش حرف

 افزود:  یسرخ شده گرفت و مدع یصورت آرتا یکرده، کوروش دستش را مشت جلو  جادیا ییوغوغا ی قالب درونش چه ان  د یکس ند 

  ی اون جور قی نارف  یکم داشت که تو  ی! چیروز در آورد نیدختر طفلک رو به ا  نیا ی که زد ز یهمه چ ی ب ق یت ببند نارفدهن  -

به به وچه چه   ی سفره عقد با کل یپا یرو آورد  یکه خودت با اصرار خودت طفل   نیآبم روش! مگه نه ا  هی  زش یچ رهمه یز ی زد

برادر   ه یمثل  ی زارم، آره من کوروش حقان ی نم گهید ی ول  یاونم شکوند  خواستنتو با ن  یت نخواست ی خودت لعنت ،ی ش زدمخ

 بهت نشون ندادم! م سگ  ی حاالم زودتر بزن به چاک تا اون رو یناراحت و دقش بد  گه یزارم د یتر نمبزرگ 

 

 صورت کبودشده کوروش جاخوش کرد:  یتلخ و نگاه تلخ تر آرتا رو  پوزخند 

رفقاتمون رو   د ی و ق  مونیبرادر ر یز ی که حقمه و اسمم روشه؛ بزن  یبخاطر زن یخوا  یم  ؟یدست بلند کن  قتی رف  یرو  ی خوا ی م -

 ؟ یبزن

 زد:   یوار هج  د یوتاک  ظ یشده و با غ یگل وحشت زده ملتمسانه کوروش را صدا زد اما دست کوروش مانع هر حرف  مه

حکم خواهر واسم داشته   ی که از بچگ  یبندم... اونم فقط بخاطر دختر   یهم م مون یبرادر یچشم رو  ی آره، اگه الزم باشه حت -

 وکمتر از اونم واسم نبوده! 

 

 اش کوفت باحرص وحسرت خشم ...  نهی س  آرتا باتعصب تخت د ینفهم

 چاک نکن، من خودم هستم واسش رگ بدم جلو!  نهیواسه ناموس من س  -

 . یپوزخندش تلخ وپراز ناباور رت، یاز قافله غ اورد یهم کم ن کوروش 

  یل نم وآشنا و  بهیاون همه غر یبقول خودت ناموست رو جلو  ی واسه من ناموس ناموس نکن که اگه واست مهم بود اون طور -

 فرنگ!  اریبه د یو بر  ی کرد

 نبض زده حرص زد، چشم درشت.  ی ا قه ی کرد با شق ظ یغ

 ! کسانیبرو تا شر به پا نکردم...  تورو با خاک  ایکوروش ب  -

 با انگشت به خودش اشاره زد:  یبهت وناباور انیهول داده شد! م یچه شد که محکم و به عمد عقب چند گام با ناباور  د ینفهم
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 ! ؟یتو من رو زد  -

 که سه سال ازت بزرگ تره؟   یرو ... همون  داداشت

 کوروش تو منو...   آره

  یحرص یقامت کوروش شاک  یعجوالنه جلو  ی سخت ومنقبض شده باقدم ها ی خورده با چهره ا ی اش باخشم تکان نه یس  قفسه 

 اش کوفت:  نه یتخت س 

 گم. برو کنار...  یبهت نم ی زیمون چ یفقط به احترام دوست -

 جنجال وآشوب به پا کند. ش ق ینارف قی کرد با رف   ینبود برعکس سرش درد م  ایاما کوروش هم کوتاه ب نیبود و خشمگ  یجد 

 زند:  یپچ م رگوششیبا چنگ زدن دست مه گل صامت؛ با لحن ملتمسانه ز د ید  یبزم م دان یکه اوضاع را م ایمح

 کنن که نگو... مه گل؟  ی باهم م یدعوا  ه ی نایبگو، االن ا یز یچ هی توروخدا تو  -

 

اش را باال   ین یشدند. با درد ب  یم  ریصورتش سراز ی وار رو  البیباهم درحال مسابقه داشتند س  شیگل دلش پر بود و اشک ها  مه

  ی وله اش را روک  یسفره شد. بدون نگاه و حرف سخن  ی رو  زیمطبوع وگرم، کاسه آش رشته وسوسه انگ  یچا ال یخ یب د یکش

 وخشم خارج شد.   ینیشده از رستوران با غمگ  ردتعداد تک و توک مردم  انیش انداخت از مدوش 

 گام برداشت.  نیسمت تله کاب ش ی گلو  خ یوبغض ب  نیسنگ  یشتاب زده و دل  ی داده با قدم ها  رونی و محکم ب نیرا سنگ  ش نفس 

کرده به نوک قله    زیگرفته با پوزخند گوشه لبش، چشم ر  رنظریمه گل را ز  یعیاز دور با فاصله بد  اه یجفت چشم شرور وس  کی 

 افتد.  یگل راه مرفتند و پشت سر مه  ی ش هم بافرط باال مچشمان  ن یچ یحت چ یانداخت. گوشه لبش که ه یم  یبینگاه عج

 

  یو عصبان نیمرد خشمگ  ان یترس خودش را م ی حواس از رو ی ب ،یمیدو دوست قد  ن یبا نفس زدن و واهمه از وقوع تنش ب ایمح

 : ردیگ  یاندازد، جفت دستانش را باز کرده مقابل هر دو دوست م یم

االن رفته،   نی کن ی سرش دعوا م ن یکه جفتتون دار  یاون نیبدون د یبا ن، یکن ی سپر م نهیهمه س  نی ا یواسه کس  نیشماکه دار -

 !د یبکش ی رو هم حت گهیشما همد  ستیانگار اصال براش مهم ن لکس یر ی لیاونم خ
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دانست عاشق هم هستند و جز   یکه م   یهمه تعصب کوروش در صورت نی گله مند بود. از ا ه، یداشت هم گال ش یهم ن شیها حرف

سال به   ید از اند و رگ دادن بع ی همه سال؛ هوس نامزد باز نیکه بعد از ا ی به آرتا شی. نشد یاند   ینم ی حت ی دختر  چیاو به ه

 سرش زده! 

 

 نشسته بود، بهت زده برگشت. نبود!  شیکه مه گل رو  یاش را چرخاند به سمت تخت  گردن   عی ناباور سر آرتا

 :د یپرس  ج یو گ رانیح

 کجا رفت؟  -

 : د یکوروش را چسب  یباال انداخته و بازو د یالق یا شانه

 من چه بدونم.  -

به عنوان پسرعمه   ی ش نکرده حتام حساب چ یکه ه ی سرخود بودن مه گل ی از طرف ش ی الیخ یو ب  ایاز زبان دراز مح  یحرص

 و تند از رستوران خارج شد. ظ یرنگش را برداشته با غ ی مشک یحال پالتو  نیش اما به ابودن 

 : د یکش یدرهم، پشت سر آرتا داد بلند  یبا نفس زدن و اخم ها کوروش 

 ...یر ی کجا م نم یصبرکن بب -

 : ردیگی ش مدستانش را دور کمرپهن ومردانه اش حلقه و محکم در آغوش  رکانه یز  ایمح افتد، یبه دنبالش راه بخواست  یکه م  تا

که هم    یرو از من نیهم! پس تو دخالت نکن؛ ا دهیاند و هم ناف برهم  ل ی فام یچه نخوا  ی ولش کن، اونا چه بخوا ؟ یر ی کجا م -

آرتاخان   نیبرات بهتره چون ممکنه هم  ی شون دخالت نکن یئل خانوادگگم، تو مسا ی دارم بهت م ش ل یدوست مه گلم هم فام

 کنه!  تینامزدش شکا یزندگ ی ازت به جرم دخالت تو

 

مه گل    یکرده اما پا ی ادرویدانست ز  یاو تنگ و دشوار کرده بود. خودش م ی عرضه را برا  ایوقاطع مح ی گرم و لحن منطق وجود 

 اش شود و...  یدوست بچگ   نیتفاوت ا  یتوانست ب  یآمد نم ی که وسط م

 کوروش جان...؟  -
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با حرص پلک زنان   رلب یو رو کند. ز ری مردانه اش را ز یرا کم داشت که تمام هورمن ها ایمح یرا یبلبشو لحن اغوا وگ نیا در

 زند: یمپچ

 پدرسوخته!  -

تخت   یتفاوت رو  ی کند. ب  یم  ریآسمان ها س حظ و در  ش ی ایشود او از خنده مح ی ش بلند مکنار گوش  ایآرام و طناز مح قهقه 

 برده اند!  اد یدهند، پاک مه گل وآرتا را فراموش و از   یم  یخودشان سفارش دست دلبازانه ا ینشسته وبرا 

  د یافزا ی م شی کند به سرعت قدم ها  یحوصله باحرص به تن م ی را ب شی داشت، پالتو ی بر م نیسنگ   یقدم ها  ظ ینگران با غ آرتا

 عاقبتش بزند. م یرا هرچند تلخ هرچند ترسناک از ب شیو با او ناگفته ها  دایتا مه گل را پ

  رونیچرم اش را ب ی رود. دستکش ها یبود، بخار خارج شده از دهانش به هوا م  یم  "آهه "سرد مثل  یش در هوا گرم  ی ها نفس

ش با  خش و برخورد پاشنه کفش  یشود. صدا ی د مر  زهایکلوخ و سنگ ر ی فرستد همزمان از رو ی ش مانگشتان ی و ال دهیکش

 نکرده ُسر بخورد و...  یکه نکند مه گل خدا د کن ی ش منگران  نیسطح زم یو لغزندگ زهایسنگ ر

گردن و   یدهد. رگ ها  ی جهت م ر ییتغ ی به ارغوان یو از سرخ یبه سرخ ی کند، رنگش از کبود یاستوپ م ی لحظه ا ی برا قلبش

درحال   یا به ینداشت که مه گل در آغوش مرد غر یتا جنون فاصله ا  یز یزد، چ یاش متورم و برجسته محکم نبض م  قهیشق

 .طلبد ی لت وکوب جانانه را م  کیو    انیوجود مردانه اش قصد طغ ابد،یی لبخندزدن م

 

  ی زیشود چ  ی م  دهییم ساه ی رو ی ادیبافشار ز شیشوند. دندان ها یاش، مشت و منقبض م یحفاظ دستکش چرم ریز دستانش

 مثل سکته زده ها را داشت، انگار. ی شوند. تشنج نکرده اما حالت ی م  د یتول  یدندان ها  انیاز م "قرج قرج "مثل 

 گود رفته!  ی آشناست، چشمان مرموز مشک  شیکه مرد... مرد برا  نیبزرگ تر از ا شوک

 ! یلعنت  -

 شد، مه گل و او، او و مه گل؟  ینم باورش 

 شناخت؟  یداشتند؟ مه گل او را م  یتیچه سنخ  باهم

 کرد؟!  یجا چکار م  ن یمرد، ا نیا اصال

 و همان جا متفکر و متعجب مکث کرد.  د یکش ش ی موها  ی و کالفه پنجه ال شیپرتشو

 رود.  یومصمم به سمت مه گل و مرد آشنا م   نیاما سنگ  ل یلرزان و تحل  یرها کرده و با قدم ها نیوخشمگ   یرا عصب ش نفس 
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 خطر!  پوریش  دمیش به صدا در آمده، ناقوس شادرون قلب   یزیچ

مرد   یتن مه گل را پشت سرش پنهان کرده و خود جلو یکشد با قلدور  ی مه گل را م ی فشرده و با حرص وخشم بازور ش فک

 دهد:  ی جلو م نهیخونسرد؛ س 

 ؟ یدار  کاریبا زن من چ -

و خشک شده   ی رخ جد  م یبه ن ینگاه یشدگ  خکوب یشوند، باتعجب وم یشوکه درشت و گرد م "زن  "ل از کلمهمه گ چشمان

 اندازد.  ی آرتا م

 تو..؟!  -

 آقا تموم بشه بعدا باتوام کار دارم. نیتو ساکت تا کارم با ا -

کرد، انداخت.   ی تفاوت نگاه شان م ی که خونسرد و ب  د یبه مج ینگاه جی گل از لحن آمرانه و خشم آلود آرتا جاخورد، گنگ وگ  مه

 کند؟ ی به خودش اجازه داده با او تند  ی که آرتا به چه حق  ن یش رد شد ااز ذهن  یزیچ

 داشت؟  ی به او چه ربط اصال

 گفت؟  یچه کاره اش بود که زور م مگر

  ی وگله مند  یکنارش بافاصله او بالحن شاک  آمده و  رون ی اش، از پشت کمرش ب ی باطن لیم  رغمیسوال ها باعث شد که عل نیا تمام

 :د یداد کش

 داره؟   یبه تو چه ربط  -

 ! ستمینامزد شما ن ایبهت بگم من زن شما  ی شما؟ آقا به چه زبون یخوا  یاز جونم م  یچ

 ؟ یکن ل یخودت رو بهم تحم ی خوا ی هربار م چرا

 ...؟ هی چ یدون ی م اصال

 وحسرت:  ی چارگیکشد با خشم، درد، ب  یسر مه گل م  ینعره بلند  ظ یبا غ آرتا

 خفه شو!  -

ش ملتهب  یگونه ها ی اش با بستن شدن مزگانش، چکه چکه رو یبسته و آب آورده چشمان زالل  ادش یمه گل از فر چشمان

 شوند. ی م زیسر
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 نسناس، چه خبرته؟ که یمرت -

 ! رتیغ یب  یزن  یسرش داد م  ی چ واسه

 کند.  ی م د یحواله چانه زبردار مج یدآگاه مشت محکمکشد و ناخو ی م ر یت د یاش از حرف مج قهیشق

 که سراسر وجودش را فرا گرفته بود.   یو وحشت ی شمیچشمان  یدفعه ا کی و باز شدن   د یبلند مج ادیفر

کرد با همان مشت ماهرانه و   یخال د یاش را سر مج  تیرا نداشت، تمام خشم واعصبان یاحترامیحرف درشت وب  شیگنجا آرتا

 محکم. 

ش را  خورده، آب دهان  نیو مرموزش که از درد چ  دآوریشده با چشمان تهد  دهیکه کوب  یچانه ا یبا درد و خشم دست رو  د یمج

بلند و غضبناک سمت آرتا   یپرت کرده با گام ها یاش را کنار  یکند با حرص کت چرم ی پرت م ن یزم یبا خشم وغضب به رو 

 .ردبی هجوم م

و گنجشک   د ی لرز ی م د یش مثل بکه تمام بدن  نیو داد مه گل با ا غیو غضب آلود، ج نیدو مرد خشمگ   نیب ی ری و درگ  دادیوب  داد

 اش.زد از وحشت واتفاق دهشتناک مقابل چشمان ی وار قلبش نبض م

باهم درجدال بودند اما   میقد   که از  یدو مرد ک یرک یوناسزاها ادیو فر  گریکد یبرخورد مشت ها و لگدها به تن و بدن  یصدا

 چرا...؟

فهمد تنها با  یشان نماز مرموز بودن  یزیش را به درد آورده و چاش به آرتا، قلب  یناموس  یو ناسزا  د یچندپهلو مج یحرف ها  از

و   طلبد ی شده را عاجز و ملتمسانه به ممد م بیهم ک ی که از وحشت رو  ی.. دندان هابوق  کی گرفته،  یلرزان شماره ا  یدستان

 .کشد ی م ی بلند  غیج

 الو کوروش به دادم برس...  -

 ! الو مه گل... ؟یچ -

 شده مگه؟  یچ

 ش!دردآور عشق نافرجام  دنیرسد از زور د ی آرتا بلند وبه عرش آسمان م جگاهی خون کنار گ  دن یبار باد ن یبلندش ا غیج

 ... ی... وافقط بجنب که  ا، یتو رو به خدا ب -
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  ی رو ظ یآرتا؛ با غ نیزم  یجسم افتاده رو   ی رو  د یتنومند مج  کلیه یافتد وقت  ی حال م یش خشک و ب لرزان  کنار بدن  دستش

 کند:   یوارد م ی آرتا را با پوزخند گرفته و فشار محکم دهیو فک کش  ند ینش یشکمش م

که مارو   ی احمق ی لیآره، خ ه یباز ی کرد  الیخ ی کنم ول  داتیبرو که نتونم پ ی جایبهت گفته بودم پا رو دمم نزار، گفته بودم  -

 نخاله!  ی حساب نکرد زمیپش

 

ترسناک و   ی نییش خم شده با ولوم پاصورت  ی دردآلودش زد. روبه چهره یآرتا از درد، جمع و منقبض شد. زهرخند  صورت

 زد:  آور پچ د یتهد 

 ! ی کنن بچه نه نه دوزار  دایکنم که جنازتم نه نه بابات نتونن پ ی کفنت م ی جوری وگرنه   ،یعروسکت نگ  نیبه ا ی زیبهتره چ -

 کند. ی ومرتب م  دهیاش را جلو کش راهنیپ قه یو  ستاده ی. صاف افرستد ی سرش را محکم پرت م  یتفاوت  ی با ب د یگو یم

ش مسخ و جاخورده به جسم مچاله شده آرتا  ش باز و چشماننداشت و دهان  ی از کنار مه گل که با روح فرق لکسیور خونسرد

 وصامت بود.   رهیخ

سمت  نانیبلند و بااطم ی کند با برداشتن کت چرم اش، با گام ها ی پرت م شیزده تمام آب دهانش را به کنار پا یخند کج  د یمج

 خندد:  ی م رنگ یبا ن لب ریرود. ز ی کنار پرتگاه م نیتله کاب

 وجود نداره که زنده بپره از دستم عروسک!   یدفعه بعد  ی دفعه قسر در رفت ول  نیا -

گردد، خسته و درمانده از آب شدن مه گل وآرتا به سنگ   ی کردن آرتا ومه گل م دایپ د یاطراف را به ام یاد یبا سرعت ز کوروش 

 شنود!  یدور با وحشت م   یز فاصله ارا ا  ایبلند مح غ یزند که ج یم  ی شوت محکم شیپا یجلو

که   ی توان نیجوئد. با باالتر ی کرده و لبش را م ک یدرنگ چشم بار  یدارند و ب  یکمرش هم خوان  یش با عرق درشت رو قلب  ضربان

کند   ی م شانی دایزند. اما باالخره پ یم  یناسازگار یش نواکرده و قلب  س یاش خس خ نه یدوئد، قفسه س   یمانده شتاب زده م 

 نداشتند. ی ق! با مُرده فر ؟یو حال ی در چه وضع ی ول

  قیانداخته، همان رف  ی گونه او را از پا نیشده و ا ز یخون سر کهیاش بار  ی نیو ب یشانیمچاله شده که از پ  یکه آرتا شد ی نم باورش 

 اش باشد!  یشگ یهم اریو  یبچگ 

چشم درشت کرده با   ند،ینش ی پاشنه م ی آرتا دو زانو رو  ی ر پاها را فراموش کرده با دو و وحشت زده با ترس کنا یناراحت تمام

 پرسد: ی مشت شده م یدست
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 آرتا...؟  -

 بالرو سرت آورده؟!  نیا ی ...؟ کیخودت

ش کرده اند او به زور و اجبار  پرت  یکند انگار که از بلند  ی م ی ش کوفته و درد بد دهد، تمام بدن  ی از درد باز درد سر م  ی ا ناله

 رساند:  یاز قعره چاه به گوش کوروش م فی جان کندن زمزمه اش را هرچند ضع یزنده مانده تا فقط نفس بکشد وتمام. تنها با کل 

 ... گل مه... ہم -

در   ی بهت و ناباورتن لرزان و خشک شده مه گل را در آغوش گرفته و هردو با   ای! محدش یش را چرخاند، دشده گردن  سنگکوب

 هم آغوش هم به جسم خاک آلود و چمباتمه آرتا چشم دوخته اند.

 *** 

 

سوال   یخان هر دو با شوک وکل دونیبود، پوران دخت و فر ستادهیا د یگوشه اتاق سف دهیخم یافتاده وشانه ها ی با سر شرمنده

 .دادند ی به سمت کوروش حواله م ینگاه به آرتا وسپس نگاه مشکوک ک یمختلف  یها

ضرب   نیزم  یبا نوک کفش رو  ند ینش یشده راهرو م  ری تعب ی فلز  یها یصندل  ی از اتاق رو رونیدرهم ب  یبا اخم ها  ایمح ان یم در

 . ردیگ  یم

داشته    یخبر شآمدهیشکانده، بدون آنکه از موضوع واتفاقات پ چارهیهمه کاسه و کوزه ها رابر سر کوروش ب  اماده یدخت ن پوران

 باشد.

 است در فکر.  نییسرش پا نهیدهد، دست به س  ی م رون یب  یو عصب نیرا سنگ  ش نفس 

 کم حرص بخور!  -

 سرش را باال گرفته و مردمک حدقه زده اش را کاسه چرخاند: یشاک

باچشاش داشت تو رو   ی جورچه  ید یکنه ند  ی کار تو نبوده، بازم باور نم  میحاال هرچقدرم بگ  ؟یشناس  یدخت رو نم تو پوران  -

رو جمع و جور   ه ی قض  یجور یمن و مه گل  یرفت  یو... خودتم م ی کرد یم  ادش یپ مارستانیدم ب  یکرد؛ کاش جلو  ینگاه م خیتوب

 . میکرد یم

 نگاهش کرد:  ی شاک نیبا نگاه غمگ  کوروش 
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 اون حال بزارمش و خودم برم؟  یتنها و تو   قمی که رف  م یعوض نقد یا ی کن ی فکر م -

 دهد:  ی گرفته و مهلت نم شی باز شد که کوروش کالفه کف دستش جلو ایمح  دهان

و دور هم   میست یاستخون خور ن گه ید ی ول  می و گوشت هم رو بخور مینه،صبر کن...  بزار حرف رو بزنم... درسته باهم مشکل دار -

خودم به اثابت رسونده بودم، نمونه اش   هیرو برعل  ز یرفتم اون وقت همه چ ی ذاشتم و در م ی اگه برفرض مثال منم م م،ینداز ینم

نکن و   یخودخور نقد یکنه! پس ا  یهاش همه جارو شکار م نیکه دورب  یمارستانیب ی اونم جلو دنم بو یدر رفتنم وفرار  هوی نیهم

 و...  ادیر بهوش بدعا کن خود آرتا زودت 

 ؟ی کوروش حقان یجناب آقا  -

 

  دهیپر ی رنگش به آن ا ی، مح ستادهیآنها با فاصله ا ی صندل ی جلو ی با فرم افسر آگاه یدو مبهوت سرش را باال گرفته اند که مرد  هر

 برخاست: ش ی از جا ی کرده با لحن جد  ایحواله مح ی بخش نانینگاه اطم می و با هراس بزاق دهانش را فرو داد. کوروش ن

 اومده؟  شیپ ی بله خودمم، مشکل -

 درنگ لب زد:  ی اش را در دست جابه جا کرده ب م یس  یجنبانده و ب ی داشت سر ی تفاوت یو ب   یکه صورت جد  افسر

 شده.  تیازتون شکا -

ه او و رنگ باخته اش نداشت، ب یتوجه  یکه حت  ی مرد یوهراسان من من کنان جلو  ع یسر ایمات نگاهش کرد اما مح کوروش 

 پرسد: ی کج کرده م یسر

 چرا؟  -

 کرده؟  تیشکا ی کرده و واسه چ تیازش شکا ی که ک نهیا منظورم 

دادن و   حی سر وکار داشته و تحمل توض  ی کرد. از صبح در اداره با همه قشر  یخاراند، سرش درد م  یگوشه کله اش را م افسر

  یم تیکلفت و باجد  رش، یگ بان یتوجه به سر دردگر ی. اما ب کردی م دادی از تن اش ب ی را نداشت، کالفه وخسته گ دنیسوال شن

 :د یگو

 گن که کار شما بوده و به شما مضنون هستند!  یکه رو تخته، مادرشون م  ییبه خاطر ضرب وشتم اون آقا -

 زند.  ی مه گل را صدا م یه با حرص و شاکفکر سمت در رفته ومحکم در ِ اتاق را گشود  ی کرده ب ظ یغ ایمح
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 زود!  ایگل زودباش، بمه  -

  یکند و از اتاق با بدن ی م یخان عذر خواه دون یاز فر رلب یگرانه پوران دخت ز خیگل با شرم و خجالت از نگاه درنده و توب  مه

شود که باالخره عمه اش کار   یش خبردار م کف دستش؛ شصت  می س  می فرم مرد و ب دن یشود، اما با د ی لرزان و سرد خارج م

 و...  یمدرک  چیبرند اما ه  یبازداشت م  به گناه را   یخودش را کرده و حال کوروش ب

 و...   ینداشته چه برسه به کتک کار یعنوان پسرعمه بنده رو کار چیبه ه یحقان  ی آقا اشتباه شده، آقا -

 باال فرستاد: یدر جوابش، سر یاکشن تنها خنث ی بدون ر افسر

  ی ب ینکرده تا بتونن برا ی رییزاد هم تغ کین  یشده و ظاهرا حال آقا تیشکا شونیاز ا م،یخانوم محترم ما دستور دار یول -

 خانوم.  د یبه ما بزنن، بهتره تو کار قانون دخالت نکن یآقا) کوروش( حرف  نیا ینگاه

 

 دهد:  ی سر م دایسرش انداخته و داد وب یرا رو  ش ی بار با خشم صدا نیا ایمح

 !م؟یکه دخالت نکن  یچ ی عنی -

رو   ی شه کس  ی زن که نم ه یو حرف  نه یک  ه یصرفا بخاطر  ، یمدرک چیبازداشت گاه بدون ه نیبر ی گناه م ی آدم ب  هی و   نیایم یالک

 برد زندان که! 

 

بدون شکر را    ی خسته بود. از صبح که همان صبحانه اندک وچا یحساب  ا یمح ی ها یزند، از حاضرجواب ی اش نبض م قه ی شق افسر

ش را  اوقات ماران،یآشفته و ناله ب ی والکل فضا  نیتند بتاد ی خواست و حاال هم که بو ی م ی مقو زیچ  کی خورده تا حال، دلش که 

 کند:  ی تلخ م

 کار بفرستمون بازداشت گاه!  ن یممکنه شمارو هم به جرم ا د یکن جاد یاگه تو کار مامور ودخالت در قانون خلل ا -

که لکنت گرفته و   ی بار با زبان نی. اد ی گو ی م یزیچ ش رگوش یفشارد و آرام ز  یرا م  ایزده مح  خی گل وحشت زده دستان   مه

 کشد: ی به شال چروکش م یدست ش،ی سرتاپا یوحشت

 زدتش! یدونم ک   یمن... من م  -

 بروز نداده بودند؟ یزیاست، پس چرا تا حاال چ یدانستند کار چه کس  یرود، اگه م یمرد افسر با تعجب باال م ی تا کی
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 شما...  -

 تمام گفته ها. ی اندازد رو ی گل خط م  مه

  یه رزم چون که معلوم بود ک یآرتا رو تا حد مرگ زده اونم حرفه ا  زاده، یدعلیبه اسم مج یآقا هی که  دم یخودم اونجا بودم و د -

 طفلک نتونست جلوش از خودش دفاع کنه!  یکاره و آرتا

نگاه به مه گل عاجز   ک ینگاه به کوروش درمانده و  ک ی ی سپارد با دو دل یرا گوشه حافظه اش م زادهیعل د یاسم مج عی سر مامور

 :د یآ  یدو قدم جلوتر م نانیبا اطم شیصحت گفته ها ی اندازد که مه گل برا یوملتمسانه؛ با شک م 

کنه البته همه   ی پارک بزرگ شهر هم کار م ی تهرانه که تو ی شعبده باز معروفه تو هی آقا  ن یکنه، ا ی دونم کجا کار م ی م ی حت -

به عنوان   نی تون ی م نیچونش زد مطمئنا االن جاش کبود شده بنابرا  ر یمشت ز هی آرتا  یر یدرگ یشناسن. امروز تو  یاون رو م

 ام. یه شاهد؛ منم باهاتون بمدرک والبت 

 

  ی حرکت چ ی. چون هشد ی نم دهید  یدروغ  چیدختر ه ی و قابل باور بود، قاطع بودن و چشم ها  یمنطق ش ی دختر برا ی حرف ها

دور   شیحرف زده. ابدا هم چشم ها د یترد  ی صاف بدون ذره ا ی لیخ ده،ی فاصله ند   نیاز او در ا ی پنهان کار ای یی بر دروغ گو یمبن

 ! دهیرا نجوئ  ش یو لب ها ده یاطراف نچرخ

داده و تمام حرکات افراد دروغ گو را از بر بود.   ص یراست و دروغ مردم را تشخ ی اش در چند فرسخحرفه وتجربه ده سال طبق

 پرسد: ی و عاجز، سرد م  دواریرو به مه گل ام  شتر یب نانیاطم ی بار برا نیا

 د؟یشخص رو دار آدرس اون -

 دهد:  ی تند تند تکان م  یسر یحالت داده با دستپاچگ  رییصد درجه تغ دوارنهیمه گل ام  افهیق

 ...رکیسالن تئاتر جنب چادر بزرگ س  یانتها یآره، پارک شهر قسمت غرب  -

 

 کند: یوپرتحکم اشاره م ی تکان داده رو به کوروش جد   یسر افسر

 . امیتا برم وب یجا باش  نیسوال کنن، بهتره هم ی دنبالت تا ازتون چندتا ان یم قه یها چند دقبچه  ،یرفتن از شهر ندار رون ی حق ب -

 گذارد:  ی هم م یپلک رو  لکسیو ر ی شوند، با خونسرد ی روند و داخل مشت م یشلوارش فرو م  بی ج یکوروش ال  یها دست
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 جام.  ن یالبته، هم -

را به همکار اطالعاتش بازگو کرده و تمام سوابق  ده یشن اتیتمام جز عی کند سر  یزمزمه کرده و عقب گرد م ی خوبه ا افسر

 کند...  یرا درخواست م  زاده یدعلیمج

 !د یالبته با دلهره وترد  کنند ی رها م  ی بار هر سه نفر نفس آسوده ا نیا

باره   کیرسد. کالفه از سرما آبان ماه و بارش  یر مساعت رانندن به محل موردنظ کیبعد از  ،یهمان افسرآگاه  یمحمدجواد

  یشهر م  رکیبلند وشتاب زده خود را به چادر س  ی را زده باقدم ها ر ی دزدگ ع یشود. سر یم  ادهیش را به سر کرده پباران، کاله 

 رساند.

 کند:  ی ِسن را کرده و لب باز م ی دکور رو  راتیوتعم  ختهیبهم ر یبه فضا یاشاره ا یرود، مسئول با لبخندتصنع  ی که داخل م تا

  ی ول د ی تون ببر  فیپس االن تشر می دار راتیچون تعم ستیتماشا ن ی برا ی سالم عرض شد باعرض پوزش امشب برنامه ا -

 .میوجودشما هست  یرایآخرهفته حتما پذ 

 پرسد: ی م شیدهایتوجه به شن  یب یو لحن محکم  ینگاه جد  یجواد

 کنه؟  یر م جا کا نیا زادهیعل د یمج -

 ماند.  یباز م یجواد  یوخشک  ی مرد باتعجب از سرد دهان

 ن؟یچکارش دار  ی ... ولمیبله دار  -

 :د یافزا ی م تیوباجد  دهیکش رونیب ش فی ک ی اش از ال ییکشاند. کارت شناسنا ی م ش اهیابروان متوسط س  نیب ی گره ا  یجواد

 داشتم.  زاده یعل ی چندسوال از آقا -

به عقب   یکند اما هنوز دو گام نرفته سر  یتکان داده و عقب گرد م  ی نگرد دو به شک سر یرا م  ی جواد یکه لباس شخص  مرد

 چرخاند: یم

 تونه درست راه بره!  ی ش کبود شده وپاشم مو برداشته نمنردبون افتاده وسروصورت  یاز باال د ی چون مج ن یایلطفا باهام ب -

 و...  افتد ینردبان ب ی از باال د یمج د یآن هم امروز با د،یلنگ   یکار م ی جا ک یپرند،  ی ال مباشک وتعجب با یابروان جواد  جفت

 آقا...؟  -
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کف    یبه کارگران وتخته ها یافتد. در حال رد شدن نگاه گذارا ی ش راه متکان داده و مردد دنبال  د ییبه تا یسر  یجواد

 .اندازدی داشتند، م ی تازگ ش ی داخل چادر؛ برا  کیآرام موز ی و نوا یگوشه وکنار و پارچه ها رنگ  ی ها م یدستشان، کابل ها وس 

اش راهرو   یکه به زور، روشنا  یمیالمپ قد   ک یکه تنها منبع نورش  کی تار ی ِسن گرفته و داخل راهرو یاز پرده بزرگ رو  چشم

 را روشن نگه داشته. 

ش را  کرده وحرکات  کیمشکوک چشم بار ی زند. جواد یه بلند ومحکم به در م مرد چندضرب ستند،یا یم  یدر قرمز رنگ  پشت

 کند.  یاسکن و بازتاب م 

 است و...  مشکوک

 داخل؟  د ییبفرما -

 دهد:  یتکان م   یبه نف ی سر تیخاراند با اخم وجد  یاش را م چانه

 اول شما. -

را   ش یشود همزمان صدا ی اول داخل اتاق م ید یتکان داده با ببخش د ییبه تا یسر  ،یمتعجب از رفتار محتاط گونه جواد   مرد

 اندازد:  ی سرش م ی رو

 اومده باهات کار داره.  یکی که   ایب ؟ ییکجا د، یمج ی ه -

 :ش ب یبالحن عج د یخش گرفته و دو رگه از خواب مج ی و پشت بندش صدا  د ییآ یم  ی فی ضع یخش خش یصدا

 ؟ یسر خر اومد  یافتادم نفله شدم باز ب ید یگه ند خروسک! م ی کرد دارمونیبازکه خروس خون ب -

 زند: یم  شیکرده و بم وکلفت صدا ی سرفه ا ی اندازد که جواد یم  نییپا یبا شرم سر  مرد

 کار دارم.   زاده یدعلیمج یاومدم با آقا یمن از اداره آگاه -

چندگام   یشده به کمک تکه چوب  ز یخ مهیبرخاست، ن یتخت چوب  یاز رو ی هم بست.  به سخت یرو  یباخشم پلک محکم د یمج

 شود.  ی م ی جواد کینزد

 زد، لبش را فشرود:  یم  یش که به قرمز حاالت راه رفتن و رنگ صورت  دن یبا د افسر

 واستون افتاده؟   یچه اتفاق -
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حرف از اتاق خارج   ی رده و بک  د یحواله مج  یبشنود. مسئول نگاه اجمال  د یداد از زبان خود مج  یم حی دانست اما ترج  یکه م  نیا با

 حضور داشتند.  می وافسر در اتاق شلوغ و برهم گر  د یشود. حاال تنها مج یم

 افتادم جناب!  -

 : د یاش پرس  یسیمحکم و بااقتدار پل د یرا ساب لبش

 ن؟ یبود اشمشکی راناتیشما امروز شم -

 شوند:  ی با بهت درشت م د یتعجب زده مج چشمان

 جا بودم واسه کمک. وقتم کجا بود که برم شمشک! ن ینه آقا، من امروز صبح خروس خون ا -

خون مرده اش   ینثار صورت کبود مخصوصا چانه ارغوان یتمام نگاه جد  یبار با خونسرد  نیرا دستکم گرفته، ا د یظاهرا مج خب

 کند: یم

 ن؟ یزاد رو تا حد مرگ به باد کتک گرفت کیه اسم آرتا ن ب  ییو با آقا نیکه امروز شمشک بود دهیشما رو د یشخص ه ی  یول -

  اوردیکه قرار است بر سر مه گل ب ی به صف بالها ده یکش یمحکم د یمه گل خط ونشان که نه تهد  یدردل برا  د ییدندان سا د یمج

 کند.  ی اضافه م

تا ُشنود بدن    ارمیب شتیپ ج یها بس باس تموم بچه ی خوا ی اگه شاهد م  ،ی د یخِره مارو چسب یدونم شوما واسه چ ی واال بنده نم -

 م؟ یگناه ی که ما ب

 خم کرد:  یسر ی ظیاز سوال ها طرح شد اما با اخم غ یدارش انداخت. در مغزش انبوه ه یبه فک زاو یقی نگاه دق د یشک و ترد  با

 فقط بخاطر افتادن از نردبونه؟  یسر وصورت زخم  ن یو ا یجا خارج نشد  نیکه ثابت کنه از صبح از ا  یهم دار  یمدرک  -

 

  ی زوار درفته م ی چوب ی صندل ی تکان داده و عقب عقب رو  د ییبه تا  یو حق به جانب سر تیکرده با رضا ی نیب ش یکه پ د یمج

 :ند ینش

  شکسته بند هم اومد تا مچ پا رو ی افتاده حت ی بلند  یجا جم نخورده و از باال نیا دازیکارگاه شاهدن که مج یتموم بچه ها  -

 بندازه سرجاش!

 *** 
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که تازه از    یوگنگ  جیگ  یآرتا  ی اضطراب ودلهره مه گل همه باهم برا ا،یگره کور مح  یکوروش و اخم ها   ینگاه فرار  صالیاست

 شود.   ی در آمده، سخت گران تمام م یهوش یب

 شوند:  یاش ناباور و بادرد باز م  ده یخشک یها لب

 ! ن؟یکرد کاری... شما چش  -

 تخت را دور زده و مقابل آرتا حق به جانب قدعلم کرد:   د،یکش ی پوف بلند  ایمح

 که نکرده!  یخواستن کوروش رو ببرن بازداشت گاه اونم بخاطر جرم  یم  دایببخش -

شد. دل از معشوقه افسونگرش کند به کوروش صامت   خکوب ینگاه منگ آرتا م راس ی در ت یصورت مه گل بابغض و ناراحت یآنحنا

 داد: 

 ... ہسراغ تو آخ انیب د یبگو، چرا با ی زیچ ه ی اقل تو ال -

اگر آن شخص   ی بندد حت یها م تیتمام قوم  یکوروش وسط باشد چشم رو  ی پا یباشد، وقت نینتواست خوددارتر از ا نتوانست،

 باشد. لیومحبوب فام  یدوست داشتن  یآرتا

هم   م یما گفت می روز آورده وناکارت کرده! هرچ ن یمامانت الپورت داده که کوروش زده تورو به ا یشد  هوش یب ی وقت  یجنابعال -

 است و...  زادهیدعلیبه اسم مج  یآقا هی بردش که مه گل گفت کار  یگوشش بدهکار نبود افسر داشت م

 

جمع شده   یهمه را در بهت و سوال فرو کشاند. آرتا با درد وچهره ا  چ،ی را که ه ا یناباور و چشمان حدقه زده اش، دهان مح لحن

 کشد:  ی تخت را گرفته و تن اش را به زور جلو م ی فلز  لهیم دهه یاز درد و شن

 مه گل؟!  ی کرد کار یتو چ'

 کرد.   یب مکه نه گدازه پرتا  ریمه گل ت  یوزالل   دهیش به نگاه دزدسمت مه گل مسکوت روانه شد، زهرچشمان راهداف یبار ت نیا

 آره؟   ارو،یهمون  شی پ ی نگو که اونا رو فرستاد -

دانستن، شماتت کالم و نحوه سوال کردن آرتا هم خود به خود همه را سرگردان و پراز استهزاء   یو حس ارضا ی بر کنجکاو عالوه 

 کرده بود. 
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شود. سرش   ی هم مچاله مچاله م ردستشی ز ک یفشارد، پالست ی را در مشت محکم تر از هرموقع م یدسته صندل   ریگل سربه ز   مه

 ش، با اخم باال کشاند:را با فرو دادن بزاق دهان 

 چرا واست مهمه؟  -

 که... ی دونم کار همون مردک  یکه من م  ی درصورت

 شوو...ساکت  -

بهت زده چشم درشت کرد و کوروش با غضب   ایزدند، مح انهینه تازمه گل را نوازش که  یبار گوش ها ن یاول ی برا ادش یوفر  داد

 :د یخصمانه غر رلبیز

 !یسرش داد بکش یحق ندار  ی هو -

شکسته و درد آور   ی اش را چنگ زده با قلب فیصدا دسته ک یهم فرو آمدند ب ی دخترانه با غم وبغض رو  شمیآب آورده و چشم

 شود.  یخارج م مارستانید اتاق بتوجه به گارد وجهبه آرتا؛ شتاب زده از بن یب

بار شامه اش هم قصد   نیزند ا ی شود و عوق م یواکنش م عیسر  زی اش به همه چ ینی وب ز،یکه وسواس داشت به همه چ او

  یشده راهرو را حس نم ل یاستر یداخل فضا ی ها حه یوالکل و انواع اقسام را ن یبتاد یکند بو  یدارد و خداروشکر م یناسازگار

 دوئد! ی کرد و فقط م

و همهمه    ماران یزد. ناله ب یم شیداشت و صدا ی که کوروش به دنبالش با سرعت گام برم نداختیو نگاه پشت سر ن  د یدو یم

  یتنها بخش خال مارستانیب ون یشدن و ترب  جیپ ی روند. صدا یفرو م یبی صحنه در سکوت عج نیا دنیپرستاران با همراهان؛ با د 

 داده بود.   لیتشک ضه یاز عر

 

  لدایهرمز وگ دون،یصبرانه وارد اتاق شد. چشم از پوران دخت وفر یبه درب، ب یاش با نواختن ضربه ا  درهم  ی با اخم ها یجواد

 چشم دوخت!  ی رگیکه دور سرش بسته شده، باخ یتخت کز کرده و با گره ابروها وبانداژ ی که رو ی گرفت به آرتا

 ش، سرش را خصمانه به سمتش گرداند:صورت  نفکیزد که آرتا با همان اخم ال ی دو دو م نگاهش

 ن؟ یخوا ی م ی زیچ -

  یتاخت که سرفه مصلحت  ی با چشم وابرو به خانواده مه گل اشاره زد. آرتا همچنان طلب کارانه م دونیو فر  د یدخت لب گز پوران

 همه را به خود آورد.  یجواد
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 ا پسرتون تنها صحبت کنم. خواستم چند لحظه ب ی م -

 شوند.  ی خارج م رت یو ح  یاز اتاق باکنجکاو ؛ییسر وصدا یبدون سوال حت یتنها بودن جواب داده و همگ  یرو  دش یتاک

 .ند ینش ی م  لیاست ی صندل ی ش روبه رخ مرد مقابل  یرگیرا صاف کرده با دقت وخ ی شده بدون تعارف صندل ک یگام نزد  دو

 کند:  ی ر مکرده لبش را با زبان ت تبسم

 ؟یشناس  ی رو م زاده یدعلیمج -

 گشت و...  یشد لحظه ها به عقب بر م یبندد، کاش م ی هم م یمشت کرده و پلک محکم رو  دست

 ... هیدر واقع  زاده یعل د یکنه که مج ی رو ثابت م  نیتون ا ییظاهرا شهادت دختر دا -

 

 خالف رسونده!  میی... دختردادمینفر نبود که دونفر زدن منم ند  ه یکار  ده، یمه گل حالش خوب نبوده و اشتباه د _

  خودش؛ یدهد، آرتا کالفه از نگاه زوم شده رو  یبه خرج م  ی رگیخاراند، باز خ ی انگشت گوشه کله اش درست پشت گوشش را م با

 کشد:  یم  ینفس بلند و عصب

 ن؟ی کن یم نگام  ی نجوریچرا ا -

 

 فشارد:  ی درهم م ش یخونسرد دست ها یجواد

 ؟ یجورچه  -

 اندازد.   ی نقش م ی جواد ی لب ها  یرو  یآرتا پوزخند  یشانیمتورم پ رگ

 من بدبخت رو!  ی رو به ضرب کشت زده! نه کس یانگار منم که کس -

دروغ گو ها اضافه    ستیتند و بلند آرتا را هم به ل  یکند، کشدار لحظه ها و نفس ها  یم  یش بازدم دست م یس  یتفاوت با ب یب

 کند. یم
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کنن، حالش    یم  تشیدونفر دارند اذ دم یرفتم دنبالش د یوقت دمیمه گل رو شن  غ یج یکه صدا  رون یمن از رستوران زدم ب  -

کنن   ی م  تش یاونا دارند اذ دم ید یخب منم وقت ... نهیب ی رو تار م  زیگفت همه چ  یکرد و م یم  هی بد بود همه ش گر یلیخ

 .دمینفهم یز یچ گهیزد ناجور توسرم د هو ی دونستیک م یشون تن یکیشدم که از شانس بدم  ر یباهاشون درگ

 

 فک و...  ششینظر داشت، مشت شدن گره دستانش به همراه سا ر یحرکات آرتا ز زشدهیو ت  خکوبیم

 .یر یتا بفرستم دنبالشون واسه دستگ  ی کن یچهره نگار ی تون  یخوبه پس م -

 ! د یزده حاال مثل خر در گِل مانده که چه بگو یتبسم کرد، بدون عقل حرف  یافتاده لحظه ا ریدر دام گ  آرتا

 

 . د ی لبانش ماس  ی آرتا لبخندش را رو ی داد اما لحن مصمم و جد   هی هد  یبه جواد  ی کشدار آرتا، لبخند فاتحانه ا سکوت

 .نیشناسه، بهرحال ممنون که اومد  ی رو م  ارو ی نیم اشتباه فکر کرده که ا  ییمن نه خانوادم، دختردا  ندارم نه ی تیمن شکا -

 ... یبرخاست ول شیتکان داده و از جا   د ییبه تا ینبود اما به مدد تجربه اش؛ سر  یجواد  ند یآرتا، خوشا لحن

مونه چون طبق قانون ضرب وشتم   ی بگم روند پرونده هنوز باز م  د یبا نیگذشت  تونیرشکایخب، حاال که شما از خ یل یخ - 

 . میقانون بد  لیپرونده مشخص وتحو  یتا متهم اصل م یکن  یداره. ما همه تالشمون رو م ی فری مجازات ک

 شود.  یتوجه به رنگ سرخ شده آرتا، از اتاق خارج م   یو خونسردتر ب د یگو یم  خونسرد

با بهت و   لدایگ  دونیشتاب زده در را گشوده و پشت سرش پوران وهرمز فر ،یز یچوبرخورد شکستن  یبلند  یبا صدا کوروش 

 دوزند.  یچشم م نیشده کف زم خته ی ر یپرت شده وکمپوت ها یبه صندل  یسنگکوب

 از پوران مادرش.  ریشدن نداشت به غ کیجرات نزد  چکسیشوند ه ی م نییوخشم باال وپا ظ یآرتا باغ نه یس  قفسه 

 زم؟ ی آخه عز یکن یکار رو باخودت وما م   نیدرد وبالت بخوره فرق سرم مادر، چرا ا  یاله -

  یپسرش م کینزد بانیناراحت سر در گر  دون یزند. فر ی شوکه اشک حاصل از غم وبغض اش را با نوک انگشت پس م تایآناه

 کند.  ی خروج م انمارستیحواله هرمزخان انداخته با اخم از اتاق و راهرو ب ی نگاه معنادار لدایشود، گ

از هرمز خان را به   دن یطاقت درشت شن یدانه اش مسرور بود ول ز یعز یحال برا  نیآرتا کباب درح یرو  نیوا  یباز وانه ی از د دلش

 مهم تر از آن هم خون بودن اشان را نداشت.  شهیرگ ور یخواهر برادر  تیواسه حما
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 *** 

 

فکر و پرت حال    یمنظم وآرام نشده، ب  دهیاز آن چه شن شینفس هاگرداند، هنوز  رات یکارگران بخش تعم  انیچشم م باغضب

 از دوجفت چشم شرور و مرموز!  شیمکان شوم پا گذاشته با تمام ترس ها نیخراب خودش؛ به ا

 

 ؟ یمن بود  یپ -

شود وبزاق دهانش از   یش مشت م قلب  یگرد، دستش رو  ی به عقب بر م ع یبا چشمان گرد و دو دو زده سر دهیاز ترس کش یهع

 شود.  ی ها صورت مرد، خشک خشک م یکبود  دنید

 ؟ ی د یگرخ -

 زد:   یجفت ابرو نشاند و سرد و خشک لب انیشده، گره م ز یور  نیادبانه مرد چ ی از لحن ب شیها چشم

 ؟ یاون بال سر آرتا آورد  ی واسه چ -

به دقت سرتاسر اندام مه گل را با   ند،ینش یگران م کار اهو یگوشه ه یچوب  ی صندل یمو برداشته اش رو   یخونسرد با آن پا د یمج

 کند.   یچشم اسکن و برانداز م

مختلف از نظرش رد   ی حس ها ی ایتن و بدن دخترانه اش رخنه و باقدرت ازد  یجا ی در جا  یو زوم، حس بد   رهینگاه خ نیا از

 شوند.  یم

 مرد مرموز آمده!   دنیبه د یفکر عاقالنه ا  چیبدون ه ی خودش وقت یاست برا ی ا هی تنب  نیکمتر  مالمت

 کنه؟  ی کار م یچ  ره،یگ ی گازش م یسگ  ه ی  یطرف وقت -

 . د یکش ی اعصابش م ی خط رو  د یپرند. پوزخند واضح مج یش باال منامفهوم جفت ابروان   ر یوتعب ر یتفس  نیاز ا د،ینفهم

 جنگه!    یباهاش م ا یره  یدر م   ای -

  ی مه گل قرار م د یدر د ی اش لحظه ا یان یم اهیزده که دندان س  یشخند یش، نمقابل   دخترک دهی بهت و رنگ پر دن یباد د یمج

 . ردیگ

 خانوم! ستی تو ذاتم ن یحق باز  ی کشم جورش رو، ول ی و م مستمیکه کردم پاش وا  یکار  ا؛یمثل بعض ستمیمن آدم فرارکن ن -
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باز نشده   یروند! زبانش به حرف ی م ی به هوا خور ل یش باهم کمپلت تعطرسد دهان و عقل  ی مرد که م نیچرا به ا د،ینفهم بازهم

 رسد:  یبار رساتر به گوشش م نیا د یمج ی که لحن جد 

 ش کنه! جمع  گهید یک ی د یوسط معرکه، با  ادیکه خودش م ی اونک ی داره ول یرفتن ه ی ی باشه هر اومدن  ادتی -

 دراز کرده و سرد وباجذبه مردانه اش گردن چرخاند:  یرا به سمت خروج دستش

 ! ادیزت ز -

رود.    یم ش لی سمت اتومب  ی حرف چ یبدون ه دن، ینرس  جهیدرد گرفته حاصل از به نت ینبض زده و سر  یا  قهیرفته با شق  لیتحل

درهم در ذهن اش غوطه    یل هااز سوا یآپشن  شد،یاند  یآرتا م داد یوداد ب د یمج ض یامروز و رفتار ضد ونق یری تمام راه را به درگ

 کرد.  ینم  دایپ شیبرا یهم جواب چکس یخورد وه یور م 

 *** 

  یست ورزش  یی کرد، چندتا ی م یرا بررس  شیمشغول رگال مانتو وبلوزها یبا فکر  خته یرا بهم ر شیسکوت کمدلباس ها در

 اندازد. یمملو از لباس ها م  ختهیتخت بهم ر ی برداشته و رو

 ؟ ی چرا روزه سکوت گرفت -

بگ اش   نیکنار کاب ا،یسمت مح یبرداشته بدون نگاه ی آب د یدرهم، دو جوراب سف ده یبا اخم تن د ییرا نداشت، لب سا ایمح حوصله

 شود.  ی خم م

مسواک   ز یکند، کنارش جوراب ها، حوله تم ی م یرا  داخل چمدان جاساز دش یسف ی آب یمشک  ی و نظم ست وزرش   بیترت به

 گذارد. ی صورت بدن ادکلن محبوب اش را داخل اش جابه جا م ی ها ونیلوس  وسشوارش،

 دهد. ی تفاوت خود را سرگرم نشان م ی کند باز ب ی را پشت سرش حس م ایگرم مح حضور

 ؟ یکن  ی م ی جور ن یچرا ا -

 زنم! ی حرف م وار یدارم با د انگار

اش را   یچرم  ی اش چندالک گرم با مچ بندها ی شیلوازم آرا ز یم ی کند از رو ی کشد، قامت صاف م یش را به دندان م زبان  گوشت

 دارد.  ی بر م

 اندازد:  ی م ایحواله صورت کالفه مح ی نگاه سطح م یبار ن نیا
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 وسط بازم من خراب شدم...   نیا یوقت ، یکن  یتو چرا جلز ولز م -

 افزوده:  یو لحن خصمانه ا  ظ یباغ

 نبوده بلکه دو نفر مزاحم بوده و...  د یانگار باورتون شده من توهم زدم اون طرف مج -

 کشد:  یش مانگشت سبابه اش را گوشه چشم  یعصب

  ینگ رفته آب پسرعمه فر  نیدونم از ا یم  د یش بگه، هرچند بعو بره راست اد یبخودش ب د یمدت دور باشم شا ه یخستم، بهتره  -

 گرم بشه! 

 و حرص.   ظ یدهد با غ  یش مه افکار مشغوش پر وبال ب  ایمح

ناخونام جفت   نیخواست با هم ی دلم م  یعن ی! یکه تو توهم زد  گه یهمه مون راست راست دروغ م  ی تو  یجوراِ اِ مردک چه  -

 !ارمیرو درب شیباباقور یچشاش 

کشد با عوض   یشلوارش م  ب یدرنگ ز یآمد ب  یاش م یحرص یشود، هنوز صدا ی وارد حمام م ایزده و پشت به مح  یشخند ین

 شود.  ی ش از حمام خارج متنگ  ن یوج زهییاش، با مانتوپا ی کردن ست راحت

 بندد.  ی را جلو پشت گوش باسنجاق م شیموها یرا صاف و طره ا  شیموها ی با اتو مو جلو نه یآ یجلو

ش از اتاق  بگ نیموها انداخته و با گرفتن کاب  یاش را آزادانه رو یاش، شال گلبه می رژسرخ و زدن ادکلن مال  دنیبا کش تیدرنها

 شود.  ی خارج م

  یراه یکاناپه ها؛ همگ  ی زدند و با برخاستن از رو شیبه رو ینازدانه اشان لبخندگرمابخش دنیو هرمز خان هر دو با د  لدایگ

 فرودگاه شدند...

 

والغر شده   فی کند که چقد نح ی شود، حس م یدستانش که دورش حلقه م  رد، یگ  یکنان مه گل را در آغوش م   نیف  نیف لدایگ

 شاهدانه اش.

  یرس  ی... بخدا مه گل بفهمم بخود نمیگوشت تنتم آب کن نیهم  یریبگ   میرژ یمادر، نخوا یمواظب خورد وخوراکت باش  -

 . زمیپس فکرخودت باش عز شتا،یپ ام یم عیسر

 : ردیگ  ی را نشانه م لدایگ  یبا یخورده اش رخ ز نیچ یکشد، چشم ها ی زبرش م مه یبه صورت صاف ون یخان دست هرمز
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 مسابقه ش!  یبزار با دل خوش بره پ  ار یدم رفتن اشک بچه رو در ن  نقد ی خانوم ا -

 

  نیگناه تر  یب  ی توانست گناه آن ها را پا یودلخور بود اما نم   ریکه دلش از آرتا و پوران دخت دلگ  نی زده با ا  یهم لبخندپهن ایمح

 کند.    یم  یوسالم  ی روزیپ یآرزو  ش ی و برا ده یگونه اش را بوس  ی و مهربان  یپس به گرم  سد،یمه گل بنو  یعنی فرد 

کوروش،   شنهادیش درباره پدم گوش   یحت یرا ناراحت بنگرد پس با نص زش یدوست عز  نیخواست دم رفتن، دل ا ی گل نم  مه

 دوئد!   یم  رپوستشیز یند یسرخ و شرم خوشا ایدهد که رنگ مح ی م ایرده و به خورد مغز محزمزمه ک یزهایچ

به چپ وراست آرام   ایهرمزخان، مح لدا،یش را باال برده به طرف گ با نم اشک دست ستادهیا یپله برق یتپنده و گرفته رو   یقلب با

 خورد:  یلبانش تکان م  یدهد. همزمان به نرم  ی تکان م

 . دارید  د یبه ام -

کند   ه یتا دم رفتن، زبان به راست واگو امده یکه آرتا ن  نیدلتنگ، از ا ا یبود  ر یناراحت، دلگ  ایخوشحال بود  د یفهم  یرا نم حسش

 سپارد. ی شاه نفس از اعماق وجود، آرتا را باز به پرودگار م دنیاما با پلک محکم بستن و کش 

 *آرتا* 

  نیدخترانه اش تاب ا ف یدانست روح شکنده وظر ی خواست. م ی که او را م  نیاشته با وجود اظلم ها را درحق مه گل روا د نیا

کند    یم  رهیاش ذخاز ذهن  ی ها را در گوشه ا ی ها و ناراحت متینامال نی تمام ا  یها را نداشت و ندارد ول  یکیو تار  یرحم ی همه ب

شروع   شیکه ناخواسته هشت سال پ یساله اش بجنگد، جنگ  نیعشق چند  ی اش و تباه ی ندگش رو در رو با عامل زتا به وقت 

نجات مه گل و    یبرا د یتر و مستحکم تر از قبل، با ی بار قو ن یسخت ومقاوم خودش را نشان دهد. ا د یاش وحاال باکرده از نوع نرم 

 من اش بزند... به دل دش  یاش؛ ضربه مهلک یزندگ

 *** 

 درحال فرو اومدنه.  مایهواپ دن،ی خانم لطفا کمربندتون ببند  -

را   ش ف یو دست ظر  دهیآرام کش  یا ازهیکشد که مه گل خم یداشت با لبخند کنار م   یا  دهیو اندام کش  بایز یدار که خانم مهمان

 . ردیگ  یدهان اش م  یجلو

  یوآسمان خراش ها م دهیسر به فلک کش یبرج ها ی به بلندا جانیهمه با ه م یت  تیریمد  یومرب  بال یوال  میبا ت ش دوستان 

 نگردند.
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از   یتفاوت به حجاب نداشته برخ  یفقط خودش بود و همتا نداشت. نگاهش ب ش ب یکه رق  انه یومدرن در خاورم بایشهرز

 دوستانش بود. 

که   ینشست همان حجاب اندک وشال ی بود. گرچه سوال اش پا برجا بود که چرا بر فراز آسمان م ی عاد شیاما برا دهید بارها

 کردند!   یها م  ی کایخودشان را هم تراز آمر یعاد  یلی نبودنش بهتر بود را رفع کرده و خ

گرفته   یاز لبه صندل ش بدن  ی نیوسنگ  یرا باز کرده وبا کرخت  یمنیکمربندا  یبه آرام  ند، ینش یم نی سطح زم ی رو مایکه هواپ تا

 . زدیخ ی وبرم

 شان؛ی رود. همهمه دوستانش وعجله ها ی م ی سمت خروج ،یعجله وشتاب چیبگ اش را با دو دست گرفته و بدون ه نیکاب

 آورد.  یم د یلبان سرخش پد  ی رو یلبخندکمرنگ 

گرم و مرطوب قطر    یرود از هوا  یم مایها حضور داشته باشد، تا از پله ها هواپ بال یوال ی مل م یبود که بتواند در ت ی خال وایش  یجا

آمدن بودند وخودش با مانتو وشال البته نرمال   نییافتد. خنده دار بود که اکثرن با لباس باز وراحت درحال پا ی م ن یاش چ ینیب

 سر!نه آنقد محجبه نه آنقد سبک 

 نبردند. رسوالیاش را ز ت یکرد تا وجه شخص ی کرد، متعادل ونرمال برخورد م ی به حجاب نداشت اما افراط هم نم یاعتقاد

 دادند.   ی وآن جواب پس م  نیبه ا یحجاب ی بود که بابت ب ده یدوستانش را موقع مواخذه د بارها

 !د یرس  ی راغب به نظر نم ادی بخاطر تعصبات هرمز پدرش و عمه پوران دخت اش هم ز د یبود شا لیم  یهم ب خودش 

  ، یبود تا زندگ ی حیتفر ی جا یمتعجب شده بود، چراکه دوب  ی رانیآن همه ا  دنیشدند از د یکه رد م   یبازرس  ی ها تیسمت گ از

 گذاشت. ی نم یباق  یتامل چی ه ی قطر جا نیو قوان  یگران

 کنند... ی عبور م یخروج  یاز خرطوم  هیومدارک اش برداشته بدون حاش  پاسپورت

 

وشوق گوشه کنار اتاق هتل را چک   جانیش که با هدوزد، به دو تن از دوستان ی ش چشم ماتاق  یپشت پنجره سراسر یباخستگ 

نبود چراکه اگر خودش هم دل ودماغ اش را داشت به آن دو   بیعج  شیانداخت. جنب وجوش آنها برا ی کردند، نگاه سطح یم

 بود.  شی زهارو نیدغدغه ا  ری که فکرش درگ  فیاما ح وستیپ یم

 و...   زادهیدعلیبا مج شیدعوا ی باره آرتا پشت بندش ماجرا کیگذشته و آمدن  ر یدرگ

 گه؟ یما د  شیپ ایب ی ستادیمه گل چرا اونجا وا -
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خرمان وآهسته    ردیگ ی م وپوش، یخشک شده اش را از پشت پنجره گرفته و چشم از استخر بزرگ با انبوه دخترکان وپسران ما تن

 رود.  یسمت پگاه وستوده م 

 جنباند: ی م ی رو به آن دو خندان، سر ی تفاوت ی با ب ند ینش ی نفره م ک یتخت  یرو  کنارشان

 ن؟ یبگ  نیخوا ی م ی نشستن، خب چ نم یا -

 کشد:  یدندان م ر یلبش را ز طنتیباش  پگاه

 م؟ یبزن ی گشت ه ی رون یب م یبر ی ا ه یگم پا ی م -

 جفت ابروانش را باال پراند: ستوده

 شن ها... ی م یبدجور عصبان رون یب میومسئول مون بفهمه که بدون اجازش بر ی از من گفتن بودا، مرب -

 زند:  ی تشر م  رلبیز پگاه

 !ی رو نداشت زایچ ن یوقت دل ا  چیتو خفه، ستوده تو که ه -

 مردمک در حدقه چرخاند:  ظ یباغ  ستوده

 کودک درونت!   نیبا ا ینسوزوند  شیهمه مون بسه، کم آت یبرا  یهمون تو دار  -

 اندازد:  یم تیاشان پاراز  انیم  یگل با خنده نخود   مه

اون وقت   رمیبگ  ی سر به خانوادم زنگ بزنم بعدش دوش کوتاه هی برم  د ی بگم اول با د یبا انه یآم  ی که من با باهاتون م نیاگه سر ا -

 بسوزه نه کباب! خینه س  م یبزن ی چرخ هی محوطه هتل  یتو  م یتون یم

  "با گفتن ند،ی ب ی کوتاه آمدند. مه گل که سکوت موافقت اشان را م شانیهر دو از خواسته ها نیوستوده قانع شده بودند بنابرا پگاه

  دنیلوکس شده، از د یبهداشت س یبدن وارد سرو ون یچمدان برداشته با لوس  ی اش را از ال ی حوله تن  "امیتا ب د یفعال استراحت کن

  ی مات شه یرود که به واسطه جداره ش  ی قسمت حمام م س یگوشه لبش باال رفته وسمت کنج سور یرنگ توالت ف  ی زیزرق وبرق وتم

 شده بود.  نییها آذ ون یشامپو ولوس  حه یهم گوشه کنار جداره قرار داشته که از را یبایو ز  یدوش کوتاه داشت، وان نقل کی

  ی دوش اهرم ک یآهسته نزد ی طرح دار، چشم گرفته با گام ها یبزرگ نصب کاش  نه یآورد از آ یرا در م  که تاپ سرخ اش  همزمان

 ...ستد یا ی م قیعم  یبافکر  رش یز د یکند والق  ی شده و آب سردش را باز م
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 *** 

 دهد:  ی هم سر م ی رو یدندان قروچه ا   ظ یبا غ ستادهی صامت ا ی مقابل آرتا کوروش 

 ؟ یکن  یکارو م نیچرا با مه گل ا -

اش   یمیاز دوست قد  دنیطاقت، ،طاقت درشت شن یحوصله ب  یرفت، درد داشت و ب   یبا بانداژ دستش ور م ن ییسرش را پا آرتا

 دهد.  ی م شیپ ش ینبوده و قضاوت کنان حکم را پ الیخ  ی را نداشت اما کوروش هم ب

 ؟ یرو هردفعه چزوند   یدختر طفل نیا نقد یبس نبود ا -

 ! هی دهن بق ی تو یندازی پرش و حرف م ی تو  یزن  یم  یجور  ن یکرده که ا یچه گناه مگه

با   ردیگ یش ماتاق  ی قال ی شوند. چشم از گل ها ی دستانش قالب هم و مچاله م  ده،یدرهم تن شی مشت و گره ابروها دستش

 کشاند. ی تبسم سرش را باال م

 پرسد:  یم  عیسر جیخورد. بهت زده وگ یچشمان آرتا، جا م ید یسرخ در سف  یرگ ها دن یبا د کوروش 

 بسم اهلل... چته تو...؟  -

 ... ہک ی مگه خودت نخواست ؟ یکن  یم  هی خودت رو تنب ینجور یاز اون طرفم ا یشکن ی طرف دلش م نیاز ا چرا

 

 زنن! یم  بیاونا بهش آس  رم یاگه از مه گل فاصله نگ  -

 لرزند:  یم  جانیفرش خشک شده و مبهوت شده لبانش با ه  ی رو شیشده پاها خکوبیم

 ا؟ یاونا؟! ک -

 ن؟ یک گه ید اونا

 چه خبره ...   ی گ یخوان؟ چرا صاف نم  ی م یچ

کند.   یدستانش قفل م   یرا پرت کرده و سرش را ال  شیزانوها یکشدبا جان کندن بالشت رو  ی م شیموها یپنجه ال  کالفه

 :زند ی ناهنجار وخش گرفته داغان پچ م

 بودم؟ ی مدت پکر واز همه فرار ه یهشت سال قبل  ادتهی -
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 زمزمه کرد:  یتکان داده و با مکث کشدار ی حرف سر یبود، ب  دهیسوال را از او پرس  نیتر  یانگار عاد کوروش 

 بهم داره؟  یچه ربط نایخب... ا -

 : د یکش ش یپنجه ها یسرش را ال ی در حد انفجار بود. مغلوب شده موها ی اما ته دلش ولوله ا دهیکش  یق یعم نفس

 ... رنیمن ومه گل روهم خانواده مون بگ  ی جشن نامزد عیباشه... بعدش خواستم سر ادتمیاگه  -

 : د یغر رلبیصبرانه ز یطاق شده و کالفه و ب ش طاقت

 دونم همش رو...   یم  نارویبرو سر اصل مطلب، ا ایب -

 

کرد، از   یش نمحساب ان یجزء آدم د یشا  ی برد حت ی را هم م ش ی ذره آبرو  کیکه اگر برمال شود همان  ی است گفتن راز سخت

 خودش او را با عقده چندسال قبل داخل گور بفرستد.  ینبود حت د یهمه طرف مه گل بوده بع نیکوروش که ا

 بلعد:  ی گ زده و بزاق دهان را به زور مچن  یرا به سخت ردستش یکشد، مالفه ز یم  ی پراسترس ودلهره آور نفس

بودم تازشم فقط بفکر مه   هیبوده و اون زمونا من سرم گرم درس وگرفتن بورس  میدوره دانشگاههم  یعباد  نیبه اسم نگ  یدختر  -

 و...  م یشه و قراره خوشبخت بش ی گل که نامزدم م

 

  ن یته برزخ هم  ده،یدهد. قسمت سخت تر و دشوارتر رس  ی گرفته اتاق، جال م  یهم بسته باز نفس اش را با هوا یرو   یمحکم پلک

 شک.  یبود ب 

برخورد   شتری داشت تا باهام ب یاونم همونو برم  داشتمیکه  برم  یمنه، و من، هرواحد  ر یدلش گ نیدونستم نگ   یمن اون موقع نم -

نگرفتم گفتم احساسات زودگذره   یجد  اد یوقته تو نخ منه، اولش ز ی لیخ نینگ  دمیفهماز بچه ها  ی کی قی داشته باشه، از طر

 ...یعن یافته اما نشد  یازسرش م

  ی که صدا یفشارد طور  یکشد و دست مشت شده اش را هم درهم م   یم  شیحجم موها ی و با سرگردان ده یکش ی کالفه ا پوف

 احوال! ن یبوده هم ی گلوگاهش گذاشته و لحظه سخت وداع با زندگ  ریشود. انگار خنجر ز یم  دهیغضروف انگشتانش شن

همه   گهیکار از کار گذشته بود د  ی دونم وقت  یم  ی... ول ؟یدونم ک یبودند نم خته یر ی زیچ ه ی وانمی ل ی تو  ی کوفت ِ یپارت  یتو  -

 گناه!  ی دختر ب هی  یمن و زندگ ی اینابود شد، دن یچ
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 !د؟یشن ی م  یشد، چ یباز نم  نیاتر از   شیب دهانش

 و ...  آرتا

 دهد:  ی فرو م  د یبزاق دهانش را باترد د،یرس  ی به نظر م رممکنیشد. غ ینم باورش 

 گه؟ ید  ی کن ی م ی شوخ یآرتا دار  -

 :اندازدی لرزه م وار ید یهاترک  ی و حرص دار کوروش رو  یچشمان اش، خنده عصب دن یکشدار وپنهان کردن صورت ودزد سکوت

 و...   یبامزه تر بگ  زیچ ه ی نبود ازت توقع داشتم  ی جالب ی اصال شوخ -

 

 کند:  ی ناالن م رلب یگرفته دو رگه ز خش

که   ی من و دختر  یداره زندگ یشوخ نی ا ی نیب ی م ی بود واسم، کوروش. ول ایدن  یشوخ ن یتر یبود، کاش شوخ ی کاش شوخ -

 رو بندازم تو گور و تموم. خودم  یدست  یخودم دست که بخوام ی اونقد  رهیگی ! بدم م رهیگ  یدوسش دارم رو ازم م

   

ش  به مه گل  توانست ربط  یباور بود و نم رقابل ی شود. هضم اش سخت و غ ی م ره یخ ی زده به نقطه ا  رت یمات ومبهوت، ح کورش 

 ست؟یها به پا کرده، چ  ی که تازگ یدفعه اش صدالبته جنجال  کی هشت ساله وآمدن  ی و دور

 

کردم    یکه فکرش م ی زیتر از اون چ عیسر  یلیبهم زنگ زدند خ شگاه،یخواستم برم مه گل تو آرا ی م  یمون وقت  یشب نامزد  -

همه خصوصا خاندان  ی کردند اگه ازدواج کنم حتما آبروم جلو میتهد   یاون شب لعنت لم یعکس وف  ی دست بکار شده بودند با کل

  یگند بزنن به آبروم...  پس بهشون وعده پول دادم اما اونا جد  خوانی م  زا، یچ نیکردم بخاطر پول وا ی برن، فکر م ی خودمون م

جوون مه گل    می آبرو  یزود خودم رو گورم رو گم کنم وگرنه عالوه به ب ی لیخ د یکردند اگه جوون نامزدم رو دوست دارم با دمیتهد 

 بلکه... بلکه...  یاونم نه به راحت رند ی گ ی رو هم م
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و به شمارش افتاده. قلب اش تندتر از   نیخوردند، نفس اش سنگ  ی آرام تکان م شیشوند، شانه ها یو تَر م  سیاش خچشم  گوشه

 نواخت.    ی م شهیهم

 کشد:  یم  ادیفر نیبلند وخشمگ  یارتعاش  یباصدا کوروش 

 ؟ یتو لعنت  یگ   یم  نارویا یچرا حاال دار  -

 احمق؟!  االن بفکرت برسه که ممکنه جوون مه گل توخطره باشه د یبا چرا

 و...   ارنیسرش ب ییو ممکنه هربال ب یکشورغر ه یکه مه گل طفلک رفته  ی وقت  اونم

کند، مزه دهانش تلخ وگس شده و مردمک چشمان اش دو دو زده اطراف را با وحشت   ی استوپ تلخ م کیحرف  ان یدر م دهانش

 .د یکاو یم

 کشد.  ی م ری رحمانه آژ یخطرها به صدا در آمده و ناقوس خطر ب  زنگ

 کند ...   یزمزمه م رلبی چرخد بارها اسم مه گل را ز ی چرخد، م ی و سرگردان چندبار دور خودش م رانیح

 پرسد:  یوحشت زده چشم در حدقه م آرتا

 ! ؟یگ  یم  یچ -

 دونم؟   یازش نم یزیگل مگه کجا رفته؟ چرا من چ  مه

رود. تلفن اش   یم  نییشود. از پله ها که پا  ی با شتاب و غضب از اتاق خارج م د یگو  ی م ی بلند از ته دل "یوا  "  کی رلب یز کوروش 

 ... ردیگ  یرا برداشته و شماره همراه مه گل را م 

و وا رفته به دنبال   نیسنگ  ی و با قدم ها  ده یدهانش را بارها بلع دهیاش به دهانش حمله کرده و بزاق خشک هشتناک قلب د آرتا

 دوئد. ی کوروش م

 کند.  ی شوره و اضطراب به دل و مغزش چنگ زده و هزاران فکر بد و بدتر از ذهن اش خطور م دل

 *** 

 نوشد!  یجام را م ات یاز محتو ی شک جرعه ا یبا اندک  ردیگ ی اش م ی نیربیجام را از دست پگاه گرفته، مردد ز صالیاست با

 سابد. شراب! یهم م ی کرده لب رو ظ یخورده و غ نیدخترانه اش چ  ابروان
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 . آمد یقطعنا به کارش نم  یالک یدنینوش 

و    نداختهیپگاه ن حواله رخ متعجب زده ینگاه  میزحمت ن یگذارد. حت ی م  یا شه یزش یم  یجام را رو   ی حرف ی حت ایپرخاش  بدون

 شود.  یاتاق اش در طبقه دوازدهم م  یراه  یاکشن یر  چیبدون ه

پله ها باال رفته   انیداشت. از م ی بر م یتند و بلند  ی که قدم ها یهم، درحال یاش را مشت گره کرده با فشردن دندان رو  دست

 .ستد ی ا یآسانسور م نیکاب ی وجلو

 هم بست. ی چشم رو نه یش شده دست به س آسانسور، داخل ی محض باز شدن درفلز به

 زند.  یم  ادیدل فر  در

 "الکل! یبا درصدباال یمشروب  نیهمچن هی ده بهم وودکا تعارف کنه اونم  ی کردم که بخودش جرات م کاریچ "

 اره رخ ندهد.غلط دوب یکرده تا برداشت ها ی تر برخورد م نیسنگ  د یبا د یخاراند. شا ی م ش یگوشه ابرو  ی وحرص متاسصل

ش استفاده کند. بهرحال که از غفلت   بهی وکوروش، نه غر  ایآن هم کنار مح ن، ییچشد اما درصد پا ی مزه الکل را م  ی گاه درست

 دانه اش بود و...   یکیچشم اش به دختر  ی گرفت وقت دهیشد ناد  ی تعصب هرمزخان نم

کند.   ی پرت م یش را در آورده گوشه اشود باخشم کفش ی باز م ،ییصدا چیگذارد بدون ه یکارت هتل داخل دستگاه اسکن م تا

 کشد.  یتخت اش طاق باز دراز م  یکه به تن داشته رو   یبلوزش را درآورده وبا تاپ نازک

کردن و استراحت گذشت  د یروز اول با خر   ران،یگشتند ا ی کرد، چراکه فردا بعد از سه روز برم ی تمرکز م د یداشتند با  یباز امشب

 خواست.  ی را م د یآرامش مف کیخواب و   ی کرده، دلش تمنا  یانرژ ی دوشب مسابقه پشت هم آمده و او را خسته و ب نیاما ا

 شود...  ی چروک و جمع م شیتنش با حرکت پاها  ریشدند،  مالفه ز نیهم سنگ  یمشغول رو  ی بافکر شیپلک ها  

 

 اندازد.  ی افکارش و روح اش خش م یتر رو  ی و جمله لعنت  یلعنت  یاما همان صدا ردیگ  یخشم شماره را م با

 تا سکته اش نمانده بود.  ی زیکرد... چ  ی. خدا خدا مآورد  یدر م  یمنطق شده بود ومدام باز  یش بقلب  ضربان

 . ردیاشان تماس بگ  ی کرد، کاش کوروش بتواند با مرب ی بودن و کالفه بودن م دهیفا  یشدت احساس ب به

 دوباره و دوباره...  د،یآ  یکوبد، دردش م  یم  اطیح ی بتن وار یگره خورده را به د شیها دست

 .د ی کش ی م ر یسوخت وت یحس شده اما ناسور و بدفرم م  یزده، دستش ب رونیب شیخون از زخم ها وخراش ها کهیبار
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  ی دانست اما باز محتاج به درگاه پروردگار ضجه م  یعالم م اه یزده و قسم اش داده، هرچند خود را روس  اد یدر دلش خدا را فر بارها

 زد. 

 ؟ یپناه ببر راویو جز پروردگار به غ یباش  بنده

نگاهش به رو به رو با    وس یکنار ستون ُسر خورده، ما ی د یگرفته با ناام گرش یاش را با دست د  ده یکش ر یزخم شده و ت دست

 بود.  رهیآشفته خ  الیو خ  قیعم ی تفکر

مه گل ازهم   دهی دهد. دستان کش ی اش به او زل زده، بزاق دهانش را صدادار قورت م ح یتمام اش با لبخندمل  یبایمه گل به ز  انگار

 شوند.  یباز م

بار بعد   نیاول  ینگاهش برا  ین  یج افتاده در نمو  ی ایو در  یاز زالل ی زند، ُسرابه ا یم  شیش ناشک در کاسه چشمان رنگ شب نم

اش سم به جا مانده اش  دارو داشت تا آمده اما حاصلکه طعم نوش  یزهرنوش  دمیکند، چه تلخ و گس شا ی م ی ها رخ نمااز سال

سازش اثر  ارهتر از مرهم چ  یهم سم اش عفون ینوش دارو گرچه مرهم بود اما گاه نیکه ا ن یکرده با ا قیش ترز جان مه یرا به ن

 . کردی م

 

درب باز عمارت تعجب وشوکه شده پا   دنیشود، از د ی م اده یاش پ نی حس مختلف از ماش  نینگران چند  ران یغضب و ح کوروش 

 . کند ی تند م ظ یبا غ

را    یوکار یهمه زود دست بکار شده تا ضربه اصل نیکه آرتا به زبان آورده، ا  یبر جان اش قالب شده که نکند همان دشمنان ترس 

 وار بکشند! انه یوارد جسم خودش تاز

 رحم کن.  ایخدا -

 شود اما... ی م  اطیآشوب وهراس داخل ح ی با دل د یگو یم

 !اخدا؟ی -

 ...؟آرتا

 .ند یب  ید منامعقول وب تیاو را در وضع یاش خراب بود وقت  قیفهمد که حال رف   یدوئد فقط م  یم  یداند باچه سرعت ینم

  ی چانه اش را باال آورده و با درد به زخم ها  ی شود با کپ شدگ یآرتا م ک یسنگ فرش ها دستپاچه و دوان دوان نزد ی از رو ی وقت

 زند.  ی پشت دست پهن اش زل م
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 :د یآ  یم  رونیب شیلب ها  یانگار از قعرچاه وبه زور از البه ال ش یصدا

 مهگل...؟  -

 شده؟  یچ مهگل

 

 . دهیکه در حق اش آرم یناگفته ها، ظلم پنهان ادی شود بافر ی اعصباش پژواک م ی کشدار کوروش رو سکوت

 بگو؟  یز یچ هی مون قسم،  ی حرف بزن... تورو به دوست -

 

  یدهد با اخم ها  یم  یحواله هرچه تکنولوژ  یاش، در دل ناسزا  ی رنگ و رو دنیداشت، از دل آرتا خبر نداشته اما با د درد 

 :د ییسا ی ندان مد دشده،یکل

رو   شیاشم گوش  ی مرب  یدونم چرا ول یقطع کرده حاال نم   گهیش زنگ زده داز تلفن دهیکه رس  یده، همون روز  ی جواب نم -

 وتلفنش جواب نده.   یچون مهگل تاحاال نشده بره جا هیجد  ه یقض  یخواستم خونواده رو حساس کنم ول  یده، نم  یجواب نم

 

  کی شیاما اشک مردانه آرتا برا ند یب ی. مردیگ ی اندازد و تمام وجودش آتش م ی در دل آرتا م یداند چه غوغا ی اما نم د یگو یم

 ...دمیاشایاوضاع آنقدر هم حاد نباشد  د یبود. شا  زیآپشن تعجب انگ 

 مه گل؟  ادیم  ینگفت ک  لداخانمیگ -

 برسند اما حال چهار شب  شبیارد قرار بوده د خودش هم خبر ند  لدایکه گ د یاو بگو جوئد، چطور به  ی  لبش را م ِ گوش 

 ! یغامیاز مه گل دارند نه پ ینه خبر شدهکه

 ! ینورچشم نیکرد ا  ی ها نم یز یبود، از ناپره د یها از مه گل بع  یفکر  یب نیا

 کوروش...؟ ی د  یچرا جواب نم -

 مجروح شده شانه اش را لمس کرد:  یودست ی انداخت با ناباور نییوسرش را پا د ینگاه از او دزد ی وقت

 نگوکه...  -
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دم وباز دم   انی در م ی کی شیکند همزمان هم نفس ها ی ترش را باز  وبسته م  یگزد، چندبار چشم ها ی م ی با بهت و گنگ  ش زبان

 قاپد. یکف دست کوروش را م چیشده سو نیلرزان وسنگ   یباتن نی. بنابرا د یایب رون ی دهد. نتوانست، نشد از فکرش ب ی م رون یب

 آرتا من...  -

 آم.   یزود م -

  د یبلعد. با یاش نرم م ده یشود. بزاق خشک  ی م نیتوجه به درد دست مجروح اش سوار ماش  ی بلند و مصمم ب یباگام ها د یگو یم

 چوبه دار باشد. یاگر ته اش رفتن تا باال ی برود تا قصه را تمام کند حت

 *** 

 هفته بعد...  دو

  یم نیهم سنگ  ی کند و گاه  ی. بدن اش گز گز م شودی م  رهیخ ونیز یتارشده به تلو   ید یود  یکشد باخمار ی اش را باال م ینیب

 شود.

اش به   ی نیکرد و آب ب ی درد م بیعج ستیگذارد، سرش چند وقت یهم م  ی رو یکوسن گذاشته وپلک خسته ا   یرا رو  سرش 

 راه.

  ی تمنا شتریخواست اما ب ی دلش داد زدن و پرخاش را م  ست،ین شهی هم ه یکند حالش شب ی گز گز م شیفهمد چرا پاها ینم

 داشت. دنیخواب

 آوردم.  مویگل بلندشو برات شربت آبلمه  -

از   ی لمس کرده و آرام جرعه ا  یبلور  وانیلرزان ل  یبا دست ردیگ ی مهربان م ی لدایدهد، چشم از گ  یبه بدن خسته اش م یتکان

 نوشد.  یم ش ات یمحتو

  سیبه سمت سرو یرا به ته حلق اش حس کرده با چشمان گردشده باشتاب وعجله ا   ید یاس  عی چه شد که حجوم ما د ینفهم

 دوئد!   یتوالت م 

 دارد:  ی بلند بر م یماتم زده پشت سرش گام ها ی نگران با چهره ا لدایگ

 شد مامان جان؟  یوا! چ -

 مهگل جان...؟  ،یخوب
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 بود.  دنیکه نبض زده و درحال ترک  یشد، سر یه لرزشش قطع نمک  یوتن   شیگلو  بیعق زدن اش و سوزش عج یصدا

ش شده و تن خشک وداغ اش البته لرزان اش  حال باضعف داخل اتاق  یرمغ و نا نداشت، شل وسست در را گشوده و ب  یب شیپاها

 کند.  ی تخت پرت م یرا رو 

 

 گذارد.  ی دخترکش م یشانیپ ی اش شده با پشت دست رو کیونگران نزد  یبدون حرف با ناراحت لدایگ

 گرمته؟  -

کرد. بزاق دهان اش گس و انگار ترش وتلخ   ی بودن م یو ته  یزند، احساس خفگ  ی اش م یتاپ رنگ غنار قه ی به  ی گل چنگ   مه

 . دادی مزه م

 ؟ یبود بهم داد ی بده، اون شربت چ یل یدونم مامان، حالم خ  ینم -

 :د یگو ی م ی ناراض رلبیشده ز  ه د یتن ف یظر لدایگ  یها اخم

 ! نیهم خی که یشکر چند ت مویذره ل ه یآب و   -

 نجوا زد:  یوسست باضعف

 از گلوم رد نشده باال آوردمش! یپس چرا بهم نساخت؟ حت  -

 زند: یاندازد. در فکر فرو رفته ناخواسته حرف م یندانستن باال م یبه معنا  ی شانه ا لدایگ

 .ادیم رون یو ب شه یفردا احتماال آرتا از بازداشت گاه آزاد م -

مه گل را نرم نوازش وار   یموها ی با دست رو ده یکش یمادرش را بشنود. آه  یحرف ها ه یکند تا بق   یم  زیکرده گوش ت سکوت

 کشد:  یم

دو رو بره خونه اشون   د یگفتند نبا تیاونا درعوض شکا ت،یرضا یخان رفت برا  دون یکرد تا فر   ی م ی قرار  یب  یلیپوران خ -

تا   میریتر جشن شما دوتارو بگ  عیاصرار داره سر ی پوران ه یشده ول  یدونم چ  ی آن... نم یبار کوتاه نم نیبشه وگرنه ا داش یپ

م تورو بسپارم دستش، حاال اصرار پوران وباباتم  تون ی دلم با آرتا صاف نشده و نم استش آرتا وخودش از تو راحت بشه... ر الیخ

 . زمی تونه مجبورت کنه عز ینم یکس  یباشه تا خودت نخوا

 از هم باز شد:  شیفکر لب ها ی چه شد که ب د ینفهم
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 باهاش ازدواج کنم؟  نیکن  یقبول م ؟یرو بخوام چ گهید ی کیاگه  -

 موقع اش لعنت فرستاد.  یدر دلش به خود و دهان ب  د ی بعد لبش را محکم گز گفت

 دوزد:  ی دخترش چشم م دهیکرده به صورت رنگ پر ز یچشم ر لدایگ

 اون خوشبخت؟  هی ک -

 دهد:  ی دهانش را سخت فرو م بزاق

 خواستم فقط نظرتون بدونم؟  ی م ، یک  چیه -

 بشه و...  یمیقد  زا یچ نیاسم گذاشتن ا دنیناف بر  د یبابا ق ممکنه

 زند:  یپچ م  شیبایهوا پرانده و متفکر به رخ ز در  یدست

 ؟ یشناس  یبابات رو نم ایمگه عمه پورانت رو  -

کنجکاو شده و حس    ده،یاز ته قلب اش کش ی کند که مه گل آه ا یحس م لدای شود و گ یم نییباال وپا نیاش سنگ  نه یس  قفسه 

 مراقب تک دخترکش باشد.  شتریب د یدهد که با ی مادرانه اش به او اخطار م

لرزان   یآورد، شماره کوروش را بادستان ی در م ع یزده و تلفن اش را سر ی رود، مه گل جست یم  رون یب یبا تفکر وناراض ی وقت

 ... ردیگ ی از دندان، م  رشدهیاس  یولبان

 

که خوره به جان اش   ی اندازد، سوال یم  یصندل ی رو نیق عقب پرت کرده و تن اش را سنگ ش را پشت صندوساک دست آرتا

 پرسد: ی درنگ م  ی انداخته است را ب

 ومده؟ یگل نمه  -

 زند:  ی خان، حرص م  دونیسمت فر ینگاه م یدخت ابرو درهم کشانده بان پوران

 . گهید ومدنین م، یگفت ت ییبه زن دا -

 کند: یبه سمت اش کج م ی از جگر گوشه اش، سر یاما ناراحت یخان در کمال خونسرد دونیفر

 اونجا بهت سخت گذشت بابا؟  -
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 به نگهبانا پول دادم تا حواسشون بهت باشه. من

 فشارد:   یشاگرد با پنجه محکم سخت م یصندل  ی زد، مشت اش گره و پشت ی اش نبض م قه ی شق آرتا

بشم،   قه ی بودم برم سراغ اون خانواده و باپسرش دست به  وونهیمن ناآروم بودنمه واسه مهگل، اگه بخاطر اون نبود مگه د  ی سخت -

 ! ادیکوتاه ن  شم یکوفت تیکنه؛ بعداز شکا  تیشکا ادیب س یزنگ بزنه پل  عی که اونم زرنگ تر ازمن سر

 

 پراند: ی طعنه ا ظ یباغ پوران

 حقته پسرمن حقته!  -

از خودش   یبعد بر  اد یخود مهگل ب ی کرد ی صبر م د یبا ؟ یریگ  یمردم رو م   قهیو  ی دون  یکه نم یز یبخاطر چ یری م ی چ واسه

 !یبپرس 

 

 بعدش!  نیآتش بود وبنز   یرو  زم یکه ه  یاز مادر  آخ

  یدر راه چشم م  یچرخاند و به خرابه ها  ی م شه یو بدون مالحظه جواب مادرش، گردن اش را سمت ش  ده یکش ی کالفه ا پوف

 دوزد. 

اخم کرده به    نه یاندازد، پوران دخت دست به س  ی با اشاره به پسر مغموم اش، پوران دخت را متوجه لحن تند وگزنداش م  دونیفر

 شود.  یم  رهیرو به رو خ

 رسند. ی باالخره به خانه اشان م یکه بعد از دوساعت ن یقصد شکستن ندارد تا ا  چکسیشود، ه ی در فضا احاطه م نیسنگ  سکوت

عمارت   کی بار یبدون درنظرگرفتن آسانسور، از پله ها ع یخانه، سر د ی تفاوت ساک اش را در دست گرفته و با گرفتن کل ی ب آرتا

 گشود. ی هول درب را م کیاش چرخانده و با  ی را درمغز د ی رود... بانفس نفس کل یباال م

به   ییرایپذ  یسالن مجزا ان یبدش؛ همراه ساک از م ی از عرق، بو سیخ  ی را در آورده باهمان جوراب ها  شیپاشنه پا، کفش ها با

 دارد.  یبزرگ خانه اشان با حرص گام بر م  ی راهرو یسمت انتها

  د ی. اما بایچارگی از بکند، خسته بود، درمانده و پر   یبازش م یقیو بانفس عم ستادهیش ااتاق  یدرب شکالت   یجلو  تینها در

 .رفتی اش م  ییبه منزل دا شیو بعدش دنبال مه گل وسوال ها  گرفتی م ی دوش کوتاه
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 شود...  ی کرده وارد حمام م  رونیعرق گرفته و باعث انزجارش شده بود را از تن ب ی که بو یشرت  یت

 

  ی بهتر ه یاز اتاق اش با روح شه، یمثل هم کیزند، آراسته و ش  یاش م  رگردنیرا صاف باال مرتب کرده وادکلن وودش را ز شیموها

همواره گام بر    نییاندازد با گرفتن تلفن اش سربه پا ی و فرش دست بافت راهرو م یی اروپا ی به تابلوهنر ینگاه م یشود. ن ی خارج م

 دارد.  یم

 کجا؟  -

 زند: ی را فرستاده وهمزمان لب م ام یتفاوت پ یکرده ب  یث مادرش، مک یباصدا

 . ییخونه دا -

 زند:  یتشر م ظ یباغ یدخت ناراض پوران

 ! خودیب -

 ؟ یکن  کیخودت رو کوچ  نقد یده ا ی م ی چه معن ان،یخونه تا خودشون ب  ی نیش  یم

 هم سربه خوده!  یلیدختر داداشم که خ  یجلو  اونم

 اندازد:  یم  ستاده،یخورده مادرش که کنار کانتر استکان به دست ا نیوچ  د یحواله صورت سف یجوئد نگاه اجمال ی لبش را م  گوشه

  نقد یا گهی پس د ن،یتو گوشم خوند  یکه خودتون از بچگ   یاون دختر... قراره زن من بشه، همون جور  یچه نخوا یچه بخوا  -

 سختش نکن.

 کند.  یرخ م  ی کف پخش شده و جلوه بد  یرو  اتشی، محتوشود یم  دهیبدنه کانتر کوب ی محکم رو استکان

بخاطرش کوتاه   یه  ه،ی نباش و محکم برخورد کن که دختره فکر نکنه خبر زون یآو نقد یگم ا ی نکن، فقط م یگم عروس   یمن نم -

 و...  ن یکنه، انگار نه انگار نامزد هم ی تره ام واست خرد نم ی نیب یبابا نم ا،ین

 اندازد:  ی ش خط موغضب وسط حرف ی درماندگ با

 مامان...؟!  -

حاال   ، یکن ی م بت یپشتش غ یدار  نقد یدختر برادرخودته که ا ستین به یغر ،ی گ ی دختره رو که م ن یشما بس کن، هم توروخدا

 گرده شده بد! یم  ی ره وامروز ی م رون یچون با دوستاتش شب ب 
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 مادر من!  الیخ یب

 زند:  ی آشکارا حرص م پوران

 ؟ی بندبار بار آورده که چ  یذرهم تالش نکرده، خودسر و ب  هی دخترش  ت یترب ی تو لدایگ ی درسته بچه داداش منه ول -

هفته گم وگور بود بعدش   هی  ید یکنه، ند   یآدم حسابت نم شمیخارج  ی واسه سفرا  گهیسقف د هی  ر یز ن یساده من باهم بر پسر

وگستاخ بود   یاغی  نقد یمنم ا یتایکه اگه آناه  یداره، آ  ف یکلمه بگه چون خانوم نازدونه تشر  هیجرات نداشت   چکسیاومد ه

 !دمیبُر ی م خ یتا ب خ یسرش رو ب

 

هشت   نی. در نبودش در ا سوزاند  ی طفلک دل م ی تایدوزد، در دلش به آناه  یمادرش چشم م  یاستداالل دموکراس  نیبه ا آرتا

 رنجاند؟! ی همه، همه را م نیصا مادرش آمده که ابرسر خانواده اش خصو ی سال چه اتفاق

را محکم   یخروج  یشود، در مشک یبلند و محکم از سالن رد م  یتکان داده و بدون جواب باگام ها ی پوران، باتاسف سر یرگیباخ

 زند.  یم یدکمه آسانسور با نوک انگشت چندبار ضربه آرام اما محکم  یکوباند با فشار رو ی تر از قبل م

 داخلش شده و.... د یترد ی شود ب  یآسانسور باز م  ن یابکه ک تا

 

 دهد.   یاشان را آرام فشار م ییزنگ واحد دا  ش،یموها  یزند با صاف کردن جلو  ی را م نیماش  ریدزدگ 

 شوند: ی با تعجب بلند م لدایگ ی صدا قه،ی چند دق بعداز

 اوا!  -

 توپسرم.  ایتو، ب ایآرتاجان، ب  ی تو

 رسد. ی پاگرد منزل هرمزخان م ی جلو ده یکه کش  ینیرود، بانفس سنگ  ی وفرز از پله ها باال م تند 

همزمان تعارف به   د یآ ی تر م ک یدو گام نزد  یبا لبخندتصنع  لدایدهد، گ ی باز را هول م مه یدر ن دهیکش  قیسکوت چندنفس عم در

 کند:  یمبل را م  ی نشستن رو

 .نیبش ا یپسرم، ب ی خوش اومد  -

 دهد:  یم  یند یجواب خوشا ، ییرایپذ  یمبل ها   یزده همزمان موقع نشستن رو  یلبخندکمرنگ  آرتا
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 مزاحم که نشدم؟  ، ییزن دا  یخوش باش  -

 دهد:  ی سر م ی وخنده آرام ده یلب گز لدایگ

 اوا!  -

 ه؟ یحرفا چ نیا

 . گهیاالنا د ادیرفته فروشگاه م تیدا

شنود،   ی حرف زدن مادرش را م ی.مه گل صداند یناخوانده اش تدارک بب مهمان ی ولبخند به لب وارد آشپزخانه شده تا برا  گفته

 رساند. یصدا خود را پشت در م  ی آرام و ب ی زده و با قدم ها یتخت جست ی کنجکاو شده از رو

 پرند.   یو تعجب باال م  رتیآرتا جفت ابروان اش از ح دن یکند با د ی در را آهسته باز م  یکه ال نیهم

 اش آمده بود.  دن یبه د ی. اما ته دلش خشنود بود که آرتا به محض آزادند یرا در خانه اشان ببرا نداشت او   انتظارش 

  ی نوا یتا ضربان ب ده یکش قیزند. چندنفس عم یم  هی ش، آرام در را بسته و پشت به درب تکلرزد با فرو دادن بزاق دهان   یم  دلش

 اش را اتمام کند.  یقرار  یب  ده،یرا د ارش یقلب اش که بعداز دوهفته 

دادن اش   تیاز توجه و اهم  ینیریاو آمده، شهدش  دنیبه د عی اش سر یکه بعد از آزاد  ی آرتا دن یتاب شده از د ی جنبه و ب ی ب چه

که در اعماق قلب و وجودش احاطه شده    یند یداغ شدن با حس خوشا ن یو ا  ردیگ ی شود. گر م یو وجودش منتقل م  رپوستیز

 دوست دارد.  اندازهی را ب

 رود.  یاش از در گرفته سمت کمدلباسش م هی گزد دستپاچه و هول تک ی را با شرم و خواستن م لبش

 دهد:  ی زمزمه م ی بامسرور رلبیز

 نشون بدم؟  یخود  ه یمنم  ی چطوره حاال که اومد  -

 کشد.  یم  رون یرا ب  دش یتنگ سف نی ست بلوز سه ربع بنفش وشلوارج ش، یلباس ها ن یخندد، از ب ی و آرام با ناز م د یگو یم

عقب   تی البته ادکلن محبوب اش، بارضا یشگ یزدن کرم، رژسرخ هم ی بافد با کم یرا شل م شی و ماهرانه موها ع یسر یلیخ

 کند.  یخانه را به پا م  ی راحت ی ها یو دمپا دهیکش

در انگشت اش در اتاق را گشوده   ی نیبه همراه حلقه پال ی دارد، خونسرد  یافتد، از داخل کشو بر م  ی م شیمچ بندها  ادیباره  کی

 شود.  یآرتا م   کیشمرده و خرمان نزد یباقدم ها
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ش را جمع و مدام نگاه اش  آمدن دخترش، شش دانگ حواس  یبا صدا لدای اندازد، گ یاز کنار کانتر سمت آشپزخانه م  ینگاه مین

 .گرداند ی به سالن در رفت و آمد م

  ینجوا م  حی کج کرده ونرم مل ی کند، سر  ی و صامت دراز م  یجد  یآرتا  یش را جلودست  یبا لبخندمحو دهیگل لبش را گز  مه

 دهد:

 خوشحالم حالت خوبه.  ، یخوش اومد  -

مه   فیبا گرفتن دست ظر زد یخ ی بر م  نیاش سنگ  یش دراز بود که پسرعمه از جاان دست گرفته، همچن د یآرتا را ند  پوزخند 

 پرسد: یم  هیدرنگ وحاش  ی گل، ب

 نطوره؟ یپس ا -

 :زند ی که او ادامه حرف اش را م زند ی پلک م  ج یگ گلمه 

 ندارم؟ یکه من االن با باروت فرق   یدرصورت ؟ ینیب  یاز من م ِی که حالم خوبه، تو خوب یخوشحال یگ  ی م ی ول  یاینم -

  نیو بدتر نی که سنگ بودن اش را به چشم در بهتر ی کند. دل ی که دل سنگ راهم آب م یزند، از همان ی م ی اغواکننده ا لبخند 

 از کنارش رد شده!  یو به سخت ده یشب اش د

 مامان شاهده. ام،یباورکن حالم خوب نبود ب   یول ی دونم دلخور ی م -

 شوند. ی م ری دندان اس   انیکه چهره مه گل از درد جمع و لبانش م یفشارد طور  یش را محکم وسفت م دستزده و   یخند کج

 شاهدت دمته؟!  گنیبه روباه م  -

  یکشد که مه گل با هع  ی کرده را محکم به جلو م ریکه اس   یصامت و نظاره گر، دست یلدایباال پراند بدون در نظرگرفتن گ یابرو

 خورد.  ی آرتا م نه یبه س  نه یرت، س و مماس صو ک ینزد یخفه ا

 شنود.  یقرار مه گل را م  ی شود، آرتا کوبش تندشده و ب یم  انیدرم یکی  ی کیهمه نزد نیاز ا ش نفس 

 زند. ی زده ومتعجب معشوقه اش زل م جان یناخوانا به رخ ه ی زده با چهره ا ی لبخندنادر

 کند:  یرا لمس کرده و از وجودش استشمام م  یکه انگار پرک شکنده گل ی کنو، طور  ی را نوازش م شیپشت دست آرام گونه ها با
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  یکه بخوا  نی ا یول  ست، ین یبازم حرف  میامروز واسه آزاد ی ومد یکه ن  نمی ا ست،ین ی دوهفته حرف نیا ی تو دنم ید ی ومد یکه ن  نیا -

  یدراز... قاطگوش   ایگه   یبهم دروغ م یکی  یکنه وقت  ی م یقاط مامیس   ه،ی حرف ی ... کلیو خرفرضم کن ی بد  لمی تحو چار یدروغ ول

 که؟  ی متوجه کنمی م

 شود:  یش بهت زده باز ملرزان سرخ رنگ  لبان

 من... من... -

  ینگاه اش م شمیبه  تینها ی مانده و چشمان درشت شده اش ب ی شود، حرف باق ی م ده یش کشلبان سرخ ی مردانه اش رو شصت

 آمد.

 . ردیگ  یمدهوش آور دلبرکش، م یبایو ز  ی کیه نزدهم ن یخلق کرده و دلش از ا یهنر  یا  صحنه

  ینیزم  ی نکرده بالها یخدا ایطردش دهند  رند، یاو را از خودش بگ  ،ی نیو بهشت زم ی به چشمه جوان ده یترسد که نرس  یم

 . اورند یسرش ب یوانسان

 شود.  یش پژواک م در گوش  دهیو حماقت شن   یدر اوج بدبخت  ش یکه هشت سال پ  یقسم ا  یادآور یبا  ش ی گلو  بکیس 

نابودت کنم، به همون    ات،یتورو با تموم خوش  یمنم زندگ  ی کرد یمن رو نابود  ی که زندگ  یجور  ن یخورم هم یآرتا قسم م "

 "خواد! یکه خاطرت رو م یرو تباه کنم اونم با کس  تیکه زندگ  نیگذرم مگر ا  یازت نم یش اعتقاد دار که به  یخدا

 کشد. ی پر درد اش م نه یشود و آه از اعماق س  ی م بسته مه  ی رو شیپلک ها ناخواسته

 ش را افزون تر از قبل کرده. پوست اش را سوزانده و حرارت  یهرم نفس داغ اش رو  د، یتپ ی م شهیقلب مه گل بلندتر از هم ضربان

آب درحال تقال   ی ذره ا  یبرا ا،یدر  کیآب را دارند و چه بد که در ساحل نزد یجرعه ا  یوار فاصله گرفته و تمنا ی ماه شیها لب

 وجان کندن بود. 

 متاسفم.  -

 دلبرک مغرور.   نیا ش ی وملوس بود برا یاندازد، چقدر خواستن ی م نیش طننازک اش در گوش  یصدا

باره   ک یتاب،  ی بلعد. تنگ وب یرا م  شیوابا ولع ه چد، یپ یشامه مردانه اش م  ریآغشته با عطرتن خاص اش ز  حیومل ن یریش  حهیرا

 کند. ی خود شکار م ی شده مه گل را رو خکوب یمردمک چشمان اش را گشوده و نگاه م

 دهد.   یحواله اش م  یپرناز بدون خجالت وشرم باجسارت نگاه یبایگل جانخورده بالبخند ز  مه
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را به   شی ها طنت یش  کیکایتوانست جواب  یطناز. کاش م  یادیافتد، مه گل خطرناک شده و ز یمردانه اش به لرزه م وجود 

 دلخواه خودش بدهد.

 بچه ها؟   د یاوهوم شرمنده... ببخش -

کند با اخم   ی حفظ م تیاش را باجد  ی لبخندتصنع   لدای. گرند یگ یو اجبار ازهم فاصله م  ل یم یهردو ب  لدایگ ی مصلحت باسرفه

 رود. ی نثار صورت داغ کرده مه گل م ی ومالمت چشم غره ا

 زند:  یمسخ شده تعارف م  ی به آرتا ز،یم ی آماده رو ی قهوه و باقلوا ی حاو ینیس 

 تازه کن.  یگلو   نیبش ایب -

 به مبل ها کرده:  یاشاره کوتاه ش،ف یبه مه گل هم با همان اخم ظر رو

 . نیتوام بش -

  لدایرو به گ ی اش را به مه گل داده و سپس با تک سرفه ا رهینگاه خ  ند،ینش یمبل م  یرو  یجد   یزده ول  یلبخندمحجوب  آرتا

 چرخاند: ی م یسر

 اومدم با مهگل حرف بزنم.  -

 چشد:  یم ش اتیاز محتو ی دهد سپس خونسرد فنجان را برداشته کم یحواله دخترکش م  ینگاه مین

 آشپزخونم اما حواسم بهتون هست. ی من توکنه   یو اگه حضورمن ناراحتت م د،یسالن بزن  ی تو د یمونده با  یاگه حرف  -

 

اندازد، درحال رو به راه کردن خواسته اش   ی م نییپا ی زده وسرش را با تبسم کشدار ی خورد اما آرتا لبخندمحو ی گل حرص م  مه

 شود.  یافکارش خط دار م ی رو  لدایگ ی اش کند که باز صدا انیبود که چطور ب

که از قضا قبلنا توسط   می جا دختر مجرد دار نیما ا ریدر نظر بگ  نم یا یول   یایب  یتون یم  یبگم تو هروقت دوست داشت د یاول با -

  رنشو،ی تونم بهت اعتماد کنم حق بده ودلگ   ینم گه یتون آبروش رفته...د  یهمه اونم درست شب نامزد  ی جلو بار یخودت، 

باشم و نخوام تو دوباره بهش   ندش یپا سرپا شه پس حق بده بازم نگران آ ی دارو ودرمان تونسته بازم رو  یدخترمنم بعداز کل 

 ! یبش کینزد

  دایاز موضع اش را کم نکرده، تداخل پ ی آرتا ذره ا  یسلونیو با نگاه اپ شودی و کدر م   فروغی ب بارهک یگل زده مه چشمان شرم  

 سراند. ی را به گوش دو جوان ناپخته م  لدایگ وم ماتیبدتر با زبان وکالم الت چیه د،یترد ی ای. هردو مردد و دنکند ی م
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 *** 

که   ی. استرس داشت اما تمام فکرش حول لحظات قبل بود. همانمودی از قرار فردا پ جانیوه  یش را باسرگردانوعرض اتاق طول

دندان    ریوشوق ز  جانیش را هتمام وجودش را گرفته، لب   نیریحس ملوس وش  نیاو چند  ی رگیش را لمس کرده و از خآرتا دست 

 . ردیگ  یم

 کند.   یحس م ی قرار  یساطح شده آرتا را با ب یگرما هنوز

 من معلوم...  وونهی د -

زده   جان یه یزند و بالحن شاد  یپشت خط باشد بدنه تلفن را چنگ م  دآرتایکه شا ن یپرد با ذوق ا یوعجله سمت تلفن م  باشتاب

 دهد:  ی جواب م

 الو...؟  -

 ؟ یزود جواب داد باریبه به مشتاق صدا، چه عجب  -

 زند:  یرا چنگ م  ش ی و خرمن موها  ده یکش ی پوف حرص ند،ینش ی ش دو زانو متخت  ی رو پکر

 وا؟ یش  یتو  -

 ؟ یخوب ی چطور

 :چد ی پ ی در گوش مه گل م شیصدا ی کرده به آرام  یاندک مکث

 که کبکت خروس خونه، آره؟  ن یمثل ا  یخوبم، ول -

 رود:  ی شانه کج کرده با ناخن به مالفه ور م ی گردن رو ش،ی بخاطر قرار فردا  یحی زده با لبخندمل  یمحکم پلک

 آره، فردا با آرتا قرار دارم.  -

  بیوک  دهیدرهم تن ش ی شود واخم ها یش خشک خشک مکند، بزاق دهان  ی عبور م وا یبه شدت صاعقه ورعشه ازجان ش  یزیچ

 شود:  یبلند م  ش یشوند. ناخواسته تن صدا یمحکم م 

 ؟ یواسه چ -

 دارد:  ینگه م رگوش یواستفهام دوباره تلفن ز ی کند با منگ  یدوبار پلک باز وبسته م   رد،یگ  یگل جاخورده وتلفن را عقب م  مه
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 ؟ یواسه چ  یچ -

 کوبد.  ی زند وم یاو تند م  ار یاخت یاش ب نه یکشد، قفسه س   یداشت، باتقال نفس م  دنیقصد در  وایش  قلب

 زند:  یرا باخشم پس م یشانیپ ی نشسته رو عرق

 خواستم فردا بخاطر بُردت تورو دعوت رستوران کنم.   یمن... من م  نه یمنظورم ا -

اما با تمام   ردی گ  ی به پا کرده، خشم ونفرت سراسر وجودش را در بر م یچه غوغا وایش  داند در دل  یدغدغه وناز، نم   یخندد ب یم

 :د ی آ ی ش در سبب تالش آرام بودن بر مگر ومکار بودن   هیلح

 کجاش خنده دار دختر خوب؟ -

 گذارد: ی اش م یشانیپ یرو  یگل با متانت همان خنده را فرو خورده با دوسرفه، دست  مه

تر دعوت  تازشم اون زود  دم یوقته آرتا رو ند  ی لیپس فردا، آخه من خ یش هست بزار امکان ی خودخواهم ول یلیدونم خ ی م -

 ! تهیکرده پس درخواست اون در اولو

 رسد.  یبه گوش مه گل م  "کوپ  "هی شب یزی کوبد، چ ی کوسن م ی رو ظ ی گره خورده اش را با غ مشت

 . میکن نیباشگاه، تمر ایب  سریفقط امشب   ،یاوک -

 زند:  یشمرده نجوا م ز،یم  یاز رو  دش یسف یتکان داده باگرفتن خرس پشمالو یسر تیکند با رضا ی بار مخالفت نم نیا

 فعال.  امیم  زم،یخوب عز ی لیخ -

 انداخته: نیش طنجان به گوش  یوب  فی ضع وایش  لحن

 فعال!  -

گزد   ی ش را ملب  جان یبا فکر قرار فردا باه  ی فشارد همزمان سر  یاش م یش را به عروسک خرس کند، صورت  یرا که قطع م  تلفن

 ماسد. ی م شیلب ها  ی خنده رو لدایگزنده مادرش؛ گ ی حرف ها یادآور یاما با 

 دتابستانهیمانتوجد  کی رگال ها  نیکند از ب  یباال فرستاده دست دراز م ی با لب  ستد،یا یش مکمدلباس  ی کرده با اخم جلو ظ یغ

 کند...  یخودش را بر انداز م یشخند یتن اش گرفته با ن یبود را جلو  دهیخر ی اش که از فروشگاه حراج دب
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 :د یگوی باحرص م  ش ی زده و سرش را باال گرفته به مرد روبه رو یدوزد، پلک محکم ی ش چشم مخصمانه به عکس مقابل  وایش 

 م؟ ی کن کاریحاال چ -

 : ردیگ  یم ش ی چندکام از توتون خامه ا  یرا گرفته با نگاه خمور   ون یتفاوت شلنگ قل  یب  مرد

 فکراونجاهاش رو کردم، توفعال طبق نقشه برو تا بعد. -

  ی ش از تپش افتاده و آرام نبض مشود، قلب یم  رهیرنگ و رو رفته خ وار یش درهم گره خورده به پشت سر مرد به دنازک  ابروان

 ش شود.توانست مانع احساسات ی ها نم ن یزد اما با همه ا

 خوام ازش شکست بخورم.  ینم -

 :د یمرد محکم و کوبنده به گوشش رس  لحن

 ! یخور ینم -

کند. نگاه هر دو به پالک   یش مگردن مرد زل زده با دست لمس  بی عج ریبه پالک زنج  ی ا فته یشود با نگاه ش  یگرم م ش دل 

 است اما...

 نه که من که من... دو ی انگار م ره ی در م یجور یبشم  کیخوام بهش نزد  ی م ی سخته که وقت ی لیخ -

 دهد:  ی به لب ها اما محکم نطق م ره یچشم اش خ ند، ینش یم  وایش  یلبان گوشت  ی مرد رو انگشت

 .نیحاال بب اد، یبعدا اونه که مثل سگ دنبالت م ی فعال بزار بتازونه ول -

  یها هجوم م  ی قرار  یب ز یشده و در ست کی شود و سر هر دو نفر نزد یهم بسته م  یشده مرد، رو  قی باآرامش کالم ترز ش چشمان

 آوردند. 

 

 پرسد: ی بامحبت م دش یصامت نشسته درباره مسابقه جد  یتایکنار آناه آرتا

 اون باال باالها! یخودت رو بکش یپس تونست -

 : ردیگ  یم  یش، آب را به باز دست داخل استخر برده و با تکان  دادن دست تایآناه
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سرم رو   یجور ی گه یدانشگاه برم د  زارنینم  ی وقت  رم،یبگ  ادی  گمیورزش د ه یبهتره  ی نوردرو دوست دارم کنار کوه  روکمانیآره ت  -

 گرم کنم! 

 پرسد:  یداده و نرم م  هی به چشمان آرام خواهرکش هد  یکشد، لبخندگرم یسرش م  یرو  یدست تیبارضا

 ؟ یکارکن  یخوا  یم  دمیشن -

 خبر نداشته!  یچرخاند، جزء مه گل کس ی گردن م  یدر آب خشک شده و متعجب سرش را رو  ش دست

 شوند: ی لبانش کم جان باز م  د یوباترد  متعجب

 بهت گفته؟  ی... ک یک -

 :د یگو  یش صادقانه م آرتا در آرامش بسته شده و از ته دل  چشمان

  یوم  یدم باالخره تو بزرگ شد  ی البته منم بهت حق م ،ی کن دایکار پ  یگفت تو از ترس بابا ومامان نتونست نم یا ی مهگل، ول -

 . ی نش ت یاذ زنن واسه خودته که  ی م م یخوان، اگه حرف یبزرگا م رتیوخ  د یاما صالح د یخودت کارات انجام بد  یتون

 دهد:  یاش، دست دور گردن خواهرش حلقه م ی چسباند، به عادت بچگ  یم  تایآناه یزانو یشده کاسه به کاسه  خم

من   ی کار کن نایشرکت کوروش ا یفقط اگه بخوا ،ی نگران بش ستیکنم الزم ن  یمن با بابا صحبت م   ،یخواد خجالت بکش ینم -

 یاگه ورشکست ناینه شرکت و کارخونه ا یبرو دنبال کار دولت  ،یشنو  ی بهتره اگه ازمن م ی لیخ یکار دولت  ی ندارم منته یحرف

 . ینباش  مهیشد لنگ کار وحقوق ب  یزیچ

 

 گرداند:  یگذاشت، گردن   یم شیرا به نما دش یسف یکه تمام دندان ها  یش خوشش آمد با لبخندپهنآرتا به مزاق  حتینص

 داداش؟   یگ  ی راست م -

 :د ی گوی آمرانه م ی فرو کرده جد   بیج ی دست ال ش،ی با بلندشدن از جا تیکند درنها یز وبسته مهم با یپلک رو  آرام

 ؟ ی اوک ،یواسطه و وساطت کس  یب  ،یگی حرفاتو به خودم م گه یبعدم دمن  -

 شود:  ی م زان یزند از گردن آرتا آو یم  یکرده و باعجله و شوق جست  یناز خنده

هنوزم همون   یثابت کرد  ی ول  یسرد وبد بش ایاون ور مثل اون ور یکردم بر  ی . هرچند فکر میتو بگ   یهرچ ،یچشم داداش  -

 . یداداش مهربون خودم
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 کند:  یش رها مرا از دور گردن  تایآناه ف ی و مصمم دستان ظر یرود اما جد  یش باال ملب   گوشه

 شناسم!  یبچه، من تورو خوب م  زی زبون نر نقد یبعدشم ا  ،یزشته خفم کرد  -

اندازد با قهقه   ی نوا را داخل استخر م یب ی باره از پشت محکم آرتا کی کشد اما  ی بارش، عقب م طنتی و حس ش  تیبارضا تایهآنا

 کشد:  ی بلند داد م

 عاشقتم داداش!  -

  رون یاز داخل آب ب یکند با همان حفظ جذبه واخم با غرولند   یم ش بی نص ی نگاه خط ونشان دار ظ ی داخل استخر افتاده باغ آرتا

 لرزش بود.   یآب رو یو بماند تمام تن اش از سرد ادیم

 *** 

  ی نیبه ب ین یچ ند،یب  یها م لیرا درست کنج باشگاه کنار تردم وایوچهره بشابش ش   د یگرداند که دست سف ی به اطراف م ینگاه

 رود.   ی اش داده وسمت رختکن م

 . ردیگ ی بزرگ سراسر رختکن م ی ها نهیچشم از آکرده و    یعوض ی را با ست تاپ وشلوارک ورزش  ش ی مانتو

به   شیموها ی بندد تا جلو یم ش یشانیپ ی هم جلو ی سربند  یانرژ تیعوض کرده با نها یش را باکفش ورزش اسپروت  کفش

 رد یبگ  یرا به نحو  ش یسمت چشم ها

کند   ی م یش احوال پرس با دوستان  کیبه  ک یدارد.  ی هم دور مچ ها بسته واز اتاق به سمت سالن قدم بر م ی مچ بندکش یراض

 دهد.  ی هم م ی همزمان با هرکدام دست

اش وحسادت   نه ی ک ی ها برا نیا نیلوند واغواگر بود. اما هم ی ادیکاود، مه گل از نظرش ز ی را م ش زحرکات یر ی باخونسرد وایش 

 ، ابدا خوب نبود. اش خوب نبود بیعج

 ؟ یچطور  -

اش را   یشانی پ ی دوئد با حوله عرق رو یم  ل یتردم ی دهد. همزمان که رو ی خورده و با سر جواب م  یمه گل، تکان آرام یباصدا

 : ردیگ  یم

 ساعت رو؟  م ین یچه زود اومد -
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ش را گرم  زند به حالت نرمش، ابتدا بدن ی دکمه استارت را م ی با مکث ستد یا یم  لیدستگاه تردم یزده و کنارش رو  یلبخندپهن

 کند: یم

 شدم. یم   وونهیموندم پاک د   یکنم، بعدش اگه تنها م نیتمر  کمی ام یبودم گفتم زودتر ب کاریب -

 اندازد:  ی م وا یبه چهره غرق فکر ش  ینگاه یرچشمیز

 ؟ی کن ی تو چه خبر، چکارا م -

 حس کرده:  یبه راحت اش را یاما لحن جد  د یرا ند  پوزخندش 

 .نیو رفتن توخونه است هم  نایکارم اومدن سرتمر ستم، یمن که مثل تو گرفتار عشق پسرعمه ن -

 کشد:  یلب م   یرو یبود، زبان یاو م  یبرا حیتوض ک یاز حد  ادیز  یکم وایدار ش  ش یکند لحن ن  یم حس

 ؟ ینه بابا عشق چ -

 ! هیترک سر ی میکه قراره بر  مهیکنم، فعال تموم فکر وذکرم رفتن به ت  ی ش فکر نماصال به  من

 ش جنباند:به سمت یزده و سر  یشخند یمه گل بود، ن  د یبهتر از د وا یش  د ید ه یزاو

 ؟ یدوسش دار  یلیخ  ی مگه خودت نگفت ی ش  یباهاش مزدوج م ،ی آخرش چ -

اش از راه مسالمت   یباطن ل یوضوع نداشت اما برخالف مم  نیبه ا یخورد، حس خوب ی جا م وایگل از لحن و سماجت امشب ش   مه

 شود:  ی وارد م  زیآم

 .نایگردم سر تمر یمن از پس فردا بر م  یچه خبر؟ راست می از ت زم،یعز یاوک -

  ی کشد سمت بطر ی ش مسر وصورت  یش را دوباره رو حوله پشت گردن   د،یآ ی م نییحالت آف گذاشته و پا یدستگاه را رو  وایش 

 رود.  ی مخصوص م یها

 بلعد.  یتوجه آن را بدون آب م  ی دارد ب ی مبر  ید یش قرص سفدم دست ی قوط از

 ؟ یخور ی م  هی اون چ-

 اندازد: یباال م  یشانه ا  تیاهم یوب  ال یخ یکند ب  ی حواله اش م یسرشانه نگاه خاص یرو  از

 واسم خوبه.   نیت تهوع دارم اهمش سردرد وحال نای بدنم خوبه، آخه موقع تمر هی رو دکترم داده واسه بُن نیا -
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مارک   دنیخواند، با فهم یاش را م  یسیرا گرفته و جمله انگل ی ش باتعجب قوطحرف  دنیگل که از صبح سردرد داشت باشن  مه

 بلعد. ی ش مبدون آب داخل دهان وایدانه برداشته و مثل ش   کیقرص و کارخانه اش، بدون مالحظه 

 کشد!  ی را برداشته والجرعه سر م ی معدن یرود، چهره اش جمع شده و پشت بندش دستپاچه بطر  یم  نییزور از حلقوم اش پا به

 خودتو!  ی تر بابا، خفه کرد  واش ی -

 رود:  یم  ل یتردم ی کند. دوباره رو یزمزمه م  رلبیز "شیآخ "همراه قینفس عم ک یرود،  یم  نییپا یبد  یدصدایباتول آب

 چندتا برام بزار تا ببرم.  هی وبه ش خاگه قرص  -

 :د یگو ی م ی زده وپشت به او جد  ی لبخندمحو رکانه یز

 ؟ یپس خودم چ -

 ! یخور یم  یکرده نه تو که خودسر دار   زیمن تجو  یرو برا  نیدکترم ا یناسالمت

 دهد:  یم یجواب سرباال شهیتر از هم الیخ یب

 دم.   یشد بهت م ی بسته واسه منم بخر پولش هرچ هی تو خوشت اومده خب   دمیخب حاال، د یلیخ-

سرعت دستگاه را باال برده و با   تیدوزد درنها ی ش چشم مبا لجاجت به رفتن  رد،یگ  یش را باال برده و از او فاصله مدست وایش 

 دوئد...   یم  یانرژ

  ی همه جد  نی ها هم از ا ی تناسب اندام بودند، بماند که مرب یبرا نیسنگ   ی ها لهیبا وس  ن یشب که در قسمت بانوان مشغول تمر تا

 سرشان کم داشتند! ی پراز عالمت سوال را باال یتعجب کرده و همگ   وایمه گل وش  یبودن وانرژ 

 جنباند: ش ی برا یهم پشت بندش، سر وایآمد وش  رون یحاضر وآماده از رختکن ب ش،یگل بعد از عوض کردن لباس ها  مه

 . می صبرکن باهم بر -

 تازه داشته.   ژنیبه اکس ازین ش یوشش ها ه یر  ن،یسنگ  یگرم و تن داغ اش بخاطر ورزش ها یداده، هوا  رونیب نیسنگ  ش نفس 

 . ایتوام ب  ن،یتوماش  رمی من م   یاوک -

سنگ   یش از پله هادوستان   یودست تکان دادن برا  یشود، مه گل بعد از خداحافظ ی تکانده و وارد اتاق م ش ی برا یدست وایش 

 کرد.  ی م د یداشتن و ضعف شد  جه یاحساس سرگ کشد یاش را باال م  ی نیکه ب ینیرود، درح  یباشگاه باال م ی مرمر
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 کرد:   یاش درد م نه یو قفسه س  ده یکش ی تر نی نفس سنگ  ،یا  دلحظهید  یو تار وار یشد باکمک د متعجب

 خدا! ی وا-

 سرد!  یرون یکرد، از درون داغ بود اما از ب  یگز گز م ش یرا داشت، نوک انگشتان پاها ش یضعف و سست شدن پاها احساس 

از درب گرفته   یرا زده و به سخت  ریپارک شده جنب جدول، دزدگ  لیبه زور و اجبار آهسته سمت اتومب  د،یفهم یرا نم ش حاالت

 . ند ینش یاندازد پشت رل م  ی وتن اش را داخل م

 اوف خدا!  -

  ی عرق رو زی ر ی کرد، رنگ دانه ها یم  یقرار  ی و ب یشد احساس خستگ  ی زند، باورش نم ی م ش یپا  یدرد سه مشت به زانو  با

 زند:  یم  هیتک  یصندل ی پشت یروشن کرده، با دلهره به سخت  نیشدند، مات ومبهوت کولر ماش  ی م زی اش سر قه ی وکنارشق یشانیپ

 هو؟ یشد  یچ -

  ییفهمد چه بال ی داند ونم  یرود. نم یم  ج یدهد، باز سرش گ ی خسته اش را مالش م چشمان یدوانگشت سبابه وشصت ال  با

  یبر ناتوان  یداشته و حاال ضعف جسمان  یهمه انرژ نیا ن یاصال چرا موقع تمر ایکرده  د یش افت شد باره بدن ک یسرش آمده، چرا 

 اش غلبه کرده؟ 

 من اومدم.  -

 دهد:  یحواله اش م یو با چشم نگاه اجمال  دهیش را سابلب  وا،یشاد ش  یباصدا

 .ستیمن، تو برون من اصال حالم خوب ن ی جا ایجان لطفا ب وایش  -

 کاود، انگار جواب داده!  یش را م سر وصورت  ی به عرق نشسته رو ی قینگاه دق  رکانهی کرده وز  ی مکث کشدار وایش 

 . نمیور تامن بش  ن یا ایباشه مهگل جوون، ب -

 

شاگرد راننده   یصندل ی پشت رل برداشته و جا ی شود، تن اش را از رو  ادهیعجز افتاد و ناتوان تر بدون آنکه پ یگل در تکاپو  مه

 گرفت.  یجا

 ! انیدر م یکی ش تند شده و و کوبش نبض قلب  نیاش سنگ  نه یس  قفسه 
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  گرش یش بند داشبرد ودست دنگران با هراس دست ده، یچرخش در حدقه با ترس ومردمک چشمان  دهیبلع یدهان به سخت بزاق

 کند: ی حائل م وایش  یرا به پشت

 کنم، قلبم... قلبم...  یفکرکنم دارم تشنج م   وایش  -

ش گرد ودرشت شده،  دهد، مردمک چشمان  ی دست م ش ی به گلو  یحرف بندشده و آرام آرام احساس خفگ  نیبا گفتن ا ش نفس 

 آب را فرو دهد اما انگار ته مانده هام قصد فرو رفتن ندارد.  یبلعد تا بلکه ذره ا  یاش را مدام م  دهیبزاق خشک

  یش مرا سمت مه گل در تقال وجنب وجوش  شیرو به رو ی معدن یبطر ی را چرخانده با لبخندمرموز چیسو ی در خونسرد وایش 

 دهد:

 وگرنه...  ناستینترس حتما بخاطر فشار تمر ست،ین ی زیچ -

 ... من... من...وای...ش یش... ش  -

  ی م ی شده با وحشت پلک محکم رش یگ بانیکه گر  یحس یو ب   یتوانست جمله اش را ادامه دهد. با کرخت  ینم ی گل به درست  مه

ش از ته دل حلقوم  یغ یج ای ییکند تا آوا  یدهد تقال م  ی کشد، فشار م یش مبه گلو وگردن  یو وا رفته چنگ  ی زند با درماندگ

افتد   ی م یصندل  ی ش روش شل کنار بدن اش غالب شده، دستان  یبه ناتوان ژنیاکسنفس و کمبود  ی م تنگ اما کم ک د،ییآ رون یب

 شود. ی م هوش یدهد وب  یفرو م   یخبر  یب  یایبه دن زدیر یش مکه از گوشه سمت چپ  ی با قطره اشک ش ی وچشم ها

مقصدش را به   رد، ی گ ی فرمان ضربه م ی ش رو با انگشتان ی صندل یشاد، رو  کی کردن موز یرا روشن کرده با پل ستمیس  وایش 

  یم  یمه گل وحال و روزش، همراه خواننده همخوان  یتفاوت  یخودش با ب یدهد همزمان برا  یم  رجهتییسمت شرق شهر تغ

 کند...

 

تخت بلند   یز رو دوزد، مرد که کارش را اتمام کرده ا  یمه گل چشم م ی هوش یگرفته و پرافسوس به چهره غرق ب ردندانیبه ز لب

 :ستد یا یصامت م ی وایش  یش جاخوش کرده، جلوصورت  یکه رو  یشود با لبخندپهن یم

 ه؟ یچ -

 ؟ یکن  ینگام م  ی نجوریا چرا

  ت یاگر به ن ی ش را خراب کرده حتدوست ی گذارد، باورش سخت بود که زندگ ی هم م یرو  ینیمغموم وگرفته پلک سنگ  وایش 

 :د یسفت شدش آرام غر یدندان ها ی انتقام جلو رفته. از ال
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 طرف حساب ما آرتا بود نه مهگل! م،ی اونو ازش گرفت یکه زندگ   میشرف  یب ی لیماخ -

 دوزد: یتخت چشم م  ی رو یبرگردانده به جسم دختر  یزده، سر وای ش  یصندل ه یبه پا یتفاوت با پاضربه ا   یب  مرد

به   یدم ول ی که دوسش داشتم من رو به حد مرگ بُرد...حاال منم همون کارو بااونا انجام م ی دختر  ی اونا با خراب کردن زندگ -

 روش خودم. 

  ، ییبود نه نما ی گچ  واریآمد نه د  یش ماتاق خوف  ن یشود، در ا یبلند م ی صندل ی از رو ی خورده و با آه سرد ی تکان سخت وایش 

بود و   شیمه گل رو هوش یکه تن ب یآورده، تخت زوار رفته آهن د یرا پد  ی اتاق صحنه منزجرکننده ا یبتن وارید  ی رو مانیتنها س 

 نشسته بود!  ش ی که خودش رو  یکیپالست یصندل کی

دارد.   ی بر م  یمانیس  نیزم  یاش را رو  یشده مه گل، خم شده و مانتوخاک  دهیدر  یمانتو  دن یگذارد که باد ی درگاه قدم م سمت

 شود.  ی ش در مشت چروک وچالنده مو پارچه کف دست   ردیگ ی خودشان ماز قساوت قلب  یلحظه ا   یدلش برا 

 کند:   یکج م  یکشد، سر  یم گاریو رو به مرد که راحت س  دهیپاشنه پا چرخ ی وغضبناک رو یشاک

 و زور؟  د یبود اون همه تهد  نیا ؟یگفت ی که م  ی بود انتقام نیا -

 شود:  یم  کیدرهم نزد یش با اخم هاشتاب زده و هول سمت یها باقدم

 بود اون همه عالقه دوست داشتنت؟   نیا -

 ؟ یرو خراب کن گناهی ب  هی  یحرفه ا   یوزندگ  نده یو آ ی ایکه ب نیا

 کوبد:  ی چندبار م ش یکاسه زانو  یرو  ی کشد با لحن محکم وکلفت  یم  یپوف کالفه ا مرد

 نه؟ یا ر یوجود کردم، غ ی ب یواسه تو   کردم فقط   میمن اگه کار  ،ید لعنت  -

بندد، چهارستون   ی عمق فاجعه و انتقام را در ذهن وافکارش ول داده اما لب به سکوت م شود،ی زرد م یبه آن ش د یسف رنگ

 نقشه اشان.  دنیو باتفکر ونفهم ده یش لرزبدن

 ؟ یباد کرد  ، یگرفت ه، یحاال چ -

 جدال و بحث کند. ش ی را... با مرد رو به رو اش ی اش را گرفته وزندگکه حق  ی سر ِدختر  د یکند، نبا ی وحاشا م کتمان

 کند:   یش را دور گردن مرد حلقه مپرت کرده و دستان  یشده را گوشه ا  یشود، مانتو خاک  یدر راه منطق وارد م از
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به عالقه   شتریه اون بگفتم تمومش کن  ی بهش م  ی مهگل حقشه چون هرچ ی لحظه عذاب وجدان گرفتم، ول  هی فقط  زم ینه عز -

 .ستمیشون نکنم ول کن ن منم تا نقره داغ  داد، یپسره نشون م

 پچ زده:   رلبیز یمانیوارس یبه د رهیخ

 گوشت سنگ شده که...  کهیت  ه یبشه  نیره، اونا باعث شدن که نگ  ی نم ادمیوقت  چیتموم شد رو ه  نیاون شب نگ  -

 

کند تا   یو وادارش م   دهیکش  وایرنگ ش شب ی موها ی کند، مرد بدون مالحظه باخشونت پنجه ال  ی....***.... چشم درشت م 

خودش   لیکرده بود اما به م زارش یتخت ب  ی کردن دخترک رو بیخسته کننده وتعق  یش از زندگ حال گریکند. گرچه د یهمکار

 بود و خوشنود!  یراض

 *** 

 دوزد.  ی گل چشم ممات مه  ی رنگ ورو یره ب به چه تیاشان توقف کرده بدون اهمدرب خانه   یجلو

  لدایبه چشم گ ادهمیگل زمه  رآمدنید ن ی. قطعنا ادادی دونصف شب را نشان م ی ش رورود وساعت تلفن  یش باال ملب   گوشه

 که با او تماس نگرفته بودند.  امدهیوهرمزخان ن

حس   یزند، ب  ی م  یوپوزخندتلخ دهیگل را شن ه وآه مانند م  ف یکند، ناله خف ی را لمس م رهیچرخانده ودستگ  یتفاوت سر  یب

 فشارد.  یاشان را مزنگ خانه  یشده و باعجله اما آرام شاش  ادهیوبدون مالحظه از خودرو پ

 رسد: ی ش مگرفته به گوش  لدایهول شده گ ی درب بازشده وصدا  دهینکش قه ی دق  به

 ! ی... وا یگل اومد مه  -

 بازه؟  یمگه تاک  یاومدم اون باشگاه کوفت ی داشتم م  گهید  ن؟یاومد  خداروشکر

 کرد:   یذوق ذوق م  ش ی جا ی کشد، چهره اش درهم شده، ورم کرده وجا ی م شیهالب  ی رو یزبان وایش 

 ! دارنشهیخوابش برده بود مجبور شدم آروم برونم تا ب نیماش  ی مهگل تو یول  میباشگاه بود روقتیما تاد -

  یسر وا یبه ش  ی درهم و چهره برزخ یرا داشتند با ابروها یر یگ یکه انگار واقعا قصد پ  نرو یهرمز بالباس ب ش ی به جا امد ین ییصدا

 دهد:  ی تکان م

 کجاست االن؟  -
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 دهد:  یبا دست به داخل خودرو اشاره م  یازحس یبالبخندتوخال   دهیکش ی باز دردش آمد، پوف دهیرا گز ش لب

 خوابه!  -

 گل؟ ! مه هیخواب به خواب شده، چ شه،ینم داریکه ب  له یمگه خواب ِ ف   -

 جنباند: ی م یسر  یکند، با لحن آرامش بخش تصنع ی ش را مشت درهم گره مزده ودست   یمحکم پلک

 بگم واال خاله.  یچ -

مه گل   دن یاز د کند ی باز م ظ یرود، تا که درب راباغ یم  لینازک کرده باتوپ پر سمت اتومب  یپشت چشم نامحسوس  یناراض لدایگ

 خورد.  ی درجا جا م  تیبا آن وضع

 کوبد.  یشود که متوجه شده او با نوک کفش به آسفالت م  ایجو وای اش را از ش سرش را برگردانده تا سوال ذهن  ی و دول باشک

به   ی قی مغشوش شده نگاه دق ی ش انداخت. با فکرداد، شک خوره به جان  ی ش را آزار مته دل  یزیکرده، چ یند یناخوشا احساس 

 شد. ره ی خاک مانتو وچهره زرد ومات دخترکش خ

 را به مذاب کردن آهن وفلز داده بود!  شیوسرکه جا  ریکه س   ی. درحالدادی خبر بد را م یگواه ش دل 

 چرخاند: وایسمت ش  ی با چشمان حدقه زده، گردن  رد یاش را بگ  ینگران ی کرد، نتوانست جلو ی خودخور هرچه

 که!  ه یخاک یتازه مانتوشم خاک اس؟ ده یرنگش پر نقد یچرا ا نیا -

 رسد: ی باتضرع به گوشش م وا یش  یکالفه وحرص پوف

 بود.  ی نجوری مانتوش هم  میاز باشگاه اومد  یمن خبر ندارم خاله، وقت -

 زند:  ی م ی چانه باال انداخته باتعجب به هرمز اشاره ا رانیح

 نشه.  داریخونه، بچم خوابه، ب مشیابریب -

سوال بزرگ را در سرش   کی  یجا وایگل وسکوت وتعلل ش مه  یآشفتگ   دن ینبود، حال وروزش بعد از د ی علت عصب ی ب هرمزخان

 کند.    یرود تن دخترکش را با دوست بلند م ی تر م ک یتکانده؛ نزد ی زده سر وند یپ ی گذاشته با اخم ها یباق

 تو خانوم.  م یبر -
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  رکیرجیج  یشوند. وزش باد صدا ی گل خواب آلود مهمراه مه  اطیمکث کردن باشتاب وارد ح  یبدون لحظه ا د یگو ی م خودش 

 محله ساکت وآرام بود.  ی درخت صنوبر، تنها سمفون یباال

 :زند ی لب م ی بالبخندتصنع ده یکه دزد یمشکوک، گرفته با چشمان  یلدایرا سمت گ چیسو وایش 

 .رمی م  گهیخب خاله، من د -

  یاضافه م ی با دو دل شیدستش، به پک سوال هادور مچ ی زکبودیچ یاما جا ردیگی ش مرا بدون مالحظه از دستان  چیسو لدایگ

 کند.

 ؟ یرفت  یبعد م  یخورد  ی م ی چا هی  یاومد  یدستت درد نکنه، م -

 برد:  یش را باال م به عقب گذاشته ودست  ی باره قدم ک یبه اطراف،  ی و نگاه گذارا  وایش  تبسم

 نه ممنون خاله، شب خوش. -

 کند:  ی تکرار م رلب یز  جیآرام و گ لدایگ

 . ریشب بخ -

 شد. د یکرد که از کوچه خارج شده وبه سمت راست ناپد  ی رفت، بانگاهش او را دنبال م ی م  ادهیسرکوچه که پ تا

 . مودیعجول وشتاب زده پله ها را پ یباقدم ها دهیتند وفرز در را کوب  ،یآه  دن یبا کش ده یرا گز لبش

را به اتاق    رش ی مخصوص خانه، پابرهنه و تند مس ی دمپا  دنیاش، بدون پوش  ی رسد باکندن دمپا ی پاگرد م  ینفس جلو  بانفس

 کند.  ی دخترش کج م

 خوابه؟  -

 شود:  یم  ک یبلند به سمتش نزد می ن یم هاتختش، باگا ی هرمزخان رو دن یبلعد با د یم  دهیدهانش را خشک بزاق

 شده؟  یچ -

  یکرده باسر  خیدخترکش م یاس یتخت دونفره  ی دانست چرا، دستانش را رو  یکالفه بود اما نم کشد ی به صورتش م یدست  هرمز

 کند: ی هوا لب باز م ی کج شده ب

 خوره؟ یالغرتر شده، پوست استخون شده دخترت، مگه غذا نم ی لیخ -
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 دارد:   یمحبوس نگه م نه یدرس  نفسش را لدایگ

 شده!  یفکر کردم چ -

 .شهی که الغر م ه یعیخوره، طب   ینم  ادیاز اون ورم شامم ز کنهی ورزش م  ی گل هعمه  خب

جفت    یال ی برخاست، بانگاه خسته ا شیکاسه زانو، با دم گرفتن از جا ی تکان داده با حائل کردن دست به رو  یبه نف یسر

 مالد: ی چشمانش با انگشت سبابه واشاره م

 ! رونهیکنه همش ب ی م مراعات مارو نمدختره   نیکار دارم، واال ا  یکه صبح کل   می بخواب م یبر -

 افزود:  ظ یکشانده پرغپوران دخت، ابرو درهم   یها رحرف ی از لحن گله مند همسرش وتاث یناراض لدایگ

 اوا!   -

  یزمونه بره پارت نیا ی و ورزشه وگرنه خوبه مثل دخترا  نیکه، حاال خوبه همش سرتمرره   ی نم یبد  یجا گه یبادوستاش د بچم

 کنه؟  دایودوست پسر پ

 ! د؟یشن یماند، چه م  ی هرمز درهوا خشک م یوپا دست

 اندازد: ی باال م یخاصش شانه ا استینگرد با س  یرا م شیصورت مبهوت و اخم ها یوقت لدایگ

تازهم از مسابقه برگشته اونم بامدال   اورده؟ یگل کم برامون افتخاره نمگه مه   یبزن به دهنم ول گمیگم؟ اگه دروغ م  ی دروغ م -

 ؟ یخوا ی م ی چ گهیطال، د

خداروشکر   ستشه، یبایوال  یهاشه که اکثرن همون همکارا قیرف نیوکاره، تنها خالفش هم شرفتی همش سرش به پ دخترمون 

 بکنه بچم!  شیبزار جوون ریحرفا، پس لطفا بهش سخت نگ  ن یاهل ا ی بازه نه حتنه پسر ه ی دخترمون نه دود

اما   اتاق تازه بود.  ی شود. هوا ی اندازد با تکان دادن سر، بدون حرف خارج م ی به چهره غرق خواب دخترش م یقی نگاه عم هرمز

 .کند ی رفتن داخل اتاق خوابش، راهش را سمت تراس کج م ی خواست پس به جا ی خنک شب را م یدلش هوا 

 کند.  ی دخترش را چک م ی تب وگرما  زانی م ،یشانیپ ی با پشت دست رو ستاده یسر مه گل ا  یباال یبا لبخندکمرنگ  لدایگ

 قلب اش!   یونرمال بود، جز آوا  یعیطب زیچ همه

 . ردیگ  یسرش را محکم در آغوش م  ر یزده و بالشت ز یسرحال مادرش، غلت ی پرده وصدا دنیکش یباصدا

 ؟ یدارشد یب -
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 واست درست کرده؟   یمامان خانوم چ نیتنبل خانم، بب پاشو

 ...ایکه دوست دار ین یدارچ  یباچا یشکالت  یفرن

 دهد:  ی و کرختش را تکان داده، خش دار ودورگه جواب م نیسنگ  اش تن

 .آدی مامان خوابم م -

 

 :د یسرش کش یباره پتو را از رو  کیو   ستادیسرش ا ی آرام، باال یکرده با قدم ها   یتبسم لدایگ

 ا؟یش ی م ض یمر هو ینخواب  نقد یلنگ ظهره، ا نم یپاشو بب -

 :د یکش  ی بلند  ِ ازهیحوصله پشت به مادرش به پهلو شد، خم یب

 اه ولم کن، مامان.  -

ازهم گشود. دلش   یباسست ش نیسنگ  ی تاق خارج گشت، پلک هابلند از ا ی به تاسف تکان داده با قدم ها  یسر نه یبه س  دست

 تخت بلندش نکند.  یشد تا از رو  ینم الیخ  ی شد. مادرش ب یخواست اما نم ی م دن یخواب یهنوز قدر 

  یتخت جست ی و سرگردان از رو  جیسه ظهر ثابت ماند، چندبار پشت سرهم پلک زد، گ یکه نگاهش رو د یکش  یدوباره ا  ازهیخم

 . د یشتاب زده وهول از راهرو سمت آشپزخانه دو ی زد با قدم ها

  یش مکرد و بزاق دهانش خشک خشک البته چسبناک شده به سقف دهان ی داد، بدنش گز گز م ی به شدت آزارش م یزیچ

 .د یچسب

 مامان...؟!  -

 زند: ی م شی صدا یز حدفراتر عاد ا بلندتر

 مامان...!  -

 .جان یا ایب -

همزمان   کند،ی باهمان چشمان باد کرده وخمارخواب، شتاب زده سمت اتاق پاتند م شنود،ی از کنار اتاق خواب مادرش م صدا

 اندازد: یسرش م یرا رو  شیصدا
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 پس؟  یکجا  -

 آم.  یصبرکن االن م  -

خارج   سی دم دستش از سرو  یبا حوله ا لدایکه گ  ند ینش ی تخت بزرگ گوشه اتاق م  یحمام بوده، متعجب رو  سیسرو ظاهرا

 .شودی م

 آورد خونه؟  ی مامان، من رو ک -

ش شب  دانست با دوست ی گفت که نم یم  انیگل دست گذاشت، تب نداشت، هذ مه   یشانیبه پ یکرده با کنجکاو ز یچشم ر لدایگ

 آمده؟ 

 :کشد ی م شی رنگ ورو ی لبان ب یرو  یزبان

 ؟ یبود  وایباش  شبید  یدون   ینم ی عنی -

 

 داد:  ی را مالش م ش ی شانیپ ی به خاطر آورد. با سرگردان یکیاز تار یدر هاله ا  وایشدند، صورت ش  ی گنگ رد م شیها برا صحنه

 تخت. یاومدم رو  یک  دمینفهم گهیخوابم برد د نیماش   یآد تو  یم  ادمیواال مامان، من فقط  -

 زده و حوله را کنار دستش جابه جا کرد:  یباال انداخت به دقت کنارش نشست، پلک آرام  یابرو  لدایگ

 االن؟ ی اون آوردبعدش بابات بلندت کرد... خوب شبیآره د -

 افزود:  ی گردنش را مالش داده با مکث پشت

 هوم؟  -

 خاره!  یدونم چرا بدنم م  یفقط نم  آره،

 : ردی گ یباال م  ی ش دستدور خود دنیبرخاسته با چرخ شیاز جا باانزجار

 ... هیجوریاما  یچ ای دونم عرقه  ی آد، نم ی م یخاص ی بو هی  کنمی احساس م -

 چرخاند:  یسر یبا گنگ  ستادیباره از حرکت ا کی

 گرسنمه!  -
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 :زند ی م  یحی با ردشدن از کنارش، لبخندمل رشدهیخمی تخت ن ی متعجب از رو لدایگ

 . درست کردم کوفته یکه دوست دار  یاتفاقا غذا -

  شود،ی ش موسط آرنج  یافتد، همزمان دستانش دور تن اش حلقه کرده اما به محض انداختن، متوجه قرمز  یدنبالش راه م باشوق

 دوزد.   یبه آرنج چشم م یجیباگ

 . گهید  ایب یکجا  -

  یرود حت  یم   ادش یکرد که  ی م ک یخوش غذا معده گرسنه اش را تحر  ی . بوشد ی م یکالفگ بود که وارد آشپزخانه با نییپا سرش 

را جدا کرده   زیدانه ترب قرمز وسوسه انگ  کی خوردن تازه،  یسبز  انینشسته از م ز یپشت م یش را بپرسد، با ضعف وگرسنگ سوال

درشت   یکوفته ها  ی حاوکه بشقاب  ردیگ  یتازه م  یخودلقمه سبز   ینان سنگک برا ازند مشغول ب یبه ترب م  یبا اشتها گاز

 شود:  ی دستش گذاشته م  یجلو

 بخور، نوش جونت.  -

 مامان.  ی مرس  -

 جوئد. یو م  دهیدندان کش  انیرا م یسیآلوق  یکند با لبخندپهن ی تکه تکه م باقاشق

 *** 

دندانش را با زبان   ی خوش؛ خالل ال یرا داخل پاکت گذاشت. دوضربه به سر پاکت زده با حال ی فلش نقره ا ، یدار  شیلبخندن با

 داخل دهان جابه جا کرد. 

 م؟ یکرد ی کارو نم ن یکاش ا ترسم، یمن م -

کارتون وکاغذ را   یی راه چندتا انیرد شد، م   یختگ ی و بهم ر ی آشفتگ  انیاز م  د یکش ی نازک هراسانش بلندشد، کالف پوف یصدا باز

 با نوک پا هم شوت کرد بلکه از حرصش کم شود: 

نه حاال که کار از   ،یکرد   یم جاش نیفکر ا د یبا یکرد   یاون غلط اضافه رو م  ی که داشت  یکم رو اعصابم ور بزن، اون موقع نینگ  -

 کار گذشته! 

  یدلش نم گری فقط د د یفهمی ونادم سرش تا گردن تو فرستاد، حس وحالش را نم  یشمانیبا پ دهیورچ  نیرنگ و رو نگ  یب  یها لب

 بکشاند. ی را بدتر در منجالب وتباه ی گناه ی ب یخواست زندگ

 شلوغ پخش شد: یدر فضا ی فیبا لرزش خف شیصدا
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  یاونکه گناه اده،یز ی لیبراش خ نیبد، درسته ازش متنفرم اما ا یل یگل تاوان داد اونم خمه  ؟یچ  ی بش الشیخیاگه... اگه ب  -

 آرتاست. انایجر ی نکرده؛ مقصر اصل

شد، رگ گردن متورم و برجسته   نییاش باتقال باال وپا نه یفرو آمد، قفسه س   وارید  یرو  ظ یمرد باغ نیبار مشت محکم وخشمگ  نیا

 از قبل! 

 من...  ی اونم جلو یگ  یم اتیراجع به گندکار ی روت شده دار یدونم چجور  ی نم ،یرو مخ  یل یخ ن،یکم واسم شربگو نگ  -

 

 :کند ی وار اشاره  م  د یخصمانه و تهد  یرا باال برده و به خود بانگاه دستش

ول    یبابا، ا رزاد یمزنه! دست ی که دوسش دارم، داره واسم از شب عاشقونه اش حرف م  یوبشنوم دختر  سم یوا رتم یغ ی من ب _

 با وحقاتت! یدار

مردانه   رتیخواست، غرور وغ ی ال ندارد اما نمقصد تقابل وجاروجنج کند،ی م  بیهم ک  یرا رو  شیاز حرص محکم چشم ها نینگ 

بار گذاشته و مجبور بود   ی چه آش  شیاما چه کند که روزگار برا د یتپ یآرتا م  یناجوانمردانه بکشاند، هنوز دلش برا  یآرتا را به باز 

 بدون چون وچرا بچشد!  اآش شور ر نیطعم بدمزه وتلخ ا

 ! شیگرفتار شده، نه راه پس داشت نه پ ی معضل بد  در

 ؟ یشد الل شد  یچ -

 وفرش داد:  ی بدون پوشش قال نیمشت شد، نگاه از چشمان سرد وخصمانه مرد مقابلش گرفت به کف زم شیکنار پا دستش

مگه قرار نبود بعد از    غ،ی دم ت  یاونو بکشون یخوا ی چرا م گهیبسشه، د گه ید ی حسابت باهاش صاف کرد کهن یهم گمی من م -

 م؟ یبر رانیتموم شدن کارت، باهم از ا

 اعصبابش پژواک شد. ی مرد رو یپوزخندعصب

 دکش کنم بره؟!  -

تا داغ دلم آروم    ادیسرش ب  ناروی بدتر از ا د یاون منتر رفت بعد ِ هشت سال نووش برگشته اونم ُسرمُرگنده، با ، یچ گه ی! دزارت

 بشم...

 سرش خشک ماند: یکه رو   یقرار گرفت و دست دش یراس د  قا یتن مرد کنارش، دق  دفعه سرش را چرخاند و کی
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  آرمی که اون نقره داغم کرد من هزار برابرش رو سرش در م ی اونجور کشم،ی نابود نکنم ازش دست نم ش یبه سرت قسم تا زندگ -

 اگه ته اش رفتن به گور باشه. یحت

  کیاشتباه،  کیهمه نفرت فقط بخاطر   نیکرده بودند. ا ی را خال شیرپای از اشک شد، انگار ز سیبابهت خ ش یچشم ها د،یلرز

 انجامش داده بود.  ه یوحل  یخبط که خودش با حق باز 

 وانتقام بود.   نهی مرد پراز ک ن یا یخطرناک حاال در دستا یباز ن یاوضاع از دستش رفت و افسار ا کنترل 

 کامل بشه.  مونشیتا ع میبهش بد  می ررو بب  ی امانت د یحاالم آماده شو با -

  شیاش را برداشته با تکاندن؛ گرد رو یتخت برهم، مانتومشک ی از رو ی و شوکه زدگ  یگرفته باسرگردان واری اش را از د ه یتک نینگ 

 .کند ی لرزان مانتو را به تن م  یرا تکانده سپس بادستان

 

 وپوران دخت)  دونی) منزل فر

  اده یآرام پ کلتیترک موتور س   یدستانش را از دور کمر وشکم مرد آزاد کرده و از رو   ند،کی توقف م یدرب بزرگ مشک  یجلو

 بلعد:  یدهد با لحن بم وکلفت مرد، بزاق دهانش را به زحمت م   یتکان م ی سرش کم ی کاله کاسکت را رو شود،ی م

 فس فس نکن.  نقد یبرو ا -

رد شده،   ی مخصوص عبور ومرور، به سخت ابانیاز عرض خ نینامطمئن و سنگ  یداده با قدم ها یلرزانش را تکان  یاکراه، پاها با

  یبا تعلل و دو دل ستد یا ی قدم به درب م ک یکند،   یم  د ید  یداشتن و تار جه یداند اما احساس سرگ  ینه را نم ایفشارش افتاده 

 شود:  یم  شیمرد به جانش ن لند دارد اما تشر ب  یگام عقب بر م  کی

 ! ومده ین ی جنب تا کس د  -

با شتاب،   عیبا دست پرت کرده و تند سر  ردرب یپاکت را از ز د یبار بدون ترد نیدهد ا  یاش را فرو م دهیبه اجبار بزاق خشک باز

دو   کلتیدوئد با پرش پشت ترک موتور، گاز وغرش موتور س  ی نبض زده دوان دوان سمت موتور ومرد م قه ی تپنده وشق  یقلب

که   یمقطع وکشدار ی صورتش به پشت کمر؛ چنگ زدن جاکت چرم و نفس ها دنحصارگرفتن دستانش دور شکم مرد و چسبان

 کرد.   ینم ت یبا م ی فرق چی کشانده؛ علنا ه  غمایجانش را تا  ره یو ش  دهیبند دلش را بر

 موتور.   یبند دسته  گرش یرا گرفته و دست د شیدست مچ دست ها   کیش، با از انجام خواسته ا  یراض  مرد

 ؟ یزد خی -
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 و درحال لرزش بود.   خینزده از وحشت واضطراب تمام تن اش ِسر و منجمد شده، نوک انگشتان دستش هنوز  خی

 :د یرس کاله کاسکت هم به گوشش  ی بود که خنده بلند مرد از ال برهیو ی که کرده رو  یتن اش از کار  تمام

 !؟ ید یگرخ ه،یچ -

بود   مانیمثل او داده، سخت پش ی توز  نهی بود تا ترس، کله اش داغ و نبض زده درحال انفجار که افسارش را دست مرد ک حماقت

 .رساند ی م  انیبه پا یرا بدون رغبت و دلسوز یباز نی تا ته ا  د ینذاشته وبا ی باق یکه رفته، راه بازگشت یاما راه

 نه، فقط فشارم افتاده.   -

توانست راحت فکرکند که امشب چه   ینم  ی حت ب، یعج د یکش ی م ر یکرد، سرش ت ی خس خس م دنیاش بخاطر دو نه یس  قفسه 

 آمد.  یم نوای گل ب سر مه  ییبال

 *** 

از ته   د،نینش یآب وعلف م   یب انیهمان جا وسط ب ی کرد، با درد ودرماندگ ی سوخت، تمام صورتش گز گز م ی خنجره اش م ته

  ؛ یپا یتند ومحکم جلو  یشود، باقدم ها  یم  اده یپ لش یاز اتومب نیدرنگ با صورت برافروخته و خشمگ   یآرتا ب  زند،ی دل ضجه م

 کند:  ی پرتاب م شیرا جمع کرده و کنار نش و تمام آب دها  ستد یا یگل با انزجار ممه 

 حاال... ی ول  یمن بود  ی عشق من ونفس اصال تمومم زندگ یروز  هی آد بگم تو   یننگم م -

 دهد:  یم  رون یپرسوز وعاجزش، محبوس شده؛ تکه تکه با هربار فرو دادن بزاق نداشته دهانش، نفس را هم ب نه یدرس   نفس

 اشتباه... ی ... داریآ... آرتا دار -

 ! زیهمه چ یدهنتو ببند ب -

 در نطفه خفه کرد.    و صدا را خیرعب آور آرتا، مو بر تن س  ادیفر

پاشنه پا زانو   یرو  شیپا ی جلو بیعج یکند که با حالت  یشناخت، وحشت و اضطراب تمام وجودش را احاطه م یآرتا را نم نیا

 کند:  ی م لیروح اش ما  یبه سمت صورت ب یسر  یو وا رفتگ   یزده با درماندگ

 تا...  ی کرد ی کار احمقانه ا  نیهمچن یکاری بگو از سر ب  دونمی چم ه، ی شوخ هیجان آرتا بگو دروغه، بگو همش  -

پچ   ی مجعدش، ملتمسانه و مستاصل به آرام یی خرمن موها یال دنی کند اما با پنجه کش  یمکث م ش یگلو خ یو بابغض ب مردانه 

 زند:  یم
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 اگه... شکنه اگه...  یگل حاشانکن، به اون خدا قسم که کمرم محاشا نکن، دروغ نگو، جان مه  زت ی فقط جان من، جان عز -

 

  یدوطرف بازو  ه یاز ثان یهوا در کسر  یمشت شده، ذهن مسمومش سمج وار در لفافه درحال تجسم و پردازش بود که ب دستش

  ی ها یدر حد شوخ ی بند  ی خال کیدروغ و  ک ی نهایهمه ا د یتا رخ به رخش لب به اعتراف باز کند که بگو دهیگل را کشمه  فیظر

  یشب ناآرام وطوفان ک یکه مثل رگبار  یگل، اشک هامه  ی اما... اما نگاه دو دو زده و فرار ،دنیو خند   ی سرگرم یدخترانه است برا

که گرفتارش کرده اند، آخ از سکوت رعد وبرق دار قبل از بارش   یشمیاش؛ آخ از نگاه  یشمیاز گوشه چشم ها  ختن یدرحال ر

 کن، آخ! چشمان خانه خراب ن یآسا، آخ از ا لیس 

 

به دور خزنده و   ی خاک نیزم یلعنت فرستاد. رو   ضیخود کرده، همه را مستف ی وشروع به خودآزار د یباره چنان از جا پر کی

کند و زوال   یکرده و عقل اش را زائل م شهی رحم که پسِ کله اش را داغ تر از هم ی سنگ وخاک، آفتاب سوزنده و ب ان یچرنده، م

 فراموش! را  یعاشق

  یتن اش رو  یو باوحشت و واژگون   دهیکشد، چنان که تن دخترک مثل صاعقه درهم پر ی م ان یدر ب  رینعره ش  یبه بلند  یا عربده

 نگرد. یمحض مقابل چشمانش م یوانگ ی به د زها،یرسنگ

کردند    یبا جوون ونفس من باز ! چرارنیرو بگ  ی من ِ لعنت  قهی  ومند یدختر، تقاص کار من پس بده، چرا ن ن یا د یچرا خداا؟ چرا با -

 خداا!

  یبه آسمان هفت ملکوت رفته به عرش خدا م شیصدا ییزند، گو  یم  ادیرا باتمام وجود و ازته اعماق وجودش ضجه وفر خدا

 رسد.

ناخواسته از ترس   غی برد، ج ی گل وحشت؛ هجوم ممحکم وشتاب زده سمت مه   یزد، طاقتش طاق شده با قدم ها ینفس م نفس

 شوند. ی درهم ادغام م شیمانتو نیگل با باال زدن آستمه 

با واهمه بدون مالحظه به چشمان  کاسه زده معشوقه اش؛ به رد قرمز شده رگ   ، ید یهنوز باور نداشته با اندک کورس ام آرتا

 زند.  ی آرنج اش زل م

  یجا دنیکند، با د ی بررس  ینیزبیزخم را بار ی کند تا جا  یخم م  ز یتر و سرخودش را ن ک یرا نزد شیشکافانه بازودقت وم  به

 جوئد. ی لبش را باخشم و عضب م ؛ یمردگخون  یسوزن کبود 
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شده   کنترل   یرا انگار داشت، بم و شمرده باصدا نوای گل ب مه  مه یشده، قصدجان ن کیوحشتناک باال کشاند با چشمان بار سرش 

 :د یزوم او پرس  یا

 ه؟ی چ یجا ن یا یدون  ی تو نم -

  ی تن دخترک را ظالمانه م  ،یداد که تحمل نکرده با نعره بلند  ی م راژی افکار واعصابش و یگل رو سوزناک و دلهره آور مه  هقهق

 پراند:

 بهت زدند؟!  ی چه کوفت خطرناک یدون   یکرده؟ نم قیسرنگ بهت ترز  ی کدوم تن ِلش ی دون ی نم یبگ  ی خوا ی م -

  قه ی خش دار ودو رگه به  یبا صدا دهی اش را باال کش ی نیب شوند،یناباور وگنگ متوقف م  دها،یبا شوک شن شیاشک ها ُسرابه

 زند:  یچهارخانه آرتا با ضجه چنگ م  راهنیپ

 که... ی ... بگ یبگ  ی خوا ی ... میخوا  ی تو... م یگی م  ی ... چیچ -

صورتش   ی دلبرکش، آهسته و زنگ دار رو در رو   یبایاش به رخ ز  رفت وبرگشت چشمان  ،یاش داده با سکوت وخشم وافر  دق

 :د یگو یم

تو،   افه ینگاه کنم چون همش ق ینتونم تو صورت خودم حت گه یکردند که د ی اونا شرف من رو هدف گرفتند نه جسم تورو، کار -

 گناه.  ی اونم ب ، یاص پس دادمن تو تق یکه جا نیا آد، ی ذهنم م ی تو

 

شود،   ی م فیو کث  ی خاک زش یتم ی شکالت راهن یوپ ن یداشت شلوارج یت یچه اهم ند،ینش ی م یخاک  نیزم یشانه اش رو  مماس 

 . اوردیکمر همت بسته تا پدر هفت دولت ونسل اش در ب ش؛یها متیبا تمام نامال ایدن ی وقت

اعتماد  شیهنوز به گوش ها امده،یمه گل هنوز از شوک گفته ها در ن شود،ی م  رهیمشغوش به دور دست ها خ ی سکوت و فکر در

 نداشت.

 آورد.  یبرسرش آمده که بخاطر نم  یخاک  نیهچن  یداند ک   ینم یحت  ی. وقتد یرس  ی به نظر م رممکنیباورش سخت که نه غ 

 ... ستین ادم یاصال  ی عنیدونم،  ی من... من نم -

 : د یکوب  یم  شیپا یجلو  یداده با نوک کفش به کلوخ ها رونیحوصله نفسش را ب ی ب آرتا

 ! گهیکردند د هوشتیحتما ب -
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 زد:   شیصدا صال یو با است د یناام

 آرتا...!؟  -

 زند:  یم  هی تک ی بیاش داده، به کمر معشوقه اش با غر دهیو قامت خم  نیبه بدن سنگ  یتکان

 تاوان من رو، ازتو گرفتند نامردا...  -

 کند.  ی گردن نگاهش م ی از رو ی جی با بهت و گ ش،یرپایگل و خش خش زخس خس مه  یصدا با

 گل... مه گل...!؟ .... مه اخدای -

که   یو چنگ زدن به گلو، چمباتمه زدن مثل مار دور خود؛ چشمان حدقه زده با لبان زهایرسنگ  یجسم معشوقه اش رو باسقوط

 و آب درحال جان دادن است. ژنیاکس یذره ا  ی وار برا یاهم

 : ردیگ  یدستانش م  یاش، چابک و دستپاچه تن مچاله شده را رو  ده یعقل پر بیچه شد اما با نه د ینفهم

 ؟ یکن  یم  نیتوروخدا بگو چت شده؟! چرا همچن -

 ودست وپاشکسته هق زد:   دهیبر دهیوار بازشده و تنها بر ی ماه دهان

 ره... اس... اسپ -

  ی جان آرتا را درون قبر سرد قرار دادند، وحشت زده سه بار پشت سرهم به رو یی هم بست که گو ی رو شیتوان پلک ها  کم

 صورتش ضربه زد: 

 بازکن اون المصبارو...  -

 جان ناالن کرد:  مه ین مردانه 

 کنارو... خونه خراب نیجان آرتا بازکن ا -

 :د یزده دلبرکش کوب خیصورت گچ شده و  ی و نعره رو باضجه

 ... کارکنمی ... چکارکنمی خدا ... چ یاالن... ا  نید بازکن اون واموندت رو،  نزار سکته کنم هم -

مردانه اش   الی تا خ د یبگشا یلحظه ا   یبسته شده را از هم برا یشمی یبایگوش خراش مردانه اش هم نتوانست چشمان ز اد یفر 

 راحت شود. 
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بر   اد یخورده اما با زور واجبار فر یکه جندبار سکندر د یدو  یم  یجور ان یدرم  یکی ی شتاب زده، بانفس ها ی با قدم ها هراسان

 .د یکش  یاش باال م ی عضالن  نهیس  یگل مدام تا رو خود مسلط شده و تن ِسر شده مه 

باشه...   ، یتو بگ  یسرت داد نزنم اصال هرچ  گهید  دمی خدا قول م ب خدا...دخترخوب، توروخدا بازکن اون چشمات رو... ب  -

 گل...؟مه 

 مه گل...   آخ

و وحشت   نیدست گشود و با بغض سنگ  کی عقب را با  لیشده و باتقال درب اتومب ی زبرش جار شیگونه و ته ر  ی رو شیها اشک

 گذارد.   ی م ی صندل ی اش را داخل عقب رو یزده نفس زندگ  خ یسراسر وجودش؛ تن 

داشبرد چنگ   ی تلفن را از رو ند،ینش ی لرزششان داشته باشد، پشت رل م ی رو ی کنترل  کهن یبدون ا دهیلرز ی با دست وپا خود

 استارت را بزند اما... د یشود تا کل ی زده و همزمان خم م

 ؟ یگرد   یم  نیدنبال ا -

 . دادیش نمو قساوت را نشان   یرحمی همه ب نیداد. ا یش را نشان م خوش  ی بارم که شده رو ک ی یبرا  ایدن کاش 

مرد مقابل   یصفت  طانیو وجدان در وجود ش   تیانسان یانسان وجود نداشت، کاش ذره ا کی در ذات   یرحم ی همه ب نیکاش ا 

 اش وجود داشت، کاش!

دهد، انگار که    یدستش تاب م  ان یرا در م ش ل یاتومب کیاتومات  د یکل  ی پرد، مرد با پوزخند بد  یاز اشکش درجا م س یپلک خ 

 کند.  ی کردن بود. به هوا و دستش پرتاب م ی درحال باز

 گل را نجات دهد اما...زند که فرار کند تا جان خودش و مه  یم   بیعقلش نه شود،ی از وجود مردانه آرتا رد م یبد  رعشه

 ؟ یخوا  یم یچ جان یا -

هوا بازشده   یکه درب عقب ب   ندازدی به عقب ب یپرسد. بدون آنکه نگاه یا سوال ذهن اش را م و پرتحکم تنه ی مرد، جد   نیا یجلو

رخ مبهوت   می به ن یا  ثانهیوخب یزده با لبخندپهن ی. بشکنکند ی گل جاخوش ممه  هوش ی به سرعت داخل شده کنار جسم ب ی و زن

 اندازد.  ی وجاخورده آرتا م

 آرتاخان. داریمشتاق د -

 *** 



 جورچین 

154 
 

کشد، کف دست عرق کرده اش    یم شیچانه سپس پشت موها ی زند، کالفه دست رو یچپ وراست قدم م  یوآشفتگ  ی سرگردان با

  ی انداز م نیاش در کناره گوشش طن یوطناز عشق بچگ   فیلط  ی آوا ند،ینش ی شانه اش م ی رو  یفیسابد که دست ظر  یرا بهم م 

 شود:

 شه؟  ی م  داشونیبچه ها پ ؛یکه تو دار   یحال ونگران نیکن، مگه با ا  یکوروش کم خودآزار  -

 : گردی مبر  ایداد با دلهره واضطراب مشهود به سمت مح ی بد م ی گواه  دلش

 ؟ یچجور  -

کنن انگار آب شدن رفتن   داشونینتونستن پ سام یپل یحت ، یینه آشنا ینداره، نه دوست  ی ازشون خبر چکسم یروزه گم شدن ه سه

 ! نیزم ی تو

 پچ زد:  رلب یناراحت ومغموم ز ایمح

و پوران خانم رو    لدایخاله گ که ن یا یاز ترس، تو بجا آدی هم م  یدل وروده منم تو   یکن  ی م ی نجوری توکه ا ست، یدست ما که ن -

 ! یجوشون  یوسرکه تو دلشون م  ریس  یبدتر دار  ی آروم کن

 ... کجا آب شده بودند مگر؟یزیچ  یتماس   ،یامکیاز خبر، پ غیکند، در یاش را لمس م  دهیخشک ی دوانگشت دور لب ها با

اشان خبر آورده   یکه ناقوس مرگ و فرشته ملک برا  ییگو د یآ یباره به صدا در م  ک یخانه  نداشت که تلفن  ی تمام شیها سوال

 بردند.  یهجوم م ز یم یبه سمت تلفن رو  یکه همگ 

 زند.  یمقطع، تلفن را با دو دست چنگ م  یو نفس ها  یجار ی است که با اشک ها لداخانمینفر گ نیاول

 الو بله؟  -

_... 

بلغور کرده و دکمه آف را   رلب یز ی آرام "نه" یرود، به آرام  یم  لیوا رفته تحل زتلفن، یکنار م یصندل ی اش جمع شده رو چهره

 زند.  یم

 دهد:  یتکان م   یسر صالی زودتر از همه با است کوروش 

 بود؟  ی ک -

 دهد:  یرا فشار م  ی دسته صندل  یقیکشد با نم نفس عم یصورتش م  ی رو یدست  نوای ب یلدایگ
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 که گفتم نه!   یعباد نیاشتباه گرفت، گفت منزل نگ  -

 کند که...  یعقب گرد م د یناام

 "یعباد نینگ  "

 آورد.   یبه مغزش فشار م  ده، یشن ی اسم را قبال جا نیا

 دهد:  ی تکان م یدست  ش یچشمان بسته و صورت جمع شده کوروش، باتعجب بدون مقدمه جلو دنیبا د  ایمح

 ؟ یکن یم  نیتو، اِ کوروش، چرا همچ ییالو؟ کجا -

قلبش گذاشته تا نبض اش آرام   ی که رو یکه دخترک از ترس سکته را رد کرده با دست  کند ی جفت چشمانش ازهم باز م چنان

 کند:  ی ن مشود با تشر همه را متوجه خودشا

 گه االن قبض روح بشم!  ینم  کنهی باز م  ن یهمچن یوا  ؟یچ  ی عنیکارا   نیچته تو... ا -

  ی تند و بلند از سالن واحدهرمزخان رد م  یباقدم ها دارد،ی مکانتر بر   ی و تلفن اش را از رو چیسو ا، یمح ی توجه به غرولندها یب

  یرا پشت سرش حس کرده اما باز ب ایکند. حضور مح  یشود. کنار پاگرد خم شده با پشت انگشت سبابه، کفشش را به پا م

  ی وسد مانع اش م د یگشا  یزده، مقابلش دستانش را باز ازهم م  یجست  زیتند وت  ایحمالحظه خواست سمت آسانسور بشود که م 

 شود:

 ؟ یقدم از قدم بردار  حالت نیبا ا زارمی نم یکجا؟ تا بهم نگ  -

تفاوت فقط نگاهش کرد    یب ا یمح د، یو هشدار دهنده درب پشت سرش را درهم کوب یبانگاه جد  د،ی کش ی و کالفه ا یعصب  نفس

 شده با حرص پسش زد:  شهیکورتر از هم شیکه گره اخم ها

 خودمم موندم!  دم؛یچرا زودتر نفهم ی کنم، لعنت یچه غلط  د یبا نم یبزار برم بب -

 . یوطلب کار یسرش انداخت با حق جانب ی را رو شیدنده به دنبالش روانه شد همزمان صدا  کیباز ولج  ایمح

باهم   یجایدارند البد رفتن  ی سن یمهم باشه؟ گم شدند! مگه بچه ان که گم بشن اون دوتا خرس گنده! ناسالمت د یچرا واست با -

 خلوت کنن و... 

 نفس زد: ظ یباغ

 ؟ یکن یچرا نُت م  ی دون  ینم ی زی چ یوقت -
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 بشه.  ریخوام برم ممکنه د یو تشنه به خون، حاالم رد شو که م ی میدشمن قد  ه یگل دشمن دارند اونم ومه  آرتا

کننده بود. بزاق دهانش را  شوک بزرگ و غافل  کی ش، یهمه مدت برا ن یخبر بعداز ا ن یسکرت نگه داشتن ا ایعبث شده  دش یام

 به زحمت فرو داد، کوروش چه گفت! 

 !دشمن؟

 اورده؟ ین ان یبه م ی بارهم به او درموردش حرف کیگل مه  ی زد که حت یحرف م یچه دشمن از

 باره به خود آمد که درب آسانسور درحال بسته شدن. ک یسروته،  یو کالفه ناراحت با هجوم افکار ب  خسته

 . ردیرا بگ  شیکم درب، خود را به زور داخل پرت کرده تا جواب سوال ها  یکه چطور تن اش را از ال د ینفهم

 تو؟   یزن ی حرف م ی از ک -

 : د یکش یآه  یباتاسف و ناراحت کوروش 

 خداکنه...  م، ینرس  ر یفقط خدا نکنه د  رند،یکرد که االن اونا اومدند ازش انتقام بگ  یاشتباه هی آرتا هشت سال قبل  -

 پرسد: ی وحشت زده م ی برد اما با بهت وگنگ  ی به سر م یب یدر هپروت عج ایمح

 گل... اون...... چرا مه یچه... چه اشتباه -

  ی که مردمک چشمانش لرزان رو  یخورد،طور ی توسط کوروش م یشده و تکان محکم ریاس  یتوسط دستان قدرتمند  شیبازو

 .ند ینش ی م یبه سست  ارش ینگاه دو دو زده 

رو   ز یهمه چ ام یتا خودم ب ی کن ی باشه؟ نگرانشون نم ، یزن  یگل نمآرتا ومه  یبه مامان وبابا ی حرف چ یه ومدم یمن رو نگاه؟ تا ن -

 کنم... باشه؟  فی براشون تعر

از کنارش   یازهم باز شده، کوروش با درماندگ ک یودرب اتومات ستد یا یبار آسانسور م  ن یبُرد که ا یهنوز در شوک به سر م  ایمح

 کند:  یمخابره م  ایمح دهیسوت کش ی کند اما کالم آخرش را به گوش ها ی عبور م

 نزن.  ی تا اومدنم حرف کنمی ازت خواهش م - 

  یرو  یب یعج ی با دلتنگ  برد،ی گل پناه م روح به اتاق مه  ی قبض موت گشته با همان صورت ب ایرود بدون آنکه بفهمد مح  یم

 .  شودی خود جمع م یتو  ی تختش با ناراحت

 *** 
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گل چشم  به جسم مچاله شده مه  یبرزخ یبا چهره  یبدن اش را تکان داد، عصب  ی فلز یصندل  یکرده با درد رو ی فی خف ی ا ناله

 دوخت: 

 گل... مه گل...؟تر از االنم نکن مه  وونه یپاشو... من د ریپاشو... جوونم ازم نگ  ، یلعنت دارشویب -

 زد:  اد یفراوان اسم دلبرکش را فر باحزن

 گل...مه  -

و حجم   ن یکردند، تن اش سنگ   یدر سرش ولوله م  یناصوت گوش خراش  یها غ یدر سرش جنجال به پا کرده، ج  یانگار کس 

 کرد.  یم  ینیمغزش کوه وار بر گردن و تن اش سنگ  یداخل

زند،    یم شیدوباره صدا  یکرده با لبخندکمرنگ  شهیاز هم ارتر یاز درد استخوانش؛ آرتا را هوش  یاز درد کرد، همان آخ ناش  ی زی ر آخ

 و آرزو. د یبا ام

 . شتمیمن پ نی نفس من چشمات رو باز کن توروخدا... بب اشکرت،یمه گلم... خدا ؟ یشد  داریجان،  ب -

 نداشتند. ییقصد رها  یلعنت یرا جلو ببرد که باز آه از نهادش برخاست، طناب ها شیدست ها خواست

 ...ایخدا -

او خطرناک   ی دست وپابستن برا نیا تی خودش افزود، محدود د یدور کمر وشکم اش به تشد   یطناب ها دنیش با دقلب  ضربان

 را بر بدنش نواخته اند.  ی آن زن ومرد، مو را راست و رعشه بد  دنی که از موقع د  یرا دارد، مرگ  ی جی که نه حکم مرگ در تجر

 آ... آ..ر...  -

با دل تپنده اش را   ی ناسازگار یگل، سد مقاومتش را شکست بناوترک خورده مه  ده یواها از لبان خشکآ دن یپر رونیتکه ب  تکه

 کردن!  تی ثیح ی کرد، ب  تیبد و خطرناک هدا ی ش را به اتفاف هاو فالکت، ذهن سمج  یحجم از بدبخت نیداشت. مرد بود و ا

 آر... آرتا...  -

 را صدا کند. ش بودکه دردش ومرهم   یکند تا اسم تنها کس جان

 بازشدن و فرار کردن.  د یداد به روزنه ام  یرا همواره تکان م   شیدستان و پاها ی صندل یخورد و مدام رو  یسخت تکان

 جان آرتا؟  -

 .شتمیاصال نترس خب، من پ ستاین یزی چ نیحالت خوبه؟ بب ،یخوب
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 .د یکش اریاش ش  ین یب غهیت ی که متحمل شده رو ی وفشار  یاز سرناچار یهم فشرد، قطره اشک  یرو  لب

 کرد.  ینم  ریتو برزخ جهنم گ  گونهن یاش ا نده یکرد، تا عروس آ ی سرپنجه نرم م ه یقض  نیکاش مرد نبود تا راحت تر با ا 

را   شیتر از قبل چندبار پلک ها جیبه اطراف انداخت، گ ینگاه جیازهم گشود، گنگ وگ ینیسنگ  یاش با کرخت یشمی یها چشم

  یفلز  یصندل ی بسته شده رو ی آرتا ی رو  تیزد. درنها  یخال ی به فضا ی باز وبسته کرد. ناباور ومات مبهوت دوباره با نگاهش چرخ

 استوپ کرد. 

 وار تشنه به آب ازهم باز شد:  یماه دهانش

 چه خبره، آرتا؟ جان ی... انیا -

 شده پاسخ داد:  رهیهمراه با ترس چ ییرو و رو  یاش را با لبخند ب  ی سوال جمله

 ! دنیدزد  ییجورای  ی عنیمارو گرفتن   ا،ینترس  -

. آب دهان به زور وزحمت فرو داد، باورش  دگشتیبه گچ و سپ ی از زرد ی ش به آناز تپش افتاد، رنگ  یا  هی ثان یمه گل برا  قلب

 شدن؟! ده یسخت که مشکل بود، دزد

 بود.  مسخره

 وقت تو... اون   دن یزده به سرت! مارو دزد -

 شد.  یاتاق ساطح م ک یتار یدر فضا رونیکه از ب   یو سپس اندک نور   یشدن در ِ آهن چ یقر چیقر

 .د یو تارک رس  ره یدود شد به آسمان ت  شیو آرزو د یچه ام  میاش از حدنرمال باالتر رفت، ن  قلب  ضربان

گل  جسم چمباتمه مه  یداد، نگاه حسرت زده اش کم جان رو  ی که نامعلوم بود در مغزش اور م ندهیبه آ ش یگور حسرت ها لب

از   گونه نی کردند تا اکنون ا ی و آسمان ثبت م  نیشک عقد خودشان را در زم یکشاند ب  ی. زمان را اگر به عقب مند ینش یم

 . د یلرز یرو؛ تن وبدنش نم ش یپ عی وحشت وقا

 شد. داریبه به عروسک هم ب -

 مرد پرتاب کرد:   نیزبیبه نگاه مرموز وت ردار یاش را ت ینگاه برزخ د،یاش شلعه کش دل

 وسط؟  یاون طفلک کشوند  یچرا پا ی! تو بامن مشکل دار زیهمه چ یب  یعوض -
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  رون یب بیاش را از ج یی ضامن دارطال یدارند، چاقو  یشوم و بد  یش خبرهازد، از همان برق ها که پشت  یبیمرد برق عج نگاه

گل خط انداخت و نفسش را بند  مه  فیجسم ظر ی رو یکه رعشه هولناک ی آورده از چارچوب در فاصله گرفت، آرام آرام با قدم ها

 و غضب آلود شد. نیخشمگ  ی آرتا کیآورد؛ نزد

 بره.  نییآب خوش از حلقومم پا  ه ی نیبودم، شوما نذاشت ی روز نیسالهاست منتظر همچ  -

 قرار و آشفته.  یصامت زل زد. ب  ی بهم زده، به آرتا ی دلش پاره شد با وحشت ودل بند 

 و با اقتدار.  یبود، انداخت جد  ش یگوشه ابرو ی رو غی که رد دوخط ت یحواله مرد  ینگاه اش، نگاه خط ونشان دار  زشدنیبات آرتا

 ماجراست.  نیگناه ا یخبر و ب  یکه ب  ی طرف حسابت منم نه اون ، یکن  هی تصف یباشه که بخوا  میاگه حساب -

 انداخت: ی پروا ی نگاه ب نوای گل بکج شده به مه  ی زده از گوشه چشم با لب یبد  وزخند پ

 شرفمون!  ی رو یکه گفتم ما شرفمون به ناموس ِ مونه و توام اد دستت رو گذاشت  ادتهی -

 که وحشت را به سرتاسر بدن اش منتقل کرد.   ینرم و آرام، طور  د،یچاقو را پشت گردن آرتا کش یز یت غه یت

 رساند: ن یرا وحشتناک و ترسناک کلفت کرده دم گوشش زهرآگ شیصدا لحن

 ه؟ ی اِ ، چطوره باخودت اول شروع کنم، نظرت چ -

 کنم...   هی تونم تصف ی باهات م ی جورچ  نم یبب بزار

  د یگردنش کش  یچاقو را رو  ی زیت  غهی باره ت ک ی ی مشمئزکننده ا شخند یزد، با ن یگل چشمک بدجنسبه مه  یبالبخندمرموز 

 انداخت. ش یرو یک یآرتا، خط بار  ادزهرآلودیباخشونت همزمان با فر قیعم

 

زند، جاخورده با هراس   ی زل م ی کوبنده، چشمان حدقه زده اش به چهره دردآلود وجمع شده آرتا در بهت وناباور  نهیدر س   نفس

 کشد:  یم  یاز ته دل  غ یباره ج کی

 ولش کن آشغال.  وون،ی کثــافت! ح -

 زند: یکنار گوشش دهشتناک پچ م  رد،ی گ ی مشت م  یمجعدآرتا را با خشم ال ی حجم موها یخورده با پوزخندواضح یتکان  مرد

 ت!کشه از شکنجه  ی از تو زجر م شتریاون  ب یانگار -
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ا با ضجه وهق زدن دلبرکش با درد پلک زده  شود ام یهم بسته م ی سرش رو ازیموها از پ شه یر دنی کالکت اش از درد کش چشم

 است. شیدرحال باز کردن دست ها  یتخت فنر  ی که باتقال رو  یگلو ُشرابه زاغ اش را به مه 

  رونیزده وبزاق دهان تلخ اش را ب یجان، پلک خسته ا  یسوخت، توان نداشته با ته مانده ها یم د یزخم پشت گردنش شد  یجا

 .کند ی پرت م

خون و   یگزد، شور  یلبش را سخت م  کند،ی موها م رج  شتریب دنیپاسخ از جانب آرتا، مرد را مجبور به کشکشدار وعدم  سکوت

 معشوقه اش را نلرزاند. ف یوضع فیرعب آورش؛ تن و بدن نح  ادیتا فر  فشاردی طعم بدش ادغام اشکش شده... پلک محکم م 

 کوباند. یم  یرا رها و سرش را محکم به لبه صندل  شیموها  ظ یکرده با غ ی نوچ بلند  مرد

 .د یکش  یپس ِ کله اش؛ ضجه دردآور  دنیدردش مقاومت کند از اعماق درد و کوب  یبار نتوانست جلو  نیا

 خدااا... -

شدن را باتموم وجود حس   یخال شیرپایز دارد، ی برمگل گام محکم ومصمم سمت مه  ی تکان داده با قدم ها ی به نف یسر  مرد

بدون پلک زدن و فرو دادن   زند،ی م رون یمرد از کاسه وحدقه ب   دنی. چشمانش با دستد یای اش م یقدم  کیمرد در  یوقت  کند؛ی م

 استوپ کامل و مقطع نفس.  ک یبزاق،  یذره ا

 ت... تو...  -

کشاند با همان چاقوضامن دار    یکرده و تن اش را جلو م  یستون تخت فنر  یپا ک یاما  کند ی لبخندمشمئزه اش را حفظ م  مرد

 چرخاند: یگل آن را م چشمان دو دو مه  یجلو  کرد،ی م  ییکه رد خون خودنما

 باشه خانوم؟  ی ک  یخواست ی آره من! م -

 رفت...  یومنزجرکننده اش در گردش م   ریسر وصورت که یرو  ی زد، چشمانش با ناباور ینبض م  سرش 

 ...؟! زادیدعلیمج -

 .شد ی اکو و پژواک م بیتازه اتاق؛ عج ژنیگرفته بدون اکس  یوار در فضا  ک یریهست د،یبلند مج ندهخ

 . زیهمه چ ی ولش کن ب -

 اش چشم دوخت: یشانیپ یشانه چرخاند به صورت آرتا و عرق نشسته رو  ی اش رو گردن 

 هنوز نگرفتمش که ولش کنم! -
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 !ییآبرو ی جفت شان، آخ از ب یاش را هدف گرفته و آبرو  رتیغ د یکرد، مج یم  یعرضگ  یو ب   یچارگ  یپراز حس ب آرتا

 م؟ یبزار... بزار باهم حرف بزن د یمج -

تخت    یمحکم رو  اریاو بدون اخت ند ینش یگوشش م   خیب ی رو یرعدآور  ی لیباره س  کیرا گفت اما  نی ا د یام یها ه یبا ته ما گلمه 

 .شودی پرت م

  ا ی... بیدی تونه ازخودش دفاع کنه نشون م ینم ی که حت  یولش کن چرا زورتو به اون ؟ یستیمگه تو مرد ن  ز،ی همه چ ی نزن ب -

 ! ینامرد عوض ایکن، د ب یسرمن خال  یعقده دار  یهرچ

 دهد.  ی م چارهی گل بکه جرقه تاوان حرف اش را، مه   یاندازد طور  یم  د یخشم مج ی شعله ها یباروت رو  آرتا

. دستان بسته شده اش با  د یکش اریش  شیصدا از گوشه چشم ها یکه به شکم اش کوباند، نفس را قطع کرد؛ اشک ب  یمحکم لگد 

 تخت به چپ وراست تقال کرد.  یوار رو  ن یمچاله تر از حد؛ جن  د یشکمش گذاشت از ضربه لگد مج  یمثل مُردن رو  یدرد و حال

 باال انداخت: ی مرموز سر یشخند یه با ننثار آرتا کرد ی نگاه مذبوحانه ا یوبدجنس دبالجاجتیمج

 سر وقت تقاص، تاوان ِ خون باخون.  می خب، حاال بر -

  رون یرا از تن ب ش راهن یبا خباثت پ د یمج  ی و دردش گرفت از تصورش، وقت  د یاز وحشت و اتصال برق در تنش زبانه کش یارعشه

 هم گذشت. دنیاز مرز آتش کشخودش خواند وبساط دلشوره و اضطرابش  یبرا  ی در دلش فاتحه ا د،یکش

 : کند ی له و لب به التماس و تمنا باز م شیرپایبا تمام قوا غرورش را ز  ند ینش ی گل ممه  ی مانتو ی رو  د یکه دست ِ پهن مج نیهم

کار رو بامن    ن یا یدوسش دار  ی ... به هرکیقسم بهش دست نزن... تورو به اسم مادرت که قسمش داد  ی و هرک  یتورو به هرچ -

 نکن...

اما باز شروع به التمس کردن کرد، ملتمسانه و پراز   د یهق زد، مردانه بادرد وخواهش ضجه زد، پلک چشمش از وحشت پر مردانه 

 تمنا...

چه برسه   دهی آزارش تاحاال به مورچه هم نرس  ی گناه، اون حت ی گل بنداشته باش، مه  به اون کار  ی ول  ریجوون من رو بگ  ایاصال ب  -

 و...   نیبه نگ 

 

. در تا انتها باز است اما نور به چشم  ردیگ یکنار چارچوب در قرار م  یبلند  می ن هیبار سا نیا شود،ی دوباره باز م  یچ یقر ی با صدا در

 شود.  ی م  دش یآرتا خورده و مانع د



 جورچین 

162 
 

 رو نابود کنم.  ته یو خُوش  ی که دوسش دار  یردم کسمنم قسم خو -

 ! یبعد  شوک

 ها به قوت خودش قدرت ومانده در حافظه اش بود. و به شدت آشنا که هنوز پس از سال  فیظر یصدا

 چهره اش بود.   دنید  یدرتقال   زشدهیو ت نی زب یثابت ماند، ر  فیجسم ظر  ینور رو  که یدر بار چشمانش

 ! ن؟ینگ  - 

 

 *** 

 کج کرد:   یسر لکسیقرار داد ر ز یم ی باالرفته، آرنج رو ی باابرو ی محمد جواد د،یهم ساب ی لب رو کوروش 

   ده؟ یتون دزد ل یفام ، یکه گفت ی خانم نیا یکه بگ   یدار ی چه مدرک یخب، نگفت -

کف دست  و طاقتش را طاق کرد که با دهیداشت، دلشوره امانش را بُر یاحساس بد  د،یکش شیموها  ی مستاصل پنجه ال کوروش 

 :د یغر ی کوباند با حرص کنترل نشده ا یجواد  ز یم ی رو یضربه محکم

 ! یچه مدرک   یگ  یکشوند حاال م  _به گو چارهی ب یآرتا  ی خانم زندگ نی هشت سال قبل ا گم ی د م -

 آرتا دو هفته بخاطر دعوا با خانوادش رفته زندان؟  ن یباالتر که هم نیاز ا مدرک

قانون رو دور بزن حرف   باره ید  آره، ی م چارهی گل ب سر آرتا و مه  ییاالن داره چه بال  ستیمعلوم ن کهیکه اون زن   نیباالتر از ا مدرک

 من رو گوش کن جناب!

 

  یش رو و دفتر دستک  یکه جاخودکار ی کوباند طور ز یم ی درهم، دندان فشرد متقابال بامشت رو دهیکش  یبا گره ابروها یجواد

 ولو شد: زیم

 گاه؟ بدم ببرنت بازداشت ؟یکن  یبلند م  فه ی انجام وظ نیافسر قانون اونم ح ی صداتو رو -

 کرد، غضبناک نفس زد:  ظ یغ کوروش 
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  قمه ی ترس من بخاطر رف  یدون ی م یترسم... شما چ  ینشده، م  ریتا د قمی رف نیبرو دنبال ا زتیببرنم فقط جان عز انیآره بگو ب -

 وقت...وقت... اون اون  افتهیواسش ب  ینکرده اتفاق یدونم جوونش به جوون نامزدش وصله، اگه... اگه خدا ی که م

ود.  عاجز و دست از پا درازتر مانده ب  د،یصورت ملتهب اش کش یرو  یدست  یکند، درمانده و با نگران ی کلمات را هج   هی بق نتوانست

 گل بود. آرتا ومه   شیشد اما فکرش پ رهی خ وارید  یبه نقطه رو  بیغر

  ر یتا د د یزد که او راست گفته و با  بیانداخت، ته دلش نه  شیبه جلز وولز کردن مرد رو به رو یمتاثر نگاه مشکافانه ا   یجواد

 کند.  ی نشده کار

 را برداشت با صدا زدن کوروش از اتاق اداره خارج شد.    ش یخودرو چیوسو میس م یکارت خودش با ب  یآن  میتصم در

 . ایدنبالم ب -

 

 راه افتاد.   ی به دنبال جواد زیتند وت  یباره به خودش آمد با قدم ها ک یانداخت،  ینگاه گذارا یوکپ کرده به اتاق خال   گنگ

  یسر  ،ینیآدرس و مشخصات فرد مظنون را از اطالعات اداره گرفته با نشستن پشت رل و بستن کمربندام  یراه جواد  ان یم در

 کوروش مبهوت تکان داد باعزم راسخ و مطمئن به سمت غرب تهران راند... یبرا

 

لبش را جوئد با   بودن، انداخت. یکه تک و توک بچه داخلش درحال فوتبال باز ی چشم از درب قرمز گرفت به محله آرام بامکث

 شد.  ادهیپ شیتبسم از خودرو

گام  روانه شد هم یدر عصر، به دنبال جواد  ش ب یهمان درب راه کج کرد، کوروش باتعجب به محله و خلوت بودن عج سمت

 : د یپرس  یبالحن متعجب وآرام

 ست؟ین  بیعج -

 گفت:  رلبیبدون پلک زدن ز  یجواد

 ! ننیهم اکثرشون مرفه نش جان یا اد، ینه ز -

  ی د یتک کل  یحت  ایبه اطراف در انداخت، نبود زنگ  ینگاه ی . جوادستادند یمقابل درب ا ،یشانیاش را جمع کرد با اخم پ چانه

 را باال پراند. شیخبر دادن، جفت ابروها یبرا
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 بار با تعجب به او و درب قرمز چشم دوخت.  ن یا یکه جواد ی دو مشت محکم به در کوباند طور ی عصب کوروش 

 چه خبره؟!  -

درب را   ی بود، ال دن یاش که به وضوح قابل شن ینی ب دنیها، باالکش کیکف سرام  ی رو ییشدن ِ دمپا  ده یزن همراه با کش یباصدا

 شد:  انیدر نما  یجلو یدارچادرگل  یا  هیرخش در ال  میاندک ن  ه یازهم گشود، از همان ال یتنها کم یکم

 ن؟ یکار دار  یبله آقا، با ک  -

 : د یکش رون یب  ش یکت پارچه ا یاش را از ال  ییاش را حفظ کرده و کارت شناشنا ی چهره جد  یجواد

 . یهستم از اداره آگاه یسروان جواد  -

 تکاند: ی اش کشاند، با فرو دادن بزاق، سر یشان یپ یکپ کرد، چادرش با دو دست چنگ زده تا رو  زن

 جا؟نیا نی جناب، واسه اومد  شدهی چ -

 راصاف کرد:  شیگلو یحواله صورت گرفته کوروش انداخت با مکث ینگاه معنادار  میتبسم کرده لب فشرد، ن  یجواد

 کار داشتم؟ ی عباد نیبا خانوم نگ  -

 کرد:  ان یرا ب ی تنها کلمه ا ش، یلرزش لب ها ،د یمردمک چشمانش درجا درشت و لرز   د،یپر ی زن به آن رنگ

 !؟ نینگ  -

 لب زد:  یتکان داد که زن به سخت یسر

 .ست ین -

 : د یدرهم تن شتری را ب شیمشکوک دوبه شک گره کور بروها  یمحمدجواد

 ببرم اداره و...  شون یخانوم، من حکم دارم که ا یچ ی عنی -

 مُرده!  -

برافروخته به زن   ی شد، با صورت لیفشان تبد آتش  ی شد، چهره کوروش ملتهب به گداخته ها ب یهم ک یرو   الفوری ف  یجواد  دهان

 : د یبدون مالحظه توپ نوایب

 مُرده!؟   یعنی  یچ -
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 . میدار  یما هزارتا گرفتار اد یصداش کن ب خانوم

 ! یجناب حقان -

 تکان داد:   یبه شدت نف ی سر یرو به جواد  ظ یبا غ ده، یمحمد خطاب به کوروش لب ساب  یهشدار لحن

 قشنگ معلومه.   گهی داره دروغ م -

اشان  انیمصورتش، و حفظ کردن حرف  یچادر جلو  دن یدر را باز کرده با کش  یال ی جمله کوروش، به آرام دنیاز شن یچادر  زن

 دعوت کرد:  اط یآن دو را به داخل ح ه،یو کنجکاو نکردن در وهمسا

 وقته رفته...  ی لیخ نیکنم که نگ  فیداخل تا براتون تعر د یبفرمائ -

 تلخ و گرفته محزون افزود:   یاز مکث کشدار بعد 

 کرد!   یخودکش -

 *** 

 اش آرتا را مخاطب قرار داد: یشگ یبا تُن نازک هم ی آهن وفلز بود، وقت ی به رو یز یت یمثل خط انداختن ش  شیصدا

 ! بهیپارسال دوست، امسال غر -

 شد. خکوبیافتاده بود، م  واری د ی اش رو هیکه سا  یجا ،یمانیوارس ی د یاغ آرتا رو خشک شده ز نگاه

 ! ن؟ینگ   -

 دلهره آور اتاق احاطه شد. ی به زرد درفضا لیما یاندک یی باره روشنا ک یبرق زده و  د یکل ی مونث دست رو  فرد

 .د یکمرش کش دن یرکشیکم کردن نبض زدن شکم و ت  یبرا قیکشدار عم  یمچاله شده از درد محکم پلک بست، نفس ها گلمه 

وخس خس به او دست داد، مردمک چشمانش علنا   یفرد کنار درگاه درب خشک مانده، احساس نفس تنگ  ینگاه آرتا رو  اما

 و قصد زلزله داشتند. دهیپر

 ؟ینداشت  دنمینگو که انتظار د -

 مقابلش بود: زن   خیور رفت، اما نگاهش م شی چاقو غه یتفاوت با ت ی ب د یمج

 تو درم ببند.  ایب -
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 .کند ی م  بیفاصله گرفته و درب را با پشت پا ک وار یاش را از درگاه گرفته وباتکان دادن خودش از د هیتک

گل  مه  ی ونفرت رو  یقرار  ی سرنگ بود و نگاه زن با ب یخورد، نگاه وحشت زده آرتا رو  ی سرنگ به چشم م ک یدست راستش   در

 گناه.  یب

 وده، آره؟ پس کار تو ب -

 دخمه! درسته؟   نیبه ا ی تا بعدش مارو بکشون ران یا یمن رو کشوند   یکار تو بود، تو با حقه باز نایا همه

 ...  یسرش را باال گرفت ول ؛ یگل انداخت با تکان سختتن مه  ی رو  ی از ته دل زن، رعشه ا قهقه 

 !؟د ید  ی م چه

 !شد ی نم باورش 

وزم زن بود، چشم   خ یرخ آرتا که م  میخود را باخته به ن کرد، ی م دادیدر صورتش ب  ی زدگ کهیکرد، به وضوح   یزن را باور نم نیا

 . دوزدی م

 ن یکه ا یاو باشد کس توانستی نم ی توده ا  یو چشمان قهوه ا   یدم اسب ی زن با موها ن یوسط اشتباه بود، قطعنا ا  نیا ی زیچ کی

 ...چرخاند ی م  یاو پهن کرده در واقع...مدام سرش را با بدبخت  ی دام را برا

 گل خانوم؟مه  یتو چرا کپ کرد  -

بدون پلک زدن زومش   میسخت شده مستق ی مبدل گشت با انزجار وچهره ا نیقی شک اش به  ده،یرا هم شن شیکه صدا حاال

 شد.

 ! وایتو... تو... ش  شهی نم -

 : د یکش ی در فضا اکو شد، آرتا باخشم نعره بلند  وایقهقه سرمست وخوشحال ش  باز

 .د یمارو ول کن  ومدهی وسط ن س یپل یرو، تا پا ای مسخره باز نیا د یبست کن -

 :کند ی پاک م  ی موادخوراک ه ی را از ال شیچاقو، دندان ها ز یکرده  وحاال با سر ت  زیرا تم  ش یبا تکه پارچه چاقو د یمج

 ! زنهی حالشم باز زر م نیا یتو  ارو ی نیا ن؟ ینگ  ید یشن -

با رد ِ خون   یکرد، مقابل صندل  ی را پرتاب م نه یکه نفرت وک یشمرده با نگاه ی تکان داده، باقدم ها ی سر نیهمان نگ  ای وایش 

 :زند ی م یخم کرده بدون ابا چشمک ی . سرش را کمستد یا ی م مانیس  ی رو
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 هم تو...  جا،ن یحاال حاالها مهمون ا ،یزود  نیکجا به ا -

 شد: رهیخ زشده،یخم یگل نشانه به مه  ی را چرخاند از رو گردنش 

 گل جون.هم نامزد خوشگلت، مه  -

 تکان داد. ملتمسانه و له کردن غرور.  نیبه طرف  یسر  یوناتوان ی باسرگردان آرتا

 نه از اون...  د یریبگ  ازمن د یبا یریبگ  ی هم بخوا یاگه تاوان  کنمی ازت خواهش م نینگ  _

 چه خبره؟!  جان یا وایش  -

 ... تو... یهست یاصال تو ک  کنن،ی صدات م نینگ  چرا

  فی مصمم خم شده، ک ی کرده باقدم ها  ینوچ نینفس شده، نگ  یانگار باز دچار تنگ  شودی مقطع م ی حال یباضعف و ب  شیصدا

تخت   یرو  ی کدر و ته  یانداخته با نگاه شیرا دوباره سرجا ف یبا برداشتن اسپره اش، ک دارد یم  را بر  وار یپرت شده گوشه د

 .ند ینشی م

 ... ایب -

اش را نرم باز   دهیخشک ی عرق نشسته و ملتهب؛ لب ها یبا درد پلک زده و باصورت  د،یزار زبانه کشسبزه  شمیدرچشمان  اشک

  یگونه و رد ِ انگشت ها؛ مشت کردن دست رو  ی سرخ دنیکرده، از د یدو پاف اسپره داخل دهانش خال ی فی با اخم ظر نیکرد. نگ 

 .ستیصامت نگر د یزده به مج خی یمشت شده با دل  ی برده با دست یپ د یشکم به خشونت مج

 نزنش! قد ن ی. توام استیحالش اصال خوب ن -

  دهیکرده، صاعقه وجرقه به بدن گر گرفته و دردکش ر یبه دل وذهن آرتا سراز یحرفش چه آشوب  نی دانست با ا ی اما نم د یگو یم

 .زند ی اش م

 مو از سرش کم بشه... هی اگه  یعوض -

اش؛ از   قهیبا چنگ زدن  ستادهیاش ا یجلو شد،ی اش خارج م ی نیب یکه تند تند از پره ها   یبلند ونفس ی هوا با گام ها ی ب د یمج

 غرد:  یشده خشن م د یکل  یدندان ها یال

 ها!  ؟ی کن ی م ی چه غلط -

 کنم و...  سره یاالن، کار عروسکت رو  نیجلو چشمت هم یوقت یبکن  ی تون  یم  یچه غلط اصال
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 مرد را تا حد مرگ ببرد بدون واهمه وعاقبت کارش. ک یخوب بلد بود چطور  خت،یر  رتشیغ ی شعله ها ی وباروت رو نیبنز

 شد: ده یصورتش کوب  یمردانه وبلند آرتا رو  ادیفر

چه   ینفس بکش ی جونت که از ترسم نتون لیعزائ شمی وم آمی دنبالت م استیدن ایتا دن   ،یاریسرش ب ییخدا قسم اگه بالب  -

 برسه فرار! 

 .باال رفت   یومسرور  حیبا تفر د یلب ِ مج  گوشه

  فایتنها حکم مترسک را ا آمد ی از دستش بر نم یکار  چیه ی خواست، دست وپا زدنش؛ وقت یرا م  ن یزده بود به هدف، هم 

 . کردی م

که برق نگاهش؛ تن خشک شده و گر گرفته آرتا را درجا لرزاند. حس بد و    یگل کرد، طور حواله مه  یهمان جا نگاه خاص از

از   د یبود اما شا یواه  د یام د یو ملتمسانه دوخت. شا  بیغر ن؛یبه او دست داد با تمنا و التماس نگاهش را به نگ  ی منزجرکننده ا

 .د ی شا آمد،ی برم ی دست او کار

 

  یبه باد رفت. وقت ی د یبه تخت زوار در رفته، با اندک ام د یشدن مج  کی زدشد، جدال چشم ها با ن د ی پرت مج نیخاموش نگ  نگاه

تخت پراند   یرا از رو  نیگل و نعره دهشتناک آرتا؛ تن ِ نگ دردآور مه   غی ج د یاش کش نیشلوار ج یگل را از رومه  یساق پا د یمج

 زل زد.   د یجم یوحش  یبه خو یبا بهت و ناباور 

 ؟ یکن یم  کاریچ -

 ابا جواب او را داد:  ی پروا و ب ی همزمان ب د یدخترک را کش ف ینح یمچ پاها باخشونت

 چشمش انجام بدم.   ی همه مدت صبر کردم تا جلو نیکه بخاطرش ا ی کار -

کرده تمام   اریصورت اشک ش  یکه به پهنا ی دهانش را با زحمت وهراسان فرو داد، نگاهش را از ضجه دوستش کَند به آرتا بزاق

 مبدل گشت. ی از دانه درشت عرق و آشفتگ  ختهیبهم ر  تینها ی بصورت اش سرخ و 

... بگو که  یقرص انداخت وانم یل ی تو لهینداشتم، بگو که خودت با ح یبگو که من گناه  کنمی بگو... ازت خواهش م نی... نگ نینگ  -

روحشم خبر نداره... بگو   ده، ی من جواب پس م ی داره به جا ی اونک نی... ببیگرفت  لمیف ف یکث ی که از اون صحنه ها ی خودت بود

 بگو...  یختیمن اون نقشه ها رو ر اکه به طمع ازدواج ب ی خودت بود
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قصد شکستن فک و    شیآرواره ها د،یگل معلق ماند. دندان سابسر مه  ی در هوا باال د،یجد  یحرف ها دنیبا شن د یمج دست

 دهانش را داشتند.

. به عمد با لحن  ستادیا ی شوکه؛ با چهره برزخ نیمقابل نگ  ن، یبه کف زم دنیتخت برخاست و با پا کوب ی چطور از رو د ینفهم

 :د یکرده پرس  ز یو ر یکرده، انگشت مقابلش باچشمان جد   لیما  یسر ی کلفت و ترسناک

 گه؟ ی داره م  ی چ نیا -

دارش    هی . چانه زاود یرا کاو د یرج به رج؛ رخ مج یب یبه زور آب دهانش را فرو داد، به زحمت سرش را باالگرفته با لرزش عج نینگ 

 اش کوباند. نه یدرهمش؛ ضربان قلبش را تند ومحکم به جداره س   یو اخم ها 

 دروغ...  -

 :د یتوپ رلب یوخصمانه ز  یدر هوا پراند، عصب  یکرده دست ظ یغ

 راستش رو بگو... تو، راستش رو بگو... -

 زد. باسوز و ناسور...   هی گر  ریجان محکم ز مهینبض زده اش، حالش را بد کرد که ن یگرفته اتاق و سر یهوا

 بگم!  یچ -

پشت   واری به د د،یاز ترس رو به مج یگرفته ولرزش ناش  ی که اشکش آرام آرام از گوشه چشمانش سرباز کرده، با صدا  یدرحال

 کج کرد:   ینه سر ناخن ملتمسا یها و فرو رفتن اشان ال مانیبا چنگ زدن س  د یسرش چسب

 همش همش... د ید  یخواستمش... اما... اما اون اصال من رو نم یمن... من دوسش داشتم، م  -

 پرتاب کرد:  رباران یگل تمه  ی انزجار وتنفر به سو یگرفت با حالت  یزار ینگاهش اوج نفرت وب رنگ

 من و اون...  د یفهم که نیبعد از ا یخواست، حت  یاونو.. م یول -

 توزانه حواله آرتا کرد: نه یرا خصمانه و ک شیحرفا کیدرنگ شل ی بابغض فرو داد، ب د، یمج زشده یبا نگاه تحرفش را  ه یبق

... پس شروع  خواستمی رو نم نیمن ا یول م، یدکتر تا گندش درست کن   هی  شیپ م یخودم ازم خواست که باهاش بر ی تو ناباور -

  ه ی رو ثابت کنم  ی زی چ تونمی نم گفتی کرد... م ی م ی اعتنا یبازم ب برمی همه م ی آبروش جلو  کهنی کردنش، به ا د یکردم به تهد 

 ...***... نیتا من رو به خانوادش نشون بده، بهشون بگه که من، عروس شونم نه ا گرفتم ی راهش م یماه... دو ماه مدام جلو 
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نوک   ی. سرماد یلرز د یب نیه بدنش عگل مات ومبهوت شده؛ گرفت. دستانش همرابه سمت مه  یاشاره باحرص مشهود  انگشت

 گرفته وگرم اتاق بود.   یانگشت ها در تضاد با هوا

. انحراف  اندازدی م  ی به نشانه شوخ نینگاه نگ  ک ینگاه به آرتا و  ک ی یو منکوب   یناباور  انیکرد، م یباور نم   دهیآنچه را شن د یمج

 گشت.  ی دو م  نیا انیم یب یچشمش با لرزش عج

  یکنم تا بتون  یازدواج دور  نیاز ا یخواست ،ی اون شب لعنت یلمایو فرستادن عکس وف داتیبا تهد  م، یشب نامزد نیواسه هم -

 آره؟  ،یشده بهم نسبت بد  یخودت رو هرجور

 گل دوخت: به نگاه زالل ونم نشسته مه  ی ا ده یرا با نگاه درنده و در ش یوآرزو اَمَل

  وونهی ... اون موقع دیکه دوسش داشتم، بش  ی خواستم تو عروس پسر یچون نم رو خراب کنم  ی خواستم نامزد ن یآره، واسه هم -

  ی دانشکده تا خودکش  یاش تو  میکردن با ت  یواسه به دست آوردن دلش انجام دادم، از همکار  ی که هرکار ی اش بودم جور

 کردنم. 

دلبرکش بود که   ی . آرتا اما... نگاهش مجنون وار رود یخز نینگ  یرو  د یفروغ مج یگل و نگاه ناراحت بحدقه زده مه  چشمان

غلط بود اما باالخره پرده   خیدرست از ب ش،یهرچند مکان وجا د،یشب شوم را به او بگو قت یباالخره توانست بعد از هشت سال حق

شان باشکوه برگزار  ا یشک سور وساط جشن عروس  یب شدند ی مکان شوم خالص م ن یاگر از ا و از راز سر به مهر برداشته شد. آن د

 ...خورند ی که همه غبطه م  یخواهند کرد، طور 

 !ن یرسمش نبود نگ  ن یا یول -

مردانه   ی گرفته و بو ی از هوا یاد یکه حجم ز  یق یبانفس عم نینگ  اندازد،ی افکارش خط م یرو  د یمج ریخش گرفته و دلگ  یصدا

 .کند ی دم م  یرا به سخت  شودی هاش م ه ی وارد ر د یمج

 بود؟  ی رسمش چ -

 ست؟یهستم که دلش با من ن  ی پسر یمن خاطرخوا  گفتمی بهت نم کهنیا

 بماله!  ره یکه کرده با وعده پول خواست سرم رو ش  ی عواقب غلط یرو  یحت

 بعدش نقره داغم کرد بارفتنش!  ی رو بهم زده چقد خوشحال شدم  ول شیخبر داد که جشن نامزد یوقت   یدون ی نم تو

 کرد!  شم یدر آورد و ک  یباز  یاون موذ  یکنم ول یکشاز قبل شد؟ من خواستم گرو منم کوتاه تر  دست

 ! یکه گول نخورد تو بود یتنها کس ی فکر کردند من مُردم ول  هی که خونوادم وبق بعدش 
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 مرد... نیکه هم  یبابت زجر  یخودت گفت ادتهیکار ناتمومم رو تموم کنم...   یو نذاشت ی کرد دام یپ یجورنرفته چه  ادمی

 

 بود.  شیکه در خفا درحال باز کردن طناب دور دست ها  یصامت ومسکوت گرفته شد، آرتا یبار انگشت اتهام مقابل آرتا نیا

  ن یا یخودم، نابود یتا زنده بمونم باچشما رم یمن بم یکه نذاشت  یتو بود  ،یر یگی کرد رو ازشون م  میمرد به من و زندگ نیا -

از اون بذر؛   یدار کرد  شه یاونقد ر ،ید یکه کش  ی... با حرفات و نقشه هایدلم کاشت  یبذر انتقام تو  که ی خودت بود نم، یمرد رو بب

 نه و نفرت بجاش رشد وتناور شده! یدرخت بزرگ از ک   هیکه حاال 

 

  زد با یپلک خسته ا  ینگاه م یبا ن د،یوجود داشته را محکم در پنجه کش  یخاکستر ی اش که تارها یمشک  یموها ظ یبا غ د یمج

همان جا قسم خورد دودمان آرتا را با   قت،یحق یو نجاتش داد اما با افشا  دهیکش  رونیب ا یرا از داخل در نیکه نگ  ی روز ی ادآوری

 .تیخاکستر عشقش مبدل کند. بدون رحم و انسان

با عجله قدم تند کرد به سمت تخت، نفس    عی سر یآن  میدر تصم دهیکش  ی تخت، نفس پرصدا هیکنار پا  مانیسرنگ کف س  دنیباد

 آرتا درجا محبوس شد و چشمانش گرد ودرشت شده به حرکات تند وفرزش!  نهیدر س 

گل؛ باخشونت کردن مه   یکه خم شد سرنگ را در کف دست گرفت، بدون نگاه کردن به چهره وحشت زده و قالب ته نیهم

رگ آرنج   یبدون لطافت ومالحظه سوزن سرنگ را رو  ، یخانده با پوزخند بر سرش، سر و گردن چر ی با داد بلند  د یرا کش شیبازو

  م یرج طانیگوش خراشش تا عرش خدا را لرزانده، ش  غ یکه ج یرفت، دختر   وا ن یزم ی دو زانو رو یرو  نیاش فرو کرد... نگ  فینح

. دل آسمان گرفت و رعد برق با  د یبار نی باران رحمت در دل زم ختند،یلبخند زدو فرشته ها ناراحت و حزن وار اشک ر تیبارضا

 صاعقه زد.  د،یقدرت جه

 کثـــــافطـــت! -

در فضا با    نیبلند نگ  غ یو ج د یدردآور مج اد یبار فر نیچشم و صورتش نشست، ا ی رو  یعقب گرد کرد مشت محکم د یتا مج 

از نفرت، خشم، غم، حسرت،  ی... آرتا با تمام وجود ناش د یبار یشد. باران با عظمتش طوفان ختهی ش باران درهم آمغر یصدا

. د یگرفت. باهر لگد قطره قطره اشک از گوشه چشمانش چک ی فوالد یومشت ها  د بار لگ  ر یرا ز د یمعشوقه اش، مج  یبرا یناراحت

گناه   ی ب یاش ستم کردند. ظلم روا داشتند، گناه گناهکار را به نام دختر  چشمش به عشق یجلو  که نیدرد داشت، درد آور از ا

 ! فینوشتند. ناجوانمردانه و کث

 *** 
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زن تفکر   یشُسته ساختمان زل زد اما افکارش به حرف ها مانیس  ییتکاند در سکوت به نما  یسر ن یبا بهت رو مادر نگ  کوروش 

 داشت.

 او را در بهشت زهرا دفن کردند! مارستان،یپرسنل ب د یکرده آن هم با تائ یخودکش  ن ینگ  کهنیا

 :د ی پرس  یابروان پهن اش با لحن دو دل یبه کوروش اخم چاشن ره یباتفکر خ یمحمدجواد

 ؟ یمظنون هست  یا  گهیبه کس د گهید -

 : و سرگردان ناالن کرد ج یبا نوک کفش چرم اش، گ ی قیخورده با نفس عم یتکان مختصر  کوروش 

 بگم!  ی دونم چ  ینم -

خبر   هی دو خانواده سه روزه خواب وخوراک ندارن... منتظرن   گهیبشه، از طرف د ری د ی لیممکنه خ  م یبجنب ریاون طرف اگه د  از

 ان...  یزیچ

 آرام دعاکنان بغض کرد: رلب یبه آسمان صاف چشم دوخت، ز د،یخورش  میرا باال گرفت بدون توجه به تابش مستق  سرش 

 شو و حفظ شون کن.  شونی پناه یخودت پناه، ب  ایخدا -

کنان چشم به فرمان الهه صدور بودند... خداوند  ی به عرش خداوند رفت، فرشته ها شاد د یسرش پر یاز باال عی سر نیآم مرغ 

 لبخند زد وفرمان صادر شد. 

 

  ی کوروش به صدا در آمد، خسته و کالفه گوشه چشمش را با انگشت شصت وسبابه مالش داد، پکر و درمانده بود از طرف  یگوش 

 نگران دوستانش... 

گرم   یخلوت کردن در روز بخاطر هوا  یکه برا وار ینار دک رشدهیتخت تعب  یاز رو  یبار جواد  نیتلفن اش زنگ خورد، ا دوباره 

 سرشانه اش فشرد:  ی را رو شیشانه کوروش گذاشت؛ فشار انگشت ها یبا اخم دست رو  د یبه لبه کتش کش یخانه، بلند شد. دست

 جواب بده.  -

سبز را فشرود با    کونیا آاسم، درج ت یاما به محض رو د یکش رونیشلوار ب  بیج ی همراهش را از ال یحوصله گوش  ی ب ده یکش یآه

 :د یشتاب زده پرس  جانیاسترس وه

 گل کج... الو مه  -
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 کوروش!  -

 رفته لب زد:  لیتحل ی بود، وقت بیغر ی واماندگ ک یآرتا، آن هم خش دار وگرفته  یصدا دنیشن

 !؟شدهی... چاخداای -

 محبوس بودند.  ییاکو شد که انگار درجا یآرتا بم و خش دار طور  یآمد از پشت خط، آوا  یخش خش یصدا

 گل..  دنبالمون... مه  ایرشت... ب ی ها ی کینزد ال یو  هی  ی... تو میشمال یکوروش...! ما تو  -

 .دهد ی بزاق دهانش را به زحمت قورت م  د،یپر ی کوروش با اضطراب م  یی. رنگ و روشد ی مدام قطع و وصل م  صدا

 

هوا با   یاو در شوک است. ب د ید ی وقت  ستاد،یکنار کوروش سنگکوب شده ا شیالبته با گره کور ابروها جانیه با تعجب و  یجواد

 حرص تلفن را گرفته و خود با فرد پشت خط حرف زد. کوروش...

سلب کرد. نگاهش دو دو   یو توان را از جسم فان  دهیچسب ن یبه زم شیگل آمده، پاهاچه بر سر آرتا و مه آن  دنیکوروش باشن اما

 . د یزده اطراف را کاو

 رو به کوروش گفت: یبا تشر بلند  ی جواد د، یاشان که به درازا کش انیبود. سکوت م رممکنی سخت که غ باورش 

 شد...  ریبدو پسر، بدو که د -

رو به کوروش صامت با   ، یکردن سمت درب آهن زده با عجله و قدم تند  ر یاز همان دزدگ ده یکش رونیب بش یرا از ج چیسو عیسر

 افسوس دوباره تشر زد: 

 ! گهید اید ب   ست،یحرفا ن نی بجنب تا خودشون به کشتن ندادن! بجنب االن وقت ا -

ناراحت و نگران با نگاهش به رد خودرو تا   نیهول و شتاب زده به دنبالش روانه شد، مادر نگ  یخورده با قدم ها یتکان کوروش 

 درب را بست. یف یسرش در آورد، مغموم با تفکر و اخم ظر یچه چشم دوخت با ذکر صلوات چادرش را از رو کو یانتها

. دل دلش نبود. احساس  د یکوب  شیپا یآرتا، مدام لب فشرد، مشت رو  یبود، کوروش با واهمه برا  یدرحال رانندگ ییسرعت باال با

 فرو برود!  ن یکه ممکن بود با کله به زم  یشده، طور  ی خال یجد  یجد  شیرپای کردن داشت انگار که ز یته

 چشم دوخت:  ی جواد ی رخ جد  می با ماتم به ن دهیو اضطراب امانش را بر دلشوره 
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 حالشون خوبه؟  -

به    یسر ش؛یاخم ها وند یحواله اش کرد با فشرودن لب و پ ینگاه گذارا  مین ی مرد کنارش بود، جواد د یو تائ ی منتظر دلدار انگار

 طرف باال فرستاد: 

اون منطقه خبر دادم فقط خدا کنه که   سی... من به اوژانس و پلهوشهی... گفته دختره بمینرس  ریفقط دعا کن که د دونم، ی نم -

 نشه...   رید

نشست. دست راستش کنار   شیها یشانیموها و پ ش یکنار رو یافتاد، عرق سرد  دن یاز تپ یلحظه ا  ی مردانه اش برا قلب

 . د یدر را محکم مشت کرد با بهت بزاقش را بلع  رهیدستگ 

  کهن یتوانا سپرد. دلش آرام بود با ا زدانیرا به  ز یبلد بود خواند آنقد خواند تا دلش آرام گرفت و همه چ هی دل هرچه دعا و آ  در

 دعا کرد.   و آرزو د یخودش قرار داشت اما با تمام ام یاسترس و دلشوره؛ آشوبش جا

 

با دو دست، تلفنش را چنگ زد و   د یهمراه کوروش زنگ خورد، بند بند وجودش لرز یچالوس را رد کرده بودند که باز گوش  جاده

 وصل کرد:   عی بدون نگاه کردن سر

 ... میالو آرتا ما تو راه -

 ! یچ -

 کوروش!؟   یگی م یچ

 کجاست؟ نا یاالن آرتا ا یخبر دار  تو

 خودش تکان داد:  یبه تاسف برا یدر نوسان بود، سر  ظ ی با غ شیچشمان ها مردمک 

 ...ششونیپ میری م  می آره، ما دار -

 

 اشان و االن در شمال گرفتار هستند. دن یدزد ست،یگل مساعد نکه حال آرتا ومه  نگفت

 : لدایزده گ  جانینگران وه یهمهه که خش خش وخط افتادن پشت خط سپس صدا یو پشت بندش صدا  ایخفه مح غیج

 الو... پسرم، االن... االن دخترم، مه گل چطوره؟   -
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 شما؟ نیکجا  خوبه؟

 شد. قت یناچار به گفتن حق د یلب ساب یباال پراند، عصب   شیبرا یانداخت که باال یبه جواد  یمستاصل و پراستهزاء نگاه کوروش 

 دنبالشون، شمال هستند و...   میری م م یدار ی جواد ی من و آقا  ستین ی زیچ -

 پابرهنه افزود:  یقرار  ی ادامه دهد با عجله هول و ب نگذاشت

 . میافتی ... االن راه ممیآی باشه... باشه، ماهم م -

 :جاده و بارش تند باران چشم دوخت  ی چانه اش نگه داشت به لغزندگ یرو  د یکش شیموها ی پنجه جلو ج یو گ رانیح

  نیشما بمون آد،ی بسکه تگر م ادیب لیخرابه، هرلحظه امکان داره س  ی لیشمال خ ی بعدشم هوا گه،یمن هستم د ن؟یایکجا ب -

 .دمی شد بهتون خودم خبر م  ی خونه، هرخبر

 

 :د یبه گوشش رس  یواضح با خش خش  یتیونارضا  یفیُشره زد با ناله خف  لدایگ اشک

 خدا... ی ! اهیاالن تو چه حال ست یپاره تن من معلوم ن ام،یکه من دنبال بچم ن  شهی نم -

 تماس را خاتمه داد: یبا لحن محکم و قاطع د،یکش  یقیسرهم چندبار نفس عم پشت

 زنن... فعال.  یشرمنده االن بچه ها زنگ م  کنم، ی خونه، خودم خبرتون م نیبمون -

 : د یخود کش  ش یبه چانه و ته ر ی داد. دست  شیلب ها  یلبخندبه آنحنا  یجواد  د،یبا قطع کردن تلفن اتمام رس  لدایبلند گ یصدا

 !طورن یکه ا -

شوم وبد را به آن دو نگران،   ی روشن شد وعامل خبر یجواد  میس ی و حرص رو به رو زل زد که ب یرا جمع کرد باچشم تنگ  لبش

 رساند.

 ه؟ یکردند، دستور چ کیبا اسلحه به سمتون شل رایگبه محل مورد نظر اما گروگان  میهستم، ما اومد  ی قربان، خُرم -

 

اش را چنگ   میس ی زودتر ب یکه جواد  د یتن اش را جلو کش  یدستش از کنار بدنش افتاد با دستپاچگ  د،یپر ی کوروش به آن رنگ

 نبض زده مسلط به خودش با حفظ اخم، مانع کوروش هول شد. قه ی شقزده با 
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 انه؟ ی یباهاشون مذاکره کن ی تون  ی... م گمی م ی چ نیگوش کن بب ی خُرم -

 جواب داد:  ریانداخته، با توجه به فرد مسلح پشت پنجره، بدون ترد س یخ یمیقد  وار یبه پنجره شکسته با د ینگاه یخُرم

 کنه.  یم  کیبه سمتش شل رهی جلو م  یگمون نکنم، چون هرکس -

 حرص زد با تکلم واصابت لحن اش گفت:  یجواد

فعال دست نگه    کنمی م د ی... تاکسمتشون بره تا من خودم رو برسونم ایکنه   یراندازیکدوم افراد ت  چیه د یوجه نزار چیبه ه   »

 ... » امیتا من ب د یدار

 تر از قبل افزود:  نرم

 ... من تو راهم. د یاوژانس وگروه امداد رو خبر کن میخونوادشون نگران و دلواپسن... ت رن،ی گناه اونجا اس  ی تا آدم ب  دو -

با سطح لغزنده، غرش   کیها و اصطکاک الست کیالست غ یرا شتاب داد، ج ش یو به سرعت خودرو  دهیرا شن یخُرم  "چشم "

 را به وجود آورده بود.   یبیعج

ش رد شده با دلهره و اضطراب فرمان  چشمان ی باسرعت از جلو ز یه همچنان درحال بارش تندش بود، همه چو گرفت   یابر آسمان

 خود را هرچه زودتر برساند. د ی را محکم فشار داده، سرش از درد در حال انفجاربوده اما با

 *** 

سرافکنده سر    ن یبود، انداخت. خصمانه با خشم نگاهش را از او به نگ  انیعص د یمج ی رو شینگاه تشعش آورش که گداخته ها با

 کرد:   یدندان قروچه ا ظ یداد با غ  بانیبه گر

 . خورمی قسم م   زارم،ی گلم اومده باشه جفتتون زنده نمسر مه  ییخدا اگه بال ی تو بود! به خداوند   رسریفتنه ها ز نیهمه ا -

 شد: رهیگل درآغوشش خحزن وار به او و مه  ی غم ،یانو بار ان یاش باالرفت با چشمان گر ن یف نیف

 ...؟ یحالش، چقد دوسش دار خوش به  -

 از خون آبه ها چشم دوخت:  سیخ نیبا ماتم نگاه گرفت به زم د یاز ته دل دردمندش کش یسرد  آه

تو    یچقد عاشقتم، ول بهت ثابت کنم  که ن یکردم هم بخاطر ا میمن باشم، هرکار ت یخواست تنها زن زندگ یدلم م ی زمان ه ی -

 !ین یبی هنوزم نم ،ی د ید ی رو نم  چاره یمن ب ی بودن که تقالها دهیانگار، دلت از سنگ تراش 

 نشون دهد! ابدا... یداشت که آرتا به او توجه د یهنوز هم ام نیدار بود، نگ  خنده



 جورچین 

177 
 

 گل جفت هم، همزاد هم؛ نفس هم بودند االقل از نظر آرتا.تا باور کند آرتا ومه  د یکشی خودش م  ی رو د یخط قرمز پهن با کی

بود که   یسرنگ  یگشت اما تمام افکارش رو  ره یخ هوش یگل ب زده و دستش را جابه جا کرد، نگران و مضطرب به مه  یپوزخندتلخ

 کرده بودند.   قیبه رگش ترز

 ثابت ماند:  یتخت فنر   یخواب رفته اش رو  یخورد که پاها ی تکان سخت ناگهان

 ها؟   ن،یکرد ق یگل ترزبود که به مه  یاون سرنگ چ  -

به در قفل شده انداخته با هراس  ینگاهم ی لب، آرتا را وادار به سکوت کرد. وحشت زده ن ی آهسته با انگشت گذاشتن رو نینگ 

 را چنگ زد:  نیزم

 !کشهی هرسه مون م آد ی االن م ن، ییپا اریصدات رو ب س، یه -

 : د یزد با تمسخر وانزجار توپ ی بار پوزخند صدادار نیا

 واسم...  گهیکه د  یبفهم یخوا ی... چرا نمایب لم یبس کن، کم واسم ف -

 !آرهی م جاه ی ... صدامون رو بشنوه دخل مارو باهم شناسهی نم چکسمی و ه ده یاون االن مواد کش -

 مواد...!؟  -

 زوم شد. قی ترز ی به جا یبیبا ترس غر تیهاکرد و درن یخود هج  یچندبار کلمه مواد برا  متعجب

 نجوا کرد:  رلب یناباور وشوکه ز ی زده با لحن سکته

 ن؟ یکرد ق یبهش... بهش مواد ترز ی عنی... یعنی -

 :د یبا داد غر یکنترل نشده ا  یاعصاب و روانش خط انداخت، آتش درونش فوران کرده با صدا یرو  ن یمعنادار نگ  سکوت

 جواب من رو بده...!؟  -

 برخاست: شیاز جا یمانیس  واری قبض روح شده با چنگ زدن د نینگ 

 خواستم... یخدا نممن... من... ب  -

گل با  را باز نکرد... مه  شیچشم ها یداد. اما ال  یگل را هم تکانشده مه  هوش یکه همان تکان، تن ب  یطور  د یکش  یبلند  عربده

 برد.  ورش ی  نیسمت نگ  ی بلند  یگذاشت. خودش با قدم ها ی تخت فنر ی نبض زده رو ی سر داغ شده با  یلرزان و بدن یدستان
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 لحظه گوش کن... من... ه یآرتا...  -

  غ یدارش، دور گردنش حلقه شد با فشار انگشتان درحال خفه کردنش؛ ج قه ی راهنیپ ی آرتا از رو  رومند یکه دستان ِ ن نیهم

بلندش ناخن به   یبازو ودستان پهن آرتا را چنگ زد، با ناخن ها فشیستان ظر. سپس با دد یاز وحشت و هراس کش یناش  یبلند 

خشمش  ی ناخن ها، ناجور رو  یخون و سوزش جا کهیو کَنده کرد. رد بار د یاش آرتا را خر ی ناخن؛ گوشت و پوست دست وبازو

و درد تا مغز    دهیهمراه پارچه مانتو خراش  ن یکه پوست کمر نگ  ی باال کشاند... طور  وارید  یاز رو  ظ یرا با غ شیبار گلو ن یافزود که ا

 استخوانش رخنه کرد. 

با باال   د یدفعه باز شد، مج  کیکه درب  کردی م د یرا تشد  ی خفه گ ژنی و کمبود اکس  یرو به کبود  شتریوب شتر یسرخش ب صورت

برد... به مدد   ورش یوشتاب به سمتش   ع یسر ن، یآرتا با نگ   یز یو نگاه خمارش به آن ها زل زد اما به محض گالو ی نیب دنیکش

 . د یکش رون ی شده ب خکوبی م ن یضربه مهلک به کمر آرتا، دستان او را از گردن نگ  کی مواد زورش دوبرابر شده با 

 

و حدقه   یتابی کرده، با ب  یرا بررس  شیخشک کرده با دلهره گلو یسرفه ها یاپیبا وحشت و چشمان حدقه زده چندبار پ نینگ 

راحت تنفس   ی شد. در همان حال برا ره یخ نیدو مرد خشمگ  زیُسر خورده با غم فراوان به ست نی زم  یچشمان اش رو  ی زدگ

 داد... ی کردن ماساژ م

 !؟ ی تو آدم  ،یبکن  یفی کار کث نیهمچ چاره یبا اون دختر ب  ی رذل پست، چطور تونست -

 ... فیرذل کث ی کمتر  وونمیح ه یاز  تو

 بزرم راه انداخته بودند... دانیشده انگار که م زیباال گرفته و هردو باهم گالوو کوب اشان   زرد

  غی ضجه و ج یآغشته از خون آنها، صدا  ن یدادند. خاک زم  ینثار جان وتن هم م  ک یرک یو ناسزاها  ادیمشت و لگد به همراه فر  

 بدل کرده...   یمنزجرکننده ا  یصحنه ا نینگ 

رد شدند  یمحتاط با گرفتن اسلحه و آماده باش، از کنار در زنگ زده به آهستگ  دند یباال پر واری از گوشه د اطیآرام و بااحت ماموران

... سه مامور با عالمت دست پشت سرهم سمت  یو عربده کش اد یفر ی گرفته وخفه شدند... با صدا  ی با هوا کیتار  یراهرو  انیم

با عجله و مسلح داخل اتاق شدند از   عیسر  ر،یت کیشل یبا صدا دند یپشت درب که رس  اطیاحت منبع صدا راه افتادند، سرعت اما با

 را گرفته جاخوردند. شیمثل مار چمباتمه زده و بازو نیزم  یکه رو  رخورده یت  یآرتا دنید

 زود...  نیزم  نیاسلحه تون بنداز- 
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قرار داد، هرسه   ن یسر نگ  ی را رو ی اسلحه ا ی با چاالک مواد که عقل اش را زائل کرده بود،  ر یتحت تاث د یکم داشتند، مج  وقت

 بود؛ کنار چارچوب در خشک شدند. ت یقابل رو شانیهاسرشان که تنها چشم ها و لب  یو کاله رو  یدست مشک   کیمامور با فرم 

 نشانه گرفت: د یاسلحه را سمت مج یاز آنها کلفت و جد  یکی

 ... یقانون بش می زنم، بهتره تسل یات مگلوله تو کله   هی  ، ینش میاگه تسل -

کرد، گلوله به شکم فرد خورده و دو مامور   ک یهوا شل ی آخر زده و به سمتشان ب می به س  د یحرفش تمام نشده بود که مج هنوز

 گرفتند...   نیکرده واز اتاق متفرق شدند کنار در کم ین یدرجا عقب نش گرید

  د یگزی دندان م ر یرا ز شیمدام لب ها آمد،ی از کتفش خون م د، یچیاند به خود پ ده یکه سرش را بُر ی از درد به خود مثل مار  آرتا

 را دفع کند. ر یت یاز درد و سوختن جا یناش  اد یتا فر

  ی بود که حت د ی گل و جُنون مجاش بابت مه  ی شد، تنها نگران ریصورت سرخ اش سراز ی رو قهی شق یدرشت عرق کنارها ی ها دانه

  ن،یرنگ نگ  ی فروغ قهوه ا  یسرش آماده باش نگه داشته، چشمان کم سو و ب ی هم رحم نکرده و فشنگ اسلحه را رو نیبه نگ 

 دوخته شد.  یزخم یبه آرتا  د یحدقه زده و ناام

 صدا و درسکوت لب زد:  یب

 ؟ یخوب -

 بود!  نگرانش

که دام   یکس  یبرا وانه ی د ی مرد یکه خودش با همکار  یجهان بوده، دختر  ع یاتفاق وقا نیمسخره تر  روزگار که نه، جزء بیعجا از

 در دردسر انداخته بود.  بیکه همه را عج  ی طور دهیکه توطئه چ یاو نگران بود، همان ی برا گونه نی پهن کرده ودوسش داشت؛ ا

 را مخاطب خودش قرار داد:  د یمج رلب یبود، ز دن یچشمه اشکش درحال جوش  یبا دلهره درحال نینگ 

 ؟ یکنی م کاری چ -

 : د ینگاه کردن سمت دخترک وحشت زده در آغوشش، محکم با آثار غضبناک غر بدون

 خفه شو...  -

 هوا پچ زد: یالله گوشش ب  دم

 . امین کن تا بروش  نیماش  رون،یبزن ب یبدو از در پشت عیسر رون،یب م یاز در رفت یوقت -
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که    یطور  د یشعبده باز را نداشت، به زور بزاقش را بلع د یرفتار از مج  ن یانداخت، توقع ا نییو دل شکسته سرش را پا ناراحت

زده،   یسمت آرتا انداخته، پلک محکم یونگاه حسرت زده ا   یبیبا غم غر ده یدوان شهیتکان خورد. بغض ر نیسنگ  ش یگلو بکیس 

 بود به چشمان زاغ آرتا چشم دوخت.  دایدلهره وعشق هو  رت؛شده با غم؛ حس نیکه عج  یب یبا لبخند عج

 کرده کلفت گفت:  نیسرش؛ به دو مامور کم یماشه رو  د یرا سپر گرفته با تهد  نیکوتاه و محتاط، نگ   یبا قدم ها د یمج تینها در

 .کشمشی کنار، م ن یاگه نر -

 ش پچ زد: خود میس م ی و دم ب  ده یلب ساب ده یکاله پوش   مرد

 قربان؟   ه،ی دستور چ -

 صادر شد.  ی با استراژد  ینیآمد ودستور عقب نش یخش خش یصدا

با   ینینشو دخترکنارش بود، هنگام عق  د یداشتند اما هنوز نگاه اشان سمت مجعقب عقب گام بر  رخوردهیمرد به همراه فرد ت   دو

 زل زده بودند... د یهمان چشمان ترسناک به مج

را گم کرده بود. استرس و ترس از عواقب   شیدست وپا نینگ  دند،یکش  رونیب ی از اتاق به آرام ی بته دو دلخشم و نگران ال با

 .او خود را باخته بود  او را علنا از صحنه روزگار محو کرده چون  نده یکارشان، دلواپس آ

شده و همگام او   یکنار گوشش، او را از بُهت پراند وناچار به همکار یباتشر بلند  د یرا کش شیکالفه و خسته با خشونت بازو د یمج

 داشت.قدم بر 

 نگاهت به جلو باشه، اگه اومدند جلو خبرم کن...  -

به   یکالم  نی شدند. نگ  کیبود، محتاط وار نزد یکیکه درب بار  الی و یبه درب مخف  یمنته  کیراهرو تار واری عقب از کنار د عقب

 شدت اضطراب و استرس درحال غش کردن بود. اما از  اوردهیزبان ن

 بدو...  ع یکردم سر ک یتا شل -

 و ترس به ساعد دستش چنگ زد:   یزده با نگران بهت

 ...زارمی ... من تنهات نمیتو... تو شوهرم رمی !؟ نه، من نمیچ -
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 شدند،یم  کشانیکه نزد   یخود به عقب رانده با خشم به سمت دو ماور  ی را از جلو نینگ  ع، یحرکت سر کی توجه با  ی ب د یمج

 :کشد ی م  ینیخشمگ  ادیسنگکوب شده فر نیدود ساطح شده اش؛ رو به نگ  ی همزمان با خروج فشنگ و بو کند ی م کیشل

 ... بدو برو جونت رو نجات بده... گهید برو د -

دستپاچه درب را باز کرده با چشمان اشک آلود و    نینگ  وار، یسنگر کردن پشت د دن، یبه سمت اشان و از جاپر ریدو ت  کیشل با

 رو به همسرش التماس کرد:  ی لرزش  یلبان

 ... ای... فقط بایتو رو به جون من زود ب -

و   دهیکه به آخر خط رس   کردی هنوز گمان نم ده،یبار چش نیاول یبندد. ترس و اضطراب را برا یهم م  یرو  ی پلک آرام د یمج

 ممکن بود... 

 ...  د یدَو  د یسف نگیر کانیکه از خود سراغ داشت با تمام قوا به سمت پ یسرعت تیعقب گرد کرده با نها 

پنجه پا   ی ناباور رو ستاد،یا شیسرجا ی به قلب ومغزش فرو کرد، خود را باخت با مات زدگ ی دلهره آور  یرعشه ا  ، یراندازیت یصدا

 .د یچرخ

اشک  یلرزان و چشمان ی خورده با لبان یتکان محکم  ی پ دری پ کیبا شل داد،ی بد م  ی ها واضح و مشهود بود، دلش گواه یراندازیت

اشک ُشره   ینشست با بهت دانه ها  کانیرساندند... پشت فرمان پ کانیعلنا تن ِ خشک شده اش را به زحمت تا پ شیآلوده؛ پاها

 شدند. ر یمانش سرازوار از گوشه چش

جز اطاعت نداشت و   ی که چاره ا ی نقشه ا ی . براهمسرش  ی فرمان گذاشت، از ته دل هق زد برا یو ضعف سرش را رو   یناتوان با

 وگرنه...   دادی انجام م د یبا

 

 را لمس کرد.  د یبرد و نبض مج شیسر زانو نشست، دست پ یزانو رو  یرو   یق یبا اخم عم یجواد  د،یو تنش ها که خواب  تلفات

 زد!  ینم

 

مکث   د یجسم غرق خون مج ینگاه وحشت زده اش رو  ی آوردند، ول ی نزد جواد  ی خشک شده را ماموران با زدن دستبند  نینگ 

  ی باال سر همسرش رو د، یپا به عقب چرخ کی ی که رو ی زده درحال رونیو چشمان ب ی کرده از پشت با ناباور  یکرد. غالب ته
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  ی لرزان و ب  یبردن دست راستش؛ با لبان شیبا پ ی وقت کرد یمثل حال مرگ را تجربه م یزد انگار، حال ی، قلبش نمخاک افتاد

 که آغشته به خون همسرش بود ناباور لب زد:  ی نفس اش لمس کرد، با دست یذره ا ید یاو را به ام ی رنگ، دستش کنار لب ها

 ...! د یمج -

جنازه اش   ی ایزوا ی رو ی قرار ی و ب یبا تمام دلتنگ  یخبر ناگوار، چشمانش حت امد یبود و پ د یکه رد خون مج ی دستان د،یلرز

 علنا وا رفت، خشک ماند اصال سکته کرد.  د،یروح و سرد مج ی صورت ب ی همان دست رو دنیبا کش ی. وقت دند یلرز

و تَرش   سیافتاد، مژگان خ  ن یزم ی رو د یبا چشمان حدقه زده اش کنار جنازه مج  د یتن اش گرفت و بزاق دهانش خشک عضالت

 شد و...  نیهم سنگ  ی رو

 : د یکش ی جلو آمد با لمس نبض گردن اش نفس آسوده ا یاوژانس با نگران دکتر 

 غش کرده!   -

مغلوب   د یدو دو زده ناباورش را به مجانداختند، آرتاهمان نگاه  نیسمت نگ  یبارو غم نگاه تاسف  یوکوروش کنار هم با ناراحت آرتا

که    یبیدرد سوختن عج ان یم اورد،یسرشانه اش داشت نتوانست تاب ب ی رو  یشده دوخت، وزن بدنش را به همراه سوزش بد 

  ن یزم ی شد که با سر رو زی خ میدفعه ن کی  کرد؛ یاش حس م نه یقفسه س  ی که رو  ید یپشت کتف اش را احاطه کرده و فشار شد 

 شد... ده یسطح خاک آغشته با خون کش یاش رو  ی نیواژگون وار برخورد کرد، ب

 آمبوالنس کردند. یراه د یباز شده او را هم به همراه جنازه مج نینگ   یدکتر، دستبندها  هی با توص 

گل، رو به  مه   ش هویجسم ب ی شده رو خکوبیبار م نیسرشان، آرتا ا یآرتا را گرفت با آمدن دکتر باال   یبا وحشت، بازوها کوروش 

 کوروش زمزمه کرد:

 مه گل!؟  -

 

 گل اشازه زد:که داشت رو به مه  ی بیبدنش را فرا گرفته با درد عج یکه رعشه بد   یدرحال

 ... نینجاتش بد  د یبر -

  ی ا قهیسرد بودن بدن اش، با شق دش،ی گچ و سپ  یگل و رنگ و رو مه  دن یآشوب شده با د ی آرتا را به دکتر سپرده، خود با دل 

 بض زده، زمرمه کرد:ن

 ... نی... انیخدا... ا ای -
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گل  مه  یدو زانو جلو  یدرهم رو  ی دکتر جوان با چهره ا گر، یبه دکتر د  ی گل کرده، با اشاره احواله مه  ینگاه موشکافانه ا یجواد

 نبض را لمس کرد... یدستش را بُرده، جا د یسر پا نشست، با ترد

 زد!  ینم

با اندوه وتاسف   ی شده، سر ره ی به او خ ی گل زانو زده و با نگرانرو به کوروش که کنار مه  یزیانگ با تاسف و لحن غم د یرا گز لبش

 تکان داد: 

 تموم کرده!  -

 شد: نیسوز آرتا عج خاموش او در نگاه مات و ناباور کوروش با ضجه بلند جان نگاه

 نــــــــه! -

 ....ـــــایخـــــدا

  شیداشت که از جا  یواه  د یهنوز ام د یشا شد،ی که از صورت مثل ماه شب چهاردهم معشوقه اش کنده نم ی بیو مات بودن غر  

  یدردش شود... اصال سربه سرش بزارد تا او را حرص  یمرهم رو  د،یاز عاشقانه ها بگو شیها را جبران کند، برابلند شود و لحظه 

 ... مالبخند بزند ا  طنتیکند خودش هم با ش 

جسم   عی سر ق یدق  ناتیداخل اتاق شده با معا ع یامداد و اوژانس سر می ماموران ت ؛ یسروان جواد   و ییجنا رهیگرد دااشاره سر با

بخش   مارستانیبه ب ی سروان جواد د یاک ه یرا صادر کردند با توص "فوت "کلمه   یپرونده ا ی برانکارد برده و رو ی گل را رومه 

 شود.  ی اش ط ی قانون یکند تا به ارشد خودش ارائه دهد. کارها ل یپرونده را تکم قات یمنتقل شده تا تحق  یقانون یپزشک

 تخت زوار در رفته اشاره کرد:   یرو  ی خال یآرتا شده که آرتا با بغض و درد با انگشت به جا ک ینزد یپزشک میت

 ... کنمی ... خواهش منیگل برس اول نامزدم... اول به مه  -

 انداخت: قشیحواله رف ی زیاشک چشمش را با پشت دست پس زده و شوکه نگاه غم انگ نم  کوروش 

 آرتا...  -

 را نوازش وار گرفت. قش یکرده تا بدن اش را باال بکشد، که کوروش دستان داغ و لرزان رف نیخود دستانش را ستون ِ زم آرتا

  بانیکه گر یگل با عذاب وجدانو نبودن مه   یعمر تنها کی د یترس ی م شد،ی کنَده نم خته ی تخت بهم ر  یوحشت زده آرتا از رو  نگاه

جان خودش   ای. ماند ی شک تا ابد تنها م ی ب  افتادی اش م یی دختردا یبرا ینکرده اتفاق یاگر خدا آوردی شود قطعنا تاب نم رش یگ

 .ستاند ی ا با دستان خود م گل رجان قاتل مه  ای گفت یگلش وداع م دوباره مه  د یرا به ام یگرفته و دارفان ایرا از دن 
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دهان    یرا رو   ژنیکپسول اکس یپزشک کی با تکن عی سر زات،یامداد از شوک آرتا استفاده کرده، دو مرد جوان با روپوش وتجه میت

 خم کرد:  یسر  ی درحال زدن آمپول به جسم ِسرشده اش بود، رو به جواد گریآرتا گذاشته و مرد د 

 درمان کرد..  شهینم جان یا میبر د ی ... ما بامارستانیب  میبر د یبا ع ی سر ستیحالشون خوب ن -

از درد در   یناش  ادیخورد که فر یمحکم  یو ناغافل تکان ده یکش رونیب  ژنیماسک اکس ع یحرف دکترجوان، سر دنیبا شن آرتا

 اتاق، پردرد اکو شد...  یفضا

خارج   زیاز وقوع حادثه غم انگ  تیبا تاسف وعصبان گوشه چشمش را خاراند با اشاره به دکترها، خود از اتاق  یق یبا اخم عم یجواد

 شد.

 نجوا زد:  رلب یسمت دکتر کرده ملتمسانه ز یسر نیغمگ  کوروش 

 آم.  ی... منم پشت سرتون م کنمی خواهش م  د، ینکن غی در آد ی از دستون بر م یهرکار  -

 مارستانی به ب دنیآرتا، خود فشار و محل زخم را تا رس  ی برا گر یتکان داده با خبر کردن برانکارد د  یسر ش یجوان با تشو دکتر 

 منتقل کنند...  مارستانیتر به بخش اوژانس ب  عی امداد را انجام داده تا سر هی اول یو کارها لیاستر

 *** 

 هفته بعد...  دو

 

رنگ   یلبان ب  ی را جلو ر یسوپ ش  یهان کرده، قاشق حاو پن اش یدارش را پشت لبخندساختگ شه یکه بغض ر ی غم محزون با

 گرفت. ش یورو

 . کمیجان من بخور... فقط  -

 روح اتاق ُسراند.  یب د یمات وسف وار یاش را به د یاز هرحس  ی خال یتوده ا  نگاه

 ؟ یخور ینم -

 

 سکوت! بازم
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و الغر دوست    فی تا بلکه موجود نح د یخند  ی م زد، ی وتالش مدام حرف م ی و با سع آمد ی م دنشیهر روز به د که ن یروزها با ا نیا

 .شد ی از دهان کوچک او خارج نم ی آوا چی دهد اما ه ه یاو هد  صیبه نگاه تشنه و حر  ش؛یبایکنج رخ ز  یاش، لبخند نرمک یداشتن

روح را   یگرفته اتاق ب  ی آزار مانده که براثر دوز داروها تنها فقط هوا ی تکه گوشت ب   کیاز آن همه شکوه و اقتدارش تنها  فیح

 . کردی تنفس م

 رما؟ی من م ی اگه نخور -

  یحت ا ی یرییتغ   د ینگاه تشنه اش را رج به رج صورت او چرخاند به ام د،ی تفاوتش خروش  ی و ب ی چهره خنث دن یوجودش با د  تالطم

 ... یلبخند 

 شدم؟ بهیواست غر نقد یا ی عنی -

 به حضور او.  تیاهم ی بود، کامال ب د یسف  وارید  خینگاهش هنوز م مشی

تخت بلند کرده با نفس   ی تنه اش را از رو  میکوچک گذاشت، ن ز یم یکنار تخت رو  ی زچوبی م یو بشقاب سوپ را رو   د یکش یآه

 شروع به حرف زدن کرد.  یخاص یریو دلگ   یحفاظ بود اما با دلتنگ   یشد. نگاهش رو  کی سمت پنجره کوچک نزد ی کالفه ا

 تا باهات حرف بزنم...   آمیم  شتیو منم به عشق تو هر روز پ ییجان یدوازده روزه ا -

 را طرح زد:  یمات پنجره نشست و خطوط شه یش  یرو  دستش

 ...شناسمتی نم گه یکنم د ی ... حس میکن  ینگاه م  ینه حت  یزن  یم  ینه حرف ده،یچه فا یزنم ول ی حرف م -

 : د یدارش کش  ه یبه چانه زاو  یدست  دهیرنج

  ی بشم ول التیخی تا ب  کنهی فرو م  ی مغز من لعنت ی حرف تو یکل جانیا  آمی که واسم مهم نباشه مامانم هربار م   خوامتی اونقد م -

 کنم؟   یخوام زندگ یازم رد شد چون نم یبگ  اتیبه ح اینفس بکشم  خوامیبرو من نم ی به هوا بگ  شهی مگه م 

  ، یبا کالفگ  د،یتخت کوب ی انتها یبا کف دو دستش محکم بدنه فلز ستادیش ادرنگ مقابل تخت   یب  ادیزو عشق    یقرار  یب با

 و حسرت. ی ریدلگ 

قدغن  جانیاصال اومدن منو به ا ایفحش بده  خوادی دلت م  یمنو بزن... هرچ ایبکش... اصال ب  غ یسکوت نکن، داد بزن، ج نقد یا -

  ی بزنه نه اصال منجمد بشه، م خیتنم از نگات  ی زمستونت، تموم سلوال ی که از سرما یطورن ینگام نکن، ا یطورن یکن، فقط ا

 ...نمتیبی م ی طورنیا شمی من تموم م ، یمن ی به جون خودت که تموم هست کنم ی دق م واال...؟ نه! به  کنمی که دق م  یفهم
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نقص اش که رد ِ خراش و ناخن بوده را آواره وار   یصورت ب  ی رونگاهش را  ،یبا حسادت خاص د،یزبانه کش شیدر چشم ها اشک

 با غم دوخت:

کردند   ق یکه بهت ترز  یاون کوفت  گنی ... همشون میست یخوب بشو ن گهیچون تو د شتیپ ام ین گهید  گنی همه بهم م ی دون ی م -

 ... یول  یبهت داده که فقط نفس بکش ینبات  یزندگ  هی

علنا درحال   شیمشت کرد، فشار عضالت انگشت ها نیدستانش را خشمگ  د، یچک یبا غم فراوان یگوشه چشم چپش قطره اشک از

 بود.  شیرگ ها یپارگ

 

 !یسرد وخنث رهیسکوت سکوت و نگاه خ افتاد، ین ی اتفاق چیه بازم

که سد نگاهش به   ی طور ستاد،یمام قد انکرد، تخت را دور زده مقابل اش ت  شیپاک کردن اشک ها ی برا ی که تقال ی درحال آرتا

 آرتا دوخت.   دهیبه صورت کالفه و ژول وار،ی د ی رگیخ یبار به جا نیکدر شکست. ا  وارید

  د،یخورش  میتفاوت تابش مستق ی کرد. آرتا ب شه یرخ آرتا، چشمان زاغ اش را براق تر از هم م ین یانعکاس نور از پشت پنجره رو  در

 هق زد.  یدلدادگ   یمعشوقه اس با آوا  ی را در مشت فشرد از ته دل برا نکی لیزشت ک  یقرار گوشه لباس آب ی خم شده ب

 

 "دونم حالتو ی توراه تو، ازم دل نکن م  یتو  ارم یخورم، نزار بد ب یم  نیازم دل نکن من زم برم،ی تو من م ی ازم دل نکن ب "

 برم ی دل م  هی جز تو از هرچ به

 خورمی قسم م  دم،ی قول م بهت

 

 "دونم حالتو  یراه تو، ازم دل نکن م  ی تو  ارمینزار بد ب  خورم، یم  نیازم دل نکن من زم برم،ی تو من م ی ازم دل نکن ب "

 زاده، هوا خواه(  می ) محسن ابراه

پله   له یدستش را بند م ی نیرا باز کرده از سنگ  راهنش یحوصله دو دکمه اول پ یب رفت،ی عمارت باال م یو درمانده از پله ها  خسته

 کرد.  یو اندوه فکر م  یتلخش با ناراحت ع یبه امروز و وقا کند،ی ها م
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اش با سوز خواننده گوش کرده تا با حس وافر   ی معشوقه اش بعد از خواندن آن شعر که سه روزتمام در کنج اتاق مجرد  کهنیا

  یجا ی ناخن رو د،یکش  هی وصورت خود جُنون وار چنگ زد، مواش؛ به سر   ی بهت وناباور انیدر م ختیبخواند، چنان بهم ر  شیبرا

 ... یو خود زن ی در پ  یپ یها  غ یج د،یصورتش خراش  یجا

  یشانیپنجره با پ شه یحمله اش به سمت پنجره و خرد کردن ش  یدفعه ا   کی  ورش یخراش ناخن ها با  یخون رو  که یرد بار ی وقت

ها دست دور کمر  آن  یجلو  نک، یلیتمام پرسنل ک ی اش، جلو یار در زندگ ب ن یاول ی کرده که برا نیاش؛ او را در حد جنون خشمگ 

 شیهاساعد و مچ دستان آرتا را نشانه گرفت، دندان  بارن یا شیناخن ها و دندان ها یز یاش شود، اما ت یاو انداخته تا مانع خودزن

و   دهیشده و او تنها ترس  زیسر شیکه رد ِ خون از جا ی تا درون گوشت ساعد آرتا فرو کرده و باقساوت گوشت اش را کنَده طور

 گل را به زور وسط اتاق نگه داشتند. شده، دکتر و پرستارها به کمک او شتافتند او مه  وانهی که انگار د  یگلمغموم به مه 

به خاک   شیدو زانو افتاد، جلو پا  یرو  ید یکرده و او کم کم آرام گرفت. آرتا با ناام  قیرزت  شیبه بازو ی با عجله سرنگ  پرستار

  یو ضعف خودش زانو زده با صدا یها، از ناتوان کیسرام د یکف سف یاو؛ رو  ظ یها تا رد خون غل شهیتوجه به خرد ش  ی افتاد... ب

  ق یبا مدد تزر ی آنقد که به کمک دکتر جوان کشد ی م ی بلند  یبار التماسش را با صدا ن یهزارم یا بر زند،ی م اد یبلند خدا را فر

 ! رودیبه خواب فرو م  نک یلیک  یتو  یچندساعت یبخش برا آرامش

 از اون دختره...؟  ی به به، باالخره دل کند  -

 

 . بودینم  یشگ یجروبحث هم یبرا ی که اکنون زمان مناسب د یشیاند ی گرفته باخود م شیعضالت پا زند،ی اش نبض م قهیشق

 

 : کند ی بار تشر بلند مادرش به گوشت وجانش نفوذ م ن یتوجه خواست به راهش ادامه دهد که ا یب

 کنه؟ی م  یاحترام  یبه بزرگشون ب کترایتاحاال کوچ ی از ک -

 

چه بد که هر روز صبح وشب جنگ اعصاب داشتند... چه   کرد، ی چه بد درکش نم کرد، ی بد پوران دخت مراعات حالش بد را نم چه

  کی... د ی کش  یرا نفس م ایمسموم دن   ی که فقط زنده بود و تنها هوا ییبه او گفت، ی به دختر برادرش هم ناسزا م یکه حتبد 

 !چارهی موجود مفلوک وب 

  یرو  فتادن ین  ی کرده تا تعادلش را برا  لهیپله دستش را بند م  ی عقب برگشت، از باال ی گردنش متورم گشت اما با درد وکالفگ  رگ

 ها حفظ کند، هنوز منگ دوز آرامش بخش بود. پله
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 مادر من؟  شدهی باز چ -

 کرده را در هوا پراند:  یاش خودنمازرد رنگ  یکه النگوها  یدست  ظ یبا غ پوران

 مُرده؟   هی  دنید  یبر  یخوای م  یتا ک -

زهر و   یرحم چ یتفاده کرد؛ بدون هاز سکوت بهت آور آرتا اس  یاز دو پله اول باال رفت، بالبخندکمرنگ  استینگرفت با س  یجواب

 مذاب داغ به خورد مغز و فکر پسرش فرو داد. 

 !خایحال وروز جگر زل نیتا حال و روزت بشه ع  یری م دنشیبه د ی نداره، چرا ه ی فرق  چیمگه دکتر نگفت اون با مرده ه -

تو   ستیکم دختر خوشگل ن  ین یب یم  ،ی ...واال به خدا چشمات رو باز کنیدختر  نیهم ر یمگه پسرم از سر راه آوردم که گ واال

چه   نیبب ای کرده واسه خودش، ب  لیتحص باره،ی هنر م ه یاز هر انگشتش  گم،ی پروانه، دختر فلور جون دوستم رو م  نیآشنا، هم

هم خواستگار  ن یج هی که نازه، تازه بس مونهی م  د یمروار نیع ه، یچه دکتر دندان ساز ین یبب د یواسه خودش ساخته... با ی دک وپز

چشمت رو گرفت، ها   د یخونه اشون شا مینظر بر  ه ی آرتا جان به خاطر من  ایکنه... ب  یمگه قبول م  یدکتر مهندس ودکتر داره ول 

 مادر؟  

 

ش سر وصورت یرو  ی دست ی قیگل اش تند زد، با نفس عممه  یبرا  یبی غر یراه نبود، ضربان قلبش با دلتنگ دلش رو به  حال

 . اوردیخودش ن ی اما به رو د یرا پوران دخت خوب فهم نیصورتش مشهود بود ا ی ایاز تمام زوا ی. کالفگ د یکش

 ...د یهفته، شا نی قرار بزارم ا ه ی ه ینظرت چ -

 نه!  -

 ..اما. مود،یوآشفته پ  قیعم یبزند، عقب برگشته و دو تا پله را در فکر  یگر یو محکم گفت، بدون آنکه حرف د قاطع

 تا باورت بشه!  می رو تن کن اهشیپس صبرکن تا س  -

  ی بود که او نداشت، نه تا وقت وب یآخرصبر وحوصله ا گرید  نیا د،یبه جان و مغزش زبانه کش زمادرش ی از لحن تنفرآم یب یعج نفرت

 ش را راحت به زبان آوردند. نفس   زش،یکه جان عز

 

را سخت   شیها ی ها و ناگفت ی چشم بست و دلتنگ  زیهمه چ ی را بلند کرد، رو شیصدا یمند با لحن محکم و گله  ی ول د ینفهم

 . د یهوار کش
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 ها؟ ، یخوا ی مرگ بچت رو از خدا م ی که دار ی هست یتو چه جور مادر  -

 با اندوه فراوان گردن چرخاند: یبی حرف مادرش را سد کند، با غم غر یچپش را بلند کرد تا جلو دست

نکرده، خدا    یمرگ پسرت، اگه خدا یعنی گل که مرگ مه  ی فکر کن نمیبه ا د یبا ی خوا ی م ینفر رو از باال هی مرگ  ی دار  یوقت -

ه داغ  ک  یداغم تو دلتون بمونه... همون جور که یی جا هی  رمی م رم،ی م جان یمن از ا خورمی گلم نباشه قسم ممه   ارهیاون روز رو ن

رو   یوعاق کردن مرگ کس  نینفر یبه جا  رمیمن ازدواج کنم و سر وسامون بگ  نیخوا ی ... اگه منیدلم گذاشت ی اون رو تو

 گل خوب شد...رحم کرد و مه  ی خدا به دل تو که مادر د یببندد شا  لیخواستن، برو دعا کن نذر کن دخ

 . د یکش ین یاز ب ی دارکرد، نفس بلند و حرص   ب یهم ک یرو   یو پلک محکم ده یتعجب آور پوران دخت را خسته ودرمانده د سکوت

 قرار و دل آشوب زمزمه کرد:   یب د یخرمن مجعدش کش یتر از و خسته تر از هرحال، پنجه ال نیغمگ 

 جواب کار ِ من رو پس داد...  من  یجا یگل گناه داره به خدا... واال به اون خدا گناه داره  وقت مه  -

تکان   یبیبا بغض عج شیگلو بک یمادرش زده و س   یبه رو  ی پوران دخت درجا درشت و متعجب گشت، که پوزخند تلخ چشمان

 خورد. 

گل رو خراب کرد...  مه   یکه دخترش زندگ  یهمون کس ، ییدم خونه دا  تیواسه رضا آدی م  یکه ه  یاون کس یدونی م  جیه -

 و...  یمهمون  هی  یو کلک من رو کشوند تو   رنگی که هشت سال قبل با هزار ن ی پسرتم خراب کرد... کس یکه زندگ ی همون کس

 جگرسوز و اندوه رها کرد: یرا با لحن رخالص یت د، یکش یآه

 ! ینیبی وقت رنگ من رو نم جیه گه ید  فته،یب ی گل اتفاقاگه واسه مه  -

 مانده بود...  ی دو راه نیشده ب اتاقش شد، عاجز و مغلوب  ی سرد وخشک راه گفت

حرف ها   زند،ی به او سر م  د ی... فردا صبح بااورده یو فالکت به ارمغان ن یجز بدبخت  شیکه برا  نیعشق و انتقام، انتقام از نگ  یراه  دو

 ...کردی وگرنه دق م   گفتی م  د یداشت و با

 *** 

 سرش را محکم تکان داد:  خته یبرانگ  کوروش 

 !؟ یچ ی عنی -

 تموم اون اتفاقا بود!  ی زن باعث وبان اون
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 به خودکارش نرم نجوا کرد:  رهیگرفت، خ یرنگش به باز رهیاش را دور انگشتان زمخت و ت کی ب خودکار

 داشته.   یطرف سابقه خودکش -

  لیما ی جواد ی تفاوت و جد  ی صورت ب یحائل کرده، رو ز یدرهم کشاند، دستانش را به دو طرف م ظ ی را باغ شیگره ابروها کوروش 

 شد:

 داره!   لهیبه درخواست اون وک ی چه ربط نایخب ا -

 آرام کوباند.  ز یم  ینوک قلم، چندبار رو با

پرونده با درخواستشون   یپزشک کرده تا رائ رو به نفع خودشون کنن که از طرف دادگاه وقاضاونا درخواست روان  ل یخب، وک -

و   یبشه، چون طرف سابقه خودکش ی ط شیو مراحل قانون یقانون یببرن پزشک د یبا ی قبول کردند، با اجازه صدور دادگستر

  نینگ  ی به مشکل روح  صیدادگاه تشخ  ی که دکتر معتمد دادگاه و را ه یقوهم داشته، احتمالش   ی ریگروگان گ  یشراکت تو 

 رو صادر کنن.  یعباد

 

 

حوصله   یو با ب ده یشد، هزاران سوال مختلف در سرش پد  رهیخ یدر سکوت به نقطه ا  د یرا خواند، ماجرا را فهم ه یتا ته آ کوروش 

 . د یدست به چانه وصورتش کش ی و کالفگ   یگ

 !فهممی نم -

 شه؟یمی گل چمه  ف یوقت تکلاون  مارستان،یبره ت یعباد نیباشه که نگ  نیدادگاه ا  یرا  اگه

 بزنن.  بیگل آس بخوان دوباره به مه  ممکنه

و   یروانشناس  ی که از کتاب ها یمیکتابخانه قد   یجلو  ز،یخاست با دور زدن مگردانش بر یصندل ی درنگ از رو  یب  یجواد

ورق   انیبرداشت و با ورق زدن م یروانشناس  ی میجلد نسخه قد  کیقفسه    انیاز م ستاد،یبوده، صامت ا مارهایروان ب  صیتشخ

 سمت کوروش کج کرد:  ی همزمان سر ش،یها

هم   هی چه بسا ممکنه از آزار بق ه،ی نه بق برهی داره، فقط از آزار خودش لذت م یکه خودآزار  ی کتاب، شخص ن یا یطبق نوشته ها -

باشه   شرفته یحاد و پ  ی لیاگه خ یبه عبارت ا ی ه یسمیوقت سادبرسونه، اون  بیآس  کی اشخاص نزد ای گرانیناراحت بشه اما اگه به د
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و   سم،یمازوخ شه یدارند م ل یاز قب یبیکه مشکل عج   ییکساشون لذت ببرن مثل و از شکنجه   نهبز  د یشد  بیآس  گران یکه به د

 بده...   صیرو تشخ شیماریتونه با توجه به اون خانم نوع ب ی دکتر راحت م

 کرد:  کی چشم بار یکرده با تفکر و سوال ل یما یکه مقابل کوروش سر   ینی دستش نگه داشت، درح ی را درجا بست رو کتاب

 حاد باشه؟  تونهی چقد م ش ی ضیمر  مینیتا بب یشناس ی خانوم م نیتو ا -

 نگه داشت. شیزانوها  یدستانش را درهم قالب رو  د،یکوب کیمستاصل با نوک کفش به کف سرام  د،یباتفکر لب ساب کوروش 

 .شناسمشی چون نم دونم، ی نم -

 : د یبدون مقدمه پرس  یجواد

 ...یشونی لیتو فام کردم ی آخه من فکر م ؟یی آرتا ق یرف ی گفت -

 کج کرد:  د یبا تاک یسر کوروش 

من   نیباهم دارن و واسه هم ت یرگ قوم ه یخان   دونیمن و فر یگفت بابا  شهیبودن، م یلیاز فام ی منته ی از بچگ  قشم ی رف -

 صدا بزنمش، راحت تره...  ق یاون خودش گفته که رف ی ول  زنمیآرتا رو پسرعمو صدا م  یگاه

 سرش را رو به سقف کدر اتاقش گرفت:  ی با مکث یجواد

 واسش!  یهست  ی بامرا ی لیخ ق یلبه... رفجا -

را   شیلحظه با تعجب نگاهش کرد، سپس دوباره اخم ها کی  یجد  شهی هم یچنان برخاست که جواد  شیباره از جا کی کوروش 

 درهم کرد: 

 شد؟ی چ -

 پلک زده با عجله از اتاقش خارج شد: چندبار

 ... فعالً میوقت رو تلف کن د یبرم با آرتا حرف بزنم، نبا د یبا -

و دقت مطالعه    یبود را با کنجکاو دهیکه به دستش رس  ید یپرونده جد  یرفت برا  زش یرا تکان داد، سمت م ش یابرو یی تا کی

حل کردن مشکالت و   ی بود برا یتر از نسبت به قبل شده اما راض  نیسنگ  شیمقام گرفته بود و کارها عی . تازه ترفکردی م

 مردم کشورش.  یهای گرفتار
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  ستیو هنگام استارت زدن، شماره آرتا را از ل   د یحرکت پشت فرمان پر  کی با  د یدو ش یالفه و دستپاچه سمت خودروک کوروش 

خسته اش پشت خط با   ی گذاشت... بعد از سه بوق باالخره صدا کریبخش اسپ  یکرده، با عجله و استرس گرفت رو دایپ نیمخاطب

 . د یرس  یمکث

 الو... بله؟  -

 چرخاند به سمت چپ راند.زده و فرمان را  راهنما

 ؟ ییسالم دادش، کجا -

 خسته و درمانده است. یل یحس کرد خ د،یرا به وضوح شن د یکه کش  یق یعم نفس

 نامزدم...  شیپ رمی دارم م  نکم، یراه کل  یتو  -

 

 اما...  کردی فرمان محکم ضرب گرفت، حال خراب دوستش را درک م ی دندان گرفت وسرسختانه لب فشرد، رو ر یرا ز زبانش

 . میحرف بزن د یبا -

 گشود: تیمحابا لب به شکا یشد، انگار که ذله شده باشد؛ پشت خط ب  یکشدار سکوت

 گل بشم؟ مه  الیخی تا ب ی کن  حتی!؟ مامانم بهت گفته که من رو نصهیچ -

 نبود!  ش یکه کم از خواهر برا ی گل شود، دخترمه  الیخ ی ه ب! مادرش از او خواستگفتیبرد، آرتا چه م ماتش

 !  هی حرفا چ ن ینه دادش، ا -

 .شدمیاگه واجب نبود اصال مزاحمت نم باورکن

 جواب داد.  عی بار بدون تعلل تند و سر نیا

 تاعصر بمونم.  خوامی چون م نک، یکل ایباشه، پس ب -

که او همان پسر هشت سال قبل   شد یباورش نم د، ید ی رنگش نشست، عشق آرتا را اگر به چشم نم  رهیکنج لبان ت  یلبخندمحو 

غد   ی آرتا نیگل را باور نداشته همکه مرگ مه  یفوت را صادر کرده بودند، تنها کس ی که روز حادثه که دکترها گواه ی باشد، مرد

گل را نجات داد با همان کتف  جان مه  مهی که خوانده بود، جان ن یالبته مدد طبابت ودرس  ان باز بود که با جنون و عشق فراوو لج 
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اش زد که باالخره فرشته عزارئل را از   نه یقفسه س  ی شوک با ولتاژ باال رو د،یگل کوبقلب مه   یاش؛ آنقد رو رخوردهی وت یزخم

 اش کرد.  مه یروپرسنل اش، ج مارستانیبه خاطر دخالت در امور ب مارستانیب سی داد اما رئ  یمعشوقه اش فرار 

 

 کوروش؟  یی الو... کجا -

 پچ زد:  رلب یز یخورده با لبخندکمرنگ  یتکان کوروش 

 به خدا... یگل! تو مجنون مه شهینم دایگل پمه  ی تر از تو برا  قیال -

 : د یفرمان را بادو دست چسب  یگرفته ا  یباصدا سپس

 . آمی االن م-

 

  ادهیپ لینان تازه وجگرکباب شده، از اتومب سه یرا پارک کرد، با گرفتن ک  شیخودرو "بوق زدن ممنوع "تابلو   ریکنار جدول ز آرتا

  دنشیبود با د ی نفت یدست آب  ک یبافرم  ی مسن مه یرفت، نگهبان که مرد الغر و ن یبه سمت نگهبان ریشد بعد از زدن دزدگ

 داد: ن دست تکا ش یرا زده برا یشگ یلبخندهم

 ؟ یومد بازم که ا -

 . کردی را م کارنیآمد؛ ا  یبدش م یاز سوال تکرار   ا یشرم  ی زی. هربار که از چد یاش کش ی نیبه ب ی دست آرتا

 بالشت بزارم.  ی آروم سر رو  الیتا شب فکرم راحت باشه و باخ  تونمیکه نم ام یاگه ن ، یسالم مشت -

 شد.  روزی انداخت، انگار مردد بود که باالخره عذاب وجدان بر او پ یپا و اون پا کردن به اطراف نگاه نیکرد با ا  یتبسم  رمردیپ

 ! نییساختمون بندازه پا یخودش رو از باال خواستی م شبیاما خانمت د ر یبگ  دهیپسرم از من نشن -

پخش   شیرپای آسفالت ز ی تش رها شده رونان تازه و کباب ها از دس  سه یک ی حال او، وقت نیهم یعن یقطعنا   یقلب ستی! اقلبش

آمد،   رونیاش ب  یاز اتاقک نگهبان یبه تاسف تکان داد به آرام یسر  ی با ناراحت د،یکه شوکه شدن آرتا را د  رمردیوپال شدند... پ

 ساختمان کشاند... ی کردن سمت در ورود  یو دلدار حت ینص یشده را با کم  خکوب یم  یآرتا
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داشت،   یآب سرد را مقابلش گرفت، هنوز خشک بود، نفس با او قراردادش را فسخ کرده که مدام با او سرناسازگار یحاو  وانیل

 و حاال... شد ی گل خالصه مهمه در مه  شیآرزو واَمل ها

 کند اما چرا...؟ ی خودکش خواستی گلش ممه  د،یشنی م چه

 خبره؟ چه جان یا -

گلش او را تا لب مرز عزرائل کشانده، چقد  بار دوم بود که مه  یاو هنوز شوکه خبر بود، برا  ی بود ول دهیاش هم رس  ی بچگ  قیرف

 معشوقه قرص ماه!   نیوفا بود ا ی نامرد و ب

 آرتا...!؟  -

 رفت بره! بدتر به سمت پس  یبهبود یماهم به جا ماریکه ب جانیا ان یهر روز هروز ب د یکن که نبا ی بهشون حال ایآقا شما ب -

دست    ستاد،یبلند کنار او ا یهابا گام  د، یداد، بزاق دهانش را به زور بلع ی صندل ی خشک شده رو ی نگاهش را به آرتا شده مات

 سپرد:  نیخورده و نگاه ناباور و مبهوتش را به کوروش غمگ  ی شانه اش گذاشت که تکان سخت ی رو

 گلم... ... مه یخ... خودکش -

 ! کردی آب دهان پُرشده اش را فرو داد، چه مرگش شده که داخل دهانش؛ مدام بزاق پُر م یدر پ یپ چندبار

 مه...  -

 خوبه، حالش خوبه.  -

 سخت برخاست. شی گذاشت و از جا  شیزانوها یکاسه ها ی تکان داده، دست رو نیبه طرف  ی سر یناباور با

 .نمشیخودم بب  د ی... بانمشیبرم بب د یبا -

 نگاهش کرد، دستش پشت کمرش نشست:با حزن و اندوه  کوروش 

 نکن. تیگل رو اذ خودت و مه  نقد ی... اایکوتاه ب شه،ی که حالت بدتر از االن م  ین یبب ی بر -

را گرفت اما زمزمه   ربغلشیز  عیخورد که کوروش سر یسکند  یحواس  ی ب یدرگاه رفت و دو بار از رو   یوار تا جلو  کیریهست

 : د یجنون وارش را شن

 ... اون... د ی... بانمشیببرم ب د ینه با -
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 زد:  یوار پلک آرام  م یبا تاسف دستانش را باال برده و تسل کوروش 

 . میری باشه... باشه... تو آروم باش، م -

 

  شیکه از گذشته تلخ داشته برا  یخبر شوم صبح با تصور دن یحالش خراب بود، شن کرد،ی با خود زمزمه م رلب یهنوز هم ز آرتا

  د،یترس ی م ا یدن ن یگل در اکه از نبودن مه   کردی اعتراف م  د یترس ی را نداشت... م  گریداغ د  کیکه طاقت  ی گران تمام شده، طور

 خواست اگر... یرا نم د یکشی که بدون او م  ینفس

 

 کنه!  یکه اون طفلک هم بترسه و خودزن  ار یدر ن  یباز  وونهیاالن از دکترش به زور اجازه گرفتم... فقط توروخدا د م،ی بر ایب -

 !؟ گفتی را م گلشمه 

 کرده!؟   یخودزن

اش را با خود   یبه پا کرده تا تمام زندگ  نیرا هم نداشت؛ کفش آهن  یذره خوش   کی  نیهم دنیکه طاقت د ینامرد  ا یاز دن آخ

 نداشت. دنیکه چشم د  یحسود ی ای... آخ از دنردیگل اش را از او بگ ببرد، قصد کرده مه 

 

القا   نندهایبه ب یخوب  ینوشته شده، حس قیرا با خط نستعل یدبخشیبخش که جمالت امآرامش ی با تابلوها د یسف یراهرو  از

 .شدند ی رد م رتیو ح ی با سرگردان کرد؛ی م

  گرید ی نسبت به قسمت ها یشتری قسمت همهمه ب نیشدند، ا ی تر  کیبار ی رده از سمت راست وارد راهروراهرو عبور ک از

  دنیهربار به د کشد،ی م  یکوروش نفس کالفه ا دند،یشنی م یرا به خوب اد یو فر غ یج یداشت، در ِ هرکدام بسته بود اما صدا

 .د یرس ی ستوه م به هی کردن بق دادیاز ضجه، داد وب  آمد ی گل ممه 

  یرخ آرتا می به ن یقرار  ی مکان استرس زا را تحمل نکند، با ب نیا گریگل خوب شود تا دمه  یو روح  یاما آرزو داشت حال جسم 

 بود.  د یدر اتاق سف  خیشد، فکش مدام فشرده ونگاهش م ره یمبهوت خ

ثمره   فیتا بلکه لبان معشوقه اش را بخنداند اما ح د یکشی همه مشقت م  ن یکه هر روز بخاطرش ا ی همان ش،یاتاق آرزوها همان

 اش تنها صامت و مسکوت بودن دلبرکش بود. 
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  ی به خوب شدن وزندگ ی لیتما یطورنیا  ه،ی گر  ریز ی و بزن ی براش شعر بخون یه که ن یبده نه ا د یآرتا اگه برات مهمه، بهش ام -

  یکه وقت نید یدارند، شما ند   ازیخودشون به پزشک روانشناس ن یاز لحاظ روح  کزادین یاالن دکترش گفت:» آقا نیهم نینداره، ا

  ی خودآزار ماریب ی خون، خودشونم پا به پا دن یبا د ی از وحشت خشک شده بودن ول طورچه  زنه،یم  یدست به خودزن ماریب

 !« کردند ی م

مه گل وسط باشد؛ تمام منطق و اقتدارش   ی ت. خودش هم قبول داشت که پاگفتن نداش  ی برا ینگفت، در واقع حرف  چیه آرتا

 نداشت.  یهم از کس یپوچ شده و حرف شنون 

 .یاری در ن ی باز وونه یبرسه تا د ژنی اکس کم یبکش بزار سرت  قیچندتا نفس عم م،ید یرس  -

در را هول داد. از همان چارچوب در،   ی و دو دل د یدر را لمس کرد، با ترد ره یهوا و مضطرب دستگ  یکوروش، ب   هی توجه به توص یب

قرارش آرام شد اما    یقلب ب  ی او نبود، نوا د ی را در معرض د  شیبایصورت ز ده،یکه به سمت پنجره دراز کش  یدخترک   ینگاهش رو

که اصطکاک کفشش با کف    یطورهماهنگ شمرده رد شد  یو قدم ها  یبه آرام  ک یسرام یاز رو  نیلرزان و سنگ  ی با قدم ها

 پژواک کرد.  ی دلهره آور  یمسکوت اتاق، سمفون  ی فضا ی رو کیسطح سرام

رها کرد، دهانش باز و چشمانش   یخکوب یباره با م کی صورت و دستان کبودش به  یرو  ی زخم ها دنی حبس شده اش را با د نفس

 ماند.  خکوبیصورتش م یدو دو زده تمام قد، رو 

قرار گرفته، حجم گرفته قفسه   شین ها، گوشه لبش هم زخم برداشته انگار که مورد حمله دندان هاخراش ناخ یو جا ی قرمز

 از قبل گرفت.  شتریوسرش ب یشانیبانداژ دور پ دن، یاش با د نهیس 

 مردد دست دراز کرده و با انگشت؛ باند دور سرش را با درد لمس کرد.  یدهانش را به زور و زحمت قورت داده، با مکث کشدار آب

 آرتا...؟  -

و گرفته   تابی باند دور سرش نشاند، همان جا ب  یرو ی خم شده و آرام و نرم، بوسه ا ی به تذکر کوروش، با دلتنگ  تیاهم یب

به   د یتا رس  د ی... چرخد یگل چرخمه   تمام رخ  یایزوا ی احساسش غوطه ور رو د،یدو رون یچشمه اشکش از کاسه نم دارش ب

 عقب کشاند. راسرش  یو با دو دل د یکش  ی چشمان بسته اش... آه

 فرو رفته!   ینیوفا بوده که وقت آمدنش، به خواب سنگ   یدلبرکش، اما او ب ی از جنس هوا یآرامش خواست،ی آرامش م دلش

 آرتا...  -

 گل گرداند.آرتا و مه  ین و متعجب رو را باال برد، کوروش با تعجب سکوت کرد، نگاهش محزو دستش
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!... به دقت و جنون وار در سکوت  د یلرزی م  شیلرز داشت؛ پشت پلک ها د،یبسته اش را کاو  یرا خم کرده به دقت پلک ها سرش 

 به او با تاملچشم دوخت. 

 ! دارهیب -

را سفت    یفلز  له یو م  ستادیتخت ا یبلند انتها یبا گام ها ش،یموها یجلو  دنیتکان داده با پنجه کش ی با تاسف سر کوروش 

 گرفت: 

  ی عنی ی دونی بخش با دوز باال زدند، مآرومش کنه بهش آرامش  کهنی دکترش گفت که بخاطر ا  نه،یبی نه، چون داره کابوس م  -

 کابوس باشه!   دنیخاطر د... ممکنه به شیلرزش  یو اما چشم ها شهینم داریحاال حاالها ب ی عنی ؟یچ

کار رو خراب تر   یفقط دار  زه یدادن و انگ  د ی ام ی و به جا جان یا یآی هر روز م که نیاز ا ست،ین یراض  ی گل از زندگمه   کهن یا یعنی

ثمره اون همه   نه یا ، یسال درس طبابت خوند  همه  نیو ا یتو خودت پزشک ی ... ناسالمتیمرد حساب  ایبابا به خودت ب ،یکنی م

 تالشت؟

 من دکترم!  ی اتاقت تا بگ  واری کنج د  یو بزار ی ریمدرکت رو قاب بگ  که 

 

فلسفه آن همه   ی ... وقتکردی او هم درک نم  کرد، ی سوهان روح اش شده، درک نم ه یچرا او هم مثل بق  گذاشت،ی نم شیتنها چرا

 !  آمد ی از دستش بر نم ی گلش، همه وهمه دود شده و کاربه مه  دنیو تالشش با رس  یسخت

  ی بد رنگ رو  یبا دو دست روسر  رد، ینم نشسته نگاهش را بگ  زش یر یزده تا جلو  یمحکم یبود ودرمانده، در سکوت پلک عاجز

 زد.  یو گره اش را باز کرده با وسواس دو گره به پرک روسر  د یسرش را جلو کش

 .مارستانیت فرستنی م  نینگ  -

 کند.  ش یو رو  شیراجع به فاجعه پ یفکر اساس   کیبردارد  یالیخی دست از ب   د،یایمقدمه گفت بلکه آرتا به خودش ب یب

 : د یتوپ رلبی ز ظ یرفت که با غ ورتمهیمخ اش   یکشدار آرتا، رو  سکوت

 بگو تا بفهمم من و...  یز یچ ه ید  -

 داشت.  یاون از اولشم مشکل روان -
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 شک داشت.  شیرها شد، بدون پلک زدن فقط نگاهش کرد، هنوز به گوش ها یاز بند تخت با شوکه زدگ دستانش

ها، باران خون راه    یکبود  دن یتا کرد اما دلش با د هی گل را دو الچروک شده مه  نیآست اندازد،ی سمت او ب  ینگاه کهن یبدون ا آرتا

 انداخت.

 ... کردی م  یب یعج یبتونه نظرم جلب کنه، کارها که نیاومد بخاطر ا ی اون موقع که سمتم م -

 نگاهش کرد. ی و طوالن  یبار جد  نیدر سکوت، منتظر ادامه حرف او ماند، آرتا سرش را برگرداند ا  دهیدرنگ پرس   یب کوروش 

 شاخه گل!   ه ی ی عطر حت س،یمثل خودنو  هیهم هد  ی دونه نامه گاه  ه یاون پر بود، هر روز  ی از نامه ها فمی زمان دانشکده، ک -

  د یدعوا وتهد  ی با اونا جور ابمیزدم، در غ  ی حرف م ی دانشکده با هر دختر  یتو  دم ید ی اما وقت ذاشتمی م  شیبچگ  ی به پا آش اول 

  ی جنس مونث  چیه گه یکرد د ی کار ه یچه برسه به حرف زدن... راستش  گه یکنن د ی ازم سوال درس  ینتونن حت گه یکه د کردی م

کن نبود... به دوستام  اما بازم ول  شهی م الی خ یب  م،ی ازم سرد یگفتم با کم محل   نذاشتمبازم بهش محل  اومد،ی از ترسش سمتم نم

گرفته   یپارت یاز بچه ها که جشن گودبا  یکیبه اصرار  کهن یتنها... تا ا  یشد در عوض منم از همه دوستام دور شدم، تنها کینزد

که    یکه نرم... با کادو  شد ی مجبور شدم برم، خب نم م ی... بگذرلیوتحص ی اطر زندگبخ  ایبره استرال شهیخواست واسه هم یبود، م

 ...  یدونی خودت م شم ی... بقرفتمیبودم رفتم اما کاش نم  دهیخر

 

 : د یغر رلبیز  ی فرستاد، با حرص آشکار رونینفسش را پرصدا ب کوروش 

 خونه!  وونه ید فرستنشی پس حتما م  -

 :د یصورت ملتهبش کش ی رو ی زده و دست یمحزون پلک سخت  آرتا

 گله! و خوب شدن مه  ی سالمت ز؛یچ نیاالن مهم تر ست،یاون مهم ن -

 حرص زد:  کوروش 

  ی تو  ید یدختره ند   نیا ده یخونه، بازم ممکنه برات دردسر درست کنه، من چشمم ترس  وونه ید نه د، اون جونور مارموز اگه بره د -

 ! نیگل شوهرش رو کشتو داد راه انداخته بود که تو ومه  غ ی ج یجوردادگاه چه 

 تخت دوخت:  یپژمرده رو  ی بایز یزد و نگاهش را به پر  یپوزخندتلخ

 رو خراب کرد. زمیعز  یکه زندگ ی معتاد عوض هی شوهرشم بدتر از خودش!   -
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نداشت. خودش هم مستاصل   به رو  شیدر اوضاع پ   یر یحرف زدن با آرتا توف د،یصورت ملتهبش کش یرو  ی کالفه دست کوروش 

 بد وافتضاح بود. ی لیخ نیمناسب نبودند، ا  یروح ط یگل هم آرتا در شراکه هم مه   یچه کند، وقت  د یوعاجز مانده که با

 ماند. ره یسرش را باال گرفته به سقف مات خ ی بیخورده با لحن غر یدلش عزا گرفته بود که آرتا تکان  در

 کارکنم؟ ی من چ ا،یخدا -

 :د یدرنگ پرس  یکرده، با تر کردن لبانش، ب  لیمتعجب سرش را ما کوروش 

 شده؟ی چ -

. سرش را به  آمد ی م سراغش ی عصب کی و ت ی حاالت سرگردان نیا شد ی م ی ناراحت و عصب یلیهربار خ پرد،ی چشمش م پلک

 : کند ی با تمام وجود و عجز ناالن م گرداند یمسمت کوروش مبهوت بر 

 کنم؟ ی ندگگلم چطور زمن بدون مه  -

  رلبیز دوارانهی با لحن خوش و ام دهد،ی شانه دوستش قرار م ی دستش را رو  یعشق و عالقه اش، با لبخندمحو  رعواطفی تاث تحت

 :زند ی پچ م

پشت سرت رد   نارویفقط خودت رو نباز مرد... تو بدتر از ا شه،ی برات گشوده م  ی در  هی حرف رو نزن، خدا بزرگه... حتما  نیا -

 ...یو عاشق که بخاطرت دوباره برگشت به زندگ   هی قو  یلیگل خفکرکن مه   نی... تازه به اگذرهی خدا م د یبه ام نم یا ی کرد

 

 لحن ممکن پلک بست:  نی زتریپرسوزش خارج کرده با غم انگ  نه یاز س  یق یآه عم آرتا

  ی... حت کنمیها رو تحمل م   ی خوب شدنش دارم تموم سخت د ی... من به امتموم جونمه   زدلمهیگل... عزمه  من عاشق شدم، عاشق -

  هی االن... اون زمان  یعالقه ساده بود ول  هی از قبل شده، قبال اگه  شتریذره از عالقه وعشقم نسبت بهش کم نشده و برعکس ب  هی

 حاال... یبود ول ی نشون بچگ 

 تخت کز کرده.   یکه رو   یچه برسد به دختر صامت د یمسکوت اتاق هم از آه سردش به خود لرز ی فضا  که د یتر کش  یق یعم آه

دلم    نمیبی روح م ی اتاق ب ی تو یطورن یاالن که جونم به جونش وصله و نفسم به نفسش، آخ خدا که چقد سخته اون رو ا یول -

  ی حت ومدهیبه چشمم ن یا  گهیدختر د  چیگلم، ه که به جزء مه   یبار شکسته شده، من نیا ر یو کمرم ز شکنمی ... م شهی خون م

 ؟ یدونی گل مالک قلب منه، م غربت... مه  ی تو

 :د ییدندان سا ظ یپرغل
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دندون    نیاگه ا کنمی گفت: »حاللت نم  کنهی رو حاللم نم  رش یمه گل نشم، ش  الیخی حاال مامان باهام اتمام حجت کرده اگه ب -

 ! دهیکه واسم کش یو زحمت عُمر  رینموند که بهم نگه، از عاق گرفته تا حروم کردن ش  یز یصبح چ « یلق نکن

 

  ی دوباره مهر ،یق یخم شده با عشق عم د،یاش کش ی چیسر باندپ ی با تامل کنار مه گل صامت رفته دست رو د یکش یکشدار  نفس

بلند از اتاق خارج شده، بدون توقف و   ی و گام ها  عی زد... بدون نگاه کردن سر  یمعشوقه اش کاشت. لبخند تلخ یشانیپ ی رو

  لش، یاتومب یفرمان گذاشته و چندلحظه در آرامش فضا  ی خوفناک عبور کرده... پشت رل نشست، سرش را رو ی باسرعت از راهرو

تا بغض اش   دهیکش ی قینفس عم یپ در  یداده، پ  یفکر اساس  ک یسر و سامان دادن افکارش و ؛یجمع بند  کیدر فکرش به فکر 

 ... فتاش شتا ییآف به سمت خانه دا کی خورد. مصمم با ت زیدکمه استارت ل ی را قورت دهد، دستش رو

   "گلمه  "د یکشی م  یبلند  ادیاسم فر کیهربار با کوبش قلبش، تنها  زد، یم  ی تن اش نبض عاشق تمام

صحبت کند. اگر   شه یتر از هم  یجد  یل یبا مادرش خ د یبا همه را دارد اما با دنیداشت که عشق اش ارزش جنگ  نانیاطم حاال

گوشواره هم   د یاست با ز یگوش اگه عز رند،یکه دوست دارد، خانواده اش هم بپذ  ی همان دختر د یاو مهم است با یاش برا  ندهیآ

 باشد. زیعز

 . نانیو با اقتدار اطم یه عشقش راند، جد دنده را تکان داده سمت خان  ینفس بلند  با

 *** 

 در را گشود.  باخانمی کاراشان، فرخدمت قه ی را زده، بعد از چند دق یورود  زنگ

 شد. یمتوجه حرف زدن و قهقه طناز  منیتکان داده با پا گذاشتن داخل نش ی اش دو دو زده با سالم خدمتکار، تنها سر نگاه

  ری وسط سالن انداخت... پشت گردنش ت  یالبته لوستر بزرگ و چراغان وارهایبه در ود یچندبار پلک زد با تعجب نگاه جاخورد،

 چرخاند: با یدرهم سرش را سمت فر  یبا اخم ها دهیکش

 چه خبره؟  جان یا -

 جنباند: یرا درهم قالب کرده با احترام سر ش یدست ها بایفر

 راستش آقا آرتا، مادرتون...  -

 اومده؟  ی ک نیبب  ای... بایپسرم؟ ب یاومد  -
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خورده با تعلل   ی کور  وند یپ ظ یصبح جنگ اعصاب داشتند، باتعجب و غ کهن یمادرش با ا بیمحبت عج نیاز ا شیاخم ها وند یپ

 راه افتاد.  ییرای به سمت پذ  دهیلبش را جوئ

  که در نگاه اول ی حواسش را جمع سمت چپش کرد، شخص ینازک و طناز یچهره خندان مادرش بود که صدا یرو نگاهش

 پوش نرم گفت: کیش  ی زن با،ی... همزمان با دخترجوان وزکم از فرشته ها نداشت اما  یبای بال در کمال ز  یب ی همانند فرشته ها

 سالم، پسرم؟  -

 و گنگ جواب خانم را داد:   متعجب

 سالم از ماست خانوم... -

 تکان داده نگاهش را با استفهام به مادرش دوخت:  یسر  یبا کنجکاو  سپس

 ه؟ شد  ی زیچ -

 پوش وطناز اشاره کرد:  کیبا ابرو به دخترک ش  دهیدخت لبش را گز پوران

 دخترشون پروانه خانمه، من ازشون دعوت کردم تا... شونم یفلورجون وا زم، یعز -

 افزود:  یجوان و پخته ادامه حرف پوران را گرفت با لحن نرم  زن

 .میخانواده محترم تون رو دعوت کن میاومد  مید یتدارک د یمهمون ه یآخرهفته  ی بله... برا -

دوخت که   نوای اخم آلودش را به پروانه ب  یو ابروها  ی. نگاه جد د یهم ساب ی مشت شد، دندان رو  شیمردانه اش کنار پا دست

 دخترک جاخورده باتعجب و مات نگاهش کرد. 

 دعوتم، شرمنده.  یا  گهیخوشبختم اما بنده آخرهفته جا د -

 گرد کرد که لحن خشک مادرش، امان به او نداد تا قدم از قدم بردارد.  عقب

 نامحسوس بود، او را از حرکت باز داشت:  ی رپوستیراستش را برداشت با لحن مادرش که ز یپا تا

 ! یارینداره بهونه ب  تیو خوب م یکیخانواده افخم ناراحت بشند؟ باالخره دوست نزد یخوای پسرم تو که نم -

... چرا مادرش او را در عمل انجام  پردی شده، پلکش باز م شتر یبزاق دهانش بخاطر ترشح ب د،یلرزی م ش یم دست هاحرص وخش از

 ... دادی شده قرار م
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 را از رو بست: رش یشمش بارنیباشد که ا تفاوتی خواست ب باز

 دادم؟   اد یرو بهت  ن یمن ا ،یزاری اون وقت تو، من و مهمون رو تنها م ارنیب فیآرتاجان من ازشون خواهش کردم تشر -

را عقب برگشته به ناچار   ماندهی با حرص دو قدم باق   دهیکش  ینفس کالفه ا آد،ی مادرش خوشش نم ی سیو رو دروا  یاز مهمان چیه

هم   شیاخته... کت اسپروت سرمه اچانه زده و پا رو پا اند  ریحوصله دست ز یب .ند ینشی م  ییوطال  یمبل تک طرح مشک ی رو

  ی نگاه جد  مین زند،ی اش را تا م یمشک راهنیپ نیکه آست  یدخترک؛ درحال  زشدهیت نگاه توجه به  ی دسته مبل قرار داده، ب ی رو

 که با لبخند لوند و ناز او مواجه شد.  کند ی پروانه م  یهم حواله گستاخ

دوخت... مانده بود چه کند. خدا  انداخته به دست مشت شده اش چشم نییفشرده سرش را پا  یبا خشم و فک ع یشد اما سر شوکه

 در فضا بلند شد. یکتش طوالن بیتلفنش در ج یکه آوا  کرد ی نم شیپروانه هم رها یپروای را صدا زد. نگاه ب

 

 ... شمیسرم پ یبکش دست نوازش رو  شم،ی م  دلتنگت

 ... شمیم خرمی دردو دالت رو م نیبش 

 غصه هات، مال خودم بامن،   پناهم

 نشو اصال  ره یکن که بعد عاشق شدم که چشمات... قرارم گرفت رو گرفت از من... به من رحم کن بهم خ مدارا

 ... موهات... موهات

  ی صفحه اش، ب ی عکس رو دنیبا د یاش را چنگ زده با لبخند کج فون ی معشوقه اش، تلفن آ شمی با تصور چشمان  ی دلتنگ  با

 .دهد ی سبز را فشار م کونیبه حضور سه فرد کنجکاو، آ تیاهم

 الو...  -

 خبر دارم.  هی سالم،  -

 اش را خاراند. قه ی شق کنار

 سالم، جانم بگو؟  کیعل -

 کرد:  ی مکث کوروش 

 اما... ستیخوب ن  ادیراستش خبرش ز -
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 با تعجب و کنجکاو دسته مبل را چنگ زد:  آرتا

 خب؟  -

 نفسش را پرصدا رها کرد:  کوروش 

 حامله است! نینگ  -

 حامله است؟!  ی ک -

  ی از رو یکرده سه زن مقابلش، گوشه لبش کج باال رفت با عذرخواه  زیو گوش ت ره ینگاه خ دنیلحظه استوپ کرده اما باد ک ی آرتا

 : مبل بلندشده به سمت اتاقش راه افتاد

 ؟ یتو از کجا خبردار شد  -

 حرص زد:  ظ یباغ کوروش 

انتقام از شما بخاطر کشته شدن   یبرا ی است و ممکنه هرکار دهیاون مارگز ترسم،ی اونه چون ازش م ش یمن تموم حواسم پ -

 شوهرش کنه... 

  ک یکه در ظاهر  ی تخت  یاتاقش را گشوده و داخل اتاق با سبک اسپروت مردانه شده رو  ی را باتعجب باال فرستاد، در شکالت سرش 

 بود، خشک شده نشست. ی نفره اما در واقع بزرگتر از حدش معمول

 :ند ینشی تخت م  یرو  ی به خرمن مجعدش داده با کالفگ  یچنگ 

 ؟ یخب، که چ -

 : د یعالمت سوال بود، شوکه باتعجب پرس  شیآرتا برا  یالیخی ماتش برد، ب کوروش 

 ست؟ یبرات مهم ن -

 اش را لمس کرد:  ی نیب ری زد با سرانگشت ز ی ا عطسه

 مهم باشه؟  د یبا ی واسه چ -

  ی ادیز ای... کردی عنوان قابل باور نبوده که خطر را احساس نم چیبه ه کردی را درک نم تفاوت ی خونسرد و ب یآرتا  نیا د،یفهمینم

 . کردی م  یگل سپرشوکه مه  ی وز توهن ایرد داده 
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  یرو ش ه یسا م ینکن  یهم بدن... اگه کار فی دادگاه بخاطر حامله بودنش ممکنه تخف  یرا  کهن یا یعنی حامله است،  نینگ  گم ی م -

 ؟یاست، متوجه شهیتون هم یزندگ

 نشده.  ریتا د کردند ی م  یکار د یانگار. با داشتیشده، زوال عقل  یدچار خلل روح آرتا

 ؟ یالو آرتا هست - 

 حاکم شد. یمادرش، سکوت کشدار ام یو آوردنده پ  بایفر دن یکه به در اتاقش خورده و سرک کش ی با تقه ا 

 مهمونا منتظرتون هستند. ن،یاریب  ف یتشر ع یخانوم گفتن سر -

 پچ زد:  یبه آمدن کرده، دم گوش  ی با دست اشاره ا ده،یکش ی کالفه ا پوف

 باال. ومده یش نبرم تا مامان خود -

 :د ی پرس  ی کنجکاو وجد  کوروش 

 چرا، مگه چه خبره؟  -

 را خاراند: شیپشت موها ت یاهم یزده، ب یخند کج

 کرده تا پروانه رو قالب تنم کنه!   لهیبد پ -

 کرده سپس متعجب و کنجکاو افزود:   یهنگ کرد، چندبار حرفش را در ذهن هالج کوروش 

 ه؟ ی ک  گهیپروانه د -

 :د یاتاقش کش ی نه متر ییفرش کهربا ی رو  شیزد، پا یشخندتلخین

اما حاال برعکس شده، طرفم االن   دادنی دخترا رو به زور شوهر م  مایقد   میبود ده یکه مامانم برام در نظر گرفته، شن  یدختر  -

 ...زارمی عمل انجام شده بزارن اما من نم ی من رو تو خوانی م  یو دوختند منته  د ی... به گمونم برجاستنیا

 

 ذهن خسته اش پررنگ پژواک شد.  یاش هرمزخان در پستو ییدا یباره صدا کی

کن پوران رو    یقبلش سع ی به خواسته ات... ول دمی م  تیبخاطر  شما دوتا بهم بخوره، اما رضا مونی خواهر وبرادر خوامی من نم "

 "نمونه یثیتا بعدا حرف وحد  ی کن یراض
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 شده، چشم دوخت: ی سرش را باالگرفت به طرح ابزار سقف که با مهارت معمار مدرن طراح د،یکش  ی مشت شد و آه دستش

 . رهیبگ  م یتصم  می برام در زن زندگ ی کس زارمی نم کنم، ی به هرحال من کار خودم رو م -

 لب زد:  د یزده با ام  یلبخند کمرنگ  کوروش 

 ... فعال.کنمی ان شاء اهلل، دعا م -

ساده،   د یسف  یوچراغ مطالعه، پرده تور  زیبا م  ی توس  ی واری به اتاقش انداخت، کمد د ینگاه  میرده نفعال گفتن، تلفن را قطع ک  با

  بال یآورده با توپ وال  کایکه از آمر یکوچک  تارینصب کرده بود... گ وار ی د ی عکس خودش با غرور چشمانش که رو یقاب شاس 

  یرها کرده با قدم ها ییا...دستش مشت شده، نفس پرصداگل کادو بدهد اممه  ی ها سفارش داده بود تا برا یکه تازگ  ید یجد 

 . رودی م  ییرایبه سمت پذ  نیسنگ 

 گفت:   رلبیز ی. پوران با لبخندتصنع ستادیکه کنار مادرش ا نیو نگاهش را به اطراف چرخاند، هم  دهیکش  یشانیبه پ یدست

 ! یری ور م  لتیو تو، همش با موبا  میمهمون دار یمادر، ناسالمت یچقد طولش داد  -

 باال فرستاد: ی سمت مادر پروانه چرخانده با احترام سر یحوصله از گله مادرش، سر ی ب آرتا

 از حضورتون مرخص بشم، با اجازه...  د یاومده که با شیپ ی متاسفانه مشکل -

  ره یته مبل را چنگ زد، به پسرش خدس   یبلغور کرد اما پوران دخت با حرص و خشم نامحسوس  یکنم ی متعجب خواهش م  فلور

 شد که با گرفتن کت اسپروتش قصد خروج را دارد. 

 : د یدهان چطور چرخ  یحرص، زبانش رو  ی از رو د ینفهم

 دختر هرمز؟   دنید  یری بازم م -

بدتر   چیندارد که ه ی نیداشت که مادرش قصد عقب نش نانیاطم گریو هوا معلق ماند... حاال د  نیزم انیم  شیخشک شد، پا آرتا

 زخم او شده و درحال زجردادن او.  ینمک رو 

که بود و نبودش   ی همون ض، یدختر مر دنی بره د خوادی ... م دارنی احترام پدرومادرشونم نگه نم گهیفلورجون، بچه ها د  ینیبی م -

 ... ہگوشت افتاده گوش   هیتک  هی نداره چون  یفرق ایتو دن

 با خشم و بغض غم.  د ینفس زد، خروش  اآرت
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گل خانم؛ حاال  الاقل مه  ایهمون دختر هرمز و برادرت آره، قبال عروس قشنگت بود  نیکه خودتون برام نشونش کرد  یدختر  -

 ! ضیشده مر

 نداره!؟ ی بود ونبودش فرق گهید

حاال به   ؛ییبایو ز  یتاد که از اون همه سرزندگگل افاش، مه  ی چشمان نفس زندگ اد ی یشد، وقت نییاش با درد باال وپا  نه یس  قفسه 

 گوشت اضافه شده و...   هیتک

 

 چهره مات مقابلش.  یبه رو  بند ی پلک م د،یکشی را زبانه م ی که نفرت آشکار ی کرده با حزن افرزون ظ یغ

حال رقت   نی عقب مونده... به خاطر من به ا ش یو زندگ  تیروز افتاده... به خاطر من از اعتبار و معروف نیگل بخاطر من به امه  -

 گرفتار شده... زیانگ 

 :د یو داد کش د یسه بار پشت سرهم به قفسه خودش کوب د،یپردردش کوب نهیبه س  ی شتریب باحرص

گل اون  مه  یجا د یوسط با  نیکه ا  یته چاه انداخت... کس اون رو میاما عشق من و سربه هوا کردی م  ش یطفلک داشت زندگاون  -

از همه حرف بشنوه منم نه اون   د یکه با  می گل... اونباشه اون منم نه مه  د یبخش و قرص روان بامشت آرامش ه ی ر یخراب شده ز

 ... ایکم داره   یز یگلم چمه  د یو بگ  د یمن بزار  خواسته ی پا رو د ینکن ی... پس سعگناهیب

 

 شد: کیپروانه مبهوت شل یو قاطع اش به سو  نیزهرآگ  رکلماتی بار ت ن یمشت شد، ا دستش

 ن؟ یدی م ن؟ی دوست دارم صاف وساده جوابم رو بد  پرسمی سوال م ه ی -

 اش را به گوش همه رساند. ی و کالم منطق ده یکش ی قیمتعجب تنها به تکان دادن سر اکتفا نمود که آرتا نفس عم  پروانه

کرده که   دای هم پ یشما رو همه جا بُرده و تازه براتون دشمن یکه زده آبرو  ی به پسر نیحاضر بود  ن،یگل بودمه   یاگه شما جا -

 ن؟ یکردی با بنده ازدواج م م، ینشون کرده بود ه ی فقط   کهن یقصد جونتون داشته، صرف نظر ا

 جاخورد، رنگش زرد شده و مردمک چشمانش گشاد شد. پروانه

 من... من... -

 جنباند.  یبرگردانده خطاب به پوران فاتحانه سر  یزده، سر   یپوزخند واضح آرتا
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 مادرمن؟  ی د ید -

اره،  وسط گذشت کنه و منت بز  نیبخواد ا ی اون رو درک کنه... اگر کس ط یشرا تونه ی گل باشه نه ممثل مه   تونهی نه م  ی دختر چیه

 ... تمام. گهیگله  نه کس دفقط وفقط خود مه 

  ی که خصمانه، نگاهش تا رد خروج ینیاش، البته پوران خشمگ  دهیتوجه به چهره سخت شده پروانه و رنگ پر  یرا گرفته ب کتش

 آرتا چشم دوخته. 

 بروند.  د یفهماند که با به پروانه تکان داده با اشاره یناراحت و دلخور از برخورد نامناسب پسرجوان پوران، سر فلور

 پروانه...  اما

  که نیبود، از جسارت و شهامت کالمش خوشش آمده، از ا ده یکه بار اول د ده یلرز ی کس ی بار برا ن یاول ی که برا یبا دل  پروانه

  یدست در تمام وجودش نبض زده، با یبدون نگاه بد و کامال مردانه برخورد کرده و غرور را نشانه گرفته... احساس خاص یپسر

  ده یصرف شام، راهشان را کش یتعارف کردن پوران برا  یافتاده همراه مادرش فلور باکم ی اش را برداشته با سر یدست  فیلرزان ک

جفت   ک یاز باال سر پروانه پرواز عاشقانه کرده و دل دخترک در گرو  یخبر نشد که پرنده عاشق  یخانه اشان شدند اما کس ی و راه

 . هاو را در دل پرتالطم اش پروراند  ی کرد وتمنا  ریگ  یمشک تیچشم جد 

 *** 

 چشم دوخت:  ا یبلندش را چنگ زده با اخم به مح  مهیلخت ن یبا حرص موها کوروش 

 دونن؟ ی بدونم مادمازل از کجا م شهی م -

 ش کشاند:باال انداخت، آدامس داخل دهانش را گوشه لپ  ی انه اش  یتفاوتی با ب ایمح

 هم از زبون پوران خانم.  ه ی بق دم، یشن هی از بق -

و قرارش   اینگاهش را به درخت کاچ مقابلش دوخت، اول صبح با تماس مح ایتوجه به مح ی به تاسف تکان داده ب یسر کوروش 

 از خودشان باشد. ر یغ یگر یموضوع د د یبود که شا نداختهیاو را به فکر ن پارک سرکوچه اشان، ابدا  نیا  یگاهورزش صبح  یبرا

کرده بود اما با   زیانگ صبح دل  نیاو را سرمست از ا ا،یوگرم مح نی ریاز عطر ش  یمطبوع حه یباد و را دن یگنجشک ها، وز  آواز

 کاش مبدل ساخت. ی را به ا زش یاوقات دل انگ  ا،یمح  ینیخبرچ

آزاد پارک و ورزش دونفره    یاالن هردو از کنارهم بودن در فضا گرفت یکرده و زبان به کام م  ی دار شتنیخو  یکم  ایاگر مح د یشا

 اما... بردند ی لذت را م تیاشان نها یا
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 ؟یالیخی ب نقد یحاال چرا تو چرا ا -

  یجذاب وجد  رخ  م یبه ن زشدهیاست، گرفته باچشمان ر دنیکه هدفون به گوش زده درحال دو یپوش  ک یچشم از دخترش  ایمح

 کوروش زل زد: 

 هوم؟  -

 :د یپرس  یسرشانه جد   ی از رو د،ییشانه به شانه اش سا ظ یفشرد، با اخم غل دندان

 حواست به من باشه.  زنمی دارم باهات حرف م   ،یبنداز سطل بغل  اریدهنت در ب   یتو  ی اون کوفت -

آورده   رونیمزه و بدطعم شده را از دهان ب  ی لبش را کج کرده با پوزخند با دو انگشت سبابه و اشاره آدامس سفت شده که ب  گوشه

گرفته، دست دراز کرده و آشغال کف دستش را درون سطل زباله   یبا حرص آدامس چسبانک کف انگشتش را با دستمال کاغذ 

 .اندازدی پارک م مکتیکنار ن

 ؟ یکنیروغن داغ، جلز ولز م  ی کتلت تو نیچرا تو ع ه؟ی ... حاال بگو دردت چنیااز  نمیخب، ا -

 :د یبرجسته اش کش یشد، دو انگشت دو لب ها نییمردانه اش آرام باال وپا نه یس  قفسه 

  ق یپس تو چه رف ،یهم که ندار  یو دلسوز ینگروندل   هی  یزنیگل که سر نمبه مه  ،یباش  ه یدنبال حرف بق  خوادی دلم نم -

 ؟یهست

 شد.  رهیاش خ ک یبرند نا د یانداخته به نوک کفش اسپروت سف نییزده، سرش را پا ی پوزخند  ایمح

به حال   یجا بود... بعدشم رفتن و نرفتن من چه فرقآرتا اون  شش،یآرتا رو نه... هروقت خواستم برم پ ی گل رو دوست دارم ولمه  -

 جا ناراحت بشم!برم اون کهن یگل داره؟ جز امه 

 کالسامم.  ریمن فعال درگ  تازشم

تکان داده، نگاه پرحرفش را از صورت معشوقه اش گرفته، دوباره به درخت کاج ارس شده چشم دوخت...   ی متاسف سر کوروش 

را در دست گرفته و   یدست  فیکه ک یدرحال ایکالفه مح یبه گوشش خورد و پشت بندش صدا یخشخش  یسکوت، صدا یلخت

 :د یپرس  یو مدع  یجد  ستاده، یکنار او ا

 ؟ییچته تو؟ چرا همش به فکر اونا -

 ! ید یکش شیگل پخواستم باهات حرف بزنم تو همش حرف آرتا ومه  هربار
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 !شهی وگرنه که نم  یازهم سوا کن  نارویا د یبا  گهید  یول  کت، یفابر ق یخسته شدم، دوستته اصال رف واال

... تازشم مدام دنبال  یهمش تو خودت نم،ی... االنم چندوقته اصال نتونستم لبخندت رو ببیکارتو باز طلب آمی هم کوتاه م  یهرچ

 ...  یرستوران  ، یینمایصال س ا رون یب  م یبار باهم بر هی به تو نداره... شده  یدخل  چیکه ه  یدرصورت یی و دادگاه اونا  لیکار وک

 و غم افزون به خودش افزود:   ظ یرا محکم به دو طرف بدنش پرت کرد با غ دستانش

   ه؟ ی دردت چ ی شده بپرس  -

 فرصت دوباره بهت بدم؟  ه ی یخواستی مگه نم  ،ی دوستم دار ی گفتی نم مگه

 رسمش؟  نه یا ، یکنیم  یرو خال  رپامیز هو یبشم  دواریبهت ام آمی چرا تا م  پس

 

  ینگاه ده،یناگفته پشتش خواب یاز حرف ها  ی که انبوه  یفقط نگاهش کرد، نگاه یکالم   چیدر سکوت و معنادار بدون ه کوروش 

 رسا بود.  اد یکه فر

 اش تکان داد.  یچشمان جد  ی جلو یکه گوشه لپ اش را گاز گرفته دست   یبا حرص درحال ایمح

  ستیقرار ن گهید ی ناراحت شدم و دلم سوخت، ول فته؟ی اونا ب ی اتفاق برا ن یا هم نگام نکن کوروش، مگه من خواستم ی جوراون  -

االن از صبح تا بوق شب   کرده یشرکت کار م ی که از صبح تا عصر تو ینگاه بنداز، پسر ه یبه خودت  م؟ ی کن ایبه خاطر اونا تارک دن 

 ! قشهیرف  ی دنبال کارا

دختره   نیا  نینگاه بنداز بب ه یوچهارساعت فکر وذکرت بشه اونا، بابا  ستیتموم وقت ب  کهن ینه ا یحد تعادل رو حفظ کن  د یبا تو

 تو خوش باشه؟  یکه کنارته، دلش به چ یبدبخت

 باهات، هوم؟  کارکنمیچ د ی نه اهل مسافرت... بگو من با  ح،ینه اهل تفر ،یاهل پارت  نه

تلنبار شده    یاگر زودتر حرف ها ده،یاوضاع آشفته ند  ی تو  دختر ظلم کرده و او را  نیدر دل اعتراف کرد که چقد به ا کوروش 

 و دل عشقش را نشکسته بود.  افته ی ی دلش را گفته؛ قطعنا زودتر چاره ا

 

 را در کف دست گرفت:  ا یشده دست دراز کرد و دست راست مح ز یخ میکنج لبانش نشست، ن  یلبخندمحو 

 ازت غافل شدم و...  دونمی م زم، یعز ی حق دار -
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حلقه زده و   اینشاند، آرنجش را از پشت دور شانه مح مکتین یو او را کنار خودش رو   دهیرا کش  فشی و دست ظر  د یکش یآه

 زل زد.  زش یتم  یبه ناخن ها یرگ یقفل کرد، با خ ا یمح دهیو کش   فیانگشتان ظر ی رنگش را ال ره ی انگشتان زمخت و ت

 ! زش یچ هی تموم حرفات رو قبول دارم اال  زم، یعز -

  ی کوروش به خودش گر گرفته و تپش قلبش تندتر از قبل شده، دلش خواستار نرمش بود اما عقلش! امان از عقل ی کیاز نزد ایمح

 که جدال با احساس و دلش دارد. 

 ؟ یچ -

پچ   یرای گوشش چسباند، نرم با ولوم بم و گشال نرمش به الله   یبه چپ کرده و لبش را از رو  لیگرفت، سرش را تما  یقی عم دم

 زد: 

  گهیکه د ریخ  ر یام ی برا زارمی م  شیهستم... اصال خودم پا پ حاتمیوقت من چاکر تو و تفرتموم بشه، اون   یبه خوب ایقضا ن یبزار ا -

 چطوره؟  م،یراحت به مسافرتمون هم برس 

 نجوا کرد.   ی نیریوش  ند یکرده و با لرزش خوشا  ریدندان اس   ریسرخ شده از شرم، لبش را ناز ز  ایمح

درسته تو    نی... امیباش  ن یواقع ب د یبا م، یباز برخورد کن د یبا د د یاما با م یدرسته بهم عالقه دار گم،ی واسه خودم نم  یدون ی م -

  حیهم تفر شیپ د ینبا ؟ یپس خودمون دوتا چ ده؟ ی نم تیکه خودش اصال اهم  یدر صورت  ،یباش  اش یآرتا و گرفتار یهمش پ

 ... نمایرستوران، س   ،یشهرباز ،مسافرت  میها، برمثل همه زوج  م، یکن

 

 و نرم معشوقه اش نشاند:  د یپوست سف یرو  ی گرفته و مهر آرام شیلب ها ی دست قفل شده اشان را رو کوروش 

شده البته دکتر   یجانی نوع عشق ه ه ی... دچار ستیآرتا االن تو شوکه اصال تو حال خودش ن  کارکنم،ی چ ی ول  زم،یعز دونمی م -

 ! کردمی آرتا، منم به عقل اش شک م ی ایباز وونهی د نیگل گفت وگرنه با امه 

 قلب وعروق گرفته اما بازم...  ی جراح یبوده دکترا کایهشت سال اِمر سانسیبعدل ست، ین یز یچ کم

 .نیرا نرم وبامحبت نوازش کرد. دلنواز و دلنش ایپشت دست مح زد، با شصت،  یخند کج

  شنوه،یم  فهمهی رو م  زیگل، چون همه چدارن به خصوص مه  ازیبه دوستاش کمک کنه، االن اونا به ما ن د یآدم با  زدلمیعز -

  یاگه جا اد،یب شیهرکدوم از ما پ یو ممکنه برا  م یزادی باالخره همه ما آدم  ده،ی نشون نم ی واکنش چ یچرا ه دونم ی اما نم نهیبی م

 ؟ یزدی حرفارو م نیتو بازم ا شد ی من و آرتا عوض م
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کوروش با لبخند   س یدر ف س یف ده،یرخ چرخ م یبلکه با زوم به دستانشان، به ن امد،یاما از خواسته اش کوتاه ن د یخجالت کش ایمح

 نجوا زد:  یناز

وقت  خوب نشد، اون  ا یزود نیگل به انکرده مه  ی خدا میهم به فکر خودمون باش، اومد  یوقتا ه یالاقل  ی ول دونمی م نارو یمنم ا -

 شه؟ی م ی ما چ  فیتکل

 

شرم به دوئل   ی و جسورانه با اندک پروایهم ب  ایمح ست، یمعشوقه اش با تب وتاب نگر  یبایچشمان ز ی ن ی پلک زدن به ن بدون

 صورتش را پشت گوشش فرستاد.  ی رو یدست دراز کرده و چندتار مو  یچشمانش تاخت، با زدن لبخند کمرنگ 

 وقت من دربست خدمت شمام، خوبه؟ کنه، اون  ن ییرو با مادرت تع نایا یتا قرار خواستگار زنمی امشب با خانوادم حرف م -

 

  ی دول د یو ترد   شیرو دوخت، ذهن اش هنوز پراز تشو اده یق کوروش کنَد به پنگاهش را از چشمان مشتا د، یکالفه پوف کش ایمح

 وقت کوروش...داشت؛ آن 

 

 !یگ ی م ی تو چ گمی م ی من چ  -

 تکان داد اما دستش را رها نکرد. ی بلندشدنش، متعجب سر یدفعه ا  ک یبرخاست، کوروش مبهوت به  شیاز جا یحرص

 شد؟ی چ -

انگشتان قدرتمند   ریزخواست و سوال جواب را هم نداشت. بدون توجه دست چپش که اس کالفه و خسته بود، حوصله با ایمح

 کوروش بوده را محکم تکان داد: 

 ؟ یول کن  شهی م -

 شده، کالس دارم. رمیبرم د  د یبا

 نبود!  یشگ یهم ی ایمح  ا،یمح  کهنی . اخوردیسوال پررنگ در مغزش وول م  کی  د،یصورتش را کاو ی اجزا یرگ یبا خ کوروش 
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  ایلحن آمرانه اش به گوش مح  یبرخاست، همان دست را همراه خودش کشاند همزمان هم محکم و جد  ش یحرف از جا بدون

 رساند.

 .رسونمتی خودم م یهرجا خواست -

حساب  کی شک دست وپنجه نرم کرده با  دش،یافکار پرترد یاو گام برداشت اما در پستو یپاو بدون رغبت هم ل یم ی ب ایمح

 .د یایبا دلش راه ب ی خواست کم ، یا ه ق یدق

نظر خانواده اش هم   دانست؛ی راجع به کوروش م  لیهم نظر دختران فام  ش یداشته، کم وب  یادیمثل کوروش خواهان ز  یمرد  

 شیهاآرمان ی کوروش برا د یشا شد،ینم همن یبهتر از ا ی عصب شهیاز آن جهنم و پدرهم ی کامال واضح بود، مثبت، چراکه رها

 یچنانو دوستان آن   یوبند مهمان  د یاست و مثل خودش در ق ی گرم کار و زندگ رش مثل او که س  یپسر ی... براگذاشتی احترام م

 بدون شک بود.  ستاده،یخودش ا یپا ی کوروش که مردانه رو  نیاش، هم یانتخاب  نهیگز  نیهم نبود، بهتد 

 *** 

زمستان درحال اتمام است و کم کم به بهار   زند،ی زل م  رونیاز پشت پنجره به ب یرگ یآورده با خ نیی اش را از کنار گوش پا تلفن

 ...شوند ی م ک ینزد بی درختان آلو وس  یهاو شکوفه 

 داداش؟ -

 :دهد یم  ی برگردد، جواب کوتاه که نیخورده بدون ا ی آرام تکان

 ه؟ یچ -

 .زند ی م  هی اش زده و به بدنه کمد تک یوار یبه لبه کمد د یمردد در سوال اش، دست تایآناه

 ؟ یزدی حرف م یخارج یداشت  یبا ک  -

دو قدم جلو رفته   دهد،ی کوچه گرفته به خواهر کوچکش م زهیکنار سطل مکان  یپشمالو اه یزده و چشم از گربه س  یپوزخند 

 :کند یکج م   شیبرا ی سر ز،یسرش را جلو گرفته و چشمانش را ر

 تو؟  یستاد یگوش وا -

 .د یبلندش کش ی به موها یزده دست  یپاچه او دست  یع یلبخند سر د یا تردب تایآناه

 ! گهیخب کنجکاو شدم د ،یزنی حرف م یبه زبون اجنب  ی تند دار یلیخ  دم یخدا فقط دمن!؟نه، ب  -
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باال   ی و پرتحکم سر تیدم گوشش قرار داد، باجد  قای کرده و مقابل صورتش، دست راستش را کنار کمد دق زتر یاش را ر چشمان

 فرستاد.

 فضول خانوم؟ ،ید یفهم  ایچ گهید -

نکرده و مصمم با   ینیعقب نش ی اما لحظه ا د یفرودادن آب دهانش را، آرتا هم شن یکه صدا  یطور  د،یاش را به زحمت بلع بزاق

 . کردی نگاهش او را بابت استراق سمع مواخذه م 

 ! دمیاز مکالماتون نفهم ی چیبه خدا داداش من ه  -

 

 :زند ی م  یکج کردن، بحث را عوض کرد، پلک محکم یو با سر   دهیکش  یق یعم نفس

 ؟ یکنی کار م نایشرکت کوروش ا یتو  -

 

 . رودی زده و دستش را برداشته سمت لپ تابش م  یتکان داد، لبخند کمرنگ  د یدخترانه اش گلگون شد، سرش را با تائ رنگ

 ؟ یدرس بخون کای کالج امر ی تو  یدوست دار  -

 :د یمردد و دو به شک پرس  تیجاخورد، چندبار پلک باز وبسته کرد درنها تایآناه

 ؟یپرس ی م ی واسه چ -

 هم متوسط قرار داد:  شیارا روشن کرده و صد  ک یموز ستمیباال انداخت، س  ی تفاوت شانه ا یرا کنار زد و ب  زش یم یصندل

هم فرصت نشد مطبم راه بندازم   اینداره، من که درسم تموم شده بعداز اون قضا ی وگرنه واسه من فرق گمی خودت م  نده یواسه آ -

من    یکنم ول  سیشون خواسته به عنوان استاد برسم به دانشجوهاش تدر تیریمد  ی عنیاما از دانشگاه تهرون برام رزومه اومده 

 ارم تا... تمرکز ند 

 ادامه داد:  رکانه یز تایآناه

 درسته؟   ،یگل حالش خوب بشه و شماهم به مراد دلت برس مه  -

 .کند ی م  ی چوب زی م یرو  یبا انگشت اشاره خطوط نقوش  زند،ی م یزیانگ و غم   لبخندتلخ
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 . ستین نیهمش ا ی آره ول -

 :خاراند ی م  یرا با کالفگ   شیگوشه ابرو کشد ی م یآه

 . دهی م ه ی دوستش، از اون طرفم من رو قسم وآ  یرفتن به مهمون یاصرارش برا  یاز طرف آدی مامان اصال کوتاه نم -

 

مهم تر از همه   ش یکه آبرو و حرف مردم برا ی مادرش هم... پوران دخت، زن شناختی خانواده اش را خوب م کرد،ی درک م تایآناه

درک حال آرتا و عشق   ند؛یبی او تنها که مالک ازدواج را در پول وثروت م ی ابر ش، یبچه ها یو زندگ شرفت یپ یبوده حت  زیچ

 . بودی م مشکلدشوار و بس   ی جوانه زده قلب اش کار

  یها یتمام مهمان ه یرا در کماالت و ثروت؛ پا ی دهد، تنها خوشبخت تی اهم یاو از قسِم زنان نبود که به قلب و احساس کس آخر

 .د یدی فاخرانه و مجلل م 

 نگه دارد.  ی وغرق در تجمالت راض یپوران دخت راض شه یفرو گذار نبود تا هم ی تالش   چیخان هم تابع همسرش، از ه دونیفر

 سرشانه به خواهرکش دوخت.  یاز رو   د،یکش  شیموها انه یم یآرتا چنگ  ، یاز لحظات کشدار بعد 

 .کایکه برگردم امر کنمی دارم کارام م  -

 اش را چنگ زد:  ینبض زده سمتش پا تند کرد، لبه صندل ی زده و قلب جان یشوکه شد، ه اتیآناه

 ؟ یواسه چ -

 کرد.  لیسمتش ما یو مالحظه سر یافکارش زد با نگران  ی و نگاه حزن وار آرتا، خط رو سکوت

 نکنه به خاطر رفتار مامانه؟  -

 باال انداخت. یابرو  نه، یخواهرکش دست به س  ی گردانش را چرخاند رو به رو یفرستاد، صندل رون یب  نهیاز س  یآه

 .ستیهمه اش ن ی ول  نهیاش ا ه یقض ه ی -

 

 . د یمظلوم لب برچ ستاده یاش قفل و خود را بغل کرد، ا نهیس  یحوصله دستانش را رو  یکالفه و ب  تایآناه

 که من؛ نفهمم؟    یزنی حرف م ه یو... چرا نس ستیهمش ن نیا یگی م  یچرا امروز ه -
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 که منم بفهمم، آخه! بگو   ی جور ه یلپ کلوم  خب

 از ذهن اش گذشت. ی زیچشم دوخت اما چ تایآناه یزده و به قد وقامت رعنا ینیریلبخندش 

 گل زن داداشت بشه؟ مه   یتو دوست دار  -

 

که   یبا لبخند پهن تیاش شک داشته باشد. درنها م یانگار به عقل سل د،ی چندبار با دهان باز سر وصورت برادرش را کاو نوای ب دختر

 به موافقت تکان داد:   یسر ده، یرا به رخ کش دش یسف یدندان ها

 گل جون بهتر؟ از مه  یزن تو بشه، ک  ییمن ازخدامه که دختردا -

 مشکل اونه.  ست،یوصلت رضا ن  نیمامان دلش با ا یمنته

 شکستیودل جوانه زده عشقش را نم آمد ی اما مادرش ابدا... کاش کوتاه م کرد ی درک م خندد با درد وبغض عجز، خواهرش  یم

 داشت، نداشت؟ تی ش تاوان ابد که شکستن قلب 

 خواهرش را در دستان تنومندش گرفت.  د یخم کرده و دستان کوچک و سف یسر

 . ادیتا مامان پوران هم از زن من خوشش ب  کنمی م  یکار  هی پس  -

 

کت اش را چنگ زده و از اتاق    ،ی متعجب عقب عقب رفت که آرتا صامت و بدون حرف تایبا شتاب برخاست، آناه ی صندل یرو  از

 خارج شد.

حرف بود اما زبان به مخالفت هم   یصامت و ب  لدایآورد، گ رون ی بار دوم تالشش را انجام دهد تا هرمزخان را از دنده لج ب یبرا د یبا 

 گل را از آن خود کند. کرده و مه  ی او بسوزد تا بگذارد کار و هدفش را عمل یاش برا ییدل زن دا د یباز نکرد، شا

 

کند بعد دژ محکم مادرش را در عمل انجام    یرا راض لدایو گ یی اول دا کرد، ی هفت خان رستم را رد م د یگل بابه مه  دنیرس  یبرا

 خلع سالح قرار دهد.  تیشده، در موقع

 تا خودش دست به خطا نرفته!  گذاشتند ی به خواسته اش احترام م  د یپدر ومادرش مهم بود با یاش برا  نده یآ اگر

 *** 
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 نه!  -

 :د یگره کرده، لب ساب  یبا مشت ناراحت

 ؟ ییچرا نه دا -

 .د یگذاشت، ابرو درهم کش ز یشفاف م شه یش  یرو  نییرا پا یی طال کیبا خط بار د یففنجان طرح ساده س  هرمزخان

 احساس. ه یاونم به خاطر  ستمیپوران با یتو رو  خوامی چون نم -

 را لمس کرد:  شیهادرمانده با دو انگشت گوشه چشم  آرتا

 گل؟وصالح مه   ره،یکار من خ  کهن یسخته ا نقد یا -

 حواله اش کرد:  ی نگاه معنادار م ین هرمز

 ؟ یطورن یا -

 رفته؟   یاومده نه خان ینه خان  ،ی فاتیتشر  چیه بدون

 دخترم رو از سر راه آوردم که...  مگه

 .د یوسط حرف هرمزخان پر باعجز

 مامانم!  ی صاحاب منه و کله شق ی... نقل دل بستیحرف ها ن  ن ینقل ا ،یینه دا -

 

حرفش را   ون،ی زیمات تلو ری به تصو یرگیاخبار را کم کرده با خ  یرا برداشت و صدا  ونی زیتلوتکان داد، کنترل   یبه نف ی سر هرمز

 مزه مزه پراند:

 آره؟  ، یبرس  یینوا  هی اون ور آب که به  یعجله ببر  ن یدخترم رو با ا ی خوا یدل خودت، م   ینکنه به هوا  -

 که... دهیعار د ی حد ب نیاو را در ا یعنی ستاد، یباد کرد، قلبش از نبض زدن ا رتش یغ رگ

انداخت وگله مند   نییسر پا یآشکار ی با ناراحت زد، یم  یکه پشت دستش به زرد   یمشت شده اش ترق تورق کرد جور دست

 افزود: 

 دادم.  ی عمر نمک خورده و نمک دون شکونده، نم  ه یکه   یپسر ن یمنم بودم دختر دست همچ  ن،یحق دار -
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وبه غربت سفر   د یبخش شیرا به لقا ی رخت داماد  شیکه چندسال پ یداد، همان زش یفت به خواهرزاده عزگر یاز اخبار ومجر  نگاه

را   ی برگشته باتجربه تر وپخته تر از قبل شده، از همه مهتر؛ خواهرزاده و شناخت کاف ی پسر از وقت نیکرد، ندانست چرا... اما ا

پوران دخت هنوز سر ِ مسائل سهم ارثه پدرش، از او دلخور و   ی وقت را ابدا دوست نداشت دختدر افتادن با پوران  ی داشت ول

 بود.  یناراض

اش را وبال گردن پسرکش انداخته، رگ قوم و   ضینقل زبان ها که هرمز دختر مر فتد، یدر اقوام چو ب ی خواست فردا روز ینم

پدرشان هنوز دلش با   راثیپوران دخت سر ارث وم دانستی م  کهن یتر را شکانده، با او دل خواهر بزرگ  اورده ین ی را به جا یشیخو

امالک را   شترینصف ب ل،یخاطر بزرگ تر بودن اش اما پدرش حاج اسماعبه  خوردی هم م  رااو صاف نشده، حرص همان امالک کم 

  لدایکه تنها با گ ی هم مراقب مادرش هم بود... مادر لیحاج اسماع  بوده که ازقضا بعد ِ فوت  یکه پسر وسطبه نام او زده چون 

 نه عروس!  د یدی راحت بوده و او را به چشم دختر م

 !؟ ییدا -

آمد، خسته بود از دست حرص و طمع خواهرش، از دست سکوت   رونی خورد از افکار درهم گذشته با تامل ب ی تکان مختصر هرمز

  امده یکوبانده؛ هربار جواب رد گرفته اما کوتاه ن خیوصلت به اصرار م یکه مشتاق دخترکش بود؛ پا برا  یخودش و حاال هم پسر 

 .کردی پسر، آرتا با تمام غدبودن اش کم کم دلش را نرم م نی داشت ا ر ی! دل ش امدهیکه ن

 با خود زمزمه کرد:  رلبی چهره متفکر به خود گرفت ز  ی ه و خلوت پر از حال استرس آرتا، لحظه اسکوت خان  در

 ؟ ینشد چ ی اگه پوران راض -

 به چپ و راست تکان داد:  یاش گذاشت، مردانه سر یی دا یپا  یجرقه زده، دستش را رو  د ی با ام د یزمزمه اش را شن آرتا

همسر منم بخواد...   د یاگه من رو بخواد با دونم ی م  نمی خب مادرمه، ا یدرسته چندسال نبودم ول شناسم،ی من مامانم رو خوب م -

 شما قبول کن، مامان با من. 

 

را رضا نداشته باشد  ی زی چ یوقت دانستیو نم شناختی نم قا یمادرش دق یبود، وقت  نیخوش ب یادی زد، آرتا ز  یلبخند تلخ هرمز

 .شودی نم ی هم راض امتیق  امیتا ق

 دست خواهرزاده اش را لمس کرد:  ی رارادیغ د، یکش یآه

 درمان کرد؟   شهینم جانیاون ور... مگه هم ش یببر یخوای چرا م دونمی اما نم فهمم،ی اصرارت م  -
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 زد:  یکم جان پوزخند 

 شه؟ی م  ییچرا دا -

... انتظار  واری تک وتنها افتاده گوشه اتاق و تنها همدمش شده سکوت در ود  ی وقت ره،ی نم ششیبا دل خوش پ کسچ یه یوقت  ی ول

واسه   ی نه جواب دادن ده ی تکون مشاخک  ینه کس گهیهستم د ششیمامان، پ تیور من بدون حساس خوب بشه؟ الاقل اون  نیدار

 بامن، باشه؟   شیبق نیت بد یدارم، شما رضا  کاریمشت آدم ب هی  حیتوض

 

 اش رها کرد.  ییمطلق تفکر دا ی کیدر تار د یاز ام یخودش را در اهاله ا ریو ت  د ی کش ی توام مردد  قیعم نفس

ببرم، من بدش رو   کایگل رو باخودم به امرمه  نی... بزار نیگل واستون مهمه، با خواسته من موافقت کنمه   ندهی و آ  یاگه خوشبخت  -

 خوشبختش کنم.  خوامی دوسش دارم و م خوامینم

 

در   لدایو غرولند گ ی بازشد و پشت بندش لحن شاک ی آرام یبا صدا یبزند، در ورود  یدست به چانه شد تا خواست حرف هرمز

 . د یچیآرام خانه پ یفضا

 هرمز...؟  -

 زدم!  خی ی وا  ؟ییکجا هرمز

  ی باران ینداشت، شال گردن و پالتو ی زدگ خیاز سوزن سوزن  یهم دست کم ش یزده و دست ها خی فرط سرما، نوک دماغش  از

 سرش انداخت: ی رو شیهمزمان صدا د یکش  رون یرا از تن ب  ش یقهوه ا

 تو؟  یی هرمز... اه کجا -

 مرد گنده کجا رفته؟  ستین  معلوم

 زد:  شیگردن باال فرستاده از پشت مبل ها، با محبت صدا  ،یبه آرتا انداخته با لبخند کمرنگ  ینگاه م ین هرمز

 خانوم؟ جامن یا -

زده با گام    یعیپاچه لبخند سرکنج لبانش نشسته، دست ی آرتا که لبخندمحو دنیغرغرکنان سمت صدا برگشت اما با د لدایگ

 شد. کشیبلند نزد یها
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 اوا!  -

 ... خبری پسرم؟چه ب ییتو

دست به کمر مقابل هرمزخان   د، یرا درهم کش شیابروها شد،ی نم ده یهم د وهیبشقاب م ایفنجان  کی  یکه حت  ی خال زیم  دنید با

 : ستادیا یف یبا اخم ظر

 زشته به خدا... ؟ ینکرد یی رایچرا از مهمونت پذ  -

 مداخله کرد.  ع یسر آرتا

 چند کلمه حرف بزنم.  یی فقط اومده بودم با دا ، ییمن راحتم زن دا -

 هاشور خورده اش کج باال کشاند و کنار دسته مبل همسرش نشست: یتک ابرو  لدایگ

 باشه؟  ر یاِ خ -

 اش؛ رک و صاف گفت: ییواشاره دا م یو مصمم بدون نگاه کردن به ا  یجد  ، یزده با تک سرفه ا یمردانه لبخند  آرتا

 . کایگل رو ببرم اِمردرمان، مه   یبرا  خوامی م -

 تکان داد:  ی سر یآشکار ی منظوردارش را حواله هرمز کرده با دلخورو  ی سکوت کرد، نگاه جد  قهیچند دق لدایگ

 آره؟   ،یکرد یم  یموضوع رو ازم مخف  نیپس ا -

که دو شبه    نهی... پس موضوع انیپرش رو کنده بود یعال... نگو جنابرهی دمغ شده م جا،ن یا آدی بچه هربار م نیچرا ا گمی م

 . یتو فکر یو هع   یخواب راحت ندار

 

 . د یکالفه بود و پر از ترد د، یبه صورت گرم شده اش کش یدست  هرمز

 و آشنا به خصوص پوران رو بدم.  لی جواب فام د یاگه آرتا بخواد دخترم رو باخودش ببره، من با لدا،یگ  ستین یز یکم چ -

 :دهد ی بدون پلک زدن آرتا را مخاطب قرار م  یتبسم کرده با لحن خاص لدایگ

 ؟ یکن  کاریگل چواسه خاطر مه   یحاضر -

 محکم و مطمئن جواب داد: د،یبدون ترد آرتا
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 و حالش خوب بشه.  ی تا سالمت دمی شده جونم رو واسش بدم، م ،یهرکار  -

 :د یبه عمد پرس  شیبایز ییخودش، با چشمان کهربا استیو س  تیزده اما باجد  یلبخند محو  لدایگ

 و مخالف؟  اگه جلو روت، مادرت پوران دخت باشه  ی حت -

 !؟ لدایگ -

و    یزندگ ینبود، پا ینتوانست از موضع اش را کوتاه کند، کم بحث  یگر هرمزخان هم ذره ا خی و لحن متعجب و توب هشدار

 اش، دخترکش وسط بود.  زدانه یعز یسالمت

شده ذهن اش را   ره ی رک سوال ذخ نده،یبه جدال آ ت یبدون اهم نینبُرده، بنابرا ش یاز پ ی بخواند که کار هی بخواهد مدام قسم وآ 

 .د یپرس 

اون طفلکم، روز به روز الغرتر   ی نیبب ینگاه به دختر خودت ننداخت ه ی ، یخواهرت رو دار  یبگذره تو باز هوا  م یهزار دونم ی من م -

 نداره!  ی شده االنم که با استخون فرق شهیاز هم

 بشه... خب...  خوادی م یهم ندارم... هرچ لیفام  هی هم به تو وخوهرات بق ی کار خوام،ی وصالح دخترم م  ریفقط خ من

 ش شخص آرتا بود. بار طرف بحث  نیا

 حاال تو بگو؟  -

 ؟ یستیمادرتم با ی جلو یگل حتدخترم، مه   یبرا یحاضر

 اش، گره مشت شده دستش دوباره افزود:  دهیبه صورت سخت شده آرتا و فک ساب ی رگیباخ موشکافانه

  ی رو واست لقمه گرفته تا تو اوک گه یدختر د  هی دونن مادرت  ی هم م  ل یو همه فام ستین ی کیدلش با دخترم  ی دونی م  یوقت -

 بندازه تو دهنت!  ع یو سر یبد 

 

 داشت... انگار که...  یبیاحساس عج د،ی عرق کرده اش کش یشانیبه پ ی فرستاد، دست نییپا د یدهانش را زحمت وار با ترد بزاق

 سخت.  ی لیبود. خ یبا خواسته ام مخالفت کنن... بزاق دهانش را سخت فرو داد، لحظه سخت نا یآره، اگه مامان ا -

 ! کنمی شده مال خودم م  ی گل رو هرجورو مه   امیپدر ومادرم کوتاه نم ی من جلو -
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 : د ینگاه از آرتا گرفته با حرص به همسرش توپ یقیبرد، هرمز خان با اخم عمجفت ابروانش را متعجب باال  لدایگ

 ل؟ی فام  یتو  ش یو آت ی من رو مقابل پوران بنداز که نیا ؟یخواستی رو م نیخوب شد، هم -

خاندانا راه   یتو   یرفته موقع ازدواج خودمون چه الم شنگه ا  ادتی ،انگاریشناس ی خاندان ما رو م رسرتیخودت خ یناسالمت بابا

 افتاد!  وبابات...

  شیمودبانه از جا  لدا،یآرتا هم مردانه به احترام گ ستاد، یصامت ا یآرتا یبرخاست و جلو  شیبدون مالحظه بالفاصله از جا لدایگ

 دستبافت کاشان دوخت.  ی قال ی نگاهش را به گل ها ی ریبلند شد با سربه ز

من و باباش از همه طرف راحت    الیخ کهن یا یبرا  ،یکن  ی واسش هرکار ی و حاضر  یخوای م یلیحاال که خاطر دخترم رو خ  -

 ...د یباشه با

 دم دست اش را به زدن هدف اثابت کرد. ر یو تنها ت دهیکش ی نیاز ب ی و تنو  قیعم نفس

 پشتش نمونه و نباشه.  یثیحرف و حد   چیه گه یکه د یهم شرع یهم قانون  ، یعقدش کن د یبا -

 *** 

پلو را   یحاو س یبدون نگاه کردن د خت،ی خودش از پلو ر یبرا  ریگدو کف  د یخودش کش یعدس پلو را جلو سیسکوت د در

 گذاشت.  شیسرجا

 .شد ی م دنیمشغول جوئ   قیعم ینرم وآرام با تفکر  گذاشت،ی را برداشته در آرامش داخل دهان م شیاز غذا یقاشق کم با

 به آرتا زل زده بود.  یکارهمچنان با طلب  ف یظر ی نظر گرفت، پوران با اخم ها ریمادرش را ز  یچشم ر یز یبا نگران تایآناه

کرده با مخاطب قرار دادن پوران، تکه   زیر  ز یرا با چنگال ر  چهیو ماه  ختهی ر یخودش پلوزعفران یبرا یالیخخان با خوش  دونیفر

 را وارد دهانش کرد.  ش یاز گوشت و پلو یا

 باال، چطوره؟  رهی م  گهیها چند وقت د ط یو بل دهیاالنم دم ع  ه،ی ترک می سفر بر هی  ه یپوران، نظرت چ گم ی م -

 . کردی م پدرش نداشت در تفکر و اوهام خودش دست وپنجه نرم  یهابه حرف  یبود و توجه نییسرش پا آرتا

 :د یرا سر کش یدوغ وانیشده ل ز یبا چشمان ر پوران

 . هیندارم از آرتا بپرس، برنامه اش چ ی من حرف -

 . د یساالدش را برداشته و به زور جوئ اریبا چنگال تکه از کاهو وخ نیغمگ  تایآناه
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و   یرو لب نداشت، صورتش پر از ناراحت ی لبخند   کرد،ی پدر ومادرش او را داخل آدم حساب نم یآمده و ناراحت، وقت  حرصش

 بود.  یتینارضا

 پسرم؟  ه،ینظر تو چ -

  یدرست وحساب  مینکرده بود، مهلت داده تا تصم  یجواب هم پافشار یبوده برا  لدایشرط سخت گ ری نبود، فکرش درگ ایدر دن  آرتا

را   شیبه او سه روز مهلت فکر کردن داده بود تا خوب فکرها لدای! گشد ی زد و نه کباب. اما مگر مبسو خیکه نه س   یمیتصم رد،یبگ 

 اش نشود.  یجانیخاطر احساسات ه هب  یمانیکرده تا بعدا نادم وپش

عمر   کیبلکه بحث   ست یو احساسات زودگذر ن جان یه ی گل، از روعشق وعالقه اش به مه  دانستی خود آرتا هم خوب م اما

 گل را آرزو داشت. در کنار مه  یو خوشبخت  یزندگ

 آرتا...!؟  -

 گفت:   ریسربه ز ی گرفته اآرام و خش  یشانه برادرش زد با صدا  ی با بغض دست رو تایزد، آناه شیکرده دوباره صدا ظ یغ پوران

 داداش، مامان و بابا با شما بودن.  -

 منتظر لب فشرد:   ینگاه یچرخاند با چشمان سوال ی باال گرفت به سمت چپ سر ج یخورده، سرش را گنگ و گ یتکان آرتا

 ن؟ یگفت ی چ -

 کرد:   شهیپ یقی اخم عم پوران

 ؟ یمتوجه نشد   م،ی همه صدات زد ن یکه ا ی تو بگو کجا بود -

 شد.  رهیبه بشقاب دست نخورده اش خ د یکش شیدور لب ها ی دست ی درماندگ با

 ه؟ ی حاال خبر خوام،ی شده، معذرت م ادیکارام ز کم ی -

 افزود:  یزده با سرخوش  ی لبخند پهن  دونیفر

 بادا بادا مبارک بادا!  میاون طرف... بگ  هی نشسته، بدان عاشق است وبله... حاال ک ید یب  هیسا ر یز ی جوان ی د یاگر د -

 جنباند: ی زنانه اش سر استیس  مندبات یرضا پوران

 هست، نکنه از پروانه خوشت اومده؟  یحاال طرف ک ،ی منو به آرزوم برسون  یخوای م ی آره مامان، جد  -
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نشست، مستاصل و عاجز مانده   شیبشقابش قرار داد،دست چپش مشت شد و دست راستش پشت موها ی چنگال و قاشق رو با

 بود. 

 کج کرد:   یسر دوارنهیباال رفت، مهربان و ام ی لب پوران با لبخند   گوشه

 ت اومده مامان جان؟  آره! از پروانه خوش  -

و چشم به رخ    د یاش را بلع چهیاز ماه یهم مشتاقانه تکه ا دونیگشت، فر  رهیرخ برادرش خ م یکنجکاو به نهم متعجب و  تایآناه

 زد:  ی شخند یشده آرتا، ن ره یت

 آره؟  م،یباش  ی به فکر عروس  د یپس با -

 با غم محزون دار آرام گفت: د ی کش  یانداخت، نفس مضطرب و سخت ن ییسرش را پا آرتا

 .نیصالحه انجام بد  یبله، هرکار -

 بلند شد.  ز یزده بود از پشت م رونیاش ب نهیکه از قفسه س  ی را تلخ زد با قلب حرفش

 زدلم؟ یعز ینخورد  ی زی مامان جان! تو که چ -

 پراند.  رونیلب ها ب انیخت و به زحمت کلمات را از مو بشقاب دست نخورده اش اندا  زی م ی رو  ینگاه اجمال آرتا

 .ر یخوردم، من خستم... شب بخ  یز یچ ه ی رون ی ممنون، ب -

اش برخاست، با شوق مقابل پسرش مکث کرده و دستش را گرفت از ته دل   یصندل  یزده از رو جانیبا چشمان براق و ه پوران

 زد:  ینیریلبخندش 

پروانه رو انتخاب   کهن ی... مطمئن باش از ایرو گرفت م یتصم نیندارم، بهتر ی ا گه ید آرزو  چیتو ه یبه خدا من جز خوشبخت  -

 . زمیعز ،ینش مون یهرگز پش ی کرد

اش راه افتاد  رد شد. بدون حرف زدن سمت اتاق  یمادرش خم کرد از کنارش در سکوت تلخ   یبرا ی نامحسوس زده سر پوزخند 

 : د یرسا و بلند مادرش را از پشت سر شن یکه صدا

تا   م یکنی رو اعالم م ی... همون جا هم نامزد اشونه  یآخر هفته ام که مهمون زارم، ی رو م یفرداشب قرار خواستگار ی پس من برا -

 شه پسرم؟ با م، یریجشن بزرگ در خور شان دو خانواده بگ  هی سر فرصت 



 جورچین 

224 
 

مشت گره خورده    د،یهم کوب یباز کرده تا داخل اتاقش شد در را محکم رو  ی در را با فشار محکم ره یدستگ  د ییهم سا ی رو فک

نفوذ کرده و    شیانگشت ها یپوسته استخوان ها ر یز ی و خون مردگ یکبود  ی فرو آورد. دوبار... سه بار... رگه ها وار ید  یاش را رو 

 . دستش را بدفرم کرده بود

 .د یکشی م  ریغضروف انگشتانش رخنه کرده و ت ی در تمام جا درد 

مجعدش هم مثل   ی کف اتاق نشست، موها  یبا چند لک ِ خون ُسر خورده رو  وار ید ی گرفت رو گریاش را با دست د یزخم دست

را بر حسب عادت دراز کرد با چشمان   یگر یرا ستون کرده و د شیپا ک ی ی شده بود، با درماندگ ختهیافکار سرش آشفته و بهم ر

 چشم دوخت. یآب آورده و شبنم زده به نقطه ا  ده،یقرمز د ی اش از رگه ها ید یو اندوه وار که سف  نیغمگ 

 .شد ی خاطراتش م ی تداع لمیگل و لبخند اغواگرش مقابل چشمانش جان گرفته ومثل فاما مدام چهره مه  

 ؟ید یجنگ ی تو خودتم پا به پام م شد ی م ی چ -

  واریشده را آرام پس زد، سخت پلک زد و چشم فرو بست. سر به د  ریچشمانش سرز ی که از ال ی با پشت دست قطره ا د یکش یآه

 و منگ شد. د یکش ر یوارد کرد که پشت کله خودش ت وار یبه د یزده سه بار با پس ِ کله اش ضربه ا   هیتک

 رند؟ یدست به دست هم بده تا تورو از من بگ  ی همه چ د یآخه چرا با -

 ...ایخدا

چشمانش جان گرفت، نرمک نرمک لبخند غم   شیگل پمه  یبای بغض ُسرابه چشمان زاغش را بست، باز چهره خندان و ز با

 خواند. یت یلب با عشق ب ر یزد ز یزیانگ 

 دانمی چه شد در من نم  -

 شانم یپر دمید  فقط 

 دم یلحظه فهم ک ی فقط 

 وستت دارم. د  یلیخ که 

 "فروغ "

داخل کمپوت    ی ها الس ی از گ یدلبرک انداخت. با تبسم لب فشرد و با چنگال دانه ا   شیآال ی به رج به رج صورت ب یپرصبر نگاه

 کج کرد:   یروح او گرفت با مظلوم و عشق سر ی ب یلب ها  ی برداشت جلو
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 ؟ یخوری م -

سر وصدا  یآرام و ب  شیاش آهسته تکان خورده و نفس ها نهینشسته بود. قفسه س  یاکشن ی ر چیبدون ه وار، یبه د ره یخ گلمه 

 بود. 

 زم؟ یعز -

 اش، با چشم و ابرو به کمپوت اشاره کرد:  ف ینح ی زده با گرفتن بازو ی نیپلک سنگ  آرتا

 رما؟ینم جاچ یه ،ی تا نخور -

 . چیهم ه باز

 . گرفتی دلش هم شده لقمه از دستش م تیرضا ی دردناک و غصه آور بود، کاش برا  ش یآنتراکت ها برا نیا 

 واستهزا رو ترش کرد.  شیبار پر از تشو نیژل خورده اش پراند، ابرو در هم کشاند ا یموها یچنگ جلو  د یکش  یپرعجز  آه

چرا به   گهی آرتا و عشقش... د یبمون و من رو هم داخل آدم حساب نکن، اصال گور بابا ره یمثل مجسمه خ ی جور ن یآره، هم -

 تو آخه؟  ی کنی خودت ظلم م

 ؟ یدار فقط نگاه کنجون   ،یاتاق و مات بمون  ن یا ینیکه بش ستیتو ن ی تو و جون فیح

 : د یاش کوب نه یبه قفسه س  صالیو پراز است پرسوز

 !ستین  تیتو اصال حال  یول کنمی دارم سکته م کنه؟ ی دل من داره دق م  نیا یدون ی م -

 تا باورت بشه؟  ارن یبرات ب یرت عقد وعروس کا د یحتما با ،ینیبی نم اصال

 هم سکوت و سکوت.  باز

 .د یزد و زهر پاش  شیگل لج اش گرفت، ن و مسکوت ماندن مه  ی توجه ی ب نیا از

 پروانه!  -

 .آدی صدتا از از دهنش در م گهی پروانه م  ه یمامان که،  ش،یخواستگار میکه امشب قراره بر  یپروانه دختر  آره

از خود   ی زیچ چ یگل را کنجکاو کند اما باز هکرد تا مه   یگل داده، سکوت کشدارحواسش را به مه  یرچشمیز د یالبته ام ی رکیز با

 بروز نداد. 
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 .د یرا کش شیدو انگشت دور لب ها با

 دندون پزشک!   یو هم از نظر فرهنگ، طبقه و شغل... اونم پزشکه ول  ییبایهم از نظر ز ه،ی دختر خوب -

 گذاشته!  ش یپ ش یهم پ ی و عروس  یازش خوشش اومده و قرار مدار خواستگار یکه بدجور  مامان

 بهتر؟  ن یاز ا ی و زنتم مثل خودت پزشکه! چ  یتوام دکتر  گهی م

 و رو.  شی پ ندهیاز تفکر آ د یلرز ی بغض وار م د،یچرخی گل و سر وصورتش م مه   یبه انگشت ها نیزبیبا اضطراب و ر نگاهش

  ستمین ی و منم آدم شمی متعهد م گهی... چون ددنتید ام یب تونمی وقت نم چ یه گهیتموم بشه، د زیاومدم بگم اگه امشب همه چ -

 گل.روز اومدنم باشه مه  نیامروز آخر د ی ... شاستیکنم اصال تو مرام ن  انتیباشم؛ خ لشیم  یحاال هرچقدرم ب م یزندگ ک یبه شر

 : د یوبک شیپا ی زده دست رو ی تلخ پوزخند 

گوشه از قلبم رو تا   ه ی شه یبدون؛ تو هم یول   م،یتا با بهم نرس  کننی م ی وزمان باهم تبان  نیکه زم می ستیانگار ما وصله تن هم ن -

 ... دمی رو بهت قول م ن یا ،یمونی ابد محفوظ م

معشوقه   یشانی پ شهیسرش را جلو کشاند مثل هم ینیبا لبخند غمگ  د یاش کش ی به کت اسپروت دود یبرخاست و دست شیجا از

 نشاند. قیو عم   عی سر گرانه،تیمُهر عاشقانه و حما ؛ یاش را با مهربان

از او فاصله گرفت بعد از   یزده با نگاه خاص یلبخند  ی با دلتنگ  د یشامه اش کش ریگل را زتن مه  حه ی بست با ولع تمام را چشم

 درهم از اتاق خارج شد. ی نگاه با دست مشت شده و ابروها نیآخر

 

  یبود. ضربان قلبش تند شده و ب رهیخ  وار یچشمانش آب آورده، همچنان به د د،یگل چکاز گوشه سمت چپ مه  یاشک قطره 

 کرد.   یقرار

 

  نمی. همشد یم  یاو تداع ی نقص دلبرکش برا یراه مدام چهره ب  ان یاش راه افتاد، در م لیتا اتومب نیمحکم و سنگ   یبا قدم ها آرتا

 وجود داشت. ی نشده و راه ریهنوز د د ی. شاداشتی وا م  د یاو را دچار تنزل و ترد

پشت رل نشست و دکمه   ل؛یرها کرد و با باز کردن درب اتومب  نیگذاشت با تعلل، نفسش را سنگ   ش یسقف خودرو یرو  دست

 را لمس کرد... کی کرد مقصدش مشخص بود، با خشم و حرص دنده اتومات  تیحوصله فرمان را هدا یاستارت زده ب



 جورچین 

227 
 

 *** 

حرف زدن مادرش با خانواده   یدستباف چشم دوخته؛ صدا  یا روزه یف  یقال  یانداخته، در سکوت به تعداد گل ها  نییپا سرش 

 . کردیم شه یپ یتفاوت  یاما باز ب د یرس یافخم به گوشش م 

 

  ی نشسته بود که پروانه با لبخند محو  ی ریبا سربه ز کند ی شکم قفل م ی انداخته ودستانش را رو شیکرده، پا پشت پا تبسم

نرم و طناز   رد،یگی چشمانش م یوهل را جلو   نیدارچ حه یخوش رنگ و را یچا ی استکان ها یحاو  ی نیو س   شودی مقابلش خم م

 :د یگوی م  رلبیز

 ن؟ یبفرمائ -

 را برداشت.   ی ا شهیش  یستکان شش ضلعبدون نگاه کردن به چشمان منتظر پروانه، دست دراز کرده و ا د یکش ی قینفس عم آرتا

 دستتون درد نکنه.  -

 آهسته لب باز کرد:   پروانه

 . کنمی خواهش م -

داخل   یخواستگار دهیکنار دسته گل ارک ی لیمستط ی ا شه یش  زیم  یرو  ی خال ینیبا گذاشتن س   د یدستش را عقب کش  پروانه

 چشم دوخت. شیانداخت به دست ها نییزده و سرش را پا یگلدان نصفه آب، لبخند کمرنگ 

 

 به به ماشااهلل، هزار ماشاهلل عروسم چقد خانومه.  -

 چشم گرداند به پسرش چشم دوخت او را مخاطب خودش قرار داد.  تیبا رضا پوران

 خوام؟ی م ی از خدا چ گهیکرده، د لیو تحص ن یخودت مت نیشده ع  بت ینص ی کیهزار اهلل اکبر  -

 صامت داد.   ینگاهش را به آرتا  یرچشمی و ز زده   ی لبخند خجول  پروانه

 .دادیحوصلگ ی سرش را باال گرفت و نگاهش را به پوران دختخندان، با ب نیرا نداشت بنابرا  هی بق نیتاب نگاه سنگ  آرتا

 خان زد تا بحث را باز کند. دون یبه همسرش فر ی را باال برد با لبخند اشاره ا  شیابرو ییتا ک ی پوران
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 جمع را در دست گرفت وشروع کرد.  ی جلو داده با تک سرفه ا نهیس  دونیفر

 دخترتون پروانه خانوم.  یبرا  یخواستگار میپسرمون، آرتا جان اومد  ی ما برا تشیواقع  -

 خان داد.  دونیاش را به فر نیبار نگاه شرمگ  نیزده ا ینامحسوس لبخند محو  پروانه

 رش.پس کی صفات ن یدخت پشت حرف همسرش را گرفت برا  پوران

 رفت خارج، االنم تازه چند ماه اومده...  لشیتحص  ی پسر دارم که برا ه ی نی همون طور که گفتم، هم -

 افزود:  ی بخش تیکج کرده رو به فلور با لبخند رضا یسر

بابت   نیداره از ا ز یهمه چ نیسالم و سالمته... خونه ماش  رسه،ی تازه مطب بزنه... دستش به دهنش م  خوادی جراح قلب وعروقه م -

 ...  نایباشند، کمبود ا ینکرده دچار مشکل مال ی که خدا یندارند اول زندگ  یاصال نگران

 

 داد.   هی دسته مبل تک ی به پروانه سپس به آرتا انداخت، رو ینگاه می ن فلور

  شون ینامزد بشن اما شب نامزد خواستهیم  ش ییهشت سال قبل پسرتون با دختر دا دمیمن شن یو درست... ول ن یمت نایهمه ا -

 .کایولش کرد و رفت امر خبری ب هوی

 

 دفاع از آرتا گفت:  ی برا زی اغراق آم ی با لحن اوردیرنگ باخت اما کم ن پوران

...  میبراش نشون کرد یبچگ  ی نداره که ما تو یفرق دارند، بنده خدا آرتا گناه یل یخ میخب نسل جوان با نسل قد  ی درسته ول -

درس وکار اما خب بچم نخواست دل مارو بشکنه قبول کرد اما   یپ د یبعد بر د یاول نامزد کن  م یفت درس، ماهم گفتبزرگ شد و گ

  شیپا پ میرفت خارج... االنم که اومد  یحرف  چ یرو خراب کنه پس بدون ه ش ییدختردا  یزندگ  تونهی نم د یفهم شونیشب عروس 

 باشه که!  نینداره مجرد بمونه و عزلت نش ی لیدل  گهیواسه خواسته خودشه، د میگذاشت

 پلک زد: یناراض ش،یکه آرتا نشسته انداخت با جمع کردن لب ها ی سمت ینگاه می ن فلور

 قسمت باشه.  ی هرچ -

 فلور و همسرش طاووس خان تکان داد:  ی برا ی و منظور دار سر  می دخت با لبخند مال پوران

 اشون رو بزنند؟بچه ها برند باهم حرف ن، یحاال اگه اجازه بد  -
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و آرام از   نیطاووس خان با چشم فرو بستن، اجازه را صادر کرد. پروانه شرمگ  ف، یچشم به پدرش دوخت منتظر کسب تکل پروانه

 برخاست بدون حرف سمت پله ها راه افتاد.  شیجا

 کرد:  ی زیخنده ر ع یسر پوران

 آرتا پسرم، پروانه جان منتظرن!  -

  "مبل به کمک زانوانش بلند شد، با صاف کردن لبه کت اش؛   ی از رو یق یاش را به پسرش داد، آرتا با نفس عم ره یو نگاه خ  گفت

 .افتد ی افراد حاضر جمع گفته و پشت سر پروانه راه م ی برا "یبا اجازه ا

 

در   ی پروانه جلو د،یآرام پشت سرش رس  یو مقتدر با گام ها  نیسرسنگ   داد، ی بود و ابدا نگاهش را به پروانه هرز نم نییپا سرش 

 تکان داد:  ش یبرا یدر را تا انتها باز کرده و نرم سر  یبا لبخند ناز ستادیاتاقش ا یتوس 

 آقا آرتا.  د یبفرمائ -

 جلو کشاند: "د یبفرمائ " یشد و دستش را به معن  نیینرم پا ش یگلو بکیس 

 اول شما. -

 . د یچیاش پ ین یب ر یز ی نیریگرم و ش   حهیشد که را ی وارد اتاق ی آرتا با پوف کالفه ابدون حرف داخل اتاقش شد،  د یخند  زیر  پروانه

 آرتا به لب نشاند. ینثار سرگردوم  یتختش نشست باز لبخند  یکه پروانه رو  ستاد یچارچوب در ا کنار

 .د یراحت باش  د یبفرمائ -

انداخت تا بلکه   ینشست و سرش را باال برده به سقف نگاه شش یآرا زیکنار م ی صندل ی در سکوت رو  ده یپشت گردنش کش یدست

 . ابد یعلت بودنش را ب

خنده اش گرفت اما تنها   د،یوصل بوده، چرخ ی سقف که با مهارت به تور یرو  ی و خرگوش  یخرس  ی عروسک ها یرو نگاهش

 گذرانده!  ی بلند کرده و سن تنها قد  ا یکرده بود   لیدختر تحص   کیکه پروانه واقعا  کردی فکر م  نیزد، به ا ی لبخند محو

شکم، رو به    یحواس آرتا را جمع خودش کرد با قالب کردن دستانش رو  یشد، پروانه با تک سرفه ا  ی کشدار که طوالن سکوت

 گفت:  شیپسر چشم زاغ رو به رو

 هست و...  یحرف د یخب، بفرمائ -
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 خانم ها مقدم ترن.  -

 را صاف کرد.  ش یگلو  ،یه با لبخند اغواآمد ک   نیریو ش  ند یخوشا شیمنظور آرتا برا یب پاسخ

وقتا    یهم بعض یدرمانگاه خصوص  یتو  ونه،ی روز درم کی  هی کیالبته شر کنم ی مطبم کار م ی خب من، درسم تموم شده فعال تو -

آخر هفته هستن واسه جشن،   ی تر که رفتند مسافرت ول کی خواهر کوچ هی و شش سالمه و دو تا برادر دارم  ستیهستم، ب فتیش 

 اوم...  

 :د یصورت آرتا را کاو یایچانه گذاشت به دقت زوا ریرا ز  فش یظر دست

مهم دل خودمه... دوست دارم از اول صادقانه   ست، یهم ن زیهمه چ یول  ستیمهم ن گمی نم یوشغل یاجتماع تیپول و موقع  -

 . هیبدون حاش  ینداره... آرامش برام مهمه در کنارش زندگخبر   یز یوقت نفر سوم نباشم که از چ  چیباهم برخورد بشه، ه

 

بدون لبخند   نیبود؛ بنابرا ی منطق یهمگ  ش یحرف ها داد،ی پروانه گوش م  یگرفته و به حرف ها  نییتمام مدت سرش را پا آرتا

 انداز شد. ن یدر اتاق طن ش یو جذبه آوا تیزدن با جد 

 نمونه...  یرو بهتون بگم تا بعدا حرف  زیهمه چ یاول کار  ن یپس واجبه هم -

 و پلک بست.  د یاش کش یشانیپ ی خورده، پشت دست رو ی اش تکان نه یس  قفسه 

  یلیخ انشیرو زدم صرفا به خاطر خودش بوده، جر دش یهم دوستش دارم، قبال اگه ق  یل یرو دوست دارم خ م ییمن دختر دا -

بزنم باالخره   نیبه اصرار مادرم بودونخواستم رُوشون رو زم جان یا می مد وزمان... بعدش که او میتا  ن یا یگنجه تو  ی مفصله... نم

 و...  کنمی فکر نم  میی به دختر دا گه یشما جوابتون مثبت باشه د گهباشه مادرمه و محترم... اما ا یهرچ

 شده پرت کرد:  خکوب ینگاهش را به پروانه م تیو بدون حساس  م یبار مستق ن یا د یکش یآه

 ن؟یهست، بپرس  یخاص ی زیچ -

شانه اش صاف   ی و رو  د یبه لب شالش کش یکه سرد شده دست یرا نداشت. با دستان یی همه رک گو نیوا رفت، انتظار ا  پروانه

 کرد: 

 و...  شهی دو جلسه رفع نم  ی کیهم با  ییآشنا نیبگم، ا ی چ دونم ی راستش نم -

 برخاست: شیجنباند از جا ی سر آرتا
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 .میرفت و آمد داشته باش  شتریب یی آشنا ی که برا دمی منم به مادرم اطالع م  د یدرسته، پس خودتون به خانواده تون بگ  -

 زد:  ش یصدا ادیگرد کرد که پروانه با جان کندن و شرم ز عقب

 آقا آرتا؟  -

 :د یشدن لبش را گز  د یسرخ وسف  ی تر با کل  نیکوتاه و شرمگ  ی کنار درگاه مکث کرد که پروانه با قدم ها  د یبا ترد مردد 

 تون رو...  یی که دختر دا  نه یشما هنوزم... منظورم ا -

 رو به باال فرستاد  وچشم فرو بست. صاف و رک.  د یکش شیموها یپنجه جلو  یرا خواند با مکث کشدار هی ته آ تا

 . مونهی م ی گوشه قلبم باق ه ی  شهیگل هممه  -

بودند و سرش پک کامل سوال،   ضی دوخت، افکارش ضد ونق ن یاز صورت جذاب آرتا گرفته به زمدمغ نگاه گز شده اش را   پروانه

 آرتا را داشت.  ی عاشقانه ها دن یاما االن نه وقت را مناسب دانست نه حوصله شن

 رژش، زبانش را مزه کرد.  یبا طعم توت فرنگ  د یلبان رژ زده اش کش یرو  یزبان

 من؟  یو خواستگار جان یا نیپس چرا اومد  -

 کرده با باال انداختن شانه اش، پوست کنده جواب داد:   ینگاه مین  یرچشمیز آرتا

 چون خواسته پوران خانم بود، مادرم.  -

 

تا بلکه حرص و حسادت وجودش را   کشد ی م قی. پروانه چند نفس عمشودی و چهره مات پروانه از اتاق خارج م ی کمال ناباور  در

 . داردی سمت راهرو گام بر م یف یقورت داده با اخم ظر ل یم ی کم کرده، بزاق انباشته دهانش را ب

 تا پروانه هم کنار او برسد، با حس حضور گرم دختر، سرش را باال گرفته بم و خش دار لب زد:  ستادهیلب پله ا وار یکنار د آرتا

 د؟یاالن بگ  نیه جواب تون رو همواقعا متاسفم اما ممکن  -

 .گذردی سر وصدا از کنارش م  یتوجه به لحن و چشمان منتظر آرتا، در سکوت ب  ی زده ب یپوزخند  پروانه

 دوزد.  ی از سر شانه به پروانه چشم م دهد ی با دستان زمخت مردانه اش پشت گردن را ماساژ م دهی پشت گردنش کش ی ال پنجه
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که پوران دخت زودتر    روند ی م نییپا یمانگفت   چی. از پله ها بدون هافتد ی شوش به دنبالش راه مو مغ ق یعم یبا فکر  ده یکش یآه

زده   جانیصورتش نقش لبخند بسته، ه   نفکیکه به خاطر خواسته اش بوده و جزء ال  یقیبا لبخندعم شودی متوجه حضور آنها م

 پرسد: یم

 م؟ ی کن نیریدهن مون رو ش   یبه سالمت  -

انداخت و دست   نییسرش را پا ه، ی نشست. در سکوت انتظار بق ی مبل تک یرو  ی سخن چینثار پروانه کرده بدون ه  ینگاه م ین آرتا

 را در هم قالب کرد.  شیها

 با شرم سرش را تکان داد:  ی دندان گرفته با لبخند خانمانه ا  ریگوشه لبش را ز  یبا حرص نامحسوس  پروانه

 . ریخ ای میبه تفاهم برس  میتونی م  می نیتا بب ره یمن و آقا آرتا صورت بگ  نی رفت و آمد ب هی را نظر شما بزرگت ریراستش قرار شده ز -

قرار   یبد  ت یاو را در موقع خواستهیگرفته و نم م یحرف را بزند اما انگار او عاقالنه تصم نیپروانه ا کردی جاخورد، گمان نم  آرتا

 دهد.

و نگاه منتظرشان، صورت   ه یبه صورت پسرش زل زد که آرتا با توجه به بق یپوران با تعجب درهم گره خورد با کنجکاو  یابروها

 را صاف کرد:   شیزده و گلو یگلگون شده پروانه لبخند کمرنگ 

 بهتره.  ی نطوریا گن،ی بله پروانه خانوم درست م -

 جنباند.  یسر تیپروانه هم با رضا تکان داد به طاووس خان چشم دوخت که پدر ی سر ی راض فلور

 ها.نظر داد! بهتره باهم رفت و آمد داشته باشند بچه  ی الک شه یعمره و نم هی درسته موافقم، بحث  -

 مسکوت پرتاب کرد.   یهم سمت آرتا ی گرانداخت و نگاه سرزنش  نییسرش را پا یدخت ناراض پوران

 ! رهیهرچه خ -

 بلند شوند... شانیخان اشاره زد که از جا دونیسکوت، پوران دخت به فر قهیاز چند دق بعد 

 

 رو به آرتا مزه پراند: ظ یکه سوار خودرو شدند، پوران با غ تا

 واه واه چه حرفا!  م،یایو ب   میباهم بر د یبگه با کهن یکه زودتر جواب بده نه ا ی کن ی کار  یدونستی نم -

 جگر سوخته وپاره شده اش گذاشت.   ی حوصله دنده را فشرد، دندان رو ی ب آرتا
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را   هی فکس برسد؛ کار ناتمامش را انجام دهد و قال قض ق یبه دستش از طر کایکرده تا جواب استادش از امر ی که وقت کش نیهم

 تا زمان مناسبش فرا رسد. د یخری وقت م د یبا د،یکشی طول م  یهم بکند کل 

  هی  کردم ی من خودم امشب حالل هم م یذاشتی د م   ؟یمشتت نگه داشت  یو تو ر ی با توام پسره احمق، چرا دختر به اون خوب ی آ -

 ...د یبا نیگی م ن یگردی راست راست بر م ، یزیچ ی محرم

 بسه پوران.  -

 آمده و مداخله کرد.   انیپسرش، به م یشانیخان بود که با توجه پر دونیفر

 گشود:  تیو دلخور از برخورد آرتا و همسرش، لب به شکا ی عصب پوران

 چرا بس کنم؟  -

 رو پروند؟ یکه چطور دختر به اون گل   ینیبی نم مگه

نشسته   یسمت همسرش که پشت صندل یبا لحن آرام  ش،یکالفه و در سبب کنترل صدا  د،یبه صورتش کش ی خان دست دونیفر

 :د یدرنگ و بدون مقدمه چرخ  یبود، ب 

بگن   انیب هو ی شهینم رند،یبگ  می خودشون تصم د یخودشونه و با ندهیو آ  ی ... بحث زندگگهیمن، خب بچه ها حق دارند د  زیعز -

 پوران جان.  ای... کوتاه بدوتانیوقت اهنوز باهم سازش ندارن اون  یبعد ِ چندسال زندگ ایلیخ م، یماتفاهم دار

 کرد: ظ یغ یدخت ناراض پوران

 ادا واطور نداره که!  نقد یکه ا  نی! اگهیخب محرم بشن بعد همو بشناسن د -

 تکان داده وانگشت اشاره اش را باال گرفت و افزود:  یبه نف  ی خان سر وند یفر

... اگرم   یزیچ  ن یهمچ م یندار م،ی که به زور وصله هم کن م یتونی نم م،یو مشورت بد   میکن  ییبچه ها رو راهنما میتونی ما فقط م -

باهم در   زا یچ نیا نستاگرام یتاپ واواس   نیهم قی اومده و همه از طر ی و تکونولوژ شرفت یبوده نه االن که پ میبوده مال قد 

غلط، پس    ی درسته چ ی چ دونه ی آرتا چندسال از عمرش تو غربت بوده و خودش م ا،یراه ب  سرتبا دل پ  کم یارتباطن... پوران 

 تورو جدت!  ر یسخت نگ  نقد یا

 

گرم کرد که پدرش اهل منطق و حق است، لبخند    خان، هم دهان پوران دخت را بست هم دل آرتا را دونیفر ی ها حرف

 خان در جوابش آرام پلک بسته و باز کرد.  دون یداد که فر  هیسمت پدرش هد  یبا نگاه مهربان یقدرشناسانه ا
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باز کند و   یپدرش حساب معرفت و دوست  یرو  تواند ی بار حس کرده م ن یاول ی قلبش آرام شده و با دفاع پدرش، امشب برا تپش

 چه در سر دارد. د یبگو

 *** 

 پا درون اتاق گذاشت. ستادن یباز کرده با صاف ا ی در را به آرام  "د یبفرمائ "به در زده با ی تق

 سالم.  -

 رد: نشستن دراز ک یبا زبان تر کرده با تعارف دستش را به معن ی آرتا خشک شد، لب یصورت جد  ی دکتر باال آمده رو سر

 .د یی بفرما زادک ین ی سالم آقا -

نشست و با جفت دستانش دو طرف کت اسپرتش   نیبا طرح چرم، سنگ  لیاست ی صندل ی بلند رو یبا گام ها ی خشک و رسم آرتا

 .د یرا جلو کش

داشته،   یخوابی کم و چشمان گودافتاده که نشان از ب  ش یبا ته ر یمنتظر و پرحرفش را در سکوت به دکتر جوان دوخت، مرد  نگاه

حائل   ز یم یرو  شیگردانش جابه جا شد و دست ها ی صندل یگوشه روپوشش، رو   کتیتن داشت با ت ید یدکتر که روپوش سف

 کرد: 

 نه؟  ن،یایکوتاه ب نیخوای نم -

 محکم و پرتحکم گفت:  آرتا

 نه.  -

دم دستش را گرفت با نوک    کی زده وخودکار ب  یشده پهن داشت، لبخند کمرنگ  ز یتم ی و ابروها یجوان که چشمان توس  دکتر 

 خودکارش ور رفت: 

 ه؟ یچ ی همه اصرارتون برا نیبدونم ا شهی م -

 شد: رهیچشمش آورد به عقربه ساعت مارک دارش خ یخونسرد دست چپش را جلو آرتا

 !نیندار ینیشما هم ظاهرا قصد عقب نش -

 لب زد:  ی بی جلو کشاند، مرموز و لحن عج زی م یتن اش را رو  حیا تفرزده ب  یلبخند صدادار دکتر 
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 د؟یخوای خاطرش رو م ی لیخ -

ش فهماند که پا فراتر از حدش  با نگاه  آمد،ی از آن نگاه ها که طرف حساب کار دستش م کند،ی وار نگاهش م د یو تهد   یجد  آرتا

 . آوردی نگذارد وگرنه دم از روزگارش در م 

 اش فرو رفت: یدر حالت جد   یپهن دکتر باال رفت و لبخندش را فرو خورد با تک سرفه ا ی ابروها یی تا کی

 . د یببر رون یب جان یرو از ا  ماریب نیتونیبهرحال تا خانواده اش به خصوص اجازه پدرش نباشه، شما نم -

 

  ز یم ی جلو د؛ یکش رون یکت اش ب بیج از  یکت اش فرو برده و برگه ا   بیج ی دستش را ال یلبخند  چهم یزده با ن ی آرام پلک

 متعجب دکتر زل زد:  افه یبا جسارت به ق نهیدکتر پرت کرد، دست به س 

 تام داده جناب.  اریدختر بهم اخت  یول ده ی نشون م نیا ن، یبرگه رو بب نیا -

 

رها   زیم  ی ند برگه را رواما با پوزخ خواند ی زمزمه کرده با تعجب برگه را در دست گرفته و همه را بادقت م رلب یز ی زیچ دکتر 

 .کند ی م

 ... نیفقط امضا هستش، ممکنه جعل کرده باش  نیا -

 کرد.   د یتول  یبد  یکه صدا ی قرار داد طور  زیم  یبرخاست و دو کف دست محکم رو شیاز جا نیخشمگ  آرتا

 خودم رو جعل کنم؟ ییدا  یاحمقم که امضا نقد ی من ا ی عنی -

 ؟ یمت یچه ق واسه

 تر!  ت یبهتر با پرسنل مسئول نکیکل  هی ببرمش  خوامی بمونه و م جان ینامزدم ا خوامی نم که نیبه خاطر ا تنها

 مسلط به خود با جمالت آرامش بخش و ترفند خاص خودش، دستانش را باال گرفت: دکتر 

 پدرش اجازه داده؟  یگی آروم، باشه... مگه نم -

  ریو مد  نکی کل  نیقوان  ست،یوگرنه دست من ن م یرو امضا کنه تا ماهم اجازه بد  صش یو خودش برگه ترخ  ادیتوک پا ب ه یبگو  خب

 واقعا! آدی بر نم یو از دست منم کار  جاستنیا
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 انداخت و با دو انگشت گوشه چشمانش را مالش داد.  نییدرمانده سرش را پا آرتا

 حله؟  ارم، یاگه باباش رو ب -

 جواب داد:  یجد  دکتر 

 . میستینداره و ما مسئول عواقب بعدش ن ی اش به ما ربط ه یو تعهد بدند...بق  اند یبله، ب -

 عقب گرد کرد که دکتر پشت سرش خشک افزود.  ی سوال چ یتکان داده بدون ه  میتفه ی به معنا یسر

 . د یرفتار کن متیتونه نسبت به رفتارا واکنش نشون بده، پس بهتره با مال ی گل مدر ضمن مه  -

وجود تن   حه ی را د یآرام شود با د یشتافت... با زش یاستوار سمت معشوقه عز یاز اتاق خارج شد با قدم ها ی جواب چیبدون ه آرتا

 و درمان وجود دارد...   یدوار یام یبرا یدلبرکش را استشمام کند تا بداند هنوز راه

... شد ی م ک یو نفس به نفس او شر چرخاند ی گلش زبان به دهان م کاش مه  خواست،ی کردن و درد ودل کردن م ی عاشق دلش

 کاش.

اش چشم   یزندگ  یبا یز زاری به ن یقیاش را با پشت دست به کنار گوشش فرستاد با لبخند عم یشانی جلو پ یها  یاز چتر  ی ا طره

 دوخت: 

 طوره؟ حال خانومم چه  -

بدون پلک زدن به صورت مردانه آرتا   می زل نزده و برعکس مستق واری د  به گرینگاهش بود د خیبار م ن یسبزار مقابلش ا چشمان

 بود.  گشته   رهیخ

 

 کرد: لیبا تمنا و مظلومانه ما یسر

 معرفت؟   یب ی باهام حرف بزن یخوای نم -

و وحشت هراس از دست دادنش را در دل و قلب آرتا به   کرد ی م خیکه مو را بر بدن س  ی جور ب،یخاص وغر کرد ی نگاهش م فقط 

 :سابد ی هم م  یو دو به شک لبش را رو   د یوجود آورده؛ با ترد

 ؟ی کنی نگام م یطورن یچرا ا -
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که به مغزش   یاز تصور فکر  د ینگاه... وجود مردانه اش لرز ی حرف و ب یزده و سرش را سمت مخالف چرخاند، ب ی پلک آرام گلمه 

 زده.  ونخیشب یدر آن 

 گل را در دستانش گرفت و با کج کردن سر و لحن ملتمسانه بم زمزمه کرد: الغر مه  ی بازوها مردد 

 ؟ یترسونی من رو م ی که دار یدار  ی الیجان آرتا چه خ -

 قلب دلبرکش.   دنیتپ  کنواختیو  قیعم یجز هرم نفس ها د ینشن یجواب

 :د یخشک شده اش ساب یبه زانو  یشانیو پ دراز شده محبوب اش گذاشت  یزانو ی و سرش را رو  د یکش یآه

 ؟ی باهام حرف بزن یخوای نم -

چقد   یدونستی آخ اگه م ؟ یحال بهم زن خالص کن یزندگ نیو من رو از ا ی کلمه بگ  ه یچقد منتظرم تا بلکه  یدون ی م ؟ یچ واسه

 مه گل!   یمعرفت و بد نبود   یب  نقد یا زنمی خودت و صدات بال بال م  یدارم برا 

 

و   یُسرابه زالل چشمانش قصد طوفان و رعد وبرق داشتنداما به حرمت عاشق ش،یاشک چشم ها زش یسد ر ی برا کرد ی م مقاومت 

 . ردیگی آرام م زارش یمهر محبوبش در تالطم نگاه ن 

 .زند ی م  یزده دلبرکش تاخت عاشق خیو ملس با نگاهش با دل  نیریش 

 ه؟ ی مجنون ک یدون ی م -

 

 .دهد ی گل ممه  یبایرخ ز  هیهد  ن یریو ش   یفتگ یدلگرم کننده از نوع ش  لبخند 

که خبرش   یاونم شبانه و روز... جور  زنه یم  ی لیل شیرو از دست نده، دست به ستا ی لیل  کهن یا یمجنون برا مایاون قد  گنی م -

 ...  رسهیهم م  هیهمسا ی کشورها ه یبق یشهر بلکه تو  ی نه فقط تو

محبوبش مسلط    یبایتا راحت تر بتواند به رخ ز کند ی و تن اش را جابه جا م  خوردی تکان م یکم  نکینفره کل کیتخت  ی رو

 شود.

حسود خبرش رو به خانوادش   یودار آدما ر یگ ن یهم یکه تو   رفتهی مجنون م دن یبه د ی هم دور از چشم خانوادش، گاه یل یل -

 رسونه و...  یم
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 .نیخنده تلخ و غمگ  کی د،یشد و با بغض و آه خند  ریاز چشمکش سرز یبست، قطره اشک ی و پلک محکم  د یکش یآه

 شه؟ ی م یبعدش چ ی کنی ... فکر مرونیب ندازنی هم رو با ستم از شهر م چارهی و مجنون ب  دنی طفلک رو به زور شوهر م یل یل -

 

ابرو   یچند دانه ا  رش یکه ز ی ابروان پهن دخترانه ا ... یقرار  یو ب  یتر نگاهش کرد، جزء جزء صورت مه گلش را، با دلتنگ  بیغر

  زدی چشمک م زیکه وسوسه انگ  ی در آخر لبان برجسته سرخ انار یعیو طب   دهیکش  ینی ب ،یشانیپ ینامنظم رو  یو تار موها   دهیرو

 اش.  ی و ترک خوردگ ی دگیبا تمام رنگ پر

 قرارتر از هربار افزود.  ی ب ا،یناکام مانده از دن  د،یرا بلع شیگلو  خ یمثل کلوخ ب ی زیچ ش یگلو بکیس 

 و دامن تو رو هم...  ره یگی و آخرتم م ایبه خواسته مامانم احترام بزارم چون عاق اش دن  د یحاال برعکس شده، من با -

 

 :د یدار با بغض دو رگه مردانه، تلخ خند  خش

 زنا حسودن؟ گنی مخالفت هم نکرد! مگه نم  ینگفت حت یچی ه ی ونفسم مه گل ِ ول میمن تموم زندگ گم ی طرف رو م -

ارتباط داشته   شتر یفکر کنه، باهام ب د ی... فقط گفت بایچیتشر ه  ه یسرزنش  هی  یازت حرف زدم ساکت بود حت  یچرا اون وقت پس

 باشه!

 داره نه؟  خنده

 پروانه!  رم،یشده اون دختره رو بگ  یهرجور د یمجبورم کرده با مامانم

 .د یگردن باال کش  یرا پس زد و خم شده پتو را تا رو  شیپشت دست، شره زده گوشه چشم ها با

 دل همشون بمونه.  یکه داغ من رو   کنمی م یکاری  زنم،ی بار جا نم نیمجبورم کنند ا  یعنیاگه مجبور بشم  -

 را زد:  رخالصیتمام ت یرحم ی با ب چشمان اش را شکار کرده  یو نگران ر ییتغ ن یا عی خورد، آرتا سر  یتکان زار یچشمان ن مردمک 

 با تو!  ایتو    یحاال چه ب کنم، ی نقره داغشون م شه یهم یمنم برا   رند یاگه بخواند تورو ازم بگ  -

مه گل تمام حرف   دانستی م  ند،یبب نه یتا بلکه تلنگر زده را به ع رفتیم  د یاما با خواستی ماندن و حرف زدن را م شتر یب دلکش

 قطعنا در فکرش نبود اما...  ی آورد، خودکش ره یکه حرف از گناه کب کند ی را درک و باور م  شیها
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 و محکم نجوا کرد:  تمام به او زل زد، مصمم  تیپروا با جد  ی ب م یمعشوقه اش مستق ی در رو به رو ستادهیا

   «l adore you » 

 

اش را گرفت، بعد از چند بوق لحن آرام   یی کایاستاد امرشماره  عیخفه اتاق به سرعت از اتاق خارج شد و سر یدر سکوت و فضا  

 ...د یچیدر گوشش پ  یمرد  نیاما سنگ 

 *** 

 

  یکرده و رژ بنفش رو  شیبه صورت آرا یدست پروانه گذاشت، لبخند پهن  یشفاف برق زده جلو   ز یم ی تعارف فنجان را رو با

 لبانش زد: 

 . زمیعز یخوش اومد  ی لیخ -

 مبل قرار داد. آرام و دلنواز لب زد:  یاش را کنار پهلو رو  فی زده و ک یلبخندتصنع  پروانه

 پوران خانم.  نیخوش باش  -

 :د یپرس  رکانهیشد، نرم و ز کیکنار فنجان اش نزد  یل ینارگ تیو بسکو  یشکالت  کی از انتخابش، بشقاب ک تیدخت با رضا پوران

 ؟ یسر بهم بزن ه یبهت زنگ بزنم تا  د یحتما با -

 تکان داد:  نیبه طرف  ی سر یمستاصل مانده با لبخند گذارا  پروانه

 خونه مون...   رفتمی م  یسه روز با خستگ  نی... اامیسرم شلوغ بوده که نتونستم ب   تشیواقع  ه؟ یچه حرف  نیا -

 دخت حرفش را در هوا گرفت:  پوران

 خودت برس... ی خونه به کارا نیشب  اریبه خودت فشار ن اد یز ،یو مطبم که دار   یدرس رو خوند  زم، ی عز هی خب چه کار -

 

 درنگ با تعجب پلک پراند:  یب  پروانه

 ؟ یمثال چکار -
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 زده و نگاهش را رو به او زوم کرد:  یدخت لبخند اجمال پوران

 ... یزیچ  یلباس   ،ید یچه بدونم خر  ، یبه کارات برس  کم ی ستیو بهتر ن یش ی مون معروس  گهیتا چند وقت د  نه یمنظورم ا -

 

 .د یدی اش م ی به باال فرستاد. پوران دخت را قطعنا مادرشوهر مداخله گر در زندگ ی سر ی کرد، با خنده حرص درار  ظ یغ پروانه

اومده و مارک دار هم   ا یتالیبرام آماده کرده، همشون از ا زادی مرغ تا جوون آدم ر یکه مامانم از ش  ناستیا ه یاگه منظورتون جهز -

  نمیبی نزدم پس الزم نم د یو سف اه یخونه بابام دست به س  ی بگم من تو د یوپزه که با و پخت   یهستند... و اگه منظورتون آشپز

 خدمتکار داشته باشم. د یوبسابم، چون با رهم بشو نده یخونه همسرآ ی تو

 

پروانه جا خورد، متعجب با هول فنجانش را در دست گرفته به بخار برخاسته از قهوه چشم   ییدخت از صراحت و رک گو پوران

 زد:  ی بار به هدف طعنه واضح نیدوخت که پروانه ا

  گهی اون م ،یزکار یتم  یخونه ما برا آدی از اونا در هفته دوبار م یکی ن،ی کنی از خدمه ها استفاده م اتونیمهمون  یشماهم که برا  -

 و پخت وپز.  ی زکاریواسه تم  آدی م ون ی مروز در  کی

 چشم دوخت.  یرگیجا خورده بود با تعلل نگاهش را باال گرفت به او با خ یپروانه حساب ز یکه از زبان تند وت پوران

 سالم.  -

فنجان  تکان داد و   یتفاوت سر  ی آرتا، خونسرد و ب دن یپروانه و پوران دخت با هم متعجب به سمت صدا برگشتند، پروانه با د سر

 .د یرا چش اتش یاز محتو یقهوه اش را در دست گرفت کم

 . یحتما خسته ا ن یبش ایسالم مادر، ب -

هم گذاشت با   ی که پوران دخت آرام چشم رو  د یکرده پرس  زیرو اشاره بابت حضور پروانه، چشم  میبه مادرش زد با ا یلبخند  آرتا

 مبل کنار خودش زد:   یبه رو  ی دست اشاره ا

 پسرم.  نیبش ایب -

چشم پروانه را   ش یقطور و عضله ا یآرنج تا زد، بازوها یرا تا باال شی ها نیآست ،یدست مبل انداخت با خستگ   یاش را رو  کت

 آرتا زل زد. شانی گرفت. بدون شرم سرش را باال برده به صورت خسته و پر
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اش را باز   راهنیپا انداخت و دو دکمه پ یمبل تک گوشه مبل هفت نفره نشست پا رو  یرو  ه، ی بدون در نظر گرفتن افکار بق آرتا

 . ابد یباد وارد تن اش شود و از گرما خالص  ان یرا تکان تکان داده تا جر راهنشیکرده، همزمان پ

 که؟   ن یپروانه خانوم خوب هست -

 فت به فنجانش دوخت: گر  یرگ یزده و نگاه از خ یپوزخند 

 بله خوبم.  -

را برداشت   کی از ک  ی و چنگال تکه بزرگ یدست  شیبا پ دهیجلو کش کی ک  ی بشقاب حاو ی لبخند  مچهیآنحنا داده با ن  یابرو  تک

 برخاست: شیقرار داد که پوران دخت با هول و خنده از جا ی دست شیپ ی رو

 که...  ارمیفنجون قهوه برات ب هی رفت... برم   ادمیپسرجان،  یوا  -

 ... اریبرام ب  یچا وان یل ه یبهتره، لطفا   یچا  یمامان جان ول ی مرس  -

 تکان داد:   یذوق زده سر  لیبا کمال وم  پوران

 ...آرمی چشم پسرم االن م  -

 با خود زمزمه کرد:  رلب یزده ز ی گرفتن آرتا توسط مادرش، لبخند کج لیمتعجب از محبت و تحو  پروانه

 ! یمامانپسره  -

 داره؟  یمگه اشکال -

 سودا! کیخواستگار دو دل و   نیو چابک به نظرش آمد ا  زیت  یلیانتظار نداشت آرتا زمزمه اش را بشنود، خ جاخورد

 

 .کردی را کامل و خاص م ژش یمردانه و پرست  سیرا آرام باال کشاند در سکوت به لبخند محو آرتا زل زد، لبخند؛ ف سرش 

  یبه شال رو  ی شده اما با متانت دست نیچرکدل  یاز آن شب خواستگار کهن یکرد در نوع برخوردش نرم تر باشد با ا یسع

 و مرتب کرد:   د یکش شیموها

دونم چرا   یواال نم رتشون،یگی م  لیتحو  ینطور یآن خونه مون، مامان منم ا ی خب من داداشام با خانوماشون م ؟ یبینه چه ع -

 مامانا!  نید اپسردوست هستن نقد یا
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سفر   گر ید یشد اما فکرش جا  دنیرا به چنگال زده وارد دهان کرد، مشغول جوئ ک یزده بدون جواب تکه از ک ی لبخند کمرنگ  آرتا

اندک   شیته ر  ده،یبکر و کش ی ا ه یبه زاو یو خواستن ن یریش  یرگیو سکوت آرتا استفاده کرده با خ ق یکرده، پروانه از تفکر عم

 . کردیقلمداد م   بایز ی شرق سرپ کی را جذاب و مردانه اش، آرتا 

 و ...  ندهیاما امان از هراس آ دادی جواب مثبت را به او م  یهمان شب اول خواستگار د یاش وسط نبود شا یی دختر دا  یپا اگر

   ن؟ ینخورد یچیبچه ها! چرا شما ه ی وا ی ا -

 تکان داد:   شیبرا ی شده با تعارف سر ک یپروانه نزد سمت

 ارم؟ یب ی توام چا ی برا یاگه قهوه دوست ندار  زم یعز -

 : د یو هول با خجالت بزاق دهان بلع د یلبش را گز  پروانه

 نه ممنون، خوبه.  -

. آرتا بعد از رفتن  رفتی دوباره سمت آشپزخانه م  ز،ی م یشکالت و پولک رو  یتکان داده بعد از گذاشتن قنداق حاو   د یبه تائ یسر

 :دهد ی پروانه را مخاطب قرار م رلبی همزمان ز زندی اش زل م  ی مچ مادرش، دستش را چرخانده به ساعت

 ن؟ یدار فیاالن سرکار تشر کردمی فکر م -

 :کشد ی ژرخورده اش م ی لب ها  یهمزمان نرم زبان رو  کند ی زانو قالب م ی قرار داده و دستانش را رو ز یم  یفنجان را رو مستاصل

 .جان یاومدم ا م یکه مستق نه یبودم، دم صبح مادرتون تماس گرفتند گفتند کار واجب دارند ا فتیش  شب ید -

 :د یپرس  یبا لحن گرم ومهربان فتاده ی جاخورد اما از تک و تا ن آرتا

 نه؟  ن،یحتما صبحونه هم نخورد -

 :دهد ی طرح تابلو م ی فانتز  یوار یپلک زده و نگاهش را به ساعت د پروانه

 گفت ناهار، نه صبحونه!  د یاالن که با -

 شانه چپش انداخت: یرا رو  فیک  یاش را از کنارش برداشت دسته چرم  فیبرخاست همزمان ک  شیزده از جا ی خسته ا لبخند 

 برم.  د یمن با گه، یخب د -

 مبل بلند شد: یبا تعجب از رو  آرتا
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 ن؟ یری م ن یدار ومده یبوده که ن نیکجا؟ قدم ما سنگ  -

 انداخته و مودبانه افزود:  یوار یبه ساعت د یدوباره نگاه صالیبا است پروانه

 ... گهینه بابا، برم بهتره؛ مامانم منتظرمه د -

 ؟ یری م ی پروانه جون، کجا دار یوا  -

 هو بلندشدن پروانه و پشت بندش، آرتا متعجب شد.  کی دن یآمد از د رونیاز آشپزخانه ب ی چا ینیدخت با س  پوران

 .شه یبرم پوران خانم، مامانم منتظرم و نگرانم م گهیه دبهتر -

 

کنار قنداق گذاشت، دست  ز یم ی رو یمنبت کار ی نیهمزمان هم س  د،یبگو ی زی آرتا باال انداخت بلکه او چ یبرا  یابرو  ع یسر پوران

 :ستادی از خم شدن کمرش، زمزمه کرده و صاف ا ی به کمر با آخ

 واستون...  دم یتدارک د ی... من کل شمی حرفا رو نزن که ناراحت م نیا ، یبر جانیناهار نخورده از ا زارمی مگه م -

 و صافش کرد:   دهیبه شالش کش ی باره اش، دست  کیاز دعوت  ی معذب از برخورد مهربان پوران و البته حرص  پروانه

 ...گهیوقت د ه یممنون باشه  -

 

 .یاتاقم تا راحت باش  یتو  رمی و مشکلت حضور منه، من م  یاگه معذب -

 :دهد ی تکان م نیبه طرف ی سر ی رپوستیگلگون شده با شرم ز  یپروانه به آن رنگ

 مامان هم... ی مزاحم شما بشم از طرف خوامی ابدا، فقط نم -

 او شد، خونسرد گفت:  ک یتفاوت تلفن به دست نزد  ینگذاشت ادامه دهد ب  پوران

  ر ینداره االنم د ی بیرفت، ع ادم ی ی بعد از اومدنت زنگ بزنما ول خواستمی اتفاقا م  اد،یب مزنی اگه بهانت فلوره که االن زنگ م -

 تعارف مارف نداره بچه ها.  گهید  کهن یا م یبش لیقراره فام ینشده، حرفم نباشه بابا ناسالمت
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با   کرد،یور رفت، آرتا حالش را درک م   فش یمبل نشست و با دسته ک ی رو یو بالجبار با لبخندمات  د یلپش را از داخل گز  پروانه

 احترام حرف را باز کرد: 

 . یاتاق مهمان استراحت کن ی تو یتونی م  آدی و خوابت م ی اگه خسته ا -

 

 ! بیو غر ی رگ یبا خ ی گریمنظور و دلگرم کننده و د ی ب یکیکرد،   یدر سکوت سرش را باال گرفت و نگاه اشان درهم تالق   پروانه

  ی زده، چشم با لوند  یاش را با ناز پشت گوشش فرستاد و لبخند محو  یشانیپ ی جلو ی اراده موها ی نگاه منتظر آرتا، ب دنید با

 بسته وباز کرد: 

 . ادیمنتظر باشم تا مامانم ب دمی م جی ترح  آدی ممنون، خوابم نم -

هل   رینظی عطر ب یخوش رنگ وعطر را برداشته با دلتنگ  یچا ی حاو یحرف زدن پروانه، دست خم کرده و استکان بلور  نیح آرتا

 زد که از چشم پروانه دور نماند. یاش استشمام کرد ناخواسته لبخند جذاب ی نیب ریرا ز یداخل چا ی و گل محمد 

 دن؟یخند ی چرا م  -

 زمزمه کنان چشم بست. ،یو خستگ  اقیبا اشت د،ی ا هورت کشاستکان اش ر اتیاز محتو ی عطش، جرعه ا با

 است...  گهید  زیچ ه ی ، یرانیا ی طعم و عطر چا -

 تکان داد: ن یبه طرف ی سر یلبخند  چهم یپروانه را شکار کرده با ن رهیگشود و نگاه خ پلک

رو    نجایا یچا تیاصال مرغوب  شد یم دایاگرم پ ایکه  شد ی نم دایپ ی... اصال چاخوردمی م  یغربت بودم همش قهوه و کاف یوقت -

 .شهی وطن خود آدم نم یچینداشت، ه

 :د یپرس  مهابایکنجکاو سوال اش را ب   پروانه

 تو غربت؟  یو موند  یبرنگشت ی واسه چ گذشتی اگه اونجا بهت سخت م -

را نکرده و حاال مانده   شیجانیساب اح گری را داده بود اما د دنیکرد، حق پرس  دایاز اخم قوس پ یق ی با خط عم شیابروها گوشه

 بود! 

 :د یاستکانش را صدادار نوش  اتیبار محتو نیبا زبان تَر کرد ا یلب

 ! هی شخص -
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حواله صورت   یرچشمی مردانه آرتا زوم گشت... آرتا نگاه ز سیف  خیشده خشک شد، جفت چشمانش درشت و گشاد م خکوبیم

 متعجب پروانه در نوسان بود. 

 نزاکت رفتار کردم؟  ی ب -

قالب کرده، به دسته   نه یدست به س  د،یکرده اش را درهم تن  زشدهیکرد و ابروان نازک و تم ب یهم ک  یبازش را درجا رو  یها لب

 اند. قرار داد. نگاهش را در جهت مخالف آرتا چرخ گرش ید  یپا ی تراشش روخوش  ی زد و پا هی مبل تک

باال   یشانه ا د یباال فرستاد. الق یپروانه جفت ابروانش را هالل بیکرد، آرتا شوکه از رفتار عج شهی پ ی تیاهم یتوجه و ب  یب علنا

 .د یاش را تا آخر نوش  ی پرانده و چا

  ی از زبان دراز ی... در دل کم د یکشی م ییرا یبه پذ  ی بوده، گاه به گاه هم سرک زناهاریم  دنیدخت هم که در آشپز درحال چ پوران

شود   لیفام شخند یکه از حرفش برگردد و مورد ر شد ی نبوده؛ چراکه انتخاب خودش بوده و نم ی اما چاره ا خوردی پروانه حرص م

 ! نتیو آلت دست قوم ِ بدط

 

تازه رنگ شده اش، با   ی ناهار کرد و با صاف کردن موها زی بابت غذاها و آماده بودن م تیاز سر رضا یزنگ خانه اشان، لبخند  با

 تند از آشپزخانه خارج شد وهمزمان پسرش را صدا زد:   مهین  یقدم ها

 آرتا جان؟  -

 راه افتاده. ی که سمت در ورود د یمبل کج کرد و مادرش را د  ی از باال ی درنگ سر ی ب آرتا

 جانم مامان؟  -

 اخم آلود، تعارف وار گفت: نهیدختر دست به س در هوا تکاند و با اشاره سر رو به   یدست

 . میآی االن ماهم م ز یسرم نیشما بر -

پروانه قرار گرفت،   ی چشم ها ی شلوارش فرو کرد در سکوت جلو بیرا داخل ج شیبلند شد، دست ها شیتکان داد و از جا یسر

 زمزمه کرد. ی شخند یبا ن ستاده یا خیم

 آشپزخونه.  نیاریب  فیمامانتون هم اومدند، تشر د یبفرمائ -

 :د یآرتا، پشت چشم نازک کنان لب ورچ   ینوک مداد  راهنیپوشش پ ریو بازوان قطور ز  یوزرشکار کل یچشم از ه پروانه



 جورچین 

246 
 

 بعد...  ادیمامانم ب کنم ی ممنون، صبر م -

 

اگر   یرا نداشت حت به یدختر غر دنیآشپزخانه شد. حوصله قهر ونازکش  ی باال فرستاده بدون حرف راه ی شانه ا تفاوت ی ب آرتا

 هم رفته بود.  یخواستگار

 دهانش گرفت:   یرفتن آرتا، پروانه دست مشت کرده اش را جلو  با

 ادب!  ی اِ اِ چقد پررو و ب -

 !  گفتند ی مردا شکم پرستن... نگو واقعا راست م گنیتعارف زد و زودم رفت، م  هی

 

اش   ف یبا حرص برخاست با گرفتن ک شیاز جا لیم  یو ب یناراض د،یش کردن پوران دخت با فلور به گوشش رس خوش و ب یصدا

 اش گره خورد.  یگر فلور با نگاه فرار راه افتاد که نگاه سرزنش   یسمت ورود 

 !؟ یینجایتو ا -

 : د یبه لب شالش کش یو دست  د یدهان به زور بلع بزاق

 .امیمامان، پوران خانم بهم گفتند ب -

دست پشت کمر فلور    یدخت که متوجه نوع نگاه فلور به پروانه شد، طرف دختر را گرفت با زدن لبخند دلگرم کننده ا  پوران

 گذاشت:

 حتما بهتون زنگ بزنم؟  ستین یوقته ازتون خبر  یلیبابا خ اد، یمن بهش گفتم ب گه ی راست م -

اون وقت اگه پروانه بهم سر نزنه که   میش ی هم م  لیفام گه یما، و ان شاءاهلل چند روز د میش ی هم م ق یدوست و رف یناسالمت

 .شمی ناراحت م

 

 جنباند: ی سر صالیکرده با است ر یگ ی در دور راه  فلور

 بگم واال.  یچ -
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 :د یپروانه را هم نوازش وار کش ی همزمان بازو فتد ی کرد تا راه ب  شتریکمر فلور ب  یدستش را رو  فشار

 حرفارو نداره. نیا گه ید  هی خودمون  یدورهم ه ینگو، بابا  ی زیچ -

هاشور خورده اش باال   یام در اف، ابرو   تیآشپزخانه و وجود آرتا کنار کاب ی متواضع سکوت کرده با وارد شدن داخل فضا  فلور

 .د یکش

 . نیسالم، خوش اومد  -

 آرام جواب داد: رلب یتکان داده و ز یمودبانه رو به فلور عرض ادب کرد، فلور تنها سر  آرتا

 آقا آرتا.  ی مرس  -

رو به پوران   ی زده با لحن تصنع یکمرنگ   شخند یپوران دخت؛ ن یدست ودلباز  دنیثابت ماند، از د  مانیپر و پ زیم  یرو نگاهش

 :د یخند 

 .یزحمت انداخت ی خودت رو تو نقد یا  ستمین یآخه پوران جون، واال راض ی د یچقد زحمت کش -

 مهمان نواز تعارف زد: د یفلور، عقب کش ی برا ی صندل پوران

 ! گهیکردم همش دو نوع غذا د  کاریانگار چ ن،یابشیب -

 کرد:  یانداخت و نوچ جاریهفت ب یکلم ترش  ، یرازیبادمجان و سوپ قارچ ساالد ش  مه یق ، یبه خورشت قورمه سبز ینگاه فلور

 تو زحمت...   یواقعا افتاد  یدستت دردنکنه ول  -

 به اطراف گرداند.سپس با تعجب به آرتا و پوران چشم دوخت:  ینگاه 

 ومدن؟ ین زغذایو پدرش کجان، چرا سر م  تایپس آناه -

شلوارش گذاشت، از پارچ   یبشقابش را برداشت رو  ی نشست، دستمال رو شیو خونسرد رو د یخودش را عقب کش ی صندل آرتا

 . ختیر وانیل   کیخودش  ی برا ی غ نعنادو

 تکان داد:  نیبه طرف  یدم دست پروانه و آرتا سر   یرازیساالد ش  یها الهیچشم از آرتا گرفته با گذاشتن پ پوران

 هم شرکت.  تایآرتا که فروشگاه، آناه یبابا -

 : د یکرده پرس   کیدوغ اش را پاک کرد با چشم بار یلب ها ی رو ی گریدستمال د با
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 گه؟ یشرکت کوروش د -

 و ابرو آمد:   دهیبا اشاره لب گز پوران

 اونجا. رهی م  یشیهفته است آزما هی آره پسرم، االن  -

 قالب کرد:  زی م یآرتا، دست رو  ی اطالع ی تکان داده که فلور با تعجب از ب یسر

 ؟ کنهی کار م  تایآناه ی دونی وا!مگه نم -

 به مادرش چشم دوخت: ه یزده با کنا ی پوزخند  آرتا

 که نظرشون عوض شد!  شد ی چ دونم ی نم ی بودند ول تایمامان وبابا مخالف کار کردن آناه  دونمی که من م  ی تا جا -

 

 دستش گذاشت:   یرا جلو ی قورمه سبز ی حاو یکرده وبشقا ی فی اخم ظر پوران

بخور تا از   ،ی هوس نکرده بود  یمدت بره... بعدشم مگه شما قورمه سبز  هی  یامتحان می به کار کردن عالقه داره گفت اد یز م ید ید -

 ! فتادهی دهن ن

 سرش را بلند کرد، در جو آرام آشپزخانه کنار فلور نشست با تعارفات مشغول تناول کردن شدند. سپس

 *** 

 :د یپرس  تایرو به آناه یجد  د،ی کشسر باال اه یس  توریمان یاز رو  یقی با اخم عم کوروش 

 ده؟ یپر ندوزش یو  یمطمئن  -

 تکان داد:  یمظلومانه سر   ریپاچه دستانش را درهم گره زد و سربه زدست تایآناه

 شد بعدش خاموش شد! اه یصفحه س  هویبله آقا کوروش، من حواسم بود  -

 

 کرد:   یکرد. نوچ بلند را خاموش و روشن   ستم یرفت و س   خم کرده با موس چندبار ور وتر یکامپ  یدوباره سر رو  د یبا ترد  یناراض

 !شهی روشن نم -
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 : د یهم کش یحوصله بلندشد با صاف کردن کمرش، پوف ی ب ی صندل یرو  از

کارات رو    هیو بق  ی خانم رضوان شیدرست کنه... شماهم برو پ  ادیب راتی فعال بزار باشه تا بگم مهندس بخش تعم گه،ید شهی نم -

 باهاشون انجام بده. 

 

 دوخت:  زش یکوتاه تم  یو نگاهش را به ناخن ها ده یلب برچ تایآناه

 چشم.  -

  ی اش گذشت با تق ی برداشت، از مقابل سالن متوسط با طرح ساده ادار  ز یم ی به همراه پوشه ها از رو یاز کنار صندل یدست  فیک

 داخل کشاند: مه یرا تا ن زده و سرش   یلبخند کمرنگ   "د یبفرمائ "به در، و اعالن

 ن؟یخوای سالم، مهمون نم -

 زد:  شیبا خنده صدا عی بود سر یکه زن توپول اما سروحال  یرضوان خانم

 ! یکه حالل زاده ا  ایب -

  یشانیبه پ یاول، دست  زیکنجکاو در را تا انتها گشود در آرامش داخل اتاق کارمند خانم ها شد با گذاشتن پوشه ها کنار م تایآناه

 :د یاش کش

 چرا؟  -

 : د یبوده دست به چانه خند  یکه دختر جوان با پوشش امروز  ایمحمودن  خانم

 ! کردی رو م فت یمادرشوهرت داشت تعر -

 تکرار کرد:   رلبیمتعجب ز  تایآناه

 مادرشوهرم...!؟  -

چشم   ستادهیسرپا ا جیمتعجب و گ تایباره بلند شد، آناه کی چرخاند که خنده هرسه  یجی سه خانم داخل اتاق با گ انیم نگاه

بودن داشت که خانم   ی... احساس اضافاوردیگلگون شد، کم مانده بود اشک به چشمش هجوم ب شیدرشت کرد. شرم زده گونه ها 

 را لمس کرد:   تایآناه ف ینح ی زده و بازو یبلندشد، جست زش یخنده از پشت م یها ه یبا ته ما یرضوان

 . ردکی م  یداشت باهات شوخ الی ل ر، یبه دل نگ  -
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 نشست... زش یپشت م یهمراه خانم رضوان ش، یگلو  خیتکان داده بدون حرف با فرو دادن بزاق و بغض ب یسر تایآناه

 

 خانم شمس مواجه شد. ره یبرداشت که با نگاه خ وتریها، سر از کامپ ی مشتر  یها و وارد کردن اسام لیاز جمع کردن فا بعد 

و رک   یمسن البته کار راه انداز بخش اتاق بود، جد  مه ین ی زد که خانم شمس که زن یپاچه او لبخند هول و دست جاخورد

 :د یپرس 

 ؟ یتو قصد ازدواج ندار -

که پخته و مهربان    یبا انگشت خانم شمس را نشانه گرفت، رضوان ش،یلب ها ی خنده زد با گرفتن دست جلو ریز ی محکم پوف  الیل

 خنده اش را کم کرد.   ال،یبا تشر به لتر از همه بود 

 طفلک کپ کرده؟  تایآناه ینیبیمگه نم  ال، یرو ببندل شتین -

 ولو شد:  شیگذاشت و رو ز یم یخنده دست رو  ه یبا ته ما الیل

 ؟ یاونم ک  ره، یگی وسط خنده ام م   ادیم یچه کنم خاله، بحث خواستگار -

 خانم شمس. پسر

 زد:  الی به جان ل یشمس تشربلند  خانم

 . آدیمثل تو خوشش نم  ی که نخواست چون از مدل دخترا  یمگه پسرم چشه؟ اون تو بود -

 تکان داد:  نیبه طرف  ی که باجنبه و زبان دراز بود، سر  الیل

که من   آدی از شوهرکردن بدش م ینه زن... وگرنه ک خوادی کلفت م   هی  دایچون پسر شما ببخش  اد یخوشش ن دم یبله بله، با -

 بخوام رد کنم؟ 

 را در آورد:  ی را کلفت کرد و ادا کس شیصدا بعد 

 زن باس بمونه آشپزخونه و آبگوشت بار بزاره!  -

 اش داد: ینی به ب ینیانزجار چ با

 ! ییا -
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 خدا به دور... استغفراهلل...  یوا   یمردا که فقط بلدن زور بگن وا نیاز ا آدی بدم م نقد یا

 و گفت:  ده یلب، اشاره چشم و ابرو به چهره سرخ شده شمس، لب گز یکرده با انگشت رو   یخنده کوتاه یرضوان مخان

واسه دختر من خواب ماب    یکش دادن نداره... بعدشم کس گه یبود تموم شد و رفت د یخواستگار ه یتوام دختر، اِ  ایکوتاه ب  -

 که با من طرفه!   نهینب

 

 پشت چشم نازک کرد: انهیموذ  الیل

 کلک؟   یرو نکرد  یمهتاب جون، پسر داشت -

 مات و مبهوت شده، دلگرم کننده پلک زد:   یتایکرده و رو به آناه  الی نثار ل ی چشمک بامزه ا ی همان خانم رضوان ای مهتاب

توام که    گمی م ت یآقا و باشخصپارچه  هی آ، نه چون  گم یچون داداشمه م کهن یماه که نگو... نه ا نقد ی... اخوامی واسه داداشم م  -

 با خانواده هماهنگ کنم؟  یدی ماشاهلل، شماره خونه تون رو م  یکم ندار  ی زیو متانت چ یاز خانم دمتید  یهفته ا  ه ی ی تو

 زد. شیو بلند صدا د یرس  ادش ی لنگ ابرو مانده بود که کوروش به فر ک یکپ کرده  تایآناه

به سرعت از دفتر   یبرخاست با زدن لبخند خجول ی صندل ی با هول از رو ع یکرده بودند که سر  هی را به او هد  ایکه تمام دن  انگار

 . ختیگر

 با دست اشاره کرد:  ال یرو به ل تیبا رضا یرضوان

 ه! طرف رو قورت بد  یقرمز شد و فرار کرد نه مثل تو چارچنگول د یتا اسم خواستگار شن ؟ییایچه دختره باح ن یبب ریبگ  اد ی -

 

 لب و دهان کج و معوج کرد:   الیل

شرکت   یکه نخواد به طرفش پرواز نکنه؟ همه دخترا  هی بعدشم جناب کوروش خان صداش زد، ک ستین ی زی چ نیهمچ چم یه -

 نه؟ یا ر یمگه غ خوان،ی رو م ی گر یج سیرئ نیخاطر همچ

 

 نفوذ شد:  ال یبه جان ل  ی آرام رضوان تشر
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خواب پسره هم سر در  تازه سر از تخت   چیه دنی ... البد شماره که م گهیکردند که... دور و زمونه عوض شده د  جایدخترا ب -

 !آرنی م

 جذاب شرکت رفت.  ئسیدوخت اما تمام فکرش سمت ر  وترش یزده و چشم به صفحه کامپ یشخند یتر از همه ن الیخی ب  الیل

 .زند ی دو تق به در م شیچندبار پلک زده، با پشت انگشت ها یق یبا نفس عم د یپشت دست به صورت ملتهبش کش تایآناه

 تو.  ایب -

  یدر را باز کرده با صاف کردن کمر و شانه، محکم با قدم ها ی ال جانینبض زده از ه ی با قلب د یکوروش را شنبم و آرام   یصدا

 برداشت. یشمرده ا یهابخش اتاق بوده، گام آرامش یدر فضا ی که پاشنه کفشش تنها سمفون  یطور نیسنگ 

 

 جاخورده، گلو صاف کرد:  ز یم ی رو وتری دو کامپ  یکابل ها  میبا دم ودستگاه و س  یچوب  زی م مقابل

 شما؟ نیآقا کوروش کجا -

 ! نمییپا -

 شده باخودش تکرار وار گفت:  خکوبیم تایآناه

 !؟نییپا -

که با کابل ها    د یکوروش را د ر یفرو داد از ز  یچوب ز یم ر یهم به ز یزانو خم شده و سر یآمده که درجا رو  ادش ی  یز یکه چ انگار

 . یخورده و صورت فوق جد  وند یپ یدندان با ابروها  ریلب ز رفت،ی ور م 

 ن؟یکنی م کار یچ نیشما دار -

به کابل   یدو کابل را قطع کرده با انبر و نوار چسب مشک   نیچ میبا س  ،یاش نشسته بود با خستگ  ی شانیپ یکه عرق رو  کوروش 

 زد:  ستمیکرده واز نو به س  ر یقرمز و زرد تعم

 چسب شده!  یکه دستمال همش جا اریزل زدن برو واسم دستمال ب  یبه جا -

 :د یو ناز خند  حیحواس مل یب تایآناه

 .د یکن  زیتم  ارونیبا دستمال ا کهن ینه ا د یدستاتون رو بشور  س، یسرو ی بر د یشما با -



 جورچین 

253 
 

اش چشم دوخت، در   حیبا لبخند مل تایداد به چهره بشابش آناه ه یها خشک ماند با تعجب سرش را زاو میس  ی کوروش رو دستان

که سرش را   ی سرخ تر گشت طور یشتریبا شرم ب تایگلگون شده آناه ی سمتش انداخت که رنگ گونه ها ی سکوت نگاه گذارا

 ر دندان گرفت. یلب برق زده اش را ز ار یاخت یانداخت و ب نییپا

  یقوس داده اش را درهم کشاند. بدون حرف وسخن  ی با مشت کردن دست و گره زدن ابروها تیکوروش چندبار پلک زد در نها

 سرش را برگرداند خود را مشغول نشان داد. 

را احساس کرده، باشرم و   ین یریداغ ش و  ند یچرا تمام صورتش پر از حس خوشا ایگرم اش شده و   نقد یچرا ا دانستینم تایآناه

 خجالت از جا بلند شد، نرم و لرزان زمزمه کرد: 

 .آمی االن م  رون، یبرم ب  قه ی دق  هی من   د یببخش -

 برو.  -

که   ی چند لحظه به جا د یاز دفتر خارج شد، کوروش دست از کار کش نی با پرواز و شرمگ  تایاجازه را صادر کرد، آناه یجد  کوروش 

 زل زد.  ق یعم یو فکر   یرگیشسته بود، باخقبال ن تایآناه

و شرم   تایداشت و در شامه مردانه اش پر بود و پر... نگاه معصوم و ناز آناه  انیاتاق جر یهنوز در فضا تایو گرم آناه  نیریش  عطر

رفقاتش را سست  یسخت و پا ی ودوست برادرش آرتا بود. کم قیاو که رف یبرا نیدخترانه اش به دلش رخنه کرده و ا یایح

 . کردی م

و آرام بودن    یرپوستیشرم ز نیا ایپرداخت. چرا مح سه ی... با خود در ذهن و دل به مقاکردی و خطرناک قلمداد م ند یناخوشا 

 ! بودی و سربه هوا م  طنتیخدا ش  شهیرا نداشت؟ برعکس هم تایآناه

تا آسمان فاصله   ن ی... اخالق و کردارشان زمنیمعصومانه، خانم و مت   یبا چهره ا   تایآناه یروا بود ولپ ی اما جسور و ب بایز ایمح

 گل شباهت داشت، مهربان بود و مودب! به مه  ی کم تایداشت، آناه

  یاخم کرد با حرص د،یچ یاش پ ین یب ریز تای آناه ن یریش  حهیاش از هوا پر کرد که باز را نه یو سرگردان پلک بست و حجم س   کالفه

 گام برداشت.  یبرخاست سمت پنجره سرتاسر زیم  ریمشهود از ز

به   ستاده یا یحوصلگ  ی کنار بدنش نگه داشت با ب  یرا افق شیگُر گرفته در ِ پنجره را تا انتها باز گذاشت. دست ها یو تن  باعجله

 چشم دوخت.  قیعم ی با تفکر رون یب

کرده و    دهیمدام پشتش را خم  یرد درحال جدال باهم بودند، گربه فبره قهوه اگربه ولگ  نیآشغال، چند   زهیسطل مکان کنار

 . دادی گربه ها دندان نشان م  گرید  یبرا کرد ی دهانش را به غرش باز م
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 پراز آب مقابلش گرفته شد. ی ا شهیش  وان یبا ل یشده بود که بشقاب رهیبه آن ها خ درسکوت

 د؟یبفرمائ -

 شد. ره ی خ تایآب و سپس به چشمان مهربان و دوستانه آناه  وانیبه ل ینگاه ی به تن اش داده و با تعجب و گنگ  یتکان

 ابرو باال انداخت: وان یبه ل یاشاره ا با

 ه؟ ی چ نیا -

 زد:  ی متعجب پلک تایآناه

 ! گهیآبه د -

 ن؟یخواستی آب نم مگه

درخواست   تایاز آناه ایکند که آ  یکاور یتا به خودش زمان بدهد تا ر د یرا باز وبسته کرد، طول کش شیهابا استفهام چشم  چندبار

 ر؟ یخ ایآب کرده 

آب خنک را   ی حاو  وانیو بدون حرف دست دراز کرد و ل   دهیکش شیدور لب ها  یدست  افت،یدرخور ن  ی باز هم جواب د یشیاند  هرچه

را تا   وانیل  رد،یبگ  تاینگاه جستجوگرش را از سه رخ آناه کهن یبدون ا د یکشی برداشت، همزمان که آب را جرعه جرعه سر م 

 بشقاب قرار داد:  ی را رو ی خال وانیل ده؛ که چاق کر  یبعد با نفس ا  د ینوش  شیانتها

 . د یدستت درد نکنه، چسب -

 :د ی متعجبش پاش  یرو قوت دار به  تایآناه ح ینرم و مل لبخند 

 . کنمی خواهش م -

 کج کرد.   ییابرو

آب او   وان یل کی بخاطر آوردن  خواستیکه گرمش شده و عطش داشت، نم دهیداشت، از کجافهم یذهن خوان تیانگار قابل تایآناه

 و ناراحتش کند اما...  ردیرا به حرف بگ 

 انگار؟  نیصدام زد -

کرده بدون حرف از    یخفه ا  "ام آره "کارش  ی ادآوریدوخت، با  زش یبه او و سپس به م ینگاه ج یگ تا، یباره آناه  کیسوال  با

 موس گذاشت:  یشلوغ و درهم خودش خم شده؛ دست رو  ز یم یکنارش با فاصله عبور کرد، رو 
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از   یکیا ب وترت ی اتاق کارمندا کارا رو انجام بده، فعال کامپ ی شرکت از تو یمنش شهی نم زت، یپشت م ی آره، خبرت کردم بر -

 . ینیبش زت یپشت م یبر  ی تونی ... مادیکردم تا مهندس ب  ضیبچه ها تعو ستمیس 

 چشم.  -

دفتر   ی با نگاهش به رد نبودن اش در فضا د یکشصافش   یموها یال  یپنجه ا یجواب داده و از دفترش خارج شد، با سرگردان نرم

 شد. رهیخ

  ز؛یمثل او،  درست آن طرف در دفترش، پشت م ین یریر دخترک ش بود چراکه حضو  دهیفا یب ماند ی در دفترش م  شتر یب هرچه

اش را برداشت با عجله از دفتر خارج شد و بدون   یبدون تعلل کت اسپروت مشک نیبنابرا دادی همواره افکارش سمت او سوق م

 خطاب به او خشک گفت:  تا، یآناه زی نگاه کردن سمت م

 ... ستنیباهام تماس گرفت بگو امروز ن یاگه کس -

  شیکه اخم مهمان ابروها ی کرده و با سرعت درحال  غی در یرا به دخترک مبهوت شده نداده و با چشمان دنیاجازه سوال پرس  یحت

 ...شودی شده از شرکت خارج م

 

و ادکلن    لیاتومب ی را ازهوا اش  نهی. حجم س ند ینشی پشت رل م نی و درب را گشوده، سنگ  زند یلوکسش را م  ل یاتومب ریدزدگ 

 ... ردیگیدرنگ شماره اش را م   یمحبوب معشوقه اش را پر کرده ب 

 .کند ی و جان تازه م  شنودی دار و کشدارش را از پشت خط مخش ی از چند بوق مکرر، صدا بعد 

 تو؟  یالو، ک  -

 : ردیگیفرمان ضرب م  یرو  ح یتفر با

 من...  ی غویج غی ج یچطور  -

 :پرسد ی م  ی. ابرو باال انداخته با تعجب و کنجکاو رسد ی به گوشش م ی خش خش یسکوت شده سپس صدا قه ی دق چند 

 ؟یکنی م  یکاری چ ی! دار ایمح -

 

 ! غومیج غ یبهم؟ که ج یرو بگ  ن یدم ظهر ا ی زنگ زد - 
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 کنج لبانش نشست:  ین یلبخنددلنش

 . رونیب م یدنبالت باهم بر اد یب خوادی لباس خوشگل بپوش به خودتم بپرس که آقاتون م ه ینه زنگ زدم بگم  -

 

 خط انداخت. دش یافکار جد  یاش رو  ی حرص یشده و سپس صدا یکشدار سکوت

 هوم؟  رون، یب یمارو ببر  یخوای شما م شدهیبعدشم چ  کشه،ی طول م  یمن تا آماده بشم کل  دا،یببخش -

 شد: ره ی به صورت مردانه خود خ لشی مقابل اتومب  نهیلبش کج باال رفت و از آ  گوشه

 داره؟   یبیتو رگ، ع  میناهار دو نفره بزن  هیخب دلم خواست با خانمم   -

 : د یرفته و زمزمه وار به گوشش رس   لیاش تحل لحن

 منم آماده ام.  یا یتا ب ؟ یبینه چه ع -

 : و لب جمع کرد د یاندک اش کش ش یته ر ی رو یدست

 فعال.   زم،یعز یاوک -

 . یباشه با -

پخش را روشن کرد، دنده را به   ستم یداشبرد گذاشت و فرو دادن بزاق دهانش، دست دراز کرده و س   یرا رو  لشیموبا یگوش  آرام

 به سرعت خارج شد... نگیو از پارک ده یجلو کش

 

 رفت...  ری گ غامیپ ی را گرفت که باز رو ایاش انداخت، دوباره شماره مح ی چرم  یبه ساعت مچ  ینگاه

 ...»رمیبزار تا اسرع وقت باهات تماس بگ  امیبرام پ ی هستم اگه دوست دار ا یسالم مح »

بوق گذاشت و دوبار پشت سرهم بوق   یهوا دستش را رو ی شاگرد پرت کرد، ب ی صندل یحرص دکمه آف را زده و تلفنش را رو  با

 ار زد! کشد 

سمت پنجره    زیتند و ت   یکند با قدم ها  نهیچشم از آ یبا اخم درهم د،ی هم رس  ایبه اتاق مح یحت نی خراش بوق ماش گوش  یصدا

 کوچک سه در چهار اتاقش شتافت با حرص و خشم پرده را کنار زد و دستانش را باال برد و محکم تکان داد: 
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 اه!  گه یبسه د -

 

 را در آورد...  نشیبوق ماش  یزده و دوباره صدا یبدجنسلبخند  ش، یاز داخل خودرو کوروش 

 دندان گرفت:   ری خصمانه لب ز ایمح

 !اش یاز دست بچه باز ی وا ی ا رون، یب زنیری ها م ه ینزن بابا، االن همسا -

  م یبهاره اش، هول و دستپاچه از س  یاش را بدون بستن دکمه ها به تن کرده و با انداختن شال گلبه ی مشک یبا دو، مانتو  عیسر

  ییمختصر از جواب گو "نیو نگران نش نمایس  میری با دوستام م  "شدن توسط مادرش، از هال کوچک عبور کرده و با گفتن میوج

 فارغ شد... 

کوروش قدم تند   لی و تند سمت اتومب  یحرص ی با قدم ها د،یرب را بهم کوب خانه اشان عبور کرد، د ک یدرب بار  کهن یاز ا بعد 

 کرد... 

 کرد.  تیشد؛ با توپ پر شروع به اعتراض و شکا رهیبه رو به رو خ نهیدست به س  ی خودرو را که گشود با غرولند  درب

 تا من حاضر بشم؟  ی صبر کن قه ی دو د  هی  یتونستی نم -

تلخ    یاوقاتم رو دم ظهر یچه جور  نیکوروش بب  ؟یزنی واسم بوق م نقد یکه ا یبری عروس م  یبوق بوق، چه خبره مگه دار یه

 اه!  ،یکنی م

 داد. هی سرش را سمت راننده زاو  ی متعجب و سوال د،یاز جانب کوروش نشن ییصدا ی وقت

 زد:  ی شخند یشد، ن ت یوجذابش در چشم، اول رو  نیخاص و لبخند دلنش نگاه

 ه؟ یچ -

 ! ید یتا حاال آدم ند  مگه

 بم زمزمه کنان گفت: ینییغرق لذت شد، با ولوم پا ا یمح یبایز   کاپیوم ت یال شیاز آرا زیدر سکوت، مسحور آم کوروش 

 ؟ یخودت رو خوشگل کرد  نقد یواسه من ا -

 مغرورانه لب زد:   ،یبلکه با پشت چشم نازک کردن  فتادی رنگ گرفت اما از تک و تا ن شیکوروش، گونه ها ی رایاز لحن بم و گ  ایمح
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 برات نداره آقا.  الی خ رسم، یها به خودم م یواسه مهمون  شهیمن هم ر،ینخ -

ساعد را مهمان  ید یسف فیکه دستبند ظر  یا  دهیدست کش ی دست دراز کرد بدون خشونت به نرم  د،یصدا خند  یب کوروش 

 را نوازش کرد:  ای و نرم مح د یکرد با شصت زمختش، پشت پوست سف ریدستش کرده بود را در دست اس 

 تو خودم رو خوشگل کردم!  ی آره برا  یگفتی اگه واسه دل منم، م  شد یمی حاال چ -

 رانه چشم دوخت: کار به چشمان مغموم اش، جسوطلب  ی شد ول مانیکه زده، پش  یاز لحن گله مند آهسته کوروش، از حرف ایمح

  ی ... اصال چرا هیزدی االن چقد بوق م نی رفته هم ادم ی... فکرنکن گذرمای بعدشم فکرنکن از گناهت م گه،ید گمی خب راست م -

 تو؟  یریگی م  شیدست پ

 

  ی استشمام کرد، لب فشرد و انگشتانش را ال یرا با ولع و دلتنگ  ایخنک عطر دخترانه مح  حهیرا  د،یکش ی قینفس عم کوروش 

 نشاند. دش یپوست سف ی رو یآورد، نرم با عشق مهر داغ شیلب ها یاو گره زد تا جلو  فیظر یانگشت ها

 کوروش!؟  ، یهع -

را گشود و دستان قفل شده   شیباره پلک ها کیزمان و جمع کردن افکارش؛   قه ی جواب دادن، چشم بست. بعد از چند دق بدون

 قرار داد و استارت زد تا به مقصد رستوران مورد نظرش برسد... ش یزانو یرا رو اشان 

 *** 

و بدون   یمملو از آهستگ  شینفس ها زند،ی ضربان قلبش آرام آرام نبض م دوزد، ی و بدون روح چشم م  ی فروغ به مناظر تکرار یب

 .د یکشی عجله م 

را داشت انگار   ی هم چنان پا برجا بود. حس آدم شیها ی تمام ناخوش با  ی مات برقرار بوده، زندگ یسکوت همچنان برقرار در فضا 

خاطره ها    شیبود و گنگ... افکارش در پس وپ جیاطراف بود، گ دنی آمده تازه در حال شناختن و د رونیمتروک ب ی ا ره یاز جز

 کرده!  ی ادآوریبه او  را  "ماتم  "به نام یادغام شده و چاشن

بوده که او را تا کمر خم کند و   نیآنقد سنگ  شیشانه ها ییگو کرد، یم   یاحساس ضعف وخستگ  یبود، به اندازه انبوه کوه  خسته

  ن یو دهشتناک تر  نیخاطره اشان که در واقع بدتر ن یکند. آخر بیهم ک  یچشم رو  یکمر همت ببند تا او را با تمام درماندگ

 کند. ی کاوریر ی و مصمم با ناتوان ی جد  ورد،ایاش بود را به خاطر ب ی زندگ خ یاتفاق تار
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هم   یو گاه  دهیبه گوشش رس  یی ضجه ها یصدا یکه گاه ی مکان مسکوت افتاد، مکان ن یچه شد که کارش به ا د،یایب ادش ی 

 !د یدی خودش را کابوس هرشبش م یها  غیج یصدا

  شه یچهره اش از انزجار درهم شده و بغض ر داد،یرا به زور و اجبار قورت م دادی م  یروزها طعم تلخ و بدمزه ا  ن یدهانش ا بزاق

 حلقوم و گلوگاهش!  انیدر گلو م  د یدوان

  آمدند؟ی م  دنشیبودند خانواده اش که تنها در هفته چندبار به د معرفتی چقد ب  امده، ین ادتش یبه ع چکسیه

 خورد؟ ی بر م ییبه جا زد،ی ابل به تک دخترش مناق ی سر کی ناراحت ودلخور بود از مادرش، حداقل او به  چقد 

 

پوست   یروح، رو   یاتاق ب زیداغ انباشته در کاسه چشمانش را در سکوت وهم برانگ   یصدا ُسرابه ها یب  د یکرده لب ورچ بغض

 . د یخشک و بدون لطافت چک

اش   یروحی عاشقش بوده و او را بارها در حالت ب کردی که ادعا م  یاش هم گرفته بود، همان دهیکش  یسخت یاز مرد روزها دلش

 .د یقسم داده تا بلکه لب باز کند تنها بگو

 "خوبم "

 !کشند ی م  دکیرا   ی نداشتند تنها اسم آدم تیاز انسان یی کنارش که بو ی وفا  یب  یاز تمام آدم ها آخ

 کرد...   انیپوست صورتش طغ ی وار رو  لیراه اشان باز کرده و س  شیها اشک

 مژگان قوس دار و بلندش شره کرد.  یاشک از ال ز یهم سخت فشرد، قطرات ر ی را رو شیها پلک

را با بغض و لرزان   ش یرنگ و رو ی ب یلب ها کرد، ی قوس گونه ها احساس م  یگرم اش را رو  یاشک ها ز یبه نرم حرکت ر نرم

 فشرد... 

 و تنها بود، همدم و مرهم نداشت دلتنگ 

صدا   یب د؛یباال رفت، آه کش یزبانش نشست، گوشه لبش به نرم یرو  شی اشک ها ی با زبان خشک شده اش تَر کرد، مزه شور یلب

 کرد؟ یاش چه م  ی داشت... داشت با خود و زندگ ی فی هم لرزشش خف دش یسف تینها یدستان ب ش، یشانه ها د یهق زد، لرز

 نداشت. شیراب یو جواب شدند ی در مغزش غوطه ور م   یاد یز یها سوال

 کرده؟   انتیبه او خ وایچرا ش  کهنیا
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 پنج ساله اشان چشم بسته؟  یدوست ی رو چرا

 اورده؟ ین انیبه م یزیگذشته چ   یآرتا از ماجرا چرا

 کرد؟ ی م سی خود را خ یادرارش نداشت، چرا مدام با هر وحشت یاریاخت  یبدن و ب  ی اعضا یرو  یاالن چرا خودش تسلط  کهنیا

 مبدل گشته؟  ا یرو کینرمال بودنش به  چرا

 آورد؟ ی شبانه به سمتش هجوم م یوحشت و کابوس ها  یها  هیسا کردی که غروب م  د یخورش  چرا

 کجاست؟ پدرش چه!  مادرش 

 هم که...!  ایو مح کوروش 

 ...د یکردند و خروش   یسونام شیبار عرش خدا را لرزاند، اشک ها نیا آهش

 زم؟ یعز شدهی چ یوا  یوا  -

 

دوخت، سکون و ساکت بدون    واریاش را به د ینگاه زمستان د،یرگشتن و نگاه انداختن سمت پرستارخانم با روپوش سفب بدون

 تخت نشسته بود.  یحرکت رو 

  کیبه لب کنارش نزد ی شده بود با لبخند  رش یدستگ  یی زهایگل چبود از سرگذشت مه  یتوپر خوش برخورد  ی پرستار که زن خانم

 زد و گفت:  یگل، پلک آرامرصد کردن رفتار مه  نیشد، ح

 ؟« یبر جان یاز ا یخوای که م  دمیشن »

 

 باز شدن بود.   یبرا شی جرقه لب ها ی همچنان مسکوت بود، اما جمله بعد  گلمه 

م دو روزه  ... االنادیتا خود بابات ب دهی نم تیدکترت هم رضا  ایمرخص ات کنه، گو جان ینامزدت خواسته هرچه زودتر از ا دمیشن -

 نامزدت!  نیا ستین داش یپ

   

 خشدارش لب زد:  یبا جان کندن صدا ده یبر دهیبر
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 ... تلفن...« نی... بگ... بگ شهی» م... م  

 را پشت دست خودش زد: شیدست ها جانیبا ه پرستار

 اِ اِ باالخره زبونت باز شد؟!  -

 ...  م یکردی ما فکر م  ی ... پس زبون هم داشتعجب

 و ملتمسانه و تمنا وار به زحمت کلمات را ادا کرد:   د یتن اش را جلو کش گلمه 

 ... تلفن...کنمی خوا... خواهش... م -

 حرفش آمد: یتند رو  پرستار

 زنم؟« ی االن زنگ م نیبگو شماره رو هم ،یتلفن الزم دار » تلفن!     

 

 ! امدهین دنش یبه د یحت  کس چیه ی وقت  ردیتماس بگ  ی حالت شدند، با چه کس ی اش کدر و ب  یشمی چشمان

 واژه ها را جان کندن گفت:  د یدوباره با ام  یانداخت اما با فکر آن ر یو دلشکسته نگاه و سرش را به ز محزون 

 ... ل..طفا...« نی»... بد  

حائل  از دل، دستش را  ی آه ده یاش انداخت بعد با کش ی و صورت استخوان با یبه چشمان ز ینگاه یبا اندوه و ترحم دلسوز  پرستار

 گل گرفت. و َسرخودکار را مقابل انگشتان مه  د یکش  رونیروپوشش ب بیکرده و فرز خودکارش را از کنار ج

 . زمیعز ایب -

 نوشت... ن یرا به الت ی ساعد دستش بزرگ و شکسته شماره ا یبود رو  یو مشقت ی لرزان سر قلم را گرفته با هر سخت  یدست با

 و ساعد دستش را مقابل نگاه کنجکاو پرستار گرفت و:  ده یرا گز لبش

 ...کنم! ی... خواه..ش منی...ریتم... تماس... بگ  -

گل را به خاطره سپرد.  ساعد مه  یتکان داده با دقت و چندبار مرور کردن به حافظه سپردن شماره رو  ی سر یبا دو دل  پرستار

تند از اتاق    یبا قدم ها "آمی االن م  "با گفتن   د یدستان لرزانش کش ناآرام... خودکارش را از  شهی هم ماریب  یدلش سوخت برا
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با تلفن   عی. با نفس نفس زدن و فرو دادن بزاق دهان، شماره حفظ کرده را سرد یرس  رش یپذ  شنیخارج شد... سمت تلفن کنار است

 کرد...   ی ری شماره گ شخوان، یپ ی رو

 

گرفته با    ایمح ی مقابل لب ها ی ا فته یرا به سر چنگال زده با عشق و نگاه ش دنده   یاز کباب زعفران یتکه ا  یبا لبخند پهن کوروش 

 گفت:  ی نیریلبخند ش 

 به خانوم خوشگلم«  میتقد  »

 لب کج کرد:  ایمح

 تو کوروش؟!  یکنی م  هیچ کاران یا -

 !کاران یزشته ا م،یهست یما االن تو مکان عموم بابا

 باال انداخت: ی ابرو طنتیبا ش  کوروش 

 مستونمونه!  ک یج کینه ما که تازه ج ره یگی داره قلوه م  یر یکه دم پ  رزنهیزشت پ -

چشم از نگاه خندان   یف یو گوشت کباب شده را با دندان گرفت با اخم ظر  د یبدون رغبت سرش را جلو کش د یکش ی پوف ایمح

 .  د یکوروش گرفته به زحمت لقمه دهانش را جوئ

 نشان نداد.  ی هم توجه ایدنده را به دست گرفته و مشغول خوردن شد، به چشم و ابرو آمدن مح  یخوان خونسرد تکه است کوروش 

کاره رها کرد با کندن چند   مه یگذاشته بود، استخوان را ن  شیبه سمت کتش که جنب زانو ینگاه می تلفن همراه اش، با ن ی آوا با

 چسبانک مانده بود.   ش یدر دست ها یرا پاک کرد اما هنوز آثار چرب  شیدست ها  یل یانگشتان چرب و چ ،یبرگ دستمال کاغذ 

 سبز تلفن اش را لمس کرد...   کون یآ  ا،یو کنجکاو مح  رهیبه نگاه خ تیاهم ی تفاوت به شماره ناشناس انداخت و ب یب

 الو؟  -

-... 

گوشه   ی گوش فرا داد، بعد از سرفه ا   یپشت خط  یزد و به حرف ها یلبخندکمرنگ  ایمح رهیرا کج کرده و به نگاه خ سرش 

 چشمش را خاراند:

 تونه حرف بزنه؟«   یواقعا، االن م »
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-... 

 وار باالرفت و متعجب گفت:  ک یهم همزمان اتومات ایمحبدون مقدمه برخاست، نگاه و سر   شیزد از جا  یبیبرق عج  شیها چشم

 ؟« یبر  یخوای کجا م شده،ی چ »

 جواب داد: ی جد  یگذاشت و ابرو باال پراند به پشت خط  شیلب ها ی انگشت رو کوروش 

 !« رسونمی من االن خودم رو م »

 : د یکش ی صندل یاز رو  نیرا هم خشمگ  ش ف یرستوران برخاست وک ز یکرده از پشت م  ظ یغ ی متعجب و حرص ایمح

 رسمش؟  نه یا رون، یب  مون یبار آورد هی  رسرتیخ -

 گرفت با سماجت چشم در حدقه چرخاند: دهیرا نشن ایگله وغر غر مح کوروش 

 م« یبر د یبا »

 شده حرص زد:  ی عصب ایمح

 .آمیبا شما نم ی من جا  ،یری نه شما م -

 زد:  شیآمرانه صدا د یلب گز کوروش 

 ؟یمتوجه م، یبر د ینکن با لج ا، یمح -

از رستوران خارج شد. کوروش چند   یتند  ی تکان داده وسپس با قدم ها ی به نامفهوم یبدون توجه به لحن آمرانه اش، سر  ایمح

 . لشیگذاشت، مضطرب و دستپاچه پاتند کرد به سمت اتومب شخوان یپ یتراول رو 

قدم   ی جفت ابروانش را درهم قوس کرده با گره کور ش، یکنار خودرو  ایمح  دنیرستوران خارج شد با ند  ی ا شه یاز درب ش  ی وقت

 :د ینزد پارکبان رفت و پرس 

 کجا رفت؟ «   رون، یاالنم از رستوران اومد ب ن یداشت هم یمشک  یکه مانتو ی د یرو ند  یخانم هی  »

 به همان سمت کرد: ل یما یو سر ابانیسمت سر خ یمتعجب با انگشت، اشاره پارکبان

 رفتش! «   یطرف  نیبودند، هم ی عصب ی لیخ »

 .د ی با عجله ونگران دوَ نگیبا تشکر از مرد الغر پارکبان، تند کرده تا سمت پارک دهیساب لب
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پشت رل نشست با فشردن استارت دنده عقب گرفت از   ع یسر ر؛ یبا زدن دزدگ د یرا از دور د شیمزدا د یسف یکه خودرو  نیهم 

 آمد... رونیرستوران؛ ب ل یطو نگی ها و پارک ل یاتومب هی پارک بق

  فیرا ک  ایآخر زده بود که مح  میشده به س  وانهیشتافت، د شیها کیرفته، تخت گاز با غرش الست ای که مح  ییجهت همان سو به

 . افتی شانه اش کنار جدول سمت چند دار ودرخت ی به رو

 ترمز زد.   ریز  ایمح یپا یجلو  "پارک ممنوع " یفرستاد بدون توجه به تابلو  رونی ب ی و عصب یرا حرص  نفسش

آشنا و شخص آشناتر که پشت   ی خودرو دنیگرداند اما با د ل یحواس سرش را به سمت اتومب ی و ب دهیبا بهت از جا پر ع یسر ایمح

و لرزش نامحسوس اش از    برهیو یبا بدن  د،یدندان کش ر یکرده و لب ز  کی. ابرو بهم نزدکردی وار نگاهش م د یرل، خصمانه و تهد 

 وار چندبار تکاند. ظ ی را با دست، غ شیوجدول بلند شد و خاک پشت مانت ی رو

به دل و جان   ی شترین ، یبا داد بلند  بای آورد و تقر رون ی ب شیپنجره خودرو ی به تاسف تکان داده و سرش را از ال یسر کوروش 

 زد:  ایمح

 سوار شو زود«  ایب »

کوروش کالفه وخسته   یزده و بدون جواب، جهت مخالف او، قدم تند کرد... حرصش در آمده بود، از دست کارها یبد  پوزخند 

 دهد؟ی م  یچه معن "می بر "د یگوی او بدون جواب تنها به او م  کرد ی م  یسوال  یشده بود. وقت 

 رها کرده که به مقصدش برود؟  فیجواب دادن را به خود زحمت نداده و او را بالتکل کی ارزش  که نیا جز

 بود اصال آن شخص پشت خط؟ که 

 به او نگفت!  یزیچ چرا

کوروش تماس گرفت تا قرار ناهار را بگذارد چقد    یشد، وقت ره یخ شیپاشنه بلند سورمه ا  ی انداخت و به کفش ها نییرا پا سرش 

 عقل اش سرجنگ داشت.  د ی قبول کرده اما با ترد لیبا م

 ...حاال

که کفش پاشنه دارش خم شده و ساق   ی شد طور دهیشده به شدت رو به عقب کش ریمحکم اس   ی در پنجه ا  شیباره بازو کی

 .خورد و آه از نهادش برخاست .. جیپ شیپا

 ! ییآ -
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  ی مظلومانه رو شیو اشک ها  دادی را ماساژ م شیمچ پا ی خفه ا غیافتاد، با تقال و ج نیزم ی با درد و چهره جمع شده رو ایمح

 .د یچکی م شیقوس گونه ها

 :د یغر ظ یبهم فشرده، با غ یدندان ها یاز ال به ال  یبا کالفگ  کوروش 

 ! ؟ینیبی چشمت رو نم یچرا جلو  -

هم دال بر مسکوت ماندش   د یرس یاگر درد به مغز استخوانش م ی جواب گذاشتن نبود، حت ی بود اما آدم ب دهیدرد امانش را بر ایمح

 همراه اش بود.  ینبود.تخس وغد بودن اش از بچگ 

 چه؟ یپام نپکه   بودمی مواظب خودم م د ی با یجورچه  کشه، ی و بازوم رو م آدی افسار پاره کردها م نی مثل ا یکره خر  ه ی  یوقت -

آتش انداخته   ی رو یافتاد، انگار آب  شیبای چشمان ز ی زالل ی نگاهش به ُسرابه ها ی و دلخور نگاهش کرد اما وقت  یعصبان کوروش 

سوق   یخوردگ  چیخم شد؛ خواست محل پ ایمح ده ید  بیآس  یپا ی جلو  ی از موضع اش کوتاه آمد و با ناراحت ی بودند، که کم

 کارش شد:  انعم  یبا ترش بلند  ا یکند که مح  یرا بررس  شیپا

 ! رمیگیبه سرم م  ی گِل ه یولم کن بزار خودم  گه یبرو د ؟یش، برو مگه کار نداشتدست نزن به  -

 به دو طرف تکان داد:  یپاشنه پا نشست و سر  یرو  ر ینرم و محجوب دلگ  کوروش 

 اوضاعش بده!  پات چقد  نمی ... بزار ببستاین یبازاالن وقت لج  زمیجان، عز ا یمح -

 تکاند:  یبه نف یغروکنان سر  رلب یز ایمح

 برو...  خوامی نم -

با   ی ا قهی کرد بعد از دق یرا بررس  یخوردگ  چیبا دقت سطح پ د یاش کش  نیشلوار ج ی را از رو  شیتوجه، مچ پا  یب کوروش 

 : د یمال گریکد ی... کف دستانش را به نیوهم شد ی م  دهید یقرمز   شیسطح پا یرو  ی برخاست، کم شیاز جا یخند کج

 ! یتو از منم سالم تر م، یپاشو بر -

 

 زد:  یمردمک در کاسه چشمانش چرخاند پوزخند   یحرص ایمح

 سالمم... ی بگ  دمیبله با -

 او گرفت: یدستش را به سمت خودرو   هی وگال غ یباره با ج کی
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 جناب...  هیچ  ی دونی به حال فردا! اصال م ی وا کنه ی م  ینشده واسه من دستور امر ونه ی چیهنوز ه -

 به کمر اخم آلود گفت:  دست

 دُم نداشت آقاجون!«  ی گخر ما از کره  »

 

 قصد کوتاه آمدن و خفه خان گرفتن نداشت!  ایاما مح د یباریچشمانش م  ین  یاز ن یمانده بود، درمانده وکالفگ  کوروش 

را به   ششین ی بلند  یتوجه با خشم عقب گرد کرده حرص زده انگشت مقابلش گرفت و محکم تکانش داده با تُن صدا یب نیبنابرا

 داد.   ایزهر آغشته کرد به خورد مغز مح

 تو رو چه به من!؟   ،یگی آره تو راست م -

  هی چه به من ِ  دهی م  تیکه فقط به مد و فشن، مارک و فالن بهان کوفت زهرمار اهم ی ... کسیمامان جونت  دونهی ی کی دختر

 عوضش؟ شد ی ... چیایراه ب الصبمی با دل ب  کم یچشمت بال بال زدم بلکه  یجلو  یکه واسه دلم و دلت ه  یالقبا... من

 نه؟   ای یفهم  ی... م یزندگ  ه،یکه... زندگ ستین لم یما ف ی ... خانوم زندگرهیگی م  رادیا ی ه م یاز همه چ ختمیاز ر پمیاز ت  خانوم

 ... نه! ستایتو ن  ریتقص  ه؟ی چ یدونی م  یول  

  قت یکردند که چشمت حق ایدن  یناز ونعمت بزرگت کردن، اونقد مغز نداشتت رو پر از زرق برق ماد  ی اونام) پدرومادر( تو رو، تو 

 !  هیزیذره شعورم، خوب چ  هی بازکن، ... آدم شو و چشمات رو نهیبی رو نم

و    یکرد   شهیش  ی نشد چندماه آزگار خونم رو تو یول  ، یایصاب گذاشتم بلکه کوتاه ب یب گریدندون سر ج  یگفت ی ظهر هرچ از

 وگرنه...  خورهی تو کال از من حالت بهم م  دونستمی گفتم ناز دخترونه است اما چه م رسرم یمنم خ

 دوخت:   ایمح رانیچشم به صورت ح  ی ریبا مغموم و دلگ   دهیکش ش یبه موها ی چنگ  یآشفتگ  با

ما   یگی خدا... حرفت برام محترم... راست مبه  یهمش طعنه، خستم کرد   ه یهمش کنا یو آروم باش  نی مت ی تونی ذره نم ه ی ی حت -

 مازل! ماد  یمنت کش ام یعمرا ب گمید  م ی... حاالم برو به جهنم! ما که رفتمیخوری به درد هم نم 

 

رسانده و خود بدون   ایبه مح یباره با تند   ک یمانده در پس ذهن اش را  ی کرده و تمام حرف ها یروان ه یخود را تخل یدرون وجود 

 را پارک کرده، با خشم پا تند کرد.  لشیکه اتومب ییتا سمت جا یعذاب وجدان چیه
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 شد... یرانندگ  ییتوسط افسر راهنما ش یمتوجه بُکسور کردن مزدا دنیبه محض رس  اما

 :ستادیا شی را به تن داشت، قدم تند کرد. متعجب زده جلو ی رانندگ ی که فرم راهنما ی مرد سمت

 ن؟یبری رو م نمیچرا ماش  د یببخش -

 و محکم گفت:  یاش را از صورتش بردارد، جد  یمشک  نکیع که ن یبدون ا مرد

تون رو از    یخودرو  د یتونی م د یرو پرداخت کن مه یکه جر نیپارک بود. همپارک ممنوع،  یتابلو ر یز قای شما دق ی»خودرو

 ! « نی اریدر ب ___منقطه نگیپارک

  ی گرید حی حرف و توض چ یرا به سمت دستانش گرفت و بدون ه مهی بزند که فاکتور نوشته شده جر یحرف خواستی م کوروش 

 بدون توجه به چهره وا رفته کوروش رفت.  یشد و با گاز کلتیسوار موتورس 

  ی دراز کرد... حت  یگرفتن تاکس ی با تاسف و حرص دستش را برا تیها را کوروش با چشم دنبال کرد در نها کیرفتن الست ریمس

درنگ جلو نشست با گفتن    یب ،یزردرنگ  ی با توقف تاکس نداختی به او که هاج و واج مانده، ن رهیخ یا یهم سمت مح ینگاه

 فرو رفت...   قیعم یرس، آرنج اش را کنار لبه پنجره با اندوه گذاشت در فکر آد

داد، شرمنده و مالمت وار خودش را به باد حرف   شیگل، نگاه کند به نوک کفش هاشبنم زده مه  یمشغول از چشم ها   یفکر با

 گرفت. 

از دست   یبه خدا حق دار ی حق دار زمن،یاز سرزنش و گله هستند عز یایچشم ها خودشون دن نی ا ،ی هم سکوت کن ی هرچ -

هاش... از اون   یبازو لج  ا یطرفم مح ه یتو و آرتا... از  ی طرف دادگاه و کارا ه یمنم... از  ری ... چه کنم که گیمن دلخور وناراحت باش 

... اون  دمیپرس ی احوالت رو از آرتا م شهیهده هم خدا شا یول  دنت ید امیتا ب مونه ی نم ی وقت  یلیکهام... خداو ی طرفم کار و بدبخت

 ... جان یا اومدمی م یوگرنه من گاه ، یکه اومدم تو اصال تو حال خودت نبود یسر

 

 نگاهش کرد:  رهیخ روحی سرد وب گلمه 

 آرتا... اون...  -

بوده حرفش را نصفه به گوش کوروش   ی مثل جان کندن بود اما به هر زحمت و زور ن یو ا کرد ی م ی کلمات را هج ی سخت به

 .رساند ی م

 ... وای... ش یش  -
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 چهره کوروش جاخوش کرد:  ی رو یق یعم خطوط

 ؟ یبگ  یخوای م  یچ -

را از هم   شیلب ها ی مقصودش را به او برساند متنفر بود... به سخت توانستی نم که نیبود، از ا زاریاش ب  ی زبان یلکنت و ب نیا از

 افزود:  ی دار د یگشود و با شدت تشد 

 ...نمش ی... من... ببوای... ش یش  -

 . اوردیمذبوحانه تالش کرد تا او را از خواسته اش کوتاه ب  کوروش 

 چون...  شهی نم -

 : د یبا لکنت وسط حرفش پر ی وعصب تند 

 ...د ی... باد یبا -

 وار گفت:  کیریبا خود هست  رلب یتکان داده و با تکرار ز ن یرا به طرف سرش 

 ...«د ی... باد ی... باد یبا »

بوده و   دهیگر را به عمر ند گل پرخاش مه  ن یدر نوسان بود، ا د یگل با تردمه  شان یو ناباور کوروش به چهره آشفته و پر نیغمگ  نگاه

 حاال...

 اش گرفت:  ره ی ت ی لب ها ی کرد و مشت جلو  زیشده و با شک چشم ر نییباال وپا ش یگلو بکیس 

 گل؟! چت شده تورو مه  -

 تو آخه؟  ،یرو به اون رو شد  ن یاز ا هوی چرا

  ک ینگاه کوروش، که منتظر  ی رگیخشک شد، ذهن اش درحال پردازش کردن بود و اما خ د یدر سف ی گل روفروغ مه  یب نگاه

 گرفت...  دهیناد شد ی جواب قانع کننده وقاطع بود را نم

 گفت: ی چرخاند وجد  ی باره سر ک ی ،ی سکوت عذاب آور در

 .« نمی... رو ببنی... نگ ای وای... ش د ی... با»من
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 خواب اش گذاشت:تخت  ی دست مشت اش را رو ر، یسرگردان و متح کوروش 

 بشه؟  ی که چ ش ینیبب ی بر ومده، ی زندانه هنوز، بعدشم حکم اشم ن کهید آخه اون زن -

 و ملتمسانه باغلظت حروف را ادا کرد:  مستاصل

 .. درحقش... کرده بودم... اون... با... مِرده...  یتا... تا ازش... بپرسم که... من چه.. گناه -

 بود.  دهیاش امان روح و قلبش را بر ی گدر ذهن و روح اش به وجود آمده بود، خسته   تالطم

 .میود که درمانش هم چه بسا دردناک تر از همه درمان ها بوده از قد ب  یتر و بدتر از جسمسخت ی و روان  یروح یخستگ 

 

گل آشفته و مغلوب شده با  که نشسته بود، رو به مه  ی تخت  یکنار لب ِ انتها ی آرنج اش انداخت وقت  یوزن اش را رو  کوروش، 

 :ستینگر ی رکیز

 اونه؟  یفقط برا   یمطمئن  -

 خونسرد افزود:  یقیلب فشرد با تفکر عم ی با تک سرفه ا د،یگل را متوجه خودش دمه  ی سوال رهینگاه خ ی وقت

 ! یبدون یز ی چ نکارش یو چرا ا  کهیاز گذشته اون زن یخوای البد م -

 

 درنگ پاسخ داد:  ی اش به مدد زبان تَر کرد و ب دهیخشک ی ها لب

 ...ی... ول نهیهم .. شی..کی -

 را در مشت جمع کرد:  شیپا ی لرزان، مالفه رو ی داده با دست  رونیرا به زحمت ب نفسش

 پروانه... ...خواد... با...یآرتا... م -

 

 پروانه...؟!  -

زده و مقابلش تمام قد، دست به کمر   یتخت جست یگل از رو توجه به نگاه آب آورده مه  ی ب "پروانه "شوکه از آوردن اسم کوروش 

 .ستادیا
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 پروانه؟!  یتو گفت  دم،یدرست شن -

 

نکردنش توسط کوروش؛   تیخبر وتکذ  یاز درست  نیغمگ  شود،ی شل شده و مالفه از داخل دستش رها م ی قراری با ب شیاه دست

 صدا فرو داد.  ینبض زده بزاقش را ب قه ی زده و شق شهیبا بغض ر

 

طول و عرض اتاق کوچک را مِتر وار   ی و گنگ  صال یگل به اشتباه برداشت کرد و با استمه  یریاز سکوت معنادار و دلگ  کوروش 

 .مودیپ

مادرش و خواستن    مینظرش آرتا که نتوانسته مخالف تصماش فرستاده، به  میبار آرتا و تصم ک یکرده و مدام حرف رک ی خودخور

بوده،   تجربهی گل هم خام و بازدواج با مه  یکامل نشده و برامرد بالغ و  کی و مانع کار پوران دخت شود. هنوز  ستد،یگل بامه 

 !مزاج بود احتماال یاش دم دم  قیرف

 *** 

خسته   کرد، یم  ف یفلور خانم تعر شیپ کا،یاش در آمر  ه یعال الت یپوران دخت که مدام از کار و تحص ی ها یحوصله از حراف  ی ب آرتا

مانع کارش    ی رکیدهد پوران دخت با ز ریی بحث را تغ خواستی هربار م  انیر م و کالفه اش کرده او را در مخمصه قرار داده بود. د

فلور و پروانه با آب و   یاش، در دبستان را هم برا  ی بچگ  ی ها طنتیش  یکجاها کشانده که حت   هخودش ب ل یشده و حرف را به م

 . کردی م ف یتعر  ادیتاب ز

 

تخت    یرو  یو کم  زدی به اتاقش م  یسر خواستی دو دو، تمام وقتش را گرفته بودند و دلش م شیو چشم ها  زد ی نبض م قهیشق

 .د یکشی بدون دغدغه وفکر دراز م مان،ی خوابش بعد از آن ناهار پر وپ

 هم جُم نخورد.  شیباشد و از جا شیکرده بود که سرجا ی وار به او حال  د یپوران دخت با چشم و ابرو تهد  یول  

 

 . اوردهیبه زبان ن ی کلمه ا شد؛ی که از او م ی در جواب سوال ها "نه ا یبله  "جز   ، یبوده و کلمه ا نینگ هم سرس  پروانه

 وارش مشهود بود.   کیاز حاالت ت ن یاعصاب بود و ا ی بوده که از جمع با آنها معذب و ب تابلو
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  یزور  یبا لبخندها ای کنَد،ی گوشت کنار ناخن شصتش را م یگاه ای  دادی را تکان م شیپا انداخته و مدام نوک پا ی پا رو کهنیا

خونسرد پروانه را مورد مخاطب  ،ینی از چشم آرتا دور نمانده که با لبخند دلنش هان یهمه ا زدیمدام به ساعت زل م  ی وتصنع

 خودش قرار داد: 

 م؟ یبزن  یپشت اطیسر به ح ه ی ن یهست لیما -

  د،یشال آزادش کش ی ال یقبل از ناهار را ابداّ نداشت. مستاصل دست یتوجه یاز آن ب حرف را بعد  نیجاخورد، انتظار ا پروانه

 مداخله کرد.  ع یگذاشتن پروانه، سر تیمعذور یپشت گوش فرستاد که پوران دخت برا یرا با طناز  شیموها

 .آدی هم خوشش م  یرو بهش نشون بده آرتاجان، مطمئنا از تاب سوار اطیح د یآره حتما ببر ، یچه فکر خوب -

 

پروانه تکان داده و   ی برا ی بلند شد، سر ی مبل تک  یاز رو  یگذاشته با فشار  شیزانوها ی رو شیزده و دست ها ی لبخندکج آرتا

 خود جلوتر راه افتاد... 

  نیمبل برخاست در سکوت و طن  یو چشمان لوچ شده از رو  دهیبه پروانه گفت که او هم با لب ورچ یز یبا اشاره چشم چ فلور

 خارج شدند... ییرایپاشنه کفش بلندش، پشت سر آرتا از سالن پذ 

 ؟ یاز دستم دلخور -

ا ناز دخترانه اش؛ گله اش  خرسند بوده اما ب د،یگوی کرده و بدون تعارف حرف دلش را م یآرتا با او احساس راحت کهن یاز ا پروانه

 .رساند ی را به گوش آرتا م

 ...نقد ی... انقد یتوقع نداشتم شما ا کم، ی -

 

 کرد:  لیادامه حرفش به کار ببرد که آرتا خونسردانه جمله اش را تکم یبرا  یبود چه کلمه ا  مانده

 تعارفم؟  ی ب -

 کردن دلش را داشت قطعنا!  رانی مرد قصد و نیلبان برجسته پروانه نقش بست، ا  یرو  ی محو لبخند 

 . ییجورا ه ی -

 پچ زد:  رلبیزده ز ی پلک نرم آرتا
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 بچه پررو!  -

  یداوود  یهابا گل یباصفا اط یح انیدر سکوت شانه به شانه او، پشت سرش قدم زنان از م  اورد،یبه زبان ن ی زیاما چ د یشن پروانه

 گفت: مهابای ب  ،یقیکشاند با نفس عم  شیها ه یدر فضا و هوا پخش شده بود را به ر زشانیانگ دل باغچه که عطر 

 .« نیدار  ییباغچه باصفا »

تا مانع از آمدن دزد   ده یچسب خیم واری که به د   یهمه از نرده ها شانیکه رو ی حصارمانند بلند  ی د یسف وار ینگاه کَند از د آرتا

 رخ پروانه که ازهم باز شده، چشم دوخت:  م یبرگردانده به ن یباشند، سر  رهیوغ

 ؟ یچ -

  کردی خودش گمان م شیکنارش بود اما انگار نبود، پ  یوقت  گذاشت،یم  چه  ی اش پا یپرتهم فشرد، حواس  یجمع کرده رو  لب

 :پرسد یم  ه یحواس با کنا ی بنداده، انگار ناخواسته مچ اش را گرفته که  ی اش بوده که جواب سر راست ییالبد در فکر دختر دا

 ؟ یکرد یفکر م  تیبه دختردا ی داشت -

 

نقش بست، در ذهن   شیصورت و چشم ها  یبه واسطه اخم رو  ی قیخشک ماند، خطوط عم اطیح یک یسطح موزا یآرتا رو  یپاها

 تکه اش را پراند.  یکه باز با عمد و سهل انگار کرد یم  یحرف معنادارش را حالج

... مدام  نیمن  شیپ ی وقت  ستیدرست ن  یول  نیش بودعاشق ی روز ه یبوده و شماهم  ت یباشه دختردا یهرچ نداره باالخره  ی بیع -

 دل دو نفر وجود داشته باشه؟  ه ی  یتو  شهی مگه م  کنم،ی رو قبول نم نیمن اصال و ابدا ا د یبه اون فکر کن

فکرت   د،یبا ی قصد ازدواج با من رو دار یاگه جد  کنمی م  شنهادیبهتون پ ن یهم یبرا ومدهینفر دوم باشم خوشم ن که ن یاولم از ا از

 کنار...   ی و بزار یبه کل ببوس  تیرو از دختردا

 کرد:   یکلمات را با انزجار ق ده یاش، نسنج یو رک گو ی ذات  ینیبا بدب پروانه

گفت   نم یخونه، ا اومدهی م  روقتیو هرشب د کرده ی نم تیاصال مراعات باباش رو رعا ه یوبار بند ی دختر ب  گلگفت»مه ی مادرت م -

رسم و رسومات مال عهده قجره و   نیچون ا دونم ی م  د یاما من بع ینکرد   یتو مخالفت  نینشون کرده هم بود ی که چون از بچگ 

  اما اگه من نیبهم بگ  نینخواست ای نیازم پنهون کرده باش  یز یچ آدی دورشم سر اومده، گوش کن آرتا خان من ابدا خوشم نم

باشه،   "ورودممنوع  "خط قرمز بزرگ    هیبا   ره یدا  یت تو از حافظه  شهی هم یبرا  تییاسم و خط دختر دا دمی م  حیقبول کنم ترج

 که«  ن یکن ی درک م
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گلش زده بود را همه از چشم  که در مورد مه  یستیناشا ی از نبض زدن داشت علنا درحال انفجار بود، حرف ها شتر یاش ب قهیشق

سوزن دارش داده تا   یبه پاها یتکان یزخم نبود، پر ماتم با پوزخند  یاما زبان سرخ و تند پروانه هم کم نمک رو  د یدی مادرش م

 از قدم بردارد.  ی بتواند قدم

را درهم قفل کرد و   شیانگشت ها ،یگذاشته با لبخندکمرنگ  ری او تاث ی رو شیحرف ها کرد ی برعکس تصورش، گمان م پروانه

 .زند ی آرتا زل م یهمزمان از پشت به قد وقامت رعنا و عضله ا پشت کمرش حائل کرد و 

با امکانات   لیداشت هم از خانواده اص  هیعال الت یبود، هم تحص یش راضبودن آرتا از انتخاب  افهیقدل چقد از جذاب و خوش   در

 خواهان بود.  ایرا در دل و رو شیآرزو  یخاص که هردختر  ژیو پرست  ونی مرد جذاب با اُکاز کی کامل، دارا داشت...  یرفاه

به او ابدا نداشته،   یز یو محجوب بود و نگاه بد و ه ن یمت ی نظر گرفته، پنداشت که پسر ر یرا ز شیکه رفتارها یچندبار همان

را در   ییایمرد رو ک یتمام خواص   زادکیبود آرتا وصله خانواده اشان نبود. او متعقد بود آرتا ن  یبرخالف نظر مادرش فلور که مدع

 اش نداشت... ی قبل  یاز خواستگارها کدامچی که ه ی زیوجودش داشت چ

نام اش را   وند شیرا نازدار کرد و بدون پسوند وپ شیاز عمد صدا یبار با چشمان برق زده با طناز  نیکشدارتر شد، ا لبخندش 

 کرد.  یهج

 آرتا...؟  -

  ی دو بار دست رو  یزده با سرگردان  یپلک سخت د،یه گوشش رس که از پشت سرش ب ی نازک یکه در فکر فرو رفته بود با صدا آرتا

 تلخ پروانه در سرش بلوا به پا کرده بود.  ی حرف ها  د،یش کشچشم ها و صورت 

  یچهاره نفر شد و در سکوت رو  قیداخل آالچ ی بدون حرف و سخن د،یکوچک کنار تاب دونفره اشان رس  ق یکه به آالچ ی وقت

 درهم قالب کرد.   یزچوب یم ی را رو شیانداخت و دست ها نییاش نشست، سرش را پا یچوب مکتین

 

  رون ی حال و هوا ب نیکند تا از ا  طنتیش  یشد، خواست کم ک یآسه آسه سمتش نزد ی ضی با لبخند عر د یکه حاالت او را کاو   پروانه

چشمانش   ینکرده اش؛ بدون حرف مقابل آرتا در راستا طنتیاز ش  مانیاش، پش دهیدرهم تن یگره ابروها دن یاما با د اوردش یب

 زده به او بدون پروا زل زد.  نهچا ریرا ز دش ی دست سف ی رکینشست، با ز

 

 جفت لبانش از هم باز شد. درنگ ی و ب  دهیخود بود، لب ساب ی پروانه رو رهیکه متوجه نگاه خ آرتا
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گل  از مه  یچی ... تو هستیکه مامانم بهت زده همش راست ن   ینصفش غلطه و نصفش درست... اون حرفا یکه زد  ی تموم حرفا -

 بگم...   ی بهت دروغ خوامی ... منم نمیچیه ی دونینم

 گفت:   د یبدون ترد میو سرش را کج باال کشاند مستق   دهیکش  یق یعم نفس

 فراموشش کنم«  تونمی گل رو دوست دارم و نممه  »من،

 وبرهان نداشت.  ل یحرف بعد از آن همه دل  ن یچانه اش ُسر خورد... انتظار ا ر یجا خورد، لبخندش از خاطر بُرد، دستش از ز پروانه

 . چه کرده بود با او... دلش پس چه؟ د یچرخی آرتا، م  ی چشمان مصمم و جد  ی مدام رو ارش یاختی چشمانش ب مردمک 

 و سرزنش کرد. دل خود را بابت عجله وگفتن آن حرف ها، مالمت    در

 نداشته باشد. دنیپلک زد تا نم زده در کاسه چشمانش قصد بار یانداخت، چندبار نییپا ینیرا با غمگ  سرش 

 

 . د یزد و نگاه از او دزد ی پوزخند  ش،یاحتتار دندان ها ریپروانه ز یمدام لب ها دن یوگز  دهیپر ی به رنگ و رو تیپرحرف باجد  آرتا

اما دل من   شکننی برات سر ودست هم م یاراده کن  ست، یمن مطمئنم واست کم پسر خوب ن ،یرو نگفتم که ناراحت بش  نایا -

  نیهم یگلم رو دوست دارم... مامان مخالفه و برامه  فاز باشه اما من واقعا عاشقانه  ی ادیز د یخورده... شا وند یگل پقبال با دل مه 

 ...  میخوری ما به درد هم نم  گمی م ن یهم یکنم برا   تت یاذ ن یاز ا شتریب خواستی تو اسرار داره... دلم نم ی رو

 ب پروانه اثابت کرد. ناخواسته به قل تیرا با تحکم وجد   رخالصیکرده ت ی مکث د،یکش  شیموها یجلو  یا  پنجه

و   شهی بار عاشق م ه ی که بخوام بخاطرش از خواسته مادرمم بگذرم... آدم  ی ... جورخوامشی هم م یلیخ خوامی من نامزدم رو م  -

 باارزش خداوند رو از دست بدم... من رو ببخش پروانه خانوم.  هی هد  نیا خوامی منم نم

 

به سمت   قیاز آالچ  "متاسفم  "بدون عجله برخاست، نگاه آخرش را به پروانه مغموم دوخت با گفتن ش یرا زد و از جا شیها حرف

  اده یپ یبا پا د ی. باد یکش  یهم داخل کت اش، نفس پرحرص چیخانه بود و سو نگیاش داخل پارک  لی راه افتاد، اتومب یدرب خروج

 ... کردی ها را متر م ابانیخ
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آهسته تکان    شیرها کرد، شانه ها  یبیآب آورده چشمانش را با بغض غر ،ی شدن درب خروج دهیبکو  دن یبا رفتن آرتا و شن پروانه

 شد،ی به شدت دلتنگ آرتا م ختن، یاشک ر نیح ی بیجور عج کی... د ی کشی اش را با حرص و غم باال م ین یو مدام آب ب خوردی م

 و مراد دلش شده بود.  فتهیش  شترینفر شود برعکس باز او مت  که ن یا یآرتا، به جا ه چرا بعد از اعتراف صادقان دانستینم

چند   نی که هم ی ... مردبودی مثل آرتا درحال کباب شدن م ی از دست رفتن مرد یهم برا  سوختی خودش م ی دلش برا هم

 بود...  "آرتا  "قلبش مالمال از ذکر  یب یداده و به طرز عج ی حجم قلب اش را در خود جا یاندک، جا به بزرگ  قه یدق

 *** 

 پولش را در آورد.  فی اش تا ک نیپشت شلوار ج بیشد، دست کرد داخل ج ادهیپ یکه از تاکس تا

  ی ب یرمرد یبه چشمانش داده و سه اسکناس سبزرنگ در آورده ومقابل راننده گرفت، پ ینیآفتاب، چ م یتابش مستق خاطربه 

لحظه نگاهش  کی را تکان داد اما  ی پول ها را گرفت و از دنده دست یشکسته و درهم، بدون حرف یحوصله با شکم گنده و صورت 

 . تکان داده و راه افتاد ی خورد با تاسف سر نکیکل  یباال ل یطو ی به سر در تابلو

  نیکه چشمانش چ ی آب پرتاب کرده درحال یو بزاق جمع شده دهانش را، کنار جو  د یپشت گردن عرق کرده اش کش ی دست 

.  د یکش ظ یشده بود، را با غ سیدرشت عرق خ ی اش که از دانه ها یشانیپ یرو  د یکش  رونیشلوارش ب ب یاز ج ی خورده، دستمال

بر پس کله اش   رو یسخاوت و ن  تیبانها د یچراکه اشعه پرقدرت خورش  د، یکه نتوانست آسمان را ببن  یباال گرفت با نگاه یسر

 و دمار از روزگارش در آورد.  دهیتاب

 چقد گرمه!  -

بلند   یهم با عجله داده و با قدم ها یوارد شد وسالم یاز در کوچک اتاقک نگهبان م یو عجله مستق  عی سر یباقدم ها دهیکش  یپوف

 شد... سالن یراه

 خودش شد.  ی بایاز قبل عاشق و معشوق نامزد ز شتر یشد، ب دایو ش  یقو   یچهره آرام دلبرکش، قلبش مملو از حس ها دنید با

 خود را در قلب و روحش مستحکم ومحکم پرجا بود.  ، یکه ناخواسته در همان دوره جوان ی نامزد

  یفتگ یاش گرفت و با ش  فروغیکنار چارچوب در فاصله گرفت در سکوت حاکم شده فضا، شاخه گل رز سرخ مقابل چشمان ب از

 شد: شیرباچشمان دل  خیم

 زم« یگل خانوم ِعزمه   ا،یهمسر دن ن یبه ملوس تر م ی»تقد 
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بدنش از   یجا  یو حرف بزند، هنوز جاشده بود، همچنان قصد نداشت با ا رهیخ واری تنها به د یخاص اکشنی ر  چیبدون ه گلمه 

که قصد تعرض به او را دارد،   د یدی . هنوز شب ها کابوس مرد مرموز را مشد ی سوزن سوزن م کرد، یکرخت م  ش یدرد استخوان ها

درست بعد از آمدن    کهن ی. اد یدی قطعنا از چشم آرتا م ها،ن یو همه ا کند ی حس م ار  شیساق پا یرو فشی هنوز لمس دستان کث

 مشکالت به وجود آمده...  نی پسرعمه اش... ا کزاد، یرتا نآ

 ؟ی باهام حرف بزن یخوای نم -

مخوف   یماجرا ن یا یانجام ندهد، چراکه هنوز مجرم و مظنون اصل ی بدنش گوش به فرمان اش شده بودند تا حرکت اضافه ا تمام

 از سر گذشته، آرتا بود...

 

 بار در حافظه اش مرور کرد.  کیکوروش را  ی ها حرف

  که یآرتا مخالف باشه چون از اون زن ترسمیزندان بدم، م   یرو تو  که یمالقات تو واون زن بینکن تا من ترت  یکارچ یپس تو فعال ه "

 "!حالتهن یا یباعث وبان

 

خانه و اتاق   یدلش برا ی لیخ د، دای نشان م تفاوتی کنجکاو بود اما هرطور که بود خود را ب  د،یاز جانب آرتا به گوشش نرس  یصدا

 باشگاه و دوستانش!  یاش تنگ شده بود خصوصا برا

 امروز با پروانه حرف زدم.  -

جور حسادت و   ک یاز پروانه داشت،  دهیکه ند  یبیعج تیشد، با حساس   ز یحساس و ت شیگوش ها "پروانه  "نام دن یاراده با شن یب

 . زدی از وجود آن دخترک در دلش ُشر م یتنفر خاص

دور و برش   ی مزاحم ی بودن آرتا خوش کند، موجودها یدلش به بودن و حام خواستی بوده که تا م یچه حکم نیا دانستینم

 ! دادند ی جوالن م

 

وار   نیطن ی نییگوشش با ولوم پا  ریبم شده آرتا را درست ز  یهم بست که آوا ی رو یاز سکوت کشدار آرتا، پلک محکم یناراض

 :د یشن
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تو؛    نیرو ب یک ی... بهش گفتم اگه قرار باشه زمهیگل عزنفر مالک قلبمه که اونم خانم خوشگل ِ من، مه  هی بهش گفتم من؛ فقط  »

تموم   یوقته تو شد   یل یخ یول یتو خبرندار یدون ی منه... م ی و آدماش انتخاب کنم، انتخابم فقط وفقط مه گلمه، نفس زندگ ایدن

 « من  یزندگ

 

حرف دلش را   دایو ش  ا یر یب  مرغوب،یاش به جنس پارچه ب  یشانیپ  دنیگل گذاشته با سابگردن و شانه مه  نیاش ماب یشانیپ

 .زند ی م

به اون   که ن یمجرد و عذب بمونم تا ا  دمیم  حیترج شه یهم ی ازدواج کنم اون روز، برا ی ا گه یتو با دختر د  ریاگه قرار باشه غ »

 کنم با فکر کردن به تو«  انتیدختر و آرزوهاش خ

بود...   دهینه تجربه کرده بود و نه شن یپسر چیحرف زدن را تا به حال باه گونه ن یحرارت دار آرتا، ا یو ملس بود حرف ها  نیریش 

 نکرده بود.  فیتعر  ش یبرا بایز ی عاشقانه ها ن یبوده و هم هرگز چن ایعشق مح یکوروش که مدع یحت

واقعا عشق قدرت   زد،ی تر از حدش در دلش نبض م  ی حس خواستن آرتا قو زد، ی و قلب اش با تمام قوا تند م رفتی مالش م   دلش

پرحرارت و داغ عبور   شیخون در رگ ها انیمسخ آرتا کرده که جر  گونهن یباور کند که او را ا توانستی داشت که نم یبیعج

 . کردی م

 شده بود!  بایفشرد، ولوم بم شده اش رعب آور ودهشتناک ز ش یگلو ر ینبض رگ ز یبار رو  ن یاش را ا یشانیپ

 ؟یخبری تو زمن ب رم یمن به بند تو اس  -

 . یگذری است که زمن م ن ی! معرفت انیآفر

 جان کم  یا  یو تو  مییما

 "اریشهر "...؟ ییگوشه ما چرا

 

  زارش،یپرصدا درهم شکست... اشک شوق از گوشه چشمان نقلب اش درهم فرو شکست، نازک و  دهی سخت شده حصارکش جداره

 کرد.  دایتورفته اش امتداد پ ی گونه ها  یُشر کرد و دانه دانه با رقص رو

 کرد.  شیها ه یوارد ر  ،یاشک و نفس تنگ  انیمردانه اش را در م ی شده بو نیعطر خاص عج   یبند آمده و به سخت  نفسش
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کتف   انیسرش را م د،یدر آغوش کش یکمرش را با پنجه با دلتنگ  یلب داشت، آنحنا ی که به رو ی نیمردانه با لبخند دلنش آرتا

 دم گوشش پچ زد:   ییدایوگردن دلبرکش قرار داده و با تمنا وش 

به   دمیترس  ی ول  گفتم ی م رو  ز یاز اول به خودت همه چ د یبهت... با دمی ... حق میهم ناراحت میلیخ  یاز دستم ناراحت دونمی م -

تو   ی رو بگم... اومدم ول  زیفرصت مناسب برگردم و همه چ هی  ی رفتم... رفتم تا تو نیهم ی ... برایکه ترکم کن دم یترس یخدا قسم م

...  آوردی هاش دمار از روزگارم م طنتیو ش  رفتی از سر وکولم باال م  د ی دی که تا من رو م ی نبود گلمه  ،ی گل سابق نبودمه   گهید

بکشونم که اگه همه   ی ستیتو رو با مشکالت خودم، اَمَل هات رو به ن خواستمی بود... نم ادیز تم یو انرژ ، یتو تازه دوره متوسطه بود

باورم  موقع اون  ی ... باورکردنش سخته وقتذاشتمی م  ابونیدستش سربه ب  زکه من ا یشد ی نم یدختر  گهید ید یفهمی رو م زیچ

من، تو   یعرضگ  یب  ،یافت یروز ب نی... سکوت من باعث شد تو االن به اگفتمی الاقل به بزرگترام م کردمی ... کاش سکوت نمشد ینم

  شیرو به آت  زم یکنه و دامن عز دای پگسترش  اش شه یر یمیقد  نه یک ه یکرده... که باعث شده   ریو گوشه گ ی منزو نقد یرو ا

پاپس   کردمیم  ی فداکار کم یعاشقت نبودم تا بتونم  نقد یتو شرمنده ام نفسم، کاش الاقل ا  یرو  شیپ  امتی ق ِ امیبکشونه... من تا ق 

تو   یر دست بکشم نه از دو  تونستمی نرسونن اما نشد... نخواستم... نتونستم... نه از خواسته ام م  ی بیتا بهت آس  دمیکشی م

به   زادیاگه آدم  ، یمدام بهش فکر نکن  یخوای رو م  یکس  یوقت شهی کنم... نم یزندگ  نیکره زم  ن یگوشه ا ه یآروم   تونستمی م

  دونمی که م  ی وقت شهی نم یوقت   یکنم ول  یزندگ  توی ب تونستم ی مطمئنا منم م  ،یبه خوراک و زندگ یحت اینداشت  از ین ژنیاکس

اوج   یعنی... دنشیتصورش کنم چه برسه د  ی رو کنارت اونم دست تو دست حت یا  گهید  یچ مرد یاونقد عاشقت هستم که نخوام ه

... من  دونمی تو... بهت حساسم روت تعصب دارم... تورو مال خودم م ریغ ی هر دختر یرو  دن یخط گنده کش یعنی... میخودخواه

 گل!  و مه ت ، یمن نخواسته که تو تموم خواسته و خساست و خودخواهم... چون  ی لیخ یل یمورد خ ه ی ی تو

 

  گم گشته دلدارم  ِب یمن حب 

 .اری  یایشده، حجب وح عبث

 ارم ی یرو  و جُنون گشته، مه  مجنون 

 مهمانم کن به آغوش بهارت ارم،ی

 بستان و سرمستم کن به آغوش نگاهت... ی دل کنَ از زمستان نگاهت، نغمه دلدادگ که 

 "ینیکلثوم حس"

 *** 

 .د یچکیاز چشمانش م  ی و خوش  تیآثار رضا ی گریو اخم آلود، و د  ی ناراض یکیرا باال گرفته به صورت اشان نگاه کرد،  سرش 
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 لب فشرود:  یدسته مبل قرار داد و با مکث  ی اش را رو آرنج

 ن؟ یگل هستهنوزم مخالف ازدواج من و مه  -

زل   شانیرپایز  ی شمیباف ابرانداخته به فرش دست ر یز یسرش را با تبسم د،یصورت اش کش یرو  یدست   یبا سرگردوم هرمزخان

تکان داد با اشاره به هرمزخان از   شیو قُرص بودن دل آرتا از جهت او، برا تیبه حما ی در سکوت لبخند به لب، سر لدایزد... گ 

 رفت.  انهبلند شد به سمت آشپزخ یمبل زرشک ی رو

 .شد یم  یو هرمز خان راض  کردی بلکه افاقه م زدی را م شیاش حرف ها ییآرتا در خلوت مردانه، راحت تر با دا خواستی م

 

اش داده با نفس   یی را به صورت فرو افتاده دا قرارش ی اش با احترام نشست، نگاه ب  ییدر سکوت برخاست و چفت دا  شیاز جا آرتا

مودبانه دست   ینرم  یبا صدا "کمکم کن ایگل مال منه، خدامه  تونم، یمن م  "ردک  نیقوت کارش به خود تلق   یدر دل برا  ،یقیعم

وار جمالت را به  را در جفت دستان پهن خود، چفت گرفت... ملتمسانه و خواهش  بزرنگشبرجسته س  یبزرگ و زمخت با رگ ها

 . د یمدد طلب

  ی زیچ یگل حرف به شما و مه  ی کس زارمین نمبه خدا قسم که م یبعدش، ول یو حرف ها ینگران مامان هست دونمی م یی دا -

که  من  ی ول  کنهی م  یطورن یچرا ا دونمی رو که بخواد پشت شما از هم باز بشه و مزه بپرونه... مامان رو نم یزبون  بُرمی بزنه، م

 . با خودم و دلم مشخصه..  فم یتکل

 افزود:  یو با دلتنگ   د یاز کش یق یعم نفس

  ی دخترتون... من برا نده یو آ ی خوشبخت ن،ی بهش فکر کن د یکه با  هیزیچ  ن یخانومم بشه، ا خوامی گل رو دوسش دارم و م من مه  -

...  دمیبهتون م  ن یکه بخوا  یببرم، ازم ضمانت و تعهد هرچ کایدرمانش با خودم اِمر  یگل رو برا بعد از عقد مه  خوامی م رم، یخ تین

 گلم...؟ مه  عاشقثابت کنم من  یجورچه  گهید

 

 شد: رهیبه دستان پهن خواهرزاده اش خ د یرنگش کش رهیت ی لب ها ی خان زبان رو هرمز

بزاره و رسما   شیپا پ د یپوران دخت با  نهیشرطم هم ی با ازدواج شما دوتا ندارم منته یاز اولم گفتم من مخالفت ، ییدا  نیبب -

رو واست خواسته،   گه یدختر د ه ی که پوران   نیازم نداشته باشه... نقل ا یخُرده و بُرده ا ی کنه تا بعدا کس یدخترم رو خواستگار

  انایبعد اون جر ی نشده... ول ی شده و چ  ی چ یدونی خودتم م  ،یشده اونم خودتم باهاش بود  دهیمدت دزد ه یگل حاال چون مه 

و    ی.. رسم برادر  خوامی گل نممثل مه  یعروس  گه یداومد تو روم گفت» دخترت مال خودت،  م یگل رو... مستقنخواست مه  گهید
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...  یینبودن دخترت رو پس بده که!« جوش آوردم دا خترتاوان، د د یهم به جاش... پسر من نبا یبه جاش، رسم فرزند  ی شیقوم خ

 دوش پسرت بزارم...    یجنازه دخترمم رو  ستم یحاضر ن گهید  نیبهش گفتم اگرم بخوا

 

 درد گرفته و چهره مغموم سر باال گرفت به رُخ برافروخته آرتا چشم دوخت:   یقلب با

  شهیم دایپ  ی مرد ه یدختر منم خداش بزرگه، باالخره   ست،یبگذر، کم واست دختر ن رش یو شر به پا نکن از خ ایب  ،ییجان دا -

 که... 

 حرف از سر گرفت:  ،ی با لِخت دهیحرفش را بلع   ه یچهره برافروخته آرتا، بق  با

 ! افتهیدر ب   یشیمن و خواهربزرگم کدروت وقطع قوم خ  نیو بگذر و نزار ب  ایب -

 

به شدت تند   ی زیچ د یکشی م  ریاش حبس کرد، وسط کلِه اش، درست داخل سرش انگار ت نه ینفسش را در س  یبا درماندگ آرتا

 مثل گمپ گمپ!   زدی تند م

 هم گشود:  لب از  یآرتا استفاده کرد و با مکث نیاز سکوت سهمگ  هرمزخان

  فی تعر یاز کماالت و اصالت خانوادشم کل ،یرو برات نشون گرفته تا انتخابش کن  یکیپوران  دمیشن ست، یدختر واست قطع ن -

 کرده...  

 اعصاب آرتا خط انداخت. ی بار هرمز در جفت دستان لرزانش گرفت و پدرانه ادامه دار رو نیُشل شده آرتا را ا دست

... چرا   جانیی دا  یکنی چرا دست دست م گهید  ی تو سرا دار  ی... خودتم دکتر و سر یو مبارک  یدکتره، خب به سالمت  دمیشن -

 اون اصال خوب نشه...  د یشا ، یمن  ضیدختر مر  منتظریهع

  ضهیاون مر خوره، ی گل به درد تو نمکه پوران انتخاب کرده رو عقدش کن و خالص، مه   یبکن و همون دختر  رو  ه یو قال قض ایب

 که ...  رهیخودش رو بگ  یجلو  تونهی نم یحت  یتو بشه وقت یزن زندگ  تونهی مجسمه، اون نم که یت  هی تعادل نداره... شده 

 

 شده افزود:  خکوب یم  یرو به آرتا شهی داده و گرفته تر از هم رون ینفسش را ب نیخان سنگ  هرمز

 ؟ ییکه مامانت خواسته ازدواج کن، آها دا ی برو با اون دختر رون، یب ایب ش یگل از زندگبه خاطر مه  -
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  ی نیب ی پره سوراخ ها شد،ی م  دهیچشمانش د ی د یسف ی سرخ رو یهم فشرده شد، رگه ها ی دار آرتا سخت و سفت رو ه یزاو  فک

 ...شد یمدام با شدت باز وبسته م  اش 

 ...د یخروش  ده یپروا و جان به لب رس   یب د،یباره با خروش جه کی

که    یدونی از کجا م ؟ ینیبی زن دادن، نامزدش م ی که صالح دخترت رو تو ی هست ی ... تو چه طور پدرکشمی نم گهید  کشم،ی نم -

 ؟ یکنی م ن یینطق تع  ی اون شما دار ی ... اصال چرا جاخوادی گل هم من رو نممه 

هرکس   الی گلم بود ونگه داشتم فقط واسه دل مه  یتا االن اگه احترام   ییلنگ خواهرت که، تازه بدتر از اون... دا یهم شد  شما

 گوشه قبرستون!   ای بودی م  مارستانیگوشه ب د یاالن با ایگفته بود  یی زایچ نیپشت نفس من، همچ یا  گهید

...  فشردی دندان م  ریمبهوت ز شیدندان و لب ها ان یدستش مشدن خواهرزاده اش، چنان جاخورد که  کف  یاز برزخ هرمزخان

گل   ر یآرام بود، شوکه همچنان سر به ز یهمان آرتا  کردی م  یخواسته اش مصرانه پافشار یحد رو  ن یکه آرتا تا ا شد ی باورش نم

 . کند ی خارج م نهیاز س  ی و آه دهیکش رونیدندان ب  یرا از ال ستش د ی...با درماندگد یکاوی را م  ی قال یها

 

 ...د یشنیتندش را م   یها دن ینفس کش کرد،ی زمختش مدام باز وبسته م  ده یکش یانگشت ها د،یلرز ی تن آرتا از خشم م لرزش 

تمام   د یبسوزد و نه کباب... با خیرا انجام دهد که نه س   یکیخواهر و خواهرزاده، خواسته کدام  نیو مستاصل مانده بود ب  درمانده

  ی و سالمت ندهیآ  گریپوران دخت... طرف د  یشتر  نهیخواهر و بچه اش بود و ک هی طرف قض کی کرد، ی م  یرا بررس  اطیجوانب احت

به   یسرانجام به آن ها دختر از،یغصهو نذر ن ی کتر درمان کلها دکه تنها فرزندش بوده و خداوند بعد از سال  یگلدخترش، مه 

 شب مهتاب داده بود.  یبایز

قلب تند زده اش گذاشت ،    یرو  قا یسمت چپ دق ی چهره اش با درد درهم شد و کف دست رو د، یکش ر یقلبش ت ی رو یزیچ

 مالش داد.

 وا خاک به سرم، هرمز؟  -

 که هول کرده با عجله سمتش شتافت.   لدایتق تق تند پاشنه کفش ِ گ یو پشت بندش صدا  لدایگ دهیهراس  یصدا

زانو نشست به چهره سرخ شده و فک فشروده   یرو  لدایکنار گ   ییدا  یشتاب زده جلو  ش،یمتعجب با حفظ گره کور ابروها آرتا

 هرمز زل زد. 
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 ؟ یی دا -

وحشت زده   لدای... گ دادی قلب فشار م یهمواره دستش رو  د،یکشی د متند تن  یلب ِ مبل گذاشت و نفس ها ی با درد سر رو هرمز

 چرخاند: ی رو به آرتا سر

 ... ارمیتا برم قرص فشارش رو ب  رش یبگ  قهید  ه ی -

  یزبان ری قرص ز  یکیپالست ی قوط نتیآشپزخانه شده با باز کردن قفسه کاب ی مضطرب راه یو قدم ها  یبا ترس نگران عیسر

پُر کرده و با چهره ناراحت و   رآب،یبرداشته و از آب کُلوردار ش  یوانیل  ،ییشوظرف  رآبیهرمزخان را آورد، به همان سرعت از ش 

 چندبار پلک زد و با ترس گفت:  یلرزان قرص را به آرتا داده و بدون حرف یدستان  اپراسترس دوباره کنار هرمزخان شتافت ب

 دهنت، باشه؟«   یصت رو بندازم تو هرمزجان، دهنت رو بازکن و قر »

دو انگشت اشاره   انیآرتا، قرص را که م دهی جنباند بدون نگاه کردن به صورت ترس  یحرف با چهره جمع شده سرخ، سر  ی ب هرمز

  یآب را جلو  وانیپاچه لعجوالنه و دست لدایلرزان قرص اش را آرام گرفت که گ یو با لب  ده یجلو کش ی وشصت آرتا بوده، را سر

چانه اش   ر یچانه و ز ی رو شیهالب  ان یاز م ی . چندقطره اد یاز آب را نوش  یو جرعه ا ده ینش گرفت... دستش را جلو کشدها

 هم بست. یلب ِمبل قرار داده و پلک رو  یدوباره سر رو   یوار  نی. در سکوت سهگ زشد یسر

 

بلندشد با مالش   ش یزانو ی فرستاد. از رو رونیباره ب کیتکان داده و نفس حبس شده اش را  نیبه طرف ی سر نینگران و غمگ  آرتا

  گریاش زل زد، د  ییرنگ داده دا ر ییبه چهره تغ یرگیمبل تک با فاصله مبل هرمزخان نشست با خ یرو   ش،یدادن کاسه زانو

 باز شده...  شیرنگ و رو یسرخ نبود بلکه کم

 :د یپرس  ی اش را خوره به جانش انداخته بود را بدون مکث ی سوال ذهن د،یصورتش کش ی رو  یدست یخستگ  با

 خوره؟ ی م یداره قرص قلب  ی از ک یی دا -

 

 : د یو منتظر، دوخت و ابرو باال کشاند و لب ورچ ی جد  یچرخاند و نگاه از همسرش کنَد به آرتا یسر لدایگ

  ع یبود و سر جانیکه کوروش ا م یسرمون اومده سکته ناقص زد، شانس آورد یی چه بال د یشن ی وقت  دند یگل دزدکه مه  ی از وقت -

   ام؟ یاز پس اش برب تونستمی م  یجوروگرنه من دست تنها چه  مارستان،یب م یهرمز رو برد

 :د ی کش یکه اوالد پسر نداشت، آه سرد  شه یتر از هم نیغمگ 
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 ! هی بهش برسه، بچه ماه خوادی که م  زیکمک کرد بهمون، خدا کنه به هرچ یلیپارچه آقاست، خ  هی کوروش -

 

که تازه    دهیرس   یروزگار ن یاو به چن یانگارخاطر سهلاش به  ییدا که نیاش خوشنود بود هم ناراحت از ا ق یرف ف یاز تعر هم

 !د یکشی مشت قرص و دارو نفس م ک ی ری اش را ز یچلچل

 که کار از کار گذشته!بد هم گذشته، دردناک و خوفناک.  ده یبود اما چه فا مانیخورده و پش افسوس 

 

 بودند اونا؟   دهیگل من رو دزدمه  ،ی چ یبرا یراست -

چشم   لدایگ  ی بُرد و خشک شده با حدقه زدگ ادیرا از    دنیکه نفس کش  یشد، جور  خکوبیبدجور م  لدا،یگ رمنتظره یسوال غ با

 دوخت. 

را در ذهن جابه جا کرده و با   شیشده بود. بامداومت سوال ها ره یاش خ ی رعاد یغ به آرتا و حرکات ین یکه مشکوک با بدب  یلدایگ

 مانده بود که کدام سوال را زودتر از او بپرسد!   یسرگردان

شدن   دهیعلت دزد ی چون و چرا ریگ یمطمئنا پ لدا،یومصمم گ ره یاش بود. چنان با نگاه خ ی ریگکه نشانه غافل  ینیمکث سنگ  با

 ...کهن یمگر ا کردی عبور نم یو دهشتناک به راحت یمهلک نیبه ا هی گل، صد درصد از قضمه 

 شده و لبان جمع کرده، دوباره دهان باز کرد:  کیبا چشمان بار لدایکه گ زدی برزخ و جهنم ذهن اش دست وپا م  انیم

 یخوای و حاال م یمثل روز روشن که توام با اونا دست داشت ق یدق ی لیوسطه... اونم خ ن یا یتو، تو   یپا گه ی بهم م یحس ه ی -

 درسته؟   ،ی... جبران کن مونض یقبلت رو با ازدواج کردن با دختر مر یکارا

وجود   یب یبودند، چه تناقض عج ختهی سرب مذاب ر ش،یخون در رگ ها یبه جا کرد یزد، منجمدشد، احساس م خی بدنش

 ! نیآتش ی زده با درون خ یسرد و یداشت، بدن

 نشست.  ی اش عرق سرد قه یشق ی دهانش گس و تلخ شده را به زور واجبار فرو داد، رو  مزه

 راستش من...  -

 زد: شیصورت آرتا با تشر صدا خ یم ی بیبا نفرت غر مهیسراس   اورد، ینتوانست طاقت ب  لدایگ
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  ی که تو ی ز یو خاطرخواه دخترمه، با چ  که جلوم نشسته ی نیتا بدونم ا یبهم نگاه کن  م یمستق د یبا یزنی با من حرف م یوقت -

  یدستت بزارم ول   یدست دخترم رو تو  یشرط چیتا آسمون فرق داره... اونقد فرق داره که حاضرم بدون ه نیفکرم خطور کرده زم

ر  سوظن زنانه است به خاط ه ی فقط  نایبشم ا رفهمیبه تو نداره... که ش  ی ربط و دخل چیگلم هشدن مه  دهیکه دزد  یفقط بهم بگ 

که به   ی دختر منم از اون آرامش ت،ی هویبا اومدن   یول  ی همه سال رو... اون ور بود نیکه ا ی . آخه توبه تو و مادرت.. مینیبدب

 ! یخونه لعنت  وونهیگوشه اون د   فتهیب ی کرد یداره... کار  هاربابه تو و اون آدم  ی چه دخل ی کرده بود رو ازش سلب کرد دایپ یسخت

اما با   دادی م  لدایرا به گ ی قی حق ه یدهان باز کرده و قض خواستی مدام تا م  کرد،ی و الل ماندن م   یچارگیحاال علنا احساس ب آرتا

تمام بدون نگاه دو دو زده هرمز، مصرانه به آرتا چشم   تیباجد  لدایگ یوقت  شد ی ومات م  شیاش، بدون چون و چرا ک یسوال بعد 

 اش...  یآرتا و چشمان فرار یادرسای... آخ سکوت فرانداختی آتش وجودش م ی شراره ها یو ر یب دوخته تا جواب قاطع اش، آ

  یرا حدس زده اما همه اشان تنها فرض و ابهام بود تا پسرک مقابلش که از قضا خواهان دخترکش بوده، جواب سر راست یزهایچ

 ... دادی به او و هرمز م

 من...  -

 اش به خواهر زاده اش چشم دوخت. نه یهم فشرد، هرمز هم کنجکاو با درد قفسه س  یکرده و لب رو ز یچشم ر لدایگ

 . د یو سر فرو داد نگاه دزد  د یپشت گردنش را چنگ کش ی و با پنجه و درماندگ  دهیکش  ینفس پراسترس  آرتا

 ... یول  رن یاز من انتقام بگ  خواستنی ... اونا مرم یتقص ی خداشاهده من ب یول   دنیگل رو دزدمن بود که اونا مه   ریتقص یی طورا ک ی -

 

  لدایگ نیسکوت سهمگ  یاما بعد از لخت  امد، یدر ن چکسی از ه ییصدا یدو زن وشوهر چنان جا خوردند وه چند لحظه ا هر

 زد:  ی پوزخند تلخ

که به باد   شی حرفه ا ندهیتو... و آ  لهیمن شد... با از دست دادن آبروش اونم دوبار به وس  گناهی جورکش تو، دخترساده و ب یول -

  ه یانگار  زنه یهمه مدت هنوزم بامن حرف نم  نیبعد از ا ی وقت  ؟یگی م ی دختر دسته گلم رو چ  یبه جهنم... سالمت نا یفنا رفت... ا

چطور    افته؟ یروز ب نیگلم به امه  یچطور گذاشت یزنی که دم از عشق) با حالت تمسخر و انزجار( م ی و... ت نهیبی رو م بهیغر

 دخترم رو ببرند؟   یکه اونا آبرو  یگذاشت

گل  و هر دوبارشم پراز ادعا طلب مه   ین رو نابودش کرددخترمو ی که تو دوبار، زندگ  میدر حق تو کرد  ی... ها؟ مگه ما چه بد چطور

 ؟ یرو ازمون داشت
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  زدند ی به اسم هم م یو بچگ   یعالم کودک ی خودشون تو ی ... بچه هایسنت احمقانه، خواهر وبرادر هی برحسب  یزمان  هی  ؟یچ که 

 شد؟ ی کارشون محکم و مستحکم کنن اما ته اش چ  نیرو با ا ت یلیکه مثال فام

صابش! مام   شی ر خیپسرم... دخترتون مال خودتون... مال بد ب ی از زندگ رون یدخترت بکش ب ی که پا ستاد یبرادرش ا یرو  خواهر

قبول  خواست رو  ی و دخترم خودش هرک  آرهی نم ی کس گه یاز عروس و ازدواج د یحرف  گهیتخم چشم اما د  یدخترمون رو  م یگفت

 از پسرعمه اش...   ر یغ کنهی م

 چو انداخته؟ آره؟  ل یفام ی که مامانت تو  یجنس بد  یرو  یدست گذاشت   یتو با علم ِ گناهکار بودنت بازم اومد  حاال

 لب ناله وار گفت:  ریبا درد چشم بسته ز هرمزخان

 بچه رو خون کن آخه...«  نی... بسه خانم... کم دل الدایبس کن گ »

 هم آرتا هم هرمزخان.  شیچشمان همسرش، اما مخاطب حرف ها خیکرد، م  ی بلند  ی چبا حرص نو لدایگ

... بابا به  یبار دخترطفلک من کنه که چ  میچاریل  هی از راه برسه گرد وخاک راه بنداز و  ی تا هر ک رم یچندبار زبون به دهن بگ  -

بشنوم که خواهرت پشت دخترم   بهیاز زبون غر د ی... من بایو جواب خواهرت رو نداد ی که تو سکوت کردواهلل خسته شدم بس 

 دوره زمونه... خودشم دختره داره، نداره؟  نی ا یدونم دختره جن زده است! واال قباحت داره تو ی چه م  ایکردند...  زخورش یگفته چ

 

  ی تایآناه یدرست بوده اما پا  شیبزرگترش به ناسزا باز نکند، تمام حرف ها ی خودش را گرفت تا دهان رو ی جلو ی به سخت آرتا

... مادرش پوران  شنُفتی م  هی اش کنا یی هم از خانواده دا خورد ی چوب دو سر طال بود که هم از پدر ومادرش م ، یادیهم ز گناهیب

 کرد؟ ی بازگو م  نیچرکرا با حرص آشکار و دل  شی ف هاتمام حر  لدایکه گ  ه خانواد نیدخت چه کرده بود با ا

 

مجدد خواسته اش را تکرار   ش، یوارد شود... پس با صاف کردن گلو یگری از راه د که نینداشت جزا یبود و درمانده، چاره ا  خسته

 کرد. 

گل نامزد  مه  نی چه نکن نیبگم چه شما قبول کن نم ی... امیآری م ف یمن با حضور مامان وبابا فردا شب حتما تشر ن،یاگه اجازه بد  -

شما و مامان رو   تیتا رضا زنمی م شی که دارم خودم رو به هر آب وآت ندشمی و آ  ینگران سالمت  شه یاز هم شتریمنه... و االن ب

االن بتونه   د ی... شاکایگل... هرچه زودتر ببرمش امردرمان مه   یکرده برا  د یتاک ی وانیپرفسور ادوارد ج ،پزشکم... استاد روان رمیبگ 

  یاونا چ دونهی نم چکس ی... متاسفانه هکشهی که تنها نفس م ی به موجود شهی م  لیبعدها اگه درمان نشه تبد  یول  نه یبشنوه و بب



 جورچین 

286 
 

درمان    یچندماه مه گل رو برا  ی فقط برا نی اجازه بد  کنم ی موندن... خواهش م درمانش ی کردند که هنوز دکترا تو  قیگل ترزبه مه 

 نشده...  ریتا د   د یکن ی عالجش کار یفقط زودتر برا نش ینداره... خودتون ببر یبیع ن یباخودم ببرم .. اصال اگه من رو قبول ندار

 

هرمزخان شد که   یحالی ، متوجه ضعف و بهمسرش را مالش داده ی جمع شده و چشمان به نم نشسته، شانه ها ی با لب لدایگ

 !گذاشتی کوتاه آمد وگرنه حق آرتا را کف دستش م یکم

 

و   د یخواهرزاده اش، زبان به دندان کش فی صورت نادم آرتا بود، در سکوت داده با کسب تکل خ یمعنادارش را به همسرش که م نگاه

 کرد.  اریسکوت اخت

کامل رساند با تازه کردن گلو   ی جمع بند   ک یافکارش، به  ی وران دخت را در پستوپ ی حت لدایآرتا و گ یتمام حرف ها  هرمزخان

 :د یکش ش یلب ها ی رو یبا آب، دست

  ی ا گه یاز منم کار د ، یکن یاون رو راض د ی با یخوای گل رو مپورانه... اگه مه  تیشرط من رضا گمی باز م ی ندارم ول یمن مخالفت -

 ...  آدی بر نم

 

بود... رستم چگونه   دهیاش بدتر از مادرش امانش را بر یی دا زد،ی بودند به پله اول. هنوز از شرط و شروط اش دم م دهیرس  باز

 هفت خان را رد کرده که شد هفت خان رستم؟ 

  جیمزه دهانش هنوز تلخ وگس بود ه بود، یرستم م  یجا توانستی ... نه توانش را داشت نه مزادیمرداشت و دست نیالخالقاحسنت

  ی لیل د یق  د یو مجنون راه نشده با امدهی دل غافل که ن ی کامش کند. ا  نیریقرار نبود به کامش مزه دهد و ش  یو شهد  ینیریش 

که از   یبیگل نبوده با وجود نفرت عج مه  یعنوان پوران دخت حاضر به آمدن به خواستگار چیبه ه  دانستی ... مزدی را م  شیبایز

باف  دست  ی قال ی افکنده و سرگردان به شمارش گل ها یبا سر  د یکش  ی... آهدانستی تمام شده م ز یگل داشته همه چمه 

در فضا احاطه شده و   ی بیاش بود... سکوت غر یی هفت رنگ بهتر از دوئل نگاه با دا زنقش یر یقال یهاپرداخت... شمارش گل 

 قصد شکستنش را نداشتند جز... کسچیه

 . یاله ر یتعب دهمیمعجزه بود شا د یکه شا یبه ارمغان آورده... خبر  زادکی خاندان ن یرا برا ی که پشت اش خبر ناگوار  یتلفن   ییاآو

 *** 
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  یفلز  یصندل ی هرمزخان هم با چهره درهم و نگران رو مود، یپ یدرب اتاق عمل چندبار طول وعرض اتاق را با اندوه نگران پشت

مانند  تای... آناهدادی را تند تکان م شیکنار هرمزخان نشسته و مدام پا  یصندل  یرو  ی با حرص نامحسوس  لدایمنتظر خبر بوده، گ 

 ... زدی خان مدام مظلومانه ضجه م دون یفر پدرش،و در آغوش  ختیری ابربهار اشک م

 چانه باال فرستاد:  ،یق ی گره اخم عم  با ستادیمغموم و گرفته ا ی تایآناه ی کنان جلو  یکالفه بود، خودخور  آرتا

 سکته کنه اونم بعد رفتن ِ پروانه و مامانش؟« د یبا هو یآخه چرا  »

 : د یلب ورچ یدار خش ی با صدا د یاش را با عجز باال کش ی نیآب ب تایآناه

کبود مامان رو به   افه یا قب یخونه تا به کارام برسم ول  امیخراب شد تونستم زودتر ب وترمیداداش، فقط چون امروز کامپ دونم ی نم -

رو   ش ه ی ... به خدا بقنی... همانیبه اوژانس زنگ بزنم تا اونا زودتر ب عیبود سر  نیبه سرم زد ا ی تنها فکر دمیترس  یل یرو شدم... خ

 حال افتاد...   نیشد مامان به ای که چ دونم ینم

 آغوش پدرش پنهان کرد و گرفته تر ناالن کرد:  انیاش گرفت و صورتش م ینی ب ی جلو ی کنان دستمال ه یگر

 ...ی... مامانزمیتو سرم بر یبشه من چه خاک  ش یمامان... اگه طور -

  ی و دردآلود پدرش و خواهر مظلومش، دهانش را باز نکرده رو نیچهره غمگ  دنیبا تاسف و حرص چندبار دهان باز کرد اما د  آرتا

 .کند ی هم چفت م

  نیدر ا آمد ی . دلش نمسوزش..خوار ودل بود، مادرش هرچه که بدخلق بود، باز مادرش بوده و غم  یکشا یو عالم حساب  ایدن از

 ...اندازدی جان مادرش را در خطر ب  ی آشوب، گزند  تیوضع

،که   یبا روپوش سبز یگذشت، باالخره درب اتاق باز شده و پرستار  زادک یخاندان ن ی از چند ساعت که اندازه چند ده برا بعد 

 آمد.  رون یبوده از اتاق عمل ب یلب ودهانش ماسک ی رو

 :بردی سمت پرستار هجوم م  عیپاچه سرهول و دست  آرتا

 بود؟«  ز یآم ت یحال مامانم خوبه؟ عملش موفق شد،ی چ »

 گفت:  یاشت با لحن خشکهم د یبوده و چشمان خسته ا  ی مسن مه یکه خانم ن پرستار

 ارند«یب ف یتا دکتر جراح مون خودشون تشر د یمنتظر باش  د یدار  ی من پرستارم آقا، هرسوال »

 .نداختین ه یبه چهره منتظر و ناراحت بق یتفاوت از کنارش گذشت و ابدا هم نگاه ی بدون توجه به صورت سرخ شده آرتا ب سپس
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 : د یزد و غر شیبه پشت موها یچنگ  ی با کالفگ  آرتا

 به آدم بدن!  یجواب درست وحساب ه ی توننی مرده شورتون ببرن، نم  -

 گرفته تر از همه لب زد:   رلبیهم گذاشت و ز ی رو  ی خان پلک خسته ا دونیفر

 که حال مادرت خوب بشه...  م یدعا کن میتونی ... ما االن م گهیولشون کن باباجان، اونام گرفتارن د -

  یمنتظر، لب ینگاه ها دنیآمده با سرچرخاندن و د  رونیبا روپوش سبزپررنگ از اتاق عمل ب یحرفش تمام نشده بود که مرد  هنوز

 :د یپرس  دهیخم  یبا کمر  ی طب نک یبار ملتمسانه مقابل مرد قدبلند با آن فرم ع نیهم فشرد، آرتا ا ی رو

 رفت؟شیعمل مادرم چطور پ د یببخش -

 

 آرتا زل زد:  دهی آورد و به چهره رنگ پر نییاش را با دست چپ اش پا ین یب  یماسک رو ی با مکث مرد

 د؟یباهاشون دار یشما چه نسبت  -

 و کوتاه پاسخ داد: ع یکندن و حوصله وقت کردن را نداشت، سر جان

 پسرشم. -

 به آرتا چشم دوخت:  می تکان داد، مستق  یسر دکتر 

سکته ناقص رو رد کرده   هی  یخانم از فشار عصب ن ی... اگهید  زیچ ه یمنتظر موند   د یعملش خوب بود اما تا بهوش اومدنش، با -

 .. روز خوش د یمراعات کن  یلیخ د یبا نیبنابرا

 :د یسرخ و آب آورده پرس  یلباس برادرش، با هق هق و چشمان نی با چنگ زدن آست تایکه از کنار آرتا عبور کرد، آناه دکتر 

 گفت دکتر؟   یچ -

 مان، آره داداش؟ ما  شهی خوب م حالش

   

بند انگشت بوده و   ک یاندازه  دنیو نفهم  دنیحجم فهم د،یزبردارش کش شیصورت و ته ر یرو  یدست  یو استرس  ق ینفس عم با

 چه کند؟  د یبا دهیصد درد... حاال که فهم دنشیدرد و فهم  کی دنیحاال... نفهم
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 سکته کرده بود؟ چرا؟! مادرش 

 و اتاق عمل برسد؟  مارستانیکارش به ب د یبوده حاال با ل یشُهره فام یتفاوتیکه به ب   یپوران دخت د یبا چرا

 آنها بوده...   آمده، شیو اتفاق پ یعلت بدحال د یفرو رفته بود و درحال پردازش برخورد خودش با پروانه که شا ی قیفکر عم در

 داداش...؟ -

  شانیاز سر و رو یمبهوت به جمع مقابلش که نگران  یده با چهره ا خور یمظلومانه و نسبتا بلند خواهرش، تکان سخت یصدا با

 آرام گفت:  یبا لبخند موذبوحانه ا د،یباری م

 خطر رفع شد«  »خداروشکر

 پچ زد:  ی لرزان  یزمزمه کرد و هرمزخان هم با صدا "شکرت ایخدا  "رلب یز ع یخان سر دونیفر

 الحمدرواهلل...  -

با   تایاو هم حمد خدا رو شاکر گفت و آناه نیبه مرگ او هم نبود بنابرا  ینداشت اما راض از پوران دخت یخوش دل   کهن یبا ا لدایگ

قطور    یبه بازو یشانیآرتا در آغوش گرفت، پ یداشت با ذوق بازو  یخوشحال  ی خندان که رنگ و بو ی چشمان اشک آلود و لب

 :د یساب شیوعضله ا

 خداجونم... ی... مرس یمرس  ای... خدایکه مامانم رو نجات داد  یمرس  ایخدایواقعا داداش؟!... وا   -

و برادرانه ومحبت دست   ده یکش تایسر آناه یرو  ی دست ی از چراها بوده، با مکث یادیکه در افکارش حجم ز یب یدر سکوت غر آرتا

 ع لب فشرد: سر خواهر کاشت رو به جم ی رو یمغشوش سر خم کرده و بوسه آرام   یبا ذهن د، یسرش کش ی نوازش از رو

 ... ییبرم جا د یمن با -

 :د یدار لب ورچاش مشهود بود بابغض و خش  ی با چشمان تَرش که قرمز عیسر تایآناه

 داداش؟   ، یمارو تنها بزار  یخوای م -

 را از قطرات اشک پاک کرد.  رچشمانشیگونه ها و ز  یشصت رو  غهیزده و با ت  یبخش نان یپلک اطم آرتا

 روز افتاده...  ن یبلغور کردند که به ا مامان شیپ ی اون دختره و مامانش چ نم یبرم بب د یبا ینه ول -

 خسته و تنها خفه هق زد:  د،یباری م ش یاز سر و رو یگگرفته و گرفته خش شیسوخت، گلو چشمانش
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 ولشون کن داداش، بزار حال مامان خوب بشه بعد...  -

 : د یغر شیابروها انیم  یکور و گره   افته ی ل یتقل  یادامه دهد با صدا نگذاشت

تا حقش رو کف دستشون   ستم ین ایبار کوتاه ب ن یدلشون خواست انجام بدند و بعدم بگن کار ما نبوده؟ نه ا ی هرچ یبزارم هرکار  »

 نزارم« 

خان از   دونیفر یمند و شاکگذشت که لحن گله  تیبا اعصبان تایخان و آناه دونیتند زده، عقب گرد کرده و از کنار فر  یقلب با

 :د یپشت سرش شن

   ؟ یکناحمقانت، پوران رو ناراحت   یبا کارا یخوای بازم م -

 مادرش قرار داد؟  ی! پدرش او را مخاطب بدحالد یشنی معلق ماند، چه م ن یهوا و زم انیآرتا م یپا

 چرا؟

 خانواده اش چه کرده بودند؟  زده اش را به زور جمع کرد. با خیو بزاق دهانش را سخت قورت داد، تن   د یرا بهم ساب شیها لب

 همه اشان طلسم و جادو شده بودند؟ انگار

 دانستند؟ی م  زیاو را مقصر همه کس و همه چ یهمگ 

 که به چهره نشانده بود محکم گفت:   یقی با اخم عم د،یخان پر صالبت کنارش رس  دونیسکوت و بهت آرتا کشدار شد، فر ی وقت

 !« یجراح غی ت ری ز  شیفرستاد  ت،یامانتم باش که با ندونم کاربه فکر م کمی سرخود نباش پسر...  نقد یا »

 :د یغر ی نسبتاّ بلند  یبا صدا ش یقروچه ا یدندان ها ی از ال د،یهم ازحرصاش ساب یرو  دندان

 بابا؟!  یگی م ی چ -

 حال و روز انداخته؟  نیمن، باعت شده مامان رو به ا ی کارا یبگ  یخوای م

 خان بدون نگاه کردن به چهره گرفته هرمزخان، پرتحکم پاسخ داد:  دونیفر

 نه؟ یرایمگه غ -

آن هم از طرف پدرش، سخت و گران تمام شد...   شیپا ر یشدن ز یبار دوم منجمد شد، احساس خال  یخشک شد، تن اش برا  آرتا

 او را داشته اما اکنون...؟  یدر همه حال هوا  کردی گمان م شه یکه هم یپدر
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آب دهانش را هم نداشت... گرفته و   دنیسد کرده که توان بلع شیراه گلو انیسخت و سفت م  یزیرا فرو داد اما انگار چ اش  بغض

 ...د یچرخیدرهم پدرش در حدقه م  یو اخم ها  یبه چهره جد  یمغموم، مردمک چشمانش با ناباور

ناباور و بهت زده   رلبی و ز  دادی تکان م ی و نف ن یبه طرف ی سر رفتی که عقب عقب م  ینیزده، ح ادیفر  یبلند  "یوا  "دل   در

 : کردیباخود نجوا م

 طرفم بوده و حاال؟ شه یکه هم ی ... بابایمن باش  یشما بابا شهی ... باورم نمشهی باورم نم -

 زد:  شیو نگران صدا قراری ب ی خان هنوز چهره سخت شده اش را حفظ کرده بود که هرمزخان با قلب دونیفر

 پسرم...؟-

 در هوا پراند:  یمحکم دست یب یبا حرص عج آرتا

 نه...  -

 کج کرد:  یسر  بیگرش بود، با چشمان غردر سکوت نظاره  ی نگاهش را به پدرش که جد  دوباره 

 ... بابام...؟ یینه دا -

 ...ایدر دن یتلخ تر از هر مزه ا  ی لیطعم دهانش تلخ بود و تلخ، خ د،یبار دوم بزاق دهانش را بلع یبرا

 بابا...؟ -

 هم فشرد:  یبه پوزخند نبود زده و پلک رو  شباهتی که ب ی خان منتظر و متعجب نگاهش کرد که آرتا لبخند تلخ دونیفر

که به مخ   ی هر زر  د یبدونن که نبا د یگردنم... اونا با  یعالم رو بنداز یرا یاگه شما تموم تقص یسراغ اون دختره حت رمی من م -

 اومده به مامان ساده من پاس بدند که!  وبشون یمع

  د یپاشنه پا کالچ دارش چرخ ی بوده عقب عقب گرده و رو نیخشم سهمگ  ک یکه حاصل  ی لرزان و دستان لرزش   یبا تن تیاهم یب

 خان، نقطه ضعف اش را هدف گرفت: دونیکه لحن کوبنده فر

پشت سرت به خانواده   ایچ ی احمق اگه بدون ی... ا یراست کنکه پشت سرته رو  یی آره برو... برو بهشون ثابت کن که تموم حرفا -

همه سنگت   نیا  چارهی که پوران ب ید یفهمیم   یذره شعور داشت  هی اگه  ه؟ی واسه چ  ستند یوصلت با ما ن  یپروانه گفتند که اونا راض

در حقت تموم    یشانت! گناه کرده که خواسته مادر دختر مناسب و هم   هی اونم با  ی ریو سامون بگ   رکه تو س  نه یواسه ا زدی رو م 

خاطر پوران بود  بهت نگفتم فقط به  یزیاگه تاحاال چ ؟ییکنه؟ گناه کرده و تموم شب و روزش، فکر وذکرش شده پسرش که تو

 که همش نگرانته وگرنه...  
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 ا بست و اتمام حجت اش را به گوش همه رساند:صورت مبهوت و سرخ شده آرت یو چشم رو  د یکش ی قیخان نفس عم دونیفر

و    یخانواده پروانه بر شیپ ی عمر دعا پشت سرت و هفت نسل بِعدت برات مهمه، حق ندار ه ی سر من با  هیاگه جان مامانت و سا -

 !  ر یوالغ ی دعوا ومرافه راه بنداز

 دتر زد: کننده حرف آخر را رسا و بلن خکوب یبسته رو برگرداند و پشت به آرتا، م چشم

خونه   یتو، تو ی جا گهیوقت دکالم ختم کالم اون   هی ... یرو در حقم ابطال کرد  ی پسر گهیجار وجنجال که د یپ ی اگرم که بر -

 هم ندارم.... یپسر گه یود ستیمن ن

 *** 

از   یزیداده بود فعال چ حیدارش دوخت. ترجرا از صورت گرفته و درهم آرتا گرفت به فنجان طرح  اش ره یخ ی چشم ها کوروش 

حاصل کند کهآرتا مشکالتش را چطور   نانیپرونده را فعال مختومه نگه داشت تا اطم د،ینگو ی زیگل به آرتا چاو و مه  نیقرارش ب

 .کند ی حل وفصل م 

 ... گهید دم یبُر -

چشم دوخته اما با   داد، ی کان ممبل ت یرا رو  شیمدام پاها یقراری پشتش را چنگ زده و با ب یکه موها  یحواله آرتا  ینگاهمین

 زل زد.  قیعم ی فنجان قهوه اش را برداشت و به بخار برخواسته از فنجان بافکر ی در کمال خونسرد ی قیمکث عم

 ؟ یچکار کن یخوای حاال م -

 کوسن مبل را با حرص چنگ زد:  آرتا

 ... دونمی ... نمدونمی نم -

  یحل مناسب، وقت کشدست دست کنان و دنبال راه   د،ین اش را نوش فنجا  اتیاز محتو ی زده و جرعه ا ی لبخندکمرنگ  کوروش 

 داد:   هیو به لبه مبل تک د یلبان برجسته اش کش  یرو  ی . زبانکردی م

 راه انداخته وگرنه...  ی الم شنگه ا نی قُباش برخورده که همچ بی نظرم طرف بدجور به تربه  -

 و کوسن را به شدت سمت کوروش پرت کرد:  د یکش یپوف بلند  حوصلهی ب آرتا

 کم چرت بگو. -
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 : د یبه او توپ رلبی کرده ز  یق یاخم عم کوروش 

 ؟ ید.... هار شد  -

 

 گفت:   یهمراه با پوزخند  یحوصله گوشه چشمانش را با دو انگشت مالش داد همزمان هم خنده عصب  یب

 « ی کن  یبرداشت مسخره ا ن یماجرا همچ ن یاز ا یکه بخوا  ست ین یوگرنه االن وقت شوخ ی ستیمن ن  یجا »

 

 : د یکوب  زی م یزده و فنجان اش را با صدا رو  یخند کج

 چرا نشه؟  -

نداره... از اون طرفم با دست پس   ینبوده انگار که اصال غرور  الشیخ نی بازم ع یول  ی رو دوست دار  گهید ی کی یبهش گفت  طرف

 چرا؟  ی دونی . م.. شیبا پا پ زنهی م

 افزود:  د یبدون ترد ش،یمصمم و باحفظ گره ابروها  د،یخودش د یآرتا را رو  نگاه

تو،   ابیکه در غ ی حاضر قسم بخورم بدجور چشمش رو گرفت یول  دمشیکه من ند  ی . آره اون دخترچون طرف دوستت داره..  -

باشه که چندخانواده رو   یقو  نقد یا تونسته یجز حس عالقه و دوست داشتن م  یلیکرده وگرنه چه دل  مارستانیمامانت رو روانه ب

 درسته؟  ،ینداشت  یصنم چ یدونم چون تو با اون دختره هی م  د یبهم... مگر نفرت که اونم بع زهیبر

 

  رانهیگشده، کنجکاو و حالت مچ  کیآرتا زده و با چشمان بار ده یپر یبه رنگ و رو  ی واضح شخند ین اش ی بهت و مات زدگ  انیم

 :د یپرس 

 ؟ ینکنه داشت -

اش   یمیصم ق یبه رف یحالی و ب یچارگی چانه اش قرار داد با ب ی رو  گر یدست پشت گردن و دست د  کیو گرفته  ران یح آرتا

 شد و مطمئن جواب داد: رهیخ

...  نمیب و نه خواستم که ب  دمیرو نه د  گه ید کسچ یه راونیگل بود و غمعلومه که نداشتم... من اصال از اولش فقط چشم دنبال مه  -

 واسه خودم دنبال شر بگردم؟ ول کن بابا. کارم ی... من مگه بایزنی حرفا م
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  یو دو دل  د یرا برداشت، دنبال رد و جابه جا کردن کانال ها بود که لحن پرترد  ونی زیباال انداخته و کنترل تلو ی شانه ا کوروش 

 لبانش نشاند.  یرو  ی آرتا، پوزخند 

من قبول نکردم... چون   ی رقص باشه، ازم خواست تا همپاش بشم ول یدنبال همراه برا تخواس ی م یوقت   شونی فقط شب مهمون -

 بکنه...  ی االتیخودش فکر وخ شیپ خواستمینم

 

کوروش  نام مادرش را آورد تا بلکه   ی ادآورینثارش کرد با تبسم و  "یزهرمار "رلبیخنده اش بلندشد. که آرتا ز کیشل کوروش 

 نداشت. شیجز خنده و دست انداختن برا ی قی توف چی مراعاتش را کند اما ه یکم

و درخواستش   ی وقت تو براش ناز اومد باهام برقص اون ا یو بهتم گفته ب شتیکه دختره اومده پ  رهینه جون داداش... تو کَتم نم  -

 رو؟  یی هلو نیهمچ  کنهی رد م  ی وم پسر... کد یدار  ول ی... بابا ایرو قبول نکرد

 

  دن،یبه آن زد همزمان مشغول جوئ یبرداشته و خونسرد گاز بزرگ یارقلمیخ ها،وه یاز سبدم تفاوت ی به تاسف تکان داده، ب یسر

 گفت:  ده یبر دهیبر

  داد،ی اون اصال چراغ نم  یول دادن ی مختلف مدام بهش نخ م ی پایپسر با ت ییچندتا شونی مهمون  یآخه تو  ستیبه نظرم نرمال ن »

رو   میدنیگوشه و نوش   هی  رمردایپ نیتا آخرش فقط نشسته بودم ع یاز اول مهمون فتمیاز چشمش ب کهنیا ی منم موندم... البته برا

 بشه!«  دام یش  اینکردم تا اون بخواد ازم متنفر بشه  ی ... کارگرفتمی م دش یکال ند   ای خوردمی م

 

خورده   نی انگشت اشاره اش را مقابل آرتا گرفته و با چشمان چ دن،ی خند  ن ی، بدون تعارف ح رخندهیزد ز ی محکم پف کوروش 

 محکم تکان خورد.   شیشانه ها ی چندبار اد،یدراثر خنده ز

  یاش تشربلند  قی رو به رف شیبا حفظ صدا یبا اخم جد  ده یاش، ابرو درهم کش قیبودن رف مزه یب  نیاز ا حوصلهی کالفه و ب آرتا

 زد: 

 حوصله ندارم.  م، یلب تَر کن اریب یز یچ هی مسخره کردن برو  ی برو... بجا سه یدرد! کم ر -

 خنده پلک باز وبسته کرد:   ی ها ه یباال برده و با ته ما می را تسل  شیدست ها کوروش 
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... تو  کلکی تو، من خبر نداشتم ا یچاک داشت نه یواال چقد س   ،یدادی م  رونیحتما کشته مُرده ب یشد ی به جون تو اگه دختر م -

 اون هلو؟!  کرد یچکارا م  ی دادی اون بهت پا داده... اگه نخ م ینکرد  ی کار یگی م

 خندان ادامه داد:  یکرده و همزمان با لب  یا  سرفه

 چاه توالت!  ی تو  زهیری رو م  امیدنیتموم نوش  جانیا  آدی هربار م  ا یواسم مونده، مح  یبطر  هی بعدشم من فقط  -

 :زند ی م دار لب و همزمان بم و خش  شودی مبل بلند م یزده از رو  یخسته پلک محکم آرتا

 خونه پس... رمی ولش کن، من م -

 :پرسد ی م مقدمه  ی کوروش ب دارد، ی مدسته مبل بر  ی که عقب رفته و کت اش را از رو تا

 ؟یکنی کدومش انتخاب م   ،یرو انتخاب کن ی کیخانوادت و مه گل  ن یب یاگه مجبور بش -

شد.  نییسخت باال وپا شیگلوبک یاش، س  ق یرف  رمنتظریسوال غ انی معلق ماند م  ستاد،یکف پارکت خشک شده و شوکه ا ی رو

 چه بود؟  بارهک یاستداالل  ن یمنظور کوروش را از ا

 کردن با دل خراب شده اش بودند؟  ی همه درحال باز چرا

  یز یهم از تصور چ زدی و فرو داد، نفس نفس م د یخس خس شده اش کش نه یوارد س   ژنیاتاق را با کمبود اکس ی گرفته هوا حجم

ل و قلب عاشق د شد ی داشت... مگر م یاصال واهمه بد  د یترس ی بر وفق مراد دلش... م ط یهم از نبودن شرا کرد ی انتخاب م د یکه با

  ی سوال کوروش، منظور ی گرفت... شک نداشت در پستو د یپدر و مادر را ند  دنیکش  زحمتعمر  کی  ایرا هدف معامله قرار داد 

 .دهیپنهان خواب

 زده در کمال تعجب درست از آب در آمده!   ی هربار هرحرف کهن یقِسم عادت ها نداشت مگر نه ا نیکوروش از ا آخر

خبرش را به خوردش   ش یپ شیکه پ دانستی شک م یرا ب  ی زیته دل آب کردن هم نبود، چ  یخودی و ب ی هم اهل الف زن ابدا

 داده تا بعدا شرمنده رفاقتشان نشود. 

خفه   رلبی ز  یفکر  چیبودن کوروش و آن نگاه شفاف و برانش، بدون ه نه یدست به س   دنیبا د یچگونه تکان خورده ول د ینفهم

 گفت: 

 هم باشه؟«  یسوم نهیگز د ی... شادونمی نم »
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سرش گرم درس و بعدش کار بوده و   یکه از بچگ  ینبود، کوروش  ریپذ  ت یو مسئول  یجد  شهیدادن کار کوروش هم  یواه د یام

  ن یپرجنب و جوش شده و مهرش را پرورانده، حال... با وجود دو سال اختالف ب یایمح یدایدر آمده ش   یاز خام یهم کم ی وقت

 تر را داشت.رساندن برادر کوچک ی اریکه قصد  بود ی او م یماتر و راهنادر بزرگ اشان با آرتا، انگار که بر

 

 سر شانه آرتا گذاشت: یو دست رو  د یکش ی نفس کالفه ا د، یپشت سرش د وار ید ی مات و گرفته آرتا را رو نگاه

مادرته و ناخوش   ستین ی زیداداش... کم چ ی قِصر در بر  یتونی دفعه نم  ن یتو ا  گهی حسم م ی کنم ول  یته دلت رو خال  خوامی نم -

 گل.مه   تیابد  یازدواج با اون دختره و فراموش  یبه تنت بزن حت   زیهمه چ  یپ گم ی م نیهم ی احوال برا

 

  د زی و چشمان حدقه زده که دو دو م  یکرده بودند که با ناباور  یبدنش خال یمنجمد رو  ی ها خیتانکر از  کیزد، انگار  خیاش  تن

...  کردی م اش ی چارگی به او و ب یبد  یو دهان کج داد ی گل را جلو جلو نشان ممه   یب  ندهیکه آ ی شد، نقطه ا ره یخ ی به نقطه کور

  ندهی... آشد ی م ز یاش ُشره وار اشک از کاسه چشمانش سر ر یشمیکه از چشمان  یگل... مه کردی نگاه م  و که فاتحانه به ا  یپروانه ا 

 . دادی بدون عشق و عالقه را نشان اش م ی جهنم ،ینبود بلکه ته زندگ ندهیکه آ یا

 *** 

  ریس  یاش تنها برا مزه ی . طعم بخوردی م زش یم ی بشقاب جلو اتیاز محتو  ی و به زحمت قاشق را در دست گرفته کم پرضعف

  کی ی که روز جیخر سوپ هو آ شد،ی م دش یعا یز یبودن غذا چ ی بود نه از مقو یکردن شکم بوده وگرنه نه از رنگ و مزه خبر 

 !شد ینم حسابکامل  ی غذا گریکه د شد ی اش م بیوعده در شام نص

 یبه خوردنش هم نداشت. از سر اجبار و گرسنگ  ی که چنان رغبت  خوردی م  لیمی سوم سوپ بدمزه اش را ب ک یتوانست  تنها

را؛ از فهرست   جیسوپ هو شهیهم ی کن، براخورد اعصاب  کینیکل  نیرا تناول کرده، قطعنا بعد از خالص شدن اش از ا یچندقاشق

 حذف خواهد کرد.  اش یغذا

به ماه که   یب ی غر یحوصله سرش را سمت پنجره اتاق چرخانده با دلتنگ  ی غذا، ب ی نیتخت و بُردن س   زکردنیآمدن خدمه و تم با

خود با   ی را نجوا کرد که مدت ها در نبود آرتا، آن را برا ی چشم دوخت و با خود شعر شد،ی م  ده ید ی ااز پشت پرده کرکره 

 کرده بود.  نیرا رنگ  طراتشرنگش گوشه گوشه دفترخا یی طال سیخودنو

 دارم ی دوستت م 

 آنکه...  یب
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 .بخواهمت

 "شاملو "

رنگارنگ که ته دل اش را   ی مملو از حس ها ند،یو خوشا  نیریحال ش  ن یو درح ب یباره دلتنگ شده، غر کیکه چرا  ندانست

 داد.  ی قلقلک م

دلش هم درحال شکوفا کردن بوده که با هر بار زمزمه مردانه دم    داد، ی را م یسال بهار د یکه نو یشکوفه بهار یهاگل   یبو

 . کردی م ریس  اهایو در آسمان رو   گرفتی دندان م ر یو اوهامش، با شفق لب ز  ال یدر خ  دهیگوشش، لب گز

 

خودشان را از سر   یکوبیو رقص پا زدی از قبل نبض م شتریآرتا، ب یدای نگاه ش  یادآور یداشت، دلکش با هربار  ی بیشور عج دلش

 .گرفتی م

ُسر داد... به   ابانیکردن بود، کَند به درخت شکوفه زده خ  یشب درحال دلبر کیدر آسمان تار  ی که با طناز  یاز مهتاب چشم

 .ستینگری بود را م یدرحال النه ساز  یشاخه درخت ی گنجشک ها را که رو توانستی م یراحت

همان   نییدر پا ی چشم اش را گرفت، چشمان ِ درخشان گربه ا ی. نور براق د یتابی م  یبود اما نور مهتاب به همان اندک کیتار

 کنجکاوتر به گربه چشم دوخت.  زد،ی برق م بیدرخت عج

 . دهیبه دست آوردنش کش ی برا ی نقشه ا شکی که ب د ییپای چنان گنجشک را م  ن،ییکرده و از پا دهی الغر که خود را خم یا گربه 

شده پشت   ریتعب  یبوده اما حفاظ کشیکه نزد  یتخت نشست از پنجره ا  ی با تعجب منتظر رو دهیاش کش رنگی لبان ب  یرو  زبان

 زندان بود.   هی شب شیمکان بدون شک برا نیکه ا کردی م  یکجپنجره، در نگاهش دهن 

از هم، به محض گشودن پلک،   شیهو باز کردن چشم ها کیغرش بلند گربه همزمان شد با  یزد که صدا یپلک محکم تفاوت یب

سخت در    آورد،ی از خود در م یخِرخِر  یاکه در دهان گربه در حال جان کندن بود...گنجشک صداه د یگنجشک کوچک را د

 نجات بود.  ی تالش برا

. با  امد یحمله کنند تا زنده بمانند را خوشش ن گریدک یبه  د یکردن شکم اشان، با  ریس  یکه برا  هاوانی ح زه یغر ن یگرفت، از ا  دلش

 گرفت با اندوه به دستان الغرش داد.   خورد،ی تکان نم گریغم چشم از گنجشک مُرده که د

  ی بلندش، رو ی کوله بودن ناخن هاکج  ده،یهم ند  کوریماهاست رنگ مان ی حت دهیها بود رنگ الک و سوهان ند مدت شیها خننا

  ی رو ید یاز سف یهم هاله ا  ی آخر  یتا نصفه شکسته و دوتا  یگر یشده و د دهیکج جوئ یکی... د یکشی اعصاب و روانش سوهان م

 .شد ی م  دهیپوسته زردرنگ ناخن اش د
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نداشت، خشک و شکنده البته جمع جمع حالت   یحالت لِخت  گریکه د  د یرنگ شبش کش یشمیابر ی موها  یرو  ی وسواس دست با

حالت دهشتناک در   نیکه به خاطر شانه نکردن به ا شیموها  یرج ها کرد ی م  ریگ  بیعج شیانگشت ها یشده بودند. ال  یوزوز 

 آمده بود. 

بود، فقط خدا   ده یآراسته به کجا رس  شهیگل همخود و حال و روزش تکان داد، از آن مه  ی و سرش را با تاسف برا  د یکش یآه

قوس گونه اش   یتمام رو  یرحم ی باز ب زدی م شیبه پا شده که اشک در کاسه چشمانش ن ی در دلش چه بلوا دانستی م

 ...د یباری م

وپنجره   وارید  ی به نما یرگ یاش گذاشت با خ ی شانیپ یپنجره چرخانده، ساعد دست رو یسر رو  د،ی تخت دراز کش ی کرده رو  بغ

 ... کردی او را در آغوش گرم خودش پنهان م ایکم کم چشمانش گرم شد وخواب رو

 

ت،  اش نشس یشانیپ ی نرم رو یپُرشده اش نشاند. بوسه ا ی ابروها نیب  یلب جمع کرده و اخم ش،ی موها  یرو  ی نوازش دست با

 شد و حواس اش جمع.  ز یتند و ت د،یچیاش پ ی نیب ر یز یمردانه ا   حهیرا

 مهابا جفت چشمانش را گشود.   یباره و ب کی

 . زمیعز ری صبح بخ -

باز رج به رج نگاهش را به جزء جزء   مه یو لبان ن  یصورت جذاب آرتا چرخ خورد. با منگ  ی ایزوا ی مردمک نگاهش رو  متعجب

خندان   یهابود. لب شیعاشق لمس ها شه یکه هم  یشیبلند داشت تا ته ر  شیمحکم ر  گریکه د یش یپهن تا ته ر دهیابروان کش

 جذاب مردانه اش.  سیبا ف یقهوه ا 

 

نصف بدنش را   نیو نفر نبود بنابراد  یتخت جا برا  یشد. رو  شه یتر از هم  ضیگل به او، کشدار وعرمه   یرگیخ دنیآرتا با د  لبخند 

تخت و    یبود به حالت کمر رو نیزم  یسمت راستش رو یکه پا  یجا داد طور ده،یگل به زحمت دراز کشتخت، چفت مه  ی رو

 صورتش سمت رخ دلبرکش. 

 طوره عشق من؟ حالت چه  -

بزاق دهانش را تلخ فرو داد،   د،یشنی گوشش م ر یتپنده آرامش را درست ز  یکه آوا ی آن هم طور ی کینزد ن یبه ا د یبا ترد گلمه 

 دهن اش تلخ شده وذهن اش استوپ کرده، کپ کرده و منگ بود.   ،یاول صبح 
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اش را   یکرد با لبخند کشدارش، چانه محبوبش را با شصت باال آورد وادارش کردچشمان جادوگل را حسمه  ی که جاخوردگ آرتا

 تظرش چشم بدوزد. به نگاه زاغ و من

 گل کرده بود. قطورش را حائل سر مه   یکه بازو  ی کج کرد با شصت چانه اش را نوازش کرد در حال ی زده و سر  یمحکم پلک

  اومدنی ساعتا کش م ی انگار قرارداد بسته بودند تا صبح نشه، ه یلعنت  یول شتیپ ام یتا زودتر صبح بشه ب کردم یشب دل دل م -

تا کنارت   شتیپ ادیرو ول کنه ب  ز یبهونه است که همه چ ه یوقته فقط منتظر   یلیو فلق نبود، دلم خ  از سوز دم صبح ی خبر ی ول

 بمونه... 

 گردن اش بُرد، بم تر پچ زد:  ر یاش با چشمان خمور ز ینیب  نوک

کنم تا دلم    رهی هشت سال ذخ دنیعمر ند  ه ی  ی عطر تنت، برا دنییکه از ذره ذره بو  یبو بکشه، جور ق یعطر تن و موهات رو عم -

 خودم و خودت کردم...   صابی دل ب ن یبه ا یمرامی نسوزه که ب

چرا، امروز هم مثل   دانستی است اما نم نیعقب تر رفت تا جا به اندازه آرتا باز شود. چهره پسرعمه اش گرفته و غمگ  ی کم گلمه 

که    یبیعج ی با دلتنگ  بیآرتا، غر بیغر ی رو نی.. آن هم ا.فرق داشت ز یچ کی بار  نیدرد ودل آمده.  اما ا  یقبل برا   یروزها

آرتا را   گرید کرد ی که حکم مرگش را امضاء کرده بود و گمان م یرفته جز سه روز   دنشیهر روز را به د ی دچارش شده، وقت

که آرتا هنوز    د یرس یو ملوس به نظرش م  نیریش  ی لی... و خدنشیتلخ آرتا، باز آمده بود به د یهااما برعکس تمام حرف ند یبینم

 دوستش دارد ... 

 زم؟ یعز -

لعنت به   د،یچیاش پ جنبهی شامه ب ریچسب مردانه اش زتلخ و دل   حهی که را  د یکش ی قیزده و نفس عم یآرتا، پلک آرام یصدا با

و عطر تن مردانه اش درهم   شرتی ت  یعطر مست کننده که با بو  نی . سخت بود که با ااش کرده بود  چارهی که ب  یعطرخواستن

 جمع باشد.و حواس  اریبود؛ هوش  ردهشده، دمار از هوش و حواسش ب نیسخت عح

شد، شصت اش علرغم خشونت  دهیاش نوازش وار کش ی لبان گوشت ی رو زیمسکوت مانده بود که شصت آرتا وسوسه انگ  هنوز

 .دادی مهر ومحبت را م  یبو  زش،یآم

بمونم تا   نیماش  ی نگهبان اجازه نداد مجبور شدم تا ساعت هشت تو ی ول جا،ن یا امیتادم تا بهمون شب راه اف اوردم یطاقت ن -

 از روزگارم.  برهی هم دل م یل یندارم که از قضا خ  شتریگل خانوم بمه  هی خب من که  یاجازه صادر بشه... ول
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دلبرکش   یبا یچشمان ز هی که هد  ینیبود که با لبخند دلنش رهیاش خ ژ یوپرست سیدر سکوت به ف  یفتگ یو ش   اقیبا اشت گلمه 

 شده نجوا زد: ....و مماس صورت درست کنار گوشه لبش خفه وبم کردیم

 ...خوامتی م ی لیخ یدون ی م -

 

گونه و پشت   ی رو  انهیگرمش شده بود، حرارت وحش  د،یکوبی اش پرضربان م نهیس  یرحمانه به جدارها ی گل بقراره مه  ی ب قلب

 بزاق دهانش خشک خشک شد. د،یدم  شیگوش ها

 دورگه پچ زد:  ایری ب رلبیتر و رعب آورتر ز بم

 بهمون نرسه؟«  کدومشون چیدور که دست ه   یلیخ ی جا هی بردارم ببرم  ه، یبق تیاونقد که حاضرم تو رو بدون رضا »

 که مملو ازعشق بود....***....   ین یریو ش  ند یحس خوشا اشان،ان یو پرشور م نیاز عشق آتش د، یتن اش لرز تمام

 بود  مارستانیمامانم ب -

 شد ...***...   زیهمه چ الیخی آمد. ب  رونی ب ن یریچنان جا خورد که از خلسه ش  ند یحس خوشا انیم

 ... عمه... یچ...  -

  ی عنیحرف بزند؟!  توانستی ش مگلبود، مه  دهیها شندلبرکش را بعد مدت  ی تخت خشک ماند، آوا ی شده رو خکوبیم آرتا

 به چند واژه!  یحت  ده؟ یکه به زبان و مغزش وارد شده را هضم کند که زبانش چرخ  یشوک  ی توانسته رو

  فی شد و محکم تن ظر ایگل ازدو شوق دلش مملو از عشق مه  یاز شاد شتریبازار آشوب، خوشحال که نه ب نیبود در ا متیغن

کمر و بازوان    یتنها با دلتنگ  اد، یاما او از شوق ز د یچ کمرش به گوشش رس شکستن قولن ی معشوقه اش را در آغوش فشرد، صدا

 :د یبا ترس ادغام شده به گوشش ناالن و لرزان رس  نوایدختر ب   فی ضع هکه نال  ی . طوردادی اش را باخشونت فشار م 

 ؟« ی...  ولم... کنشهی ... مشهی ... م ی... آ »آرتا

 

محبوبش را با ولع    یاجزا ایر  یب یآورد با دلتنگ  نییداشت، سرش را پا  یاز نگران یکه هاله ا  یبه خودش آمد که با ذوق  انگار

 :د یکاو
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زبون باز کردن تو،   م، یزندگ  یآشفتگ  نی ا یتو  ی دونی کنم برات... نم  ینم غ یجان... جان... تو فقط جون بخواه، خداشاهده در -

 ام رو خوب خوب کرد... هی چقد روح

  یقطره اشک را تا رو  ش،یزارهاین  یباینگاه ز د،یگونه اش چک ی آنکه بخواهد با سماجت رو یاشک از گوشه چشم چپ اش ب نم

 رصد کرد.   فتهیو ش  صانه یاش که امتداد داشت، را با نگاه حر شیته ر

 تکان داد.  نی کنان سرش را به طرف ی گونه زبر مردانه آرتا لمس کرد و نف یرو  شیسر انگشت ها با

 ... نکن... من... خوبم... آرتا... خواه...ش... ه ی گر -

 گل اش لکنت داشت؟!مه  د،یکلمات داشت با تعجب و شوکه شن  یهج یادا نیکه در ب  یلکنت

 اش را ازهم باز کرد:  ی ابروها ن یب نیکرده با شصت، چ ز یدهانش را به زحمت فرو داد با چشم ر آب

 نفسم؟ یکنی حاال چرا اخم م -

 :د یاش را به پشت دست زمخت آرتا ساب یشانیفرستاد، پ  رونینفسش را تند ب گلمه 

 حال... عمه... خوبه... اون...  -

 پلک باز وبسته کرد:  نانیگذاشت و با اطم  شیلب ها  یرو انگشت

 ! نامرد یکرد   غی که صدات رو ازم در  یمعرفت ی ب ی لیتو خ  ی آره خوبه، نگران نباش تو... من دلم برات تنگ شده ول -

 

او،   یگل را از مادرش پرت کند به خودشان معطوف کند، هرچند که هوش دلبرکش از حضور خواستنکرد تا حواس مه  ه یگال

 و گنگ حضورش بود.  جیهنوز گ 

 تازه... شده...  -

 ه زد:زد و همزمان بمشده زمزم یدایبود با ش  شانیکه قفل انگشت ها ی پشت دست ی رو یعیسر تکان داد و باز مهر سر د یتائ با

تموم کارات رو   ،یحتما ببرمت اونجا تا تحت درمان باش  د یبا گه ی حتما به پرفوسور ادوارد بگم، البته اون م د یرو با نی... ادونمی م -

 دنده لج.  یاجازه بده که اونم افتاده رو  ییدا  د یانجام داده فقط با کایامر یتو  لم یوک

هم بودند در پشت خاطرات اش حضور دو دختر   ض یافکارش که ضد ونق یاش برق زد از توجه معشوق اش، با دوگانگ  چشمان

 :د یپس زد و لب ساب د یو لبخند جذاب مرد کنارش، با ترد  یرگیافکارش را با خ کرد،ی م  یکجپررنگ به او دهان  
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 چرا... بابام...  -

 

 پشت الله گوشش فرستاد: ی دلبرکش را به نرم یشانیمزاحم مقابل پ یرج موهابا انگشت اشاره اش چند  د،یفهم ع یسر آرتا

و    ادیخود پوران دخت بخواد... شرط کرده که مامانم حتما خودش ب که ن یمگر ا ستم، یمقابل خواهر بزرگم با خوامی نم گه ی م -

 ازدواج مون بده... تیرضا

 

 ف وشانه مردانه اش گذاشت؛ خفه وگرفته نجوا کرد: کت   یفرو افکند. گردن کج کرده و سرش را رو  ی سر گلمه 

 آد؟ ی ازم... بدش... م -

اش نقش بسته   یشانیپ ی که به خاطر تمرکز رو یمنظورش را، با سرچرخاندن و زل زدن به صورت گرفته اش؛ با گره اخم د ینفهم

 : د یهوا و تند پرس  یبود، ب 

 ؟ ی ک -

 :د یکرده و با ناز لب برچ  بغ

 عمه...!  -

صورتش حک شده بود، سر   نیکه مز یاش را، با لبخند پهن یمدلنیبود ا دهیحال ند اش گرفت از لحن بچگانه اش که تا به  خنده

دخترانه اش دم   یخوشبو  حه یو شهدعسل وار به کامش، از را نیریاش با خشونت اما آرام چالند، ش  نه یقفسه س  ی گل را رومه 

 کشاند. او نه به عطر تش   هی به ر ی و جان دار قیعم

 گفت:  رلب یبخش ز نانیکف دست چند ضربه آرام پشت کمرش زد و اطم با

 قربونت بشم، بهم اعتماد کن«  شهی درست م »

 عاشقانه آرتا سپرد...  ی هم بست و خود را به نجواها ی پلک رو ی کرده به آرام دایکه در کنار و آغوش آرتا پ  یبیبا شور غر گلمه 

 

 *** 
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دو روز مثل   نی و در ا گذشتی م مارستانیشدن پوران دخت در ب  یاز بستر یدو روز  کرد، ی م ی درنگ طول و عرض راهرو را ط یب

 تخت افتاده ناتوان و بغرنج درعذاب...   ی که رو  یمادر  دن یبه دور از چشم پدرش به د آمد یم هابه یغر

 

تا از روند   کرد ی م ی را بررس  شینوع داروها همراه دوزها کرد ی پوران دخت را با وسواس اش چک م یخودش پرونده پزشک مدام

 اش مطمئن شود.  یدرمان

 

  چارهیبزن  د یسم و مهلک بوده و نبا شیواسترس برا  جاناتیمادرش گفته بود که خطر رفع شده و مادرش بهوش آمده اما ه دکتر 

 ! یجر وبحث  یزده کنند. حت جانیرا ه

  ی دکتر علت سکته ناقص را، شوک و اوج گرفتن ضربان قلب پوران دخت گفته، آرتا مدام خودخور  یآتش شد وقت  ی رو سپند ا

حال بد مادرش را از خودش بپرسد و اکنون زمان مناسبش فرا   یبا خانواده پروانه برپا نکند تا علت واقع یتا مشاجره ا  کردی م

 بود.  دهیرس 

 

. با پشت دست دوضربه آرام  آمد ی بر م زیاز پس همه چ تواند ی به خود که م نیو تلق  ق یبا نفس عمفرو کرد  شیموها  انیم یچنگ 

 را فشار داده بدون اذن وارد اتاق مادرش شد.  رهیبه در زد... دستگ 

تخت ها نصب   یباال  ژنیکپسول اکس  یگریو د کرد ی قلب را چک م ینوا  ی برا ی کیکه  یتخت کنار هم با دم ودستگاه پزشک  دو

 .چد یپی شامه اش م ر یپا درون اتاق گذاشت ز یبود که وقت ی ا حهیرا نیتند الکل اول ی بود، بو

 پسرم؟  ییتو -

و مدام   دهیآرتا لب ساب شد،ی رنگ به رو نداشت. چشمانش خمار و گرفته مدام باز وبسته م ده،یوبا ضعف پرس  حالی دخت ب پوران

 .گرداند ی نگاهش را به اطراف اتاق م

 گذاشتند ی را داخلش م مار یب لیکه لحاف و وسا ماریمخصوص ب  یواری کوچک، کمد د  د یسف خچالی  د، یساده سف یکرکره ا   پرده

 ! ید  یال س  نچیو چهارا ستیب ون یزی به عالوه تلو
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گرفت و شرمنده وار    نییکنار تخت مادرش نشست، در سکوت سرش را پا  یفلز  ی صندل ی رو یو ناراض  یراض نیسنگ  ی قدم ها با

 لب از هم باز کرد: 

 مامان.  یاز دست من دلخور  دونمی م -

 کرده و به زحمت جواب داد:  ی دخت سرفه ا پوران

 چرا؟   -

 

 . د یادا کردن به مدد طلب یبه آن وصل بود، دوخت. واژه ها را برا وکتیکه آنژ  یزاغ اش را به دست نگاه

 بگم؟  یکه من... راستش شرمندم چون من... چهجورکه ... چون چون  -

 زد و ناتوان گفت:  هیپسرش هد  ی به رو ی خشک و کم جان لبخند 

 حرفت رو بزن بچه...«  »

 دستانش، ملحفه را در مشت اش گرفت:   ظ یسرش را باال گرفت و با غ یبار مصمم و جد  نیا آرتا

 گفت که شما حالت بد شد؟   بهتون  یز ی بدونم پروانه چ خوامی م -

 بتازد. شتریتر کرد تا ب  یتلخ پوران دخت، او را جر سکوت

 کنم...  تیازشون شکا تونمی راحت م یلی... من خنیجان یمادرش بوده که شما االن ا ا یاگه کار پروانه  -

 

  ی که ُسرم نداشت را رو یمسکن، دست  ی خاطر دوز داروهابه  یکرده با خمار  یلب مادرش کج باالرفت، باز سرفه خشک  گوشه

 اش حائل کرد:  یشانیپ

 ؟ یری تو پسر... دم پ ، یمن و بابات رو ببر  یآبرو  یخوای م  ای یخوای بشه؟ غرامت م ی که چ -

 

شد   ی . حرصکردی م  یکالهش را قاض د ی. باکردی حکم صادر م ی وقاض کی  ی حرف زدن مادرش، از پا در آوردن داشت وقت طورنیا

 : د یکش ی و نفس بلند 
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کردند به واهلل کم   ی مامان اونا با جونت باز ؟ یحال افتاد نیتون گذشته که شما به ا ن یدر نبودنم ب  یحقمه بدونم چ ینه ول -

 ! ستین یزیچ

 

رنگ  به سبزکم  لیاش ما عیکه رنگ ما یبه ُسرم ست،یسرش نگر یُسرم باال یسرش را برگرداند به قطره ها تفاوتی دخت ب پوران

 ... کردند ی حرکت م وی آنژ ر یبوده و آرام آرام در مس

 من، مامان؟   گمی م یچ  ی شنویگوشت با منه... م  -

 :دهد ی م  یپسرش را به نرم ی و گرفته جواب تند  دارخش

 االن حرف بزنم...   خوامی نم ی آره گوشم با توئه، ول -

  رلب یعقب گرد کردن، ز نیحواله مادرش انداخت با تاسف و افسوس ح یر یگ بلند شد در سکوت نگاه تلخ و دل ی صندل یرو  از

 گفت:  پروای حرف دلش را ب

انگار  ی بگذرن تا بچه شون خوش و خرم باشه ول زشونیاشون، حاضرن از همه چبچه  شیو آسا یراحت ی بودم مادرا برا دهیشن »

 شتر« یبوده نه ب دهایهمش در حد شن

 خشک کرد.  ن یزم  ی را رو شیکه لحن محکم پوران دخت، پاها د یبه کنار درگاه رس  وس یو ما د یناام

 ... یول ستین ی ... حرفیخوای رو م تیی خاطر دختر دا ی لیاگه خ -

 : د یکه پوران دخت سخت بزاق دهانش را بلع د یپاشنه پا چرخ یخشک شده رو  آرتا

 منم شرط دارم.  -

 ! گفت؟یمادرش چه م  شد ی نم باورش 

 باز و چشمان متعجب جلو جلو آمد بدون پلک زدن، ملتمسانه از فاصله ناباور پچ زد:  مهیبا دهان ن  کرد ی وان باور نمعن  چیه به

 مامان؟!   یگفت  یچ -

 و خشک حرف اش را تکرار کرد:  یلبخند زدن کامالّ جد  ی ب پوران

 . کنمی ... دختر هرمز رو به عنوان عروس قبول میگفتم به شروط -
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پوران دخت دور نماند با علم ِ خواسته اش، لبخند   نیزبیدرخشش از نگاه ت ن یا د،یچشمان آرتا درخش یاهیدر س  ی بیعج برق

 گرفت: ش یاو مصالحه را پ بارنیا  ی میزده با لحن مال یکمرنگ 

 ؟ یبگ  ی زیچ یخوای نم -

چروک شده اش در دستان پهن اش   دست اد یتخت مادرش خم شده با شوق ز ی بار رو نیا اق،یبهت و اشت ان یم ی با ناباور آرتا

 نشاند. ی وقدردان  یمهر عاطف یپشت دست مادرش به بوسه ا  قیمودبانه گرفت و نرم عم

و غم   یخورد از ناراحت  نیصورتش نفوذ کرد. با درد پلک فرو بست و گوشه چشمانش چ یرو  ی نیدخت با غمگ   لبخندپوران

  ی لیاش که باهم خ ی لیاز دهان فلور دوست فام یبه کنار، حت دهیآشنا شنو  به ی که از دهان غر ی تلخ و گزنده ا  یدرونش، حرف ها

 !شناختی ذات پاک پسرش را م یوقت گذاشتی دل داغان اش م ی را کجا جهنمست یهاجور بودند هم به کنار اما آن عکس

 کرد:  ب یهم ک ی فشرد و چشم رو حالی که در دستان پسرکش بود را نرم و ب  یدست

 ؟ یشرطم رو بشنو  یخوای نم -

 زد:  یخونسرد و آرام لبخندمحو آرتا

 .کنمی چشم بسته قبول م  ،یهم بزار  ی هر شرط ی چرا ول -

عقل اش   ایشده  وانه ی قطعنا د ده، یکه هنوز شروطش را نشن  یدرحال  زدی شد از لحن قاطع پسرش، چقد مطمئن حرف م  متعجب

 !دادی م  د یترد ی گشته که بدون فکر، راسخ و محکم جواب را بدون ذره ا لیزا

 قبوله؟!  ی بعد بگ  یبشنو خوامی رو که م ی زیچ یستی حاضر ن یکه حت  یخوای گل رو مخاطر مه  نقد یا ی عنی -

 :د یخند  یقراری بغض و ب  ان یم آرتا

 من نوکرتم به موال...  -

 : د یدخت تلخ خند  پوران

 فالکت افتاده!   نیمحجوب و باهوش من، به ا ی... آرتا شهی باورم نم -

 را از هم گشود:  شیخاطر لب ها  نانیخورد از لحن بامزه مادرش، اما با تبسم و اطم نیمردانه اش چ چشمان

کنم    یکه دلم بخواد بخاطرش هرکار  زه یگل واسم عزاونقد مه  یعنی  دمیرو به تنم مال ز یهمه چ ی پ ی عنیقبول   گمی م  یوقت -

 تا عمرم واسه شما، مامان جون.  ی نوکر یحت
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هم   ی گاه کرد،ی دوخت، دستانش درهم مشت کرد، تن اش گرم بود و سرش درد م  وارینگاهش را به د ریدخت پکر و دلگ  پوران

رفتن به خانه خودش... پس بحث را به نظر خودش   یبرا  دادی اتاق دلش را مالش م روحی مسکوت و ب  ی اما فضا رفتی م جیگ

 عوض کرد: 

 کنه؟ ی م کاری چ تایآناه -

 

باز کردن صفحه بدون نگاه کردن به چهره کنجکاو   نیح د، یکش رونیشلوارش ب  بیتلفن اش را از ج  امک،یپ کون یآ یصدا با

 حواس پرت جواب اش را داد:  رلبیمادرش، ز

 االنش رو خبر ندارم.  کردی م  ز یمن اومدم داشت خونه رو تر وتم -

 شد:  ده یبرخاست، نگاه پوران دخت هم به سمت او کش شیاز جا ی زده و به آرام یخند اش، کج لیموبا جیخواندن مس با

 کجا مامان؟  -

 هم فشرد، چهره اش سخت شد: یرو  لب

 ... یندار ی کار آم،ی سر خونه بازم م ه یبرم  -

 راه افتاد.  یسمت در خروج  ده یلبش را با ذوق گز صامت و پوکر نگاهش کرد، آرتا گوشه  پوران

 کن مادر.   اطیاحت ی لیخ -

  یمحکم و بلند از راهرو یاز اتاق خارج شد با قدم ها یو حرص ظ یرا به پوران دخت نداد با غ یسوال و جواب  چیه مهلت

نداشتند و ناله هر دو با درد   یکه حال مساعد  شدند ی از کنارش رد م  یتخت کنترل   یرو  ماریراه دو ب   نیعبور کرد، در ب مارستانیب

  یو اکثر پرسنل هم همگ  کردی مراجعه م  ماریبود که کمتر ب نیا یخصوص مارستانیب یبخو شد،یگرفته راهرو اکو م   یدر فضا

 بود.  ی م ی شلوغ دولت یها مارستانیاز ب  شتر یباتجربه بودند، ساعت مالقاتش هم ب

نداشت، محکم سطح   کی فشردن دنده اتومات ی رو  یاش را پشت ظاهر آرامش پنهان کرده بود اما کنترل ی عصبتند و حرکات

 گشته بود.  لیما  یپشت انگشتانش به زرد  یکه غضروف ها  یطور دادی اش را فشار م لیشکل اتومب ی استوانه ا

 

دعا دعا   فشرد،ی م  ظ یپدال گاز با غ یو پا رو  انداختی اش م  ی آمد، مدام نگاه به ساعت مچ  رونی ب نگ یاز پارک یسرعت باال با

 اش!  لیقهوه باب م دنیو احتماال درحال نوش   بودیزن هنوز در خانه م  خانه اشان، آن  د یرس ی که تا م  کردی م
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گفتن و دشمنان دادن نبود که اگه بود قطعنا    اهل ناسزا فرستاد،ی به او و دخترش لعنت م داد ی م رونی مدام ب ی تند و بلند  نفس

 !داد ی قرار م ض یودرشت را بدون شک مستف ز یها کرده، همه ررا بار آن  ک یهمه الباب رک

به خودش را   ین یمجال عقب نش گریخودشان سد احترام را شکسته بودند، د ی قول و قسم اش بود اما وقت ر یاش درگ ذهن

که انگشت   ی طور د یفرمان کوب یرو  یمشت محکم یراه که پشت چراغ قرمز به صف بودند... حرص  نیب ک یتراف  دنیباد داد، ینم

  ع یجلو، بلکه راه باز شده و سر نه یاز آ لیو چک کردن پشت سر اتومب رمانف  یبا ضرب گرفتن رو  تفاوتی درد گرفت اما ب  شیها

 .د یرس یتر به مقصدش م

با تک و توک کنار رفتن خودروها، باز شده و او با حرص چنان   کیباالخره، تراف که نیتا ا شد ی ها اندازه ساعت ها کشدار م هیثان

 شده و راند...   لیبا سرعت به سمت جلو ما یاش با غرش بد  لیدنده و پدال را همزمان باهم فشرد که اتومب

 

  رونیرا ب چی سو کرد، ی م شه یدرهم که چهره اش را جذاب تر از هم یخانه اشان توقف کرد با اخم ها  یی درب قهوه و طال  یجلو

دست چپ اش را دراز کرد و   داشت،یمتند سمت درب گام بر  یخارج شد، همزمان که با قدم ها  ل یبا عجله از اتومب د یکش

 بلند شد. ش یقفل خودرو ی را زد که صدا ریدزدگ 

 شد.  اطیباز چشم دوخت با تاسف و نوچ کردن، درب را هول داد و داخل ح مهیبه درب ن یتفاوت با چهره برزخ یب

 چه خبره؟!  ست یمعلوم ن -

با   ستاد،ی ا یورود  ی به عمارت اشان، مقابل در چوب یتند تند قدم برداشت و از چندپله منته اطی ح ک یمواز یهاسنگ  یرو  از

احترام و معذب نبودن آنها، با سر وصدا داخل سالن   ی ، برازنگ یکنترل اعصابش بود با زدن چند بار شاس  ی که برا  یق ینفس عم

 شد همزمان بلند گفت:  یاصل

 من اومدم«  تایآناه »

 : د یبه گوشش رس  شهیخواهرش خونسرد مثل هم یصدا

 . یداداش خوش اومد   ایب -

 :د یند، دست به کمر با اخم پرس وار باال کشا  ک یمهمان ناخوانده، جفت ابروانش را اتومات دنیگذاشت با ند  یی رایپا درون سالن پذ  تا

 کوش پس؟  -
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 باال انداخت: یشانه ا  الیخیب تایآناه

 نخورد!  شمیچا  یرفت، اونم با عجله حت  -

 کرد:  دایسوق پ  ش یدو ابرو  نیب ی قیعم اخم

 ! رسوندمیتا من خودم رو م  یداشتی ش منگه  کمیبره،  یگذاشت ی رفت؟! واسه چ -

 

 ها را در کف دست گرفت. یچا ی حاو  ینقره کار  ینیبرادرش، با زانوان خم شده و س  گرخی و توب  نینگاه سنگ  ریز تایآناه

واسه   م یایتا ب شه ی مامانت مرخص م ی فلورخانم رو سرپا نگه دارم که، فقط اومد گفت ک تونمی که نمداداش، من ایزنی وا! حرفا م  -

 مامان.  شه،ی م  صیترخ  یحرفا، منم گفتم فردا عصر   نیاز ا دونم ی و چه م ادتیع

 :د یاش را لمس کرد و پرتفکر پرس  ینی ب یشصت، استخوان غی و با ت د یکش شیموها  یموشکافانه پنجه رو  آرتا

 ؟ یزیچ  ینگفت؟ حرف  یز یچ گهید -

 

 کرم دار دوخت همزمان لب تکان داد:  ت یجمع کرده و نگاهش را به بسکو لب

 ؟ یخور ی م ی نگفت، زود رفت... داداش چا ی ا گه ید ز ینه چ -

  توجهی را ب  ین یدست دراز کرد و همان س  شد،ی م  دهیرنگ دخوش  یانداخت که دو استکان از چا ینقره کار  ی نیبه س  ینگاه آرتا

 پا انداخت استکان را برداشت. یمبل نشست پا رو  ی رو یحوصلگ ی گرفت، سپس با ب تایبه نگاه متعجب آناه

 خواهرش انداخت: نی ریحواله صورت ش  ینگاه مین

 ؟یکنی چرا استخاره م  نیبش -

 هم زد:  یرو  یشکم قفل کرد و پلک یدستان اش رو  ستاده،یا تایآناه

 . ارمیتازه دم ب  یاونا رو نخور، سرد شده بزار برات االن چا -

متفکر همه را    ،د یاش را کش ی از چا یقند در دهان، هورت صدادار  ی کرد و همان استکان سرد شده را با انداختن حبه ا ینوچ

 کرد:  کینافذ چشم بار ی و با نگاه د ینوش 
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 خونه، باشه؟ آدی مهمون م  یباشه وقت  ی خال خچالی ستی... خوب نرمیتا برم بگ   سیفردا الزم هست بنو  یبرا  یز یاگه چ -

 

 چشم دوخت: دش یمبل مقابل برادر نشست به دستان سف  یزد و رو ی لبخند دلگرم تایآناه

 باشه، اوم داداش؟  -

 

 هوم؟  -

 :کند ی م  یبلوزش باز نییبا پا  تایگفته که آناه  یاش، هوم دن یبدون د آرتا

  ییگفت که خانواده دا  نمیواسه دفع بال از سر مامان و عمل اش، تازشم ا  یر یگوسفند خوب بگ  ه یفردا  ی بابا گفت بهت بگم بر -

 ؟ ی و آشپز ی زکاریواسه کمکم... تم اد یانم بگم فردا صبح ببه ملوک خ شهی تنهام، مهم فرداشب دعوتن، منم دست

 

از   ی خانه ا نیهمچ زکردن یتم دانستی م  یبه اجازه نداشت وقت ازین  کردی ! تعجب م گرفت؟ی کوچک ترش از او اجازه م  خواهر

 گفت:  درنگی د که بش  د یرا به خود جلب کند، نگاه او به سمت اش کش تایکرد تا توجه آناه  یعهده خواهرش خارج بود. سرفه ا 

از   یدرسته بخوا ی دونی که خودتم م  یزی بابت هرچ ستیالزم ن ینبودم و ازت غافل بودم ول شتیوقته پ  یل یخ دونمی م  تایآناه »

 !« یر یاجازه بگ  یکس

 اش را به گوشش برساند. ی حرف اصل تیندهد با جد  ل یکرد لبخند تحو ی جالب بود، سع شی تر برامات خواهرکوچک  نگاه

  صیدرست و بد رو ازهم تشخ یتونی پس حتما م یواسه خودت شد   یاز همه مهمتر خانم یبزرگ شد  گه یتو د  زمی عز نیبب -

که    ی ... خودت کاراکه چقد خوبه   ینیبیوقت م اون  ی ایبه خودت ب یوقت   یاولش سخته ول یکن مستقل باش   یهوم.... سع ،یبد 

  ،یبه خودت باش  ی کن متک یسع ،ییراهنما  ای یر یاز ماها مشورت بگ  یتونی م  یرو انجام بده اگرم خواست ی انجام بد  یدوست دار 

  یوابسته ومنزو  یچون ذاتاّ مردا از خانما ، ی بد  حیمدام به شوهرت بابت کارات توض ستیالزم ن گهید  یاونوقت خونه شوهرتم رفت 

درست    یتونینم یول  ی د یهم د ی ادگرفتیهم  و ر ز یچون همه چ یرو اداره کن  یزندگ  هی  یتونی ... تو االن راحت مآدی خوششون نم

  ی سخت گرفتن که االن دختر ی لیبابا ومامان به تو خ نیهم ی نبودم برا شتیومنم پ ی تک بود ،یچون محدود شد  ی عنوانش کن

 ! ستیخواهرا ن هی بودن مثل بق یساکت و آرومه اصال هم اهل تام وجر  نقد یمثل تو ا
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 فرستاد:  نییپا ی زده با اندوه سر  ینیلبخند غمگ  تایآناه

 ساکت و آرومم؟  نقد یکه ا  یناراحت -

 شیرا که به گوشت ناخن ها یشد، جفت دستان ری گ یبرخاست و کنار خواهرش جا شیکه از جا  یدرحال صدای ب د،یخند  آرتا

 پهن اش گرفت، دم گوشش افزود:  یافتاده را در بند پنجه ها

... پوف  یبده برات... انگار نیخودت... ا یتو  ی زیری رو م  زیهمه چ ،یستیو حرف زدن ن  تیناراحتم که تو اصال اهل شکا ن ینه از ا -

 ؟ یدار   یز یچ یتو مشکل تایآناه

 

 شده آرتا، با وحشت زل زد: کی با هول سرش را باال گرفت به چشمان بار عی سر جاخورده

 داداش؟  ی چه مشکل -

 . د یصورت اش به عالوه مردمک گشاده شده چشم خواهرش را کاو ی و موشکافانه اجزا  قیدق آرتا

هم اشکت دم   ی و هع  یخوردی از بغل بابا اصال جُم نم مارستانیب یتو ادمه ی... یزودرنج نقد یخودت بگو که تو چرا ا دونم ی نم -

 ! یافسرده ا کنمی مشکت بود! حس م 

 

پاچه زد، دست رون یز رنگ چشمان مادرش به ارث گرفته بود، درشت و از حدقه بکه ا تایرنگ آناه ی چشمان قهوه ا مردمک 

 نگاهش را به اطراف چرخاند:

 فکرت رو مشغول نکن.  خودیرو زده؟! من حالم خوبه داداش ب  ی حرف ن یهمچ ینه ک  -

 باال فرستاد:  یسر  ثیبدجنس و خب آرتا

 باهم... د یخر م یکه بر سیبنو  عی رو سر ستیاالن ل  برم،ی ممشاوره حتما  ه ی ش یمن تورو پ  ی ول  یگی باشه تو راست م -

 

که راه را به نفع    دهی. نکند آرتا از عشق و عالقه اش فهمکردی خودش فکر م  شیو ضربان قلبش تند شد، پ  د یپلک اش پر تایآناه

 داد؟ ی خودش سوق م
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حرکات   یقیکه آرتا با اخم عم د یگرفت و ند   شیراه آشپزخانه را در پ قی عم یبلند شد در سکوت با فکر  شیلرزان از جا  یدست با

 نظر گرفته بود!  ر یشل و وا رفته او را ز

 *** 

پوران دخت در هوا   یپا ر یشده ز یخون گوسفند قربان ی با بو اطیآزاد ح ی زغال گداخته در فضا  ی شده رو خته ی اسپند ر یبو

کنندگان به   ادت یع یکه از لباس ها   ی مختلف ی ادکلن ها حه یها، را ه یساتک و توک هم یاحوال وپرس  ی ادغام شده بود، صدا

داده... سخت دچار ضعف و    هی تک تایمدد مسکن آرام بخش و سر بر بازو وشانه آناه ه او را که ب  د؛یرس یپوران دخت م  زشده یشامه ت

 :زند ی با حرص غر م  رلبیکه ز  یطور  کند ی م یحوصلگ یب

 . ستادمیتو دختر، خسته شدم بسکه سرپا وا م یبر -

 اش دم گوش مادرش نرم پخ زد:  یبود، گرفت با شرم ذات ستادهیکنارشان ا ی که ناراض لدایو چشم از گ   دهیبا شرم لب گز تایآناه

باشه   گه، یاخم نکن د گم یبه خاطر تو اومدن... خواهشاّ اون اخماتم باز کن... د نایخدا اآروم باش... زشته به  کم یتوروخدا مامان،  -

 ؟یمامان

 

 :د یدرهم کش  شتریرا ب شیدخت کالفه با حرص اخم ها پوران

 ! فتادمی من رو ببر خونه تا االن از پا ن حرفانیا  یاه، بس کن توام... به جا -

   

 مداخله کرد:  یار یبود، با هوش  ده یپوران دخت را شن تیکه شکا لدایگ

 مامان رو ببر داخل، هوا سرده ممکنه سرما بخورن... ببرش دخترم.  تاجان،یآناه -

آرام و کوتاه سمت پشت در هال   ی گرفت، با قدم ها اط یپوران دخت را با احت ربغلی گفته و ز ی با شرم و خجالت چشم آرام تایآناه

... پشت در ِ  کردی استراحت م د یو با که حال مادرش ناخوش است داد ی را هم م هی راه کوتاه و آهسته جواب بق نیراه افتادند، ب

 که...  د یمادرش را از پا در آورد، با آرامش پشت کفش اش را کش  یطب ی ها فشکمر خم کرده تا ک  مه یهال، ن

 سالم.  -

سرش را باال   ی . با لبخند محود یکوروش را با دل وجانش شن یشناخت، صدا ی قراری شده اش با ب نیمردانه و عطر عج  حهیرا

 حلقه زدن آرنج پشت کمر پوران دخت، جواب کوروش را هم مودبانه داد:  ن یهم قامت راست کرد درح ن یگ گرفت و شرم
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 .نیخوش اومد  ی لیسالم خ -

 منتظر هم تکان داد:  یتایآناه  یبرا یزده با چشم دوختن به چهره اخم آلود پوران، سر ی لبخندکمرنگ  کوروش 

 ..  یسالم، خوش باش  کیعل -

 رو به پوران دخت با احترام گفت:  سپس

 پوران خانم«  نیاریتون رو به دست ب ی ان شاء اهلل که بال دور باشه و هرچه زودتر سالمت »

 دخت سرش را باال گرفت، به عمق صورت مردانه کوروش چشم دوخت با منظور، خش دار لب باز کرد:  پوران

 که کوروش جان!  رهی نم  نییبچم پا یکه آب خوش از گلو  کشنی ک مپسرم سر ی زندگ ی تو  یه ایاگه بزارن که من خوبم، بعض -

 مامان!  -

به وضع   ینگاه یکاربلکه با طلب  ردیوعذاب وجدان بگ  شمانیاز گفتن حرف اش، پ ی هم نتوانست ذره ا تایبهت زده آناه لحن

 خودشان انداخت:

 ه؟ یچ -

 دم.نش هوش ی تو تا ب می بر ،ی ستادیاصال تو چرا وا گم،ی دروغ م  مگه

 باالفرستاد: ی حرف پوران دخت سر د یآرام در تائ کوروش 

 ...ستیخوش ن  اد یشون زتو، انگار حال ن یبهتره بر گنی م راست -

رو به   یبلند از کنار آنها گذشت با فاصله و احوال پرس  ی با قدم ها عیسر ردیو برنده پوران دخت بگ   زی از زبان ت ی آنکه جواب بدون

و چانه جمع شده کوروش شده بود،   تایآناه دهیپر یبودن و رنگ رو  یرعادیآرتا هم عذر نماندن خواست، هرچند آرتا هم متوجه غ

دوبار به خانه   ی ه هفته اک  ی خدمه ا کرد،ی به امور مهمان ها را م د ی و دست تنها بودن اش با اطیاما با توجه به شلوغ بودن ح

  ی خانم هم برا لدایکردن از مهمان ها بود، گ  یرایهم درحال پذ  کردی م ی دگیرس  یزکار یخانه وتم ی تا به کارها آمد ی اشان م

هم مانند مهمان برخورد   شینداشت. عمو و زن عمو یمساعد  تیهرمز اش وضع  یی مانده، دا اطیاقوام در ح شواز یبدرقه و پ

 اش پلک آرام زد:  ق یرو به رف ی شانه کوروش، با لبخند مهربان یبا دست گذاشتن رو نیا. بنابرکردند ی م

  زیاز پس همه چ تونمی تنها که نم بمون، دست یول ده یرنگ تون پر  تایبهت گفته که تو و آناه یز یمامان چ ی حتم دونمی م -

 خاطر منم که شده بمون...  هوم ب  ام،یبرب
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 و بازار مهمان ها انداخت: ی به شلوغ ی با سر اشاره ا بعد 

جور   نیا ی من اصال تو ی ول  دمی اومدند و منم دست تنهام، غذا رو که از رستوران سفارش م لی فک وفام یکه کل   ینیبی م -

 ! ستین یو چ ازه ین یندارم که چ ی مسائل سررشته ا

 که پسرش ناخلف از در اومد!   رهی نم بهتره الاقل آبرومون نمم  یبرا  یتو بمون پس

درحال نگاه کردن آنها بود،    ریپشت پرده حر تایکه آناه  یباز مه یبه پنجره ن ی ا ره یچرخانده با نگاه خ  یمکث، سر ی با کم کوروش 

  رلبیاز شوق و نبض زدن قلب اش بود. ز یدخترک پشت پنجره، انبوه یبرا  دانستی که نم ی بخش نانیانداخت با زدن لبخند اطم

 بم در جواب آرتا گفت: 

 داداش«  »باشه

 باال انداخت: یاش، ابرو  یسرمه ا راهنی پ ن یبه دستان آرتا سپرد، درحال تا زدن آست د یکش رون یکت اسپرتش را از تن ب  سپس

 ؟یاش نب  یچی نگران ه گه یکنم تا تو د کاریچ د یاالنم بگو با -

 

 :د یبه لبه کت اسپروتش کش ی دست تیبا رضا دند یآرتا خند  اهیس  چشمان

 کم و کسر نباشه...   ی زیچ نم یباشه تا برم بب یحواست به قصاب و گوسفند قربون زحمتی دستت دردنکنه، پس ب -

 افزود:  ی قیبه اطراف گرداند با نفس عم ینگاه

من    اد،ین شی پ ی زینکرده چ یوقت خدا ه ی شرمنده حواست باشه  گهیواسه شام امشب، د   رمیبعدم با رستوران خوب تماس بگ  -

 برم؟ 

 کالم اش را به گوشش رساند: کردن اش به داخل خانه، همزمان با خنده   یبه پشت کمر آرتا زده و با راه  یدست تیبارضا کوروش 

 ... من هستم. بابا، حواسم هست توام برو یاوک -

  یآرام شده بدون اضطراب وارد سالن شد با سالم و احوال پرس  ی اش کنج لبانش جا خوش کرد با دل ق یاز معرفت رف یبزرگ لبخند 

 . د یآن هم درحال کمک دادن د تایاز مهمانان، سمت آشپزخانه پا تند کرد که در کمال تعجب، پروانه را کنار آناه
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  تایشده بدون سر وصدا از کنار کانتر گذشت و پشت سر آناه کیبا چشمان بار ری نداشت، متح انگار، انتظار حضورش را جاخورد

دندان گرفته در سکوت شانه    ریاش و چشم ابرو آمدن آرتا جانب پروانه، لب ز  دن یکه حضور گرم برادرش را حس کرد با د ستادیا

 باال انداخت. یا

 نم؟ یبی نم ط یشرا نیدر ا  ت،یضعو ی الاقل تو جا،نیشما رو ا گهید  کردمی فکر م -

 

سمت آرتا انداخته، که در   ینگاهم یبا ن ، یاکشن خاص یخودش شده بود بدون ر  ی رو ی و معنادار نیکه متوجه نگاه سنگ   پروانه

  ی نیریش  یکه حاو ی بلور س یگذاشته بود، بدون توجه د شیقطورش را به نما ی بازوها یجذب تن اش، حساب یآن لباس خاکستر 

 هم گذاشت. یرو  ی و سرد پلک  یجد  نه یزدن به کانتر، دست به س  ه یتکداده بعد با    یخشک بود را به دست زن توپر

 به من و خانوادم شده باشه. یاحترامی اگه از طرف پسرشون ب یحت  میایپوران خانم ب ادتیبه ع کردی ادب حکم م  -

 

 .د یبم و کنترل شده آرتا را درست از کنار گوشش شن یصدا متعجب با چشمان حدقه زده به پروانه چشم دوخت که  تایآناه

 جالبه!  -

 جور سکته رو زد؟! که اون   نیبه مامان ساده من گفت ی زایبعد ِ رفتن من چه چ ستیکه معلوم ن یزنی م  یاحترام  یدم از ب شما

 و از رو نرفت.   د یمال ش یماند، کف دست عرق شده اش را به پارچه بازو ره یگره شده آرتا خ یمشت ها ی لرزان پروانه رو مردمک 

 . نیازم سوال کرد منم راستش رو گفتم هم یوقت -

قطعنا اوضاع فرق   کرد، ی داخل سالن را نم ی اگر مراعات حال مادرش و مهمان ها د،یهم ساب ی را محکم رو شیو دندان ها فک

 داشت.

  نیو بدب  یو آرام کردن خودش، شاک یدرپی پ ی نفس ها دن یپروانه انداخت با نفس کش ره ی با انزجار نگاه به چشمان تخس و خ 

 کرد:  نییانگشت مقابل صورت دخترک باال وپا

 شنی ... چون پدر ومادرم از دستم ناراحت مرونیبره ب یوجه دوست ندارم مهمون از خونه ناراض چیخوب گوش کن خانوم، به ه -

 خانوم.  د یلطفا... بفرمائ د ینداشته باش، بفرمائ یبه کار کس میو کار نیگوشه بش  هی مهمون  هی لطف کن و برو مثل   نیبنابرا
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 به جان آرتا زد:  شیرفتن از آشپزخانه ن ن یزد و ح یپوزخند  پروانه

 !شدمی وگرنه بدبخت م  میهمون بهتر که قسمت هم نشد  ق،یهرچه ال ق یخال -

 

  تیمنفورش گرفت،  پنجه پشت گردنش با عصبان  فیاش داد و نگاه از موجود ظر ی نیبه ب ینیکرد، رو ترش کنان چ ظ یغ آرتا

 با خود نجوا کرد.  د یکش

 ماره!  ش ین ستیزبون که ن -

  یطرف  داشت از  یتازگ شیکل کل پروانه با آرتا برا  دنیش را مقابل دهان اش گرفت تا خنده اش را کنترل کند، دپرِ شال تایآناه

 ش داشت.دوست  تینهایکه مادرش ب ی به دختر یاحترامی بد حرف بزند چه برسد ب ی بود آرتا با کس دهیتا حاال ند 

 نفس زد:  ی با تشر آرام تایباد کرده آناه یچهره قرمز شده و لپ ها دنیبا د  آرتا

 ؟یخند ی م ی تو به چ -

 :د یبه چهره داغ کرده اش کش ی شال را کنار زد و دست عی من کنان سر من

 نکردم... من... یکه کار ... داداش... من زهیچ -

 حرفش آمد:  ی رو حوصلهی ساکت کردن اش باال برده، خسته و ب یاش به معن  دست

 بسه بسه برو به کارت برس... -

 خارج شدن همزمان غرش را هم زد:  نیح سپس

 پدرسوخته!  کنه ی رو باز م  ششیو ن   ستادهیبچه ها وا مثل ی موقع شوهر کردنشه ول -

شدکه با   ی نگاهش؛ زوم ِ  پروانه ا خیباره م ک یابرو درهم کشاند از پشت سر به رفتن برادرش چشم دوخت،  نه یدست به س  تایآناه

 گرفته بود. رنظر یحرص آرتا را ز

 با خود گفت:  رلبیآرام کرده ز ینوچ

 !«؟ یاگه مامان بفهمه چ ی ... وای گرد وخاک کرد  دهیس خدا به دادت برسه داداش که نر »
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کف آلود شد، همزمان با فکر به کوروش و نوع نگاهش... بند   یاستکان ها هی بق دنیبه تاسف تکان داده و مشغول آب کش یسر

ممنوعه    نیصاحابش که ا یهست اما... دل ب ایمح  فتهیکوروش ش  دانستی م که نیرا احاطه کرده، باا ی نیریبند وجودش را شهد ش 

اشتباه حس کرد قطعنا محق بود به عالقه و خواستن دو طرفه   ریبه خودش را به تعب سبت! توجه کوروش را ند یفهمی را نم نیریش 

 بود!  یم  انیهم در م ی نفر سوم یهرچند پا

پروانه بود و حس   یکارفکرش مدام به لحن طلب  شد،ی م ک یبه طبقه باال قدم برداشت تا به اتاقش نزد ی منته ی پله ها یرو  از

 . کردیم  قراری نداشت او را سخت آشفته و ب  یتمام  شیها یمشغولتخت افتاده، حجم دل  یرو  ی که گوشه ا  یگلاش کنار مه 

  یسمت درب با قدم ها زکنان ی چهره درهم کشاند و گوش ت د،یاز جانب اتاق مادرش شن ی زیمتوجه پچ پچ ر دن یمحض رس  به

 گام برداشت.  یصدایب

شلوار   بی دست داخل ج  ش،یابروها نی ب  یبا گره کور  ستادیپشت در صاف ا ند،ی او را بب ی ممکن بود کس  کهن یبه ا تیاهم یب

 کرد.  زیفرو برد و گوش ت  شیپارچه ا

زده   ی پشت دست، دو ضربه محکم به در چوب با نیکلمات نبود بنابرا دنیموفق به شن اد ینامفهوم در حد پچ زدن بودند، ز صداها

  دهیصورت متعجب فلور و چهره رنگ پر ی بدون اذن ورود، پا درون اتاق گذاشت اما به محض داخل شدن، نگاه کنجکاوش رو

 مادرش افتاد. 

حرف زدن بودند و   گریدک یتخت مادرش، بلند باال فرستاد... انگار مشغول در گوش  یفلور ِخم شده رو   دنیابروانش را با د جفت

 را با بهت صاف کرد.  شیدر؛ گلو   یفلز رهیگرفتن ِ دستگ  نیبرهم زده؛ ح و ناغافل ب یباره آمدن اش بساط اشان را عج ک یاو با 

 مامان؟  یالزم ندار یز یچ نمیاومدم بب -

لرزان، بزاق دهانش را صدادار   ی و لبان یپاچگزده، گوشش را از کنار سر فلور عقب کشاند با دست  ی دخت لبخند پت ومت پوران

 .د یبلع

 ... یاریب ی زیچرا... چرا... اگه بشه برام کمپوت چ -

 گر لب جمع کرد: گردن اش، سرزنش  یبا دست گذاشتن رو  ی تصنع

 الزم دارم که!  یچ نه ی .... ببزنهیسر بهم نم هی که  ده یکجا کپ ستیمعلوم ن  متاهیآناه نیگلوم خشک شد مامان جان... ا -

اش دور نمانده بود... شصت اش خبر دار شد که   ن یزبیفلور شد، همان ابرو باال انداختن فلور از چشمان ت ز یمتوجه اشاره ر آرتا

 پوران دخت فرستاد:  هیهد   ینده ا و آرامش لبخند دلگرم کن  یسر دارد اما در کمال خونسرد  ر یز ی مادرش نقشه ها

 ؟ یالزم ندار گهید  زی چ ارن،یاالن برات کمپوت هم ب گمی چشم م -
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 هول گفت:  عی تکان داده و سر  نیبه طرف یدخت سر پوران

 « ی نداره تو تنهاشون بزار ت یمهمون هست و خوب یکل  نیی... پایبر یتون ی مامان جان، م  گهینه د  »

 

اشاره   ی شده... خوب معن ی و اکنون مرد ستینکند، بچه ن ی رل باز د،یای بزند که تا مادرش به خودش ب ادیفر خواستی دلش م  آرتا

 دوست مادرش!  یگریمادرش بود و د ی کیکه از قضا   فیدو جنس ضع ی رو ی کش اد یاما در مرامش نبود فر د یفهمی ها را م

که در اثر عرق، گرما و خشم اش؛   ردستشیداغ ز  ه ریهمان دستگ  دنی زمزمه کرده و با عقب رفتن و کش ی و نادم چشم افسوس 

 آرام بست.   ی لیرها کرد و در را خ یگرم شده را با حرص مشهود  ی فلز رهیدستگ 

خفه راهرو و تن داغ کرده   ی فرستاد. هوا رونیب ق یبا تامل نفس حبس شده اش را تند و عم د یمجعدش کش ی به موها یچنگ 

نبود که پوران دخت آن   ی زیچ زدی م  یکه به قرمز  یشده و چشمان بانشیکه تازه گر ی . سردردکردی خودش، حالش را بد م 

اش، رنگ پس داده و مردمک چشمان اش   دنیبود که با د ییکارها ام شک مادرش در خفا درحال انج یو هول نکند. ب د یببن

 درشت شدند!

 چه به حساب بردن از پسر!  یمدع شهیو هم لکسیدخت ر پوران  آخر

آرتا   ی پروانه رو زشدهینگاه ر ینگذاشته بود وقت  ی آرتا و کوروش باق یاز مهمانان، وقت سر خاراندن برا ی رایسفارش و پذ  یکارها

  ی ریگدر محدود وسخت  یگر یدر ناز و نعمت د  یکی ب، یکوروش زوم شده بودند. دو دختر با تناقض عج ی رو تایآناه فته ی و نگاه ش 

 رشد کرده بودند. نیوالد 

 

عشق  دانستند،ی هر دو هم خوب م کهنی زند با ا یآن دو مرد نبض م  ی دل برا  ب، یاز تضاد و تفاوت ها عج ی ایدو دختر با دن هر

 .دانستند ی که خود را محق معذاب وجدان... چرا یبودند نه حت نیبوده اما نه شرمگ  گر ران یاشتباه و و خیاشان از ب

 

 .ابد یشده را در خکوبی منبع چشمان م نتوانستی هم م ین یزبیخودش را حس کرده اما با ت یرو  نیبه وضوح نگاه سنگ  آرتا

 

 شد: ده یخان هم با قامت او کش دونیتلفن اش که به صدا در آمد، از کنار پدرش برخاست که نگاه فر  یآوا

 کجا؟  -
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 فشرد و نگاه گرفت:  لب

 شلوغه.  جان یگوشه ا ه یبرم  -

 زده و سرش را برگرداند با پدر پروانه مشغول گفت ومان شد.  یدر سکوت پلک  دونیفر

 سبز را لمس کرد. کون یشده آ  ده یشماره ناشناس افتاد، با تفکر وگره اخم تن یرو نگاهش

 بله؟  -

 کردم؟ ی االن جلو روت بودم و نگات م دمیشنی صدات رو م ی وقت خواستی دلم م -

ساختمان که دستش را بند   د یسف مانیس  واری رفت و تا کمر خم شد اما به مدد د یاهیچشمانش س  یباره جلو  کیزد،  خیاش  تن

 انداخت. نییچسباند و سرش را پا وار یبه د کریبا نفس حبس شده پ ده یآن کرده بود، خم

 شما؟ -

بدنش در جا از طرز خنده دلهره آورش راست شد و فقط توان   ی که موها  ی طور د، یگوشش رس   اش به ی از پشت خط ی بلند  قهقه 

 موفق نبود.  ادیبلع بزاق دهانش را داشت که مسلط شود اما ز

 گفتم شما؟ -

 .د یفرد پشت خط به گوشش رس  قیعم یهاتند شده او و نفس  یهااطرافش را احاطه کرد، تنها هرم نفس  ی فضا  یکشدار مکث

که   ی طور ختیجسم اش مذاب گداخته ر  یدرشت بارش کند، فرد پشت خط رو  چاری دهان باز کند تا چند ل خواستی تا م آرتا

 .د یخود آرتا هم رس  یاش به شامه  یگسوخته  یبو

که...   یهرچ خوادی که م  یمن هنوز هستم، کس ی ول  یبه در کرد  دونیو اون مرده رو از م  نیزنگ زدم تا بهت بگم درسته نگ  -

االن   ی که دوسش دار  یدختر  دمی... شنستین ایدن  نیا یتو، تو   یجا یخونوادت رو... تا تو بدون  یحت  ره یرو ازت بگ  یو ندار   یدار

 م؟ ی مون کن  یه اول اونو وارد راند اول بازیخونه است، هوم... نظرت چ وونهید

 

 : د یاش پرتنفر غر دشدهیکل  یان هادند  ی کوباند، از البه ال  یمانیس  واریگره شده اش را محکم به د مشت

 ارم؟یبه بار ب ی رونیو  تونمی که اگه بخوام خطرناک بشم تا چقد م  ی دونی نکن، م  ی باز ر یتو المصب؟ گوش کن با دُم ش  ی ک -
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شوخ   ی و محکم بدون ذره ا ی که لحن جد   کردی م  یها کشدار به او و وقت کم اش دهان کج  قهی حاکم شد و دق نیسهمگ  سکوت

 :د یرس  دگونهیطبع به گوشش تهد 

حاالم منتظر باش تا جوابش رو   ،ی ... خون در برابر خون که تو، تو زرد از آب در اومد یقاعده اول باز م، یکنی م ی پس باز ،یاوک -

 ...یریبگ 

 

 ... ہکیمرد _

خورد و بزاق    ی تکان سخت گذشت،ی که از بدنش م ی ابا رعشه  ش یگلو بک یس  کردند،ی م  یکجآزاد پشت خط به او دهان   یها بوق

فشرد، بدون آنکه مهم بوده فشار   گرش یاش را در مشت د ی گوش  برگالس یو خشم بدنه فا ی... با کالفگ د یاش هم به دهان اش پر

 !کند ی اش را هنگ م یوارد شده، گوش 

 نجوا کرد:  رلب یبا استرس ز نیگذاشت، غمگ  مانیس  ی رو یو خستگ   یاش را با سرگردان یشانیپ

 شه؟ ی تموم م ی ک ایخدا -

 پس بدم؟  د یکردم رو با  یتقاص اون خبط د یبا ی... تا ک دمی بُر گه یواهلل خسته شدم، د  به

 ... دو نفر... چهار نفر...؟ نفر  هیبشن آخه؟   یمیقد  نه یک نیا ی قربان د ینبود؟ چندنفر با بس

اش   یبچگ  قی شانه اش نشست، پشت بندش لحن شوخ و دلگرم کننده رف یرو ی سبود که دست ک ازیبا خود درحال راز ون رلبیز

 .د یشن مانهیرا صم

 خودشه ها؟ تو فقط فوتو بده جنازه اش با من!  ی داداشمون تو نم ینب -

 دار و بم گفت: خش  تیرا قورت داد، بدون لبخند زدن و برگشتن چندبار پلک باز وبسته کرد در نها  شیبغض گلو ینیغمگ  با

 خستم نا ندارم دوباره...!«  آرم،ی دارم کم م »

 افزود:  یگرمنوا هم با دل شانه اش آورد هم  یرو   یفشار کوروش 

 نداره که مرد مومن!  ین یعذب نش گهید که ن یبهت بدم تا دردت کمتر شه، ا یزیچ  یمسکن ه ی  ایخب نفله، ب -

آسمان انداخت که ستارها چشمک زنان در دل آسمان شب رقص   یاهیهوا و س  ی کیبه تار یزده سرش را باال گرفت نگاه ماتم

 .کردند ی تابان م  مهیماه ن  یبرا  یدلبرانگ 
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 . آمی باشه برو االن م -

اش به عمق   یتا رو در رو  د یاش کش تیقطورش را بدون رضا یداد که بازو  تیو جد  ی را به نگران شیشوخ کوروش جا لحن

 .ابد ی خش صدا و لحن مُرده را در ن یچشمانش زل بزند و علت ا

 به او چشم دوخت:  می باال فرستاد مستق یسر یمصمم با اخم کمرنگ  دنش،یباد

 شده؟  ی زیچ -

نبود بلکه   ی توخال د یکه فقط تهد  ید یشد؛ تهد  انیاش نماچشمان  ی گل جلومه  ی بایباره قاب ز ک یکلمه حرف،  ک یاز  غی در 

مشکالتش داشت،    نیب بیغر ی تیسنخ ب ی. عجکند ی شعله ور م نیبنز ختنیباروت درحال خاموش بوده که با ر   یرو یخاکستر

 محاالت عمرش بود!   جزوراحت  دن یاش و نفس کش یآب خوش خوردن حرام زندگ 

  یگرفته دست داشت،ی ودمغ گام بر م  نیکه سنگ  ین یگرفت در ح وار یاش را از د ه یتک ی نفسشاه دنیانداخت با کش  نییرا پا سرش 

 در هوا پراند.

 ! ادیدر ب  هی بق ی االنه که صدا می بر ایب -

 

گاه  اش به وضوح از ن یفکر  یر ینداشت، تودار بودن آرتا و درگ یاش حال مساعد  ق یرف کند،ی در سکوت نظاره اش م کوروش 

 .دانستی اما علت اش را نم ده یاش فهم ده یدزد

 . د یشلوارش لرز بیجلو برداشت که تلفن اش در ج یتکان داده و قدم  نیبه طرف یسر متاسف

ماند اما با    رهیخ شد،ی که خاموش و روشن م   یبه صفحه ا  د یکش رون یاش را ب فونیآ ع یاش، سر یشانی به پ دن یکرد با کوب یتبسم

 .کشد ی سبز را م کون یزده و با شصت آ یمعشوقه اش با آن لبخند ناب، لبخند خسته ا ی بایچشمک زدن عکس ز

 سالم بر...  -

 تو؟  ،ینباش  الیخی ب قد ن یا شهیخدا، نم  ی سالم و کوفت... ا -

منتظرت نباشم که االن ساعت بشه خونت  یبُز سه ساعت تو  نیبهم بگو تا من ع ی ستیخونه ن یبهت گفته بودم وقت  یناسالمت

 ...  اوردنیشون ن فی... اما هنوز آقا تشرازدهی

 را خاراند: شیگوشه ابرو صالیاست با
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 ؟ یت یمگه االن سو -

 چشمش بود!  یرفت انگار که کوروش جلو  ی چشم غره ا شیحق به جانب از پشت خط برا ایمح

 بله!  -

  وار یگوش چپ اش، به د  یلبان کوروش انداخت، تلفن رو  ی رو یکه گفت خنده نمک ی کالم اش واضح و راسخ بود، بله ا  حرص

 : د یزد نرم و بم پرس   هیتک

 پس؟  یکنی م  کاریتو خونه من چ ؟ی شما مگه قهر نبود -

شده بود و   یخاص طراح ی ا ترفند و نورافکن چهار طرف سقف که ب وارکوبید  ز،یبه دور و بر سالن تم د یلبش را محکم گز ایمح

 . د یکش ی کوروش بوده، چشم دوخت با حرص نفس کالفه ا  تیبزرگ سو مهیسالن ن ییتنها روشنا

 صداتو؟  دم یهوم، نشن -

 اش ور رفت:  ینیزای شده و د کور یمان یگرفت با ناخن ها ن ییسرش را پا ایمح

 داره، اومدم خونت؟  ی بیع -

 

 شکست: متیا با مالزده و سکوت اش ر یآرام یپلک کوروش 

 االن...  آمی نداشت م یبرم بهش بگم اگه کار  نام، یخونه آرتا ا زم،ینه عز -

 

 افتاده؟  ی چرا مگه اتفاق -

 را باال فرستاد:  شیابرو یتا  کی داشت،  یتازگ  ش یبرا اینگران مح لحن

 .نیتنها بود، منم موندم کمک دستش، هم اومدن... دست گهینشده، مادرش مرخص شده مهموناشون از شهر د ی زیچ -

 

 کرد:  شیبا تعجب صدا نیشک کرد که قطع شده بنابرا د، ینشن یایاز مح  یصدا

 ا؟یالو، مح  -
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 انگار که ناراحت بوده.  د،یرا از پشت خط شن ایمح ب یعج لحن

 ... فعال. ایبباشه، هروقت کارت تموم شد  -

 . کند ی پاچه تلفن را قطع مدهد، هول و دست نوای به کوروش ب ی بدون آنکه فرصت بعد 

  نیاز ا یحرص د،یدرهم گره خورده باالرفت و گوشه لبش را محکم گز شی متعجب و مات به تلفن اش زل زد، جفت ابروها کوروش 

که    یقی رف  یاش باز متاسف شد برا  یحواس ی ب  دنیشده با د ک ینزد ، ی به گوشه ا  رهی خ ینزد آرتا  ی با خودخور ا، یعادت بد مح

 گرفتار بود و تنها.

 . د یمودبانه چندبار پشت شانه اش کوب تیرا صاف کرد در نها شیبار گلو  دو

 نامه اش!  ای  آدی خودش م ایغصه نخور  -

 

 ! ال؟یهمه فکر وخ ن یو ا  آرتا از ضرب دستش خورد؛ او را هم شوکه کرد، آرتا ی تکان سخت چنان

 چت شده بابا؟ نترس منم کوروش!  -

 

  ی اش گواه حال بد آرتا بوده، هرچند دستان لرزان قه ی وکنار شق یشانیپ  یعرق رو  زیر ی دانه ها د،یکش   قیچندبار نفس عم یاپیپ

به   یگلو و دو دو زدن مردمک چشمان اش پ  بکیاما از مدام تکان خوردن س  دهیرا نگه داشته را ند  یکه به زور پر ِ دستمال کاغذ 

 ترس آرتا بُرده بود. 

 ؟ یخواستی م ی زیچ -

 

 به خواستن اش زد:  یپوزخند  د، یگوشه لبش کش ی شصت اش را رو شرمنده،

 ؟ یشون دارشب موندن  یدور اومدند... جا برا ی که از جا  یمهمونام اکثرشون رفتند فقط مونده اونا  میآره... شام که داد -

 

 کرده و حواب داد:   یو عرق اش را خشک کرد، متفکر هوم  د یاش کش یشانیپ یدستمال را رو  آرتا
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  التیمهمونا جاشون بد باشه، حواسم هست خ زارمی داره، نگران نباش نم اد یهم جا ز نییمهمون هست به عالوه طبقه پا ی اتاقا -

 جمع.

 

 در حدقه چرخاند:  نگاه

 خاطر جمع باشم؟ -

 هم گذاشت: ی وش قصد رفتن دارد، لبخند به لب متواضع پلک روکور  دانستی که م آرتا

 بتونم جبران کنم.  دوارمی... امیتنهام نذاشتکه دست ی مرد یل یآره داداش، خ -

 

 گفت:  یگرفته را محکم در دستش گرفت به شوخ ش یکه آرتا پ یکرده و دست  یخنده آرام کوروش 

  شتریرو ب قی رف ن یبکشم که تا قدر ا یگاری به موقع اش اونقد ازت ب  ، یتو بدون جبران از دستم بر  زارمی !مگه من م یپس چ »

 « یبدون

 

 اش پرداخت.  قیکوروش به مزاح رف  یقبل فارغ شد، پا به پا  قهیچند دق یدهایاز تهد  ی لحظه ا ی برا آرتا

 خوبه؟  م،ی ما مخلص -

 فشردند.  نانیرا محکم با اطم گریدک ی یدست

 گه؟ یپس برم د م، یچاکر -

 کنج لبان برجسته اش نقش بست:  ی محو لبخند 

 . آرمی نکن... بتونم، نه نم غ یبود ازم در یزیچ  ی کار  ،یدستت درد نکنه کوروش واقعا تو زحمت افتاد  -

از او فاصله   ییکرده و خوش رو  د یبا خنده حرف آرتا تائ د یدندان کش ر یبه ساعت تلفن اش انداخت، لبش را ز ینگاه کوروش 

 گرفت. 

 برم.  د یکن، شرمنده مهمون دارم با یخان و مادرت هم از طرفم خداحافظ دونیاز فر یفعال... راست  ،یاوک -
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  یدر سکوت سرش را چرخاند که نگاهش رو  د یگرفت، آرتا لبخندش پر کش ش یشتاب زده راه خروج پ یگرد کرد با قدم ها عقب

 خشک ماند... یزیچ

 

  بیبا وسواس ج  د یکش ی پوف کالفه ا  د،یرا ند  شیخودرو چیشلوارش کرد اما سو ب یدست داخل ج  د،یاش رس  ل یتا به اتومب 

 نشد. دش یعا یزیشلوارش را هم گشت اما باز چ

 .د ید  ی درب خروج ی راه جلو انیکه آرتا را م  مود یمحکم راه آمده را پ ی در هوا پراند با قدم ها  یمشت  حوصلهی و ب یعصب

 رفت!  ادم ی -

 حواله اش کرد:  ی زده و لبه کت را سمت کوروش گرفت، شانه اش را صاف نگه داشت و نگاه پرصبر ی لبخند  چهم ین آرتا

 ! یرفت کتت رو بردار  ادت ی ی هول بود نقد یا ریبگ  -

 را دور انگشتش چرخاند:  چیساعد دستش انداخت وسو ی کت اش را رو کوروش 

 م؟ یداشت -

 شلوارش فرو بُرد و مشت کرد تا نلغزند!   ب یدرون ج ش یدست ها آرتا

 برو... برو تا مهمونت در نرفته.  -

 

هم   یتک بوق  ک، یو فشردن دنده اتومات چیپشت رل نشست با زدن سو ،یگرفت با تشکر کوتاه دهی طعنه واضح آرتا نشن کوروش 

 .کرد ی م  بیقاش گذشت، نگاه آرتا رد خودرو را تع  دهید  یآرتا زده به سرعت از جلو یبرا

 ...؟ ای ق یرف -

 بود که به کوروش فرستاده و..  دهیخواهرش را د امک یخانه اشان پا گذاشت، پ اطیدوباره به درون ح د یبا تاسف و نادم کش یآه

 *** 
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  ایمح قیکه همه اشان از عال  یخرس  یها  لیو پوفک البته لواشک وپاست پس یچ یحاو  یخوراک  ی ها سهیشوق و خرسند ک با

  دار یگذشت و سالم سر  ینگهبان یتند زده؛ سوت زنان از جلو  ی دست گرفت با قلب ک یکرده بود را در   یدلبازاو دست  ی بوده، و برا

 اتاقک آسانسور شد.  ی راه ی نکیمرد الغرمسن ع ره ینگاه خ فتنداده و بدون در نظر گر  ی بلند  یرا با صدا

  یرا شانه کرده با وسواس مشغول بررس   شیموها ی آسانسور با دست جلو  نیکاب نه یسوت زنان، مقابل آطبقه آخر را زده  دکمه 

 اش شد. راهنیمرتب کردن پ ش، یچانه و ته ر

 

دم دستش را درون قفل کرده و نرم    د یبه لب، کل ض یخارج شد با عجله لبخند عر عیسر د،یکه به طبقه خودش رس  نیهم

 چرخاند.

گذاشت پابرهنه با آن   ی را همان دم در، در آورد داخل جاکفش شیداخل پا گذاشت، کفش ها یهول داد و به آرام صدای را  ب در

و   دهیکش ی قهر کرده به اتاقش پناه بُرده... سوت بلند  ایمح  زدیسمت آشپزخانه قدم برداشت. حدس م  یتوس   یجوراب ها

 کانتر گذاشت.  یرو  شیدهایو دسته کل د یخر یها سه یسرخوش ک

 آقاتون اومده؟  نی بب  ایدختر؟ ب ی ... کجاایمح -

به   ی منته کی بار یدر آورد، سپس از کنار راهرو   رونیو کت اش را از تن ب د یخند  یبا بدجنس د،ینشن ایاز جانب مح  یجواب ی وقت

 دفعه در را باز کرد...  ک یهوا و  یب د یاش رس  ی چوب ی که پشت در مشک ن یاتاق خوابش عبور کرد، هم

 

  یبا آن بو  زیوسوسه انگ  ی که در فضا یآرام ی قیشده و موس  ر یسر ز شیا شه یظرف ش  ی رو شیروشن که قطره ها مهین یها شمع

 آمده بود.  ند یبه مزاقش خوشا یل یکه راه انداخته بود خ  یعود

 :د یکنار شمع ها عبور کرد همزمان مردانه خند  از

 خانوم؟  ایمح یی کجا -

 ...؟ ییایمح

  شه یبه ش  یحمام و توالت رفت، با دو انگشت ضربه ا  سیسمت سرو ی قی جمع شده با اخم عم شیها چرخاند اما نبود، لب  نگاه

 .د ینشن یوارد کرد اما صدا  سیمات سرو

 تو آ؟  آمی م  الیجواب بده و ؟ییاون تو ا یمح -
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 مواجه شد، نبود!   یخال ی توجه در را با حرص باز کرد که با جا ی ب د یکش ی سکوت... پوف باز

  ه یتند با عجله در ِ بق  ،یپرتاب شده به گوشه ا  ی به شمع ها تیدرب را فشرد، با حرص عقب گرد کرد بدون اهم  رهیدستگ  یعصب

 ... کردی را صدا م ایمح  یبلند   یاتاق ها را با سرعت گشود همزمان با صدا

دل و افکار شلوغ   رحمانهی و ب یمعطوف اش کرده، با بدجنسبا آمدنش دل ِ کوروش هم نرم و  یرفته بود، رفته بود وقت ایمح اما

را در دل اش پررنگ تر   ی ا نهیبه غرور مردانه کوروش آورده و شعله ک  یب یچه آس  کارش ن یآنکه بداند ا ی اش هم با خودش بُرد ب

 . کردی از قبل در وجودش رخنه م 

 *** 

کرده   شهیتر از هم ی اش، او را خواستن یشانیپ ی جذب و اخم روسرش با لپ تابش گرم بود اما  کهنی هم جمع کرده با ا یرو  لب

 !شد ی م ی وودیهال  گرانیباز هی شب زدی با قاب بزرگش را هم به چشمان اش م  رهیدا نکیکه ع  یبود خصوصا هنگام

 ؟ یبسکه بهم زل زد  یخسته نشد  -

 

آهسته با نوک کفش   اندازد،ی م نییبا تعجب و شرم دخترانه اش سرش را آرام پا کند ی حجوم خون را با قدرت حس م خوردی م جا

 .کوبد ی دفتر م کی اش به سرام

 اش، نگاهش را به چشمان او ُسر داد.  ح ینرم و مل یبود، که صدا  تایگرفته آناهرنگ  یکوروش به گونه ها نگاه

 که...  فته ی قرار ب یعنی افتاده...  ی اتفاق هی راستش  -

 ده؟! ش  ی زیچ -

 بود.   تایحرکات تنش زار آناه خیخم شده و م زی نگران و متعجب منتظر به سمت م کوروش 

 گرفت:  یدار نفس خفه و مانده در گلو خش   ی درمانده با صدا داد، ی م واری نگاهش را به در ود مستاصل

 ... سوزهی اما اگه نگم دلم م  شهی ناراحت م ی لیخ دونمی ببره چون م ی داداش بو خوامی نم -

 :خاراند یچانه اش را م  یق یبا اخم عم کند ی اش را کج و معوج م لب

 کشش نده...  نقد یا ایبگو  ای -

 :د یپرس  ینفسشکل اش چرخ خورد که با شاه  یض یصورت ب ی رو تایدو دو زده آناه نگاه
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 ؟ ی مضطرب نقد یکه ا  یبگ  یخوای م  یچ -

سانسور را انتخاب   یگفتن و نگفتن ماجرا، گفتن با کم ن یب دهد،یفرو م  دهایمدد شوک شنبزاق دهانش را به  دنیبلع قدرت

 .کند ی م

  نا یدارند مشورت ا شه یمامان و بابام شدم... اولش فکر کردم مثل هم یپله ها متوجه صداراه   یتو  اومدمی که داشتم م  یدم صبح  -

  کهن ینه ا شد ی م د یو تمج ف یجمع تعر یازش تو  شه یحرف آرتا اومد وسط، حواسم رو جمع کردم آخه آرتا هم یاما وقت کننی م

 بد بگه ...  یازش کس

 

 بهاره اش را چنگ زد:  ی اش را کنار بدنش رها کرد و گوشه مانتو دستان

فکر   ی جاخوردم ول دمیز زبون آرتا شنرو ا ی خبر موافقت خواستگار  ی اولش وقت ده،یگل ند آرتا ومه  ی برا ی مامان خواب خوب -

 و پدربزرگ... یی ارث دا انیگل عروسمون بشه اونم سر جرمه  خوادی دل غافل که مامان اصال نم  یکردم درست شده اما ا 

 مشت شد:  ز یم ی کرد و دستش رو  دایپ هی کوروش زاو فک

 خب بعدش؟  -

 :دهد ی را لو م زیو راحت همه چ تعارف یب تایآناه

گل درمان نشده و از اون طرفم داداش داره  که مه  نه یراهشم ا  نیسخت تر ره،یسر نگ  ی تا عروس  کنه ی م ی هرکار فتگی مامان م -

 که اونم چشم به دهن مامان داره...    ییدا  تیداده فقط مونده رضا ی عنی ده ی رو انجام م یی معالجه دختر دا یکارا

 شد.  رهیبه کوروش خ  م یو مستق د یلب برچ یسوزتر با دل  محزون 

  کهن ی. مثل اگل بره.. آرتا سمت مه   زارهینم  یول  گه یدختر د  هی پروانه نشد  گه ی گل رو دوست داره اما مامان ممه  ی لیداداش خ -

پدرش وصلت با   گفت ی هم م دونیداده... اما بابافر  گشیواسه جواب مثبت به خواستگار د گفت ی آرتا رو زده چون م د یپروانه هم ق 

 گذاشته...   رش یپروانه هم تاث ی فلوره که خب رو  از ی بدقلق ی منته ه یراضما 

 

 :د ی گوی آمرانه م تیبا جد  تیدر نها کند ی گوش م  شیبه حرف ها قیبه دقت و دق کوروش 

خانم محترم    هی تکرارش نکن... در شان  گهید  یمثل حاال ول ستیهم بد ن یوقتا ه یبد بود اما خب گوش واستادن  یلیکارت خ -

 ... ویتا گرد وخاک نندازه که  پزمی آرتا رو م  یجور  ه یمنم   یکه به خودم گفت ی انجام داد یبعدشم کار خوب  ستین
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 ه؟ ی ! مگه پختنش؟یبپز -

 ! نیریبود و ش  یاش گرفت، دخترک ساده ا  خنده

 و ملوس!  ن یریآرام وساده البته ش  ی تایآناه آن همه حرف تنها فکرش آن کلمه قد داده، خوش بود با نیب از

ضرب   ز یم ی خود را حفظ کرد با نوک خودکار رو ت یحالت جد  یلبخند محوش را جمع کرد با تک سرفه ا  تاینگاه خندان آناه با

 گرفت. 

 هست؟ ی ک  یقراره خواستگار -

 باال انداخت.  یشانه ا تایآناه

گل هم خونه  مه   د یع ل،یدوست داره موقع سال تحو  گفتی چون مادرش م شهی گل هم مرخص مکه مه  گه یاحتماال دو هفته د -

خوشحال   یکل  شهی گل مرخص مکه مه  دهیآرتا شن م یخونوادش باشه... از وقت ش یمدت پ ه یباشه که اونم دکترش قبول کرده 

 ! ترسمی کرده اما من واقعا از مامان و کاراش م چرخه، مامانم فعال سکوت ی م  ییپروانه دور خانواده دا نیشده و داره ع

 

 زد تا بلکه حواس اش پرت کند. تایبه آناه ی هم تشر آرام ن یح نیبه لب نشاند در هم یلبخند کمرنگ  کوروش 

رفت   ادتینکنم که قرار امروز رو  ختیبه حرف تا توب ینشنوما... بعدشم من رو گرفت گه یآخه؟ د ترسهی آدم از مادر خودش م -

 ؟ یبهم بگ 

 

 .کند ی م جادیا ی جفت چشمانش درشت شده و حالت بامزه ا زند،یگونه اش م   یو با کف دست رو   د یگوی م ی آرام  یوا تایآناه

 واقعا؟!  -

 :کشد ی مقنعه اش م ی رو  یدست  نیشرمگ  کند ی پاچه خود را جمع وجور مدست روند،ی کوروش که باال م  یابروها

 .شهی تکرار نم  گهید  د یکه... ببخش نه یمنظورم ا -

 

 :د یگوی آرام م  رلبیباره دختر، جمع شده و ز کی  هی زاو رییچشمان کوروش از تغ گوشه
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 من اصال.  کنمی نم  یباز ی تکرار نشه چون پارت گه یبهتره واقعا د -

  یتایتا خنده اش را جمع کند، بودن کنار آناه  فشاردی هم م یکه سخت لبش را رو  شودی گرد م  نوای چشمان دختر ب مردمک 

رنگ و   کی طرح خنده و تعجب اش  یدختر مقابل اش حت   زیهمه چ  ی وقت  کردی ها فارغ م و ساده او را از تمام دغدغه  شیآالیب

خاطر منبع  همه آرام بودنش به  نیا شکی ب ده،یدخترها د گریداد که کمتر در دی به او م  یبیعج تیبوده هم جذاب ایبدون ر

 آرامش بخش وجود آن دختر بود. 

  یرو  ی تکان داده با لبخند محو ی گلگون و گرم سر ی که در قلب اش به پا شده بود، با گونه ها یو بلوا ند یبا حس خوشا تایآناه

حس جوانه زده را هر روز با   ن یا د،یکوبیاش م  نه یدست خودش نبود که دلش مدام تند و محکم به جداره س  د،یپاشنه پا چرخ

نوبرانه   یا  وه یحس شکوفاشده را به م   نیا ، یوجود احساس کرده در کمال خودخواه  امنوع برخورد ونگاه گرم کوروش با تم

  یدر حجله، مرد  د یکه خودش رخت سف ی که کوروش بوده و عروس  یاش با او کشانده، داماد  یعروس  یایبه رو ی. حتپنداشتی م

 .دانستیمثل کوروش را محق خود م 

 وملوس بوده!  ند یکه خوشا  ین یتند قلب اش در ح ی تپش ها نیبود ا بیعج

گذاشته و جفت دستانش را   زی م یشده، آرنج رو  ن یصورتش مز ی که رو  یبا لبخند پهن ند ینشی لرزان م ینرم با پاها زش یم پشت

 .شودی م  رهیاش به دفتر کوروش خبا نور افشان چشمان  گذاردی چانه م ریز

 

آمد همزمان که سمت دفتر کوروش قدم کوتاه   رونیاز آبدارخانه داخل اتاقک ب ی پلک زدن با حفظ همان لبخند، مشت بدون

در دل به   د یدندان کش  ر یانداخت و لبش را ز نییکرد که با شرم و خجول سرش را پا  تایهم حواله آناه یداشت، لبخند پدرانه ا بر

 بود.  ردهدر آو یخود لعنت فرستاد که تابلوباز

 

ش با مرتب ز یم ی بعد از رو د یو پرونده ها را سامان بخش ز یم یکارها  یو شارژ عاطف  یشرکت تمام شود، با انرژ ی ادار میتا تا

 دفترش تماس گرفته و اجازه خروج را گرفت. 

با   ی وقت شدند ی تند رد م شیآرام خارج شد. ساعت ها برا یهاقدم  کند از شرکت با  یخداحافظ یبدون آنکه از کوروش حضور  

 .رسد یبه خانه اشان م  ع یسر ی آرتیب

که آرتا به   یسمت گوشه تاب دونفره آهن ینگاه که ن یبدون ا گذرد،ی و باغچه اشان م ل یطو اطیخندان از کنار ح ی با لب خوشحال

  ش،یبا کنَدن کفش ها از پاها د یشتاب زده پشت در هال رس  یهابا قدم   زدنداینشسته درحال تفکر به او چشم دوخته بود، ب شیرو

 .شودی ها رد ماتاق  یکوچک منته  ی سر وصدا از سمت راهرو نبدو  زند ی پرده نازک را کنار م
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 دخترم؟   یاومد  -

برنامه   یدرحال تماشا ده یکاناپه دراز کش  یبه مادرش که رو  گرداند یبعد با تعجب سرش را برم  کند ی در هوا شوکه استوپ م پا

 باال پراند. ی بود، شانه ا ی ماهواره ا

 مامان!  -

 ون؟ یزیتلو یجلو  ی پس چرا اومد  ، یقرار نبود شما اتاقت استراحت کن مگه

 د. دخترش را برانداز کر ف یو ظر ز یبه قد وقواره ر دنیش را گاز گرفت هنگام جوئموز دم دست  ی تکه ا  تفاوتی دخت ب پوران

 !دم؟یکه من نفهم ی بزرگ شد  یتو ک  -

 :کشد ی م رون یراه از سرش ب  انیمقنعه اش را در م شد،ی م  کیکه سمتش نزد ین یح یبار با بهت وکنجکاو ن یا جاخورده،

 شده؟  ی زیچ -

 ؟ یزدی حرف نم یطورن یا وقتچ یه آخه

 . د یدهانش را سخت بلع اتیاش، لب جمع کرد ومحتو یکاردخت متاثر از کم  پوران

 ... یتوام وجود دار  دمتیند  وقتچ یبودم که ه ی آره خب، من مامان بد  -

 

 را لمس کرد وگفت:  شیمادرش زانو زد و با دو دست، ساق پاها یمقابل پاها ی با لبخند تلخ تایآناه

و شکرگذار خدام، بعدشم من   م یراض می لیشما وبابا باال سرمه من خ ه یسا که ن ی... همیهم خوب یل یرو نزنا، شما خ  نیا گهید »

 « یمامان ن یبش ض یدوباره مر خوامینم

 

 :د یسر دخترکش کش ی زده با مهرمادرانه اش دست نوازش وار رو ی دخت لبخندکمرنگ  پوران

ان   یبرات کم بودم و کم گذاشتم ول ی! خدا من رو ببخشه که عمر دم؟یکه من اصال نفهم یشد   نیخانم و مت نقد یا یتو ک  -

 ... کنهی خونه شوهر، شوهرت واست جبران م یشاءاهلل رفت

 و چشمانش در کاسه گرد شدند:   زیت  شیها گوش 
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 مامان؟!  -

 ه؟ یشده، خبر یزیچ

 :د یخند  تیبار بارضا نیا پوران

 ... کنهی م  یخارج زندگ که پسرش  گمی رو م  بهخانومیبود ط  مونه یهمسا نیشدا، ا ر یمنم سبب خ ی ضیآره، مر -

 

 با آب وتاب ادامه حرفش را به زبان آورد:  یحظ  ی تکان داد که پوران دخت با خوش  ی مبهوت سر تایآناه

که    شوازمیپ آدی م  بهیمهمونا، خود ط یبا سر وصدا ،یخونه و توام کنارم بود  م یاومد  مارستانیکه از ب ی همون شب گه،ید ی چیه -

 ...به مادرشم گفته  دهینگاه پسند  هی با  نهیبی پسرشم از پنجره تو رو م 

حبس شد، پوران دخت بدون توجه چانه اش را با حرف گرم   نه یبدن اش منجمدشد و نفس اش در س  د، یپر یبه آن  تایآناه رنگ

 کرد. 

بگما پسرش   نمی.. ا. یتوک پا خواستگار  هی بود... اومده بود واسه اجازه گرفتن  جانیپات ا شیخانمم پ  به ی ط گه،ید ی چیه -

  تونهی کارت و... تازه کل اروپا رو هم گشته، پخته است و م  ن یو گر نالیخونه پاس اورج  نیکم وکسر نداره، ماش   یچیهزارماشاهلل ه

 بشه واست ..  یشوهر خوب

 

  ی بزرگ "یوا  یا  "و از ته دل   کردی م  ریس  یگر ید ی ایدر دن  د،یمادرش را نشن ی از حرف ها کدامچیه  گریدمغ و بغ کرده د تایآناه

 و...  کردی به کوروش فکر م  ی وقت زد یم  ادیدر دل فر

حکم سرنوشت حک شده را   ر ینوشت از قبل مقدر شده وتقد  یشانیکه نوشته شده؛ پ نوشتیشانیپ یکه طالع هرکس رو   آه

 داشت...

  الیخی پس همان نگاه متعجب اش را به مادرش ُسراند، که باز پشت سر چشم به چهره گرفته و غرق فکر خواهرش دوخت، س  آرتا

 بود.  هیپسر همسا د یدخترش درحال تمج ی به حال روح

بهانه درس و کارش را   ی حت ست،ین تایازدواج آناه ی برا یاز آمدن خواهرکش، با مادرش حرف زده بود، گفته که زمان مناسب قبل

 .آمد ی سماجت داشت و کوتاه نم یپا آن هم پا کیمرغ مادرش  شه یآورد اما مثل هم

 زد:  شی صدا یفشرده و نگاه اخم آلود با تُن بلند  ی تکان داده و با لب  نیبا تاسف به طرف یسر
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 ...؟ تایآناه -

شد،   دهیشده مادرش کش ریدستان اس  یرو  شیکه ناخواسته ناخن ها د یو خشن برادرش چنان از جا پر ی جد  یبا صدا دخترک 

 ه گوشت جان دختر و پسرش نشست:تشر بلند پوران دخت هم ب

 ! زنهی چنگ م ی کیاون   کشهی داد م  یکیشدند...  ی. انگار جنچتونه شماها.. ی ه -

 

 : د یمعترض توپ یکرده سرش را سمت برادرش گرداند که آرتا هم با حالت یعذرخواه عیسر نیشرمگ  تایآناه

 برو تو اتاقت، زود...  ، یچته ماتم گرفت -

 

فرار    یتند وحالت  یچشم زمزمه کرده با قدم ها ی زد، با ناراحت شیاش ن  یو نم اشک به چشمان قهوه ا   د یلرز  شیسکوت لب ها در

 .د یبه سمت اتاقش دو

دخت تا آمد دهان به اعتراض باز کند، انگشت اشاره آرتا در هوا رو به باال با تکان دادن گرفته شد. لحن سخت و فک فشرده   پوران

 اش هم به مادرش دوخت.  یچشمان جد 

 صبرکن مامان...   -

گردنش را    ری ز یعصب  د،یصورتش کش ی رو یو چندبار انگشت باال رفته اش را تکان داد سپس کالفه دست د یکش  یق یعم نفس

 چنگ زد: 

که   یبه کس  ی رو زورش کن تایآناه  ست یقرار ن  گهید  یول  ید یمون رو کشو زحمت  یآورد  ایمامان، درسته ما رو دن   نیبب -

  یخونده است و سنشم مناسب ول درسته درس   دونه،ی مشترک نم  یکوفت یاز زندگ  ی چینخوادش، گفتم براش زوده گفتم هنوز ه 

  ی هم ساکت وآرومه م یلیحرف خکم   یل یخ ترسهی خودشم م هیشبا از سا ز ... اون هنودهینرس  یر یپذ  ت یهنوز به درجه مسئول

 چرا؟  ی دون

 

 : د یکش یآه  ینیباز شده با غمگ  شیگره اخم ها د،یمات و حدقه زده مادرش را د  نگاه

راحت انتخاب کنه، چشم و گوشش به شماست تا اجازه   تونه یکه نم  نیچون اونقد تو نبود من به اون بدبخت سخت گرفت -

که رفته   یکه اونم از وقت   ینوردهام کوه و جمعه  روکمون یکالس ت  رهی م  ی... فقط گاهیزیچ یدوست ه ی نداره  ح یتفر  هی... نیبد 
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  یدخترت اصال جوون  ینیبی خونه برسه، م یشام بزاره به کارا د یبا آدی م از سرکار میشده... وقت لی تعط گه یشرکت واسه کار، د

شما سکوت   یاون بازم جلو  کردمی فکر نم ی نگه داره، ول یشمارو راض شهیکه تونسته سخت تالش کرده تا هم ی نکرده فقط تا جا

واسش بدوزن بعدش به زور تن اش کنن    ه یبق تاگوشه   هی  نهیش ی اعتراض اش رو نشون بده... فقط ساکت م ستیبلد ن ی کنه، حت

 ... رهیخون بگ اونم خفه 

 آرتا...؟!  -

اتاق خواهرش   ی مادرش راه نیبه نگاه خشمگ  توجه ی گوشه لبانش آورد با تکان دادن سر، ب ی مادرش، پوزخند رو یمند گله  لحن

 ...  زدی با او حرف م  د یشد، با

 *** 

مات دفترش داد، سبک اتاق متشکل از کتابخانه متوسط با   ی ه فضاگرفت ب  یجواد  ی از صورت خشک و جد  نیرا سنگ  نگاهش

که تمامش نشان از   شد ی م ده ید یگلدان مصنوع ک یپر از پرونده و پوشه، تنها  ی کتاب با قطور بزرگ وپهن، قفسه ا یانبوه

 نبود!  د یبع یجد  شهیهم  ی جواد. از استیدن ی ها یخشک و به دور از فانتز ه یروح

 کردند، درسته؟  دنتم یپس تهد  -

و موشکافانه    تیدرهم قالب کرده با جد  ز یم  یرو شیهاتوجه به او که دست  ی داد، ب ی تق یکه صدا  ی اش را چرخاند طور گردن 

 با زبان تر کرد.  ی گرفته بود، لب  رنظریز

 ن؟ یردش اون تلفن رو بزن ن یبله، اومدم اگه بتون -

 بودنش هنوز هم باقدرت بر پا بود.  یشده و حالت جد  دایاش ز  شیباال رفت، ته ر یپهن جواد  یابرو  یی تا کی

با وضع بد خودش که   یرفته بود... حت شیمرگ پ  یکه تا پا یهم به سر و وضع آراسته آرتا بود، پسر ی موشکافانه جواد نگاه

  ی جراح غیت  ر یکه ز  یدر وضع  یحت  زدیم  اد یرا فر "گلمه "بود، مدام اسم  دهیخورده، هم دست از عالقه اش نکش ر یو ت یزخم

 رفته بود! 

 خشک برخورد کند.  گرانیو درد داشته، ناروا بوده که با او هم مثل د  دهیکش  یسخت ی ادیپسر ز  ن یا کرد،ی مراعاتش را م  د یبا

 اتون.  ع یبابت ترف گمی م ک یبهتون تبر ، یراست -

 زده و با نوک خودکار همزمان هم ور رفت:  یباال فرستاد، پلک یفرم اش سر   یستاره رو  ف یاشاره به رد با

 .شهی کردنشم سخت م دایاگه سابقه نداشته باشه ، پ ارن، یتا بگم اطالعات طرف رو درب س یشمارش رو بنو -
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 گفت:  شی هم فشرد، با خاراندن گوشه ابرو ی اش رو ره یت  یها لب

 « یدست نگهبان ممیو گوش   مهیگوش  ی شماره تو »

 تماس گرفت:  یرا برداشت با خط نگهبان زش یم  یان، تلفن رو کن  ک یجمع کرد و چشم بار لب

 دفتر من...   د یاریرو ب کزادیآرتا ن  یسالم، تلفن آقا -

-... 

 چهره خونسرد آرتا، پلک فشرود:  ی شد رو خیم نگاهش

 .ارش یباشه، ب  -

 : د یسوال ذهن اش را از او پرس  ربط ی گذاشت دوباره دستانش را درهم قفل کرد، ب شیرا سرجا تلفن

 به اون خانمه...  ی سر زد -

 مشت کرد:  ز یم ی دستش را رو ک یو  د یابرو درهم تن آرتا

 کدوم خانوم؟  -

 افزود:  تفاوتی ب  یجواد

 ... یعباد نینگ  -

 زد:  ی ز قبل پوزخند و فک فشرده اش را از نظر رد کرده و خونسردتر ا نیخشمگ  نگاه

خاطر باردار بودن  بشه البته به  یزودتر ط  ی داره روند دادگستر یسع  یل یاش خ لیهم دادگاه تونه، وک گه یهفته د ی دونستی م -

 نداره.  یتعجب ی جا ،یخانم عباد

آن زن به   یپا زد،ی م  یو رگ سبزش به برجستگ  رفتی م  یکه به زرد   ی شد، طور ده یگره خورده آرتا محکم تر از قبل ساب مشت

 شود. نیو خشمگ  ی بود تا  عصب ی اش به بار آورده، کاف یکه او با خودخواه  یتنها بالها آمد ی م انیم

 . گذرمی نه از حقم م دم ی م تینداره من نه رضا ی به من ربط ناش یا -

نبض    یا قه ی کرده با شقآرتا داغ  ی شد ول یتکه کاغذ  یو مشغول نوشتن رو  د یکش رونیزده سر خودکارش را ب یخند کج   یجواد

 . د یزده ادامه وار با خود غر
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 وگرنه...   ی که زن  فی! روتم برم زن... طالع نحستم... حخوادی م تمیوقت رضا نکشونده او   یستیاون زن، نامزدم رو به ن یلعنت  -

  ی کس یندارحق  ی ... نده ولیدینم تیفقط به خودت بزنه، رضا خوادیهست که م  ی سر بهش بزن، حرفا ه یرو، حتما  ن یا ریبگ  -

 کردنش! ی چون فکرشم خطرناکه چه برسه عمل یکن  د یرو تهد 

 

نگهبان با تلفن همراه دم دست اش   اریبود که دوضربه به در نواخته شد پشت بندش همان دست زش ی م ی کاغذ جلو ی آرتا رو نگاه

 گفت: ع یسردادن  یداخل دفتر شد، بعد از سالم نظام

 آقا« ن یا یاز گوش  نم یقربان ا »

 شود.  کشیکشاند و اشاره زد نزد نییدو انگشت اش را به سمتش پا  یچانه به آرتا اشاره کرد که جواد با

 داده و از دفتر باعجله خارج شد. ی نظام ی از گرفتن تلفن همراه، دوباره سالم بعد 

 کن.  دایحاالم شماره رو پ لت،یموبا نم یا ایب -

قرار گرفت و با گرفتن تلفن، مشغول روشن    زش یمقابل م  یبا گام بلند  ش،یبود با چنگ زدن موها ستادهیکه وسط اتاق ا آرتا

 کردن اش شد...

گرفت   یجواد  زشدهیبوده، صفحه روشن را مقابل چشمان ر نیبکه دقت ی فیبا اخم ظر  افت، یاز ور رفتن باالخره شماره را  بعد 

 افزود:  رلب یهمزمان ز

 باشه.  یگمونم تلفن عموم   یول نه یا -

  ی آرتا که مشغول نگاه کردن به کاغذش بود، جد  رخم یبه ن رهینوشت با نگاه خ شیهاسربرگ  ی و خونسرد شماره را رو تفاوت یب

 گفت: 

 هم مونده؟«   ی زی چ ایکارت تموم شده  »

اش،   یبرخاست، بعد از صاف گذاشتن صندل ش یاز جا نینداشت بنابرا یکار  گر یرا گفته بود پس د زی همه چ د،یکش  یق یعم نفس

 گرفت. ی دست اش را مقابل جواد

 . میشما هست ونیواقعا من و نامزدم... جونمون رو مد   یجواد  ی از زحمتاتت ممنونم آقا یل ینه، در ضمن خ -

 :کند ی صورت اش اضافه م یرو   ستادهیوصاف و راسخ ا رد یگی را محکم م دستش
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 پسر.  یمن حساب کن  یرو  ی تونی بود م ی ام رو انجام دادم، بازم هرمشکل فهی کردم وظ  یهرکار  -

 نهاد:  ی رو یزده در جواب پلک آرام  ی کمرنگ  لبخند 

 حتما، بازم ممنون خدانگهدار. -

 کاغذ نوشته شد...   یشماره رو  ریگ یاش کرد بعد از رفتن آرتا از دفترش، پ ییهم با دست به سمت در راهنما یجواد

 

که سمت   ین یخارج شد. ح س یاز اداره پل یگرفت با تشکر کوتاه ی پولش را از نگهبان فیو ک چی سو یو خاطر جمع تیرضابا

 گرفته بود چشم دوخت. ی که دم دست اش از جواد یبه کاغذ  داشتیماش گام بر  لیاتومب

 ! دنش؟یبرم د ی عنی -

اش نشاند با  ی شانیپ یرو  ی گره کور شی اخم ها ی کرد اما بعد از مکث  زی و متفکر چشم ر  د یرا جلو کش شینشانه تفکر لب ها به

 تر زد... ی را حرص  شیحرص پشت رل نشست، استارت خودرو

به او   یخوش   دانست،ی فقط خدا م شد ی از قبل! چه زمان تمام م شتریهم ب  شیو دردسرها شد ی هر روز اضافه م  شیدهایو نبا د یبا

 !د یباری صاعقه وار م واریو از در و د ه امد یگل اش نو مه 

 اش به مجتمع هرمزخان زل زد.  لیاز داخل اتومب  حسیرا ثابت نگه داشت با چشمان ب دنده

مجنون شده خودش خبر نداشت، تا  د،ی دی ها مدر خانه آن   یخود را جلو  آمد ی افسار دلش قصد پرواز داشت تا به خود م  هربار

 زد:  ی پلک سخت د یفرمان را چسب  یدو دست د یکش  یآه د،ی دی ها مدرب آن  ی ا جلودر هرزمان، خود ر بستی چشم م

انگار به در معشوق متوسل شدند بلکه نذرشون   شن،ی م  اریاونام جِلد خونه  کننی ولشون م  یکه وقت   مونم ی م یی ها وونهید  نیع -

 جواب بده! 

 کرد:  ب یهم ک یدندان رو  ی با حرص نامحسوس  دهیجفت چشمان اش مال یدو انگشت ال یخستگ  با

 . یلعنت  -

 !یبار مقصدش معلوم بود، عمارت پدر نیدنده را با حرص فشار داده و دوباره راند، ا توجه یب

  یاش خو نگرفته بود به بچه ها  چ یدر پ چیپ  ابانیو سرشب تهران و خ نی سنگ  کی داشت هنوز با تراف  یتازگ  ش یتهران برا  کیتراف

 خواند ی را ورد م ی بیعج ی زهایچ رلبیو چانه اش بوده و مدام ز یشانیپ  ی که با چندخال رو ی زن ایهم فالفروش  ی فروش گاهگل
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  نیکه ب یمکرر   یبوق ها یحت انداخت،ی زغال م یچشم بد دور بلند بلند خوانده و رو  انهزغال گداخته اش، اسپند دانه د ی رو

تا سبز   ه یپشت فرمان، چند ثان ی با ناسزا و متلک گفتن به دخترها یگریو د افتادی م  ری ودرشت گ زیر   یانبوه خودروها انیتوقف م

 .کردند ی م  یسپر یی شدن چراغ راهنما

  شتر یخو گرفته ب بیهمان شهر عج گانهیکرده با فرهنگ و مردم ب یزندگ ی که عمر ی چون در شهر د یشا آمد ی خوشش نم چیه

 که حل آن جزء تفکرات اش نبود، ابدا.  ب یشهر پراز راز و رمز عج نیراغب بود تا ا

 اش کرد.  دنیدهان اش انداخت و شروع به جوئ   انیتر م  حوصلهیب  د یکش  رونیداشبرد ب ان یاز م ی آدامس نعنا یحوصلگ یب با

دستش رفت سمت  رفتند ی مغزش را استوپ داده درحال استراحت، تا که خودروها آرام آرام جلو م   یتند و خنک نعنا کم طعم

دفعه با شدت در    کیبود  یگوش داده و خواننده از ته حنجره وخشن درحال خوانندگ  کایکه بارها در آمر یراک  ک یو موز ستمیس 

تا   د یکش ن ییسمت خودش را پا شهیاش، ش  کی بلند و کر کننده موز ی به صدا تفاوتی اش اکو شد، ب  لیمسکوت اتومب یفضا

بار   ک یلبه پنجره گذاشت و آدامس اش را با مهارت در دهان باد کرده  ی که آرنج رو  نیش بخورد، همبه سر وصورت ی بهار یهوا

 .د یبه گوشش رس  ی از خودرو بغل ی دختر یصدا

 ! یسیجوون عجب ف -

  چیدختر انداخت بدون ه  شیبه چهره غرق آرا یاز هرحس یخال نگاهم یبرگرداند، ن  یدختر، سر بی از لحن کشدار و عج متعجب

 و منتظر دخترک!   رهینگاه خ تفاوتی داد وب ک ینگاهش را به سمت تراف یاکشن  یر

 ؟ یا ه یپا یحاج -

دختران   نیاز ا د یکشی م  یهرچ د،یرا باال کش شهیدخترک زد، خونسرد آرنج اش را داخل آورد و ش  ی به لحن بازار یپوزخند 

 بود.  زانی سمج و آو

منظم و مرتب   شه ی... همنیدلنش یمایبا جثه متوسط با س  یچشمان اش نقش بست، دختر  یررنگ جلوپ ن، ینگ  ری باره تصو کی

خبر از عشق   یرا داشتند. اما وقت شیدر چشم بوده و اکثر پسرها هوا  شهیبه واسطه آرام بودنش هم شد ی سرکالس ها حاضر م 

رخنه کرده را هم با    نیدر دل نگ  یتا اگر مهر  کردی م  ی ها با او را مُلق یبه خودش، شک کرد، همان واحددرس  نیوعالقه نگ 

 اما نرفت بلکه...  رفت؛ ی از رو م د یکالم و برخورد که شا ی و سرد تیو اخم خرابش کند، جد  ینیسرسنگ 

  د یچیپ ی داخل کوچه ا ی از گوشه فرع یراه، حرص . با باز شدن د یزد، با مشت به فرمان کوب شیعقب موها یال ی چنگ  د یکش یآه

 خارج شد. یلعنت  ک یتا از شر تراف

 



 جورچین 

339 
 

ها   یاز پارت یکیدر    یشب د،یرس ی به نظر م بیها گنگ و غرکه تا مدت یآرام گرفتن به آن شب شوم رفت، شب یبه جا فکرش 

که صبح روز    ی شده بود، حال ادیهم بزاق دهانش ز بیمنفور شد، دلشوره داشت عج  یآن پارت یخارج از شهر به زور دوستش راه

 بود!  قراری و ب ت... چرا دلشوره داش بردی به آن م یبعدش پ

 .شد ی در فضا پژواک م "بومب بومب  "هی شب یز یداخل خودرو چ ی که فضا یطوررا بلندتر کرد به  ک یموز یصدا

سمت خودش را   شهیدوباره ش  د،یراه رس به بزرگ د یچیپ ابانیسمت چپ خ ی از ال ی تاش نشسته بود وق ی شانیپ یرو  ی زیر عرق

 . زدی م ی هم چرخ لی گرفته اتومب ی و درفضا د یوزی م ش یموها ان یو باد سخاوتمندانه با قدرت م د یکش نییپا

 من؟!  یزندگ  یتو  ی چرا پات رو گذاشت یلعنت  -

 . د یشده اش غر ب یکل ی دندان ها ی به ال ی که از ال  د یبود و خسته البته درمانده، پلک سمت چپ اش پر تنها

 دختر، لعنت بهت!  ادیگند، لعنت بهت ب   یگند زد  -

  کیموز غیو ج یالبته صدا بیو عطش عج ز یوسوسه انگ   یش بابک به او تعارف کرد، سرخسرخ را دوست  اتیجام با محتو ی وقت

  چیبدون ه رد یجام پُر را در کف دست بگ   د یبر اراده اش شد تا دست اش با ترد ن یکننده، مز  کیتحر ی ها حهیو رابه همراه دود 

 .د یالجرعه باال کش زش یوسوسه انگ  یبه سرخ  ی رگیخخودش، جام را با  یشده رو  نیزبینگاه ت

بود، تمام حلق وحلقوم   دهیآن شب را نچش یمزه و تلخ   گاهچیتَر کرده بود اما ه ی لب  یزهرمار به خوردش داده بودند! چندبار انگار

 بودند.  ختهی انگار که ُسرب مذاب داغ را ته حلق اش ر سوختی اش م

 

 .درهم ادغام شد  خراش خوانندهگوش  اد یفرمان فرو آورد و عربده اش با فر ی بار مشت گره زده اش را رو نیا

 خدا لعنتت کنه... خدا لعنتت کنه!  -

 

حال خودش    ی . اما آرتا اصال توزدی صفحه چشمک م یمدام رو  "کوروش  "خاموش و روشن شد، اسم ی تلفن اش چندبار صفحه 

 ها در حق اش. یبه نامرد  کرد یبه گذشته فکر م  قاّینبود، عم
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  ی بیتمام تن اش حرارت عج زد،ی ضربان قلب اش تند و ناهماهنگ به طپش م  ش آمد،به سراغ  جه یسر گ ،یدنیاز خوردن نوش  بعد 

  بارنیکه بابک ا خواستی را م  یدنیعطش داشت باز دلش آن نوش  زد،ی را احاطه کرده و مردمک چشمان اش در حدقه دو دو م

 .رخاستسرخوش ب شیش داد از جابه دست  ی جام کوچک

 رفقا و بنوش به کام دلبر!  یبزن به سالمت  -

قرار داد و همه را    شیلب ها  یزمزمه کرد و جام را رو   "نوش  "جام را باال بُرد و کشدار  یالیخمنظورش را اما با خوش  د ینفهم

 ! کردی چند دفعه پشت سرهم آروغ زده با خنده هم سکسکه م  ش، یتلخ و داغ از گلو ی بعد از فرو رفتن شراره ها د،ینوش 

  کرد،ی م  ینور پرداز  ب یلم داد با آن چشمان دو دو زده نگاهش را به سقف که عج یکاناپه چرم راحت ی رو یخستگ  که با نیهم

افشان مقابل   یباز و موها  مه یکه در لباس بنفش ن ی مقابل اش با هزار ترفند زنانه قرار گرفت، طناز ییباره دختر آشنا ک ی دادی م

 . کردی م ی دلبر بیاش عج

هنوز هم با گذشت  دهد،ی م رون یب  نهیاز س  ی آه بلند  تیدر نها کند ی دبار سخت و محکم باز وبسته مچشم اش را چن یال

 که او...  شد ی باورش نم نسالیچند 

 

نبض گردن اش نشست، به خود   ی که دست دخترک رو کرد ی م ریدخترک آشنا، در آسمان س  الیخی عالم خودش بود ب درحال

 گردن اش نشسته بود؛ لرز کرد. واهمه داشت! ی که رو   یاز دست نرم د،یلرز

 کرد!  ی در جلِد دخترک فرو رفته بود که با آن دستان لرزان اش بدجنسانه با خباثت، او را اغوا م طانیش  انگار

 . خوردی به قوت گذشته در گوشش زنگ م شیخمور خودش هنوز در گوش ها لحن

 "ستمیبرو رد کارت... من آدمش ن ن،یولم کن نگ  "

 ترک چه کرد؟! دخ و

 کشاند. یتا اتاق خال  ل یم ی دلبرانه به پا کرد و او را بدون رغبت وب یهای با فتنه و طناز یآتش

که    نمیاز خداتم باشه... هم د یتازه با  یدی رو از دست نم یز یبودم، من آرتا، تو که چ یروز  نیچقد منتظر همچ ی دونی تو نم "

 "!معرفتی بامرام باش ب  دم،یکش  یسخت  یخاطر تو کلمن امشب به  نیبب ...نیبرام نعمته، لج نکن جون نگ  یباهم باش 
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حرمت ها را داشت که از پس زده شدن هم شرم نکرد با سماجت  دنیپس اش زده بود اما او قصد در ی داشت که چندبار  مرام

 که خب... !   د یرس  یکرد تا به هدف شوم اش م   ییروشیپ

 

و درد   یکنار جاده نگه داشت، با درماندگ ی را گوشه ا  شیباره اش، چهره جمع کرده و خودرو ک ی دنیکش  ریاش با ت  نه یس  قفسه 

را   ستمیکر کننده س   یبرد و صدا شیرا پ گرش یقسمت درد، دست د  ی و مالش وار رو د یپر از سوزش کوب  نهیس  یکف دست رو 

 خفه کرد. 

اش   یمنیعده اش درحال باال آمدن بود، باعث شد کمربند ام د یکه انگار اس  ش یگرفته ترش که با سوزش گلو نهیگرفته و س  یهوا

  اوردیباال ن  یگر ید ز یجز زردآب چ اورد،ی شود و کنار جاده هرچه خورده و نخورده اش را باال ب ادهیپ  ل یباز کند، از اتومب  عیرا سر

 اش را نداشتند!  یو قصد رها شدند ی م  یزنده تداع  ده خاطرات شوم، زن نیانگار ا

چرا هربار با   دانستی نم د،یلرزی م شیو علنا دست وپاها شد ی چشمان اش تار م  یجلو  زدی اش تند نبض م قه ی وشق  گاهجیگ

 ! داد؟ی و حالت تهوع به او دست م د یلرزی گذشته، تمام تن اش م ی ادآوری

جز   یهم مرهم یشمانیپ شود،ی م  رهیات چ ی اکو ذالت بر پ روند ی حس ها م شود،ی شل م  تیدست وپا ی گاه یهم که باش  مرد

 برود. تیچشم باز نکند و به ابد   گر ید کرد ی دعا م د یخوابی خسته بود که اگر م یسوز نداشت و ندارد، به اندازه ادردجان 

را   یگر یرا ستون کرده و د  شیپا کیالخ ها نشست، با سنگ  یخاک نی زم  یشدن شلوارش، رو  یبدون توجه به خاک د یکش یآه

 .زد  ه یاش پر درد ومتفکر تک لی دراز کرد به بدنه اتومب

  رون یب نیکه از غربت آورده بود، نفس اش را سنگ   یاتم اهیفندک س  د،یکش  رونیب ی شلوارش فندک  ب یج یخم کرده از ال دست

 . کرد ی جو مهرچه جست  کردی نم دایرا گشت، پ شی ها بیج ی . با دست الداد.. 

 ؟ یکجاست لعنت -

در غربت بوده همان   ی گل اش ترک کرده، وقتخاطر مه را به  دنیکش  گاریترک کرده، س  شیوقت پ ی لیآمد که خ ادش ی ناگهان

اگر از نوع   یطعم و مزه ندارند حت ز،یچ چ یه گریگل داش بود و حاال با وجود مه  یتنها یهامرهم شب گاریلترس یتوتون و ف

 اش باشد. متیمرغوب و گران ق 

  ی رو یبود با دقت سر بیعج ،یسرش آب یو چخماق فندک را فشار داد به آتش قدرت دارش زل زد، نور قرمز باال  د یکش یآه

 اما خاموش نه.  شدند ی م  ادیشد، شعله ها هربار کم و ز ره ی گردن کج کرده و خ

 اش به آتش فوت کرد، خاموش شد! ه نیس  ی هوا یرا آنحنا داده و با فشار شیها لب
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دورش حلقه زدند و عروس    یاش که ستارها با طناز ی بایداد به آسمان وعروس ز  هی زد با حرص سرش را به بدنه تک یزهرخند 

 ! تازک یپرقدرت و  کرد، ی م  یدلبر   یوار با همتا گانهی

با   ی میقد  د یوسف اه یس  لمیدرست مثل ف شدند ی چشمان اش رد م یوار از جلو  لمیقبل، ف  ی ماه بود اما صحنه ها مه یبه ن چشمانش

 اعصاب خوردکن.  ی همان برفک ها

 

 قرار گرفته بود وبس. ش یبود که رو ید یپوش ِ تن اش مالفه سفکه بهوش آمد تنها تن  صبح

ومنظم اش با تکان   قیعم ی بود ونفس ها دهیبا وضع بدتر از او، پشت به او راحت آرم  یچرخاندن سر وگردن اش هم، دختر با

 .شد ی نوا مآرام تن اش هم 

دختر کنارش، فقط    دنینباشد. اما با هربار گشودن چشم و د شیب یپلک باز وبسته کرد، بلکه کابوس  یبا دهان باز چندبار شوکه

گ  اش، هول و مضطرب وحشت زده مالفه را چن ان یبدن عر دن یبزند که با د یتخت جست ی از رو ع ی توانست سنگکوب شده سر

 ...چرخد ی دور خودش م  رانیوح  یزده با سرگردان

را   شیبا عجله لباس ها ع یافتاده، وقت را تلف نکرد و سر ی افتاد که هرکدام گوشه ا شیاش به لباس هاچشم  ستادنیمحض ا به

 . د یرا پوش  شیوبلع ِ مدام بزاق دهان اش؛ لباس ها  یبا دستان لرزش  ستادهیچنگ زده همان جا درهمان حالت وحشت و اضطراب ا

 آرتا... ری صبح بخ -

 تخت و دختر نشسته زل زد.  ی سرشانه به رو ی بند کمربند قفل کرده اش خشک ماند، نگاهش را چرخاند از رو یرو  دستش

 : د یتوپ ی جیبا گ  ی قیبا شناختن اش، با اخم عم ناگهان

 تو...؟!  -

  شیچشم ها ر یبه ز ی خشدار، دست یخروس  ی و صدا  دهیورم  یرام تکان داد با آن چشم هاآ یبدون شرم با لبخند سر  نینگ 

 :د یکش

 اوم... آره من!  -

مبهوت،    نینگ  ی رو  یکرد و انگشت اشاره اش را تند تند جلو  یو تند مقابلش مکث  یعصب توجه ی ب  د،یتن مردانه اش لرز تمام

 کرد:  نییباال وپا دواریتهد 
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 ؟یکن ی م ی چه غلط جان یتو ا -

 :د یکنان لب برچ ز یو چشم ر د یگردن اش باال کش  یرا تا رو  یگوشه ملحفه زرشک  خونسردانه

 ما! نه فقط من! ما.  یبهتره بگ  -

 : د یغر رلبیز یکنترل نشده ا ی دهانش را به زحمت فرو داد، با صدا بزاق

 ...االی چسبه،ی وصله ها به من نم نی... ایکه اومد  یدهنت رو ببند، جلو وپالست رو جمع کن برو همون جا  -

 

 درهم اش.  یصاف زل زد به او و چهره ا د،یکش ی نیاز ب  یو کشدار ق ینفس عم نینگ 

 ...  میدر موردش حرف بزن  ایها... آرتا ب کنمی م تیو ازت شکا  یکالنتر   رمیم  م یوقت مستقاگه برم، اون  -

 شود. نیدستش را در هوا پراند تا مانع ادامه حرف نگ  یعصب

  ستیکه توش مُرده ن ی برو... برو که باال سرقبر االی... ستمین ایکثافت کار ن یمن اهل ا ،ی و گورت رو گم کن ی بهتره خفه بش -

 ... کنمی کرد، حاالم برو... منم فراموشش م ه یگر د ینبا

 گذاشت.  ش یکاسه زانو  یحزن ومغموم چانه رو  د،یچک نینگ  یشه چشمان قهوه ا اشک از گو نم

 نه ف... یکرد یم جاشمن یفکر ا د یبا یبود  حالتی که پ  یموقع اون  -

 دخترک را. فیاتاق را لرزاند چه رسد تن ظر یوارها ید ی بلند آرتا حت عربده

 !یزنی واسم زر مفت م  یکه دار   ومدمیکه دنبالت ن من  ید لعنت  ؟یشد عوض داتیپ ی از کدوم جهنم گه یتو د ی شو... لعنتخفه  -

 

 گرفت، آرام گفت:  ریاس  رحمانهی دندان ب  ریو لبش را ز د یاش را باال کش ین یآرام ب نینگ 

و رو  دستور دفن من رو و اعدام ت شده،ی پام برسه خونه و خانوادم بفهمن چ یمون... وقتبرگردم خونه  یی من حاال با چه رو »

کجا برم،   ییآبروی ب  نیاعتبار... حاال من با ا ی عنیشرف  یعن یآبرو  یعنیخانواده ما دختر  ی... چون... چون تودنی باهم م جاکی

 هان؟«
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سرش   یهمانند پتک رو  شیهادوخت، حرف   نیچهره گرفته و پر از اشک نگ  ینگاه دو دو زده اش را رو  ،یو سرگردان  صالیاست با

تن و بدن اش    یکه تا ابد درد آن پتک رو  تاختی به روح و روان اش م  یرار واژه ها به او و عاقبت کارش شالقآوار شده و با تک

 شک!  یب  کردی م ینیسنگ 

 

به چانه اش   یدست  ن،ینگ  زشدهینگاه کردن به چشمان ر یراه حل، ب  افتنیبود ومتفکر درحال   ستادهیلنگ پا گوشه تخت ا کی

 حرف آخر را زد:  ینفسبا شاه  د یکش

 دکتر خوب تا درسش کنه!  ه ی ش یپ میری م -

از نوک انگشت پا تا مغزش را سوزاند و آخ بلندش   یکه دردطاقت فرسا  د یتخت پر یپاچه از رو شد با بهت ودست یخال شیرپایز

 تن اش! ی و کنار رفتن ملحفه از رو  ختهیرتخت بهم  ی شد با افتادن اش رو جواهم

 

دلش   د؛یبه گوشش رس  نینگ  ز یر ی ناله ها د،یاش کش قهیبه شق  یدست  ، یو حرص یدم عصب  دنیچرخاند با کش یبا تاسف سر  آرتا

که افتاده بود را برداشت با عقب برگشتن و انداختن    یموکت، مالفه ا  ی تخت را دور زد از رو تیسوخت و رحم کرد، بدون اهم

 انگشت شصت اش مشهود بود.  ی خم شد، قرمز شیانگشت پا یجلو ن،یتن نگ  ی همان مالفه رو

که قبل اش مدام    نیاز نگ  یکه صدا قه یبه محل ورم انداخت بعد از چند دق  یق ینگاه دق م، یبا حفظ حر د یهم ساب یرو  دندان

 مواجه شد.  نینگ  فتهیو نگاه ش  حی سرش را باال گرفت با لبخندمل که نیهم ؛ یمتعجب با نگران بلند نشد  کرد،ی م ونیش 

 انداخت. نیطن ی رو  نینازک نگ  ی که آوا جاخورد

  بهیغر هی  ی برا یکسچ یوگرنه ه یتوام دوستم دار  ی ول  یندون د یشا ی دونی دارم... مدوست یل یرو خ یش ی نگرانم م یوقت -

 !یکه تو نگران شد  شه،ی نگران نم یجورنیا

 

 بلندشد: یقی با اخم عم شیرها کرد از جا ظ یرا باغ  شیرا باال فرستاد و ساق پا ش یابروها جفت

 . نیبابا وگرنه من فقط دلم سوخت هم ید یخواب د -

 باال انداخت: ی شانه ا الیخخوش  نینگ 

 ...زمیعز گهید ره یگی از دوست داشتن سرچشمه م یترحم هم گاه -



 جورچین 

345 
 

 

از حافظه اش خارج شد و جان   نیعاشقانه نگ  یکرد و محکم فشرد بلکه زمزمه ها ریاس  ش یپنجه ها ان یدو دست، سرش را م با

 اش را رها سازد. 

نداشت، خوره   ن یبه اسم نگ  ی به دختر ی عالقه ا چیکه ه  یخاطرات اندک دردناک بود وقت  نیهم یجی رفتن اش با مرگ تجر غمای

 !  د یمکی جان اش را م ره یوار ش 

 

با نفس زدن   ن،یکاپوت ماش  ی با ستون کردن دستانش رو یو کالفگ  ی را کنار زد با درماندگ شیتلفن همراهش دست ها ی آوا با

  ییصفحه اش خودنما ی اش را برداشت که نام کوروش رو ی درب را گشود و گوش   مالحظهی برخاسته و ب شیبه زحمت از جا

 گرفت و تماس را وصل کرد.   ی. نفسکردی م

 الو؟  -

 تو؟  یالو...؟ سالم... پوف خوب -

 پشت دست، مشغول تکاندن پشت شلوارش شد: با

 ؟یداشت  ی آره خوبم، جانم کار -

 : د یلحن کالفه کوروش به گوشش رس  تیشد در نها یمکث

 ... منم گفتم اول به خودت بگم بعد...زایچن یاز ا م یبزار ی قرار هی  یکه اومد دوره دانشکده اصرار دارند حاال   یبچه ها  ،ی چیه -

  شیلب ها ی رو  ی دست حوصلهی اما ب  گفتی منظورش کدام بچه ها را م د ینفهم "دانشکده ی بچه ها "با خودش تکرار کرد رلبیز

 :د یکش

 ... بزار بعدا...کنمی قرار نزار فعال، اونقد برنامه ام شلوغه که وقت نم  -

 ... کیکوچ یمهمون ه یخونم  زارمی شب قرارش م هی من  شنا،ی ناراحت م -

 

 اعصاب. یچرا تند شد و ب  د ینفهم
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  یفقط مکان عموم یگذاشت  ی... اگرم قرار هی کوفت ی از اون پارت کشمی م  ی ... هرچلیتعط زاهمیچ نیو ا ی که گفتم، مهمون  نیهم -

 و تمام. 

حرف   چیزمزمه کرده و بدون ه "یاوک  "نشانده و در سکوت تنها یشانیپ یرو  ی دهان اش را با تفکر بست، اخم کمرنگ  کوروش 

 تلفن را قطع کرد.   "فعال پس "با گفتن ی گرید ی اضافه ا

 اش رنجانده!  قیبه خود لعنت فرستاد که دل رف رلبیهم بست ز یبا حرص چشم رو  آرتا

را دور زد وپشت   ل یبه حال آشفته اش،  اتومب تیاهمی به سمت مخالف، ب ی زده با پرتاب کردن سنگ کوچک شیبه موها یچنگ 

 سمت عمارت راند. یآفک یرل نشست با ت 

 *** 

 را درهم قفل کرده بود.  شیزده بود ساق پا هی تک ی فلز  یبه صندل نه یچرخاند. دست به س  وارینگاهش را به در و د ، یرگیخ با

  یاهیچشمان اش گود افتاده به س  ر یزرد شده و ز شیرنگ و رو کشد،ی نفس سر م کی برداشته و   ی زفلزیم ی آب را از رو  وانیل

 !زدی م

 را جمع کرد.  ش یدور لب ها یظیو با اخم غل ده یکش یعصب  نفس

 .ی ممنونم که اومد  -

 گفت:   رلبی و تند ز تلخ

  هی الاقل  یساعته زل زد م یتلف کنم، ن شتی... وقتم رو پنمیبی نم ی من لزوم ی ندار ی منم اومدم و اگه حرف  یگفتن کارم داشت »

 بگو«  یزیچ

  یآرتا به گوش ها یکالفه و حرص یدر تفکر بود که باز صدا قیو عم  رهیور رفت. خ  حوصلهی کدر، ب  وانیبا ل د یکش  یآه نینگ 

 . د یاش رس  زشدهیت

 به جونم؟  یرو انداخت  گهید ی کیکه  ینشد  ریگرفته؟ هنوز از اون انتقام مسخرت س   تیباز نم یبب -

 آرتا دوخت: ی و خنث یسرش را باال گرفت، نگاه حدقه زده اش را به اخم نگاه جد  مبهوت

 نکردم!  ی من...! من که کار  ؟یگ یم  یچ... چ -

 :د یپرس  رانه یکرده ومچ گ   کیچشم بار مالحظهیب  هم فشرد، خسته و کالفه از بحث با او، یرا رو  شیها لب
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 که بهم زنگ زده از قماش توان؟!  ی نکنه اون -

 د؟ یگند بزن  می به زندگ شتر یرو پر کنه تا ب کهیاون مرت ی واسه مبادا که خب... جا  هی نشونده تودست  نم یا نکنه

 زد:  شیصدا یبا ناباور یوقت د یلرز شیها لب

 آرتا؟!  -

 سو سو زده اش گرفت. یچشم ها یوار جلو د یاشاره اش تهد  انگشت

 ؟یشد  رفهمیش  فته، یچشم به چشمت ب  خوامی ام نم گهید  ،ی نیمنو بب ی دفعه آخرتم باشه خواست ار، یاسم منو به اون زبونت ن  -

  ک ی داد،ی ودش نشان مبا قوت خ  یانگار حالت تهوع باز سراغ اش آمده از صبح دلشوره و حاال عالئم باردار سوخت،ی اش م  معده

 . آوردی ... ناالن وپرضعف باال مزند ی و با تب واسترس اعق م  دهیلرزان دو یدوان دوان گوشه اتاقک با پاها زند ی را دور م ز یباره م

و  تکان داده   یاش شد که با تاسف سر  یباعث ترحم و دلسوز ن،ینگ  امانی ب ی با انزجار نگاهش را از او گرفت اما اعق زدن ها آرتا

 بلند، بلندتر از معمول گفت:  مه یقرار گرفت با چند مشت ن یپشت درب آهن 

 کنه«   ادکمکشیب یکی حالش بده  ... د یدرو باز کن »

 .د یاش کش فی کث ی لب ها ی رو توجهی دور سرش، ب   یشال کهنه و نخ نییبا پا ،یاد یاش را به آرتا داده با غم ز نیغمگ  نگاه

عصب   کشد،ی اش را باال م ینی. بدند یلرزی ناجور م شیدست وپاها زند،ی م ه یتک  یسرد بتن  واریبه د نیزم  یبا ضعف رو  حالی ب 

 !کشد ی م ر یهم گرفته و ت شیپاها

 .کند ی باره دهانش را با ضعف باز م  کیبرزخ  انیم  سرگردان

 من...   »

 فرو داد:  شهی دهانش را تلخ تراز هم بزاق

 کرده بودم..«   یسرنگ رو خال ی تو  مواد

  ی نشسته بود، زل زده با ناباور یبه سخت نی زم یکه رو  یحالی ب  نیگردن و سرش را چرخاند به نگ  قراری کرد، شوکه و ب سنگکوب

 دو گام خود را به وسط مقابل چشمان گودافتاده اش رساند.

 ! ؟یگفت  یچ -
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 : د یاخم آلود توپ ن،یبه حال بد نگ بدون مالحظه  د،یدرب به همراه حرف زدن دو نفر به گوشش رس  رچیق یصدا

 ! ؟یگفت   یگفتم چ -

 "ببخش "کلمه از دهانش خارج شد  ک یکامل تنها  یهوش ی هم افتاد و قبل از ب ی خسته اش رو یها پلک

مچ دست    یفی شده با اخم ظر ن ینگ  کیمبهوت شده را عقب کشاند و مامور خانم نزد ی هم بسته شد و مامور آرتا یرو  شیها پلک

 و نبض دستش را چک کرد.  اش را گرفت

 شده!  هوش ی ب -

 اما نگران، چشم دوخت: یبه مرد جد  د یرا باال کش نگاهش

 ... ممکنه تشنج کنه! حالهی مدام ب یچند روزه بخاطر باردار  مارستان،یبه ب م یکنمنتقلش   د یبا -

  نیهمزمان با گرفتن لبه چادرش، نگ  یرا گرفته با مشقت و سخت نینگ  ربغل یز ی باشد با اشاره ا یبدون آنکه منتظر جواب د یگوی م

 خود کشاند تا به درمانگاه کوچک زندان منتقل کند. ی را هم پا به پا

 

 گرفت...   ش یرا پ ی خارج کرده و خروج نهیاز س  ی اش خارج شدند، آه ده یتا از د  کردیم بیدو را تعق مصرانه با نگاهش آن  آرتا

 

 لبان اش جا خوش کرد.   یگرفته اش وارد کرد، لبخند نرمک نرمک رو  نه یارد حجم س تازه را و ی که هوا نیهم

 

 نکرده بودند...  قیبهش ترز ی زیچ ی عنی! ست؟ین شیزیگل چمه  ی عنی -

 بپرسم؟پوف!  شتر یتا ازش ب شد یحال اون دختره، بد نم  کاش 

 افتد،ی گل ممدت مه البته سکوت کوتاه  ی قراری لکنت و ب  ادی یوقت  پردی بد هم م  پرد،ی م شی لب ها یلبخند از رو  بارهکی

 .اندازدی م  یبه آسمان گرفته بهار یدرست است، نگاه ی چه کار دانستینم

 خونه اش و... اد یب تونه یگلم م پس مه  ده یکه ع گه ینباشه تا سه روز د یز یاگه چ -

 ... ردیگی م  به زمان شماره استادش را باهول و واال توجه ی زده و ب یپهن لبخند 
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 *** 

 .کشاند ی را باال م شیابرو  یتا  ک یمتعجب  خورد، ی گره م تایچهره گرفته آناه یتا نگاهش رو  رد یگی درب فاصله م از

 زل زده.  تور یفرو رفته به صفحه روشن مان  یق یدر فکر عم تایآناه

 .کند ی م لی خم شده و گردن سمت اش تما ز یم ی جلو کیبار یبا چشمان دهیرا جلو کش شیها لب

 ؟ یخوب -

 تا به خواهرش نخندد.  گزدی گوشه لبش را م   شود،ی م ده یعقب کش  یبد  ی اش با صدا ی که صندل پردی چنان از جا م دخترک 

 . کردیپنهان م یشلوار پارچه ا بیدر ج شیرا صاف کرده و دست ها کمرش 

 :د یکش  قینفس عم یدر پ   یقلب اش گذاشت و پ ی دست رو ی با دلخور تایآناه

 داداش! ی ترسوند  -

 :کشد ی اش م ینیب  ریبار هم با انگشت اشاره ز نیا کشد،ی اش م ی نیب ر یز ی دست کرد ی م یعادت مواقع کار اشتباه  طبق

 خواستم حالت رو بپرسم!  ی تو فکر بود   -

 را که مرتب کرد درهمان حال هم جواب ش را داد:   یخم شده رو د یکش  یآه تایآناه

 ورا؟   نیاز ا ،یلطف کرد  -

 اش واضح و مشخص بود.  ی ریاهل طعنه زدن نبود؟ دلگ  خواهرش 

 به اتاق کوروش زد:  ی زده با چانه اشاره ا ی محو لبخند 

 هست؟   -

 به در سپس به رخ برادرش انداخت: نگاهم ین تایآناه

 امروز حوصله نداره.  یهستش منته -

 کرد و گفت:  ز یچشم ر انه یموذ آرتا

 چرا، چرا حوصله نداره؟«  »
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 هم باال انداخت: ی و شانه ا کرد یکه پرونده را دسته م  ینیح خواهرش 

 ! دهی م ر یاز صبح به همه گ -

 :دهد یتکان م  ی لبخندزنان سر آرتا

 پس آقا پاچه گرفتنم بلده؟!  -

 .ستاد یچارچوب در ا نیهوا درب دفتر را گشود ب ی ب ،یزمزمه کرده بدون توجه به هماهنگ  یا  خوبه

و    دهیژول یسرش را باال گرفت با موها عیباز شدن درب، سر دنیگرفته بود اما به محض شن شیدست ها نیسرش را ماب کوروش 

 آرتا چشم دوخت. چشمان رگه دار سرخ به چهره متعجب 

 تو، دم در بده!   ایب -

  ز یم ی رساند، جفت دستانش را رو تیر یبزرگ مد  ز یم ی آرام خود را جلو ی بست با قدم ها بیتکان خورده و آرام در را ک آرتا

 حائل کرد. 

 چته تو؟   -

 به وضع و اوضاع اش کرد:  یا اشاره

 شه؟چه وضع  نیا -

 زد:   هی تک نهیدست به س گردان اش  یصندل  یرو  تفاوت ی زد ب یپوزخند 

 وکجاست و مجنون چرا مجنون شد!  هی ک ی لیل پرسهی اوو تازه م -

 :د یآرتا نبود، با طلبکارانه سرش را جلوتر کش ند یواضحش خوشا  طعنه

 شرکت خودش!  یخونه باباشه و مجنونم تو  یل یل -

 بلندش را عقب فرستاد:  ی موها ی انگشتان اش جلو یزده و با ال یزهرخند 

 المصب! افتهی داره از چشمم م   گهید  ده،ی خانوم اصال جوابم رو نم ، یخبر ندار گهینه د -

 

 انداخته و دستان اش به دو طرف باز کرد:  یمبل ادار  یتن اش را رو  الیخی را کج باال فرستاد، ب ش یابرو یی تا کی
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 خبر خوب دارم...  هی ... ولش کن هآری در م  یموشک باز می که داره قا خوادتی البد نم -

 پرت کرد:  حوصلهی ب ز یم یو خودکار را رو   د یرا گز لبش

 ه؟ یچ -

 :د ی گذاشت و چندبار ضربه آرام کوب شیران پا ی زده و دست چپ اش را رو یلبخندکمرنگ 

 نکردند... ق یترز یچ ی گل هبه مه  گهی دختره م -

 :د یچانه اش کش ر یزد بعد محتاطانه دست ز ی مکث کوروش 

 ...د یراست باشه شا  یدونی از کجا م  -

 

 تکان داد:  م یتفه  یبه معن یسر نان یو با اطم  مصمم

نکرد... بعدشم امروز صبح که رفتم   یالف بزنه ول تونستی که م  یدانشکده راستش گفته درصورت ی بارها تو  ست یاهل دروغ ن -

چشما...  ی به خالف بچرخه ول یگاه د یچشماش فقط صداقت بود... زبون شا یهم که گفت تو دم آخر حالش بد شد ب دنشید

 بلوف! ایگفته شده راسته  یزیکه چ زننی دروغ رو بگن... چون داد م  توننی چشما هرگز نم

 فک اش حائل نگه داشت.  ه یرا تک رش یچانه جمع کرده و دست ز کوروش 

  ی لیچون ممکنه خ ، یدوباره باهاش حرف بزن  یتا تو بتون ره یبگ  گه یوقت د ه یحرف بزنم برامون  ی با جواد د ی... اوم باهی تفکر جالب -

 رو بدونه که هنوز نگفته باشه!  گهید یزایچ

 زانو ستون کرد و متفکر افزود:  یاش را از کاناپه گرفت رو به جلو، دستان اش رو  هی تک آرتا

 ! ه؟ی گل چدرد مه   نهیتا بب ششیسفر ببرمش پ  ه ی گه ی داره، م  ی بهتر ده یا اما پرفسور نهیراستش فکر منم مشغول هم -

 

 کرده و موشکافانه نگاهش کرد:  ی زیر خنده

 ...  ییگل تودرد مه  گه، یخب معلومه د -

 :د یخورده و چشم در چشم بدون پروا پرس  یتکان مختصر  ش یگلو بکیس 
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 کوروش؟  یدونی م  ی زیتو چ -

درگاه قرار    انهیدر م تایبه در خورده و درب آهسته باز شد؛ قامت متوسط آناه یدفعه تق ک یدهان باز کند  خواستی کوروش م  تا

 دست کوروش قرار داد:   یگرفت سپس با آمدن اش، نگاه مات اش را به آرتا ُسرانده و پرونده ها را جلو 

 کنن.  یدگیبه کاراشون رس  تا  د یکردند امضاءشون کن  د یاالن دادند و تاک ن یرو خانم داراب هم نایا -

صورت   ی وموشکافانه رو  نیزبیدادن، نگاه آرتا به دستان لرزان خواهرش بود و چشمان کوروش ت  حی بود درحال توض نییپا سرش 

 .تایآناه ی گرفته و نگاه فرار

 فتر خارج شد.گرداند، بدون توجه از د  ی و سر دهیپاشنه پا چرخ  یرو  ی حرف چ یاز امضاء کردن و گرفتن پرونده بدون ه بعد 

 چشه؟  ست،ی ن زونیم  هی چند وقت تایآناه -

 دوخت:  زیرا به م دش یو ترد  زشدهیر نگاه

 . نیواسش افتاده هم  افتهی که واسه همه م  یاتفاق -

 : د یکنجکاو و مشکوک دوباره پرس  کوروش 

 طور؟ چه  -

 و رک گفت:  تیسرش را باال گرفت بدون حساس  آرتا

 واسه همون ناراحته«  نم یا ده،یواسش خواستگار اومده و مامانم پسند  »

 ! ن؟یآرام و مت یتایآناه  ی تنها توانست بزاق دهانش را به زحمت ببلعد، خواستگار آمده، آن هم برا کوروش 

 ه؟ یخودش نظرش چ -

 شصت اش را گوشه چشمان اش مالش داد:  غهیو ت د یکش  یپوف

 .وقت نکردم باهاش حرف بزنم  دونم ی باورکن منم نم -

تا نه خواهرش را   ابد یب ی منطق ی وقت کرده بود و از دل خواهرش هم خبر داشت اما سکوت کرده بود تا چاره ا  گفت،ی م  دروغ

 اش را! یبچگ  ق یبرنجاند نه رف

 کرد: ی مقابل کوروش مسکوت گرفت واشاره ابرخاست و دست  ش یاز جا ، یاز مکث بعد 
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 من برم.  -

 هم تکاند: ی اش، چشم درشت کرد و لب قیباره بلندشدن رف ک یمتعجب از  کوروش 

 واست...  آوردند ی قهوه م ی کردی صبر م ؟یزود  نیکجا به ا -

 را نرم خاراند:  شیابرو گوشه

 کار دارم... فقط....  کمیبرم که  گهینه د -

 باال انداخت و تکرار.  یابرو

 ؟ یفقط چ -

 زد:  ی لبخندکج

 تو کارا...  ریبهش سخت نگ  ادینداره، ز  ی باشه، آرومه و کار به کس کمیحواست به خواهرکوچ -

 آرام حواله کمر آرتا کوباند:   یزده با کف دست ضربه ا یق یعم لبخند 

 کنم؟! روت رو برم!   یباز  یتپار یگی م  ی... علنا دار مایسفارش نداشت -

 

 که لمس کرده را محکم تر فشرد: ی آرام زد و دست یبا حفظ لبخند پلک ن یهم یلحن اش مزاح بوده برا  دانستی م آرتا

 تخت.   المیمنم خ  ،یدمت گرم، پس هواش رو دار -

 

 و دم گوشش برادرانه پچ زد:  د یکوروش را در آغوش کش هوایب

که   ی کرده من و خانوادم ز یتو عمرم به واهلل... عز دمیتو... ند  ی به مرام ق یرف زه، ی همه چ یهواسش پبعد ِ خدا، تو رو دارم که  -

اجتماع   یسخت مخالف کارکردن دختر تو ی دونی که مدخترش رو بفرسته شرکتت وگرنه   دونه یشده و   یمامان ِ بدقلقم هم راض

 نما هستن.گرگ 

 

 تکان داده:  یهم بامنطق و قاطع سر کوروش 
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 کنه...    غی که در  ی... غمت نباشه دارمش... تو فقط جوون بخواه کیدار  ول یا -

 کرد: ز ی چشم ر ی شانه هم گذاشتند که کوروش با اخم کمرنگ   ی و دست رو د یزده و سرش را عقب کش ی ته دل لبخنداز

 ؟ یدی... من احساساتم اور کنه تو جواب م مینکن  شیهند  گهید -

 خنده پشت کتف کوروش کوباند: با

 واال.  ی ا وونهی د -

 اش گرفت:  خنده

 . می ما چاکر -

  د یچهره بشابش آرتا و کوروش چرخ ی رو  تایآناه  د یتکان داده و باهم از دفتر خارج شدند که نگاه نگران و پر ترد گریدک یبه  یسر

 مکث کرد.  شانیبازوها یدر آخر رو 

 از شرکت خارج شد... ی آرام  یو کوروش انداخت و با خداحافظ  تاینگاه آخرش را به آناه آرتا

کوروش را   نیزل زد، اما نگاه سنگ  توری به صفحه مان ی رگیاش نرم نشست با خ ی صندل یرو  روح ی در سکوت وصورت ب تایآناه

 . کردی حس م

بم   یپشت بندش صدا کند ی حس م زش ی م یکوروش را رو   دهیرا با زبان تَر کرده و موس را در دست گرفته که قامت کش لبش

 شده اش را. 

 جانیا یندارن... چون خانما نایبه سفارش ا ی ازیدستم ن ر یز یخبر نداره کارمندا یداداشت اومده بود تا سفارشت رو کنه... ول »

 من، مثل...  ی همشون برا

 کرده با منظور و نجوا وار افزود:  یمکث

به اونا با   ی ا گهیبزارم شخص مذکر د یحت  ا ینگاه کنم  ی ا گه یبهشون به چشم د دهی اجازه نم رتمیکه غ مون ی مادر و خواهرم م -

 چشم بد نگاهشون کنن« 

 

  دن یقادر به شن  کسچیکه ه  ییاز آن ها  د،یرا به درد شن شینوای خرد شدن قلب ب یدر درون دخترانه اش شکست، صدا  یزیچ

 ست؟ینگری اش نبود جز خود شخص، دلکش شکسته بود. کوروش به او به چشم خواهرش م
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 .رفتی اعصابش رژه م یرو  خ یوارد مغزش شده و از ب یوقت شیو زهر بود حرف ها تلخ

 ثابت نگه داشت. تایصورت گُر گرفته آناه خ یو نگاهش را م دهیاخم درهم کش یناراض کوروش 

 لگد به بخت خودت نزن دختر جون...  هی ار اومده، اگه پسر خوباز آرتا واست خواستگ  دمیشن -

 .د یکوروش رس   زشدهیگرفته اش به گوش تخش یصدا

 به خودم مربوطه.  نشیا  یتون، ول  هی ممنون از توص -

که مهرش در قلب اش جوانه زده،   یکوروش  د یدی ش را هم نمهرگز خواب  د،یکند تا حرف اش را بدون لرزش ومن من بگو جان

 او را بچزاند!  گونه نیا

 باال انداخته و سرش را فاتحانه عقب فرستاد: یی تک ابرو کوروش 

 .موننی نره... بچه ها هم منتظر دعوت م  ادتی ش ی نیریفقط ش  -

آتش بود تا   ی رو نیبنز شتریعرق کرده و کوروش ب شیدست وپا د،ی کش  شیدست عرق کرده اش را محکم به گوشه مانتو  کف

 آتش درون اش!   یخاموش  ی برا یآب

 

 به زحمت جواب داد:  د یکش  یکالفه و عصب   نفس

 حتما. -

 .کند یم   بیهم از پشت سر او را تا دم اتاق تعق تایآناه یو حرص ی نگاه عصب کند،ی زده عقب گرد م ی لبخندمحو کوروش 

آب   ی به دست و صورتش بپاشد بلکه خنکا ی تا آب  ودری م یبهداشت سی با حرص سمت سرو کشد ی به صورت ملتهب اش م یدست

 .کاستی صورت اش را م  یداغ  یفقط کم  ،یکم

 

 *** 

  یگل رو مه  قراری اش خارج کرد، نگاه دلتنگ شده و ب ل یاز عقب اتومب یسالم و صلوات دست معشوقه اش را نرم گرفت و به نرم  با

 :د یخوشحال مادرش دم گوشش رس  یبزرگ مجتمع اشان در گردش بود که صدا واریدر و د
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 تو مامان جان، هوا هنوز سرده.  م یبر -

کوچه خلوت اشان انداخت همزمان هم با بغض جواب مادرش را   دهیدار ودرخت سر به فلک کش یچشم رو  ی و دلتنگ  اقیاشت با

 داد: 

 مون. کوچه آروم   نیا یتنگ شده بود مخصوصا برا جانیا  ی دلم براکه چقد    یمون... وا مدت اومدم خونه  نیبعد ِ ا -

دخترش را گرفته بود، لب جمع کرده رو به هرمزخان که در سکوت ولبخندزنان به   ی به آرتا کرده که بازو یبا سر اشاره ا لدایگ

 چانه پراند: یبود، با تشر آرام ره ی دخترکش خ

تازه   رسرتی... بابا دختر تو خدهینم تیهوا هم اهم یو گرم   یبه سرد  کنهی لج م ی خودت وقت نیبهش بگو، ع ی زی هچیالاقل تو  -

 ! یمرخص شد 

 

 پشت دست محبوب اش نشاند: ی بوسه آرام یزده با چشمان چراغان یقیلبخندعم آرتا

 . یبچرخ  اطیکوچه و ح ی و دوباره تو  یایتا ب یوقت دار  یداخل، تو کل  م یبهتره بر گنی راست م  یی زن دا -

مدرن، بالکن   ی آپارتمان یکوچک شدند که تنها حُسن خانه ها اطیخوش داخل ح ی آرام تکان داده و هرچهارنفر با دل ی سر گلمه 

 جادارشان بودند.   یها نگ یبزرگ و پارک یها

  یکف را زد. از فاصله لبخند به لب برادکمه طبقه هم  دش،یدسته کل افتنیسمت آسانسور پا تند کرده با   یسرسر لدایگ

 . کردی اش فوت م  یسالمت  یسوره و ذکر خوانده و از دور برا  رلب یدخترکش ز

 

 دخترکش را لمس کرد:  ی گشود با تعارف بازو جان یآمدند، درب آسانسور را با ه کیگل و آرتا به همراه هرمزخان نزد که مه  نیهم

 .د یبفرمائ -

طبقه خودشان را لمس   یرو  لدایپشت سرش وارد شدند و انگشت گ یو آرتا اول داخل شدند، سپس همگ  لدایگ  تیبا هدا گلمه 

 :د یو ذوق خند  جانی کرده با ه

 . یخوش بگذرون ی و کل  یرو دعوت کردم تا تنها نباش  ایامشب گالره و مح -
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  ی ایو جو زدی ه مدام به او سر مک  یشده تنها شخص مار یب یکه از وقت  دانستی لبش خشک شد، مادرش نم  یگل رو مه  لبخند 

 احوالش بود تنها آرتا بوده وبس!

 بودند!  یاو دلواپس نبوده و دوست دوران خوش  ی برا ی را دعوت کرده که ذره ا یامشب کسان حال

 د.مداخله نکن  ی در مسائل مادر ودختر  دادی م  حیگل شده اما ترجمه  یتیانداخت، آرتا متوجه نارضا نیی کرده و سرش را پا سکوت

  یلدایامشب را ندارد اما او هم با توجه به گ  یبه مهمان لیکه تما دهیبود و از واکنش دخترش فهم یا  دهیادیهم مرد دن  هرمزخان

به   ی ها لبخند به لبش آمده وشوق دخترکش را دارد زبان به اعتراض باز نکرد بلکه با پلک باز وبسته کردن دلدارکه بعد مدت 

 داشته باشد. مشزده تا آرا لدا یگ ر یچهره دلگ 

 

و   دهیش جها  یشمیرا با قوا احساس کرد، دلتنگ و وابسته نم اشک به چشمان  ی زندگ ی وارد شدن به خانه اشان، بو  نیهم به

 گشت.  ریگلو و دهان اش اس  انیم  ینیبغض سنگ 

  ک یآرتا را گرفت در کنارش در کنار درگاه درست نزد یبا سرانگشت بازو کرد ی چهارطرف خانه اشان را رصد م یبیطور غر کی

 بودند. ستاده یا یکمدجاکفش

 . د یلن را با نگاهش کاوسا ی گذاشته، بغض آلود همه جا ی بار بوده که پا به خانه پدر نیاول  یبرا انگار

مدام در   یانگار شخص شد ی م دهیخانه د  ی جا یکه گرد وغبار غم در جا  تفاوتن یهمان شکل قبل اش بود با ا زیچ همه

 را طلب کرده!  یز یو از خداوند چ  دهیکش نیچهارطرف خانه اشان آه غمگ 

 !زدند ی م  ادیرا فر ییزها یانگار، روح داشتند و چ گفتند ی با او سخن م  وار یود  در

 .بخش گرم و آرامش  د،یوزی صورت اش م یمطبوع اش، نوازش گونه رو یبا آن گرما  یشیگرما ستمیس  

 سردش را نوازش کرد:   یآرتا، سر انگشت ها دست

 م؟ینیبش م یسردته، بر زم یعز -

آرتا قرار گرفت   نیزبیراس نگاه ت ر یدماغ اش در ت  دنیآب آورده اش را با باال کش ی تکان داده اما چشم ها یسکوت با بغض سر  در

 پچ زد:  نیکه آرام دم گوش دلبرکش دلنش

 ... ماینداشت ه یآ آ گر -
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 انداخت: نیگرفته اش نجوا گونه طن یصدا

  یمدت طوالن ه یواسه   یوقت ی ستیکه دختر ن ی درک کن یتونی تنگ خونه و خانوادم بود... تو نم یبه خدا.. دلم بدجور تونمی نم -

 خونه بابات...  ی ایبعد ب یتازه نازدونه هم باش  یدور خونه بابات باش 

 کند.  ی زار  هی گر ی از ته دل و کم مانده بود بنا د یکش یآه

مون  خونه  ی... آخ که چقد دلم برا یکنیوقت درکش نم چ یسرت نباشه هکه تا باال  یسر ه یسا یعنیخونه آرزوها  یعن یخونه بابا،  -

 ... یلی... خیل یذره شده بود... سخته خ  هی

  تیخاص اش نرم با هدا نیپلسیبا حفظ د نیشده بود بنابرا لدایو معنادار هرمز خان و نگاه کنجکاو گ نیمتوجه نگاه سنگ  آرتا

 چرخاند: لدایسرش را سمت گ ی نشاند بعد با لبخند  ییرایپذ  ی کاناپه راحت ی گل، او را رودست پشت کمر مه 

 که ضعف کرده!   اریگل بواسه مه  کم ی ،ی دار ی ز یچ ی اگه شربت یی زن دا -

 

ش بود که هرمزخان  خود یانداخته در حال و هوا نییچکه شده اش را زُدود، سر و گردن پا یگرفته با سر انگشت، اشک ها گلمه 

 کنارش نشست و دست دخترکش را با مهر پدرانه اش لمس کرد.

 دختر بابا؟  شدهی چ -

 و نجوا وار گفت: د یسر دخترکش کش یرو یزده و دست ینیلبخندغمگ 

 آره بابا؟« ،ی بهت گفته که بغض کرد یز یچ ی پسرصلوات نیا »

 :دادی پدرانه هرمز فشار م نه یداخت و سرش را محکم به س خود را در آغوش پدرش ان یآرام با دلتنگ  د،یگل ترک مه  بغض

تون دادم... منو  قدر شما رو ندونستم با کارام رنج  وقتچ یدوست تون دارم که ه ی لیباال سرمه بابا... خ تون ه یخوبه که سا ی لیخ -

  ی ا گه ید زی چ یو زخم زبون هم بهتون زدند... جز شرمندگ نید یو اون حرف شن  نیاز ا ی خاطر من کلبه  دونم ی بابا... م د یببخش

... اگه... اگه  لدامیبابا و مامان گ نیمن شماها  ی ... تموم دلخوش کردمی نکرده، به واهلل دق م یندارم بابا... شما رو من اگه نداشتم خدا

 ... باشه بابا... باشه؟ د یبودم من رو ببخش ی دختر بد 

 

گرفته انداخت با باال فرستادن ابرو و پلک گذاشتن، چند ضربه آرام و نوازش   ی لدایبه گ ینگاهمیزده و ن یلبخندمحو  هرمزخان

 گل زد: گونه پشت کمر مه 
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  ی ... منتهی بود یتر  گناهی از همه ب  می دونی... تورم همه ما م کنهی دخترم، دختر آدم که به پدر ومادرش بد نم  ییما  زیتو همه چ -

فکر   ندتیو آ ی و به زندگ ی بهش فکر نکن گهیبرگردوند، بهتره د  شهیرفته و نم  گه یکه گذشته د یز یبابا جان، چ یبدشانس بود

 بابا جان.  یکن

لب    یدارخش ی با صدا د یاش را باال کش ین یپدرش، ب یحرف ها  دنی کرده و با شن یتابی در سکوت در آغوش پدر ب قه ی دق چند 

 :د یبرچ

 شما، بابا جون؟  ی دوستم دار ی عنی -

با   د یاش کش  س یگونه خ  یگل شاد شد، دست نوازش رو درش عمق گرفت، ته دل اش از لحن کودکانه و حسادت وار مه پ لبخند 

 اش کاشت:  یشان یپ یرو  ی بوسه ا ی مهروز

وقت بهش شک   چیه  م،یکه فکرت بهش قد بده، دوستت دار   یاز اون  شتریب ی لیو من و مادرتم خ ییدختر ما شه یتو هم زم یعز -

 نکن، باشه؟ 

 

 تکان داد.   یهمزمان هم سر د یسرخ شده، بزاق دهانش را بلع ی نیو آب آورده با آن ب سیهمان چشمان خ با

 .آمی باباجان... من برم لباسم رو عوض کنم م  نیآفر  -

ا قلب دردمندش با  روزه نیشد، ا سیسرو  یاش  نهاده و راه نه یقفسه س   یبرخاست دست رو  نیسنگ  شیاز جا ی به آهستگ  هرمز

 .د یکشی داشته که با هر طپش، درد خودش را به رخ جسم فرسوده اش م یاو سرناسازگار

آن را داخل   یپاچگ برداشته و با دست  یاز قوط یکیسرخ  ی با صورت  د یکش رون یکت اش ب  بیج  ی اش را از ال یزبان  ریز قرص 

 بزند. آب به سر وصورتش  یدهان اش انداخت و چهره اش سخت شد تا مشت 

 

صورت ورم کرده وسرخ شده   دن یبا د یول  ستاد یگل اکنار کاناپه مه  عیسر ی گرفت با قدم ها یبهداشت سیچشم از در ِ سرو آرتا

 بم شده لب زد:  هوای دسته کاناپه اش انداخت و ب ی تنه اش رو م یتکان داده، ن  یگل، با تاسف سرمه 

 ؟ یکرد ه یباز گر -

گل بود  زرد رنگ مه  یناخن ها ی ساده اش نشست. نگاه آرتا هم رو یدستان ساده و ناخن ها  ینگفت و نگاهش رو  ی زیچ گلمه 

 ها قرار گرفت: شفاف مقابل آن  زیم  یشربت آلبالو رو  ی حاو ی نقره ا ینیکه س 
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 شربت خنک... نمیها ابچه  د یبفرمائ -

برداشته با عطش   یوانی گل لرا نگاه کرد که مه  وانی ل ی نیده با بدبشربت لب جمع کر ی و سرخ زیوسوسه انگ  ی ها خی دنیبا د  آرتا

 .د یالجرعه همه را سر کش

 باشند و... ختهیر ی زیچ وان یبرداشته به دقت براندازش کرد انگار داخل ل یوانی و اخم ل  د یخورده با ترد ی تکان ش یگلو بکیس 

 شد:  رهیبه او خ لدایگذاشت که لحن متعجب و چشمان گرد شده گ شیرا سرجا  وانیکرده و ل   یتر نوچ  نیبدب

 اوا!  -

 ؟یآرتاجان؟ دوست نداشت  ینخورد  چرا

  ی را رو گرش یکمربندش گذاشت؛ دست د یدست رو   رانی برخاست سرگردان و ح شیاز جا صالیبا است د یمحکم ساب ی را رو لبش

 :د یصورت ملتهب اش کش

 برم... شرمنده... د یمن... خستم با -

 گل مانع رفتن اش شد.و گله مند مه  یعقب گرد کند و از خانه خارج شود، لحن شاک خواستی که م  تا

 ...رهی که من حوصلم سر م  ی آرتا... تو بر -

ملوس   رلبیزده ز ی گل لبخند محوانداخت که مه  یق یگل نگاه دقرا برگرداند با چشمان دو دو زده به صورت جمع شده مه  سرش 

 نجوا کرد:  نیریو ش 

 بمون.  -

برخاست و   شی از جا ی آرتا را حس کرده به بهانه ا ش یگل تشو. مه کند یاش، با جان و دل قبول م  یچشمان زندگ  دنیآرتا با د  و

دست آرتا را با خود   "میآی م گهیساعت د  ه ی "گرفته با گفتن لدا،یشده گ  کیو بار ره ی دست تنومند آرتا را بدون توجه به نگاه خ

 سمت اتاق خودش کشاند.و  دهیکش

 دخترانه اش شدند.  یگل شده و باهم داخل اتاق نقلمه  یهمپا ی وافر یو با حس  یراض آرتا

  شیرو یشد به آرام ک یخرمان سمت تخت اش نزد یض یبا لبخند عر دهیاتاق اش را نفس کش یدست اش را رها کرد، هوا گلمه 

 نشست.
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دستان   یرا ال دش یگل، دست سفآرام مه  ی نشست؛ در سکوت و نفس ها رساند و کنارش  چی فاصله را به ه  یرگیبا خ آرتا

 تنومندش گرفت با انگشت شصت مشغول پشت دست اش شد.

 . یممنونم که موند  -

 پچ زد:  زیتر و رعب انگ  بم

 .یم داشت منم ممنونم که نگه    -

 :د یقطور مردانه آرتا کوب یبه بازو  یکرد با مشت آرام  ی زیر خنده

 ! یزنیهوا م  ی و تو  یچقدم پررو  -

 دانستی دونفره اشان که فقط خدا م یتنها  شان، یداشت حال و هوا ی بی اش چرخاند حاال رخ به رخ هم بودند، حالت غر گردن 

 .بای عشق دو طرفه و ز ن یچقد پاک و منزه بوده ا

 اومد؟  ومد، یتوام که بدت ن -

 .خواستی و او را با تمام وجودش م ستادهی او ا یکه همه جوره پا  ییاو  یبرا  اش اغوا گونه بود خنده

 بهت بدم. ی تکون ه یخواستم  شه،ی ازت گرم نم ی بخار دم ید -

 :د یپرس  ند یآمده، راغب تر از قبل خوشا رون ی گل بکه از دهان مه   یخوشحال از لکنت نداشتن جمله ها و کلمات آرتا

  گه ید دم یدست از خطا بردارم که پشت گوشم د  د یمن رو بابات بسته که نبا یدست وپا ی باشم... منته یجورچه  دونم ی من م -

 ! نمیبی دخترش رو نم

 زد:  ییدندان نما لبخند 

 ! دونستمی ... نمیوا  ،ید یترس ی از بابام م نقد یاوه... ا -

 :د یگونه اش کش ی دستش را رو پشت

 تونستم؟ ینم  التیخوگرنه من به  کایرقمه نذاشت تنها ببرمت امر چیت بفکرته که ه... بابازارمی من احترام م ست، یبحث ترس ن -

  شیموها یگل باال آمده رو مه  ف یتکان داده که دست نح  نیبه طرف یسر کشاند،ی م  راهیب یکرد، داشت بحث را به جاها ینوچ

 نشست.
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معشوقه اش گذاشت و   ی پا یرو  تعارفی خوشش آمد که سرش را ب  کرد، ی بلندش را نوازش م یموها  نیبخش و دلنش آرامش

 را به لبه تخت نگه داشت. شیپاها

 انگشت به دهن بمونن... ل،یکل فام  ی که تو رم یجشن بزرگ بگ  هی برات  خوادی دلم م -

 ؟یش یبگم ناراحت نم ی زیچ ه یآرتا  -

 کرد:   هیکف دستش هد  ی رو نیریش  ی بوسه ا ده،یدستش را باال کش  کف

 ه؟ ی جانم، گوشم با تو -

 

بسته اش و لبان   ی اندک چشم دوخت، چشم ها شیگرفته از باال سر به چهره جذاب و مردانه آرتا با آن ته ر وار یاش را از د نگاه

 بازش.  مهین

 تو...   -

 آب دهانش را بلع کرد:  ی سخت به

 ؟یخواستیرو م  ن یهمون نگ  ا ی وایتو ش  -

که   ی حرف ی شد ول مانیگل هم از گفته اش پشتخت دو زانو نشست که مه   یرو  خیدفعه چشمان اش چنان از هم باز شد و س  کی

 برگرداند. آبرو را پس  شودی شده و نم یکه ق ی درست مثل آبرو  گردی آب رفته و بر نم ی به جو گریزده شود د

 بهت گفته؟  ی زیچ ن یهمچ ی ک -

 

 باال انداخت: یشانه ا  یکرده اما با دلخور   یرا دچار کالف پهن  شیسوال هاآرتا، پک  ی کالفه و حرص لحن

 ...خواستمی... من... فقط... نم کسچ یه -

به خدا وگرنه راجع به عشقم به خودت   یا  وونه یچه برسه خواستن، تو د  کردمی از اون دخترا رو ککم حساب نم کدومچ یمن از ه -

 از خودم دوست دارم خره!  شتریرو ب ... من احمق تو یافتادی هرگز به شک نم
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به دو طرف تکان داده و دوباره سرش را   ی شده بود، با خنده او، آرتا هم با تاسف سر ی هم خنده اش آمده بود هم حرص گلمه 

 گل گذاشت:مه  یپا ی رو

 به خدا، تو رو به چه شوهر!  ی هنوز بچه ا -

جفت چشمان اش کاشته شد،   نیاش درست ماب یشانیپ یکه مهر داغ و مطبوع رو   ندازدیگا بغر به جان مه  خواستی م دوباره 

تندتر نبض زدن داشت، حس    یکه قلب اش بنا ی . طورشد ی گل ممه   ی دایوش  د یمر  شیاز ب شیزده؛ ب ی چشم بسته لبخند پهن

 به سمت قلب و روح اش هجوم آورده بود.  ی مختلف یها

خود   یبود چراکه او را تنها برا صیگل اش حرآرتا به تمام وجود مه   یخواستن، حرص داشتن. آر  ت،یعالقه، مهر، حما عشق،

 و مالک اش.  دانستی محق م 

 ؟ یساکت -

 نیقصد جان اش را داشت بنابرا شیها یخطرناک شده بود با دلبر  یادیامروز ز بارویگل زمردانه اش خارج شد، مه   نهیاز س  یآه

 . کردی م  یگرید ز یحواسش را پرت چ د یبا

رنگ   ی الک گلبه تیکرد و در نها  یشده، چندتا الک را بررس  دهیچ شی لوازم آرا ز یم ی برخاست، رو  لیمی و ب ی به سخت شیجا از

 داد:   هی کج شده، چانه زاو ی گل چهار زانو نشست با ابرومه  ی را برداشته و جلو

 . اریناخن هات رو ب -

 

 را صاف مقابل چشمان آرتا گرفت.  شیانگشت ها ، یتکان داده بدون سوال یآرتا، سر  د یجد  یمتعجب از کارها گلمه 

 خودش زد:  یبه ران پا ی لبش کج باال رفت، با چشم اشاره ا  گوشه

 پام تا واست الک بزنم.  یانگشتات رو صاف بزار رو  -

 گفت:   یناباور نیاش گرفت درح خنده

 ! اونم تو؟« ؟یالک بزن »

انگشت ها   یدستمال ها را ال  ؛یگل، جعبه دستمال را هم برداشته با کندن چند برگ دستمال کاغذ ن مه به لح تیبدون اهم آرتا

 . د یکش شیناخن ها یبادقت برش الک را نرم و آهسته رو  زشدهیقرار داد با چشمان ر ق یمرتب و دق
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 . دادی را داشت انجام م ایکار دن   نیترکه انگار مهم زدی الک م  یخنده اش را به زور و زحمت کنترل کرده بود، آرتا طور گلمه 

بعد با   کرد،یآغشته م یکوتاهش را به رنگ گلبه  یناخن ها ی کی یکی ژش یشد، با همان پرست گرینوبت دست د  قهیاز چند دق بعد 

 سرش را باال گرفت و: تیرضا

 ... یوم شد هتم  ایب -

 زد:  یباال انداخت، پوزخند  ی گل و چهره سرخ شده از نگه داشتن خنده اش، ابروباد کرده مه  ی لپ ها  دنید با

 ...تا  یمنفجر بش د یحتما با گهیبابا... بخندد د ینترک -

را فراموش کردند، مکان   زیبود که همه چ  ن یریو ش   بایو آنقد خنده اش ز  زدی گل که جادو وار قهقه مخنده از ته دل مه  کیشل با

 ...دند یشنی گل را مخنده مه  یکه در سالن با تعجب صدا ی و هرمز لدایوجود گ ی و زمان حت

 

  ریهرمزخان سر به ز یسالن، رو به رو  ی حاکم شده در فضا نیدر سکوت سنگ  اندازد،ی پا م یانداخته و پا رو نییرا پا سرش 

 . دادی وکاست انتقام م کمی ب ماندهی باق ی مهربان اش، حرف ها  یینشسته تا دا

  خوامیدختر دم بخت... نم  هی باشه... من آبرو دارم و  یو شرع یرابطه شما رسم نیا د یبا ی ول نیبه اسم هم بود یاز بچگ  دونمی م -

 ؟یفهمی به دخترم بزنن، م ی ا گهید ز یبار انگ چ نی ا ها،ثیها وحد با وجود حرف 

 

بود هم از دست منطق کامال   یو حرص ی عصب دهد،ی اش را تکان م  یپا رک یهست کند،ی اش نفوذ م قهیشق یعرق رو  زیر  دانه

 .رش یپاگسخت و دست  نی اش... هم از قوان یی درست دا

 :زند ی اش نبض م قه ی که شق کشد ی م  یپوف

 ... نایعقد ا یبرا م یما م، یهمه مون دور هم جمع هست ده،یفردا شب که ع -

 به در اتاق دخترکش چشم دوخت.  یگردن اش برگرداند با نگران هرمزخان

 نگرانشم که...  -

 حرف اش آمد. ان یمردانه م آرتا

 دارم؟  یخواهش ه یمن ازتون  ی... ول مونهی نم ی نداره، مامان قبول کرده پس حرف ینگران -
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 کدر و مغموم هرمز سمت خواهر زاده اش گره خورد:  نگاه

 بگو...  -

 : د یودستان اش درهم تن ده یکش ینفسشاه

  یکرده برا ه یو کارشم حرف نداره، بهم توص ه یکه دکتر حاذق  ی... پرفسورکایامر م یگل برسفر با مه  ه یبعد از عقد،  خوامی م -

 ... ششیپ میدرمان بر

 : د یلبش را جوئ  گوشه

...  یچطور  دونم ی ... نمزنهی و به جون اش م   شهی اش گسترده م شهی حاد شده، اگه درمان نشه، ر  ی گل دچار افسردگ گفته مه  -

 گل خوبه و... االن حال مه  ی ول

 

 ... دخترم سالم سالمه. ارنی.. حرف در مگهیحرفا رو نزن د نی ا ،یجا ش یببر ستیالزم ن -

 شد: رهیخ اش  یی به لحن مصمم دا ی زده با گنگ  بهت

 ... کنهی م  یگل هنوز درمان نشده اون داره دوره نقاهتش رو طمه  ، ییدا  یول -

 

 افزود:  یبا حرص مشهود با تُن بلند  یبه سخت  زدی اش را باال گرفت تا مانع جمالت آرتا شود، دلشوره و قلب اش تند م دست

 گل نبود؟! تو مگه قصدت ازدواج با مه  -

 کرد: دایاش درهم قوس پ ییدا  یدر سکوت فقط نگاهش کرد که گره اخم ها آرتا

  ن یتو به ا یتازشم اون طفلک از دست کارا  ، یبزن  خودیپشت سر دخترم حرف ب گه ینشنوم د ؟ یگیکه م   هی خزبالت چ نیپس ا -

 روز افتاده... 

 ن آورد. اش ناخواسته زخم زده و منت اش را به زبا یی هم فشرده شد، دا یآرتا رو  فک

بزنه   زویهمه چ د یاونقد دوستت داره که ق  دونمی شدم به وصلت شما دوتا... تنها به خاطر دختر خودمه که م  یراض ینیبی اگه م  -

 درازتر برداره.   مشیکه بزارم پاش رو از گل ست ین یبه معن  نیا ی ول
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بود و نگاه   تازک یمزخان درست مثل مادرش، هر  یتمام صورت اش سرخ و داغ شده وقت شد،ی م دهیهم ساب  یآرتا محکم رو  دهان

 .انداختی به طرف مقابلش نم

 جمع را در دست گرفت.  ،یکرده با لبخند سطح ی انیکه پادرم سوختی آرتا م ی دلش برا لدایگ

خوب شدن روابط حسنه دو   یبرا ستی هرمزجان... بهتر ن مید یند  یو تاحاال هم ازش بد   هیپسرخوب ی لیاتفاقا آرتاجان هم خ -

 ؟ یجزوئ  یزای نه چ میخانواده باهم گپ بزن

 

 .آمدند ی و هرمزخان م لدایگ ی افتاد، وقت رفتن بود چراکه مهمان ها یفانتز  ی نقره ا وار یساعت د ی آرتا رو نگاه

 برخاست. یقیدست به زانو گرفت با نفس عم ی کرده و با پوزخند  یمکث

 شد. دهیز هم همراه قامت او، کشو اخم آلود هرم  لدایمتعجب گ نگاه

 ساعد دست اش انداخت. ی دسته مبل برداشت رو ی اش را از رو کت

 . نیبهم خبر بد  نیداشت ی بار ی اگه کار کنمی خب، من زحمت رو کم م -

 بلند شود، سرد جواب داد:  شیبدون آنکه از جا تفاوت ی ب هرمزخان

 . شیپ ریخ -

 دستان اش درهم قالب کرد: یو با شرمندگ   د یلب گز لدایگ

 ؟ یزود  نیآرتاجان... خونه خودته کجا به ا  یموند ی وا! م -

 : مودیپ یزده راهش را سمت خروج یخند تکان داده و کج   یبه نف یسر

 اگه خدا بخواد... خداحافظ. میآی فردا شب م ، یمرس  -

رفت بدون آنکه   نییاش، در سکوت از پله ها پا ی توس  راهن یرا به پا کرد با صاف کردن لبه پ شیدرگاه خم شده و کفش ها  یجلو

 منتظر آسانسور بشود... 

 .ستادی هرمزخان دست به کمر ا یجلو ریمحض بستن در، دلگ  به
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   ؟ یدل اون بچه رو خون نکن ی تونست  ینم -

 :د ی توپ  یقی را برداشت و با اخم عم ونی زیکنترل تلو هرمزخان

 شروع نکن که حوصله ندارم.  ی کیتو  -

 تکان داد: ی با تاسف سر لدایگ

اگه تو   یرو قبول کن بچه خواهرت، حت نی... ضمناّ ارهیبه دل بگ  نهیوقت ممکنه ازت کاون قراره داماد ما بشه اون  ی نخوا یبخوا  -

  یبهش بزنم دکترش هع ی رگل تا س مه  شیپ رفتم ی م ی ... من که گاهخوادی دخترمون رو م یل یاون خ ی ... ولیقبولش ندار

م، خورد وخوراک تو  که مادرشم بهونم خونه  ی من ،مونه ی دخترتون هم م  شیتا عصر پ ره ی مکه هر روز  ه یاون پسره ک د یپرس ی م

گل دوباره  تا مه   ستادهیوا ش یهمه چ یو پا  دهیکه واقعا براش زحمت کش  یکس  یموندم ول  ی م ششیپ یبود که فقط چندساعت

 د یچرخی پروانه دورش م نیو اون ور ع نی گل امه  ی کاراکه دنبال   یده روز  نیماه تموم، فقط، فقط آرتا بود... ا ه یسرپا بشه اونم 

هنوز    یگلم تازه خوب شده ول دوتا نکن... مه   نیا گریخون به ج نقدم ی ... ادنیچه برسه د دمیهم نشن  ل یفام ی تو  یمن حت

 کرد؟!   یآرتا رو ول نم ی اچشماش بسته بود دست یوقت  یحت  ید ی. تو ند ترسهی م

 : د یخفه غر یهرمزخان کالفه و عصب 

  نیخورده هم باشن، دوماّ پوران دخت به هم ین یریاگه ش  یاوالّ اونا نامحرم هستند حاال حت سوزه،ی م  نید ِ دل منم واسه هم -

  یسنگ ال توننیرو عروس خودش بدونه... سوماّ تا م  ستیکه پشتش کم حرف ن ی دونه پسرش... دختر ی کی دهی اجازه نم ایراحت

 رو ببوسه و بزار کنار...  یتا عشق وعاشق ندازنی کار پسره م

از   دانستیرا م  زی... همه چرودی با تکان دادن سر، سمت آشپزخانه م کند ی نثار هرمزخان م یمغموم وغم زده نگاه پرحرف لدایگ 

که خب   د یرس ی تا به خواسته اش م دهد یمنگه قرار م   یرا ال زش یاحتماال دختر عز تا سفت وسخت بودن پوران دخت که  ینیبدب

 ...شودی م روز یهم پ شهیهم

مشغول در سکوت مشغول    یبا فکر  گذاردی بود را داخل فر م  یزعفران یران مرغ ها  یفر که حاو  ی نیدر دل اش نبود، س   دل

 ...شود ی ساالد خرد کردن م

 *** 

دور تا دور اتاق اش را از نظر گذارند. جز تنفس    دهیواهمه و ترس  چاند،یپ  شیه اش را با وحشت دور پاهازد  خ یلرزان و  یها دست

 نبود.  ی ترسناک ی زیچ گریباد در پشت پنجره اتاق اش، د دنیمقطع اش و وز یها
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آرام بودن خانه ادغام شده با   داد،ی در سکوت خود را تاب م  بانهی گذاشت و غر شیکاسه زانو   یمرده سرش را هم رو و دل  نیغمگ 

 .ستینگری کرده و با وحشت اطرافش را م  قراری بود، سخت آشفته و ب دهیاش را د  یشب، او را که کابوس تکرار یکیتار

  یمرد   داد،ی ن م نفر را نشا کی همه  شی کابوس ها د،یمکی جانش را ذره ذره م  رهیماه کامل با آن خو گرفته و ش   کیکه  ی درد

اش را به   نیسنگ  ی مشت ها کرد، ی م دش یش مدام تهد کلفت و خرناس  یبا صدا داد،ی مدام او را در خوابش آزار م ه یخشن و کر

هو   کیبا  بانه یغر ش؛یها غ ی ج یکه صدا  یکرد، طور ی زهرترک م شتریرعب آور او را ب  یو قاه قاه با خنده ها نواختی تن او م

 .شد ی شب درجا خفه م  یاهیاش در خفا و س  دارشدنیب

  ی برا گریبوده، د نینشده بودند... آخر خواب اشان هم هرچقدر سنگ  دار یو هرمز ب  لدایزهرآورش، گ  غ یج یبود که با صدا بیعج

 .شد ی م شانیدایدر اتاق اش پ د یهم که شده با  دن یسرک کش

 

 صبح بود!  م ینسول، ساعت کوچک اش را برداشت. چهار ونک زی م ی داده و از رو ه یو سرش را به تاخ تخت تک  د یکش یآه

  ی فکر د یشده با  یخواب که از چشمان اش فرار  ده، یهم خسته بود و هم ترس  د،یعرق کرده اش کش یشانیپ یرو   یدست  یکرخت با

 .ردیطپش قلب اش آرام بگ  یتا قدر کرد ی به حال االن اش م

 

 .شودی با مرتب کردن لباس اش از اتاق خارج م  کند یملحفه اش را صاف م   شود،یزده از جا بلند م  خی یپاها با

که متوجه خر وپف بلند پدرش  کند ی در را باز م ی در سکوت آرام ال رساند،ی لرزان و کوتاه خود را به اتاق پدرش م  ی گام ها با

به چشمان اش   یبند مشکه مادرش که چشم اتاق را روشن کرده؛ با تعجب و مات ب  یاز فضا ی. نور مهتاب از پنجره قسمتشودی م

 . دادی اشان م قی... خبر از خواب عمخوردی م اش آهسته تکان  نهیزده و قفسه س 

 باره رها کرد با تکان سر سمت آشپزخانه راه افتاد.  کیو در را آهسته تر بست. نفس اش را  د یدهان اش را بلع بزاق

 آشپزخانه، جفت ابروان اش را باال فرستاد. ی و سنگ مرمر زی م ینظمی و ب یختگ یربهم  دنیآشپزخانه را زد اما باد د یکل

 ! ده؟یخواب لکس یوسواس داشت، چگونه ر مادرش 

. به گالره سرخوش  کردی م ر یشسته شده شد، همزمان هم  در شب قبل س  ی ظرف ها ی مشغول جمع آور د یبا ترد د یرا گز لبش

بزرگ   رییتغ  ک ینبود،  یشگ یهم ایکه مح  ی ایمح ا یاش، هرمزخان را روانه اتاق کارش کرده بود  کی بساط رقص و موز امدهیکه ن

 . کردی اکتفا م ی از جمع، تنها به لبخند  ی و برعکس در گوشه ا  هنبود  طانیکرده بود آن هم مثل گذشته شر و ش 
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 داشته بودند!   یگل علنا نقش نخود و مه  ایجمع زنانه اشان، تنها گالره و مادرش خندان بودند؛ مح  در

 . ختهی اش عبور کرد به حال باز گشت، به آشپزخانه بهم ر شبید ی کرده و با پلک بستن کردن از خاطرات خنث تبسم

و خود را مهمان    ختهیآب داخل قهوه جوش ر  یمقدار دهد،ی ها قرار م نت یرا هرکدام را در قفسه کاب  ده یدستمال کش  یها بشقاب

 .کند ی طعم تلخ قهوه دم صبح م

 .اندازدی داخل تراس آشپزخانه اشان م  یهم سرک یگاه نوشد ی بدون شکر، قهوه تلخ اش را مزه مزه م تفاوت یب

 ...افتد ی م ی برق لیوسا  زکردنیس دستمال برداشته به تمانداخته با وسوا نکیقهوه اش را درون س  ماگ

  زیحواله آشپزخانه تر وتم ی قینگاه دق  کشد،ی عرق کرده و سر نبض زده اش م ی شانیبه پ یدست زند ی را که به برق م یسماورگاز

 اشان بود.  یخلوت آشپزخانه نقل ی و آرامش فضا  یرنج و زحمت اش، برق زدگ حاصل دست اندازد،ی م

شش و   یرا تلف کرده تا صبح شود، عقربه رو  ی ادیوقت ز فهمد ی م دشان،یسا ی با یسا خچال ی می ان داده با نگاه به تاتک یسر

 بوده و او هنوز خسته و درمانده بود. مین

  ارخردیبشقاب خ ،یسر سماورگاز  ی بعد از دم گذاشتن رو اندازدی م ینی چ ی را داخل قور یمحمد هل و گل حهیخشک با را یچا

داخل بشقاب   خچالیآلبالو وکره راهم در  یشکرپاش و مربا  دهد،ی قرار م  زیخورده وسط م ربرش یبه همراه پن ی شده و گوچه فرنگ 

 . رودی به سمت اتاق اش م شودی از آشپزخانه خارج م از،ینمورد  لیگذاشته بعد از چک کردن ِ وسا

با گرفتن   اندازدی اش م ی دم اسب یموها ی رو یاش، شال قهوه ا  نیشلوار ج  دن یاش را به تن کرده با پوش  ی ساده مشک یمانتو

 . شودی از خانه خارج م د یپول و دسته کل فیک

چشم   ر یافتضاح ز یسپس به چهره زرد رنگ اش با آن گود  نه یبه محض داخل شدن، نگاه اش به آ  ستادهیدرب آسانسور ا  یجلو

 . خوردی اش گره م

  ی شکسته تر شده، ابروهاو دل  رتر یبه اندازه ده سال پ کند ی حس م شود،ی م  دهیکش  شیچشم ها ریز  شیسر انگشت ها اریاختیب

 .زند ی تو ذوق اش م یلیپُر شده و لبان ترک خورده اش خ

 تر و پژمرده تر از قبل مبدل گشته بود.  ف ینح ه، یو ضعف بُن  یماریحاال با وجود ب یخداداد  یبا یآراسته و ز شه یهم گلمه 

 .شودی محض توقف آسانسور شتاب زده خارج م به  د یکش یآه

 ... ارش یو بخت  ی از زندگ  د یند  ر ینکردن و عمر رفته اش، خ ی جوان یبرا د یجوش ی وسرکه م ر یاش س  دل
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 خواستی سر شب که م آمد،ی م ادش یبه   شیموها د یکرده و مدام چندتار سف ی سنگک، خودخور ییتا برسد مغازه نانوا  ریبه ز سر

 و خشک اش افتاده بود و حاال صورت پژمرده اش! حالتی ب یها نگاهش به موهابعد مدت نه،یآ  یرا باز کند جلو  شیموها

 

بود،   یتوپر یخواست که برگرد که شاطر که مرد  د یمتوجه خلوت بودن اش شد، لب اش را گز ،ییبه مغازه نانوا دن یمحض رس  به

 زد:  شیمتوجه اش شده وصدا

 ؟ یخوای خانوم، نون م -

 زده اش، به زحمت پاسخ داد: خیاش درحال چالندن در دستان  یپول خاکستر ف یبود و ک نییپا سرش 

 فکر کنم زود اومدم. ی بله، ول -

 زد:  ی لبخند کمرنگ  شاطر

 ؟یخوای چندتا م  -

 

 کج کرد:  ی صبح و ظهر، لب یحساب سر انگشت با

 سه تا دونه لطفا.  -

روزنامه   ی تُرد شده اش را برداشت و ال ی سه تا وار، ید ی زده رو خیس  یاش را درهم تکاند و از کنار نان ها ی دستان آرد  مرد

 :چاند یپ

 شما، خانوم.  یسه تا نم یا -

 تکان داد:   یاش را سمت مرد گرفت و سر  یهول شده اسکناس ده هزار گلمه 

 ممنون.  -

 : د یپرس  ی، با کنجکاو اش را پس بدهد  ی همزمان که پول را گرفته تا مابق شاطر

 ن؟یستی... آشنا نتوندم یمحل؟ آخه تازه د نیا نیتازه اومد  -
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 شده با چشمان گرد شده، بزاق اش را قورت داد:  بیعج یشانیپر یدچار نوع گلمه 

 . میهست نییمحله پا یهست تو  یمن... نه چندسال -

 ورز دادن اش رفت.   ریگل عقب گرد کرده و سمت خمپول مه  هی زمزمه کرد با پس دادن بق یآهان  مرد

 

از   مالحظه ی و با سفت گرفتن سنگک ها، تند و ب   د یبه سرعت و عجله از کنار جدول پر زدی که قلب اش به دهان اش م گلمه 

 ...رفتی م نییها پاپله

 

هول شده دکمه   دن یبه محض رس  د،یدودرب، شتاب زده سمت مجتمع اشان   دنینفس نفس قفل درب را چرخاند و با کوب با

 آسانسور را زد... 

 

را از پا   شیاز نبودن مادرش که مطمئن شد، کفش ها د یبه داخل سالن کش ی در سرک  یاز ال یرا چرخاند در سکوت به آرام  قفل

 کَند و در واحدشان را هم آهسته بست. 

 ر ومادرش شود. اضافه مزاحم خواب پد  یتا مبادا با سر وصدا رفتی نوک پا راه م رو

و ولع به   جانی کانتر، با ه ی قرار داد با کنَدن مانتو وشال اش و انداختن اش رو  زیم  یکه وارد آشپزخانه شد، سنگک ها رو  نیهم

 نان ها کرد. دن یلبه دندانه دار شروع به بُر یکرده بود، با چاقو   کیرا تحر  شیسنگک ها که اشتها زیانگ خاطر عطر دل 

  "یهع  "شانه اش نشست که  یرو  ی زدن شکر درون اش، دستدرحال هم   ختهیدم شده اش را در استکان رتازه    یخودش چا یبرا

 ش نشست.لبان  ی از ترس رو

 آره؟  رون،یب ی ... رفتیدی خبرم نم ه یو  یشی ... حاال خودت زود بلند م   م یکردی م  دارتیشده؟ قبلنا به زور ب زیدختر بابا سحرخ -

 :د ی دم رون ی اش را آسوده ب نفس

 صبحونه مشت بهتون بدم؟  هی روز سال رو  نیروز و آخر  نیداره خواستم اول  یراد یمگه ا ، یبابا ترسوند  -

 :د یپشت گردن اش کش یو پکر دست  دهیکش  یا  ازهیخم هرمزخان

 ! هیاش سوسول باز هی بق ، یرابیصبحونه مشت فقط کله پاچه و س  -
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 گشاد شد که خنده پدرش در آمد.  یا انزجار دهان اش به اندازه  با

 بابا؟! -

 ؟ یرو دوست ندار  دمیکه براتون چ یز یم  نیا یبگ  یخوای م  یعنی

 چانه اش متفکر جمع کرد:  هرمزخان

 خوش باشه! یدلم به چ  ،یتخم مرغ آبپز هم نذاشت ی حت -

 انداخت: مانیپر وپ زیبه م  ی اشاره ا ی وشاک یحرص

  ست،یشما خوب ن ی ... تازشم کله پاچه و تخم مرغ آبپز کلسترول داره براینیبی رو نم  یخوشمزگ نی به ا ز یم ده، یبابا از شما بع -

 آخه بابا جون! یدقت کن  تیسالمت یرو  شتر یب د یشما که با

 

 هرمز؟  ،یکنی م  تیگلم رو اذدختر دسته  ی باز دار -

 باال انداخت: ی کرده و شانه ا  لدایحواله صورت ُشسته گ  یخونسرد  نگاهم ین هرمزخان

 من!  چارهیکنم؟ ب ی م تشیوقت من دارم اذاون  دهیهم زحمت کش ی دخترت رفته اول صبح نون گرفته تازه کل -

 گل انداخت و پشت سر همسرش، آرام به شانه اش کوباند:مه  دهیبرچ یلب ها یبرا  یابرو  لدایگ

 ت رو بخور کم غر بزن. صبحونه  ایب -

 . د یرفته تا صورتش را بشو یبهداشت سیبا غر غر سمت سرو ن،یان دادن سر به طرف خان با تک هرمز

 دخترکش زل زد:  ی و کدبانو ز یصورت به م یلبخند به پهنا لدایگ

 . یمامان ید یحقا که به خودم کش زادیدست مر  ،ی زیبه به عجب م -

رنگ را  خوش   یچا ی حاو یاستکان ها لدای بود که گدر آورده و مشغول لقمه گرفتن   خچالی زده مربا را از  ی لبخند   چهم ین گلمه 

 قرار داد:  ز یم ی رو

 . میدار شگاهیبرو حموم چون واسه ساعت نه وقت آرا ی ت رو که خوردصبحونه  -

 سرش را باال گرفت:  یشاک
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 که... آدی چرا؟! من خوشم نم -

   ه؟یچه حرف گهید  آدی... خوشم نمنمیحرف نزن بب -

 .مبادا هرمزخان بشوند و دلخور شود  د،یبه سالن کش یکانتر سرک یشده از باال ن یزبیرا باال گرفته با چشمان ت سرش 

 با جمع کردن حواس اش نجوا کرد:  رلب یو ز خفه 

شته...  و بگن دختره انگار از چنگ برگ  انیب خوادی دلم نم ؟یشناس ی ت رو که م... خودت اخالق عمه انیب نایت اامشب قراره عمه  -

 مامان جان!  ی اریدر ب ی مات نیبلکه از ا  یانجام بد  ی زیچ ی کوریمان ، یو ماسک صورت   میصورتت بکش ی تو  یدست  هی  یبهتره بر 

 چه برسد به رفتن اش. د یشیاند ینم زهایچن یبود، خودش که فکرش اصال به ا ز یخوب که مادرش حواس اش به همه چ چه

 ...خوردی کرده و با اشتها صبحانه اش را کامل م ی مخالفت هوم بدون

 

حائل کرده تا اشعه   شیچشم ها بانهیساکنجکاو دست  شگاه،یسالن آرا دن یبا د شودی م  ادهیمادرش پ ل یکه از اتومب نیهم

 .اش نکند  تیاذ د یخورش 

 شلوغ باشه، نه؟  یل یخ د یآخه امروز با ؟یوقت گرفت   یجورمامان چه  -

 :چسبد ی گل را ممه  یده و بازو ز  یلبخندپهن لدایگ

. خودشم گفت دم صبح  میایهفته قبل رزو گرفتم تا باهم ب هی که کارش حرف نداره عسل خانوم، از هم شلوغه بس ی لیآره بابا خ -

 ... میکه بدقول نش می سرش خلوت تره تا ظهر... بر

کردن و   زیوجود دو دختر جوان که شاگردش بودند که درحال تم  شوند،ی مدرن م لیمادرش، وارد سالن بزرگ با وسا ی به پا پا

  حه یبا را شد ینواخته م  یبخشآرامش  کی... موزشگاهیکف آرا دن یکش یمشغول ط  ی گری... دیچی اصالح و ق لیکردن وسا لیاستر

 . یشیتند پاف و لوازم آرا یها

پوست   یبود که طرح گل و قلب را درهم خاص رو  ش یبازو ی تتو رو یگل نگاهش رو مه   شود،ی م کشانینزد ی جوان قدبلند  خانم

 تتو کرده بود.  شیبازو

 :د ینازک زن به گوشش رس  یصدا

 جون.  لدایگ ی خوش اومد  -



 جورچین 

374 
 

 . فشاردی زده و دست اش را نرم م  یلبخند کمرنگ  لدایگ

 که...   می گل جانم... وقت گرفته بوددخترم مه  نم یعسل جون، ا ی مرس  -

 . گذاردی به احترام م لدا یزده دستش را پشت کمر گ یلبخندمحو  عسل

 بود؟ ی تون چ... خب شما سفارش انمیبله در جر -

 گفت:   یزی و با خنده ر ده یلب گز لدایگ

دستت سبکه عسل جون...    دونمی صورت اش... که م ی بکش رو یدست  ه یگلم رو من اصالح دارم با رنگ مش... فقط شما، مه  »

دست خودته   یچ ی وق ش یر گه یعروس بشه... د خوادی تازه م زم، یمو هم خودت انجام بده عز یکوتاه ورکیماسک روشن کننده و مان

 ان شاءاهلل گلم«   یخوشبخت بش زم،یعز

 گل کرده و مودبانه افزود:حواله مه  یخندان نگاهم ین عسل

 ؟یموهاش رنگ نکنم، فقط کوتاه -

 با هول جواب داد: ع یسر گلمه 

 .د یکوتاهش نکن  د،یموهام رو مدل بد  کم ینه رنگ نه... فقط  -

 اشاره کرد: ی اصالح رفت با سر به صندل گاهیبه تکان دادن سر اکتفا کرد و سمت جا عسل

 . زمیعز جان یا نیبش ایب -

سل فرز  نشست که ع ی صندل یآرام رو  یبه مادرش انداخت که او هم آرام پلک باز وبسته کرد، با قدم ها ینگاه گلمه 

و مشغول بند انداختن شد، با هر بند زدن    چاند یپ شیدور انگشت ها ز یرا ت د یگردن اش انداخت و نخ سف  یرو  ید یبندسفشیپ

 .د یکشی اش و درد در صورت اش زبانه م شمانصورت اش، اشک در چ  زیر ی موها دن یپوست و کش ی رو

 شیاز فرط درد، نوک انگشتان پا ده،یمد با مشت به صورتش کوببه ع یانگار کس  کرد، ی و ناجور ذوق ذوق م سوختی بندها م یجا

 .زدی را هم سفت چنگ م ی و دسته صندل داد یرا درون کفش محکم فشار م 

 کج کرد:  ی نوچ نوچ کنان سر عسل

 !شد ینم ده یو بوره د  زیصورت ر  یچون موها ی صورتت مو داره ول ی لیخ ار،یاون الکل رو ب ی ال -
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  ی شد، شتابانه پلک گشود و درشت کرد که عسل لبخند  شیابروها ی رو  ی سرد یهم بست که متوجه ش  یسرخ اش را رو  چشمان

 زد: 

 .نیبا موچ کنمی م ز یدارم ابروهات رو تم -

صورت داغ اش که   ی داشت و رو ی بیعج یو دست عسل خنکا  کرد ی اش ذوق ذوق مکرده دوباره پلک بست، تمام صورت  سکوت

 . کردی م  دایپ امیاش الت یانگار داغ شد ی م  دهیکش

 پهن؟  ایباشه  کیبار زم یعز -

 :دهد ی پاسخ م یبلند  یاز آن طرف با صدا ع یسر لدایگ

 .زمی پهن بردار، هنوز عقد نکرده، ان شاء اهلل دفعه بعد زنونه بردار عز زحمتی عسل جون ب -

برداشته به   اهیسنگ س  ی کوچک رو نه یآ ی زدن اضافه ها، راض  یچی بعد از صاف کردن تاج ابرو و ق دهد ی کارش را ادامه م مسکوت

 :دهد ی گل مدست مه 

 . آدی خوشت م نیبب -

 .د یچشمان اش درخش دنش،یگل آمد با دسمت مه  یبا کنجکاو  لدایدر دهانش بود که گ یآدامس موز  دن یجوئ مشغول

 .تمومه   یکاراشم بکن  هی شده عسل جون... بق ی دستت طال عال -

 اشاره کرد:  یگر ید یو شانه مخصوص اش را برداشت به صندل   یچی تکان داده؛ آبپاش و ق ی مغروانه سر عسل

 .یخانم نجا یا ایب -

 ... د یبار محکم قدم برداشت بدون ترد ن یکرده بود ا دای اعتماد به نفس پ ی صورت خودش، کم دن یکه با د گلمه 

 بزرگ مقابل اش چشم دوخته بود.  نهیبه، به به و چه چه کردن مادرش، به آ توجهی ب  یبی سکوت غر در

پهن مبدل   یاش حاال به ابروان هالل  خته یپُر و بهم ر ی محو درشت تر از قبل شده و ابروها هیو سا  ملیکه به مدد ر یچشمان

 . یاش برگشته بودند، سرخ انار  یواقع گاهیاش، به جا حالتی لبان ب  تیگشته در نها

 ... یشمیفردار و نرم وابر زد، ی برق م بیکوتاه شده و عج   یبایافشان شده اش که به ز یموها

آراسته برگشتهدر واقع به   یبایگل ز گل پژمرده به مه برسد. از مه  یری گچشم  رییبه تغ ش،یآرا یبا اندک کردی گمان نم وقتچیه

 شده اش.  کور یمان یاش با تفاوت ناخن ها یاصل گاهیجا
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 بوسد:  ی هوا گونه عسل را م ی رو  ت یبا رضا کند ی حس م یگل را طوالنکه سکوت مه  لدایگ

 .یطال بشه واست عسل جون. مرس  ی دست به خاک بزن  زم، یعز -

 انداخت: لدا یبلوند شده گ یبه موها ینگاهم یبه گردن اش داده و ن  ی تاب یبا طناز عسل

 ؟یهست  ی از مش خودت راض -

 .آمد یم  دش یجد  یکه به موها مشیکم و مال  ش یانداخت به آرا نه یبه آ یبا حظ نگاه لدایگ

 ازت.  م یآره عسل جون... راض -

 خارج شدند. یبا خرسند  شگاهیمزدش داده و از آرابه عسل بابت دست  ی تعارفات مبلغ هنگفت با

 .کند ی با آب وتاب لب باز م نشست،ی طور که پشت رل مهمان لدایگ

 چشم از عروس خوشگلش برداره.  تونه ی نم گهیت د عمه  یحت  چیآرتا که ه -

 بود...  یداشت... امشب شب، سرنوشت ساز  یب یسکوت کرده در خودش فرو رفته بود، احساس خاص و عج گلمه 

 *** 

 

 کند،ی م  یتشکر رلب یبرداشته ز ینقره ا  ین یس  ی از رو ی پوران بدون لبخند فنجان رد، یگی را آرام مقابل پوران دخت م یچا ینیس 

خاص   یمشکمبل تک نفره با آن کت وشلوار   یکه در رو رسد ی مسکوت م ی بار نوبت آرتا نیبه همه، ا یبعد از تعارف کردن چا

 اش نشسته بود، دستانش را حائل دسته مبل کرده بدون خجالت سرش را باال گرفته بود.

 

 زبان اش جمع شده بود.  ری در ز  شتریو بزاق دهانش ب د یتپی اش، ضربان قلب تندتر م دنیبا د  گلمه 

تنها در آرامش   ،ی بیاکشن عج یخودشان هست اما آرتا بدون ر  یرو  هی بق نیمتوجه نگاه سنگ  رد، یگی آرتا م  یرا جلو  ینیس 

 .دهد ی اش را به خانواده اش م ینگاه جد  یکلمه ا   چیبرداشته و بدون ه  یفنجان
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اعالء به مزاقش   ی خوش چا حه یو را زیانگ عطر دل  چشد،ی فنجان اش را م  اتیاز محتو ی کرده و جرعه ا  یز یدخت اخم ر پوران

 .د یآی خوش م

را دست او داده بودند چراکه هرمزخان برادرش و   ی چیو ق  شیچشم به پوران دخت، دوخته بودند از اول ر تایان و آناهخ دونیفر

 .بودی گل برادر زاده اش بوده و بهتر به خاندان اش آگاه ممه 

 م؟یجان یما ا  یواسه چ ی دونی خان داداش خودت که بهتر م -

 تکان داد:   یزده و سر  ی لبخند کمرنگ  هرمزخان

 . هیبه چ ی چ مینی بب د یحاال حرفاتون رو بزن دونمی بله پوران جان، خوب م  -

 

 حرف زدن، در دل کشته بود تا مادرش مراسم اش را بهم نزند. یخودش را برا ل یحس و تما آرتا

 بدون لرز محکم و باتحکم بدون مقدمهگفت:  د ی گل، ابرو در هم کشسمت مه   ی نیدخت با نگاه سنگ  پوران

 بُدوه«   ایور و اون ور بپره   ن یدختر دنبال توپ ا  دهی م  یکارش رو بزنه، چه معن  د یق د یگل بامه  »

زده و دعوت    یآرام  ی نگاهش کرد که آرتا پلک یاما نگاهش به صورت آرام آرتا گره خورد، شاک د یگوشه لبش را با حرص گز لدایگ

 به آرامشش کرد. 

 افزود:  شیپاها ی د و باحائل دست روقرار دا  ز یم یدخت فنجان اش را رو  پوران

خونه ما،   کیالاقل نزد  ایکنه  ی ندارم ازم دور باشه پس بهتره تو عمارت ما زندگپسر رو دارم و خوش  هی  نیمن هم که نیدوم ا -

 ! رهیخونه بگ 

 

به   دنیبه خاطر رس  یزمان د یشا خواست،ی ارزش نداشت او فقط آرتا را م ی ذره ا  شیشروط برا نیخونسرد نگاهش کرد، ا  گلمه 

 خودش بود.  تیهدف اش، غرور و حفظ شخص نیترتالش کرده بود اما مهم  یل یخ یمقام قهرمان

 داد:   هی چانه زاو ظ یبار با غ نیگل شد، جفت ابروانش را باال پراند اآرتا و مه  ی تفاوتی دخت که متوجه ب پوران

رو انجام   ش یخونه شوهرش باشه و خونه دار  د ی... باایباز ی قرت نیاز ا ی مهمون دونم یمچه  ایباشه  رون ی شبا ب د ین نباعروس م -

 . ارهینوه پسر برام ب هی م نشده بده... سر سال 
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 مداخله کرد:   یحرص لدایگ

بشه و   نینکرده، خونه نش یگل منه که هنوز جووندست مه  شیدختر و پسر ا ی ه؟ی الک جورن یاوا! پوران جون مگه بچه آوردن هم -

 کهنه بچه عوض کنه! 

 

 باال فرستاد:  یشانه ا لکسیخونسرد و ر پوران

مال وشوکت به وارث   نی... باالخره اارهینتونه واسم نوه ب گهیکه سن بچم رفته باال و ممکنه د دونم یمنه، اونقدم م   یشرطا نایا -

 نه؟  ایداره  ازین

 

 انداخت او را به صبر دعوت کرد.  لداینثار صورت سرخ شده گ ی گرم کننده ادل  نگاهم ین انهرمزخ

و   سته یبه وصلت ن یراض دانستی م شناخت؛ی بود که ذات عمه اش را م  ن یبودنش به خاطر ا یبود، خنث تفاوت ی هم باز ب گلمه 

 شنود. گل وخانواده اش برا از زبان مه  "نه "تا جواب زند ی تمام زورش را م

 

 کج کرد:  ی شده بود که مادرش سر رهیگل اش خبا چشمان پرحرف به مه  آرتا

 ؟ یپسرم؟ با حرفام موافق یگی م ی تو چ -

 با زبان تَر کرد:  یلب  یبا مکث د یکش ی قینفس عم آرتا

 با تموم شرطاتون موافقم.  -

 جنباند: یگل سرزده رو به مه  یلبخندپهن

 گل جان، توام نظرت رو بگو؟ مه  ی تو چ -

 رنگ آرتا گره خورد. گل به چشمان شب مه  نگاه

 ندارم، قبوله.  ی حرف -
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مگر    خورد،ی دسته مبل اش را سخت فشرد، خون خون اش را م  ، یگل رفت و با خودخوربه مه  یچشم غره ا  یشاک لدایگ

 !گذاشتند؟ی شروط م ش یدخترکش را از سر راه آورده که مدام برا

را   شی دست پ  د ینبا کرد،ی با او اتمام حجت اش را م د یاش کرده بودند. با آرتا هم کار داشت با ی و منزو  نیخانه نش علنا

 !گرفتند ی م

 

 .  ندازدی گل بسر مه  ی دوخته شده را رو د یسف  یبرخاست تا قواره چادر  شیاز جا یوناراض  یراض پوران

 گل شدند.مه  ک ینزد تا،یسمت آناه یره ا را در دست گرفته با اشا د ی به کمر قواره چادرسف دست

 چشم دوخت:  ف یبه هرمزخان کسب تکل رو

 خان داداش؟  یدی اجازه م -

 زده و دست راستش را باال بُرد:  یلبخندمحو  هرمزخان

 مبارکه.  ، یآبج  یاریصاحب اخت -

برخاست و دو طرف چادر را   شیاز جا عیگل سرگل انداخت، مه سر مه  ی زده و چادر را باز کرده و آهسته رو   یبخش تیلبخندرضا

 کرد.  ه یهد  ی ترش را به رسم احترام به بوسه اگرفت، خم شده دست عمه بزرگ 

 سرش گذاشت: ی زده و دست رو ینیبار لبخند دلنش نیدخت ا پوران

 . نیخوشبخت بش -

 زد:  یمان لبخند، اشاره کوتاهافتاده بود، با حفظ ه نیرو به آرتا که دور چشمان اش چ سپس

 بخونن.  ت یمحرم  تونن یتا ب نیبش جان یا ایتوام ب -

 :کند ی خم م یاش سر ییرو به دا ن، یمت یبرخاست با قدم ها ش یاز جا یو با لبخند محو  نیسنگ  آرتا

 ؟ ییاجازه هست دا -

 افزود:  لدایرو به گ  ی رفتن سمت آرتا، با اشاره ا نیچرخانده ح یمبل بلندشد و سر   یاز رو  تیبا رضا هرمزخان

 ... اریتو برو کتاب قرآن رو ب -
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 گل را صدا زد:مه  یدست پشت کمر آرتا گذاشته و با لبخند  سپس

 دخترم.   ن،یمبل دونفره کنار آرتا بش ی توام پاشو رو -

جفت اشان حبس   نه ینفس در س  ستاد،یآرتا ا زده و دو طرف چادر را نرم گرفت، شمرده و آسه کنان کنار  ی لبخند  نیشرمگ  گلمه 

 داشتند.  یناسازگار یشده و بنا 

 زده و لب زد:  یچشمک بدجنس تایمردانه آرتا نفوذ کرد، آناه یشانیپ ی بار رو  نیاول یشرم برا  عرق

 بخندد داداش. -

داده، پوران دخت چشم به  گل دستان آرتا و مه  ی کتاب مقدس قرآن را رو  لدایباال پراند که گ یکرده و ابرو  کیبار چشم

به   یساله متاهل که از اول مهمان یرستگار، جوان س  یبود، مرتض  شیخان کرده که درحال گرفتن دوره طلبه ا دون یخواهرزاده فر

 به سمت او تکان داد:  یو اصرار پوران دخت در مجلس حضور داشت. دست ، یدنیواسطه طلبه بودن اش و مسلط به امور د

 رو خوند.  تیمحرم شهیم   یجورچه  ی دونی پسرم، تو باالخره از همه ما بهتر م ایب -

 هم گذاشت: ی دست رو  ر،ی سربه ز د یاش کش یبه محاسن مشک ی دست ی مرتض

 رو چندماه بخونم؟  تیبله، پدر عروس خانوم، بنده محرم  -

 حواله آرتا کرده و رسا جواب داد:   یمعنادار  نگاهم ین هرمزخان

 .رند یباهم بگ  یعقد و عروس  د یماه، بعدش با ه ی -

 خط نگاه پوران را خواند.  ،یخان چرخاند که او با تک سرفه ا  دون یکرده و سرش را سمت فر ز یدخت چشم ر پوران

 باشه تا...  شتریب ت یمدت محرم ه ی ست یهرمزخان بهتر ن -

 : د یحرف پدرش پر ی با تحکم رو ع یسر آرتا

 جمع وجور کردن کارا... من موافقم.  یبرا هیماه، زمان مناسب  هی نه،  -

وقت را تلف کند   شتر یب د یها، صالح ند  تیبا وجود حساس  یهم بسته شد، مرتض ی رو یریخان با اخم و دلگ  دونیفر دهان

 با گلو صاف کردن، همه را متوجه خودش کرد و شروع کرد به خواندن سوره...  نیبنابرا
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شدند، به محض تمام شدن سوره، همه صلوات   گریدک یمال  گریگل و پشت بندش آرتا، رسماّ و شرعاّ دگفتن مه  "قبلت " با

 :د یآرام پرس  یگل و آرتا گرفت با چشمکمه  ی ها را جلو  ی نیریش  س یخندان د تایفرستادند وآناه یبلند 

 االن شما دوتا؟  نیدار  یمبارکه، چه حس -

 هم زد: یتشر آرام رلب یبشقاب اشان گذاشت و ز ی تَر را رو ی نی ریدوتا ش   تفاوتی شرم زده نگاهش کرد اما آرتا ب  گلمه 

 . نیهم تعارف کن بدو برو آفر هی بچه... برو به بق یفهمی نکن، به وقتش توام حسش رو م  اد یروت رو ز -

 رفت.  ه یسمت بق س،یبلغور کرده و با همان گرفتن د رلب یز یکرده چشم زانیلب و لوچ آو تایآناه

 ها نبود. که حواس اشان به آن   د ییهمه را پا یرچشمیز آرتا

 گل پچ زد: شانه خم کرده و دم گوش مه  یرو  یسر

 ؟یباالخره خانمم شد  ی د ید -

  د،یاش جه ین یربیمردانه اش ز حه یآرتا با آن ادکلن گرم و تند و را یکی از نزد ی ند یحس خوشا د،یدو شیبا قوا در رگ ها حرارت

 .  کردی م  شیها هی وارد ر ق یعم یخوش را با نفس ها حهیرا اقیبا ولع و اشت

 تو؟  ی خوب -

 ش شده بود.  صورت  نفکیال  یروزها جزء اجزا  نینگران نگاهش کرده بود، لبخند، ا آرتا

 و ناز پچ زد: خفه 

 آره.  -

گل  حرفش را به خورد مه  ن،ینظر گرفت در همان ح ر یرا ز ه یاطراف و بق  ی رچشمیگل شده بود، دوباره زاضطراب و شرم مه  متوجه 

 خلسه رفته داد. 

 . شتیپ امیتا منم ببرو اتاقت،   اریب ی بهونه ا ه ی -

  ریبردن به منظورش، لبش را ناجوانمردانه ز ی آرتا شد، با پ یمتوجه اخم و نگاه شاک  اوردیبهانه ب خواستی درشت کرد تا م  چشم

 بهانه آورد: لدایهمزمان با جمع کردن چادر، برخاست با شرم رو به مادرش گ شیدندان گرفته با تکان دادن سر از جا

 اتاقم.  سری رمی م  کنهی سرم درد م  -
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 گونه برجسته شده دخترکش با محبت کاشت: ی رو یزده و بوسه ا  ی و باهوش بود، لبخندجان دار ن یزبیت لدایگ

 . نیکه خوشبت بش زم ی... برو عزادایت درببابات و عمه ی که صدا دنیطولش ند  اد یز ی ول  زمیباشه عز -

 

 تکاند.  یکرده و سر   بیهم ک ی در جواب مادرش، فقط لب رو ی بود وقت دهیقلب اش به اوج خودش رس  ضربان

  ی تند وارد اتاقش شد، پشت در اتاقش دست رو یهاهم حواله صورت بشابش آرتا انداخت و با قدم  ینگاهم یرفتن به اتاق، ن نیح

 کند. شیدر آورده تا رسوا ی قلب وامانده اش گذاشت که بدقلق شده و باز

کج کرد دستش رفت سمت رژ سرخ و پررنگ سرخ    یلب  نه،یآ ی به خودش جلو یق یو با نگاه دقسرش برداشت  یرا از رو  چادر

 .د یلبانش کش ی را رو  زیوسوسه انگ 

 

فرز بلند شد سمت مادرش گام برداشت که   ش یاز جا فته یحرارت بدنش کاسته شده با نگاه ش  خ،یآب   ی به واسطه خنکا آرتا

 کنارش نشسته، آهسته دم گوشش نجوا کرد:  ی مشغول گپ و گفت با هرمزخان بود، با لبخند 

 باشه؟  رم،ی گل ممه  ش یمن پ -

 

 زده رو به چهره کنجکاو هرمزخان، بلند و با طعنه منظورش را رساند: ی شخند یدخت ن پوران

 .ی... برو مادر، برو خوش باش رهیگی واسه حرف زدن با زنشم، ازم اجازه م یکه حت  رهیسر به ز نقد یبچم ا -

 زمزمه کرد:  رلب یشانه مادرش کاشت و ز یرو ی گردن چرخاند و بوسه ا ضیپرف

 . یرو بهم داد یخاک پاتم که خوش  -

 

اما،   کرد ی اش، مادر بود... حس وحال پسرش را درک م نیریپسرکش تا آن لبخند راسخ و ش  لرزهیاز صدا  د، یپوران دخت لرز دل

 کرده بود.  اه یکه روزگارش را مثل شمر س   شیا نهیامان از دل ک

خان که متوجه چهره پکر و   دونیرا نگاه حسرت زده دوخت، فر شی و جا دهیپر کش ش یلبخند از لب ها د، یاز ته دل کش یآه

 قارچ کرد...   ی بهاره ا بیس  شیبشقاب برا ی خود شانه اش را فشرد سپس رو تیهمسرش شد، کنارش نشست با حما نیغمگ 
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در اتاقش بدون در زدن،   بارهک یفردارش که   یتخت نشسته بود درحال ور رفتن با موها  یلرزان رو  ی تند شده و تن  یبا قلب گلمه 

 آرتا در قاب ِ در قرار گرفت. یباز شده و قامت رعنا

 .د یکاوی جب اش را با نگاه داغش مرصد کرد. وجب به و شیدایگل را با نگاه ش مه  یلبخندش را کش داد سرتاپا نه یبه س  دست

 قفل اش را هم چرخاند. اط یاحت یدخترانه اش داغ و گلگون شد، در سکوت درب را بست برا یو گونه ها  د یپرقدرت دم حرارت

آرتا به   ش،یو هرم تند نفس ها یتابی. که خب با آن همه ب رسد یبه گوش آرتا م   انهیضربان قلب اش، وحش د یترس ی م گلمه 

معشوقه اش از او، دور   ی بلکه ترس واه دادی نشان م لکسیخود را ر یبرده بود ول یگل پ شرم و خواستن البته استرس مه  جان،یه

 . زدیبر

 

اش، دست دراز کرده و قاب   ی سمت پنجره رفته و در آرامش ذات تیو نگاهش را دورتا دور اتاقش گرداند در نها ستاده یاتاق ا وسط 

گل با عطر دخترانه  شده مه  شانیپر یباد در موها دنیو وز  یخنکا د،یگرفته اتاق وز   یوارد فضا یپنجره را از هم گشود. باد خنک

 جوار شده بود. اش هم

 که...   کنمی حس م ترسم،ی م  یلی.. من ... من خ.شهی! باورم نمم؟یتموم شد؟ مال هم شد  ز یاالن همه چ ی عنی -

 

 :د یاش به گوشش رس  دهیکه لحن خفه و ترس   د یگل را در آغوش کشمه   فیباره تن لرزان و نح کیگرفت از پشت سر،   ینفس شاه

 آرتا؟   یکنی م کاری چ -

 

دار عطر  و جان قیگل فرو کرد و عممه  یشمیابر  یاش را وارد حجم موها ین یب یبا چشمان خمور و نگاه مشتاق، بدون کالم  آرتا

 زد: یدار الله گوشش را بوسه کوتاهخش  زیبم و رعب انگ  د،ی اش کش ی نیربی را ز شیموها

 معرفت؟« ی چقد دلم تنگ ِ آغوشت بود ب یدون ی م »
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شک به عمق   د، یخواستن، ترد جان، یاعم از ترس، ه ی بیعج یحال حس ها ن یدرح ند یحس خوشا د، یلرزی م دوار ی دخترک ب ِتن

 . کردی خواستن و نخواستن را به او القا م نیب یحس اش رسوخ کرده و حس

 نه.  -

 :د یمال  شیاش را محکم تر به خرمن موها ی نیرا پچ زد، ب "نه "سخت ی با جان کندن دهیلرز

 ؟«ی و مزه هست  یچقد دوست دارم بدونم چه طعم یدون ی م »

 : د یلرز  یحس وافر ایخود با شرم و ح به

 نه.  -

 را در دست گرفت و با محبت نوازش کرد:  فشی لرزان و ظر ستاند

  نیا ی جلو تونم ی که نم  ی... جور رمیگ یخودم رو م  ی به واال به زور جلو کشه، ی ... عطر تنت... عطر موهات، منو متابتمی ب یلی»خ

 زم؟« یعز شهیهوم... م  ،ینفست کنارت باشه و تو فقط نگاش کن شهی ... سخته به واهلل... مگه مرمیخواستنت رو بگ  ادیز

 قلقلک دادن.  بی ته قلب اش را عج خواست،ی آرتا را م نیدلنش ی آوا دنی بود. دلش شن ادیز ی گل از بُهت و خوش مه  نیریش  سکوت

 : د یگوشش، نفس پرالتهابش را دم ر یتر و نجواتر ز بم

 تن؟ هوم؟«   هی  یت رو بهت نشون بدم... دو روح تو حل شدن  لیچلونم که پتانسدوست دارم اونقد تو رو به خودم ب  ی دونی »م

 که خودش هم مانده بود.  یب یکرده با شرم عج سکوت

 اش را سمت خودش چرخاند. فی و خمورش، چانه ظر ازیبا همان نگاه ن د یگل نشناز مه  ی جواب چیه  یوقت آرتا

 . کردی به دور زدن خط قرمزها م بیترغ شتریدندان اش، او را ب  ر یشده ز ریسرخ اس  یهاو لب  ی فرار نگاه

بهم، به مرز   ک یتندشده و نزد ی خودشان را با نفس ها ن یبه پا شده که سرش را جلو کشاند و فاصله ب یاانه یدلش ولوله وحش  در

 و صفر رساند... چیه

 *** 

 .خوردی ضربه به در اتاق م گرم نشده که دو  شیهنوز پلک ها کند ی بالشت جابه جا م ی سرش را رو 

 ؟ یداریگل جان بمه  -
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 . خوردی به گوشش م یآرام  ی باز شدن در  و سپس قدم ها ی صدا شود،ی و دمر م  دهیمادرش، ابرو درهم کش  یاز صدا حوصلهیب

 بخوابم.  کم یاه، مامان بزار  -

 .ند ینشی کمرش م   یتر از دست مادرش رو نیدست به مراتب سنگ   شود،ی م نییباال وپا ی تخت اش کم تشک

 بشه شب؟   یعنی  شتریب -

 نه آرتا را.  دهیرا شن یبیبمب مه یکه انگار صدا د یرا گشود و طاق باز چرخ شیپلک ها چنان

 تو... تو؟!  -

خواب   یبه اجزا صانه یبا عطش حر د یتخت انداخت، چفت در چفت کنارش دراز کش ی زده و تن اش را رو یشخند ین طنتیباش 

 .ستیآلود معشوقه اش نگر

 وقت خواب؟!  -

 ؟ی د یخواب یکه گرفت  یالیخیب  نقد یا یول  ی ظهره و شما مثال امشب خونه ما دعوت میدو ون  ی ساعت رو ی دونی م خانوم

 

 . دادیدلنواز گوش م  تم یآهسته و ر ی آرتا گذاشت به آوا یفوالد  نه یس  یبدون شرم، سرش را رو  دهیکش یطوالن یا ازهیخم

 بود که چشمام گرم شد. نا یهفت ا یمنم تا سحر خوابم نبرد، ساعتا ل، یبعد سال تحو ن یشما رفت که نیبعد از ا -

 به کام اش مزه داده بود.   نیریتازه اشان که ش  وند یبلکه از شوق پ یبود نه از کابوس و خستگ  ده یهم نخواب آرتا

 دارش گره خورد: نم  یموها  ی خطا رفت رو دستش

 ؟ ی حموم رفت -

 مردانه اش جابه جا کرد:  نه یس  ی و سرش را رو د یکش  یا  ازهیخم دوباره 

 تنم سبک شد و خوابم برد. د یشا رم یهم بگ  یدوش  ه یآره خسته بودم گفتم قبل خواب  -

 :د یو آمرانه پرس   د یدرهم تن یاخم

 س؟ یخ یبا موها -
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 جمع کرد:  حوصلهی اشب چانه

 خب حوصله نداشتم فقط با حوله آب اضافه ِ موهام رو گرفتم.  -

 از موضع اش را کوتاه کرد.  یکم   شیموها ی شامپو و خنک حه یرا د، یکش شیاش را با حرص به موها ینی کرده و ب  نوچ

 الاقل ناهار رو بخور.  دهیوقت، صبحونه که مال ه ی یفت ی بخور از پا ن یز یچ هی  میپاشو موهات رو خشک کن بر -

 

 کج کرد:  یو کالفه لب  کسل

 . ستیحسش ن -

 :د یخند   ثانه یباال انداخت و خب یابرو

 نه؟  ،یش ی پا نم ست،یکه حسش ن  -

 باال داد: ی و سرتق سر  لجوجانه

 نه.  -

حرکت   نیگل که انتظار امه  دهد،ی گردن و الله گوشش را بدجنسانه قلقلک م ان یم ده یکرده و سرش را جلو کش یبدجنس خنده

همزمان هم با   توجه ی گل ب. اما مه د یاش بلند تا سالن به گوش اهل خانه رس قهقه  ی رفت که صدا سهیرا نداشت چنان از خنده ر

 .شد ی ش مدست مانع قلقلک 

 ... آرتا... توروخدا... بسه... مامان؟ هی ...ه بابا... کافبس  -

 :کشد ی شده سرش را عقب م کین بارکه آرتا با چشما زند ی مادرش را صدا م   دنیخند  ن یح مقطع

 .. گهیتو... اوو پاشو د ی مامان، پاشو خرس گنده، چقد تنبل  یمامان ب -

 غر غر کرد.  رلبیز

خاطر  و دوست بودن به  حاتی گذشتن تمام تفر ر یوقت، از خ  مهیدرس خواندن و کار ن  نیح ی تالش شبانه روز ش،یها ی قرایب

 عنوان کرد.  یتفاوت ی دو روز قبل تماس گرفت با لحن ب  ، یجواد یترس مشهود و حاال آن تماس مشکوک... وقت 

 "از وجودش باخبر بشه  یهست آشناست که نخواسته کس یطرف هرکس  ه،ی شماره مال تلفن عموم "
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  ییدا  ل،یبود بعد از سال تحو ده یرا نخواب  شبیبوده، د ب یهم ک ی را رو شیو درمانده پلک زد، لب ها د یاش جه نه یاز ته س  یآه

  یپدرانه اش راجع به دخترکش گفته بود، گفته بود و ندانسته که چه آشوب ی دعوت کرده و از نگران یاش هرمزخان... او را گوشه ا 

اش   ییاعتماد دا شه یبه ر شه یخائن و ت گر یگل بود دمه  ی دایاشق و ش آرتا هرچقدر هم که ع ه،کرد   قیدر دل مردانه آرتا ترز

 . زدینم

 

او که مرد بوده و مردانه   یبرا هان یبه زبان آورده از نجابت دخترش گفته بود، همه ا "مراعات کردن  "هرمز از یوقت  د یساب دندان

 و گران تمام شد. نیسنگ  یل یخ ستادهیخواسته اش ا یپا

 بروند.  کایتر به امر عیاشان را زودتر برپا کند بعد از آن هم سر یاش، مصمم شده تا عقد رسم می در تصم حاال

 ش.آهنگ محبوب خوش  ی اش نشست و بعدش صدا یشانیپ ی رو یخنک دست

 ! ؟یتو... انگار که... خواب  یآقاهه، دوساعت... زل زدم بهت چشمام لوچ شد... ول  یکجا  -

 چشم دوخت:  یدایگل با ش ت ُشسته و شاداب مه اش را چرخاند رخ به رخ صور گردن 

 کا؟ یامر می بر ه،ینظرت چ -

 و چشم درشت کرد: د یلبانش ماس  یهو رو  ک ینازش  لبخند 

 ... من...  میخودش بمون  شی... مامانت گفت... پیول -

 نشست:  یبازش با مکث مهیلبان ن ی شصت اش رو انگشت

 نه؟  ا ی... تو فقط بگو آره سیه -

 . . عمه..آخه..  -

 و آمرانه لب زد:   پرتحکم

 نه؟  ایآره  -

 با تکان دادن سر، موافقت اش را اعالن کرد.  د یکش  ی قیعم یهااش، نفس  ین یب یپره ها  از

  ه یبق  دادی م  حیو مشکالت ترج ی گل بود وبس، با آن همه سختمه  ینداشت اگر هم مانده بود فقط برا  رانیدر ا ی خاطر تعلق

 .کند   یگل سپرعمرش را بدون دغدغه و حرص در آرامش با بودن کنار مه 
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اصال افراط   ناهمیا ه یجهز د ینزن، واسه خر ی حرف کسچی... فعال هم به همیدی رو انجام م یعقد وعروس  یتر کارا  عی خوبه پس سر -

  میاسه سر زدن به خانواده مون اومد هروقت و مینیچی م ت یسو ی... فوقش تو خورهی چون به دردمون نم ریساده بگ  یلینکن خ

 ه؟ خونه خودمون... باش  میری م ران،یا

 

 آرتا فرو کرد:  یموها یدستش ال  یبود، با شوق خاص دهیپوستش دم  ریز  یبیعج جانیرازآلود، ه یاز کارها گلمه 

 تو بمون کنارم... من تا تهش باهاتم...»  »

گل خرج کرده با گرفتن مچ دستش، او را از  مه  یلبان سرخ ی تند وکوتاه رو  یبوسه ا  قیو جان دار، با ترز  یاش راض لبخندمردانه

 .د یکش  رونیاتاقش ب

 :د ی به دست پرس  ر یگمتعجب، کف   لدایگل را کشان با خود تا سمت آشپزخانه کشاند. با ورودشان، گبا ابهت، مه  نیسنگ 

 بازه؟  شتیگل تو چرا ن اِ اِ مه  ش؟یاریور مگل رو به ز مه  یاوا! آرتا تو چرا دار  -

 

 . ستادیکنار آرتا ا یشخند یماساژ داده، با ن ی رها شده اش را کم ی باال انداخته و بازو یخونسرد شانه ا  گلمه 

 !کنم ی غذا... بخورم وگرنه... ضعف م د یآقا... من رو جبر کرده حتما... با ی دونی آخه... نم -

 

 به آرتا انداخت: ینشست، قدرشناسانه نگاه لدایصورت گ ی نرمک نرمک رو لبخند،

 براتون فسنجون پختم.  د یغذاتون رو بخور د یایتوجه داره مامان... حاالم ب  شهیرو دوست داشته بهش هم ی حق داره واال، آدم کس -

 

  ی عقب آورد تا محبوب اش رو یصندل شیگل گذاشته و برا سپس دست پشت کمر مه  د، یپشت گردن اش کش ی با شرم دست آرتا

 . ند یآن بنش

 بابا... کجاست؟  -

 صورتش را برگرداند: ده، یگز رلبیلب ز  لدا یگل، او هم سرش را بلند کرد که گسوال مه  با
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 ... د یخسته بود گرفت خواب -

 سمت اتاق پدرش پا تند کرد...  "امیاالن م "با گفتن ده یه پا چرخپاشن یننشسته از تعارف امتناع کرده رو  یصندل  یرو  گلمه 

باز باز بود. کمرش را صاف   شیبالشت بود اما چشم ها یبدون در زدن وارد اتاق پدرش شد، سر هرمزخان رو  ،ینفس بلند  با

 سمت پدرش گام برداشت. م یکرده، مستق

 ؟ ید ی... آخه مامان... گفت خوابیداریاِ بابا... شما ب -

 زده و با دو انگشت دوطرف چشمان اش را مالش داد:  ی پلک آرام رمزخانه

 . نیخسته بودم هم -

 زد:  شیصدا ،یزمزمه کرده با لحن ناز یآهان

 ؟ ییبابا -

 : د یکش ی آه هرمزخان

 جانم.  -

 هم فشرد: ی را رو شیلب ها گلمه 

 ؟ یاز دستم... ناراحت -

با   اورد یبار ب یی که برمال شود، رسوا  یاش نشود. درمانده از راز یکرد تا دخترکش متوجه خودآزار  بیهم ک ی سخت رو چشم،

 لب از هم گشود: ینگاه مذبوحانه ا 

 ندارم!  شتر یدختر گل ب  هی از دستت ناراحت باشم، منکه  د یباباجون؟ چرا با ی تو خوب -

هرمز وهمزمان شد با بوسه   رهیبا گرفتن دست زمخت و تاز مبهم بودن درد پدرش،  ی از حرف پدرش و ناراض یراض لبخندش 

 پشت دستش.  ی کاشتن رو

 ... نمیشما رو... ناراحت بب آدی ... بهم بگو... من دلم نمیبابا... اگه ناراحت -

 دخترکش، بحث را عوض کرد:   یشانیپ ی خم کردن و مُهرپدرانه کاشتن رو ی مردانه اش را فرو خورده با سر بغض

 جاست؟نی، آرتا اباشه بابا جان -
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  نیو اول  د یبود که خواهرزاده اش آمده تا با نامزدش، روز اول ع دهیدرخشان و نورافکن دخترش هم فهم یهم از چشما ندانسته

بلند   زیخمهیاز ن  د یسر دخترکش کش ی کنند، گرچه حال خودش مساعد نبود اما دست نوازش رو یاشان را باهم سپر  ی روز نامزد

 در جمع خانواده اش حاضر شود.  یشد تا او هم سهم

  *** 

 :کشد ی گام برداشتن، به دنبال م  ن یقطور آرتا را ح  یبا ذوق بازو  اندازد،ی به دور و بر کلبه کوچک م یقی شفق نگاه عم با

 ؟ یکرد  داش ی. پنازه... از کجا.. ی لی... چقد خوشگله... خجان ی... ایوا  -

 

نجار حاذق   کی با کمک  شیرا چند وقت پ یکلبه کوچک جنگل خندد،ی گل مبه رفتار کودکانه مه  مند تیرضا یسکوت با نگاه در

 درست کرده بود. 

زده اطراف درخت    جانیو مدام ه شناختیگل سر از پا نم شد، مه  رهیسرش را باال گرفته به ارتفاع درخت تناور و بلند خ نییپا از

 .د یچرخی م

 

گل، نردبان  مه   ز یر ی بلند بدون توجه به خنده ها ی گوشه باغ رفت، با گام ها یانداخت بعد سمت انبار یابر  مهیبه آسمان ن ینگاه

 اول باز گشت.  گاهیشانه، دوباره به جا یرا برداشت با بلند کردنش رو  یچوب

 ؟ ی رو... چرا آورد نیواو... ا -

 زد:  ی گل اشاره ارو به مه  ه، یبعد از مطمئن شدن پانردبان را محکم به تنه درخت وصل کرد  ی چوب هیپا

 برو باال.  ایب -

 زده به خودش اشاره کرد:  جانیه

 من؟!  -

 ؟ ی خونه کلبه ا یبرم تو  من

 تکان داد:   یسر یجد 
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 باال. یکمکت کنم بر   ایآره ب -

 کرد.   تیهداگل را لمس کرده با گرفتن اش، او را سمت باال مه  ی شد، دو طرف پهلو کش یگل نزدکه مه  نیهم

 :د یکش  یخفه ا غیزده با ترس، ج  جانیه دخترک 

 فتم؟ ی ... نیوا  -

 پشت اش حضور داشت و دلگرم کننده صدا بلند کرد:  اطیاحت ی برا آرتا

 نترس... حواسم بهت هست.  -

 گذاشتی نرده م  ی رو اطیرا با وسواس و احت شیو کنجکاو پا  یبا خوش  خورد ی در وجودش وول م جانیبه مراتب باالتر از ه یزیچ

 مه گل داده بود.  فتادنیحواسش را به ن  ی بدن اش، آرتا هم دو چشم دنیبا کش

حکمت کارش را، و اکنون   دانستی پس زده بود اما آن زمان نم ی او را با نامرد ی که روز ی داشت، همراه بودن با آرتا ی بیعج طعم

طور سکرت نگه  از جنس خاص خودش، همان  ی ها تیآرتا شده، حما یها تیو حما ی مردانگ آگاه شده، متوجه  زیبه همه چ ی وقت

 .را حفظ کند  ی پنهان کرده تا آبرو زش یخود و همه چ ازکه هشت سال تمام، او را  ی داشتن راز

 

و دم گوشش با تُن   د یرا سفت تر چسب شیپهلو ، یکه دست مردانه قدرتمند   د یکش ی بلند  غی محض لمس کف کلبه، ج به

 پچ زد:  یمحکم

 تر بابا... سکته دادم تو دختر. آروم  -

 

 اتاقک گره خورد.  ی بایز یسرش و گردن اش را به زحمت باال گرفته و چشم اش به فضا  ی خودش نبود، وقت دست

زانو، بدن اش را مانند کودک نوپا   ی حرکت تن اش را کشاند رو کیکف اتاقک، ستون کرده با  ی و چابک دو دست اش را رو  فرز

دستان اش محکم   ان یکوچک را که قلب سرخ را در آغوش گرفته را با ذوق م د یسف یعروسک خرس  ی وصف  جانی با ه د یجلو کش

 چالند.

 ... ماینداشت کارانیاز ا یآ  ی آ -

 کالمش کرد:  یلبخند چاشن د، ید راس یر تنورافکن را د زار یچشمانش نشست، آن ن ی گل رومتعجب مه  نگاه
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 ؟ یجورنی ا خوادی م دلم منم   یگی نم -

 

 خنده ناز دخترانه اش به هوا رفت.  کیگل اشاره کرد که شلچالندن خروسک در آغوش مه  به

 ! ؟یخند ی م -

 لُنگ بندازه!   شتیپ نیقزو یپاسنگ  د یبا ستیرو که ن بابا

  انیو ربان سرخ پنهان کرده بود را، از م  یعالمه کاغذرنگ  ک ی ری که ز یبه تاسف تکان داده و گوشه اتاقک رفت، جعبه کوچک یسر

چه کوچک نرم کنار پنجره نشست، جعبه را باال بُرده و رو به  تشک  ی بدون حرف با همان سر خم شده رو  د یکش رون یاشان ب

 گل تکانش داد: صورت مه 

 ؟ ینی آقاتون رو بب ی د یع نیاول  یخوای نم -

 زده نفس زد:  جانی و همزمان ه د یچنان با دو زانو سمت اش دوئ  کردی م ر یدر آسمان ها س  گلمه 

 !شهی ... باورم نمخدا یآرتا... وا  یمال منه؟ وا -

 

را با دو   نیسنگ متوسط  یجعبه چوب  یاز دستش گرفت با شادمان عیو جعبه را سر دهییآرتا سا ی اش، زانو به زانو دن یمحض رس  به

 داخلش را حدس بزند. ی شده داخلش، بتواند کادو د ی تول  یدست باال گرفته و چندبار تکان اش داد بلکه از صدا

 .کند یتماشا م  تیگل با رضامه   جانیو حرکات شتاب زده از ه زند ی م  هی تک ی وارچوبیبه د نه یخونسرد دست به س  آرتا

 .اندازدی کف دستش م  یکوچک د یکل رسد ی که دو انگشت آرتا به دادش م رود ی دار ور مطرح   یکج کرده با دربِ چوب   یلب

 باز کن. دش یقفله، با کل -

دفعه باز   کی و کنجکاو کرده، درب جعبه را  ز یکرده و چشمان ر ریدندان اس   ریز ی کوچک را گرفته با لب  د یزده و کل یشخند ین

 .کند ی م

 ...؟! یوا  -

 بهت زده زل زد:  زد، یبرق م  بیعج ز یخشک ر یهاکه وسط گل  ی د یسف فیظر  ریبه زنج یچشمان چراغان با
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 ...؟نی... ان یا -

گل  زده مه   رونیمقابل چشمان ب زان، یو وسط کف دستش آو د یکش رون یها بگل  انیرا از م  ریمردانه آرتا، خونسردانه زنج دست

 گرفت. 

 ؟ یلمسش کن یخوای نم -

و   دهیکش  نیکه وسط اش اسم اش را به حروف الت  یر یجلو رفت و زنج د یش با تردو دست د یدهانش را نامحسوس بلع  بزاق

 شده به آن وصل بود. جمع  یهابا بال  فیو ظر  زیر  یخاص، نوشته بود آخر حروف اسمش هم پروانه ا 

 . د یت خودش رو به عقب کشرا به سم شی باز بود که آرتا شانه ها مهین  ، یاش از بهت و ناباور دهان

  ر یگل و با گرفتن ِ زنجبلند مه  یمی... با کنار نگه داشتن خرمن ابشدهیکش   شیموها ی را از رو ساتن طرح گل  ی عجله روسر بدون

 گردبند را دور گردن اش انداخته و قفل اش را هم بست.    ،یرا گشوده با ظرافت خاص  ریگردبند، سر خم کرده، قفل زنج

 گل به همان سمت خم شد.را پشت گردن اش رها کرد که سر مه  ش یداغ نفس ها هرم

 گل نشاند.پشت گردن جمع شده مه  یو بوسه ا ده یرا جلو کش شیلب ها ،ی با تعلق خاطر تینهایب

 عاشقانه اش بود.  ب یغر تیگل هم حکاتند و مقطع شده مه  نفس

گل  را دراز کرده و از پشت در آغوش خود گرفت؛ جفت دستانش را بند شکم مه  شیلرز معشوقه اش شد، دست ها متوجه 

 گلو و چانه اش فرو کرد و خفه وبم نجوا کرد:  نیگذاشت، سر ماب

 نترس. یچی از ه ی شمیپ یوقت -

 را گرفت.جواب اش  ی مکث بدون

 .ترسمی نم -

 .د یجنگ ی م  بیگل با خواسته خودش عجو ملس خواستنه شدن مه   نیریاز حس ش  زیناگر

 ... یکه باش  ی و نخوا ینباش  د یفکر کنم که شا  ی... دوست ندارم به روز دهی م ی زندگ ده، یحس داشتنت بهم قدرت م  -

 

 حس نکرده بود.  ایبود  دهیداشت که هرگز چش  یبیحس غر د،یفهمی خودش را نم حال
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 شانه اش گذاشت: ی و چانه رو  د یکش یآه

بزار دلم به   مون،ی زندگ  یتو ی ها یبا وجود تموم سخت یحت می... کنار هم خوش باش دهی م ی اریهامون که نفس   یبزار تا روز  - 

اونقد   یموند   یتو برام باق که ن یته ته دلم از ا مخوای واسه ضربه زدن... م  میدشمن کم ندار  دونمی م ی بودنت خوش باشه وقت

راحت بگم   الیمن شدند و با خ ه یهمه عل  یروز  ه یگلمه و تموم... اگه  فقط مه   امیعالم... دن ی ابادوستت داشته باشم که بگم گور ب

 من خودخواهم...   ی دونی اش به درک... آخه م ه یگلم رو دارم بقتا مه 

 : د یاش را تند دم نفس

شدم   التیخی... اگه هشت سال تموم ب رهیکه بخواد ازش نقطه ضعف بگ   ادیقرمزش بسمت خط  یکس  زارهی که نم  یخودخواه ه ی -

  ینتون ایدن  نیا یاهیس  ی اونقد پاک بود که نگران بودم تو اتیکه دن  ی به تو بود... تو دنیرس  بینبود... از ترس آس  م یالیخیاز ب

  ید یفهمی که خب م ی ... مهم تو بوددونستنی م  ینامرد عوض ه یاگه همه من رو  ی برم حت دادم  حی... ترج یه بفهماگ  یسرپا بمون

 علت کارم رو... 

 اش دوخت: یاهدا ریاش را به زنج نیغمگ  یها چشم

 ...شی ااِل خونواده اش با زن ِ زندگ  زنه ی رو م ی همه چ د یآرتا ق -

 آرام تکان خورد:  ش یگلو بکیآرتا فشرد، س  ی فوالد نه یلبخند به لب سر به قفسه س  گلمه 

 دوستت دارمت آرتا. -

با دو انگشت اش،   تاب،ی ب یباالتر از حس تعلق داشتن از وجودش گذشت، با نگاه ی زی چ د،یلرز بی و وجود مردانه اش غر قلب

آرام بدون عجله با شوق   د، یکش یمحبوب اش نفس عاشق یاگل را سمت خودش را چرخاند و از هرم نفس همه   فیچانه ظر

 ...گرفتی کام م  اش یاز لبان سرخ معشوقه دلبر یبیعج

 

بود در   ره یبه قاب عکس دونفره اشان خ رهی که خ ی به آرتا کردی پالک اش را لمس م نیکه با سر انگشت، اسم الت ی نیح گلمه 

 . دوزدی در وجودش به او چشم م  یبا مهر کرد،ی را نوازش م  یشمیابر ی همان حال موها

 ؟ یی آرتا -

 نجوا کرد:  بم

 جونم؟  -
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قفسه    کیشفق به اطراف کلبه کوچک اشان زل زد، طرف سمت چپ درست کنار پنجره سه درچهار  یبا نگاه د یخند  ی نخود

خودشان درآغوش   ی ندونفره از نوجوا یقاب شاس  ک ی واری د ی وسط درست رو شد،ی م  ده یبا چندگلدان کوچک کاکتوس د یچوب

  ی رنگ  ینورها کردند ی را روشن م  داشانیکل یرد شده بودند و وقت  شیرو زیر یهاچه متوسط که چراغ درخت  ک یهم، گوشه کلبه 

سمت خودشان درست گوشه   ،یمربع  ینفره با بالشت هاچه تک هم چند تشک ی. کف چوب کردی م  یکماننیاتاقک را رنگ  یفضا

 .شد ی م ده یکتاب د یچندتابود که  یآخر جعبه قفسه ا

 ؟ یکرد  دایپ یجوررو چه  جان یا -

 فوت کرد:  شیو چشم ها ی نیب ی لِخت اش را رو یگر آرتا حجم موهانوازش  دست

 خونه باغ رو به نامم زد و عمارت رو هم به اسم بابا...  نیش، اارث پدربزرگمه به من... بابابزرگ صولت خان بزرگ قبل از فوت  -

 صورتش را کنار زد:  یرو  ی کنان موها خنده

 نکن... ت یاِ آرتا اذ -

 هوا انداخت:  یکیبه تار یدوباره نگاه سپس

 ... شای آخه عمه ناراحت م م یبر ست، یبهتر ن -

 برخورد نکند. ی گل هم شتاب زده، سش را بلند کرد تا پس کله اش با کف چوبدراز شده اش را جمع کرد که مه  یپاها آرتا

 ؟ یکنی م کاری چ -

سپس  د یکش ش یچهارخانه ا راهنیچروک پ ی رو ی دست دهیکمر خم خورد، ی سرش را بلند کند چراکه به سقف م توانستینم

 گل دراز کرد: دست اش را سمت مه 

 م؟ یبر -

آورده بودند، با شرم سرش   نییاش کشاند، حاال که هر دو سرشان پا نهی سکوت کف دست اش را لمس کرد و خود را مقابل س  در

 گونه آرتا نشاند، ناز و دلبرانه زمزمه کرد:   یرو  ی را سمت صورت اش کشانده و بوسه ا

 .ته یبابت هد  ی مرس  -

 اکتفا کرد.  یبه لبخندمحو  ی قراری وب یگونه اش، سرتاسر از خوش   یگل رو کرده از حس خوب بوسه مه  بیهم ک  یرو  شیها پلک
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نرده گذاشت که آرتا پشت سرش راه افتاد همزمان هم   نیاول یرا رو   شیپا اطیراه افتاد، با احت یسمت خروج نیشرمگ  گلمه 

 گفت: 

تا جادار تر   کنم ی رگترش مهم بز  سازمیسرم خلوت شد هم پله ش رو م  کهن یبه محض ا ی ش رو درست کنم ولوقت نشد پله  »

 بشه« 

گل  حرکات مه  ی حواسش پ یرچشمیآرتا ز شود،ی جمع م ی صندل یگرفته از سرما به در خود رو  ی بخار یرا جلو  شیها دست

 .چرخاند ی گل مکرده و فن اش را به طرف مه   ادیرا ز یبخار ستم یو درجه س  کند ی بوده که در سکوت، دست دراز م

 ... سرده ها! یمرس  یوا  -

 :ند ینشی م  شیران پا یگل رو مه  فیکه دست ظر دهد ی اش م  یو حواسش را به رانندگ  ردیگی دو انگشت به فرمان ضرب م با

 ؟ یاز دستم ناراحت -

 خرج چشمان سبزه انداخت و دنده را جا داد:  ینگاهم ین دوباره 

 نه.  -

 !خوردی بر نم ی کردن اش به جا ت یاذ یاخت، کمبه او و دست فرمان اش اند  ینگاه طنت یباال فرستاد با ش  یلب

به قصد قلقلک کردن آرتا، لوند دو دکمه اول   کند،ی م دایگردن اش امتداد پ ی نوازش وار تا رو  ش،یران پا ی اش از رو دست

 :ند ینشی گردن اش م  یرو  قای دستش دق  یکه دست مردانه آرتا رو کند یچهارخانه اش را باز م  راهنیپ

 !یبی ندارها ب یکردن عاقبت خوب  ی طونیش  -

 را کودکانه لوچ کرد:  شیها چشم

 ! ؟یب  یاووو ب -

 نرم و آرام به دور از شتاب و عجله.  کند،ی رو به باال داده با پشت دست، گونه نرم دلبرکش را لمس م  یآنحنا شیلب ها به

 ؟ یی آرتا -

 و دست قفل شده اش درون مشت اش را محکم فشرد:  د یکش  یق یعم نفس

 بگو...؟  -
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 : د یبدون مقدمه پرس  ی ذهن اش را مزه کرده با مکث ِجمله

 ؟ ی... که... عاشق منید یفهم ی از ک -

محکم با هول وترس   ،ی عقب ی با بوق خودرو بارهک یکرد که فرمان از دستش شل شد و  لیش ماشد، سرش را به سمت  شوکه

 تا تصادف رخ ندهد.   د یچسب یفرمان را دو دست

 سواال است؟ ن یاالن وقت ا -

 باز و بسته کرد:  شیناز و دلبرانه چشم ها با

 . بگو لطفا؟ .. گهیبگو د -

 لب و چشمان کج ومعوج اش، گوشه لبش باال رفت:  دنیباد

 خب حاال، کم خودت رو چپل وچالغ کن، زشته.  -

 

 چشم درشت کرد: زی دهان اش گرفت، اغراق آم ی جلو مشت

 حواست هست؟ ا،یری م رجهیاعصابم ش  ی رو  یدار  ومده یآرتا ن یاِ من چپل وچالغم؟! وا  -

 

گل بدون لکنت حرفش را  شد، مه  ب یهم ک یباره درجا دهانش رو  کی مزاح اش را بدهد، خواست دهان باز کند و جواب شوخ  تا

 زده بود؟! 

 درهمش زل زد.  ی کار و اخم هاطلب  رخم یو البته تعجب به ن  یرگیاند با خسرش را برگرد چندبار

 گل تو...؟ مه  -

 : د یتوپ نه یبه س  دست

 ؟ یمن چ  -
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  م یکه انگار من نگران خودمم... اگه گفتم بر ی کنی برخورد م یطور  هی  ر،یبگ  افه یبگذره بعد واسه من ق  مونی روز از نامزد  ه ی بزار

  ،یور دلم باش   شهیعمه فکر کنه من، تو رو تصاحب کردم که هم خوامی ... من فقط نمستید و نترس از تو نبو لشیشب شده، دل 

 خونتون! می شب زود بر کرد ی م د یچقد پشت خط تاک نمونکه مامانت قبل از اومد  ی نبود

 

آرتا بعد از    یگل به چهره گرفته و ناراضگل غوطه ور  بود و فکر مه مه   یدر فضا احاطه شد، فکر آرتا در سالمت  ینیسهمگ  سکوت

 آن جمله قبل از خارج شدن از کلبه بود. 

 گل پخش شد.در بهت مه   لیاتومب یدر فضا ی بلند  یبا صدا کیپخش، و موز ستمیزده و دستش رفت سمت س  یلبخندکمرنگ 

 بره ی تو رو م  یآرزو  دلم 

 ه گذری بد م تویها بساعت نیبب

 بُرمی دل م  هی جز تو از هرچ به

 ...خورمی قسم م   دمی قول م بهت

 

  ده یکش یانگشت ها د،یکش شیدر دست ها  یبود را دوباره به نرم دهی کش رون یب  تیمشت اش در زمان عصبان ان یکه از م یدست

بخش  آرام  تم یر  یرا رو  گریدک یحس دستان و خواننده، پر   کی نوا با موزانگشتان سفت خودش گرفت، در سکوت، هم  یاش را ال

 لب زد:   یقلب اش گذاشت با رسوخ بم شده ا

فقط به حرمت ِ نفس   ی نبض زندگ نیآروم بودن من، ا نیآرامش، ا نی ... ازنهی م  یجورن ی که داره ا ِی به خاطر وجود تو نیبب -

 ... گهید  زیچ ه ی ومد، ین ش یپ تش یرو بزنم چون موقع حرفان ینشد بهت ا وقت چیتو هست که ادامه داره... ه یها

 

 در مهار خنده اش داشت.   یدندان، سع ر یز شیکردن لب ها ریگل با اس زد که مه  ی و شرم زده ا لبخندخجول 

که فکرش    یوهست  یبود  ی ... چون تو اول و آخر دخترسمیبنو یاحتیبزنم  یبه دختر  ی نشده حرف عاشقانه ا وقت چیمن ه  -

 منم...  ینگاه کنم... سخته واسم اونم واسه بار اول بهت بگم ول  ی حت ایفکرکنم   یا  گهیبه کس ِ د ذاشتینم
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نگ  ز دنیبا شن د یتپی کرده و تمام قلب اش تاالپ تاالپ م   زیجمله ت دنی شن یرا برا شیهاگل که گوش تلفن همراهش، مه  ی آوا با

 اش شده بود.   یتیفرستاد که آرتا هم متوجه نارضا رونیباره چنان نفس اش را از حرص ب کیتلفن، 

 سبز را با شصت لمس کرد:  کونیآ

 الو؟  -

  ن یوقت تو و نامزدت رفتدعوت هستن اون  تت یامشب خونواده دا یدون ی که دلم هزار راه رفت، مگه نم  یمادر؟ وا یالو کجا  -

 ؟ ینامزدباز

 

 لب زد:   ،ییصدا جادیرا باال پراند بدون ا   شیعمه اش شده بود، جفت ابرو یبلند ولحن شاک ی که صدا گلمه 

 ؟ ید یحاال به حرفم رس  ،ی د ید -

 

 زده و بدون توجه جواب داد:  یپوزخند 

 .یواسه گشت وگذار و بقول خودتون نامزد باز  گه ینامزد کردم؟ خب معلومه د ی واسه چ -

 دخت ماتش برد.  پوران

 د؟یآی م ی ... استغفراهلل... ککه انگار  یکنی م  د یتائ نیهمچ یکشی ذره هم خجالت نم  هی  ،ی رو خورد ایشرم وح -

 

 اش انداخت: لیبه ساعت اتومب ینگاه

 .م یماهم پشت در ی زیاستکان بر یمعروفت رو تو  ی تا چا -

 تند افزود:  تند 

 خداحافظ. د،یایب ترع یشماهم سر زمیری م  ی باشه باشه پس من تا چا -

 پچ زد: ی و خفه پشت گوش  آرام

 به سالمت.  -
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  گرینشست به نشانه اعتراض د نه یدست به س  ی صندل ی کار، روگل در سکوت طلبمه  گذارد، ی داشبرد م  یکه تلفن را رو  نیهم

 خودشان رد وبدل نکرد.  نیحرف هم ب  یحت

 گل انداخت.مه  نیگرفته و غمگ  به چهره  ینگاه ی رچشمیز ،ی درب آهن کیرا زده با حرکت اتومات  موتیر

 و تَر کرد:  د یلب اش کش یرو  یزبان

 ؟ ی چته توهم -

 سر باال گرفت:  د یکش  ینیاز ب ی نفس گلمه 

 . ستین ی زیچ -

عمارت رانند که   یاش را تا سمت ورود  ل یواضح بود، به محض کنار رفتن کامل درب، با سرعت چنان ماهرانه اتومب اش ی دلخور 

 محبوس شد.  جانیاش با ه نهینفس نامزدش در س 

 

 کرد:  لیسمت دختر مسکوت کنارش متما یشدن، سرک  اده یپ نیرا خاموش کرد، ح نیرا باال کشاند و ماش  دنده

 . زمی عز زارمی به خواستت احترام م یاوک  ، یبگ  یخوای نم ی هست ول ی زیچ -

 

   "مخ من نباش، حرف بزن، سکوتت تلخه مثل زهر  یرو  نقد یا ی لعنت "بزند که ادیفر خواستی دلش م  گلمه 

 و مرتب اش کرد.  د یش کشبه لب ِ شال  ی کرده در سکوت دست  شهیپ ی دارباز توده  اما

اش بود را، مردانه در حصار انگشتان اش گرفت بدون توجه به   فی دست اش که بند دسته ک  ستاد،یکه کنار شانه پهن آرتا ا نیهم

 .د یبه گوش اشان رس  تایزده آناه جانیه  یعمارت را زد، صدا یچهره گرفته دلبرکش، زنگ ورود 

 مامان، آرتا هم اومد.  ایب -

 گرفت.  یکم  یدور شود اما تنها گوشه لبش آنحنا ی به لب بنشاند از ماتم زدگ یکرد لبخند  یسع

 باش. لکسی بکش و ر قیچند نفس عم -



 جورچین 

401 
 

قطور آرتا حلقه زد و خود را به او   ی بار او بود که دست دور بازو نیا ب،یعج  ی انجام داد با حس اش لیم   رغمیکوتاه آرتا را عل ه یتوص

 کرد.   کینزد

 .د یگل به درازا کشآرتا و مه  ی و پشت بندش نگاه زوم شده پوران دخت رو تاید و چهره بشابش آناهدفعه باز ش  ک یسالن  در

 سالم عمه جون.  -

 شد. ده یگل کشلبان مه  یبا آن لبخند کمرنگ رو  بایآرتا به چهره ز  یدستان و بازو   یپوران دخت از رو نیسنگ  نگاه

 تو.  نیای... بزمیعز  یسالم، خوش اومد  کیعل -

گل را  گونه مه  ع یهم با لبخند پهن سر تایگل و پسرش از کنارشان رد بشود، آناهالحظه به حضور آرتا، کنار رفته تا مه م  بدون

 :د یبوس 

 بودا...  یتو که جات خال ای زن داداش، ب ی خوش اومد  -

 تکان داد:  یزده سر  شرم

 .م یآی ... چشم میخوش باش  -

 آرام قدم برداشتند.  ییرایکه هردو باهم؛ شانه به شانه تا سالن پذ  د یآرتا را همگام با قدم برداشتن خودش، نرم و آهسته کش یبازو

 

 :د یاشان، مادرانه خند  دن یبا د لدایگ

 تون بود. پوران دخت نگران  ن، یاومد  ی خوب شد  -

 به خود گرفت:  یتفاوت ی دخت نگاه ب پورا

 .نینرسن، هم ر یشب بود که د ک یه و ترافجاد  یبخاطر شلوغ مینگران -

 خان مداخله کرد به تعارف پسر و عروسش دست تکاند: دونیفر

 بابا. نیبش جان یا ایبچه ها، عروس جان، شما هم ب  جان یا نیایب -

 شکم خودش قفل کرد:  یآرتا را با خجالت رها کرد و دست رو  یبازو  گلمه 

 ...خان... حالتون خوبه، چشم  دونیسالم... فر -
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 .د یسرپا نمون نیایسالم... سالم باباجان... ب -

 به بچه ها تکان داد:  ی گذاشت و سر زیم  یفنجان اش را رو  هرمزخان

 خوش گذشت؟ -

 مبل سه نفره نشست.  ی زد و کنار مادرش رو ی زیگل رنگ شکوفه ها را گرفت، لبخند رمه   یها گونه 

 . یجاتون خال -

از داخل   یرا همراه با شکالت  ی گرفت، خم شده فنجان دست نخورده ا یمبل تک جا ی گل، رواز جا نبودن کنار مه  یناراض آرتا

 فنجان اش بود.  ات یمحتو دنی پا انداخت و مشغول نوش  یقندان برداشت در سکوت پا رو

 گل قرار داد: دست مه  یرا جلو   یو تخمه تُرد نمک ل یآج اله یپ مانهیصم لدایگ

 بخور. ل یآج کم یپس  ستیخوب ن ی با چا ونتی م دونمی م -

 

  س یکه د  تایبه آناه ی مشغول باد زدن خودش بود با نگاه  ت،یبهاره اش هم ف ی مانتو  ،یخنک بهار یاش شده بود در هوا گرم

 قرار داده، آرام پچ زد:  ز یم ی ها را رو وه یم

 ؟یاری آب خنک ب وان یل  هی  شهیم -

صورت   ی نگاه آرتا رو ینیبود اما متوجه سنگ  نییسمت آشپزخانه رفت، سرش پا تیگفته با رضا یا  ده یخندان چشم کش تایآناه

 اش شده بود. 

 به جان اش افتاده بود.  بارهک یکه   ی بیدهان اش را تند فرو داد، احساس ضعف کرده و سردرد عج بزاق

 ه؟ ینظرتون چ ،هی ترک م یسفره چند روزه بر هی  دهیع امیاالن که ا م یگرفت می بچه ها ما تصم -

 خان، مخاطب اش به آرتا و مه گل بود.   دونیفر

مردانه آرتا    یخان بود که آوا دون یصورت خونسرد فر یوار سرش را باال گرفت، مردمک حدقه زده اش رو   کیمتعجب اتومات گلمه 

 انداز شد. نیدر گوشش طن

 موافقم.  ه،یفکر خوب -
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 پس نظر او چه!  ن،یهم

  ار یو بس بایز شیبروند، چراکه شهرها یبه دوب د یع ی دوخت، دوست داشت برا  شیبایز ی نگاهش را به ناخن ها نیو غمگ  ناراحت

 بود.  یدنید

 صورت اش گرفت: یشربت را جلو  وانیهم ل تایگل شده بود، آناهمه  ی متوجه ناراحت لدایگ

 . ادیحال ب گرتیشربت اعالء درست کردم ج هی داداش زن  د یبفرمائ -

 

 :کند ی ت را گرفته و زمزمه م شرب وانیل

 ممنون.  -

 . زمیعز کنمی خواهش م -

هم در آشپزخانه حضور داشت اما پوران دخت با وسواس، آمرانه   داریکند، خانم سر  یتا به مادرش کم کند ی عقب گرد م تیرضا با

 خارج شد. یبدون لبخند باچشمان جد  تفاوتی از آشپزخانه، ب تایغره رفتن به آناهرا گوشزد کرده بعد از چشم   زیهمه چ

 برداشت مشغول برش زدن شد. یا  شهیش  س ید ی از رو ی بیمبل دونفره نشست و خم شده س  ی هرمز خان رو کنار

 ؟ یری گی چوست نم وه یاِ خان داداش، شما چرا واسه خودت م  -

 بشقابش زد:  ی به پوست مو رو یاشاره ا  هرمزخان

 دستت درد نکنه.  ید یخوردم پوران جان، زحمت کش -

 پلک باز وبسته کرد:  یدخت راض پورام

 . میا هی و فردام همه عازم ترک ده یو امشبم که شب دوم ع  ینکردم داداشم ی کار -

 

گذاشت و مشغول   شیپاها ی رو ،ینیتخمه و بشقاب چ  الهیبرداشتن پ ن یگذاشت و ح  ین یس  یجان تمام شده اش را روفن آرتا

 باال پراند: ی شکاندن تخمه ابرو

 ن؟ یکه بفکر مسافرت افتاد شد ی حاال چ -
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 نازک کرد:  یدخت پشت چشم پوران

سفر دور   هینشد  دون، یاقوام آقا فر  شیشهرستان پ ای م یشمال بود ایرو   د یع الت یتعط شه یو ماهم هم  یور بود تو که همش اون  -

  یجا ه یباشه هم  حیکه هم صفا و تفر  م یکجا بر م یکر؛ خوبه... گفت طون یمون الحمداهلل، گوش ش االنم که اوضاع همه  که..  میبر

اونجا   گنیش آب وهوا... تازشم م و خو ز یبودا تم یرو نشون داد، عجب جا  هی ترک  یموقع شهرا نکه ماهواره همو  می نیبب یدنید

 ... کجا از اون جا بهتر.هیستیتُور یلیخ

 

 هم با خنده مداخله کرد: لدایگ

 .زارنی کرد، اکثر خوانندهام اونجا کنسرت م  حیراحت گردش و تفر شهیو م ه یداره، کشور مسلمون ی قشنگ  یشهرا ه یاتفاقا ترک -

 برداشت. بیهرمزخان تعارف زد، خودش هم دانه برش خورده از س  ی پوست گرفته را جلو بیدخت س  پوران

 استانبول! یشو  رمی که واسه بِرند معروفاش ممن  دونستم،ی اِ نم -

 

 داشت.  ی نکند، عمه اش با آن سن اش چه دل جوان  یتا خنده ا د یگوشه لبش را گز گلمه 

 زد:   هی به گردن اش داده و به مبل تک یتاب لدایگ

 داره.  اد یهم ز یرانیتازشم ا ه یهم گردشگر ایآنتال -

 کرد:  ز یدخت چشم ر پوران

 ؟ یدونی تو از کجا م -

 به لحن پرسش پوران دخت زد:  ی خان اشاره ا دونیفر

 زشته پوران.  -

 : د یتر کش نییبلندش را پا راهنیگذاشت و لبه پ شیپا  ی رو یخونسردانه دست لدایگ

 .رنیگی ش رو م اقامت  رن یم  ،یگذار  هی خونه و سرما د یواسه خر ایشتریرفته بود قبال، بهم گفته اونجا ب الم ی از فام ی کی -
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 در هوا تکان داد:  ی دخت دست پوران

 همش چرته! باور نکن.  -

به گوش   تایآناه ی رسا ینگاه دوختند که صدا گریدک یو هرمزخان هردو معنادار  دون یباال انداخت، فر ی شانه ا تفاوتی ب لدایگ

 :د یهمه رس 

 ست.شام آماده  زی م د،یبفرمائ -

 و دخترش تعارف زد:  لداینواز رو به هرمزخان، گ دخت مهمان پوران

 .نیمعطل شد  همهن یشرمنده که ا گه یطرف، د ن یاز ا د یبفرمائ -

 راه افتاد:  یهم سرش چرخاند و سمت سالن غذاخور لدایگ

 نداره، خودت رو ناراحت نکن. ی بیع -

 

گذاشت با   زیم  یرا رو  شیپا یزده و بشقاب رو  یشخند یراه افتادند، آرتا ن گریدک یخان و هرمزخان با تعارفات کنار  دونیفر

 شتها پشت سرشان، به دنبال آنها رفت. شلوارش، قلنچ گردن اش را گرفت با ا یتخمه از رو  ی زهایتکاندن خرده ر

 

قرار داشت که    یخال ی خودشان نشسته بودند دو سه صندل یکرد، همه سرجا ه یجوگرش را حواله بق نگاه جست  دن، یمحض رس  به

  شیاش را رو ن یو تن ِ سنگ  د یکش رون یخود ب ی برا ی گل، صندلمه  یدرست کنار صندل زی م یدر انتها ز یسمت چپ م تفاوت ی او ب

 سخت نشاند.

 

سمت  ز یسوپ را از وسط م یزده و بشقاب حاو یخند . کج کرد ی م یتوحهی خود را با ساالد سرگرم کرده بود، علنا به او ب گلمه 

محبوب اش، در   ره یرا هم مقابل دست نامزدش گذاشت، بدون در نظر گرفتن نگاه خ ی گریخودش گذاشت، سپس بشقاب د

 .د یبدوت نگاه کردن، همه اش را چش ختهی قاشق اش ر ی رو یمقدار کم د شده سوپ هم زد بع قیرق اتیمحتو یسکوت قاشق ال

 اش پُر کرد...  یبعد  یزبان اش مزه کرد که با اشتها قاشق ها ر یز مویل یگرم و ترش  طعم
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را   سیسپس د  خت، یبشقاب ر یپُر پلو رو  ریگبشقاب دونفره اشان، چند کف  یرو  د یپهلو را سمت خودش کش ی سبز سید

  سید  کیبرداشت سپس ظرف را نزد یادیبه مقدار ز  یرا برداشته در بشقاب جداگانه ا   چهیبار ظرف ماه نیگذاشت و ا شیسرجا

 ها شد.  چهی اهپلو قرار گرفت، با کارد و چنگال مشغول خُرد کردت م

  یخرد شده را رو  ی گل و او که در سکوت مشغول شام اشان بودند، گوشت هلاز مه  ریدرحال صبحت کردن بودند به غ همه

 آمرانه پچ زد:  رلب یبشقاب پخش کرد، ز

 بخور.  نمیاز ا -

 دوغ خودش را سمت او گرفت:  وان یبه او انداخت که ل ینگاه دهیلب برچ گلمه 

 . میزنی ... بخور حاال باهم حرف منایبابا ا ینگام نکن، زشته جلو ی اونطور -

 

زده و گوشت    ی برداشت که آرتا لبخند  چهی از پلو وماه یاز بشقاب دونفره اشان، با قاشق کم ل یم یب  د یکش ی نفس کالفه ا گلمه 

 : ختیسمت قسمت اش ر ی شتریب یها

 . یریبخور جون بگ  زم،یعز نیآفر  -

 اکتفا کرد.  یع یسر یلحن مزاح گونه آرتا تنها به زدن لبخند  از

 *** 

 

  لدایبه حاضران سالن فرودگاه انداخت، مادرش گ ی کل  ینگاه ط یهم با دست گرفتن پاستورت و گذرنامه ها، البته به همراه بل کنار

کنار پدرش،   یصندل  گفت،ی م ییزهایدم ِ گوش پدرش چ ی کرده بعد از پوف کالفه ا  یاش را وارس  ف یبا وسواس چندبار درون ک

 . کردی خان هم با تلفن همراهش صحبت م  دونیو همسرش، فر ستینگری م  هی به بق یاو کنجکپوران دخت با چشمان اخم آلود با  

 .فرستادی کج م ی ابرو ،یبه دخترکان قلم یواشاره و لب خوان  میمدام با ا تایآناه ن یب در

 : د یموشکافانه پرس  رلب یباال فرستاده اش، گذاشت ز یموها ی اش را رو ی آفتاب نکیاش گرفته بود که آرتا ع خنده

 ن؟ یدی بهم آنتن م ی ه ه یچ -

 تا لبخندش را مهار کند.   د یاش را گز لب
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 ! دهی م ری داف گ ی دخترا  نیبه ا ی... هعتایبابا، آناه ستین ی زیچ -

 باال فرستاد: یابرو  آرتا

 داف؟! منظورت همون پلنگ هستش؟  -

 درشت کرده به صورت مربع شکل جذاب نامزدش زل زد:  چشم

 آرتا؟  -

 ! توام

 باال انداخت: د یالق شانه

 وِلنگ باز!  م یگی ور مما اون   ه؟ی خب چ -

 تکان داد:  نیبه طرف  یتاسف و نوچ نوچ کردن، سر  با

 ... بالدکفر! ی... اون ور... بودایندار یر یتقص -

 .شنود ی گل را مپشت بندش لحن متعجب و جاخورده مه  کشد،ی زده و دسته چمدان اش را همراه خود م یپوزخند 

 ؟ یبری اِ چمدونم... رو کجا... م -

 

 چاق کرد:  یآرتا دست به پهلو، نفس دند،یکه قسمت سالن انتظار رس  نیهم

 .نیپاش  م،یری م  گهیحاال با پرواز د یبود ول نگیقسمت بوئ  ریبخاطر تعم یریتاخ ساعتم ین م، یبر د یبا -

 :پرسد ی دخت شتابانه م پوران

 آخه چرا؟  گه؟ ید ی مایهواپ هی با  ی عنی -

 

 :دهد ی جواب م یاز آن با کالفگ  تایآناه

 . ومدهین شیپ یمشکل ه یتا بازم  م ی... حاالم برراتیآرتا گفت که، بخاطر تعم -
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 تَر کرد:   یخان لب دنیجنباند رو به فر ی سر آرتا

 .تی سمت گ ن یدست ما، خودتون زودتر بر  نیچمدونا رو بد  -

گل و برادرش  مادر و پدرش را در دست گرفت همراه مه  یچمدان ها  تایچمدان هرمزخان را هم گرفت با اشاره اش، آناه سپس

 سمت بار شدند. یراه

 م؟ ینزن خی  ه، یشرج ه، ی ترک  یاالن هوا  -

 :کوبد ی با ذوق دستانش را بهم م تایکه آناه د ی گوی نم ی زیو چ اندازدیگل باال محرف مه  یبرا  یابرو  آرتا

  رن،ی اونجا م دایاکثر آدم معروفا هم ع دمیتازه شن م، ید ید گراشمیباز د یشا میری م  ایتازشم کنار در شه،ی خوب م  ی لیاتفاقا خ -

 راسته؟

هم ادا واصول   یگاه  کردند ی م یخنده بلند  ی چ زنان دم گوش هم گاهپچ پ تایگل و آناهمه  داشت،ی جلو جلو گام برم آرتا

 .آمدند ی م

  د یترس ی . مکند ی و مزاح م  ی خواهرکش، شوخ ی خودش را هرچند کم، به دست آورده و پا به پا ی بود که نامزدش سالمت خوشحال

 بود.  ی کاف شی از انزوا در آمده برا کهنیبرسد هم یحادتر  زان یاش به م یبه گفته استادش، افسردگ

اول، از   تی به گ دن یبه محض رس  کند،ی عبور م هات یبه گ یها، هرسه از سالن منتهچمدان یکردن و نشانه گذار کت یاز ت بعد 

 ...رسند ی م  یتا به خرطوم شوند ی جستجوگرن ِ اشان رد م فاتی ماموران و تشر انیم

 

برده و با احترام   ک یآن ها را سمت درجه  ها،ی بعد از چک کردن شماره صندل ند یبی اشان را م ط یجوان مودبانه بل مهماندار

 .دهد ی اشان را نشان م یصندل

 

 :پرسد یبا خنده م  ند ینشی بوده، م یخال ی که تنها جا  لدایکنار گ جانیبا ه تایو آناه رند یگی م  یوآرتا کنار هم قرار جا گلمه 

 چقد شلوغه، مگه نه؟  یی زن دا -

 :دهد ی جواب م نانیزده با نگاه چرخاندن، با اطم د یتائ  یبه معن یپلک لدایگ
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 بندونه! هم گفتن نداره، راه  شیفرصت واسه سفر البته شمال و ک   نیبهتر الته، یو همه جا تعط  دهیمعلومه، االن که ع -

 

 :زند ی لب م د یبا ترد لدا یکه گ خندد،ی ناز م تایآناه

 پسر خوب خواستگارته!  هی  دمیانت شناز مام -

 ! امدهیبه او ن یخوش  د،یپر کش شیلب ها یاز رو  لبخند 

 :زند ی گرفته و مغموم آهسته پچ م یوقت د یفهمی خودش را نم حس

 آره.  -

 .ند ینش یدستان سردش دلگرم کننده م  ی رو لدایدست گرم گ رفت،ی بهاره اش ور م  یانداخته با لبه مانتو نییرا پا سرش 

 .شهی صالح باشه همون م  یهرچ زم، ی نگران نباش عز -

 

 "!ییگوی بود که تو م طورن یکاش هم "کند ی در دلش اعتراف م تایآناه

 :زند ی گل مبه مه  یکج کرده، لبخند  یکمربند خودش را بسته با سر آرتا

 ؟ یخوب -

 :گذاردی هم م ی پلک رو ناز،

 ؟ یآره، تو چ  -

 : ردیگی پنجه دستان اش م انیرا م دستش

 ارن؟ یبگم برات ب یخوری م  ی زیخوبم، چ -

 تکان داد:   یبه نف یسر

 . آدی خوابم م کم ینه، فقط  -

 :کند ی به کتف خودش م یا اشاره
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 پس سرت رو بزار روشونم و راحت بخواب.  -

گرم و تند ادکلن اش از کنار گردن او،    حهی که را گذاردی شانه پهن اش م  ی اطاعت کرده و آهسته سرش را رو ، یحرف چیه بدون

 .  گذاردی هم م  یو با لبخندمحو چشم رو  کند ی استشمام اش م قیعم د، یچیپ یاش م  ی نیب ریز

و آدرس   ی دنید ی به جاها یته با دقت نگاهکه از مهماندار تقاضا کرده بود را در دست گرف یاز باال، لبخند به لب، بروشور آرتا

 .شد ی نبض گردن اش پخش م ی رو قای گردن اش دق  یکه هرم نفس گرم نامزدش رو  انداختی اشان م

 . کردی خواستن اش را پرتالطم م یایکنارش، ناخواسته در  ی دخترک دوست داشتن ی نداشت وقت تمرکز

 اش بود، پرتبسم لب فشرد.  یرپوستیز طنتیگل که نشانه ش بسته اما لبخند پهن مه  ی چشم ها دنیاش را چرخاند، با د گردن 

 سر ِ نترس نداشته باش، خطرناکه!  نقدمیبسوزدون خانوم، ا شیکم آت -

 خفه پچ زد:  گلمه 

 مال خودمه به توچه؟  -

 رد، دم گوشش بم شده زمزمه اش را رساند.ک ک یبه خود نزد شتریگل انداخته و او را بشانه اش را بلند کرد و دور گردن مه  بارنیا

 ؟ یمتوجه یحق نداره نگاه چپ کنه، توام مال من  م یمال خودته، کس -

 گفت:  پروای ب یزد وقت  یب ینگاهش برق عج زاریبه گردن اش داد، حاال چشم هاش باز بود و ن یناز تاب با

 به تو چپ نگاه کنه با من طرفه«   م یکس »

گل  که مه  بب یداشتن او و حس حسادت عج  تیمالک  د،یبه خودش بال زیحق داشتن اش، شورانگ حس تملک او به خودش و م از

 !یاخم ی بود بدون حت تفاوت یها بود مگر نه که، کامال ب  نی دوست داشت، نشانه عشق هم ی لینسبت به او داشت را خ

 عاشقانه ثبت کرد.  یبه مهر قیو پشت دستش را نرم و عم دهیوارش را باال کش چک یپ دستان

 .طورن یمنم هم -

سر ِ نامزدش گذاشت و دستان اش را   یسرش را رو  گریشانه اش نشست و او هم سمت د ی بار با آرامش خاطر رو  نیگل امه  سر

اش   تیابد  یتا برا  د یمعشوقه اش را بارها نامحسوس به شامه اش کش حی ومل  نیریش  حه ی را یبا حس وافر  د، یمحکم در آغوش تن

 باشد. یکاف
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 *** 

 .کردند ی باهم مشورت م تایبودند با تفکر و حرف آناه ستادهی( اند یگوی را دُرموش م  یا ه یترک ی دُرموش ها) ون ها انیم

 دخت با تحکم رسا افزود: پوران

 .گه یدارند د ی ادیپنج ستاره ز یاونجا هتل ها ا، یکنار در م یبر -

 : رفتی اش ور م کیبا کاله ش  هرمزخان

 فصل شلوغ؟  ن یا یتو رن یگی خداتومن م ی دالر رفته باال و شب یفکر کرد  نم یبه ا ی آبج  یول -

 چانه باال فرستاد:  نهی خان هم دست به س  دونیفر

  میداشته باش  دارد یحساب خرج و خر د یباالخره با  میهمه باهم توش باش   می ریمتوسط بگ  ت یسو هی هرمزجان، بهتره  گه ی راست م -

 . یگرون نیا ی تو

 دستانش را در هوا تاب داد:   ،یخنک وآفتاب یزده از آب و هوا جانیه تایآناه

 !ستیو قشنگه اصال هم هواش آلوده ن ز یچقد تم ه،یعجب جا م یخودن یول -

 .کند   یر یجلوگ د یچشمانش گذاشت تا از تابش اشعه خورش  یاش را رو  یآفتاب نکیع لدایگ

  گه ید مید یرس  روقت ی تازه اگرم د  میکنی راحته، خودمون هم غذا درست م  المونیباشه خ تیموافقم، سو دون یفر  یمنم با نظر آقا -

 . می خدمه ها بر شیپ یهع  ستین یازین

 

 :د ی لب برچ یدخت ناراض پوران

 الاقل رستوران هتل غذا داشته باشه. میایکه خسته و کوفته ب کنمی رو م  جاش ن یبگم واال، من فکر ا یچ -

 

 خله کرد: مدا آرتا
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گرم   یبرامون غذا گه ید  میایب ر یهاشون سرساعت هستش و اگه د  ی غذاخور میمامان، تا ستین  ی کنی که فکر م امیطورن یا -

  دن،یم کاری و فن رات یتعم نه یکه مثال هز رنیگی دوبرابر م م یتازشم خسارت که بزن نه، یچندستاره هم  یکال قانون هتل ها ارن،ینم

 . میکن  اجاره تیسو  ه ی م یهمون بهتر بر ارزهینم

 

که با دستمال   ی توپر  ینکیچرخانده به راننده ع ی سر ه،یبق مند تینزد، آرتا با توجه به چهره رضا ی حرف چیه  گریدخت د پوران

 :کند ی م  یاشاره ا  کرد، ی م زی اش را تم نیماش   یها شهیش 

 مستر؟  -

کرده همزمان   زی دستانش را با دستمال تم  شود،ی دو خانواده م  کی با تفکر البته فرز نزد دهد ی به صورت اش م ین یچ مرد

 .پرسد ی م

 ) بله برادربزرگ( یافنِدم آبِ -

 

 باال پراند:  یابرو  آرتا

 (د ی حرف بزن یسیانگل د یتون ی) م  ش؟یلینگ یا ک یاسپ ویکِن  -

 تکان داد:  د یبه تائ یسر  مرد

 ( نیهست یدربزرگ، کجا) بله برا زیس ی نر ِ ل  ، یاوت آب -

 رو به باال فرستاد:  یخودش، کالفه سر ی رو هی و سرگردوم بق  رهیجمله مرد، و نگاه خ دنیمستاصل از نفهم آرتا

 کارکنم؟ ی خدا من چ ی هع -

 گفتن!  ی شروع کرد به فارس   ی ظیباره مرد با لهجه غل کی

 ن؟ یهست ی رانیعامو، شما ا -

 قرار گرفت.  دش ید  یذوق زده با ولوله جلو  یو باصورت ها ه ی زده بق جانیه یصدا

 : د یخنده کنان پرس  تایآناه 
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 ؟ یهست ی رونیشما ا -

 خونسرد لب زد:  گلمه 

 چقد جالب!   -

 دست مقابل دهانش گرفت و دم گوش پوران پچ زد:  لدایگ

 ه؟یرانیاِوا! پوران جان، مرده ا -

 کرد:   یخان خنده ا  دونیفر

 .می کرد  دامیپ یهمشر هی غربت  ی چه خوبه تو -

 او تکان داد:  یبرا یسر توجه ی ب آرتا

 شما؟ یکجا  -

 اش را برداشت:  نکیع مرد

 تا برسونتان!  د یبر د یخوای من کُردم، حاال کجا م  -

وار به زبان   یرا هج  ی فارس  یجالب البته غافل کننده بود کس شانیکردند، برا  یآرام یمرد خنده ا  نی ریبه لهجه ش  تایو آناه لدایگ

 . اوردیب

 مداخله کرد:  ع یخان سر دونیفر

 شه؟ یم دایپ  ا،یواسه خانواده کنار در میخوای م ز یخونه دربست تم ه ی -

 

 داشت، با تفکر خاراند:  یپهن ی که ابروها  مرد

 . کنمی م دایبراتان پ یموقع ول نیا ی سخته تو -

 زمزمه کرد.  حواس یب تایآناه

 براتون!  -
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 :د ی گل خونسردانه پرس مه  رد،ینگ  یلهجه ا  راد یکرده با ابرو اشاره کرد ا  تایبه آناه یاخم آرتا

 ه؟ ی اسمتون چ -

 :کند ی ها جابه جا م یصندل  ر یز نیپشت عقب ماش   ک یبه  ک یچمدان ها را  مرد

 . یارسالن  یعل -

 بش کردند شدند. و خوش  یی خان و هرمزخان اظهار سالمت گو دونیفر

 داخل اش زل زد:  ی زیو تم ی صندل فیبه رد  جانیبا ه تایگل سوار دُرموش شدند، آناهو مه  تایبه همراه آناه لدایدخت گ پوران

 همه راهو. نیا رهی م  یاوو، ک -

 

 :زند ی م ی دخت تشر آرام پوران

 .اریدر ب یدبازیبد  د یکم ند   نیزشته دختر، بش -

 باال انداخت: یشانه ا  د یمادرش عادت کرده بود، الق ی که انگار به تشرها تایآناه

 حق دارم خوب!  ه، ی خب بار اولمه اومدم ترک -

 : د یگوی اش، اشاره وار م ینیب  یبا انگشت رو نشاند ی و کنار خودش م کشد ی مچ دست اش را م گلمه 

 . میریبگ  یراه سلف  ی باهم تو نیمن بش  شیپ ایب  الش،یخی ب س،یس  -

از   یتلفن را دورتر گرفته و سلف ن،یو بعد از آوردن دورب د یکش  رونیتلفن همراه اش را ب جانیخوشش آمد با ه عیسر تایآناه

 گل نشان داد. آن را به مه  تیاش گذاشت و با رضا چیدر پ  "خاطره نیاول "مهیبا ضم سنتاگرامیدر ا ع یخودشان گرفت سر

 

 اش، جلو کنار راننده نشست. لیزده برخالف م ی سر و گوش خواهرش با نامزدش، لبخند  دنی که سوار شدند، آرتا با د همه

  ی همراه خود راننده بود، سر یگر یداشبرد به دو عکس دخترتوپول که با خنده و د ی به باال یرا آهسته بست با نگاه کمربندش 

 جنباند:

 بچه هاتون هستند؟  -



 جورچین 

415 
 

 زد: یعکس ها، لبخند پهن دنیبا د  یارسالن

 نه عامو، نوه هام ان. -

 بود. ی در وجود عل  یر یگرد ِ پ  ای ی ایبار کنجکاوانه مشغول زوا نیا متعجب

 . خورهی بهتون نم یول -

 همانند جوان ها شاد افزود:  یعل

 عامو.  م یبگو ماشاهلل، ما زود ازدواج کرد -

 

خان هرمزخان   دون یاشان لب باز کرده و فر یراجع خاطرات آشنا یت که علزمزمه کرد و چشم به رو به رو دوخ ی ا "جالبه  "آرتا

 کرده بودند...  زیگوش ت  یهم با دقت وکنجکاو 

 

 رفت. یشد سمت امالک اده یاز پشت فرمان پ ، یتوقف کرد با اشاره ا یکوچک ی الیو  یجلو

 :د یشکم اش کش یرو  ی خان خسته دست دونیفر

 . میبعد دنبال جا بود م یخوردی غذا م یجا ه ی  بردیاول مارو م  م یگفتی کاش م -

 کج کرد:  یدخت حق به جانب لب  پوران

 هتل چقد بهتر بود؟  ی د یحاال د -

 

 خان چشم دوختند. دونیهمزمان باهم به طرف پوران دخت و فر تایو آناه گلمه 

 شد. اده یپ نیرا باز کرد از ماش  کمربندش   د،یابرو درهم کش ، یتحرکیخسته از روز سخت و چندساعت ب آرتا

 اش را گداشت، اطراف را از نظر گذراند. نکیخورده، ع نیکرده و با چشمان چ یشانیپ بانیاش سا دست

 .د یکش  ی قیاستانبول، چندنفس با باز و دم عم ی هوا و مرطوب بودن دما یزی بکر و تم عتیطب
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 ؟ یخوب -

 گل را داد: نگاه کردن، جواب مه  بدون

 . ییرو ادهیواسه پ  دهی چقد هواش خوبه، جون م  م، یعال -

 :د یرا در آغوش کش شیبازوها گلمه 

 من سردمه، لرز کردم.   یول -

 اش داد:  ی به صورت و نگاه فرار ی قیعم نگاهمین

 چون گرمه آره؟   ، یرو داد ی دوب  شنهادیواسه همون پ ، ییگمونم تو گرما -

 

 : دادی را با مداوت ماساژ م  شیشانه ها ی لرز با

 . آدیخوشم نم کنه، ی بدنم رطوبت م ی شرج ایسرد  یاهوم، جا -

 گل انداخت:لرز گرفته مه  ی کت اش دور شانه ها ت،یاش را از تن خود در آورد با جد  یبدون درنگ، کت اسپروت زغال آرتا

باهم پالتو و   میری شب حتما م شن،یناراحت م  ه یکرد چون بق شیکار  شهی نم گهید ی ول  کردمی قبول نم  دونستمی اگه م  -

 . ینش تیاذ یرفتن رون یتا ب م یریگی دستکش م

 

 به آرتا چشم دوخت  دایو ش   رهیخ یعشق با دل حس کرد، فقط سرش را باال گرفته با نگاه ثیحد 

گل را نوازش  مه  ی ه قرمزشده از سرماگون  یرگیگرفت با خ  یشاه نفس  د،یدم شینامزدش، خون، داغ در رگ ها نینگاه دلنش از

 کرد. 

که االن، ما باهم و در کنارهم با   نه یمهم ا  ستیسرما و گرما مهم ن ،یفکر نکن  زایچ ه یبه بق  ی کن از مسافرتمون لذت ببر  یسع -

 . خوامیم  ی چ گه یبهتر د نیکه از اسفر، من میخانواده هامون اومد 

 

 : د یلبش را گز ز یآم طنتیش 
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 معلومه من.  -

 ناز معشوقه اش هم جاخورده هم خوشش آمده بود.  ی ماتش برد، از دلبرانگ  آرتا

 .خوامی هم م یزی چ گهیمعلومه شما، مگه من جزء نفسم د -

 کرد:   یا خنده

 لوس!  -

 نگاه دلنوازش کرد:  یچاشن یاخم

 ... میعشقم، نفسم، زندگ  یبگ  د ی! باه؟یاِ خانوم، لوس چ -

 

 .د یبد  شی پول پ د یگفت با ی قبول کرد ول الی و ن یعامو، صاحب ا -

 

را  شانیهااش همه حس  موقعی به ذوق و خلوت دونفره اشان خورد که با حضور ب ، یارسالن ی عل یبد با صدا یلیضدحال خ کی

 خراب کرده بود. 

 

  رتیگل اندخت، با حبه چهره سرخ شده مه  ینگاهم یآرتا انداخت، متعجب ن یکه متوجه چهره جمع شده و گره اخم ها یعل

 :د یپرس 

 شده عامو؟  ی زیچ -

 درون شلوارش فرستاد و مشت اش را پنهان کرد.  ش یدست ها آرتا

 خوان؟ی م  شینه، چقد پ -

 نیسرش سمت او چرخاند دست به کاپوت ماش  یارسالن د،یخان هم به جمع اشان اضافه شد که بدون مقدمه پرس  دنیفر

 گذاشت:

 .نانیواسه اطم  رند یگی م ش یندارند فقط پول را پ یکلگفت مش -
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کار   نیبنابرا اورد یبه زبان ن  ی جمع مردانه حرف ان یم د یتکان داد، صالح د  یسر ، یحرف زدن ارسالن ی از تلفظ اش و کتاب گلمه 

در سکوت    کرد،ی م  ییلبانش خودنما ی که لبخندبدجنس رو  یتایبرگشت کنار آناه شیدست مردها سپرد و خودش دوباره سرجا

 :د یش کشیاز بازو یآرام  شگونین تاینشست که آناه

 داداشم، خشم اژدها شد؟   هویکه   نیگفتی باهم م یداشت  یچ شده،ی چ -

 :د یهم از آن طرف بلند پرس  لدایگ

 بهمون؟  دنی رو م  الیو شد،ی چ -

 

 آرام جوابش را داد:  گلمه 

 .زننی دونم دارند حرف م  ینم -

 نازک کرد:  یپشت چشم تا،یسمت آناه پسس 

 .خانوم  گهید بردم ی که تورم م یبدون نیخواستی اگه م  زم یعز -

 .د یگل به گوشش رس مه  ز یچرخاند که خنده ر یبی گفته سرش را به حالت عج یشیا تایآناه

 

 . گهید  زینه چ م یچک کنه که ما واقعا مسافر خوادی طرف م ن،یهمه پاسپورت رو بد  -

 دخت به لحن خشک آرتا، چشم درشت کرد:  پوران

 خونه به خالفکار بده.  خوادی وا! مگه م -

 زد:  ی گرفتن پاسپورت ها، پوزخند   نیباال انداخت و ح یا شانه

 . رنیگی پولو م شی پ شیشم کم نکرد، پاز قِرون   ی حت ی منده ولطرف قانون  -

 

 کرد:   یدست  شیپ ع یان سرخواست دهان باز کند اعتراض کند که هرمزخ ی دخت م پوران
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 . د یبد  شیبعد پول پ د یرو نگاه کن ال یو ی خانما تو د ینداره... بر ی... مشکلنایا زهیتر و تم الش ی نداره، اگه و ی بیع -

 

  یارسالن یشوند. با راهنما ی باعجله اطاعت کرده از ون خارح م د،یچسب  لدایکه به مزاق پوران دخت و گ  یا ده یحرف پسند  نیا با

چرخانده بعد از باز شدن اش به   د یدر قفل درب بزرگ سف د یبوده، کل ی مسن مه یو چهارشانه ن یکلیه یو صاحب ملک که مرد 

 به آنها تعارف کرد:  یزبان ترک

 خانم ها)  د یبفرمائ  ن،ی) خوش اومد لِرانی ب رون یبُ ز،ی نیگِل ِالد خوش   -

 خنده جواب داد: با  کرد، ی تماشا م اد یز یماهواره ا  یهل  لمیکه ف  لدایگ

 ساغول) ممنون)  -

  یبا نما بایآن همه گل و باغچه ز  دن یجمع شده، از کنار درب باز شده، وارد شد که با د ی کرده با چهره ا ز یدخت چشم ر پوران

آرامش بخش   ی وفضا ی بایکرده بودند، دهان اش از ز ی روانیقرمز ش  یکه سقف اش با رنگ آجر ییساختمان مدرن به سبک اروپا

 باز ماند. ط یمح

باز که سقف اش به واسطه درخت   نگیبود و پارک ی زانیآو یکه کنار لبه اشان، گلدان ها ی بایز وانیچهار طرف اش با ا الی و ستون

که در   شد ی م  دهیتک و توک د یهابا گل  یباغچه ا نگ، یدورتر از پارک  واریسمت د یانگور پوشانده شده بود. گوشه ا  یها

 .شد ی م  دهیسبز د ایو لوب اریکنارش، فلفل سبز و بوته خ

 

 لب زد:  یکه حظ کرده بود با خرسند  لدایگ

 . مینیتوشم بب می بر ه یاش که عال رونیب -

 

با زبان خودشان به   د یو پوران دخت، آن دونفر را در آغوش کش  لدایدر کمال تعجب گ د یتوپول هن هن کنان سمت اشان رس  یزن

 ها خوش آمد گفت. آن

 کرد.  الیبه داخل و  ی اشاره ا ی د یسف ی با بلوز چسب و شلوار راحت ده یچ یرا دور سرش پ ی نخ یروسر  ی بایتوپول که به ز زن

 و پوران دخت متعجب به دنبالش راه افتادند. لدایگ
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 به دنبال مارشان راه افتادند. ،یآن م یاشان سر رفته بودند با تصمکه حوصله  تایو آناه گلمه 

 کرد:  نییباال وپا یسر تیاز حد و نبودن گرد وخاک، پوران دخت بارضا ش یب یز یمتوجه تم  ،یمحض وارد شدن در سالن اصل به

 . زهیچقد خوب نگه داشتن، همه جا تم نیآفر  -

 وسط حرفش. د یپر عی باخنده تندو سر زن

 )نیهست یرانیشما ا ن، ی) بله آفر سن؟یم یران یا زیس  ن، یاوت آفر -

 شده بود فرز جواب داد.  ال یکه تازه داخل و گلمه 

 اوت.  -

 :د یخند  ثانه یخب لدایگ

 ؟ ی گرفت  ادیتوام؟ از کجا  -

 را گشود:   ش یباال انداخت، خم شده و بند ِ کفش ها یشانه ا  گلمه 

 ! گنی م ی نه رو چ  دونم ی نم ی ول  گنی بله رو اوت م نا یا دمیفهم ، یبه راحت -

 

 به دست، برنامه مترجم اش را باز کرد و بلند خواند: یگوش  تایآناه

 . ریها شهینه م ر، یها گنی م -

 :د یمتعجب پرس  زن

 ) ینعه؟ ) چ -

 کرد که جوابش را برنامه داد، رسا افزود: پیتا  عیسر تایآناه

 خانم) یچی .) هانیب ی ش  چیه -

 هم گذاشت. ی کرد، دستان توپول اش را رو  یز یتوپول خنده ر زن

 )  یتمام) اوک  -
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 گفت:   ی به فارس  د یوچروک زن را کاو ن یدخت صورت چ پوران

 ه؟« یاسمت چ »

 

 و مات پلک زد:  ج یگ زن

 نعه؟  -

 کرد:  ی خنده ا تایآناه

 ) هی نعه؟ ) اسمتون چ نیآد  -

 زمزمه کرد بعد بلند به خودش اشاره زد:   یو یآ زن

 ) من گلصفا هستم و شماها)زلریبن گلصفا، س  -

 کند...  ی جمع گذاشت تا همه را به گلصفا معرف  کیبه   کیشانه  یدست رو   یخنده و شوخ انیم تایآناه

 *** 

ساخته   لیبد یاز غم و حسرت البته مرموزانه، شاهکار ب  ی بیاص با ترکزل زد، آن لبخندخ زایمونال یتلفن به دست، به تابلو   متفکر

 بود. 

 کم پشت اش، با خود زمزمه کرد. یحجم موها یاش رفت رو  دست

 گل نامزد کردند؟!آرتا و مه  -

 !خبری ب چه

داد، به محض   ه یخواب تخت تکگذاشت، سرش را به خوش  ده یدراز کش یپاها ی کنسول برداشت رو ز یم  یاش را از رو تابلپ

 را سرچ کرد...  یکلمه ا   ندوز، یروشن کردن صفحه و

 و ابروانش را باحرص خاراند: د یدرهم تن شیمحض آپلود شدن، اخم ها  به

 که!   ستین -



 جورچین 

422 
 

خاطرات  ی تمام  یبایزکه لبخندش به    ی کند، سرش را برگرداند به عکس دختر یکارچه  د یبا دانستی بود، نم ر یاش درگ ذهن

 .دادی خوش اندکش،  جان تازه به او م 

سرش را نقش    ی عالمت سوال بزرگ رو کی کرد، صفحه با وضوح عکس،   لیتلفن همراهش گردن اش را سمت چپ متما ی آوا با

 بسته بود. 

 شد. قدمشی سبزش را لمس کرد اما سکوت کرده بود تا فرد پشت خط خودش پ کونیرا چنگ زد، آ لیبرداشت و موبا زیخ

 الو، کوروش؟  -

 بد نبود.  د یاز او، شا یوفرار  گوش یدخترک باز  هی تنب ی برا  ینیسکوت و سنگ  یلِخت

 درمانده با تبسم زمزمه کرد:  ایمح

 ؟ ی قهر -

را با   ا یدر آمده از دهان مح ی کرده تا کلمه ها  زیاتاق اش بود اما گوش ت ی واریکاغذد وار ینگاهش به د اورد، یبه زبان ن  یکالم بازم

 ببلعد. یدلتنگ 

 معرفت؟ ی ب یزنی حرف نم -

 شکست. یسکوت اش را با سرد  باالخره

 . شهی راه م مهی ن  قیکه رف ه یاون معرفتی ب -

 شده بود! شمار تماس زل زد، قطع ن هی که کوروش متعجب به ثان ی کرد، طور یهم مکث کشدار ایمح

 ؟ یپس دلخور -

 زد:  یپوزخند 

 نباشم؟  -

 .د یشن  ی را با دلتنگ  ایسرد مح  آه

 ... نامهربون نباش.  یباش، ول -

 بم نجوا کرد: د،یمردانه اش لرز دل
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 پوست گردو.  ی تو یرسمش نبود... دستم رو بزار رم،یازت دلگ  ستم، ینامهربون ن -

 اش، چهارستون بدنش را لرزاند:  نیغمگ  خنده

 دست خودم نبود... کوروش؟  ، یحق دار -

 مشت گرفت:   یدست اش را محکم تو  ر یز کوسن

 هوم؟  -

 زد:  ی زهرخند  ایمح

 ؟ یبهم ندار  یحس گه ید  ایهوم، زمونه عوض شده  یگی جونم، االن م یگفت ی قبالنا م -

 جواب داد:  هیپرکنا

 تو فکر کن هردوش. -

 :د یلرز ش یها بغض کرده لب ایمح

 .رمیگی تماس نم گه یمزاحمت شدم، اگه مزاحمت د یانگار -

 :د ی شتاب و عجله، لب ساب بدون

 حرفت رو بگو؟ ، یستیمزاحم ن -

 اش را به گونه اش فشرد: یخرگوش  یعروسک پشمالو ایمح

 ...  یزیچ  ک یتبر  امیپ ه ی... الاقل یمعرفتی ب ی لیبگم و بگم که خ کی رو تبر د یخواستم بهت ع -

 اش را به اتمام برساند. هیگال نگذاشت

  التیبه خ ،یش ی م  بیغ هو یدلم رو بهت خوش کنم،   آمی که تا م ی نکنن که نه تو ار یکه ترک  گنیم  ی رو به کس ک یو تبر  امیپ -

 ؟ یست یکه اومدم دم خونتون... مامانت بهم دروغ گفت که خونه ن  یروز اون  دمینفهم

 . یکرد ی نگام م یتو، پشت پنجره اتاقت داشت  دم یفهم ی من از ده فرسخ ید یکه نفهم ی بود یناش  یلیخ
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 !شد؟ی باز م هی و کنا ش یکه کوروش اهل چزاندن نبود، پس چرا زبان اش مدام به ن د یشیاند ی م ایسکوت، مح  یلخت

 بفهمم نه؟  ،ی کردی فکر نم ه؟یالو، چ -

 بلکه از اضطرابش کم کند. د یهم ساب یمحکم رو  پلک

 نه.  -

 :د یموضع اش را کوتاه کرد که آرام پرس  یکم  ا،یمح یگفتار  صداقت

 ؟ ییاالن کجا -

 .دادی نسبت به او، نامحسوس توجه نشان م  شهیباشد اما هم انیاش ع یگردلخور ا یبود، حت  نیهم کوروش 

 ش نشست.لبان   یرو  ینیلبخندغمگ 

 اتاقم، تنهام.  یمون تو خونه  -

 .د یبلع صدای اش را ب  بزاق

 هوم؟  رون، یب  م یدنبالت بر ام یب یخوای م -

 چشم ِ کبود شده اش بدون تعلل جواب داد:  دنیاش را جمع کرد با د چانه

 . میبر -

 چشم فرو بست:  کوروش 

 درتونم.  یجلو  گه،ید ساعتم یپس تا ن -

 باشه.  -

 . دوزدی به چهره زرد و کبود شده اش چشم م  یبا پوزخند  رود، ی م ی قد  نه ی سمت آ شودی از جا بلند م  کند،ی م قطع 

  ی و با حرص رو دارد یمکرده کرم پودر را بر   ظ یغ شود،ی از درد جمع مچهره اش  کند،ی را لمس م یکبود   ریسر انگشت ز با

 .مالد ی ش مصورت

تند   کشد ی گونه اش م ی با همان حرص آغشته با خشم، ژرگونه برنزه اش را رو الیخی اما ب زند ی ذوق م  یکرده تو  دش یسف یادیز

 و باشتاب.
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لبان اش   ی را هم رو زیوسوسه انگ  ی ترشدن صورت ماتم زده اش، رژکالباس خوب  ی اش برا یبرخالف خواسته قلب  تینها در

 .کشد ی برجسته م 

چشمان اش  یرو  ی و ماهرانه خط گربه ا رود ی خط چشم م ی اش بود، دست اش رو اهیعضو نافرم و بدشکل، چشمان س  حاال

 .کشد ی م

 .بنددی رت اش نقوش مصو ی اش، رو یو به دور خود ِ واقع   شیچهره غرق آرا دنیبا د پوزخندش 

 . فشاردیگردن اش م  ری اش ز یادکلن فرانسو تیزده در نها لیمیر

 

 .چد یپیشامه اش م  ریگرم و تندش ز  حهیکه را  دهیکش  یسرد  آه

 حال ندارم. یول  ی دار  کیال -

جلوباز را در آورده با ساپورت ساده،   یمو یل ک یرگال مانتوها،   انیرا باز کرده از م یی درب کشو  رود،ی م شیکمدلباس ها سمت

 .اندازدی م  شیموها  یشال بلند سبز روشن را هم رو

اش تا   نی که آست بودن یا ش یمانتو یخوب گذارد،ی ش ماش را دور مچ دست  تینهای ب یبندچرمآخر کمدش، مچ ی کنار کشو از

 .بنددی اش را هم دور مچ چپ اش م یآرنج بوده، ساعت چرم

 .شودی از اتاق اش خارج م  فپول ی را به همراه ک د یاش را برداشته، تلفن همراه و کل ی بندار مشک فیاش، ک  لیستاوا پیاز ت  یراض

رفته   نییبه عواقب بعدش، از پله ها پا تی پدرش، بدون اهم یدهایباشد به تهد  توجهی که ب کردی تلخ خانه او را مصمم م سکوت

 از خانه اشان خارج شد... یبازلج دمیشا یدر کمال خونسرد 

 

بدون   ند،ینشی م ل یاتومب یراحت ی چرم ی صندل یسپس رو  کند ی را جمع م  ش یدرب را فشرده و کناره مانتو ره یکه دستگ  نیهم

 .زند ی نگاه کردن به صورت کوروش، آرام پچ م

 سالم.  -

 . خوردی بودن اش، جا م یخنث ند ی که با د  کند ی کوروش و جواب ندادن اش او را ملزوم به چرخاندن گردن اش م سکوت

 ه؟ یچ -
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 .داردیمچشمان اش بدون عجله بر  ی اش را از رو ی دود نکیکوروش خطا خورده و ع دست

 . د یسالم کردنت نچسب -

 : د یگونه دخترانه اش لغز ی دست گرم اش رو پشت

 .شهیخاطر منه که باورم نم نگو که به  ، یکن  یصورتت نقاش  ی همه رو ن یا یتو عادت نداشت -

 :شودی اش جابه جا م  ی صندل ی رو زند ی م اما دستش را آرام پس  خواستی م ینوازخلسه و دل  دلش

 واسه دل ِ خودمه.  -

 .فشاردی با حرص دنده را م د ی گوی م  یآهان ه یپرکنا کوروش 

 ! ؟یکرد   یخالرو خودت  برهیکه دمار از هوش مردا م   یپس واسه دل خودته که عطر -

 .بود  شهی واضح تر از هم بارنیپوزخندش ا د،یزمزمه کرد که کوروش هم شن رلبیز یلعنت  ایمح

 باشم و بفهمم؟!  ز یت ی کردی فکر نم ه؟ یچ -

 . د یاش را خراش  یاش افتاد با خشم پوست چرم  فی ناخن به جان دسته ک با

 جواب پس بدم.  د یواسه کارام با کردم ی نه، فکر نم -

 ادغام درهم، شد. یگرفته که عطرها ی تازه و خنک وارد فضا  یهوا د،یسمت خودش را باال کش شه یکوروش ش  

 ! هیبفهمم فازت چ تونمی اصال نم ا،یمح فهمتی نم -

 اشان نداشت. کدامچ یه ی که برا ی عاجزبود به همه سوال ها و جواب دانست،ی هم نم خودش 

گل بوده و  و مه  ایکه پاتوق مح  یسمت فرحزاد راند، جا نیبنابرا رفت،ی م  یکیو هوا، رو به تار داد یهشت شب را نشان م  ساعت،

اش. در سکوت   ه یبا دوستان هم پا دغدغهیب  یوخنده ها شیها ون ی صرف قل ی برا ی هم پاتوق خودش با دوستان دانشکده ا یگاه

 و لواش تازه اشاره زد:   حانیر س یبا ابرو به د تگذاش   ایکباب شده را سمت مح یجگرها

 . فتهی بخور از دهن م -

 کرده بود.   کیرا تحر شیخوش کباب، اشتها یسفره کوچک کشاند، بو  ی زده، چهار زانو نشسته خود را جلو یپلک ایمح
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را از دوغ تازه   وان یگره زده و بدون عجله داخل ل ی ا شه یرفت که کوروش زودتر، دست دور پارچ ش  یسمت پارچ دوغ نعنا دستش

 سمتش گرفت. تیپُر کرد با جد 

 

 و محجوبانه لب زد:  د یاُبهت وجذبه مردانه اش، دلش لرز از

 . یمرس  -

همه    تیخودش هم بدون حساس  شده را از نو پُر کرده  یدوغ وانیاش را بنوشد سپس همان ل وانیل اتیکرد تا محتو صبر

 .د یرا سر کش وان یهمان ل اتیمحتو

کش آمده، لقمه را سمت کوروش   یهابا لب د یچیتُرد شده را پ یازهای با پ یجگر و سبز  ی با اشتها، لقمه ا دهیخند  ی نخود ایمح

 تنها نگاهش کرد.  ،ی کلمه ا چ یگرفت بدون ه

صورت الغرشده  یایزاو ینگاهش رو  دن،یبه آن زد؛ مشغول جوئ یکرده، لقمه را با ولع گرفت و گاز بزرگ   یخنده آرام کوروش 

 . د یکاو ایمح

 کرده بود!  ر ییتغ  یکل ش،یچند روز پ ایبا مح ش،یرو شیپ ایاز گونه برجسته و چشمان برق زده اش نبود، انگار مح یاثر

 که!   ینبود  ز یه -

 باال انداخت. رک وصاف.  یشانه ا  تفاوتی ه کوروش باز عمد به رخ اش آورده ک  ایمح

 ! یتوام آروم نبود -

 و تکه جگرخورده را به زور فرو داد: جاخورد

 کجا شر بودم؟  ده یم نرس که آزارم به مورچه ها؟! من؟ نه بابا من  -

 گرفت.   ایمح یهالب  یجلو  ه،یبه بق  تیدانه درشت جگرآبدار را بدون اهم  کی انداخته در سکوت با دست  نییرا پا سرش 

 وسپس سرجلو برده وهمان تکه را با دندان گرفت.   د ییاطراف را پا ینگاهم یبا ن ده یلب گز ایمح

 . یانگار حوصله ندار ی دمغ  ،یتوخودت  ، یطوری بود امشب  ن یمنظورم کال ا  ، ینبود تو شر نیمنظورم ا -

 تکان داد:  نییبه باال وپا یسر  دن،ییجو همان
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 خب... راستش... ی لو  طوره،ن یهم -

 کرد:   لیصورت او ما خی کنجکاو سرش را م کوروش 

 ؟ یچ -

 : د یاش به زحمت بلع بزاق

 وقت... زد منم مخالفت کردم اون  شم یحرفش رو پ ی وقت ی عنیبده...  کشیمن رو به پسر شر خوادی بابا م -

 :د یغر رلب یز یرا بزند، باحرص و شاک شیهاحرف  ی مهلت نداد تا باق کوروش 

 آره؟  د،یرس ی دستم م ت یکارت عروس  د یبا ی دادی بفهمم؟ البد اگه خبر نم د یوقت من االن بااون  -

اش را از کنار سفره   یآب معدن ی بطر ن یبا چشمان ِ آب آورده ا سوخت،ی م  بیاز بغض و غمباد آن همه اشک وآه عج شیگلو

 .د یاش، تا نصفه الجرعه سر کش قه یرخ شده و رگ برجسته شق برداشت بدون توجه به چهره س 

 .د یکش  یبا درماندگ ی نیاز ب ینفس

 که منم نه آوردم بابامم که...  د یدم ظهر بار سوم ازم پرس  ش،یپرستی که م ی خدا، نه به اونبنه  -

 :د یپرس  ظ یبا غ ده یتن  یکرد. کوروش با اخم ها  یدوغ باز   وانی کرده و با غم سرش را افکند با ل سکوت

 ؟ یبابات چ -

 را لمس کرد:  یکبود  یزده با غم، سرانگشت جا یپوزخند 

 جا رو دوباره زد! همون  قای دق  ه، ی دونه محکم ترقبل  هی گوشم نشست به همونم بسنده نکرد و   ریدست ِ نوازشش ز -

 

خروار خروار   ر یز یگره یرنگ ت دن یها چرخانده با د ی مردمک در کاسه چشمان اش را به رد ِ کبود خورد، ی اش مدام تکان م فک

 گذاشت. ش یکاسه زانو یو دست مشت شده اش را رو  د یعقب کش ی کرم، شصت اش خبردار شد، با حرص وخودخور

  که نیاجبار کنن؟ ا یکه دختر رو به مرد  م یتورو زده؟ مگه دوره اهل بوق ی با انتخاب بابات ازدواج نکن ی فقط چون قبول نکرد -

 ...ایش رو از دست داده عقل  ی ریبابات سرپ ای ل، ینشد دل

 سمت اش انداخت: ینگاه تند  ایمح
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 ؟ یچ ای -

 : د یدندان ساب کوروش 

 .. کنهیم سکیر  ش یثمره زندگ ی ازدواج ساده است که داره رو هی از  شتری ب ز یچ هی موضوع   کهن یا ای -

 و زهر.  یچارگیآغشته از حسرت، غم، درد، ب بیخنده عج  کی  د،یتلخ و ماتم زده خند  ایمح

هم   یطورنی به وصلت با ما، تموم سهام رو پسرش صاحب بشه، ا خوادی داره و م شتریبابا طمع ب کی معلوم بود، چون شر کهن یا -

همون ظهر به بابام گفتم اگه مجبورم کنن   یکشک، ول ... منم که شنی خونواده سطح باال آشنا م ه یهم با  شهی م  شتریب اشونیدارا

 دلش نگه دارم!  ی تو  شهیهم ی رو برا یجشن و عروس  ی تا داغ هرچ آرمی سرخودم م  یی موقع بالاون 

 

 به چپ و راست تکان داد.  ی متاسف سر کوروش 

 !بگمی چ دونم ی نم -

  ی آن میکند سرجمع با تصم  شیکرد افکارش را پس وپ یرا از نظر گذراند. سع ایسکوت و اوقات تلخ، چهره غرق ماتم مح یلخت

 معشوقه اش را صدا زد: 

 ا؟ یمح -

 گردن اش را باال کشاند.  یحالی خورده با ب ی که غرق فکر بود تکان مختصر ایمح

 بله؟  -

 :د یزده بدون مقدمه پرس  یلبخندمحو 

 ؟ یست دارتو منو دو -

  ی خاطر مسئله پدرش به او رواو گمان کند به  خواستی قلب اش با کوروش بود اما نم د، یمبهوت چشم درشت کرد و لب گز ایمح

 . بودی اش واقف م تیبه او و حُسن ن  شناختی از همه م شتر یکه ب یکوروش  ن یاش، هم ستیدر صدر ل نه یآورده گرچه تنها گز

 که.  شهی نم ،ی دار ی گرفتار یکنم، تو خودت کل ل یدخ ی مسئله ا نیچتورو... تو هم  مخوای نم یآره، دوستت دارم ول -

  زش یبلند ونوک ت ی نرم دستش را درون دست پهن اش قفل کرد به ناخن ها ا، یمح ی رپوستیز یها  یاز نگران یند یخوشا باحس

 زل زد. 
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 ... یول مستمی من! دنده نرم پات تا صدسال هم وا خوامی مشکالتت باشم، اصال تو روبدون مشکل نم  ی من خودم دوست دارم تو -

 دوخت.  ایگرم کننده اش را به چشمان نم زده محگرم و دل  نگاه

 .کنمی م  یشده نظر خانوادت رو اوک  ینکن من هرجور   ی پشتم باش، پشتم رو خال -

 گشاده به سمت کوروش حواله کرد.   یو موافق با رو   یواقع بارن یا لبخندش 

و   دهینفهم  چ یغذا ه یریاما فکر کوروش مشغول بوده از مزه کباب و س  خورد،ی سرد شده را م یباز شده با ولع جگرها شیاشتها

 هم از سرش انداخت. دن یکش ان یعادت قل ی حساب، حت هی بعد از تسو

تا تعداد   شانی وبپاش ها ز یبر یاز جشن عروس  زدند ی حرف م  یبودند از هر در  یاپرداز یو رو یبافالیاز شب باهم درحال خ یپاس  تا

 .اشانت یها و جنسبچه 

 گذشت... ی از هر افکار آزاردهنده با خواستن ِ دوطرف، با خنده وشوخ یخال یشب

 

 جنباند: ی با تبسم سر زد،ی م  ی بیبرق عج شیهامکه چش  ایرو به مح یق یدر توقف کرد با نفس عم  یکه جلو  تا

 کاش...  ی ول  مید یرس  -

 : د یکش یآه

 شد حتما بهم خبر بده، باشه؟  ی زیچ ی هرخبر زم، یمواظب خودت باش عز -

 تکان داد:   یسر ی کمربندش را باز کرده با مکث ایمح

 .طورن یتوام هم  ،یاوک -

  د یرا تنها بگذارد اما چه بد که با ایمح آمد ی شده بود، دلشوره داشت و دلش نم خکوب یم  ایجذاب مح رخ م یصامت به ن کوروش 

دل ِ    یاما دندان رو  سوختی او بلند نکند. جگرش م ی دست رو ،یفعال از دور مواظبش باشد تا به وقتش قانوناّ مال او شود تا احد 

 .اش کباب شده اش گذاشت تا به وقت 

 . یکوروش   ریبخشب -
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 و مردانه. کرد، بم   زمزمه 

 . ریعاقبتت بخ  -

گونه زبر   یرو  یتند و آبدار  ی و فرز بوسه ا ی دفعه برگرداند به چاالک  ک یسرش را  کهن یتا ا داد یدلش قلقلک اش م   یته ها  ته

تصور   ی وقت  کوفت ی اش م نهیخارج شد. قلب اش محکم و پرقدرت به س  نیشتاب زده از ماش  ییصدای کوروش کاشت با خنده ب

 .کرد ی تصور م  را بازمه یوروش با آن دهان نصورت مبهوت ک

 

 در چرخاند بدون سر وصدا تن اش را داخل خانه انداخت... ی ال د یکل  کهتا

 مادر؟   ا یمح -

 را صادر کرد. ی ا قه ی دق  کی ستی. قلب اش حکم او..  د یپاشنه پا چرخ یبرنگشته با شوک رو  

 ؟ یباالخره اومد  -

 

  شیلب ها ی رو یگره خورد، مادرش روسر   یدست زمخت  یآلود و کمربند الچهره خشم  ی حدقه زده چشمان اش رو مردمک 

 :د یکشی اش را تند تند باال م ینیگذاشته و آب ب

 وقت شب؟  نیتا ا ی کجا بود  ای... محشینزن -

  یان اش را ببلعد، چرم کمربند را باالشده ده اد یبزاق ز خواستی کرد تا م  یپدرش، قالب ته نیآلود وخشمگ چهره غضب  دنید با

 :د یپرس  ی سرش بُرده با نعره بلند 

 پدرسگ؟ ی بود ی کدوم گور -

 پرعقده لب زد:  ،یموج دار ولرزش  یخود را خواند با چشم بستن، با صدا فاتحه 

 عشقم...  ش یپ... پ -

دفعه    کی د یاز قبل کوب  قرارتری کوروش، ب  قرار ی قلب ب د،یکه از ته حنجره اش برخاست به آسمان هفتم رس   یبلند  اد یفر  یصدا و

 عجزم اش را جمع کرده و راه آمده را با حس ِ ششم اش برگشت.  یبی عج یبا نوا
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تند   یهارا زده با قدم ر یتوجه تنها دزدگ ی ب د، یساختمان موردنظرش رس  یکه جلو   نیرا محکم فشرد با قدرت گاز داد، هم دنده

که کوروش را شناخته بود   ایوحشت زده مادر مح  یرا فشرد، آنقد فشرد تا صدا دش یو چندبار پشت سرهم کل ستاده یزنگ ا یجلو

 .د ی چیپ ی با وحشت پشت گوش 

 ... ایپسر، بدو ب ایبدو ب -

 *** 

  یبرا گرفت ی م ی سلف ه یف مدام از خودش و بقمختل یبا ژست ها تایآناه کرد، ی استانبول را با وجد نظاره م یآبنما دانیم

 .گرفتی خاطره م  یصرف برا شتری نبوده و ب یمجاز  ی ایدر دن ی اهل گذاشتن سلف  ، یادگاری

 به آسمان صاف زل زد.  ی رگیچشم از تلفن اش برداشته با خ آرتا

 آرتا؟  -

 ران اش گذاشت: ی اش با پلک زدن، تلفن را رو را برگرداند سمت چپ  سرش 

 هوم؟  -

 حرفش را مزه مزه کرد: گلمه 

 ...یتون موافقت کرد  هیتو با خواستگار پسرهمسا  گهی آنا م  -

 افزود: یو دو دل  د یترد با

 ؟ یقبول کرد ی بدونم واسه چ شهی م -

دهان باز   ی با اخم کوتاه نه ینشست، دست به س  یشهرباز رشدهیتعب  یچوب  مکتین یشدن شلوارش، رو  یبه خاک توجه ی ب آرتا

 کرد. 

 ست؟ یمشخص ن -

 اون رو خوشبخت کنه.  تونهی و م کنهی م ی آلمان زندگ یاست، تازه تو  کرده ل یتحص طرف

 نشست.  یبیدرخت عج ه یسا ری ز مکتین ی مسلط به خودش، کنارش رو گلمه 

بهش راجع  کم یبابات بهونه آورد...  ی ول ان یقرار بوده آخرهفته قبل ب دم یشن شه؟ی مگه م شناسه؟ی طرف رو نم ی آخه وقت -

 ...د یشا د یکن قاتی تحق
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 خود فشرد.  نهیرا دور شانه او انداخت، تن اش را به س  شیزده و بازو  یلبخندکمرنگ  آرتا

کنه، سوسابقه و   ق یبهش تحقم راجع سپرد  لمیبه وک ر،ی نخ سپرم؟ی خواهر دسته گلم رو دست نااهل م یمن الک  ی کنی تو فکر م -

هم نداره،   یرانندگ  مه یجر ی خوب گزارش شده، پسره حت ز یفعال که همه چ اره، یرو واسم در ب شیراخالق یخالف و غ یتموم کارا

... نیمشورت بدم هم  تایبه آناه تونمی ... من فقط م کنهی کار م  نی و  یخودروساز شرکت  ی... تو هی مند و کارهم قانون  یلیخ

 حتما اون پسره رو انتخاب کنه...   کنم ی مجبورش نم

 .د یداخل لپ اش را گز گلمه 

 اون پسره خوبه؟  ی گی موفق باشه م  شیرشته ورزش  یدرسش رو بخونه و تو   یخوای چون م -

 را نوازش کرد.  فشی انداخته با شصت، پشت دست ظر نییسرش را پا د،یکش  یآه سرد  آرتا

و کدبانو   یخونه دار  د یدرسش رو بخونه چون متعقده زن با  زارهیمحدود شده، مامان نم ی دختره ول ه ی کهنیابا   تاینه، آناه -

به   یچون به راحت کنهی اگه عاقل باشه اون پسره انتخاب م تایهم مامان هم بابا، آناه کننی فکر م  ی ش رو حفظ کنه، سنتبودن 

 خواد... ی م  یچ گه ید رسه، ی آرزوهاش م

 گل آهسته پچ زد: مه 

 وسط؟  نیا شهی م  ی پس عشق چ ست،ین شرفتیکه پول و پ  زیهمه چ -

 .د ی اش را دست کش ش یچانه و ته ر ریبا همان دست، ز  د یسر وصورت اش کش یرا رو  گرش یجمع شده، دست د یلب با

واسه خرج   کردم ی م ی دوندگ ی بودم کل کایامر ی گل... وقتگوش کن مه  ن،ید یند  د یکه شماها تو عمرتون شا  دمید  یزای من چ -

 راحت بود واسم، نه!    یکنی فکر م  ،یخونه و زندگ 

...  رهیازم بگ  ی نذاشتم عزت نفسم رو کس وقتچ یه ی ول  ،یتا پادوئ  ریبگ  ییشووظرف   یکار کنم، حمال فت یمجبور بودم دوش  اونجا

نداشت... حاال اگه   یکنن... چه مرد چه زن... فرق ی فروش مجبور بودند تن  ارن یشون در بخرج شکم  که نیا ی برا ایباورکن بعض 

و قبض ها    هی مدت که کرا ه یها ببنده، واال بعد پک  نیاز ا دونمی چه م  ای  پیتخوش  ی مردا  بهدل  ،یمرد زندگ  ی خواهر من به جا

 خواهرم با عقل ازدواج کنه با دلش!  دمی م  حیمن ترج ره، یکه د فهمنی وقت منداشتند اون  یسر برج اومد و پول

 

 خندان چشم دوخت.  یتایسرش را چرخاند به آناه ج یمتعجب و گ گلمه 



 جورچین 

434 
 

 سراغ من؟   یکه پس چرا اومد   نهیاگه طرز تفکرت ا -

 گل انداخت.به چهره درهم مه  یقی نگاه عم یرگیباخ

 سراغ تو؟!  -

آل   ده یمرد ا ه یکنم برات   ی آرزوهات رو عمل تونمی چند چندم، م  میبا زندگ دونم ی و م آمی اومدم چون من از پسش بر م  خب،

 بشم.

 واسه ازدواج.  ی من نه یگز  نیچون تو، اول و آخر 

 کرد:   لیوار به سمت او متما ک یاتومات سرش 

 ! ؟یگی م  یجد  -

 ؟ یواسه خداحافظ  شمیپ ی اومد  باره یکه   یتو بود  ادمه ی ؟یبا پروانه ازدواج کن  یخواستی تو نم یعنی

 

 شد:  رهیخ تیخورده با حفظ جد  نیچ یچشمان با

 ؟ یشک دار -

 دهانش را نامحسوس فرو داد.  بزاق

 ؟ یچرا قبولش نکرد  -

 :د یآمرانه پرس  دواریتاک

 گل؟ مه  ی شک دار -

 ور رفت تا از جواب دادن طفره رود.  شیو ابرو نشاند در سکوت با کناره مانتو  یشانیپ ی رو یق یاخم عم گره 

 شد. ده یگل هم همراه قامت او، باال کشبرخاست که نگاه نگران مه  شیاز جا د یکش ینی از ب ی نفس تند و محکم آرتا

 کجا؟!  -

 .د یاش کش  ده یرکشیپشت گردن ت  پنجه
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 شلوغه.  یلیخ جان یساحلش، ا ی تو  رمی م -

حواس پرت کرده بدون   شد،ی م دهیفلک شنچرخ  یتماشاگران از باال  ادیو فر  غی داد که ج  یفلک بلند اش به چرخ  یاجمال نگاه

 راه افتاد.  اچهیسمت ساحل در قیعم یداده و فکر  نییپا یشلوارش فرو داده و با سر ب یج یگل، دست المالحظه به حضور مه 

خودش پشت سرش با   ل یاش را جمع کرده بام عزم  ،یآن  می در تصم یشده بود ول  رهیپهن اش خ یاز پشت سر به شانه ها  گلمه 

 شیپاهم  ،ی اش شد با نفس نفس، دستش را در دست خودش گره زده بدون گفتن کلمه ا کینزد ی وقت د،یدوَ  ی تند   یقدم ها

 قدم برداشت. 

 ؟ یاومد  شد ی چ -

 اش را با زبان تُر کرد.  لب

 ناراحتت کنم.  ومد ی دلم ن -

 جذاب همسرش چشم دوخت.  رخم یمکث کرده سپس سرش را برگردانده به ن  یلخت  آرتا

 درسته؟   ،یازم بپرس  یخوای که م  ی سوال دار یاون دل ِ کوچولوت کل  یتو  دونم ی م  یول -

 زده و سرش را صاف سمتش چرخاند. ی پوزخندمحو

پروانه   ای نینگ  هی ... و قضی اومد  هویکه  شد ی و چ ی چرا رفت که نیبدونم... ا زی به همه چراجع  خوامیآره م  کنه،ی اگه ناراحتت نم -

 خودت بگو.  ه؟یچ

رفتن بر   ن یکه ح ی آرام یهاگل گرفت به جلو داد، به قدم و مصرانه مه   یخورده و چشم از صورت جد  ی تکان ش یگلو بکیس 

 .داشتند ی م

 ... یول ه یاش طوالن ه یقض  -

 .دهد ی را نشان م زهایردراز کرده قسمت خلوت ساحل سنگ انگشت

 حرف بزنم.  تونم یسرپا نم  نم،یجا بشاون  م یبر -

با   تابانهی گل بنشستند، مه  اچهیرو به در یچوب  ی ها مکتین ی کنار هم رو ی آرتا راه افتاد و وقت ی پابه پا رفت، یباز پذ  ی با رو گلمه 

 :د یبدون مقدمه پرس  ی کنجکاو

 ؟ یشروع کن  شهی خب م  -
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داد تا از    حیکردن خاطرات گذشته، ترج  شیرا صاف کرده با پس وپ شیگلو نیبنابرا کرد ی شروع م ی از جا د یبود اما با سخت

 دانشکده.  یکه رتبه اول  یشروع کند از همان جا شیابتدا

کوش کم نبودند نمونه  باهوش و سخت  ی... خب دانشجوهازننی ان شاگرد اول م بُرد دانشکده به عنو یترم ششم بودم که اسم تو  -

دوست داشتند باهام حرف   یها بودم، همه دخترا به نحوه تو چشم  یلی خب بعد از اون خ ی خودم... ول یاش بابک و سپهر دوستا

  خواستمی بود م هی .. هدف من بورس .خواستی من واقعا، نه وقتش رو داشتم نه دلم م  ی بدن ول ی دوست شنهادیپ ی حت ایبزنن 

 خود باشم نه اسم بابام... یپا ی واسه خودم داشته باشم، رو ی مستقل و عال یزندگ  هی شده برم اون ور تا   یهرجور

 گشت.  ره یسرش را باال فرستاد به دور دست ها خ یسکوت و آه سرد آرتا که موها یلخت

 پسر دانشگاه!  نیاز شاگرد اول دانشکده در اومدم شدم مغرورتر هویکه   کردم ی توجه نم  یبه کس اد یسرم تو کار خودم و ز -

 اش با تبسم چشم دوخت. رخمی باال انداخت به ن یابرو  گلمه 

 .ادامه بده  -

 خرجش کرد. ینگاهم یسرشانه ن ی زده، از رو ی تلخ پوزخند 

 رو دادند. "مغرور جذاب  "بهم لقب نیواسه هم رم یگی من خودم رو م  کردنوی خب، همه فکر م  -

 زد:  یج یبا گ یپلک گلمه 

 واو!  -

 زانو گذاشت.  یهم قالب کرده رو   ی شده اش را با زبان تَر کرد و دست روخشک یهالب  آرتا

واسه    کردمی جلوم سبز شد، اوالش فکر م هوی  نیکه نگ  شد ی چ دونم ینم ی ! ولکردند ی هم م ی شرط بند  ی سرم حت گهید ی چیه -

... منم با علم ِ  رهیشده نظرم رو بگ  یشرط کرده هرجور نیبهم که نگ  دادنی ... پسرا آنتن م گهید ایمسخره باز  نیاز ا ناس یشرط و ا

 !رفتنی مگه از رو م ی ول  کردمی م یلقسفت وسخت باهاش بدخ ی لیهمون خ

 

 بود.  کرانیاشت و ببود که ته ند  اچهیدر  یبه انتها ی قیگل در سکوت و تفکرعمزده مه غم نگاه

  ارمیخودم ب   ی به رو کهن یاش... منم همه اونا رو بدون ا ه یهد  اینامش بود  ای شه یهم فمیک  یکاراش مثل بچه ها بود چون تو  -

اونقد باورش شده بود که   کرد،ی م  ی عصب ی لیخ کرد ی م له یاونم پ رفتمی از بس هرجا م گهیسطل زباله... د یتو نداختمی م
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که از    الیمنو بردن به و ادشون، یشب دوستام با اصرار ز هی  که نی... تا اترسوند ی همه رو م اش یبا خُل باز اومد ی سمتم م  ی هردختر

 از پسرا بود... اونجا...  ی کی یپارت ی قضا گودبا

 

 افزود.  ظ یعرق کرده اش را پس زد، پر از انزجار باغ یشانیپ ی اش شده بود با کف دست رو گرم

 شدم و...  حالی ب یوقت ی بود ول یک  دونم ی نم زن،ی ری م ی زیچ ه ی وانم یل  یتو  -

 خاطرات تلخ.  ی ادآوری. سخت در تقال بود با کردی م یاحساس خفگ  د،یاش کش  ی جذب خاکستر شرتی ت  قه ی به  یچنگ  ی کالفگ  با

 از غفلتم سو استفاده کرد و...   نینگ  -

 

با   یلحظه افت فشار و نفس تنگ  ک ی یشد که برا  ی خال شیرپایپرتاب کرده بودند که چنان ز یبلند   یگل را از سکومه  انگار

  فیک  یبرخاست چندبار پشت کمرش را مالش داد با وحشت از ال شیشوکه از جا  د،یمبهوت رس  یبه گوش آرتا  یخرِخرِ یصدا

 زانو زد:  ش،یپاها ی جلو یاش، با نگران اناش را برداشت با پاف به ده یشگ یهماش، اسپره 

 ؟ یخوب -

دم دست   یدر آورده همراه آب معدن ف یشکالت از ک یو سردرد بسته ا   جهیبا سرگ د، یکه نم اشک به چشمان اش زبانه کش گلمه 

 تنها خشدار پچ زد:  تی نبض زده، چندبار پلک باز وبسته کرد و در نها ی و سر  یاش، همه را فرو داد با درماندگ

 خوبم...  -

که تنها هرم تند   ی دوباره نشست. بعد از لخت شیتکان داده و سرجا نیبه طرف  ی گل، سرحالت مه  رییاز تغ رتیسرگردان با ح آرتا

 لب زد:  اط یآرام شد،  با احت یگل کم و مقطع مه 

 ...یش ی م  تیاگه اذ  -

 

 نه ادامه بده، خوبم...  -

 

 .د یغر رلبی با حرص شمرده ز ی سکوت کرده بعد از وقفه ا محتاطانه
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دکتر تا باورت بشه کار خودت بوده، من... اولش تو    شیپ م یبر گفتی م  یقسم خورد حت   یول ستیمنکرش شدم گفتم کار من ن -

دکتر تا درمانت کنه   م یبعدش، بهش گفتم بر ی زیبرور و آ ی حساب کل ه ی اما با  اومد ی نم ادم یاز اون شب  یچ یشوکه بودم چون ه

رو خراب کردم اگه خونوادش   شیعقدش کنم، چون من زندگ د یکه با  کرد ی م د یتاک نیبار نرفت و با اشک و نفر  ر یوبدتر نشده، ز

  ه یبودم آخه  ی بودم هم عصب ده یبود، هم ترس  یاوضاع بد  یلیخونه پدرش نداشت... خ یتو  ی جا گهیدختر...  د گه یبفهمن اون د

  گه ی... دگرفتمی م ش یتوش آت شتر یب زدمی م دست وپا  ی که هرچ یبرزخ، برزخ  ی گذاشته بود تو  ی دختر منو بدجور  هی دختر، 

نبود،   نیواقعا موضوع ا   یول کنمی م  یطور نیمن بخاطر تو، ا  کردند ی همش تو خودم بودم بابا و مامان فکر م رفتمی دانشگاه نم

تا  د یتهد  از شد،ی تنم راست م  یکه مو رو  زدی م  یحرفا هی بود  حرفهانیتر از اسمج نیآخه نگ  اد، یگند کارم در ب مد یترس ی م

بود   نیدادم بازم قبول نکرد انگار قصدش ا ی زی پول و درمان هرچ شنهادی شرش رو کم کنم پ که نیا ی خونوادم... منم برا یز یآبرور

  عی اونم از خداش بود پس سر ره، یرو بگ  یزودتر عروس   یندارم پس به مامان گفتم هرچ یچاره ا  دمیواقعا منو خونه خراب بکنه، د 

 قبول کردند و ... 

 

 

هم   یمحکم رو  ی و پلک  دهیکش  یاش برگشته بود، نفس تند  ی عصب کی ت  کرد،ی داشت، مشت دستش را مدام باز وبسته م  عطش

 بست.

شب رو برام فرستادند اگه به خواسته شون عمل نکنم دودمانم رو به باد  اون  یلعنت  یو عکسا لم یو ف دند یکه اونا فهم اشم ه یبق  -

 .دنی م

 .د یشن ری گل را با تاخگرفته مه  یصدا

 بود؟  یخواسته شون چ  -

 مشت گره خورده اش گذاشت.  یچانه اش را رو  د،یبلع صدای اش را ب  بزاق

 ازم نمونه.  یرد  وقت چیبرم که ه ی جور هی برم،  رانیاز ا -

 :د یمجدد پرس   د یبا شک و ترد جاخورد

 چرا؟!  -

 که؟!   یبر ی ول کن  کهن ینه ا ذاشتنیاون شرط رو م  د یبود که با نی خواسته اش ازدواج با نگ  اگه

 ش را خاراند:ا ینیب  غهیمستاصل با دو انگشت سبابه واشاره، ت آرتا
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 ... دونمی گل جان... نممه  دونم ی نم -

 . کردی نم ریس  ا یدر فکر بوده و اصال در دن  قاّیگل عمفرو رفته بودند، مه  ینیدر سکوت سهمگ  هردو 

 اشان پژواک شد.  نیماب تایشاد وشنگول آناه یکه صدا  زدی لگد م شی رپایز یزهایروغضب با نوک کفش به سنگ   یبا ناراحت آرتا

 من اومدم.  وهو ی -

توجه به گرد ِ پشت شلوارش، سمت  یبرخاست بعد ب  مکتیبه کمک لب ِ سخت ن ی صندل یاز رو  تایبا اخم و اشاره به آناه آرتا

  یکیپالست ین یمتوسط از طعم پرتقال، س   وانی سه ل دنیشد بعد از خر  کیبا آلبالو داشت، نزد مویپرتقال ولکه بساط آب  ی دکّه ا

 اشاره کرد.  وانیآمرانه به ل تیجد  اگل برگشته ببه دست دوباره سمت مه 

 فشارت حتما افتاده!  ،یخوری همشو م  -

 را برداشت.  مویشربت ل یحاو  وانیبوده، بدون مخالفت دست لرزان اش را دراز کرده و ل شه یناتوان تر از هم گلمه 

 . د یه جرعه سر کشجمع شده بدون رغبت جرع یهااش بُرده با چشم  ی نیرربیز

 ش.آب سرد با شکر فراوان  یو خنک   مویهم سوخت هم خنک شد، از طعم تند ل جگرش 

 .د یاش  را الجرعه نوش  وان یل اتیخودش را برداشت و با دونفس، محتو وان یمتعجب ل تایآناه

 بودا؟  یز یعجب چ ش، یآخ -

 و شکرفراوانش، تناقض داشت! مو یخودش را تنها مزه کرد، طعم تلخ ل وان یل متاسف

 ؟ یبهتر -

 کج کرده و بدون مقدمه حرف دلش را زد.   یتوجه به سوال آرتا، سر ی ب گلمه 

 طرف آشناست. -

 . د یموضوع درهم کش دنیچهره از نفهم تایلنگه ابرو باال انداخت و آناه ک ی آرتا

 ها؟!  -

 و به آرتا مصرانه افزود. باز بدون مالحظه ر گامه 
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  یلیهست خ ی بکنه، هرک یدرخواست  ن ینداشت که همچ ی لیخبر داشته وگرنه دل زیبوده حتما از همه چ ی هرک گمی من م -

که   یمدت پنج سال ی تو ن،یهمون نگ  ای وای نباشه... چون ش  ری خودش گ  یبدبخت رو طمع خودش کرد تا پا نیزرنگ بوده که نگ 

که ازش   نی که نگ  شهی ساده و نرمال بود، من... من باور نم م یلی... اتفاقا خدمیند  یمن بود من تاحاال ازش خطا و کارنادرست قیرف

 ! زدی حرف اول م شهی هم میت  یباشه که تو  ی آروم ی وایهمون ش  یکرد   فیتعر

 اکراه جواب داد:  با

 تو اومده بود؟   شیپ نیمگه نگ  -

 رد وبدل شد. اشانن یموشکافانه ب تا،یاهرا تند تکان داد، چهره آن سرش 

ادب بود،   یمبا یتر بود ول بزرگ  ی ش ازم سه سالدختر آروم و خونسرد، سن  دمش، ید  بالیوال  می ت یپنج سال قبل تو  ادمه یآره،  -

  اتیآروم بودنش باعث شد جذب خصوص نی. همشد ی نم شونی اون اصال قاط یول کردند ی م  یهاب خرکخوش  ی دخترا گاه ه یبق

 . بدم ی دوست شنهادیبشم و خودم بهش پ شیاخالق

 قولنچ گردن اش را شکست. ،ی قیشده وبا تفکر عم رهیبه رو به رو خ آرتا

 راهش اشتباه بود.  ی از اولشم باهوش بود ول -

 

   د؟یزنی حرف م ی رمز  ی چرا هع ه؟ی چ تونان یجر -

 مم خب! تا منم بفه د یگپ بزن ی جوری بابا

  ده یبرداشت که شانه اش آرام به سمت عقب کش ی برخاست، جهت مخالف آنها قدم شیکرده از جا  تایحواله آناه ی پردرد لبخند 

 شد و...

 هوم؟   ،یسوار  قیقا م یباهم بر ایب -

 را با گرفتن دست اش به او فهماند. دش یگل ماند که تائبا ختم جمله اش، در سکوت، منتظر واکنش مه  آرتا

 چهره درهم کرد:  زان، یآو یهابا لب  تایآناه

 ام؟ یمنم باهاتون ب  شهیم  یخب حاال چ ش،یا -

 زد:  ی سرشانه پلک محکم یکه پشت به او بوده، سرش را برگرداند از رو  گلمه 
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 که!   یا ینگفت ن ی کس ا، یخب ب -

 کرد:  یچپانده و نوچ  نه یبه س  دست

 .داد که مزاحم خلوتتون نشم  دایاتفاقا شوهرتون بهم دستور اک -

 تکان داد.  تایآناه  یبرا  یسر  یآرتا که نگاهش به خواهرش بود، انداخته با به لبخند کمرنگ  یحواله صورت جد  یمنظوردار  نگاهمین

 ماهتم.  یشرمنده رو  گه ید من  شهی دستور از باال صادر م  یوقت -

 در هوا پراند.  "د یموفق باش  "یکرده و دست اش به معن یخنده آرام  تایآناه

 قدم برداشتند.  اچهیکنار اسکله در  رشده یتعب یهاق یبه شانه آرتا سمت قا شانه

 شدند. قیداخل قا  اطیرنگ نجات، دوشادوش اش، با احت ینارنج قهیجل دن یمحض پوش  به

از   ی پاشنه دارش به سخت یهابا آن کفش فتد،ی ب اچهیبا وسواس دست و کمرش را گرفته بود تا هول نکند و داخل آب در  آرتا

 عبور کرد.  قیگذرگاه اسکله و قا ی رو

 اوف، چقد سخت بودا؟  -

 راند. در آرامش  خواستی که م  ی را در دست گرفت و به جهت  قیبه نشستن کنار خودش کرده، فرمان قا ی اشاره ا آرتا

 ها بود. بر باز کردن دل گذشته  ن یشب مز یکیتار

 شد؟ ی بعدش چ -

 چشم به او دوخت.  م یکرده و مستق ی منتظر به او نگاه کرد، آرتا تک سرفه ا گلمه 

  رمیرو بگ  هیبا بورس  ی لیمدت تا که تونستم پرونده تحص  هی  هی آماده کردم هرجور شده اومدم ترک ط یبل ه ی ع یبعدش که... خب سر -

 . ادیب  ایفرنی موندم تا جواب استعالمم از دانشگاه کال جانیداشت، چندماه ا ی کل  یهم نبود... دوندگ ایراحت نیبته به اال

 آرتا چشم درشت کرد.  یشده به خساست کالم  تابیب

 چه خالصه!  -

 .د ی را چسب  قیگل از وحشت دو طرف بدنه قاخورد و مه  یتکان بد  قیکه قا "وونهید "د یاش را با خنده کش ی نیب غه یت

 ...  مایفتینکن... االنه ب -
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 هم گذاشت. یبه گردن اش داده و چشم رو  یتکان

 مدت؟  نیا یتو  ی تو چکار کرد  یبابا نترس... راست یاوک -

 : د یکش از اعماق قلبش ی که گذرانده، آه سرد یتلخ  ی روزها  یادآور یمتعجب اول سکوت کرد اما با   گلمه 

به خونوادم   ی هرکس کهن یا ای... یباز کرد ه ی بق ی دادنت عرضه رو برا ی بعد ِ جاخال که ن یبگم که گفتن اش درده فقط، ا یچ -

بمب بود که   ن یع یشب نامزد  م،یشناختی همه هم، همو م می بود لی نبود... فام ی زی... کم چزدی بهمون م ی طعنه ا هی د یرس ی م

شد و به قرص خواب متوسل شد...  یکه باباهرمز عصب  یمن خورد... بدم خورد جور  اد هاش سمت خونومنفجر شد و ترکش  هوی

...  یبا اون همه فشار روح اومد ی و  استخرشه... وگرنه از پا در م وگای یکالسا ر یبخش آروم بود االنم اگه آرومه... تاثمامانم با آرام 

که قلبم    یکه جلو روته... تظاهر به خوب بودن در صورت ی نیا بشم... اونقد دکترم دلسوز بود تا روانشناس بودم رنظر یمنم که ز

 بند زده شده!  بند،ی نیوقته با چ  یل یشکسته و ترکاش خ

 *** 

 رد شدند. ی خروج تیاز گ  گریمسافران د  انیاز م یاشان را در دست گرفته با خوشحال مانیپر وپ یها چمدان

تازه و خوراک    یخان هم به واسطه هوا دونیسرحال بودند، پوران دخت و فر ی لیخ شانیهفته ا کیبخاطر سفر  لدایو گ هرمزخان

 پُرتر شده بودند.  ی هر دو کم ، یا ترانه یخاص مد  یها

 .داشتند ی کنارهم قدم برم  یگل دست در دست هم با خرسند آرتا و مه  ن یب در

 شادمان بود.   اریبس ده یرا د یگر ید ی ایداشتند، بُعد دن ی سفره جمع کی ر هم که  خانواده در کنا هیبق  ی هم مسرور از شاد تایآناه

 

 را داد.  رش یرا به پذ  ه یبه مقصد فرمان ی رفته و درخواست دو تاکس های به محض خروج از سالن فرودگاه، کنار آژانس تاکس آرتا

 .زدی دم گوشش پچ م ی زهایچ طنتیهم باش  تایو آناه  زدی از فرط گرما، مدام با دست، صورت گلگون شده اش را باد م گلمه 

 .کردند ی جفت دوست خوب باهم صحبت م  کیخواهرشوهر وعروس نبود بلکه مثل  ه یاصال شب اشانرابطه 
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از برادرزادش   ی زیو احترام چ  یاش را به آرتا بزند جز مهربانوطعنه  ابد یب یگرفته بود تا بهانه ا  رنظریگل را زدخت که مه  پوران

 کم نشسته بود.گل به مزاقش خوش آمده و مهرش به دلش کم مه  ن یآرام و مت اتیبود، در واقع اخالق، خصوص دهیند 

 ادب و مودب باشد. ی مبا همهن یحرف پشت سرش بوده، ا شهیکه هم ی دختر  کردی نم گمان

 ؟ یکنی فکر م ی به چ -

 خان، چشم از برادرزاده و دخترش کَند به همسر وفادارش داد.  دونیفر یصدا با

 . میلفتش بد  نقد یا  د ی... نبامیگل رو برپا کنآرتا و مه  یزودتر عروس  کهن یبه ا -

 خورد.  نیگوشه چشمانش چ د،یخان خند  دونیفر

 شد؟ی چ  ،یتو که مخالف بود  -

دخترم   قیپسرت ال "پروانه و فلور با گفتن که نیکه سکته کرده بود، فکرش پرواز کرد، بعد از ا یبه روز  یدخت لحظه ا پوران

ها خورده  ش به صندوق نامه از خانه اش خارج شدند، چشم "میستیما وصله هم ن ی متاسفم ول ه،یپوران، جواب دخترم منف ستین

 ...لن خانه شده و پاکت را شکافتخراب وارد سا ی با حال ترش،از رفتن فلور ودخ یدر کمال ناراحت

 هم فشرد تا به افکارش مسلط شود.  یهم بست، چندبار مژگان اش رو  ی رو یپلک محکم دویکش  یسرد  یآه

 وا داشت.   دنیمبتذل پسرش آرتا، او را شوکه و ضربان قلب اش را به نتپ یهابا صحنه  غ ی فج یهاپاکت، عکس  درون 

 

 کند.    یر یشت تا از لرزشش جلوگهم گذا ی لرزان اش را به زحمت رو دست

 

. اما  ابد یرا در  ان یها را درون گلدان بزرگ داخل سالن پرت کرد تا به وقت اش جرقلب اش، عکس  یو ناسازگار   یتمام جاخوردگ  با

 .کند ی م  مارستانیاسترس فراوان اش، کار دست اش داده و او را روانه ب یو حت ژن یکمبود اکس

 پوران؟  ی خوب -

 تکان داد.  یزده و سر  ی به زحمت لبخند  نیرا خراب کند بنابرا شیهابچه  یشاد خواستینم

 آره، خوبم.  -
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  ر یجشن ازدواج پسرش را تا د د ی. بافتد ی ها چو بزبان   رینقل مجلس و ز لیپسرش در فام  ی آبرویب د یترس ی نبود، هنوز م  خوب

 . کردی نشده برپا م

مرخص شدم اومد اتاقم   مارستانیکه از ب ی کردم... فلور روز ی پسرمه اما اشتباه فکر م ق یپروانه ال  کردم ی مخالف نبودم فکر م -

نشه... منم قبول    رهی سرجاش بمونه و ت مونی تگفت که دوس  م،یبحث اونا رو وسط نکش گم یبهم گفت که پروانه خواستگار داره و د

 ... خوامی از خدا نم ی چیه گهید   رنیگی سر وسامون م  دارند ها جفتشون  کردم، االنم بچه 

 دستان چروک شده پوران دخت گذاشت.  یخان دست پهن اش را رو  دونیفر

ها رو زودتر گرفت تا برن سر خونه  بچه  یعروس  د یبا کنمی ... منم فکر مستیکن واست خوب ن  ال یباشه خانم، کم فکر وخ -

 . شونیوزندگ

 

 اومد.  نیماش  ن،یایبابا ب -

 برخاستند.  یفلز  یهای صندل ی خورده و از رو  ی هردو تکان تا،یآناه یباصدا

 توقف کرد.   شانیپا یزرد ون جلو  یکه تاکس   ستادند یرو ا اده یپ یمسافران کمتر شده بود، جلو   ه یسالن فرودگاه و بق  همهمه

 کج کرد:  یسر  شهیکرد رو به راننده از کنار ش   زیمتعجب چشم ر  آرتا

 که؟   می داد ن یآقا ما درخواست دو ماش  -

 برداشت.  شیهاچشم ی اش را از رو ی دود  نکیع راننده

 به پستم خورد.  یکه مشتر   دمیتازه رس  ینیبی رفته بودند منم که م  نامونینبود جناب، همه ماش  -

 ها گردن چرخاند:رو به خانواده   د یکش رون ی ون را ب  یکرده و درب کشو  یآهان

 ...  نیسوار ش  نیایب -

 و هرمزخان کنار هم جلو نشستند. دونی هردو اول داخل ون شدند سپس فر لدایدخت و گ پوران

 .رند یقرار بگ  های صندل ی آخر نشستند تا از جادارتر رو یها ف یهم رد تایگل آناهو مه  آرتا

 :د یپرس  یرو به پوران کرد و با مکث لدایگ
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 کدومش رو خوشت اومد پوران جون؟  م یکه رفت یجاها ن یاز ب -

 نثارش کرد: ینگاهم یدخت ن پوران

  ش،یدنید  یجدا از جاها هی شده بودند... اصال ترک ی معمار قه یبزرگ با سل میلیبودند و خ اد یز یل یموزه و مسجدهاشون... خ -

(  شودی و مرغ طبخ م  یکه گوشت گوسفند  ه یمخصوص با ادو  ی) کباب ترکیداره... مثال همون دونَرترک  یخوشمزه ا یغذاها

 خوب بود...  هاشونمی (... البته تنوع ترش د یاسفیلوب  ک) خوراهاشونه ی فاسول ایخوشمزه بود  یلیخ

 افزود:  باخنده

 مون، ازشون بچشن. خونه  آنی شام م  یخانم برا بهیط آخرهفته که خونواده  یگوجه گرفتم برا  ا،یفلفل ولوب ی دبه نرش   یچندتا -

 .د یآلود را پاخواب  یتایآناه  یرچشمی ز ،یصندل یباال فرستاده از باال یگردن لدایگ

 صالح همون بشه واسش. ی ان شاء اهلل که هرچ -

 زمزمه کرد.  ی دخت هم راض پوران

 ان شاءاهلل.  -

 *** 

 دهانش را پوشاند که آرتا فرمان را چرخاند: ی با دست جلو دهیکش  یبلند  ازهیخم

 ؟ ینذاشتم بخواب  -

 را نرم ماساژ داد.   شیدو رگه از خواب، پلک ها  یبا صدا گلمه 

 شگاه؟یاون آزما ره یگی ازمون... خون م ی ... تنبل شدم... اوم حاال چقد دمیوقته... توخونه... خورد و خواب ی لی... خگهینه د -

 

 را فشرد.  کیچشمان اش گذاشت، دنده اتومات یاش رو  ی آفتاب نک یلبش کج شده و ع  گوشه

امروزم چون روز اول   م، یرو انجام بد  نایا شیآزما  یست... ازش وقت گرفتم تا زودتر کاراهدانشکد   ی طرف آشناست، از دوستا -

 ممکنه شلوغ باشه.  ده، یسال جد  هیکار

 :د یخشدار پرس  ،ی گرید ازهیلم داده با خم  یصندل ی خسته و منگ، تن اش را رو گلمه 
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  ستیل گه ی م  یاست و هع  هی ور مامان هول جهزعجله... هنوز دوهفته مونده... از اون  نقد یخبره ابدر بودا، چه زده یس  روزیبابا د -

تو که   رم ون یاز ا ن، یطال و لباس عروس سفارش بد  سیسرو د یبر  گهی م  ینباشه، از اون ورم مامانت هع  یکم و کسر سیبنو

 ! میرو زود انجام بد  هی قو ب شی جلو جلو جواب آزما ی خوایم

 

 انگار همه خواب بودند. ی ها، اول روز کار ابانیجلو، پشت سرش را چک کرد، خلوت بود خ نه یزده واز آ  ی شخند ین آرتا

 ؟ ی اوک م،یآیم  ی گاه ورم ن یهست، ا زیور همه چرو کم بردار چون اون  ه یجهز ست،ین  یوپاش الک ختیبه ر یازیکه گفتم ن من  -

 

 چپاند. نه یداشبرد دراز کرد، دست به س  ریرا ز  شیجمع کرده و پاها لب

 حتما؟  آنیفرداشب م  شد؟ی چ تایآناه یخواستگار ی بگم، راست یچ -

 . د یکش نییسمت خودش را پا شه یش  د،یلبش را گز   گوشه

من، بهونه آورد و زن   ه یخاطر اخم وتخم سر قضمامان به   یقبل یکرد، سر  ی س گرفت و قرار فرداشب رو اوکتما ه یآره، زن همسا -

 . شهیمیچ  می نیگذاشت، حاال بب گه یقرار د ه یهم سمج بازم  هیهمسا

 

زل زد، دستش را باال برد و اسم اول   شهیبه ش  یحوصلگ ی منباب جواب آرتا داده، گردن اش را برگرداند با ب ی زده و آهان یپلک

 !شد ی محو م  عیسر یلیها خحروف  کردی کرد، هرچه تالش م م یترس  نیخودش و آرتا را کنار هم به الت

 "هآه "پخش کرد شه یش  ی اش را محکم رو نه یبه بدن اش داده و سرش را جلو کشاند، نفس س  یتکان

بم شده دم صبح آرتا   ی شده و پشت بندش، صدا ی پنجه قو ریکند که مچ دست اش اس  ی خودشان را طراحدوباره اسم  خواستی م

 .چد یپی در گوشش نواخته وار م 

 ! خه؟یچقد دستات  -

دو رگه   ش،یهاا بستن چشم زده ب ه یملوس خود را به شانه پهن آرتا تک ی بار مثل گربه ا ن یاش داده، ا نیبه چشمان سنگ  یپلک

 لب زد: 

 ! هیخونواسه کم  گهی دکترم م   خه،یدم صبح دست وپاهام  شه یهم -
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دور لب   ی دست گرش،یباحرص تکان داده و با دست د  یشانه به صورت گچ شده همسرش چشم دوخت، سر  یفشرد، از رو  لب

 .د یخودش کش یها

 ه؟ ی چ تیغذا میرژ  ؟یکنی نم تیپس چرا رعا -

 حوصله پچ زد. یب ده یبرچ لب

 !ستیش نولش کن بابا، حس  -

 گل به سرعت راند...مه  فی ضع هی مشغول و بُن  یکرده با فکر  ینوچ

 

 ها زد. خون  ی حاو شهیش   ی رو ید یرگ اش برداشته و برچسب سف  یرا از رو سوزن

  لیخاطر فامها به اش باشد و آن  یی نامزد دوستش، دختر دا کرد، ی گرفت، فکرش را هم نم رنظر یگل و آرتا را زمه  یرچشمیز بابک

 او آمده بودند.  شگاهیبه آزما ی کیاشان و مشکل ژنتبودن 

 

پشت کمر آرتا گذاشته و آن دو را سمت دفتر   ی دستانش کنَد و درون سطل زباله انداخت، دست ی را از رو دش یسف  یها دستکش

 کرد.   یخود مهمان قهوه ا

 آره؟  ، یبش ی توام مرد زن و زندگ یگرفت   میپس تصم -

 او نبود، مظلومانه داد.  یکه حواسش پ  ی گرفت به آرتا  شگاهیدرون آزما یهاها و خون نگاه وحشت زده اش را از سرنگ  گلمه 

  ی خوددار یل یکرد.خ  دایپ یبیعج  یبایاش جان گرفته و فوچشمان یجلو  بارهک یشت آمپول وسرنگ دا ی از هرچ یتلخ خاطرات

  یبه بابک اجازه داده بود تا از او مقدار ش،یهاو داد نکند و تنها با بستن محکم چشم  غی آرتا، ج  یدوست دانشکده ا  یکرد تا جلو 

 ! ردیخون بگ  خواستی که م

 ؟ یازدواج نکرد ؟ ی... تو چمیخروسا بش ینشده قاط ری ا دت  میباال، گفت رهیسنمون داره م  مید ید  گهید -

 لب زد:  زی طعنه آم یپوزخند تلخ  بابک

 من هنوز پسرم!   یاالن مادر دوتا بچه شده ول  خواستمی رو که م یدختر  -

 گل هم متعجب کنار شانه اش مکث کرد. مه  ستاد، یدرجا صاف ا آرتا
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 اما مرموز بابک  چشم دوخت.  نیبه چشمان غمگ  برگشت

 دانشکده بود؟   یهااز بچه  ه؟یمنظورت ک -

 تکان داد.   نیبه طرف ی دندان فشرد اما سر بابک

 ادته؟ یمحتشم که  شیاین -

 جنباند. ی گل و ضعف اش، سرمه  دهیفکر کرد که بابک با اشاره به رنگ پر  ی کم ی ا ده یکرده با اخم تن ک یو بار  زی چشم ر آرتا

 که خانمت رنگ به رو نداره...  م یزور نزن بر  ادیحاال ز -

 گل، تعارف کرد. رو به مه  ی درب دفترش را باز کرده با اشاره ا سپس

 بانو.  د یبفرمائ -

 زد.  یحیگل قدرشناسانه لبخندملمه  یباال کشاند ول  ی لنگ ِ ابرو آرتا

 ممنون.  -

 : د یپرس  یکتف بابک گذاشت با کنجکاو  ی که داخل دفتر شد، آرتا دست رو او

 ...میسه تا محتشم داشت ده ی م یاری که ذهن من  ی چون تا جا ؟ی گی کدوم محتشم م  یجد  -

 صورت اش منقبض شدند. عضالت

دخترا    نیب یدار بود تو که باباش کارخونه   هی همون شیاین الیخی گرم بود... ب یاگه ید یچون شما سرت جا آدی نم  ادتیمعلومه  -

 ! یگفته زک  ابو یکه به اسب  ی... همون گهید  گمی معروف بود رو م "شاهزاده مغرور "به

ندانستن باال انداخت که   یبه معن  ی باز به چهره خونسرد بابک چشم دوخت، شانه ا یج یبا گ اورد،ی به خاطر ن ی زیباز هم چ آرتا

 .د یکش  یتکان داده و پوف  ی بابک با تاسف سر

 . میبخور یزیچ  یشربت ه یتو   میبر الیخی ب -

کاناپه نشسته    یرو  ی شانیگل که جفت دستانش را در هم چالنده با پرمه  ی چشمان اش رو یدفترش که شد در نگاه اول، سو   وارد

 شد. دهیکش  داد، ی را تکان م شیو پاها

 ؟ یخوب -
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 سر وگردن بسنده کرد.  تنها به اکتفا کردن  د یشده دهانش را بلع ادیباال گرفت به زحمت بزاق ز وارک یاتومات سرش 

 راستش...  -

 کرد:  لیسمتش ما ی سر جه یبا ضعف وسرگ  ی تپش قلب و گُر گرفت با

 . رهی م  جینه سرم گ -

 سفارش دهد.  یزیچ شیهامهمان ی فرز وچابک به آبدارخانه رفته تا برا بابک

 

 .دهد ی درهم گرفته و نوازش وار ماساژش م یهازده اش را با اخم  خیکاناپه نشسته و دستان   ی گل رونگران مه  آرتا

با   نداختهیگشوده، جاخورده اما خود را از تک و تکا ن ی دختر ی که برا ی آرتا و آغوش  دنیباد شودی دفعه وارد دفتر م ک یکه  بابک

 . ردیگی قرار م زش ی پشت م یتک سرفه ا 

 . ادیاالن سفارشا م  -

 

 . دوختی رنگ معشوقه اش چشم م رییمدام به تغ  یبوده با گره اخم کور گل مه  ریهمچنان درگ  آرتا

 

 رفع افت فشار درخواست داده بود!  یبرا ظ ی گل شربت غلمه   یو برا   یخودشان سفارش قهوه فور یبرا

ه  او ک  یطعم تلخ اش برا د،یفنجان اش را نوش   اتیاز محتو ی گل، جرعه اسمت مه  ره یخ یرا لمس کرده با نگاه د یسف  فنجان

با   ختهیبود اما آرتا متعجب دو قاشق کوچک شکر داخل فنجان اش ر یطعم تلخ بدون شکر را داشت کامال عاد  دنیعادت به نوش 

 را آرام هم زد.  اتش یمحتو  گر،یقاشق د

 ساده گذاشت. طرح  ین یس  یاش رو وانی زده با شرم ل  یشربت اش، لبخند محو یدنیهمه نوش  دنیبعد سر کش گلمه 

 ضعف اش را بهبود ساخته بود.  یآب، گلو و حلق اش را گوارا کرده و کم یو خنکا ینیریش 

 محتاط گونه به او زل زد: بابک

 ن؟ یبهتر -
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 .د ی به گوشه شال اش کش یدست ن یزده و شرمگ  ی آرام پلک

 ممنون بله.  -

 

 آرتا؟  ی خوبه، راست -

 جان اش را مزه کرد. فن م، یو مستق  د ی آرتا سمت بابک چرخ ِسر

 جانم.  -

 درهم قالب نمود.  یلی مستط  یچوب زیم  یسبزش را رو  یهابا رگه  د یسف دستان

 راحت باشه.  التیبابت خ نیاز ا آد،ی بعد م هفتهه ی هاتونش یجواب آزما -

 

کرده با در نظر گرفتن برنامه آخرهفته   یپول اش، تلفن اش را هم همزمان بررس  فی کت اش را چک کرد بعد از در آوردن ک  گوشه

 اش، گردن اش را ترق وار چرخاند.

 بتونم جبران کنم...  دوارم یام ق،یممنون رف -

 خورد:  حیبا تفر  یزده و چرخ هیاش تک ی به صندل لکسیر بابک

 دعوتم کن حتما.  تیفقط جشن عروس  خوادی جبران نم -

 اش زد:  ق یبه تعارف رف ی گل، لبخندمردانه ان و اشاره کردن به مه بلندشد  نیح

 . میما رفع زحمت کن  گهی... خب د کنمی تون مچراکه نه، حتما دعوت  -

 

 شلوارش فرو کرد.  بیدرون ج تفاوتی آن دو گرداند و دستان اش را ب  نیمتعجب نگاه ب بابک

 حاال.  نیبود ؟یزود  نیکجا به ا -

 او تکاند. یبرا  ی اش، سر ی کرده و با چک کردن ساعت مچ یدستشی شانه اش انداخت که آرتا پ  ی واش را شل ر  فی ک گلمه 
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 . میعقب مونده دار  یکارا  ی شده کل ریکه د م یتوزحمت بابک جان، بر  یافتاد  -

 

 تکان اش داد. ی اش را جلو گرفت که بابک هم دوستانه دستش را گرفت وچندبار دست

 حتما خبرم کن، باشه؟  یداشت  یا  گهی... اگه کار دهیحرفا چ نیداداش، ا ی رحمت -

 کتف اش زد با نگاه آخر، از دفتر همزمان خارج شدند.  یرو  دست

 فعال. ارم، یست کارت دعوت بنره وا ادم ی شهی سرم شلوغ م ر،یحتما، توام باهام تماس بگ  -

 

 خارج شدند. شگاهیکرده از آزما  یخداحافظ یهم رسم گلمه 

 نجوا زد.  ی به آرام  رلبیز بابک

 ! شیرپیخ -

 

 گل با ضعف زمزمه کرد: خودرو که نشستند، مه  داخل

 خونه که هالک شدم!  م یبر -

 صورت اش انداخت. ی ایبه زوا قی نگاه دق تینگران با جد  آرتا

 ؟ یستینچرا؟ خوب  -

 اش را بست.  یمنیبا زبان تَر کرده و کمربند ا یلب

 . یضعف دارم انگار کم ی -

  شیهاپوست چشم ریز ده یتن یهااش را چک کرد، سپس با اخم  یشانیپ  ی رو یداغ  زانیاش را دراز کرده با پشت دست، م  دست

 تکان داد. یاش، با تاسف سررنگ چشمان  د یاز حد محدوده سف ش یب یقرمز   دنیبا د د یکش نییرا پا

 . رمیبرات بگ  ی مقو زیچ  هی  می! بهتره بر هی از کمخون -
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 مداخله کرد:  یحالی با ب عیسر

 . آدیخونه، خوابم م  می نه فقط بر -

 .د یبا خنکا وز ش یکوچک خودرو یآزاد در فضا  یهوا انید،جریکش  نییسمت خودش را پا شهیبگو ومگو نداشت، ش  حوصله

به سمت مکان مورد   ع یسر م، یزدن تا ن یاش را چک کرد با تخم یآمد، ساعت مچ  رون یب لیرا چرخانده از پارک اتومب فرمان

 نظرش راند...

 دورگه بلندشد.  یاش با صدا ی صندل یگل هم خواب آلود و منگ از رو که توقف کرد، مه  نیهم

 ! م؟ید یرس  -

  یگل رو مه   قیکمربندش را با حوصله در سکوت گشود که متوجه نگاه عمکرد، دست دراز کرده و  لیو گردن سمت او تما تن

 خودش شد.

 ه؟ یچ -

 باال انداخت: یشانه ا  د یگوشه لبش را آنحنا داده و الق  گلمه 

 ؟ یکرد ی نم کارانیقبال از ا -

 گوشه شالش را لمس کرده و حرف دلش را زد.  ق؛ یعم ی زد، با فکر یپوزخند 

 بهتره.  یلیاگه محکم باشه خ یخوبه ول  فی... راستش زن ظرشهیحالم بد م  ،یاشکنده نقد یا نمیبی م که ن یاز ا -

 

شال،   یهاشه یصاف کردن ر نیشانه اش آرام گذاشت و ح ی اش را رو یشال نبات تفاوتی چشم درشت کرد که آرتا ب گلمه 

 شده افزود. بم

االن ما  د یخودش بود... شا یسرجا یچاالن همه  شکستمی رو م  یمنه، اگه سکوت ِ لعنت  ریشکنده بودن تو همش تقص نیو ا -

 ! میبچه هم بود هیصاحب 

  سه یاش، ر طرفه ک یبه چشمان کج و معوج البته دهان  ی ها خنده بلند بار بعد از مدت  ن یاول یچنان کپ کرد که آرتا برا گلمه 

 وار زد. 

 در آمده بود.  یو از حالت خشک خوردی آرام تکان م شیها شانه
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 مردانه اش چشم دوخته بود.  ی او را فراموش کرده بود، متعجب وگنگ به خنده ها یهاکه کال حرف  گلمه 

 بود.  ده یهوش از سرش پر ی از خنده اش خواب که نه حت د،یخند ی م  بایز یلیخ

سر وصورت اش   یرو  ی آرام گرفت با تکان دادن سر، دست بارهکی د،یماس  شیهالب  یخنده رو  د،یگل را دسکوت وبُهت مه  ی وقت

 .د یکش

 چشم دوخت. رونیآزاد ب ی صورت اش را برگرداند به نما کالفه

خاص   یهاه یبا ادو  شیهاه یبودن فضا و اغذ  ی. سنتشد ی نم دهیاش د نگیپارک یجلو  یل یاتومب چیکه خلوت بوده، ه  یرستوران  به

  یبرا  یاش، مکان خوب یمخصوص سفره سنت یهاباز با تخت  ط یو مح ی معنو یضاکشت شده خود رستوران... ف  یهای وسبز

 بکر و تازه بود.  ی تنفس هوا

درختان سرو و فواره کوچک کنار رستوران    دنیداد که از د یاز صامت بودن آرتا استفاده کرد و گردن خشک شده اش تکان گلمه 

 .د یآرتا را با دو دست چسب  یبازو  اریاخت ی زمزمه کرده و ب "نجارویا ی وا "از تعجب

 ... میبر ایچقد قشنگه! ب ی... وا میبر -

 گل انداخت.زده مه  جانی سمت صورت ه ی گریخود و نگاه د یبه بازو نگاهک یرا برگرداند  سرش 

 شو.  ادهیباشه پ -

دستش را سمت او    جانی با ه ن،یکاپوت ماش   یشده و جلو  اده یپ عیبچگانه تند وسر یگل با حالتشد که مه  اده یهم آرام پ خودش 

 دراز کرد: 

 که من اصال متوجه نشدم؟  جان یتا ا ی روند   یجورچه  -

 او را گرفت.  فیفرو کرد با دست چپ، انگشتان ظر اش ب یج یراستش را ال  دست

 'کنه!  تتیکه اذ  یموتورش اونقد   یبازم صدا ی که هرچقدر گاز بد   نهیدنده صفر ا ینای ماش  ِی خوب -

گذاشت. خم   ی اش را گوشه تخت کنار پشت ف یرستوران قدم برداشتند، ک  رشدهیتعب یهاهم آسه آسه تا سمت تخت  دوشادوش 

 هم بار آرتا کرد. یا  هی تک آورد، ی را در م  ش یشده تا کفش ها

 بودم.  دهیرو ند  ییجا نیها، همچبا بچه  رومیب رمیعمره م هی کلک؟ من   ی ردک دایرو از کجا پ نجایا -
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  ی . با نوک کفش ورنآمد ی تند سمتش م یهامتوجه اشان شده با قدم  خدمتش یچرخاند که پ یرا باال گرفت به اطراف نگاه سرش 

 تخت زد. هی به پا یاش، ضربه ا

 .ادی ز اومدمی با رفقا م ی مجرد -

 داد. ه یتک  یچهار زانو نشست به پشت یتخت رو  ی رو یباز کرد با خستگ  حوصلهی کرده و بند کفش فلت را باز ب یآهان

 تازه... به به...  یهوا ها،ی عجب جا یول -

 که اصطحکاک زانوان اش را هر دو احساس کردند.   ینشست طور شیاش، کنار او؛ زانو به زانو ژه یاز سفارش و بعد 

 اش زد.  ین یکرده و تن او را در حصار خود گرفت، با انگشت به نوک ب  را رد ش یبازو خونسرد

 سرخت کنم! خوادی دلم م  ،یش ی ها مدختربچه  ن یع یوقت -

 :د یزده لب گز شرم

 ؟ یوا! خشن -

 اش را نوازش وار باز کرد. به پف پلک دهیشصت پشت پلک چسب غه یزد، با ت یشخند ین

 خر شرک انداخت.کارتون  نیا اد ینه، فقط ذوق تو، من رو  -

 سمتش پرتاب نمود.  یزیخصمانه نگاه تند وت  د، یآرتا کوب یبه پهلو  یهضم جمله اش، ناگهان با حرص سلقمه ا  با

 ه؟ یبگو تا بگم خر شرک ک یجرات دار  گه یبار د ه ی -

 لبش متعجب باال رفت.   گوشه

 . دونستمی واسه خودت... من نم ی بود ی ! بروسلینه بابا، تو خشن -

 مشت آماده اش را نشان اش داد.  گلمه 

 کن، زود باش.  ینشده زود معذرت خواه ریآقاپسر... پس تا د ادهیمن ورزشکارم و زورمم ز ی ناسالمت ، یپس چ -

 وار باال کشاند. م یدستان اش را با خنده تسل 

 مون...  خونه  مینزن حاال... بزار سالم برس  یبی ب -
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 گل هم برسد. رد که به گوش مه از عمد زمزمه ک ی با خود طور رلبیز سپس

 مرد!  ایزنه  ستیحال بعدش... معلوم نبه  ی وا  نهیش امشت  کهن یا فهیمن گفتم ظر  -

گرفتن شد... با ادا و ناز از خودش و آرتا عکس   ی در آورد و مشغول گرفتن سلف  فیک  یتلفن اش را از ال  د،یخند  ی نخود گلمه 

 .گرفتی جذاب م لیبانمک با استا یها

 .کند ی گل محواله مه  ی نگاه اجمال میآرتا ن شود،ی جمع م ی سنت میگل  ی مرد الغراندام از رو خدمتش یکه از توسط دو پ  سفره

 ؟ یبهتر -

 .زند ی و آرام پلک م گزد ی را ناز م لبش

 نباشه! ی ازیبه قرص آهن ن گهی گمونم د ، یکه تو به خوردم داد  یبا اون همه دل وجگر -

 .نشاند ی و او را جفت خود م ده یرا نرم کش اش دست

 ! یایغش وضعف ن گهیتا د  رمیگی هم م نیتامی برات و ، یهرهفته سه تا قرص آهنت رو بخور د یاتفاقا با -

 .زند ی قطورش م ی حواله نثار بازو ی آرام مشت

 غش وضعف کردم، هوم؟  ی پررو من ک -

 

 .خوردی و نگاه هردو ناخودآگاه در هم گره م  شودی تلفن همراهش بلند م   یدهد، آوا  یگل را با شوخ طبع جواب مه  خواستی م تا

 منه...  ی ایرنگ دن موهات

سبز تلفن اش را لمس   کون یگونه برجسته اش، آ دن یآرتا با کش بندد،ی نقش م شیهالب   یرو  یح یلبخندمل اریاخت ی ب گلمه 

 .کند ی م

 بله؟  -

 کجا مامان؟  ؟یسالم پسرم، خوب -

 .کشد ی م ی قینفس عم ،یجمعتمرکز و حواس   یفرصت برا   یلخت

 ...نا یا شگاهیآزما ی دنبال کارا می گل اومد سالم مامان، با مه  -
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 :پرسد یم  ی لب، با لحن آرام  دنیدخت هم تبسم کرده با گز پوران

 م؟ یبر ی گل جان، جابا مه  د یبا ت، یخونه دا نیایم -

 را خاراند. ش یگوشه ابرو مستاصل

 ...زایچنیلباس وسالن ا م، یبر ی عروس  ی راستش قرار بود امروز دنبال کارا -

 

 زد:   شیگر نوسرزنش  ظ ی دخت اخم آلود و پرغ پوران

مارم   د یو بدوز  د یو خودتون بر میکارچیکه ما ه  نیبگ  یهوی ن؟یرو به ما بسپار زایچ ن یتاالر ا یخوشم باشه، مگر قرار نبود کارا -

 پناه برخدا!  ان،یادا م یجورنرفتن چه  رسقفی ز هی چه طوره؟ واه واه هنوز  د، یدخل آدم حساب نکن

 

 صاف کردن، قائله را ختم کرد.  به صورت گرفته مه گل داده با گلو  م یرا مستق نگاهش

 . میباشه، اومد  ن، یصالحه رو انجام بد  یاصال شما هرکار  م یمامان، ما اومد  خبی لیخ -

 اصال!  ستین التونیخ  نیشماهم ع م،یودرشت دار ز یکار ر  یپس کل  نیایزود ب  -

 فرستاد.  رونیمحکم ب ی نیتلفن را که قطع کرد با حرص نفس اش را از ب زد،ی اش نبض م  قهیشق

 .هیکه مامان ناجور شاک م یپاشو بر -

 باال داد:  ی چانه ا یفی با اخم ظر نهیس دست  گلمه 

  ه ی شمعدون عقد، رفتن به اتل نهیهمون بشه؟ بابا مثال ما امروز قرار سفارش لباس و آ د یعمه بگه با یهرچ  یچ ی برا ؟ یواسه چ -

 م؟ یبر ی پس ک م،یانجام بد  د یرو با

 

دو   یبرا  یاش را به درون کفش گذاشته، کمرش را صاف که کرد همزمان انعامتکان داد، خم شده کفش  ن یبه طرف یسر

 گذاشت. ی چا ینیس  ی رو خدمتشیپ

 .شهی نم ر ید میآی پاشو حاال، فردا و پس فردا م -
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 راه افتاد.  لیسمت اتومب یو نگاه جد  دهیبرچ یهااز خراب شدن روزدونفره اشان، با لب  یناراض گلمه 

شلوارش،   بی از ج چیبا در آوردن سو د یبه آسمان انداخت با تاسف، گوشه لبش را جو یمستاصل سرش را باال گرفت ونگاه آرتا

 شد. ک یسمت خودرو نزد

 اش راند...  یی خارج شده و به سمت منزل دا نگیز پارکزده به سرعت ا آفک یمحض نشستن، کمربند بسته ت به

 

داخل شال اش فرو داد. پشت سر آرتا با چنگ زدن   حوصلهی اش را ب  یشانیپ ی و چند رج مو رو دهی اش کش یبه شال نبات  یدست

 شتافت. ییرایاش، سمت پذ  ف یدسته ک

 ها؟بچه  نیاوا چه زود اومد  -

 ؟ تا عصر کارتون طول بکشه کردم ی فکر م من

 حواله پوران دخت خونسرد، انداخت با حرص رو به مادرش گفت:  ی نگاه جد  گلمه 

 که کارمون دارن، انگار؟«  م یایجون گفتند زود بعمه  »

 مبل تک نشست. یرو  یصامت سوق داده با پشت چشم نازک کردن ی سپس نگاه سرکش اش را سمت آرتا 

 زد:   یدخت پوزخند  پوران

  میریجوهراتت رو بگ  س یخان، سرو دونیحجره حاج طاهر دوست آقافر  ی طالفروش  م یسر بر ه ی د یبه مامانتم گفتم با شبم یمن د -

که ما   شهیبه بزرگتر داره... نم ازین زایچ نی واست، خب عمه ا  راهنیو قواره پ ی چند دست قواره چادر ی حلقه و مابق د یتازشم خر

 شه؟ یم م،ینباش 

 مسکوت اشاره کرد: یلدایگرا باز کرده رو به  نشدستا

انجام   د یرسم و رسوم هستش که با یسر ه یکه   ی بهتر بدون د ی... بایخودت که عروس خونواده هست شه؟ یم  لداجون،ی شما بگو گ -

 بشه.

 به ناچار تکان داد:   یگل، سرمه  ی هم فشرد بدون نگاه به چهره برزخ ی لب رو لدایگ

 .حیشما صح شیفرما -
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 مبل برخاست. یاش، از رو  یچادر مشک دن یبا جمع کردن و جلو کش د یرا نوش  شیمویشربت ل  تیدخت بارضا پوران

 شده.  ر یهم د یل یامروز، خ م یکار دار یکه کل م یبر د یپاش  گهیخب د -

 راه افتاد.  ی سمت خروج قدمش یگل کرده و پنثار چهره برافروخته مه  ی منظوردار نگاه

 

و دستان مشت شده اش   ستاد یبلندشد و کنارش ا عی سر شیگل چشم دوخت، از جاسرش را جنباند به دستان مشت شده مه  آرتا

 هم گذاشت. ی رو  ی را با محبت گرفت، پلک

 !میستین جانی ا شه یمدارا کن، ما که هم -

 . رودی اشان مبدون توجه به حضور مادرش، پشت به آرتا کرده بدون رغبت دوباره سمت آسانسور خانه  کشد ی م  ی کالفه ا پوف

کنار درگاه،   یاز کمدجالباس  فیبا برداشتن ک کند ی به آرتا انداخته با باال انداختن شانه، شال اش را صاف م یق ینگاه دق لدایگ

 :چرخادی ا مسر و گردن سمت آرت پوشد،یپاشنه بلندش را م  یهاکفش 

 . کنمی درکت م ،یشاهد بحث مادرشوهر و عروس باش  د یپسرم، حاال حاال با ایب -

 . شودی آرتا در سکوت کفش به پا کرده از کنار مادرش رد شده وداخل آسانسور م کند،ی که قامت راست م نیهم

 . ردیگی آسانسور ضرب م یکف آهن  یدست به قالب و با نوک کفش رو  گلمه 

 از حاالت اش مشخص بود.  یخوباب به و اضطر شیتشو

 .کند ی را در عرض شانه باز کرده و تلفن اش را چک م شیکرده، پاها اریسکوت اخت نیبنابرا

 . بودی م بکسم یدرحال چک کردن ا  تفاوتی اما ب کند ی خود احساس م یهمسرش را رو  زشدهیو ت نیسنگ  نگاه

 .کردند ی م  شیرا در ذهن پس وپ دهایو خر ی ضرور ستی هردو در فکر فرو رفته بودند، هردو ل لدایدخت و گ پوران

 

 گل پشت سرشان راه افتاد. سپس مه  لدایاول پوران دخت و گ نگ،یآسانسور قسمت پارک نیاز خارج شدن از کاب بعد 

  ر یدزدگ  یرا دور انگشت چرخانده از فاصله دور  چ یسو یگرفته با نوچ نوچ کوتاه وار یاش را از د ه یباال رفته، تک یبا ابرو  آرتا

 .زند ی اش را م  لیاتومب
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عمه اش،    ی کارها دن یبرخالف خواسته اش که پوران دخت جلو درب سمت کمک راننده را باز کرده بود، ناخواسته با د گلمه 

 عقب نشست. یبدون مالحظه با همان اخم صندل  خورد،ی خون خون اش را م

  ی گل جاکنار دخترش، مه  دهد ی به چپ وراست تکان م  یها، سرپوران دخت و در نظر نگرفتن آن  یهاخالق هم متاسف از ا لدایگ

 . ردیگی م

 سمت پسرش جنباند: یسر لکسیدخت خونسرد ور پوران

 .یطالفروش  سر ی میاول بر خوامی پسرم، برو سمت مرکزشهر م -

 اش، کوتاه جواب داد. ی آفتاب نکیرا چرخانده با زدن ع فرمان

 چشم.«  »

 

 . شودیم   ادهیپ نیداده از ماش  یاش را تکانتوپول   کلیپوران دخت با عجله ه دن، یمحض رس  به

 .کند ی و نرم دم گوشش زمزمه م رد یگی گل را ممه  ی هم بازو لدایگ

اگه آرتا رو   ی ات جور نباشه ولاش باه قه ی باز بود... ممکنه سلغد ولج  ی گفت باهاش جروبحث نکن، پوران از بچگ  ی اگه هرچ -

 طال ومال!  د یخر م یبر میخواستیامروز م  دونن یها مخونه اومد فقط گفت بچه  ی . وقتجگر بزار..  ی دندون رو ، یدوست دار 

 

  یشدند که صدا کی و اخم کنار مادرش سمت حجره حاج طاهر نزد یحوصلگ ی تکان داد با ب تیبه رضا ی به ناچار سر گلمه 

 شنوند.  ی م ی کت وشلوار  یخوش وبش پوران دخت را با مرد مسن

ها آرتاجان، با خانم وبچه  یعروس  یشاءاهلل قسمت بشه شما توان  گه یسالم رسوندن... د ی لیخان هم خ دونیفر ، یحاج گهیآره د -

 . نیاریب فیتشر

 سالم.  -

 کرد.   یگل احوال وپرس با آرتا و مه  ی باز و به گرم ی جابه جا کرد با رو ین یب غه یت  یشکل اش را رو  یبافرم مربع  نکیطاهر ع حاج
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  ده یموقع که دپسرم؟ اون  یها... ماشااهلل... ماشااهلل چقدر بزرگ شد ... مغازه خودتونه بچه نیخوش اومد  یلیسالم جوان، خ -

 احسنت عموجان... احسنت. ، یود... حاال واسه خودت مرد شد بودمت تازه پشت لبات سبز شده ب

 زده و دست اش نرم فشرد:  یلبخندمحو  آرتا

 ممنون حاج طاهر.  ی لیخ -

 شاگردش تکان داد:  یطاهر سرش را برا حاج

 .اریب ی مهمونا چا ی برا -

 مداخله کرد. ع یدخت سر پوران

 . میرفع زحمت کن ی طالشون رو انتخاب کنن، زود سیها سروتوک پا، بچه  ه ی م یفقط اومد   ،ینه حاج -

 

 تکان داد.   یبود، دست ستادهیاش را باال بُرد رو به شاگردش که مردد وسط حجره ا دست

د  خوشتون اوم یهرچ  د یتخم چشم ما جا داره... بفرمائ  یرو خاندون یزن وبچه فر  د،یحاج خانوم، مراحم هی حرفا چ نیبابا ا ی ا -

 ... د یانتخاب کن

 

مختلف، ست کامل    یدرشت با طرح ها یزهایرنه یانداخت، س  نی تریانبوه پشت و یهاسیبه سرو ینگاه ی با کنجکاو گلمه 

 زرد پررنگ!   ایدرشت بودند  ی ادیز ای یگوشواره وگردنبد ودستبد همگ 

داخل حجره چرخاند به    یدوباره نگاه جستجوگرش را به فضا  دهیگوشه لبش را جوئ د یاش نبود، مردد با ترد  ل یبابت م کدامچیه

 کردند.  دایپ یکه باز احساس اش سر ناسازگار ی ست ایطرح  افتنی د یام

ها را نشان  با انگشت توپول اش، جعبه حلقه  یگل؛ صدالبته حق انتخاب ونظر خواه و مه   لدایبه گ توجه ی پوران دخت ب ان یم در

 داد. 

 نه؟  ایشونه که اندازه   ننیها، انگشت بزنن بببچه  د ی اریسوم رو ب فیزرد رد  یهاه اون حلق  زحمتی ب یحاج -

 

 د؟ یگی سوم سمت چپ رو م فی رد ن یچشم، ا -
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 لب زد:  تیدخت در سوال حاج طاهر با رضا پوران

 آره، دستت درد نکنه.  -

 را کج باال فرستاد. ش یها گره خورد، لنگ ابروست حلقه  ی آرتا رو نگاه

 و زرد!  نیپرنگ  یهمگ 

 "یدمده و قرون وسط  "دلش پوزخند زد  ی اش نبود. تو قه یسل باب

نگاه به   ک یباز و چشمان حدقه زده   مهین یشده مقابل چشمانش جلب شد، با دهان ف یرد یهاهم توجه اش به حلقه  گلمه 

 صامت و عمه اش دوخت. یها سپس همان نگاه به آرتاحلقه 

 دستت؟ ی واسه مراسم سر عقد بنداز شهی کدوم انگشتت م نی نگاه بنداز بب ه یدخترم،   ایب -

 کارشده بود را با نوک انگشت گرفت با دقت براندازش کرد.   نیها که کمتر نگ از حلقه  یکی لیمی و ب   یباخودخور

انداخت  نییکه دست اش پا  یه، طور بزرگ بود یادیجمع شده، همان حلقه را درون انگشت چپ اش انداخت اماز یبا لب  ترل یمیب

 افتاد.  نییانگشت اش پا یراحت از ال یلیخ

 ش؟ یوا، چرا انداخت -

 چانه و شانه اش را همزمان باال انداخت. د یگل القبود که مه  ده یدخت با تعجب پرس  پوران

 خب گشاد بود افتاد از دستم! -

 داد.   یاش را نشان حاج یزده، خود ست انتخاب ی پوزخند  آرتا

 .د یاریراست رو ب یهاحلقه  ف یلطفا رد -

متوسط را در انگشت گرفته بدون نگاه کردن به   ن یحلقه ساده با پوشش تک نگ  نگ یر تیخواسته اش اجابت شد، با جد  عیسر

 حلقه را وارد انگشتش کرد. یگل، دست چپ اش را گرفته به نرمچشمان دلخور مه 

 .زدند ی ها هم در دست اش لق م حلقه  یوالغر شده بود که حت  فی نح یادی اش زگل مه  زد، ی لق م یکم

 خوبه؟  -

 .حرف اش آمد  ی گل بود اما پوران دخت با  شتاب رواش مه  مخاطب
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چشم   یتو  د ی... پسرم حلقه ازدواج باستی چشم ن ی و اصال تو که یکوچ  یلیبدقواره است خ اد؟یکه خوشش ب هی چ نیوا مادر ا -

 .نکرده  یروش نباشه خدا یبدونن زنت، صاحب داره و چشم کسباشه که همه 

 

  یکتاتوری از طرز تفکر د یلی گل که خگل و آرتا را نرم کند. مه کردن، دل مه  مجابن یبا ا تواند یم   کردی دخت گمان م پوران

 گفت:  یخند اش رو به آرتا با کج  یباطن ل یاش به ستوه آمده بود، علرغم معمه

 منکه خوشم اومده ازش... «  فه، ی ناز و ظر م یلیاتفاقا خ »

 بوده، انگشت چپ اش را نشان داد. یعاد شیها برابحث  نی رو به حاج طاهر که ا سپس

 ممنون.  د،یلطفا برام اندازش بزن خوامی رو م  نیهم -

 دم گوشش پچ زد:  ع یسر آرتا

 هوم؟  گه،ید یچندتا طالفروش  میری ... مایستیمجبور ن ومده، یاگه خوشت ن  -

 زد، رو ترش کرد.  یپوزخند 

 خوبه.  نیهم ست،یالزم ن -

 .د یاینش یرو باشدو بحث پ انهیکند تا م  یکارچه  دانستیآلود مادرش شد اما نم گل و چهره اخم مه  یناراحت متوجه 

 و...  رفتی به فنا م شیتمام نقشه ها کرد، ی م  شهیپ یگل سرناسازگارمه  ای فتد یدنده لج ب یمادرش اگر رو  آخر

 

 را سفارش داد.  م یطرح قد  یسکه ا ی طال س یگل، محکم سرومه   یرسریاز خ یپوران دخت با حرص نامحسوس  بارنیا

 زحمت... ی ب د یاریهست که مدل سکه درشته رو ب ن یتریاون گردبند پشت و -

اش ببرد تا حلقه   ق یرف ی کرد که به زرگر د یکگرفت رو به شاگردش  تا  یفلز  له یوس  له یگل را به وس طاهر اندازه انگشت مه  حاج

 عقد را بُرش بزنند. 

 

 کشاند.  رون یطال را ب س یپشت صندوق اش کنار رفته، دست دراز کرده و جعبه باز شده سرو از
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 گه؟ ید د یگی رو م نیا -

 اشاره کرد:  عی دخت هم سر پوران

 آره، خودشه.  -

 کرد. ر یدندان اس   ریلبش را ز ر یو گوشت ز  د یلب گز  ظ یاش داده با غ ی نیبه ب ینی چ م، یطرح قد  دن یبا د لدایگ

 . کردی م ن یرا به همه تلق زیراسخ همه چ یلیکه پوران دخت خ  یخودش افتاد زمان ادی

 . ردیزبان اش را بگ  یبار چنان جاخورد که نتوانست جلو  نیا گلمه 

 دِمده است... مال اهل بوقه!   اد،یرو خوشم نم ن یمن ا -

 مخاطب عمه اش قرار گرفت.   ،یآرام تشر  با

 

  شه یکه هم نی ... نه ایندون یز یاز طال ومال چ ی البته حق دار شکنن،ینم  ی دارند و به راحت  یمدال جنس محکم ن یا ه؟ی دمده چ »

 عروس!« ی بد  صیاصل از بدل تشخ  یتونی نم یبدل انداخت

 ! کردی م  ییدندان جو شد ی م یعصب یل یکه خ ی . وقتد یدندان کش  ری ناخن اش را ز تیاز دست عمه اش، با عصبان یکُفر 

آوردن و عقب  ابدا اهل کم شناختی بردارد. پوران دخت را م یبازبه او آمد تا دست از لج ی کرده، چشم ابرو ریبا لب اس  لدایگ

 نبود.  ینینش

 د:به موافقت تکان دا یسر  خورد،ی که  حرص وجوش دخترش را م  یبا سر درد  نیبنابرا 

 همون خوبه پوران جون.  -

  شیاز بازو یآرام  شگونیدست اش را خوانده و ن  عی سر لدایدهان باز کرده چند تشر ناب نثار عمه اش کند که گ خواستی م گلمه 

 . ردیگی م

کارت عابرش را    د،یکش  یپوف بلند  ید ی دندان گرفت، آرتا هم با تاسف و ناام  ری اش را ز ن یریگل که جمع شده و لب زمه  چهره

 سرخ شده همسرش، از مغازه خارج شد. یگذاشت بدون مالحظه به رنگ و رو   شخوانیپ ی رو
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ر  گل قبول کند، فکبه مادرش قول داده بود تا تمام خواسته اش را در قبال مه  مارستانیدر ب  ی بود اما وقت ونیرا مد  گلمه 

 را نکرده بود.  شیجاهانیا

 اش را گشود.  یدود  راهنیدو دکمه اول پ حوصله ی رل نشسته و ب پشت

 آمدند. رونیهمانند لشکر شکست خوردها از حجره ب لدایگل و گاش شده بود که مه  گرم

 اش را کم کند.  دهیتن یهااز اخم  ی ذره ا توانستی اما نم کردی مخابره م یزهایگل چدم گوش مه  لدایگ

 

از   ی کالن متیکه ق  ی چادرش، و کارت ریبرپا شده بود با گرفتن جعبه جواهرات و حلقه ها در ز  یدخت که در دلش عروس  پوران

 با باز کردن درب جلو، بدون تعارف باز جلو نشست. د یرس  لیحساب اش خارج گشته، تند تند سمت اتومب 

 .زدی چادرش، صورت عرق کرده اش را باد مداشبرد قرار داد با گوشه  ی ها را جلو جعبه

 اوف هالک شدم از گرما... چقد گرمه واال... -

 ساعت چنده مادر؟  اوف

 اش انداخت: یساعت مچ ینگاهم ین آرتا

 وربع!   ازدهی -

 باال پراند.  تیبا رضا یسر

 ... ابونیبرو سمت خ زحمتی خوبه، پس مادر ب -

 

 :د یپرس  تیبا حساس  زشدهیت  ل، یروشن کردن اتومب نیح

 ؟ یاونجا واسه چ -

 .د یبه گونه ملتهبش کش یدست د،ی دخت لب اش تند گز پوران

 شده. ری که د م ی... برمیوا مادر سوال داره؟ البد کار دارم اونجا، بر -

 به دخترکش چشم دوخت.  یاش منجمد شد و با نگرانکه علنا وا رفت. تن  لدایگ
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.  کردی اگر زبان به اعتراض باز م ی عنی شد،ی اما نم  کردی م  یقطعنا مخالفت تند  شناختی پوران دخت را نم یتعصبات سنت اگر

 .ذاشتی دخترکش م ی وقت پوران دخت صدها حرف نامربوط روآن

 

از   نداشت ی. احساس خوب کردی صحبت نم کسچ یگل الم تا کام با هبه مقصد، مه  دن یپوران جهت آدرس و رس  یها یراهنما با

 کرده بود.  دایصبح هم مدام دلشوره پ

بود اما آرتا... مدام رنگ به رنگ شدن و   ریآرتا را... هنوز دلخور و دلگ  نیدلشوره خودش و سکوت سهمگ   نیعلت ا دانستینم

 .دادی به همسرش محق اش م   یگرمدل  توانستی بوده که نم نیو غمگ  کردی که دندان گرفته را با مدامت رصد م  یلب  یها حتاخم

 !مید یرس  جاستن یهم -

شود، دست سرتاسر النگو پُرشده پوران   ادهیپ خواستی . تا م زند ی ترمز م ر یآب، ز یجنب جو  یدرخت ه یاشاره مادرش، کنار سا با

 . ردیگی کتف اش قرار م  یدخت رو 

 تو کجا مادر؟  -

 

 مردمک در حدقه چرخاند: کالفه

 گه؟ یتو د م یبر -

 پلک بست.  یبا نگاه معنا دار  د،یلب ساب ظ یپرغ یحرص

 .میای تا ما م نیتو ماش  نی بش ،ینداره شما باش  تیست و خوبزنونه   گهید  نجاش یا -

 اما مامان؟  -

 گذاشت. شی لب ها ی تبسم انگشت رو پر

 ... حرفم نباشه...  نیتو ماش  ینیش ی مامان، شما م سیس  -

 ... یول -

 : د یاخم درهم کش پوران
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 که گفتم.   نیهم -

 زل زد.  نیگل حرص و خشمگ هم به ناچار اطاعت کرده در سکوت به مه  باز

 نجوا کرد.  رلبیشد ز ادهینفر پ ن یکه آخر لدایگ

 کنه!  ر یخدا به بخ -

پرواز   یگرید  یاما فکرش جاها دوختی از پشت سر چشم م رفتند،ی پزشک زنان م نک یکه سمت کل  یو کنجکاو به سه زن   تعجب

 . کردی م

 

قدم    ده،یکوتاه پوش  ی و مانتو ظ یغل ش یبا آرا ی که دختر ی شدند، پوران نزد منش مانیسالن نسبتا شلوغ دکتر زنان و زا وارد

 برداشت:

 . کزادیگل نسالم وقت گرفته بودم، به اسم مه  -

 برخاست. شیاز جا یها، پوران دخت را شناخت با چابلوس آن  دن یبه محض د یمنش 

به محض اومدنشون، شما   د،ینگران نباش  یداخل رفتن ول  گهیخانوم د هی جاتون  نیهم یبرا  نیکرد ری اما دسالم حاج خانوم، بله  -

 داخل، بفرمائد لطفا.  فرستمی رو م 

گل جاخورده  صامت و مه  لداینشست با اشاره به گ وار یکنار د  یفلز  یها ی صندل ی تکان داده با نفس نفس رو  یدخت سر پوران

 در هوا پراند. یدست

 ...  گهید ن ینیبش نیایب -

 . زدینام اش او را صدا م ی که منش کشد ی گل را ممه  ی آرام بازو لدایگ

 داخل. د یلطفا بر زادک یگل نمه  -

 ه کرد: داده رو به مادرش ملتمسانه زمزم  یسرخ، دستان لرزان اش را تکان ی خشک وچهره ا ی با زبان ده یاش پر رنگ

 تونم« ینم ی من تنها  ا،یمامان توام ب »

 وارد اتاق دکتر شدند. گریدک یرا گرفت؛ کنارش با دخترش یحرف بازو یهم دلشوره داشت، پس ب لدایگ
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نشسته درحال نوشتن نسخه دارو   زش یپشت م لکس یکه ر ی بلوندشده و تاپ قهوه ا ی ، موهاچشم  ی رو یطب  نکیمسن با ع زن

 بود.  مارش یب یبرا

 سـ... سالم...  -

 نثارش کرد. یجواب کوتاه رد،ی سرش را باال بگ  کهن یا بدون

 .امیاالن م ن یسالم بش کیعل -

 

 داد. ه یزاو لدایرا به دست خانم حامله داده و گردن اش را سمت مه گل وگ نسخه

 خب امرتون؟  -

 اش بود، عجول وسط حرف آمد. نهیقفسه س  ی که رو ی دهد که پوران دخت هن هن کنان با دستب یمانده بود چه جواب لدایگ

 ...  زمیمبارک عز دتیع  ؟ یسالم ملوک جون، خوب -

 شدند. ی را دور زد و با خنده مشغول رو بوس   زیبرخاست، م شیاز جا دکتر 

 رفته بود، نه؟  ادتیشلوغه که ما رو  یلیسرت خ یانگار ی ا یورا... آ  نیازا معرفت،ی سالم پوران خانم ب -

 اش را شل. یکنارش نشست، کش چادرش را رها کرد و گره روسر  یصندل ی دست دکتر رو تیهدا با

 واسه عروسم!   میاالن اومد  یول   شتیپ ام یمدت کسالت داشتم نشد ب  هی بگم،  ی اال چ -

 گل و پوران دخت رد وبدل کرد.مه  نیب ی نگاه متعجب دکتر 

 ... نایخدا بد نده عفونت ا ؟یه چعروست، واس  -

 دخت با منظور لبش را تَر کرد:  پوران

 !هیزهگ ینه بابا، واسه تست دوش  -

 

 باره سرخ و کبود شدند. کیاشان گل حبس شد، رنگ جفتو مه   لدایگ نه ینفس در س  باالخره
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  شیکه خون از جا ی انگشت وناخن اش را کند طور یانیکرده بودند، با حرص و خشم گوشت م یرا خال شیپا ری که انگار ز گلمه 

 زد!  رون یب

 بلند شد.  زش ی تکان داده، از پشت م  یگل سرمه  دهیرنگ پر دنیبا تجربه و باد دکتر 

 گل دراز کرد. سمت مه  دست

 . امیپشت اون پرده بمون تا ب  نه، یقسمت معا م یبر زم یعز -

  شیخواسته عمه اش، تا پشت گوش ها دنیکه از شن یو شوک بد   ریواهمه داشت از همه بدتر تحق د،یلرزی تن و بدن اش م  تمام

 .د یرا هم داغ کرد و هم سوت کش

 . کردی دختر نبوده! چرا درک نم ی شرمانه عنوان کرده بود، مگر خودش روز یب چقد 

نفس حبس شده اش را رها کرد که دکتر   ی دفعه طور  کیشد،  ک ینزد نهیلرزان، سمت تخت معا یاهامشغول و پ  یفکر با

 شانه اش گذاشت. یاش، با مالحظه دست رو  ی و دو دل یپاچگدست  دن یجاخورده از د

 .نیهم که یکوچ  نهیمعا ه ی  زم،یترس نداره عز -

 !؟نیهم

 بوده نه وقت اش. ش یکه نه جا دهیجواب ها خواب یکل هانیهم پشت

 ... د یدراز کش نه یتخت معا ی آورد رو  رونیب یکشاش را آرام با وقت نیسکوت، مظلومانه و مضطرب شلوارج در

 شیها. محکم پلک کند ی محبوس م نهیوسخت درون س  نیسنگ  نه ی. نفس در س شودی م کش یدستکش به دست کرده و نزد دکتر 

 ... فشاردی هم م یرا رو 

 

 .ند ینشی م زش یپرده را کنار زده و پشت م یخاص شناکی ر  چیبدون ه دکتر 

 بلند شد: یتابی با ب ی صندل ی از رو ع یو متعجب سر ی دخت با کنجکاو پوران

 شد؟ی چ -

 سر و گردن چرخانده رو به پوران دخت گفت:  دکتر 
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 ن؟«یتون بد لطفا شناسنامه عروس  »

 قرار داد.  زش یم ی با هول شناسنامه دخترش را رو عی چشم دوخت که سر لدا یپوران دخت باز ماند، با نگاه دو دو زده به گ دهان

 .د یگل، او را در آغوش کشرنگ گچ شده مه  دن یشتاب زده پرده را کنار زد و باد یهابا قدم  سپس

 ُشر زد.  شیقوس گونه ها ی اشک از رو زی ن اش قطرات رفشرد که از گوشه چشما ی و دلخور یآب آورده اش را با دلتنگ  چشمان

 ؟ یخوب  ،یمامان شدهی چ -

 پچ وار افزود:  دارخش

 !خورهی حالم ازشون بهم م  ستم،ینه مامان خوب ن -

 .کند ی م  نییخوره به جان اش دست اش را باال وپا یآرام دست پشت کمرش گذاشته با نوازش، با فکر  لدایگ

... باشه  زمیپشتتم عز ریش  نیمن خودم ع شه،ی نم ی زینگران نباش... چ کننی دوره رو رد م  نینداره... همه دخترا ا یبیع ش، یه -

 آروم باش.

 

 ... کهنی گل نگران عاقبتش بود و اخودش بدتر از مه  زد،ی م  بلوف

 بودند.  گر ینفر د را به دست پوران دخت داد اما مخاطبش دو ی رساند، گواه انیکه کار نوشتن را به پا دکتر 

 عروس خانم، ان شاء اهلل که مبارکه.  ایب -

 خبر گوناگون بود.  ن یچند  یخبر ساده حاو  نیشدند. ا خکوب یگل هردو  به وضوح مومه  لدایگ

 خواند. رلبیرا بلند بلند ز یدخت با عجله و هول گواه پوران

 

 خ یشود در تار ی م ی گواه 

و پس از     ___یبا کد مل کزاد یگل نساله به نام مه ۲۶از شخص   تیاخذ رضا پس از  11:35و روز سه شنبه ساعت15/ 1397/1

 شده است. د ییبه سالمت تا یزگیسالمت دوش  جهیبه عمل آمده و نت ی زگیدوش نه یمعا ییبا مدارک شناسا قیو تطب  تیاحراز هو

 ___مارستانیاز ب  مانیزاده، مختصص زنان و زا م یدکتر ملوک عظ امضاء
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 خبره؟ چه جان یا -

 باال فرستاد:  ل یما ی کردند. دکتر ملوک متعجب با اخم سر  یبلند آرتا و چهره برافروخته اش، هرچهار زن قالب ته مه ین یصدا با

 ... ہتو مگ  یاومد   یشما چرا سرت رو انداخت -

 ! کزادمی گل نخانوم بنده همسر مه  -

 دکتر از لحن کوبنده و تُن بلند آرتا جاخورد.  دهان

 : د یابرو درهم تن تفاوتی و ب یهم مدع دخت  پوران

 ...گه یدکتر د م یواه! خب اومد  -

 . د یرج به رج را با حرص و خشم کاو د،یچرخ ق یگل با دقت و دقو گچ شده مه  روح یصورت ب  یآرتا رو  یجد  نگاه

 انداخته بود.   نییسرش را پا یزده با خشم و ناراحتشرم  گلمه 

 کارت دارم.  رون یب ایمامان لطفا ب -

 خارج شد.  کینیبا خشونت درب را هول داده از کل  خودش 

دو جفت   "فقط تمام حافظه اش  د یفهمیحال خودش را نم د،یموها و پشت گردن اش کش انیپنجه م اد،یز رتیو ح ی سرگردان با

   زد،ی م  ادیها با تمام سکوت اش فرآن چشم   کهن یرا احاطه کرده، ا "اشک آلود زاریچشم ن

 اش را...  یریودلگ   یدلخور 

 اش را...  یمند و گله  خشم

 اش را...  ی تیعدم ناراض یحت

 اشتباه خاندان اش!  یهااز رسم و رسوم  آخ

 ! کردی حاال حاالها جبران م د ی معشوقه اش را شکسته بودند او با ِ دل

 پسرم؟  ه یچ -
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 خوددار باشد، با خشم عقب گرد کرد.  نتوانست

ازت خواستم... واقعا مادر من، چرا نظر من   نو ی...**... من ایتا ازش گواه جان یا ی بشه؟ زن منو کشوند  یخواستی م ی چ گهید -

 نشده؟  شمک ینزد کسچیه ی ریگگروگان  یاون چند روز لعنت  یگل پاکه، توبگم مه  ی واست؟ بابا من به چه زبون  ستیمهم ن

 ن؟ یکرد  یکار  نیهمچ  یرفت یواسه چ  چرا

 

 نگاهش کرد.  یینماو مظلوم  استیدخت با س  پوران

  ی هع کنمی م  ی بزنم که عروسم پاکه؟ مگه من دشمن توام پسر که هرکار ل یدهن همه فام ی دکتر، تو د ییبد کردم خواستم با تا -

  ه یچ ایباز یهوج  نیا گه ید رن یگی مه خانواده ها قبل از عقد متست رو ه ن یتازه ا  خوام،ی رو م تیجواب پس بدم؟ منم خوب  د یبا

 ... کنهیندونه فکر م  ی هرکس ره شماها؟ واال قباحت دا ن یاریدر م

 

 حرفش آمد.  ی رو دهیلرز ی موج  یو با تُن صدا  کالفه

! اصال من  بردمش ی که ناراحت نشه خودم م  یتا جور  ی چرا به خودم نگفت تش؟یچرا بدون رضا نهی د مادر من، بحث من سر ا -

 مهم خودشه که من همه جوره قبولش دارم.  ست، یکه مهم ن زا یچ نیبرام ا

 .د یپوران دخت با خشم چادرش را دور دستان اش جلو کش 

م... توام  باش  ی دارم مراقب همه چ فه ی... اصال خوب کردم... من به عنوان وظبرهی صداش رو باال م  گمی نم ی چیخوبه خوبه، ه  -

 ! میجالد و گردنش رو زد شیپ م یکه انگار زنش رو برد زنه ی حرف م  یجوره ی ... یند  ارتامیبهم اخت یخوستی م  یناراحت یلیخ

 .شوند یآرتا و مادرش م  ن یب یشاهده مشاجره لفظ  شوند،ی خارج م  کینیکه از کل  لدایوگ گلمه 

 .کند ی ها بابغض مداخله مآن  انیم  حوصلهی تامل و ب با

 لطفا...  هی کاف -

 .سابد ی لرزان، لب م ی رو به آرتا با لب سپس

اونو اجرا کنه چون مجبوره   د یمرسومه، و متاسفانه دخترهم با یو سنت ی رانیا یخونواده ها نیب زای چ نیا گن،ی عمه راست م -

 وگرنه... 
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 افکند. نییناک پا سرش را اندوه  یمکث با

! قبل از  نیگفتی خب، بخودم م نیداشت یناراحتم که... اگه بهم شک  نیمن... از ا  ست، ین یو مستثن   شهیشامل منم م رسوم  ن یوا -

... منکه دروغ و  نید یپرس ی خودم از خودم م شیپ نیاومد ی وجود داشت م یاگه شک نه،یواسه معا می دکتر بر  شیپ نکهیا

 نداشتم، داشتم؟  یکارپنهون

 رو ترش کرد:  نیچرکگر ودل دخت سرزنش  پوران

  ه یکه، همش   ارنیادا واصول در نم نقد یا  کدومشونم چیدکتر... ه  شیپ رن ینگفتم که، بقول خودت همه دخترا م ی زیواال منم چ -

 ! گهیساده بود د نهیمعا

 .د یآرتا واضح به گوش هر سه زن کنارش رس  تشر

 مامان بسه، لطفا بس کن خب؟ -

 هنوز درمان نشده؟   یدونی داره... نم بایگل فوکه مه   ینگاه نکرد  نیاصال به ا ی ول  یبنداز، خودت قبول دار  نگاه به خودت  هی

 :د یکش  یو خسته پوف ی دخت عصب پوران

 اونم زنته!  ی تو شوهر ؟یکه؟ باالخره که چ  نیدست بشور  یکه از همه چ ی ضیمر هی بخاطر  ستیواه واه، قرار ن -

 همه جنجال نداره که!  ن یا کهنی ... اد یریجفتتون در نظر بگ  د یمراعات رو بکن یسره ی د یبا

 آره؟  اد،یو صدام در ن  رمیبگ  ی به بعد کال المون نیمن از ا د یخوای م اصال

 

  لیما یگل باتوجه به خُلق تند عمه اش، مظلومانه سرکه مه  زدی برزخ خشم دست وپا م انیدرمانده و وامانده از همه جا، م آرتا

 کرده و گفت: 

  یاحترامیبمن ب  یانتظار احترام متقابل از همه دارم، وقت  یول  کنم یبا نظراتون نم  می مخالفت زنم،ی نم ی حرف گهیباشه، من د »

 ساده ازش رد بشم! «  تونم ی... نمشهی م

 کرد: ی اش با اخم نگاه تند  عمه

 ... ایآره؟ من زورت کردم؟  دهیجد  ی ادا نای. اخوشم باشه، چه حرفا..  -
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حرص   یوعصب  دهیداغ اش کش ی موها انی پنجه م د،یتابی کله اش م یآفتاب به شدت رو  غ یو ت  ستادهیوسط کوچه ا رآفتابیز آرتا

 زند:  یم

 ن؟ی دی کشش م  یکردما! چرا هع  ی بسه... بسه... عجب غلط -

 ! گهید  د یایکوتاه ب  تونیکی بابا

باره   کیاش   ی راه با خودخور انیاشاره به مادرش؛ سمت مخالف آرتا و عمه اش راه افتاد، م  زده با یبا تاسف پوزخند  گلمه 

 . شودی م  دهیهو کش ک ی شیبازو

 لب فشرد:   ی فی مادرش با اخم ظر لدا،یگ

 بود دوست داشتنت؟   نی ا  تون؟ یبود عشق افالطون  نی ا ؟ یجا زد یزود  نیبه هم -

 . د یگل با درد وغم چکاز گوشه چشم راست مه  اشک

 دختروش را گرفت و نرم گفت: یدو طرف بازو   نهیتکان داده و با طمان  نیبه طرف یخودش، سر استیمصرانه با س  لدایگ

 بزاره و بره!«  ک یبحث کوچ ه یبه دست آوردنت کم خون دل نخورد که زنش وسط  ی آرتا برا »

 زل زد.  م یچشم در چشم اش مستق و  دهیگل باال کش اشک آلود مه  نگاه

  ، یموضوع آرتا رو قبول کرد   نیاخم و تخم مادرش... تو با علم ِ هم یحت یباش  د یبا ش یهمه چ یپا یکن ی رو قبول م  یکس  یوقت -

دوستت داره توام اگه   م یلیخ ی ول  هی... آرتا پسرخوبیباهاش سازش کن یجور  هی رو  رهی نم ی جو ی که با عمت تو ی آب نیا د یپس با

...  د یسقف بر  ه ی ر یشما دوتا باهم ز زارمینم ی کیمن  باهاش.. ی و نامهربون بش ی کن ی خال چاره یب نسر ِ او  ع یسر ؛ی قراره باهر باد

 «  ؟یمتوجه  زش، یهم باش... همه چ زش ی همه چ ی پ ش،یخواست ی وقت

 را با حرص پس زد.   شیزده و با سر انگشت، اشک ها یپوزخند دردناک  گلمه 

 .ستم ین  ایکوتاه ب  یکیبکنه من  یاحترامی عمه بخواد بهم ب ی ول شمی باشه مامان جان، باشه... با عمه از مدارا وارد م -

  رلبیز لدایگ  گشتند،ی آرتا بر م لیکه باهم سمت اتومب  ینیزده و دست پشت کمر دخترش گذاشت، ح  یلبخند کمرنگ  لدایگ

 باخنده پچ زد. 

... حاالهم  هیمقصر ک فهمهی خودش م ،یکن  یو خانم  یپشتته، تو جوابش رو ند  ریش  ن یخودش ع دمی دکه من   یاون پسرنترس،  -

 ! د یاون اخماتو وا کن، دل پدر صاحب بچه ترک
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سرا ماتم  کدهران ی دل خودش و ی کند وقت ی داریدهد و دل خر  هینثار آرتا هد  نیرینبود که به واسه لبخندش   ینبود، طعم یلبخند 

 بود. 

 *** 

صورت   ی دار به رولخِت سرش نم  یسر و صورت اش نفوذ کرده است، موها یعرق رو  زیر یهااش خشک خشک است، دانه  حلق

 . دادی تکان م یو ناالن با مکرر  انیسرش را به دو طرف با هذ  ده؛یاش چسب

 .کشد ی از وحشت م یبلند  غی و از ته حنجره ج ند یآی به مدد م شیهالب

 نه...!  -

 

 از ترس زهرترک شد. یکه چندبار د یپابرهنه تا سمت اتاق دخترش دو ی و با وحشت ونگران د ی خواب پر یچنان از رو  لدایگ

 محکم اثابت کرد.  وار یدرب از پشت به د ره یکه دستگ   یگل را دهشتناک باز کرد، طور  اتاق مه  ِ در

 روشن شد. بارهک ی مصرف اتاق را زد که المپ کم  د یکل

 کرد.  یگل، دهان اش تا انتها باز ماند، قالب ته مه  ِ دنید با

 .کردی م ی خودآزار رلب یسرش، مدام ز ی موها  دنیتخت با کش یتلوتلو خوران رو  گلمه 

 هو سمتش قدم تند کرد، ملتمسانه و مادرانه مچ دستان اش را محکم گرفت. ک یوحشت زده  گفت، یبا خود م  ینامفهوم  یزهایچ

 باخودت؟  ی کنیم  کاریچ ی گل، دارنکن مه  -

 بود نه قابل درک!  دنیکه نه قابل فهم کرد ی بلغور م یزهایهمواره چ  زدی دو دو زده هق م یگل مضطرب و نگاهمه  اما

 ... دکتر... من... من... نهیپامه... دندوناش... سرنگ... معا ی و... دستاش رومن  خوادی تموم کنه... م خوادی اون اومده... م  -

 سر وگردن سمت همسرش جنباند. ز،ینگران و ترحم آم  یدخترش رساند با تبسم نگاه نی نگران خود را بر بال هرمزخان

 شده؟ی چ -

 ! خوردی م  وتابچیتر گرفت، مدام پلب فشرد، مچ دستان دخترش را محکم  لدایگ
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امشب از   دا،ی خوابی حالش بدتر بشه، دو شب آروم م ترسمی ... مگهی م ون یهذ  ی چشه... هع ستیهرمز... بچم معلوم ن دونم ی نم -

االن   نیکنم تا هم دارش یب  ومد یدلم ن یچندبار رفتم باال سرش، ول  نیهم یبرا دمیشنی خوابش م یحرف زدن تو  یسرشب صدا

 ...د یکش  غی ج هویکه 

 

 داد. شان یگل سرافکنده و پرمستاصل نگاه گرفت به مه  هرمز

 افتاد؟  ی امروز اتفاق -

 . د یبا تعلل با نگاه پرحرف، لب گز لدایگ

 بگم...   ی واال چ -

 سکوت سپس شمرده افزود:  یلخت

 دکتر...   شیپ میپوران بهمون نگفت قراره بر  -

 : د یباره پرس  کی  یمتعجب وباگنگ  هرمزخان

 ؟ یچ ی دکتر!؟ برا -

 به ملحفه کنار رفته انداخت که رد ِ....***....  ینگاهم ین د،ییهم سا یرو  ندندا

 .د یکش  نهیاز س  ینفس بلند  یتاسف و ناراحت با

 ؟یدکتر واسه چ  گه، ید بگو د -

 . د یدهانش را سخت بلع بزاق

 ...***... 

 

 بودند. گریدک ی به اسم  یاز بچگ  ینبود وقت  زهایچن یبود خارج از توان اش بود، قرارشان ا دهی چه شناش وا ماند، آن  دهان

 کرده دست به کمر شد. ظ یغ

 دلش خواست انجام بده؟   یهرکار یوقت توام گذاشتاون  -
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 مردمک در حدقه گرداند. دایگل

 !یگی م  راهی که چرا ب کردمی نه پس باهاش دعوا م -

 

 تر نشود.شرمنده  شتریگل ب و مه   ند یکه هرمزخان نب د یر کشزده ملحفه را باالت غم

به منه... خواهر من علنا به من و   نیکارش، توه ن ی... ایزدی تو با دخترت حرف م یزاشتی ... مگهیروز د  ه ی ی گفتی نه! الاقل م -

 کار رو با وقاحت انجام داد!  نیدخترم شک داشت که ا

خاطر عالقه دو طرفه  ناراحت شده بود اما به  یلی خون همسرش بود، خو هم  ل یهم از کار ناپسند پوران دخت که فام لدایگ

 رو باشد. انهیم  کرد یم  یدخترش و آرتا، سع

گل رو  بوده و هنوزم که هنوزه هست... البته بدم نشد چون مه  میرسم از قد  نینشو که ا نیمنکر ا یدرسته ول  یبگ  ی هرچ -

موقع هم دو حس  ... اون دایرنگ پوران پر ی عنیسالمت دخترمون کف دست پوران گذاشت،  یدکتر گواه نیبودند و هم ه د یدزد

 تاسف!  ی کیافتخار بود  یکیمتفاوت داشتم، 

 .کشد ی با محبت مادرانه او را در آغوش م  کرد،ی گل را نرم نوازش م مه  ده یآشفته و ژول ی موها یرو  گرش، یدست د با

  یاز خودمون بپرسه ول تونستی پوران دخت م که ن یدخترم منو و پدرش رو سربلند کرد و تاسف واسه ا  کهن یسه اافتخار وا -

 تو سرشه!  یبهمون نگفت که چ  یدکتر... حت  شیپ بردمی خودم دخترم رو م  ینخواست که بپرسه وگرنه خودم با پا یحت د ینپرس 

 

 تکان داد:  نیبه طرف یمتاسف سر  هرمزخان

  یاش تو  نهیدود ک  خوامی خودش مونده... نم د یعقا ی وقته رو  یلی... پوران دخت خکنهی قبول نم ایراحتن یبه ا یآبج  نیگفتم ا -

 طوره؟ چه  د،یکن دایپ گهیعروس د هی و شماهم برو واسه خودتون  م یدی دختر نم میگی نشده م  ر یچشم دخترم بره... هنوزم د

 

 . د یکش ی پوف کالفه ا ریو دلگ  یناراض لدایگ

ها بچه  یشده چون خبر عروس  رید  گهیاالن د ؟یشناس ی هزمز، تو که خواهرت خوب م  ی کردی اول باهاش اتمام حجت م د یبا -

  ه ی ریها زگل، بزار بچه واسه مه  شهی بدتر م ی لیخ م یان... اگه االن جوابشون کن ی ... همه منتظر جشن عروس دهیچی پ لیفام ی تو
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به خود آرتا   گمی که م و مامانش... من   دونهی بکنه خود ِ آرتا م جای هم بخواد دخالت ب ن ... پورادوننی سقف برن بعد خودشون م

 بهتره!  ی لیخ یطورن یهست... ا ی بگو هرحرف

 

 از اتاق خارج شد. ی با فکر مشغول اریاختی ب صورت گرفته اش،  ی رو  دنیتکان داد با دست کش یبا تامل و تفکر سر  هرمزخان

 را نوازش کرد.  شیدخترکش کاشت و بازو   یموها یرو  ی بوسه ا لدایگ

 کل ِ تنت عرق کرده است! ریدوش بگ  ه یها رو عوض کنم... خودتم برو  پاشو تا مالفه  زم یعز -

 هق زد:   یزدگخود فرو رفت و زمزمه وار با شرم  یتو  شتر یب گلمه 

 . د یببخش -

 کنج لبان مادرش نشست.  یتلخ لبخند 

 تختت انداختم. ی رو زیتم یهامنم مالفه   یایتا م ر یدوش بگ   هی ناراحت نشو خب؟ حاالم پاشو برو  زم،یکه عز  ینکرد  ی کار -

 بلندشد. شیاز جا یدهان اش را سخت و بغض وار فرو داد در سکوت و شرمندگ بزاق

 دار بود. ش هم نم تاپ نازک   یتَر بود، حت شلوارکوتاهش

 نرود.  نیشرمنده نشود، که عزت نفس اش از ب شتری را سمت مخالف او گرفت تا دخترش ب  شیهاچشم  لدایگ

  یها و لحاف اش را برداشت از اتاق خارج شد، بدون آنکه ذره الحفه گل داخل حمام، فرز وچاالک تمام ممحض رفتن مه  به

 ها انداخت.چرک انزجارش شود با درد و غم همه را داخل سبد رخت 

 گشت. گرفت سمت اتاق دخترش بر  ربغل یبرداشته و ز زیها، چند مالفه تمکمد لحاف  از

عرق   یشانیپ ی رو ی کرد. بعد از اتمام کارش؛ دست  ضیتعو یز یمتخت اش پهن کرد، روپوش پتو را با لحاف ت ی ها را رومالفه  آرام

 گشود.  یو پنجره اتاق را کم  د یکرده اش کش

 .د یدخترکش کاو  زی نگاهش را دور تا دور اتاق تم د،یگرفته وز یتازه و بادخنک در فضا یهوا
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بود، دست از سرش بر   ده یکه د یهاشد. اما کابوس و صحنه  ره یبخارگرفته خ یبود با تفکر به کاش  ستاده یا ردوش یکه ز  گلمه 

 .داشتند ینم

...  دادی را نشان او م زش یت یهاکه دندان   یکرد، عمه ا  نهیکه با خباثت او را معا ی که قصد تعرض به او را داشت، زن ی ا هی کر  مرد

 از ته دل.  زدی م  ادیفر  انیکه با چشمان گر ییوایش 

 "!ید ی... عشق منو ازم دزدی.. قاتل.یدزد   ،یش ی تو خوشبخت نم "

 .زدی دهشتناک نبض م ی ا قه یشق  یداشت، حت  یبد  سردرد

 "صبح روز بعد  "

 . کند ی نگاهش م رهیخ  رهیگل را خمه  نه ی. با طمانگذاردی م  زیم  یرو  ، یجرعه ا دنیرا بعد از نوش  یچا استکان

 . رفتیکه الکش کَنده شده، ور م  یهابود و با ناخن نییپا سرش 

 بود.  نیاش سنگ  یی. جو خانه داردیگی م رنظرش ی ز یرچشمیهم ز هرمزخان

 باشد. روز یخاطر موضوع دبه  زدی بود، اما حدس م ی زیچه چ یاش برا  ییتلفن دا دانستینم

 

 شکسته شد.  ی اش با تک سرفه ا یی دا ی طوالن تبسم

 گل بزنم.رو هم به تو هم به مه   ی حرفا ه یتا  جا،ن یا یایآرتا جان، زنگ زدم بهت ب  نیبب -

 صاف کرد:  نه یس  آرتا

 گوشم با شماست. -

 هم نثار دخترش انداخت: ینگاهمین

 توام حواست با منه؟  -

 آرام سر تکان داد:  گلمه 

 بله.  -

 . د یانش کشلب ی رو یمکث، زبان ی هم قالب کرد با کم یدستانش را رو  هرمزخان
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  نی... خواستم جفتتون باش ارهیدر م یقلب هم مدام باز ن ی... اندتونمیها، من هردوتون رو دوست دارم و نگران آبچه  د یگوش کن -

 تا اتمام حجتم رو بگم...  

 .د یکاو  یجوان اش را با دلتنگ  زانی را باال گرفت و تک به تک صورت هر دو عز سرش 

 اگه عمر کفاف نداد...  ی باشه خودم پشتتونم ول یمن عمر  -

 ادامه داد.  یکرد بعد با تلخ یمکث

جز ماها داره نه   یا  گهیگل کس ِ د... چون نه مه نیهم محکم داشته باش  ی لیخ ن،یرو داشته باش  گهیهمد  ی ازتون هوا خوامی م -

 ! یرو جز خونواده و زنت دار ی گریتو آرتا کس ِ د

 گل باغم وبغض سرش را باال گرفت به پدرش چشم دوخت.به دقت گوش فرا داده و مه  آرتا

 لب فشرد.  هرمزخان

حرفش، حرف   یو رو  ی تر بهش احترام بزاربه عنوان بزرگ  خوامی ازت م یدخترم ول   رهیگپوران چقد سخت  دونمی من خوب م  -

 ...یارین

 

 ... ہآخه بابا عم -

 حرف دخترش شود.  هرمزخان باال گرفت تا مانع دست

 با جفتتونم!  د یایحرفم ن  یصبرکن هنوز حرفم تموم نشده دخترم... رو  -

 پلک فرو بست. ینگاهم ی کرد، آرتا با ن شه یناچار سکوت پ گلمه 

 . ییدا ن یادامه بد  -

 

 : د یکش ین یاز ب ی قینفس عم هرمزخان

...  یگل رو دار مه  ی از همه ما، هوا شتر یب کهن یر تو بود... اخاطآرتا جان، من اگه قبول کردم و از خواسته ام کوتاه اومدم فقط به  -

  ی پوران تو ینزار   که ن ی... ایکن تیمادر و زنت حد اعتدال رو رعا نی ازت انتظار دارم ب ی... ولیکنی م  یواسش هرکار دمیدی م

است نه   به یحسابش جداست... دختر من نه غر ی بهش داد ی چون تو قول وقرار کهن یاد دخالت کنه... ایز تون ی شخص یزندگ
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  یآورد ول اش یدن  لدایدامن خودش بزرگ شد، گ ی گل رومه  نیباهاش برخورد شد! هم به یمثل هفت پشت غر روز یدور که د  لیفام

انگار دختر  به خودش بود...  نیبه من نه، توه ن یتوه روزش، ی د کارمادرت، پوران دخت...  شیما باشه پ ش یپ کهن یاز ا شتر یگل بمه 

  ی مسئله ا نی نزارب همچ گهیازت توقع دارم د ی ول  یبود  خبری تو ب دونمی کرد نه مارو... ازت گله ندارم چون م  ر یخودش رو تحق

 گل...دوباره تکرار بشه... و اما در مورد سالمت مه 

 به دختر مغموم اش زل زد.  نیبا نگاه غمگ  د یکش یآه

   ِش یور پاون ی گوشه مون ازمون دور باشه ول  گریسخته که ج یلیاون ور... سخته خ ی دخترم رو باخودت ببر  کنمی موافقت م -

  ی گل رو ببرتا مه  ی و کردوقته کارات  یل یخ دونمی و زبون تند پوران راحته... م  ل یفام یزبونامن از زخم   الیخودت باشه الاقل خ

  ر یخ ی... دعانیمواظب خودتون باش   یلیخ د یری هرجا م گم،ی االهم با زبون خودم م... حنیعقد کن لگفتم او  ن یاون ور... واسه هم

  ی نکرده تو یمال و منال هم دارم واسه دخترمه... اگه خدا زیدختر دارم، هرچ ه ی ن یما هم پشت سرتونه... آرتاجان، پسرم من هم

 ...نیما حساب باز کن  یرو نیتونی م  ن، یکرد  ریگ  یکار

 را به زحمت باز کرد و آهسته گفت:  ش یصامت، گلو آرتا

  ه یرو با تالشم جمع کردم واسه   زیخودم اون ور همه چ ست،یمن اصال چشمم به اموال شما ن ییتموم حرفاتون درست، اما دا »

 کنم« ی گل هم خوشبخت مکه مه   د یدونی راحت، م یعمر زندگ

 

 جواب داد. تیهرمزخان باجد  

 . د یدونی ندارم، خودتون دوتا م یحرف  گهیبه نام دخترم هست... من د ز یهمه چ یونخوا  یبخوا ست،یدست تو ن -

 

  خیلرزان و بغض ب یهابرخاست با قدم شیگل از جامه  د،یانداخت، سکوت که به درازا کش نییسکوت کرده سرش را پا آرتا

پدرش را گرفت و با چشمان آب آورده وُشر زده،   ره یمچ هر دو دست چروک وت   یقراری هرمزخان زانو زد با ب یپا ی جلو ش،یگلو

 .بوسد یدستان پدر را تند تند م  ی رو

 . کردی اشان مهم در سکوت پشت کانتر با اندوه و تبسم نگاه  لدایگ

  ی گل، خط بد ه مه تر نشست. هق هق مظلومان مبل جمع  یدر خود مچاله شد، رو   یبا ناراحت نه یدست به س  ی نیبا نفس سنگ  آرتا

 .انداختی روح و روان اش م ی رو

 *** 
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 . کردی رفت با خود تکرار م ی م نه ی آ یدر دلش رخنه کرده بود، هربار جلو ی بیصبح دلشوره عج از

 

 "ینیگل تو بهترشبه... آروم باش... مه  ن یمنه... فقط هم ی... امشب عروس نی... من خوبم... من بهترستین ی زیچ "

 

 .کند ی زمزمه م حواس ی ب رلبیز

 ! نمی... بهترمی من عال -

 

 لطفا؟  د یعروس خانوم، چشماتون رو باز کن -

 .دهد ی نگاهش را به عسل م جیگنگ و گ  د،یایم رون ی از خلسه ب مرتبهک ی شگریآرا یصدا با

 زم؟ یعز ی خوب -

برخاست با گرفتن ِ دامنه لباس   یبا خوشحال شیتمام شده بود از جا ش ش یکه آرا  ایمح  خورد،ی آرام تکان م ش یگلو بکیس 

 گل شد.مه  ک ینزد پورش، یگ

  شده؟ی چ -

 باال انداخت. ی شانه ا د یقرار داشت، الق یگل و عسل بودند، عسل که دستش مژه مصنوعاش مه  مخاطب

 و مضطربه!  شونی... چون پررو داره یاسترس شب عروس  کنمی فکر م -

 گل زد.البداهه، آرام پشت کمر مه  یخودش ف  هیکرد، با روح  ی خنده آرام ایمح

 مگه ترسم داره؟   یپسر به اون جنتلمن ،ییاز آرتاجون؟ خدا یترس ی ! نگو که میجون مه الیخی ب -

 باحرص لب فشرد:  گلمه 

  ل یگله فام  هی و دوباره من بمونم و  کایکه آرتا برگشته امر  ارنیخبر ب  ترسمی م ی وسط؟ هع  نیا هیبابا، ترس چ زنه ی دلم شور م -

 بددهن!

 کرد:   کیزده اش را بار هیسا ی بایچشمان ز ایمح
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 بهت گفته؟  ی زیآرتا چ -

ش بود  ضربان قلب  "بوم بوم "راه انداخته بودند. از هر طرف  یگردر دلش بازار مس  تینهای رخت و ظروف ب د، یکش ی کالفه ا پوف

 . د یکوبی اش م نهیکه تند و محکم در س 

 نه!  -

 .د یکرده اش کش ونینیش  یبه موها  ی دست ی به گردن اش داده و با لوند  یهم تاب ایمح

  ادش یکوروش اونقد هوام رو داشت... االن که  ی بودم ول ی جور نیها... منم شب عقدم با کوروش هم ی عیاسترسا طب نیبابا، ا ی ا -

 ! رهیگی م مخنده  فتم یم

 

 ! گرفتی حرفش را نم ایبود  ج یواقعا گ  ای رد،یگی حرفش را نم ایمانده بود چرا مح گلمه 

ا  خبر ناگوار ر د یکه انگار نو  یزی در دلش بلوا کرده بود، چ یحالت خاص ک یازدواج اش با او نبود، شب  ایاو، از آرتا  ترس 

 به او القا کند.  خواستی م

 کند!   ایمح ی را حال ی زیسکوت کند تا که با دهان کف کردن چ داد ی م حیترج

گذاشت، با   اط یگل با احتمژگان مه  یکج کرده به دقت سر ِ مژه چسب زده را رو   یعروس شده بود، لب یکه متوجه آرام عسل

 شود...  ستادهیا شینوک انگشتان چندبار مژه را فشرد تا محکم سرجا

 زیاش را سحرانگ  ی بایالعاده عسل، زتوسط هنر خارق  کاپیکه با واسطه م  رش یگو نفس  ر یگچشم ی بایآماده شده بود، ز باالخره

 کرده بود. 

 دهان بازش مات مانده وا ماند.که چندبار دهان باز وبسته کرد تا حرف دلش را بزند اما فقط   ایمح

 .ستینگری به دقت، عروس را م  ستادهیعقب ا نهیدست به س  یمغرورانه با ژست خاص عسل

 در قالب در ظاهر شد:  دهیرنگ پوش  یر یش  یاش تمام شده بود از اتاق پرو در آمد با آن لباس مجلس کاپیهم که کار م  تایآناه

 طور شدم؟ من چه  -

 مشتاق نگاهش کرد:  گلمه 

 . کیبرازنده و ش  -
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 باال فرستاد:  ی لب ایمح

 داشت؟  یب یباز بود ع کمی!  ؟یحجاب نقد یحاال چرا ا -

 نگاهش کرد:  نه یُسراند از داخل آ نه ینگاهش را به آ تفاوتیب تایآناه

 ترم. راحت ی طورن یمن ا -

 باال انداخت: یابرو  ایمح

 د؟یکار خواستگارت به کجا رس   ی... راستیخود دان -

 شده اش ور رفت: نی زاید یهاانداخت با ناخن نیی محجوب سرش را پا تایآناه

 . کنمی مودب و مهربونه... دارم بهش فکر م ه،یپسرخوب -

 دم گوشش نجوا وار پچ زد:  د،یشد و با محبت او را در آغوش کش تایآناه ک ینزد شیاز جا گلمه 

 .جانیا م یایخودت ب ی دفعه بعد جشن عروس  دوارمی... امیدار  نارویبهتر اقتی ل  تو  زم،یخوشحالم برات عز -

 شانه اش گذاشت: ی و سرش را رو  د یگل کشپشت کمر مه  یآرام دست تایآناه

 واسم دعا کن، دعا کن خوشبخت بشم.  -

 مخصوص خودش را آورد:   نیشاگرد عسل با لبخند، دورب ن یب در

 رم؟ یازتون چندتا عکس واسه آلبوم بگ   نیدی گل خانوم اجازه ممه  -

 

 .ستد ی زد تا مقابل شاگرد با یبزرگ دل کنَد و آرام چرخ یقد  نهیاز آ  د، یدهان اش را بلع بزاق

 . رنیازمون بگ  لم یف  یحت ایعکس  ی چون همسرم قبول ندارن کس د یریاگه ممکنه نگ  -

 پاسخ داد.  ی گرفته شد اما به آرام صورت اش  یکه شاگرد عسل بود، کم الیسه

 . رمیگی چشم، عکس نم -

 زد:  ی لبخند کمرنگ  ایمح
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 هوم؟  ر،یاز من بگ  یخوای م -

 قبول کرد. ل یچهره اش ازهم باز شد با کمال م یکم الیسه

 شانه اش نشست. یرا برگرداند که دست خنک عسل رو  سرش 

 و بپوش.حاال برو لباس عروست  -

 گل آمد. شاگرد دوم عسل، تلفن به دست سمت مه  رایبه تکان دادن سر اکتفا نمود، دو قدم برداشته که الم صامت

 کار دارند.  زادک یگل نتماس گرفتند گفتند با مه   یآقا هی  ی عروس خانوم شرمنده ول -

 لحن ممکن پچ زد:  نیتلفن را در کف دست گرفت با آرام تر  نه یانآرتا باشد، با طم د یشا که نیمتعجب با تصور ا گلمه 

 الو آرتا؟  -

 کردم.  داتیخوبه که پ ،ی سالم خانم ِ فرار -

 .د ی. مردد دو به شک سرد پرس شناختی را نم بهیمرد غر یصدا د،ی آب دهانش را بلع ی سخت به

 شما؟  د یببخش -

 دهان اش خشک شد. اکو شد، ماتش بُرد و   ی پشت گوش  ی آوربلند و رعب  خنده

 ... یمونده منو بشناس   یلی... هنوز خزمیعز -

 ش ک یبه اطراف انداخت تا از نبودن فردکنجکاو نزد ی. نگاهآوردند ی بوده و مدام ادا در م الیگرفتن با سه ی درحال سلف ایمح

 :د یغر تیباجد  رلبی . سپس زابد یحاص  نانیاطم

 شما؟ ، یهست ی ک -

 کرد سپس با لحن خشک و سرد گفت:  یمکث  د،یمرد درجا ماس  خنده

 « ینگاه بنداز هی فرستادم، بهتره  لم یف  هی  تیگوش   یتو  »

 .د یبوق آزاد به گوشش رس  یچندفحش آبدار نثارش کند که صدا خواستی م گلمه 

 . د یاش دو فیباعجله و هول سمت ک ه، یبدون توجه به نگاه بق یدلواپس با
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 ؟ یمه شدهی چ -

 دایجو پجست ی اش بعداز کل فی ک یشلوغ انیو تلفن اش را از م د یکن کوچک رس سمت رخت  یرا نداد وقت  ایجواب مح یحت

 کرد. 

فرو   شیهادندان درون گوشت لب ش،یهافرستاده زد تا آپلود شود... با طپش تند قلب و تندشدن نفس   لیفا ی چگونه رو د ینفهم

 .کنَد ی و پوست ژرخورده اش را با استرس م  کردی م

 و...   شودی م ی پل لمیباالخره ف قه یاش در آمد که بعداز دو دق جان

 

دوَران دور سرش   ایدن  بلعد،ی م ی بزاق جمع شده دهان اش را به سخت کند،ی اش نفوذ م قه یو شق گاهج یگ  یدرشت عرق رو   دانه

 .چرخد ی م

 .فهمد ی م  یچارگیو ب ی اش با عمق درد، درماندگ چشمان یاهیشده را با س  یخال شیرپایز

 . خوردی کند که تلفن همان موقع زنگ م  یر یجلوگ ن یزم ی رو  فتادنیتا از ن رد یگی را م ی ضعف دسته صندل با

 شماره رُند!  کیناشناس است،  شماره

تلفن به   ی دوباره صفحه و آوا شود،ی که... تماس که قطع م یهمان مرد منفور را بشنود، همان یدر پس ِ شماره، صدا ترسد ی م

 .د یآی صدا در م 

 .کند ی را لمس م کونیآ ع یمقدمه سر بدون

 الو؟  -

 ه؟ ی نظرت چ ،ید یکه د  ولم یف -

 آوار کرد.  ی صندل یلرزان بدنه تلفن را گرفت، تن ِ ِسر شده اش را رو   یدست با

 ؟ یخوایمی چ -

 مرد بشابش بود.  لحن

 ! خوامی م ی زیچ ه یکه  ی کنی تو درک م ن،یآفر  -
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 .رساند ی شده م  خکوب یگل مخواسته اش را به گوش ِ مه  تیسپس با جد  کند ی م ی وقت کش  یلخت

در   یوقت زرنگ باز ه یبگم که حواسم بهت هست تا  نمیاونم تنها بدون مزاحم، ا  ، یایب د یبا فرستمی که برات م   یبه آدرس  -

 ...  یارین

 .کند ی مداخله م یارتعاش  یبا خشم و صدا عیسر

 ام؟ یو اگه ن -

 .فشاردی پارکت م یرا رو  شینوک پاها یبا خودآزار ی وقت  شود،ی بلند سوهان جسم و روح اش م نوچ

 و...    وتوبی شهی پخش م یمجاز  ی ای... کل دنترنتنیا ینامزدت تو  یبه عالوه عکسا و گندکار لمیوقت کل ِ ف اون  -

 افزود:   حیکرده با تفر   یطانیش  خنده

 که داره از دست بده...   یزیتا هرچ  کنمی نامزدتم، رو م یپرونده فساد اخالق ی آها راست -

 :دهد ی با لحن مشمئزکننده و پرنفرت شمرده ادامه م سپس

 ش توسط افراد من! خانواده، اعتبار، ثروت و در آخر گرفتن ِ جان -

 !دوارش یتهد   یمرد پشت خط و لُغزها رحمانهی از قساوت ب  د یآی قوس گونه اش، قلب اش به درد م  ی ُشر زده رو اشک،

 .طلبد ی همه کائنات را به مدد م  گرداند، ی مردمک در اطراف م  یلرزش  ناالن

  د،یترکی و اگر اعتبارش مثل حباب م دهیو جان آرتا خواب  یکه پشت اش آبرو   یمیبود، تصم میتصم  کی ن یقد ِ هم  شیبرا ایدن

آرتا با چشمان  ی بایو ز ن یوآسمان سرگردان و معلق مانده بود، لبخند دلنش نیزم  انی. مماند ی نم یباق  شیاز آرتا یزیچ

 زنده نقش بست.  شیهامچش ی شده بود، جلو رهیکه به او خ طنتیپرش 

 :د یخودش کنار زد و مصمم پرس  یرا با لمس بدبخت د یترد

 ام؟ یکجا ب -

 .شد ی اعصابش پژواک م ی بلند مرد رو خنده

 .یپس بهتره مراقب رفتارت باش  کننی نره... افراد من تو رو اسکورت م ادتیفقط  ، یهست ی دختر عاقل  ن،یآفر  -

 رفته پرتنفر افزود: دار و گخش د،ی اش را باال کش ینیانزجار ب با
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 حاال آدرس؟ ام، ینه، خودم تنها م -

 هم دنبالت نباشه... منتظرم.  زونیبه نفعته اون دختره آو ی... آها راستفرستمی مکان رو م  نیشو، برات لوکش نتیسوار ماش  -

 

 !یگعرضه ی و حس ِ ب  یچارگی البته ب د یاز وحشت و ترد یایو دن ماند ی گل م. مه کند ی آنکه مهلت دهد، تلفن را قطع م  بدون

 

 .اندازدی م شی موها ی رو  د یاش هم الق یشال نبات پوشد،ی تاپ قرمزش م ی را رو ش یلرزش وار، مانتو یجا با شتاب و دستان همان

 .اندازدی م  هی بُهت زده بق یهاو چهره  شگاهیبه سالن آرا ی و تلفن اش، نگاه آخر ف یگرفتن ک با

 .ند ینشی حالت ممکن پشت فرمان م نیتر  ع یو با سر زند ی اش را م لیاتومب ریدم در؛ دزدگ از همان شود،ی م عجله از سالن خارج  با

 شیرا برا  یمکان ت یتلفن اش بلند شد، موقع  یمطمئن شود که صدا خواستی کرد، م زان یجلو را به پشت م نه یآ باوسواس 

 فرستاده بود. 

 و شک به سمت همان مکان راند.  یبا دو دل د یاز ته دل کش یسرد  آه

سرش را سمت چپ گردانده و با   د یاش، مردد با ترد خته یربهم  شیو توقف کرد. با چشمان سرخ و آرا د یرا کش ی جدول دست کنار

 .زند ی به مجتمع برج بلند زل م ینگاه وحشت زده ا 

 بکر بود!  ی استراژد  ک یقطعنا  هی ر وسط فرمانمعروف د  کریمجتمع غول پ نیقرارشان در خارج از شهر باشد اما ا کرد ی م گمان

 هم آرام نواخته شد. یگوش  ی که انگار قلب خودش را هم لرزانده، آوا ی طور د یکه باز تلفن اش لرز  د یکش یآه

 ش، تماس را وصل کرد. نگاه کردن به مخاطب بدون

 .دمیمن رس  -

 کرد، آمرانه دستور داد.  یمکث

 هماهنگ شده!  شو... ورودت ادهیحاالم پ دونم،ی م -
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افتاده، به خبط کردن افتاده بود، تمام شجاعت اش راندن تا مکان   ر یگ ی در بد مخصمه ا کرد، یرا اسکن م  شیسرتاپا وحشت

 .ستی ش نبوده و ن مورد نظر او بود. بدون شک مرد ِ کار و اتمام 

اشان به او   یچرا درست شب عروس  خواست؟ی چه از جان او م که نیهراس داشت، ا بهیاز پس ِ خواسته مرد مرموز وغر د،یترس ی م

 د؟ زنگ زده و قرار گذاشته بو 

 شد. اده یپ لی چالنده و بدون رغبت با هراس از اتومب شیدست عرق کرده اش را به گوشه مانتو  کف

 رساند. یخود را به قسمت نگهبان ،یبا حداکثر وقت کش یبدون عجله ا  ل یلرزان بدون م یهارا محکم بست، سپس با قدم  درب

داشت، دست از تاس   یشانیکه وضع آشفته و پر  یزن  دنیا ددرشت داشتند ب  یبلند و اندام  یکه قد   ی و ورزشکار ی کلیمرد ه  دو

 برداشتند به او چشم دوختند. یباز

 

 و ترسناک آن دو مرد، به زحمت بزاق دهانش را صدا دار فرو داد، علنا باخته بود.  ره ینگاه خ با

 من...  د یبـ... ببخش -

 :د یچانه اش بود، با لحن مشمئزکننده پرس  ر یز ی که خال درشت ی مرد

 ؟ یکار داشت ی ونم؟ با کسج -

 ش بوده، سمت تلفن قدم تند برداشت. در دست  یهاکه ورق   گریبه صدا در آمد و مرد د یتلفن نگهبان بارهکی

 .د یبه گوشش رس  گر یکلفت و خشن مرد د  یکه صدا  کردی گل را رصد ممه  ده یلرز یسرتاپا حیمرد خال درشت، با تفر  همان

 دکتره!   یبزار بره، مهمون آقا یاس  -

 

 شد، دکتر!؟ ز یحساس و ت گلمه 

 و آشنا نداشتند.  لیدر فام  یدکتر   چیه کردی دکتر؟ هرچه فکر م کدام

 به سمت آسانسور راه افتاد.  کرد،ی م ینیسنگ  شی و منظوردارشان رو نیتوجه به دو مرد که نگاه سنگ  بدون

 تلفن اش برخاست. ی کم فشرد که باز آوااش را مح فی تند زده، دسته ک ی استرس و قلب با
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 . د یکش رون یب دش یسف  ی مانتو  بیج یرا از ال  تلفن

 نشده!  وی از شماره س  ی فرستاده ا امیپ

 "و دو ی طبقه س  "

که به محض وارد   دانستیکه او شماره واحدش را نم دانستی م ینظر داشت که حت  ر یاو را ز بی ناشناس هر که بود، عج  مرد

 کرده بود.   امکیپ ش یآسانسور، طبقه مورد را برا نیشدن در کاب

 

بودن و فاجعه   ی. احساس تهشد ی بزاق دهانش مدام پر و پرتر م کشد،ی ذره ذره با قدرت در سلول به سلول تن اش زبانه م ترس 

 واهمه داشت. دایساعت بعدش شد  ک ی. ته دلش از کردی بعدش را حس م

آرتا بسته بود تا دودمان و تار و   ی که کمر به نابود ی خود به مسلخ مرگ، آن هم به دست جالد یآمدن آن هم با پا کهن ینه ا مگر

 .برداشتی م ان یپودش را از م

 

کنار   یدرب آهن ی وقت د یسابی دندان م  ی و دندان رو  دادی فک اش را مدام تکان م زد، ی اش محکم و طبل گونه نبض م قهیشق

 .آمد ی م رونیرفته و او ناچار و با جبر ب

 ماند. خکوب یباز م مهین یدر ِ چوب ی چشم اش رو بیدو دو زده با سوزش عج نگاهش

 کرد.  ی م ییعرق خودنما زیر ی اش از دانه ها یشانیپ ی قورت داد، دستان عرق کرده و کنارها د یبا ترد ی دهانش را به سخت بزاق

 را با خواهش و تمنا زمزمه وار خواند، و خداوند و تمام کائنات را مظلومانه قسم داد. "یالکرس  هی آ "رلبیبار ز نیاول یبرا

 .د یاتاق کش ی داخل فضا یکنار زد و واهمه وار سرک  د یشمرده درب را با ترد یهامآرام گرفت که با قد   یقدر  دلش

 تو.  ایب -

لرزان و دستان عرق کرده اش را به زحمت    یپاها د،یخود لرز به کردی مرد که از فاصله او را دعوت به داخل شدن م یصدا با

 داخل خانه گذاشت و درب را هم آرام بست.   نیداد؛  قدم بدون کوچک تر یتکان

 

 . یترس ندارم که به فس فس افتاد  یاونقد  -
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 .د یبشابش مرد از گوشه آشپزخانه به گوشش رس  یصدا

بوکس در   سهی ! چند دستکش کبیعج یهام یبا گ ینماخانگ یس  ،یراحت یها مشکاسپروت پسرانه، کاناپه پ یمبله با ت ی خانه ا 

 پخش شده! یها ی د  یو  ی مختلف و د یهاآخر پارکت شلوغ از مجله 

 گل خانوم. مه  یخوش اومد  می شیبه کلبه درو -

و گردن بلند درآخر    یمشک شرتی ش ساق کوتاه، تشلوار اسل  ،یانگشت ی ال یخانگ  یوار باال کشاند، دمپا ک یرا اتومات نگاهش

 بود.  دهیاش د یدر زندگ بارک یکه   ییصورت آشنا

 شده دهان اش را باز کرد.  سنگکوب

 تو...!؟  -

 کنج لبان کوچک مرد نشست.   یضیلبخندعر

 نبود!  ادمی  وافت یمن اصال ق ؟یشناخت -

 اصال او که بود؟  کرد؟ یمچه  جان یرفت، او ا بره ی و ی بدن اش رو تمام

 ! ؟یکرد  د یکه منو تهد  ی تو بود ی عنی -

 

 .د ینوش ی سرخ جام اش را جرعه جرعه م اتیمحتو ی رگیدهان اش گرفت با خ  یخونسردانه جام دم دست اش را جلو  مرد

 !د یفهمی اش با آرتا و اصرارش را حاال م یبود، دوست ی کاوریدرحال ر مغزش 

 . د یه لحن بم مرد به گوشش رس تکان داد ک نی به طرف ی با سرگردوم سرش 

 زم؟ یپوک بر  هی واست  ی خوری م -

 

 رو برگرداند: ظ یغ با

 نه!   -

 ... جان یا یبدونم چرا منو کشوند  خوامی م  فقط 
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 ادامه داد:  دکنان یترد

 از جون آرتا، ها؟  یخوایمی چ  یلیاصال تو، دوست ِهمسرم، بابک سه -

 از نفرت زد. یپوزخند  بابک

 ... وزش یچهمه  خوام،ی م وشرفی اون ب  زیهمه چ -

 . ستادیا ف یبدون تکل خته یرجاخورد، متعجب و گنگ وسط سالن بهم  گلمه 

 باعث شده اونـ...  یچ ؟ یدار  نهیازش ک نقد یدرحقت کرده که ا یمگه آرتا چه گناه ؟ یواسه چ -

 د! از چنگم در آور زمویرو ازم گرفت، در واقع همه چ آرتا عشق منو و اعتبارم  -

 

 !زدی حرف م  یز یبابک از چه چ دانستی کرده بود، نم کپ

 ؟ یرو دوست داشت نینگ  نه؟ یمنظورت نگ  -

 .د یسوت کش شیهاکه گوش   یبلند بابک درفضا اکو شد طور عربده

 نه...!  -

 ! نیعشق منه نه نگ  شیاین ش، یاینه! ن نینگ 

 !کردی خود نشاند، بابک را اصال درک نم یشانیپ ی رو  ریرا با سرگردان و متح شیهادست

 .د یو خشم کوتاه جوئ  ظ یرا با غ شیهالب  کرد،ی گل را حس مو عجز مه   یکه درماندگ بابک

اونقد   آورد،ی رو بند م ی که نفس هر پسر یالعاده جور دانشکده بود، مغرور و فوق  ی همه پسرا یکه آرزو   یمحتشم، دختر  شیاین -

 نگاش کنه!  ی که حت  کردی رو آدم حساب نم کسچ یکه ه فته یمغرور و خودش 

 

 نشست.  شیکانتر برداشت و با غم رو  یاز جلو یبلند   ه یپا یپرسوزش رها کرد و صندل  نه یاز اعماق س  یسرد  آه

آن   دنیبود تا شن ستاده یگل صامت و سکون وار ادر خاطرات گذشته فرو رفته بود که تنها بابک متکلم وحده بود و بس، مه  انگار

 نبود.  علتی را از زبان بابک، قطعنا ب نه یهمه نفرت و ک 
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  د یقبول شدم با هزار ام کنکور  ی درس خوندم تا تو  یباال اومد به سخت  ی روستا دور افتاده لب مرز هی  ی که جونم تو ی بعد سرباز -

 اومدم دانشگاه تهران...  

 گوشه لبانش نقش بست.   یمحو   یلبخند  طره

 ...  ایخواب بودند   ا یهمه پسرا  یخوابگاه شبانه تاصبح درس خوندم وقت  یاول بشم تو  کهن یواسه ا -

 : د یکش نه یاز س  یقیرا باال انداخت و نفس عم سرش 

خود   یعنی که سرم تو درس وکتابم بود   ی بهم جلب شد، اونم من شی ایرفتم و توجه نگ  یترم سوم رتبه خوب که نیتا ا  میبگذر -

 خال!

  یول  د یجنبیسر و گوشش م  میلینبود برعکس خ یخوناصال دختر درس  شیایدرساش بود... ن ی تو یاریدر حد جزوه و هم  لیاوا

که توجه دختر مغرور   دمیبالی تا اونم اومد باال... به خودم م   زاشتمیامتحانات براش اونقد وقت م ی... تو شدمی من داشتم عاشقش م

 دانشگاه...   م یرفتم دنبالش تا باهم بریم   شهیدانشکده مال منه... هم

 کنج لبانش نشست: ی زده اتلخ و غم   یا خنده

 "بچه گدا " گفتنی و بهم م کردنی اما مسخرم م گردش! پسرا تو کفم بودن  اومد ی هاش رو بامن مو اونم آخرهفته    -

کانتر را برداشت با حرص   یرو   یا شهیسبزپررنگ ش  یلم داد، بطر  یعمود کنار بدنش رها کرد و به صندل الیخی اش را ب  دستان

 زد:  یسپس با سکسکه زهرخند  د،ینوش 

  ی ادیبزرگ داشت ز بیع ه یو زرنگ دانشکده هه...! فقط خون  آرتا به دانشکده ما اومد... پسردرس  کهن یروزگار به کامم بود تا ا -

  شم یبودم دوباره پ  دواریرو هم سمت خودش کشوند... من ام شیایلوح بود... باکاراش نه تنها همه دخترا بلکه نو ساده  نیریخودش 

چه برسه کمک گرفتن ازم واسه    دادی جواب سالمم رو به زور م  ی حت ومد ی سمتم ن گه یمدت د هی  د بع شیایبرگرده اما... ن 

که   زدی م  یبرق هیچشماش  د یرس ی به آرتا م یوقت  دم، یدی ... مد یدزدی ازم نگاه م ی حت گهید د یگذریکه م   یامتحاناتش... چند وقت

  هی که دوسش دارم با  ی دختر  نمیببودم... سختم بود ب دهیبا من بود تاحاال ازش اون برق چشاش رو ند  یکل دوسال خورده ا  ی تو

  یگرفتم و بهش گفتم که چقد عاشقشم و دوسش دارم ول  شیایراه ن  ی ... چندبار جلواومد ی به جوش م رتمیبخنده، غ گهیپسرد

 زد!  یلیاون بهم س 

 

 فشرده و چشمان سرخ افزود:  ی از قبل با فک ترتلخ
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نه   ی چیاز خودم ندارم، ه ی چیه ی طور جرات کردم بهش بگم که دوسش دارم وقتچه  ستم،یاش نمن در شان   "بهم گفت که -

 "بدبخت! ی وپالس القباآس  هی فشن!   یال یکارخونه نه و

 

 بود.  ه یو نوع درصد الکل اش در زاو  یبطر  ی گل رو. نگاه دو دو زده مه د یرا سرکش یبطر اتیمحتو نیخشمگ  دوباره 

رفع نفرت اش انجام   یبرا  یخورده هرکار  یممکن بود که بابک کنترل اش را از دست دهد وفاجعه به بار آورد، مرد زخم هرآن

 بدون شک!  دادی م

که   ی نیدرح زد، ی  گلو و دهان اش م ِانیکه در م  یندانست و نگاه وحشت زده اش را به اطراف گرداند، آهسته با قلب ز یرا جا تعلل

 . دوزدی گذاشت با چشمان حدقه زده به صورت گرفته و سرخ بابک چشم م ی ه عقب مآسه آسه قدم ب

که خورده   یخاطر شکست عشقاز آرتا متنفر شدم چون به  شتریب ی از خودم بدم اومد ول یلیکه اون حرفا رو بهم زد خ  شیاین -

 سمت کتاب و درس نرفتم...   گه یبودم د

 چشمان سوزش وارش را باز نگه داشته بود.  یبود و خمور به سخت  نییسکوت، سر بابک پا یلخت

 شده و لحن کشدار سکسکه وار ادامه داد.  بم

من رتبه اول دانشکده شد، هه پسر   یکه آرتا جا بودن یکه منو سوزوند ا ی زیچ ی اون ترم افتادم، بدجورم رتبم افول کرد!  ول -

 شد بچه اول دانشگاه!   ی هویقشنگه و زرنگ 

 گرفت.  یزد و تلفن اش را برداشت و شماره ا  یگل رو به رو شد، پوزخند بد مه   یخال ی را باخشم باال گرفت که با جا سرش 

 فرد پشت خط جواب داد.   عی از دو بوق، سر بعد 

 بله قربان؟  -

 : د یبا حرص غر نیخشمگ 

 . دمی بهش م یباال، پول خوب ارتشیبا خودش ب تونی کیدر بره،  د ینزار نییدختره اومد پا -

 

 گفت:  یبا چابلوس  ع یسر ی کلفت یبا صدا مرد

 چشم قربان.«  »
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 .د یرا الجرعه سر کش شه یش  اتیهمه محتو ظ یعطش داشت با غ زد، ی م د یرا خونسردانه قطع کرد، اما نبض سرش شد  تلفن

چشمان اش به   ی د یمنلقب شده بود که سف  یطور شدند،ی بدن اش به شدت باال رفت و عضالت بدن اش مدام منقبض م یدما

پولش رفت و چندتراول   فیتمام بدن اش را فرا گرفت، بدون توجه تلوتلوخوران سمت ک  یادیمبدل گشت. حرارت ز یسرخ

  یقدم برداشت. به محض بازشدن درب آسانسور، صدا ی و منگ  یبا نشئگ  ی درشت برداشت در مشت اش گرفت سمت درب خروج

که راه نفس   یگل گذاشت و محکم فشار داد طور دهان مه   یدست بزرگش را رو   یکلیکه مرد ه  د یچی پله پگل در راه بلند مه  غ یج

 اش را بند آورد.  دنیکش

 

 سرکشه؛ پوستم کَند با اون چنگاالش! یلیاز دختره، ناکِس خ نم یقربان ا -

زد و با سر اشاره   ی ا طرفه ک یپوزخند  آمد،ی م  رونیکه از پشت دست مرد ب ی نامفهوم زهابیگل و چمه  یهادست وپا زدن  دنیباد

 اش کرد. تیبه داخل سوئ ییا

 ببرش اتاق خواب، درم قفل کن...  -

گل را همچو پر ِ کاه بلند کرد به سرعت سمت اتاق  مه  تیبارضا دادی چشمان اش تکان م ی که بابک جلو یهاتراول  دنیباد مرد

 بلندش، رفت. یهاخواب با گام 

گل  دردناک مه   غ ی متوجه ج کسچیصدا داشتند ه قیتمام واحدها عا ستمیها انداخت اما چون س پله به راه ینگاه اریهوش مه ین بابک

 نشده بودند. 

 کشاند. رون یباز کنار در، خود را  یکه اس   کردی  سرش گمپ کمپ م ِپس

 آقا حله.  -

 درب را محکم بست.   ،یاس  یخواررا دم دستش گذاشت و بدون توجه به پاچه  هاتراول 

اش وارد   نه یبه س  ی گل با خشم ضربه محکمدر را گشود که مه  ی رو  د یگرفت، کل ش ینامساعد راه اتاقش را در پ یو باحال  منگ

کف پارکت فرو آمد و    یمحکم رو  اریاختی که ب  یوارد شد، طور  یلککرد تا خواست فرارکند از پشت محکم به کمرش ضربه مه 

 بدن اش سخت با پارکت برخورد کرد. 

 را  از سر بابک پراند. یکه خمار د یاز ته حنجره اش کش ی بلند  غیج

 کمک...    -
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  یبه او و اندامش، چرخ  یرگیآرام با نگاه زوم شده و خ ی لیخ  ح یگل، با تفرآسا و ناالن کردن مه  لی اشک س  زش یبه ر حوصلهیب

 دورش زد. 

 از باال با غرور نگاهش کرد.  ستاد یمقابلش ا سپس

 هوم؟ ؟ یفلنگ رو ببند  یخواستی قصه تموم نشده کجا م  -

 ش نفوذ کرد. زبان ر یخون ز ی شور د، یمحکم گز ی را باعجز ودرماندگ لبش

 ؟ یخوای از جونم م ی ولم کن، چ -

 باال انداخت: یشانه ا تفاوتی ب بابک

 !نیحساب ساده، هم هی فقط تصف -

 سر داد.  یرنرمالیگل خنده غچشمان بغرنج مه  ی اشاره اش را باال بُرد رو به رو انگشت

 ؟ یدونستی انداختم؟ هوم... نم ___شیافزا یشربت آرتا دارو  یمن تو  ی دونستی م -

 زانو نشست. ی گل رومه  یکرده و با پوزخند جلو  لیما یسر

 کردم؟  یرو هم، من طراح نیتخت با نگ  ی و نقشه کشوندن آرتا تو -

 : د یبا انزجار چهره درهم کش د یلرزی که از خشم م ی مات و مبهوت درحال گلمه 

 آشغال، رذل ِ... ی وونیح هی تو  -

 او گرفت:  شده با تکان دادن مقابل کیاشاره اش با چشمان بار انگشت

 آ؟   دادمی نشونت م یک یزیآ آ فحش نده وگرنه ف  -

 رخنه کرد.  شیهارگ یروح شد، علنا وا رفت، ترس و وحشت در مو قبض

 م؟ ی کجا بود -

 زد.  یبشکن  یباخنده بلند  لکسیر 

اگه عاشق   یعن ی ن ینگ  نیگرفتم... ردخور نداشت ا لم یو نوششون ف شی کمک کردم تا به هدفش برسه... از بزم ع ن یآها، به نگ  -

 می.. بگذربودا. یز یبد چ ی! لعنت دمیپریم  نینگ  ن ینبودم با هم شیاین
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 اکشنی ر  زهی غر یاز رو  عی گل وحشت زده سرگل را کنار بزند، مه صورت مه  ی رو دهیچسب ی را جلو کشاند تا خواست موها دستش

 نشان داد.  یتند 

 فطرت!دستت رو بکش پست -

 شد: رهیچشمان اش خ ی دختر جلو یآلود به گارد دفاع و خشم  یکرد و سپس جد  یکوتاه خنده

بکشه   میزندگ یکردنش بود که پاش رو تو  د یتهد   شمیکیاحمق بود...  شیاین  شیخراب کردن آرتا پ  ش یکیداشتم...   لیدوتا دل  - 

 ...  رونیب

 

چشم   شیبایشده ولوستر ز ی سرش ستون کرد به سقف معمار ر یو جفت دستانش را ز د یکف پارکت دراز کش ی رو تیاهم بدون

 دوخت. 

که عابد وزاهد همه دانشکده است و همه قبولش دارن   یو بهش گفتم پسر   شیاین ش یرفتم پ لمایبا ف یفکر کردم من بُردم وقت -

باال   رتم یخودم و پدر ومادرم نسبت داد، رگ غ فحش بلد بود رو به  یدر آورد و هرچ   یباز ی کول هوی ش یاین یول ه یخطچه هفت 

 جوش آوردم و زدمش!   یل یشون من بودم، خبود و تنها گناه  ده یمشت خاک پوس  هی  ر یشون زکه تن  ی پدر ومادر ی گرفت چون رو

 

 گفت:   ظ یپرغ د یلبش را جوئ  گوشه

شد   یمثل آرتاست... عصب ی پسردخترباز قتشایگوشش زدم تا آدم شه، بازم زر زد که منم باحرص گفتم ل خ یآبدار ب ی لیدوتا س  »

 «  زمیچهمه  ی ب یگدابچه  ه یو چون  خورد ی ازم بهم م شه یکه ازم متنفره حالش هم  د یدر حد مرگ چون داد کش

 

 گل مبهوت دوخت. زده اش را به مه رنگش را پس زد، نگاه شبنم  ی درد اشک گوشه چشمان قهوه ا با

  گهیجاش نفرت وخشم رو بهم برگردوند تا باهاش جور دکه داشتم رو بهم برگردونه! به  یزایچنتونست همه اون  یآرتا رفت ول  -

 حساب کنم مثال...  هی تصف یا
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 ت. گل دوخمحابا به نگاه موشکافانه مه  ی را ب زش ینافذ و ه چشمان

 هم دوسش داره...   ی لیکه از قضاء نامزدشه و خ  ی کردن دختر  تیثیح ی ب -

 شد. دایدر خود مچاله کرد و سهوا ترس درون چشمان اش را هو  شتریرا ب  شیکرد، پاها  یاز وحشت قالب ته گلمه 

 شد که او ملتمسانه هق زد.  ک یپوزخندزنان به سمت اش نزد بابک

 آرتا... خب من...   دونستمی با تو نکردم... من... من اصال نم یکه کارمن  کنم یتو رو خدا، ازت خواهش م  -

 شد. دهی سرش کش یسرش به ضرب توسط بابک از رو  ی رو شال

 اش  پخش وپال شدند.  فردار و جمع شده اش دور واطراف صورت و شانه  یموها

 .کردی غرق اشک التماس م همزمان با صورت د یزده تن اش را تند عقب عقب کش وحشت

که   یبزار من برم خوب؟ تورو به هرک ... باشه... ید یکه تو منو دزد  گمی نم چکسم یاصال به ه دمی بهت پول م ی بخوا ی هرچ -

 .یپرستی م

بر   یگل، عربده وحشتناکگونه مه   یرو  ی محکم ی لیس  دنیاز آرتا را با کوب ادش یالکل و نفرت ز ریآخر، تاث  م یزده بود به س  بابک

 کرد: ی خال نوای سر دخترک ب

  بودم نه اون  ش یاین یاون دوقلوها یمن... من االن بابا یوسط زندگ  اومد ی ! اگه اون کثافت نمیو ببند پاپتخفه شو... دهنت  -

 چرون!پرست چشمپول  که یمرت

 

  خکوبیچشمان ترسناک بابک درجا م یسرخ دنیش آمد اما با دبه سراغ  که ناخواسته سکسکه  د یترس  یاز ترس چنان رو  گلمه 

بهاره اش را با   یمانتو یهادکمه   مالحظهی و تندتر از معقول شد. ب شتر ی. سکسکه اش بد یکش یاعربده نیشد که بابک خشمگ 

 ...د یخشم کش

....***....  قطرات   دهیپارکت سخت کوب  ی با حس انزجار و تنفر رو یرو به آخر بود، وا داده و در پس ِ بدبخت   ایدن گر یاو د یبرا

  یاهبابک را دم گوشش با نفس نفس زدن  از یبم شده از ن ی... صداد یاش با انزجار ُشره وار زبانه کش  ی شمیچشمان  یاشک از ال

 . د یخودش و او شن از ی و منزجر یزاری تندش با ب

 باش...           ....***....  ی دختر خوب -
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از بعدش،   کرد ی تصورش را م یوقت  رفتی م  یدگ یو بر  یجسم مرد، به تنگ  ی نیاش از سنگ  نهیبه خر خر افتاده و قفسه س  اش نفس 

...**... با  شان،یها... جر وبحث شد ی م یآرتا با لبخندجذابش در خاطراتش تداع نی....***.... صورت دلنشکهیازمرت  آمد ی عق اش م

پاره شد؛ بابک   ریبا خشونت ازهم به چند تکه زنج توزنه یبا خشم ِ مرد ک دش یگردن سف ور پالک د ر یزنج ش، یبایز ه یآن هد 

 به اوصدمه زد....***....  رحمانهیب

آرزو و تحق   ی د یاش با آرتا، با ناام ن یریخودش قبل از وصال ش  ی بخته یاز گوشه چشم و س  یاشک ختن یاش را با ر چشمان

 مرده فرو بست.  دل  شیاهایرو

 . بودی که تنها مرد ِ فکر و روحش م ی کنار مرد ت یوپاک آرتا..**.. و حس وافر امن ن یریاشان با مُهر ش  ت یروز اول محرم خاطرات

 : د ینال یدل با داغان  در

 خدااا... -

 

سر وصورتش به سرعت به   ی درشت عرق رو یهاو درجا شکسته شد، سر بابک با آن دانه   دهیکوب  یبد  ی درب با صدا  دفعهکی

 .آمدند ی چشم اش به چند مامور مسلح گره خورد که باشتاب سمتش م زیم  یعقب برگشت از باال

 شد.  دهیصورت عرق کرده اش کوب یرو  ک یاز مردان با تکن یکیلگد  بارهک ی شد و تا خواست به خود بجنبد،  زیخمه ین یناباور با

شده بود، چشمان   رش یگ  بانیکه گر  یرا از سقف به چارچوب درب شکسته ُسوق داد و با نفس تنگ  اش فروغ ی نگاه آخر وب  گلمه 

 فرو رفت.   یهوش یلم بهم قرار گرفت و به عا یرو  اش ی خسته اش را با درد لعنت

کت اش را از    یباخشم و دستپاچگ  عیاوضاع بد و نامناسب اش، سر دنیرساند با دگل  که دوان دوان خود را باال سر مه  ی و آرتا 

 مه گل انداخت...**... ی کردهرو  رونیتن ب

گل را باعجله  اش انداخت، سپس مه کرده  عرقس یآشفته و خ ی موها  یاز کنار مبل چنگ زد رو یو با ناراحت نیاش را خشمگ  شال

 شتاب زده وبلند سمت آسانسور شتافت... یهابا گام  هی به ماموران و کوروش بق تیبدون اهم د یو هول در آغوش کش

 *** 

 . رودی م ییرایسپس با برداشتن کارد و چنگال سمت پذ  ند یچی م  یبلور  سید   یپاک کرده را رو  یهاوه یم
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مقابل آرتا و هرمزخان    یخوردوه یکمر خم کرده اش را با جلو گذاشتن ِ بشقاب م  زشفاف،یم ی رو هاوه یم س یمحض گذاشتن د به

 .کند ی صاف م ؛ی آه دنیبا کش

 

 گرفته باز کرد. را خش  شیگل بود، گلودر ِ اتاق مه  ی آرتا هنوز رو نگاه

 آرتا جان؟  -

 .چرخد ی و گردن اش بدون صدا به سمت اش م سر

 ؟ ییبله زن دا -

 .شودی برداشته و با کارد مشغول پوست کردن، م  یبهاره ا  بیس  لدایگ

 ؟ یشونیپر نقد یپسرم، چرا ا -

 

 باز کرد:  یاش را به سخت مزه ی  تلخ و ب ِدهان

 !زنهی با منم حرف نم یاتاقش، حت یتو  ده یدکتره هم حرف نزنه... چند روزه چپ نیگل با امه   ترسمی م دونم، ی نم -

 مغموم سرش را برگرداند به اتاق دخترش چشم دوخت: لدایگ

دخترم از   ترسمی ... مکنهی م ی زار ه یو گر  غ یج ی لیشده خ شتریش ب... کابوس شبونه زنهی خودشه، لب به غذا هم نم ی همش تو -

 بره!  نیب

 :د یاش را هورت کش یچا هرمزخان

 کارش خوبه؟   ،ی که آورد  یدکتر   نیا -

 

 اش متورم شده بود.  یشانیزد، رگ پ  شیبه موها ی چنگ  سرگردان

بتونه   بهیغر ه یبه  د یحرف بزنه شا کدومونچ یبا ه خوادی گل نممه   ی... وقتادیالتماسش کردم تا ب یدکتر تهرونه، کل   نیبهتر -

 حرفاش رو بزنه... 
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  ییرایآهسته سمت پذ  یهاگرد با قدم  نکیو فرم ع  یض یبا صورت ب یقد بلند  پوش کیباز شد، خانم ش  یآرام یاتاق با صدا درب

 شد.  کینزد

 برخاست: شیزده از جاشتاب آرتا

 ن؟ یباهاش حرف بزن نیتونست شد؟ی چ ، یخانم محب -

 کرد:  جابه جا ی نیب یاش را رو  نکیع ی دکترمحب

 ...  می حرف بزن میبله تونست ش ت یواقع  -

 هم فشرد:  یرو  ی پلک یچرخاند و با نگاه پرصبر لدایسرش را سمت هرمزخان و گ سپس

  شونویبهش تعرض کنند... خب ا خواستنی که دوبار م  یمرداناون  کهن یا یعن یشده...  ی کینزد یبایدخترخانوم شما، دچار فو -

بوده اما   قشی سال بود رفکه پنج  وایبه اسم ش  ی ... مثال از وجود زنانی همه با قصد وغرض سمتش م کنه ی ترسونده... احساس م

 کرد....   انتیبهش خ

 

 :د یگوی خالص را خالصه م ریت کند،ی را درهم قالب م دستانش

شما هم بعنوان   زادک ی... خانم ند یبهش نداشته باش  ی کار ...تنها باشه  د یمدت بزاز ه یاعتماد کنه... بنظرم   تونهی نم کسچ یبه ه -

 رو قبول داره...  دوشتون هست چون دختر شما، فقط خانوادش   یرو  ین یسنگ  تیمسئول  د،یهواش رو داشته باش  شتر یمادرشون ب

 

 کرد:   یگرفته، تالق  ینگاه بردبارش را سمت آرتا سپس

 حرف بزنم.  د یباشما با د یچند لحظه بفرمائ -

از پشت سرش روانه   لدایکه گ رود ی م یشمرده سمت خروج یهاباقدم داردی نفره بر ممبل تک   یسرمه اش را از رو ف یک سپس

 .شودی م

 بده؟  یلیکه خ  یطورن یا یشد یمهمون م ی چا هی القل  ی خانم محب -

 .د یاش به گوش همه رس  نیدلنش یرا به پا کرد، صدا  شیهاکفش 
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 مطب بزنم، خدانگهدارتون... ی سری د یمتشکرم، با -

 هم آرام جواب داد.  لدایگ

 . نیاومد  خوش  ۔۔از اومدنتون.  ی بهرحال مرس  -

 سوار آسانسور شد.  یهم به دنبال دکترمحب  آرتا

 گل، سمت اش راه افتاد.مه  یبرا وه ی م یباال انداخت با برداشتن بشقاب حاو  ی شانه ا لدایگ

 

 

 قرار گرفت. ی بود که مخاطب دکتر محب شیهابه کفش  نگاهش

 کرده!  دایگل از جنس مذکر وحشت پمه  یبروز بدم، ول  ی زیپدرش چ یراستش نخواستم جلو  -

 

 پلک زد.  ی در پ  یچندبار پ یج ی جاخورد، با تعجب و گ آرتا

 چرا؟!  -

 کرد.  زانیشانه اش را م ی رو فی و دسته چرم ک د یلب ساب  یمحب

 اون...  د یبود دهیاگه زودتر نرس  گفته خودش به  ده،یاون ترس  -

 را از سر گرفت.   شیها هی کرد سپس با تَر کردن زبان، توص یمعنادار  مکث

براش   یکار م یتون  یحاال رخ داده و از توان همه خارجه... تا خودش نخواد درمان بشه ما نم افتادی م  د یکه نبا  یبهرحال اتفاق -

 ... میانجام بد 

 

 داد.   ستادهیاسرتاگوش  ینگاه کنجکاوش را به آرتا  بعد 

 ؟ یشما هنوزم دوسش دار  -
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 از سر غم زد.  ی پوزخند  آرتا

 دوسش دارم.  ادم یز ی لیمعلومه، خ -

 فرستاد.  نیی به باال وپا ی سر یمحب  دکتر 

مختلف   یهابا بهانه  د،یکه ابدا تنهاش نزار  نهیمن به شما ا شنهاد یغلبه کنه... البته پ اش یبه فوب تونه یخوبه، پس با کمک شما م  -

  یی ... دوتایکن کار یچ یدونی بهتر خودت م  یبره... شما همسرشون ن یترسش از ب  د ی... بزارد یو نوازشش کن د یریدر آغوش بگ 

اون خاطرات   د یکن  یکار  ن، یباور کنه شما تمام وکمال دوسش دار د ی... بزارد یکن ش ق یداره تشو عالقه که    یزای به چ د،یمسافرت بر

اون موضوع رو   تاتون یو حما  یبا مهربون د یتونی ش دشواره اما م اومده رو فراموش بکنه... هرچند فراموش کردن   شیتلخ پ

 ... گهیو د  د یتر کنکمرنگ 

 

 سپس آرتا، هردو از آسانسور خارج شدند. یکنار رفت و اول خانم محب ک یاتومات درب

 .داشتی گام برم دش یسف یشایپر  لیدکتر به سمت اتومب  نگ،ی برداشتن داخل پارکگام  نیح

داشت... من    می خواه یبهتر  یقطعنا روند بهبود  د یمدت، آب وهواش عوض بشه و شماهم کنارش باش  هی  ی برا د یسفر دور بر ه ی -

 ا خودتون حواستون به خانومتون باشه... خدانگهدارتون.اما شم زادک ینی آقا رمی م  گهید

 

فرستاده از پشت   نییپا ی کرد. سر  بیاش، آرام ک ل یدرب خودرو نشست و درب را بعد نشستن دکتر داخل اتومب ی آرتا رو دست

 پنجره، نگاه آخرش به زن پخته مقابل اش داد. 

 ... روزخوش. حتما، ممنون بابت کمک  -

 متفکر بلند ورسا گفت:  یفرمان، رو به آرتا دنیچرخ نیانش نشست، حلب  یرو  ی کمرنگ  لبخند 

 دکتر! «  کنه یجمله ساده، معجزه م نی... ایدوسش دار  یلیبغلش کن بهش بگو که خ شه ینره، هم ادت ی »

 با لبخند دست تکان داد. کرد، ی نگاهش م نه یاش باال برد رو به خانم باوقار که از آ  دست

 .د یاز او پرس  ی رچشمیاش برگشت، هرمزخان ز یی که به منزل دا ی وقت

 دکتره؟   گفتی چ -
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 را باال انداخت. شیفرو کرد، سرش را باال گرفت و شانه ها ب یج یاش را ال  دستان

 گل رو داشته باشم. مه  ی هوا نکهی ا هی توص -

 گل راه افتاد. سمت اتاق مه  توجه ی نگاهش کرد و آرتا ب رهیخ ره یخ هرمزخان

 پوران؟ هنوزم با ازدواج شما مخالفه!  -

که مهمانان در تاالر حضور داشتند و منتظر عروس و داماد بودند، ابدا فکر    یدر باره آن شب لعنت دادی م ح یسکوت کرد، ترج آرتا

 راه انداخت. یشنگه او الم  د یگل درا از چشم مه  زیمادرش همه چ که ن ینکند به ا

 

 آهسته داخل اتاق مسکوت شد. ییصدا ن یدرب را فشرد، بدون کوچک تر  رهیدستگ 

 .د یکاوی بود و رد قطرات باران را م ستادهیپنجره ا پشت

  کرد،ی م  خودی . او را از خود ب خوردی تکان م ی واسطه باد کمکه به  یافشان ی اش و موها ستادنیا لیاستا  د،یقلبش تند کوب ضربان

به   یرگیزده و با خ رآغوش ی را ز ش فیاش طنازانه دستان ظر ی نفس زندگ یوقت  کرد؛ ی از فرهاد و مجنون تر از مجنون م رداتیش 

 .زدی زل م  ابانیخ

 اکشنی اش حلقه کرد که چنان از جا پراند و ر  کیرا دور کمربار شیهاو نرم سمت اش گام بلند برداشت... از پشت دست  آهسته

 نشان داد.  یتند 

 کنار.  برو  -

 گوشش زمزمه کرد:  ر یشده و دو رگه زبم  کرد،ی را با وجود استشمام م ش یموها نیدلنش عطر

 هوم؟  ره، یتو اس  شی دل ِ من پ  یکجا برم؟ وقت -

 دستان پهن اش با حرص نشست تا حصاره دورش را ازهم باز کند. ی سردش رو دستان

 نشو...  کی... بهم نزدگمی ولم کن بهت م -

  توانستیکه نم نیاز ا یگل عصب گل زد، مه آرام به الله گوش مه   یضربه ا ی نیاز قبل او را در آغوشش گرفت، با نوک ب ترمحکم 

 را بلند کرد:  شیبا خشم صدا ی جا به جا شود، حرص

 ؟ یشنویبرو کنار... نم گم ی د بهت م -
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 وار گفت:و دلنواز پچ زیانگ رعب

 دوستت دارم؟«  ی لیمن ِمجنون، خ یدون ی م »

 مردانه آرتا فشرد.  نه یدست از تقال برداشت و با فرو دادن بزاق دهانش، محزون سر به قفسه س  گلمه 

که دم گوشم   ی لی... درد داشت س د یشنیمنو نم یالکل خورده بود اصال التماسا... رهیازم بگ  زمو یهمه چ ی اون لعنت دمیترس ی م -

 کرد نتونستم از خودم دفاع کنم.  جم یزد، گ

 

  یاش برجسته و متورم شده بود وقت یشان یرگ گردن و پ شد،ی م  دهییهم سا ی محکم رو شیهاآرواره  د،یهم ساب یرو  دندان

 .د یخفه غر رلبیز

 من!  یزندگگل  ی دستت بشکنه، زخم نشوند رو -

 شد. ز یقوس گونه اش سر ی از رو یاشک قطره 

 که ولش کرده بود!  ی دختر  هی کرد به تو اهانت کرد فقط واسه   نیبهم توه -

 .د یبه سرشانه اش ساب یشانیو پ د یکش  یسرد  آه

 بره.  نییپا وجود یمرد ب اون نا یآب جوش از گلو   زارمی تر شد... نم نیکردم، جرمش سنگ  تیازش شکا -

 گرفته هق زد: خفه و خش  

تو و    یتو رو  ی جورچه  کردم؟ ی وقت چکار م... اونـ... اون ید یرس ی م ر یکنه... اگه د ی درازبهم دست  خواستی ... مخواستی آرتا م -

 ... ہمرد دامن عروسش رو لک  هی  یوقت   کردمی عمه نگاه م 

با  شانیهاشدند، تن ک یباهم شر نیریرا زدن مُهر ش  گریدک ینفس  یبا عجله و شتاب زده تن اش را برگرداند با غم و ناراحت آرتا

 ... شودی رها م ی و دلتنگ   یقراری برافراشته آرتا با ب نهیس  یگل رو شده و هق هق دخترانه مه   نیدرهم عج  یترحصار تنگ 

 "دوساعت بعد، دفتر کوروش  "

 اش به او دوخت:  نیشانه اش نشست، نگاه غمگ  یانه کوروش رو برادر دست

 ؟ یکن  کاریچ یخوای حاال م -



 جورچین 

505 
 

 :د ی غر شیهاندندا  یآرتا چندبار فشرده شد و از ال به ال  فک

  ستمیکرده... مرد ن   لیدخ  شیکوفت نه یاون ک ی اون نه فقط با من که زن ِ منم رو هم تو ارم، یرو در م شرفی معلومه پدر اون ب -

 نکنم.  چارش ی اگه ب

 

 لب کوروش آنحنا باال رفت.  گوشه

چقد بهش   چارهی ... بمونهی نم نیدوش نگ  ی رو یبار  چیالبته بعد ِ اعترافات بابک، ه ؟ یپس گرفت نیرو از نگ  تتیشکا دمیشن -

 از زندان بازم برات دردسر درست کنه...   خوادی م کردم ی مشکوک بودما... فکر م 

 :د ی گوی رساتر م رود،ی م زش یهمزمان که پشت م زند ی کتف آرتا م ی چندضربه رو سپس

 !وجدانی مون رو دور زد ب خوب همه  ی ا ی بوده... ا ی ا  گهیکس ِ د س یونویبوده و سنار چه ی نگو طرف فقط باز -

 

 :د یو سوال خوره ذهن اش، بدون مقدمه پرس  ی ادآوریشک داشت با  ی زی که به چ آرتا

 نگفته بودم آخه...  یزیبشه؟ من به تو چ کیگل نزد ممکنه به مه   ید یتو کجا فهم -

 به زبان آورد:  یادامه حرفش را با پوزخند  تفاوتی رک و ب یلینداشت خ  ییاما کوروش ابا قت،ی از گفتن حق شد ی م اش شرم

رو    زیهمه چ یبه جواد  ن یگل بودم واسه همهم من نگران تو و مه  ی... از طرفینگفت  ی زیبهم چ نیتو شکت به من بود واسه هم -

...  میوصل کرد  ابیگل ردبه تو و مه  ش یسی اون و هوش پل ر یوسطه، با تدب  گهید نفره ی  یکردم، بدون سانسور... اونم گفت پا  فیتعر

 ! تونن یماش  یالبته تو 

 او گرفت: انگشت اشاره اش را سمت  ت،یبا اخم و جد  تیو درنها د یپلک ساب جیآرتا باز ماند، چندبار بهت زده و گ  دهان

 ده؟ یکه ممکنه بابک بازم برام نقشه کش ید یفهم  یجوروقت چه اون  -

 

 زد:  یواضح  شخند یشده، ن لیما یکرده با سر  زینشست و دهانش را حائل م  ز یپشت م کوروش 

 ! نینگ  -
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 باال فرستاد. ی سر نانیکه کوروش با اطم د یاش باال پرابروان  جفت

نداشتم تا   ی خوب مدرک ی ول  گناهیکرده، شصتم خبردار شد که اون ب ی سرنگ رو خال ی مواد تو  ن،ینگ  ی تو بهم گفت  یوقت -

حرف بزنه...   د ی ترس ی م نیکردم تا باهاش دو کلوم حرف بزنم... نگ  ی رو ط  ی قانون ی کارا ی شدم... کل ناش ی دادگاه ا ه یقض  ی پ کهنیا

گندش رو جمع    یجوره یکرد تا  ی خودکش نیخاطر هم... اصال به شهیپخش م تون لم یتموم ف ،رو بروز بده  ی زی اگه چ گفتی فقط م 

مجبور شدم تو   ده ی نِم پس نم دمید  یداد... ول   فیتخف  یم هست، قاضحامله  کهن یکه داشت و ا  یخاطر سابقه مشکل روحکنه... به 

 . .. یالبته با کمک جواد رمیبگ  رنظریگل رو زو مه 

 که تو... شهی باور نم -

 هم قالب کرد:  یگردان اش نشست و دستانش رو  ی صندل یرو   خونسردانه

 ش رو نگفتم...صبرکن، همه  -

 : د یکش ی نیاز ب یق یعم نفس

هم   ایدستش تو کار بود! مح  ی! اون موذ هیابیرد  رقابلیخط غ میش ی متوجه م   رهیگی گل تماس م بابک که با مه  تون، ی شب عروس  -

گل روشن بود و  تلفن مه  ی ول میحواسش به زنت بود... آدرس نداشت  ی ... جوادشتیاومدم پ راسته یبهم زنگ زد و منم  عیسر

وارد خونه   ی وقت  بودن یکار خفن کرد اونم ا ه یگل ... و اما راند آخر که مه می کرد  دایپ وش رآدرس  نیهم روشن بنابرا اش پسیج

پرونده   یبدجور شیخدا ی ول د یگل ترس ... آخرش درسته مه کنهی ضبط م شیگوش   قیبابک رو ضبط از طر یصدا شه،ی بابک م

 زندون بمونه...  ی تو د یکرد حاالحاالها با  نیبابک رو سنگ 

 

 ُسر داد.  وارید  یاش را به ساعت مربع شکل رو ن زد و نگاه محزو یکوتاه لبخند 

 شبونه اش و...  یهاخرابش، کابوس  یوضع روح   متیبه ق ی آره ول -

 

 با تبسم او، محتاطانه مداخله کرد:  کوروش 

 شه؟ یتموم م  تون ت یامشب محرم -

 : د یاز ته دل کش یآه



 جورچین 

507 
 

  زایچنیواسم ا  یگل بدشومه و نحسه! ول مه  گه ی خوردن مجلس و همش مخاطر بهمبه  هی... مامان عصباندهی عذابم م  نمیآره، هم -

 و دوست دارم. ... من زنم ستیمهم ن

 

 ...دند یشیاند ی مسکوت ماندند، هردو به آخرعاقبت خودشان م قه ی دو چند دق هر

 خوبه؟  ز یهمه چ ؟یجورچه  ی متاهل ی تو با زندگ  یراست -

 

 حلقه ازدواج اش را چرخاند: ، ینامحسوس  جانی اش انداخت و با هت چپبه حلقه دس  ی قینگاه عم کوروش 

 ...  میهردومون را راض ش،یگریکالس باز ره یم  ایشکر خوبه، مح -

 

 اش زل زد: یمیقد   قیبه قاب عکس رف د یلبش را جوئ  گوشه

 ! میبود  هی ما ترک ی اونم وقت ن؟یعقد کرد خبری ب هو یکه  شد ی چ -

 کرد.  ز یتم یژل آمده کف دستش را با دستمال کاغذ   د، یکش شیموها  انیم یچنگ 

...  زدی رو م   ایشون که باباش داشت با کمربند، محخونه  یشور افتاد بعدش رفتم تو شون، دلم رو برگردوندم خونه  ایشب مح ه ی -

کردم اگه    دش یوسط بکشه که تهد  سیپل یپا خواستی ... مکردیقبول نم خوامشی جا بهش گفتم خواستگارشم وممنم همون 

 دن...  یهمه حق رو به ما م اد یقانون وسط ب یپا

 

 از خنده زد:  ی آرتا پوزخند 

 !  یگفت ی زورگو م شه یهم -

 باال انداخت: ی شانه ا کوروش 

 ادبت کنن...  دم یم ای ی شیم ال یخیدخترم رو ب  ایکرد اصال، گفت  یپدرخانوم هم قاط گفتم ی داداش، داشتم م زنمی حرف حق م  -

 جفت کرد: ستاده یا شیزد و پاها هی تک ز یبه م نه یدست به س  آرتا
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 جالب شد! -

 به آرتا زد:  یآب را گشود و تعارف  یمعدن  ی بطر  ِسر

 ؟ یخوری م -

 باال فرستاد:  یسر

 نه، بعدش؟  -

 .د یرا کش شیهالب  ی با پشت دست رو د،ینوش  یمعدن  ی بطر اتیاز محتو ی ا جرعه

  دش یتهد  یواشکی... منم  دایاصال گرخ د ی رو که د یجواد  ا، یمح یش، بابارو کشوندم خونه  ی منم با نقشه جواد اومد ی کوتاه نم  -

محضر موقع خوندن    یداد... البته تو  تی... طرفم رضاکنمی م تیشکا ا،ی نده، ازش به خاطر ضرب وشتم مح تیکردم که اگه رضا

خب   ی ... ولحرفان یمه گفت من مثل پسرشم از اجا به هزدم، خوشحال شد همون  ایمح مخطبه، ده درصد سهام شرکت رو به نا

 ! میزبون زور نبود که هنوزم مجرد بود

 راه افتاد.  ی سمت در خروج ی جی سر تکان داد و با گ یحواس ی آرتا به فکر فرو رفت با ب 

 ؟ یریپس؟! کجا م  شد ی اِ آرتا چ -

 زد:  یمحکم یرا لمس کرد و پلک  رهیآرتا دستگ  

 آخر، فعال!  ی مون واسه حرفاخونه  انیم  تایپسره، خواستگار آناه نیه ازودتر برم... امشب خونواد -

 را برادرانه فشردند: گریبه بدرقه اش رفت و دست همد  کوروش 

 حله، مواظب خودت و زنتم باش. -

 تکان داد:  ی سر آرتا

 توام.  -

.  کردی با خانواده خودش اتمام حجت آخر را م د یامشب با افتد،ی ها راه ماز سمت پله  کشد ی م رونیکت ب ی اش را از ال چیسو 

 ...راند ی با سرعت مصرانه م  ند ینشی مصرانه پشت فرمان م

 *** 
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 لم؟ یعروس خانوم وک -

 

... لبخندجذاب آرتا تمام دل و جان  زدیری ش فرو م درون  ی زیچ دهد،ی آرتا م رخم ی به ن یرچشمیعاقد، نگاه مرددش را ز یباصدا

 . بردی م غمایاش را به 

 .اندازدی م نییسرش را پا  ی آرام ی با صدا لرزد ی م لبش

 ترا، بله« با اجازه بزرگ  »

 :کند ی م لیرو به داماد ما عاقد 

 لم؟ یوک  زادک یآرتا ن ی جانب آقا -

 

 :د یگوی م تیبا جد  کند ی اش را صاف م  نه یس  آرتا

 بله.  -

دو طرف   یبا چشمان اشک  لدای. گشوند یم  ختهیگل و آرتا رسر مه  ینقل و نبات رو شود،ی و هلهله جمع در محضر بلند م  غ یج و

 .شوند ی م  یمشغول روبوس  د یگوی م ک یبه آرتا تبر انیآقا بوسد،ی گل را م صورت مه 

 .دهد ی تند خاتمه م  یرا به بوسه اگل  گونه مه  ی گل، با اکراه روجواهرات به دست مه  سیدخت با دادن ِ ست سرو پورام

 . رودی گل را در آغوش گرفته و مدام قربان صدقه اش متر از همه، مه محکم  ایمح

جون خوشبخت   یذوق زده ام... مه یلی... دختر خ شهی باورم نم ی جونم... وا ی خوشحالم واست مه ی ل یمبارکه مبارکه... خ یوا  -

 ... زمیعز یبش

 

 زد:  یلبخندمحو  گلمه 

 .طورنی... توام هماجونیممنون مح -
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 داد:  ض یعر یبا لبخند  ستاده، ینثار کوروش صامت کنار آرتا ا یگلگون شد و نگاه عاشقانه ا  شیهاگونه  ایمح

 ! گرهیپارچه ج ه ی کوروش  -

 اش کرد: حیتصح رلب یز گلمه 

 متانت داشته باش. کمی... یناسالمت  ی! زشته بابا تو شوهر کرد گریآقاست نه ج -

 

 :د یگل را در آغوش کشخندان، مه  تایباال انداخت که آناه یشانه ا  ایحم

 .د یکن  یکنارهم زندگ   یو خوش  ی داداش، ان شاءاهلل به خوبزن  گمی م  کی تبر -

 دست اش نشست: ی گل رومه  دست

 آره؟   ،یکه به پسره بله رو داد دمی... شنطورن یگلم، توام هم ی مرس  -

 و آرام سرش را تکان داد:   د یباشرم لب گز تایآناه

 ور... اون  م یکه بر میکنی کارامون م  م یدار ه، ی آره، مردخوب -

 :کند ی مداخله م ع یسر ایمح

 رفت..  میمرغا شد  ی مون قاطکلک توام بله، مبارکه پس... همه  ی ا -

 ترش کرد:   رو تفاوتی ب ایپوران دخت مواجه شدند، مح  گرخیآرام هر سه دختر بلند شد که با نگاه توب خنده

 ؟ ی زیچ یجشن د؟ی حاال چرا محضر عقد گرفت -

 .کند ی ش فرو مکه دم سحرگاه، توسط دست آرتا؛ داخل انگشت یهمان رود، ی با حلقه ازدواج ور م گلمه 

 ... میریگی م ی جشن خودمون ه یحاال وقت شد  -

 

انواده اشان،  کوروش وهمسرش... عقدشان را  در محضر در حضور دو خ  نیاضافه مخالف بودند بنابرا وپاش خت یخودش و آرتا با ر 

خاطر دل ِ  اما به  کرد ی و با اخم و تخم رو ترش م  امد یبه مزاق پوران دخت خوش ن اد یهرچند ز کنند،ی م یو آسمان ی نیزم وند یپ

 کرد. یباز نم هی پسرش  زبان به گال
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 .زند یگل لب م به گوش ِ مه  یرچشمیدر محضر، آرتا ز ی نیامضاء و شاهدان ع ی بعد از کارها

 م؟ یپاشو بر -

 :دهد ینرم جواب م  ی ا فتهیو با نگاه ش   کند ی م ی زیخنده ر گلمه 

 .میری تو اتاق؟ بابا زشته صبر کن مراسم تموم بشه بعد م م یبر یخوای بازم م -

 را درهم کرد:  شیهااخم

جماعت  نی ... مگه من عالف امونیسر خونه و زندگ م یبر م ی... بعدشم پاشو ببندنی همش کشش م  نا یمراسم تموم شده، ا -

 م؟یکار دار  یپاشو کل دردم؟یب

 

 :زند یبه او و خواسته اش م  ی و فشردن لب بهم، تشر آرام دنیبا لب گز شودی به رنگ م رنگ

 آرتا؟   ،یگی م  یچ -

 

 :زند ی م  یپاچه ارو به خانواده هاج و واج مانده، لبخنددست  شودی با عجله بلند م شیاز جا د یالق کشد ی م  ی کالفه ا پوف

 طوره؟صرف ناهار، چه  ی برا می بر یبهتره همگ  -

 :کند ی شلوارش فرو م ب یاو، دستان اش درون ج د یآرتا و تائ یاش را فقط کوروش خواند، با اشاره چشم ثانهیو نگاه خب  خط 

 از دست داد؟  شهیخان رو نم دونیر پسرعمو ف ی که پلوعروس  م ی بر گن،ی آرتاجان راست م -

 همه را تعارف کرد:  ی خان هم با لبخند  دونی کوروش، فر  می اشاره مستق با

 توروخدا، شرمنده اصال حواسم نبود..  د یدرسته، بفرمائ -

 کج کرد:  یگل گنگ و مبهوت سربه مه  رو

 ...یاعلی... نیپاش  م،یها بربچه  -
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خوش وبش مهمانان، کوروش به آرتا عالمت   یخان بزرگ، باالخره از محضر خارج شدند. همهمه با صدا دونیباتعارف فر  یهمگ 

 "د یبر "داد

 

 راه افتادند.  ل یگل، سمت اتومببا گرفتن مچ دست مه  د یپاش  شیبه رو یلبخندقدرشناسانه ا آرتا

 آرتا؟  یکنی م  کاریچ -

  یرچشمیکنجکاو و ز یهابه چهره  تیبدون اهم بند،ی گل را م مه  یمنیندابا حوصله کمرب کند،ی سمت کنار راننده را باز م درب

 .ند ینشی پشت فرمان م  ه، یبق

 ؟ یهست  هیپا -

 :شودی م  لیبه سمت اش تما متعجب

 ؟ یچ  هیپا -

 :کند ی هم نثار صورت غرق تعجب همسرش م یچشمک جذاب بند،یاش به سرعت م  یمنیکمربندا

 مهمونا؟  چوندنی پ هیپا -

  ده یخواب یطبعشوخ  ی رو نیآرتا، همچ یپشت صورت جد  کرد، ی تصورش را هم نم شود،ی اش محبوس م نه یگل درون س مه  نفس

 باشد.

 :د یبلع جانیدهانش را باه بزاق

 شه؟ ی بد نم -

 پدال فشرد و به گردن اش سمت او تکان داد:  ی را رو  شیپا خونسردانه

 نه!  -

 : د یبا استرس نال گلمه 

 تموم نشده و...   زیهنوزم همه چ کنم یحس م  ترسم،ی من م   یول -
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از   ع یزده فراموش کرد که آرنا سر جانیحرفش را ه ه یپخش شد و بق  نی ماش  یبلندش در فضا  غ یج ن، یآف ماش  ک یدفعه با ت کی

بلند   ی اش درهم با آوا یجانیه یهاگل با نفس خفه مه  غ ی خودروها، ج  هی و سبقت گرفتن از بق دنیکش  یخروج کرد با ال  ابانیخ

 پخش با نفس نفس درهم ادغام شد! ستمیس 

 مات حرکت عروس وداماد بودند که پوران دخت با حرص چهره اش را جمع کرد:  همه

 ان!واال هنوز بچه  -

 زد!   دمی خود را به نشن لدایگ د، یلب گز تایو آناه د یخند  ز یر ایمح

 .. اش رفت. لیسمت اتومب  ایهم با اشاره به مح کوروش 

 

 ! مونهی خواب م نهویع شهی آرتا اصال باورم نم یوا  -

گل نشسته کنار  سمت مه  دنیرا همزمان با چرخ  دش یسف راهنیو دو دکمه اول پ اندازدی م یمیدسته مبل قد   یاش را رو  کت

 .کند ی باز م وان،یا

 چرا؟  -

بود، با   رشدهیبه سمت اش تعب ی که تازه نوار شده، و چند پله چوب یبه کلبه کوچک درخت  وانیا یبا شوق و ذوق از باال گلمه 

 زل زد:  اقیو اشت جانیه

 .میخالص شد  یاز اون تالطم وگرداب لعنت  شهی هنوزم باورم نم   مونه،ی خوب مثل خواب م -

 ختند.در آسمان چشم دو زشانیانگ در آرامش به عصردل  شوند،ی حلقه م ش یپهن مردانه اش دور شکم و پهلو دستان

 ؟ یگیبگم راستش رو م  یز یچ ه ی -

 اش توسط دستان قدرتمند آرتا فشرده شد: شکم

 م؟ یمگه دروغم دار -

 لب زد:  نیشرمگ 

 ... ینه ول -
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 :د یبه آسمان صاف، کنجکاو سوال ذهن اش را پرس  ی رگیو با خ  د یکش یآه

 بود، هوم؟  یاز دستم شاک  ی لیخ گفتی م  تایکه عمه کوتاه اومد؟ آخه آناه شد ی چ -

 

 گفت:  وازن یشده و طنفردارش گذاشت، بم  یموها  ی رو هی اش را با زاو چانه

  ی رو تو یکا یوگرنه من دست ِ عروس اِمر  چیکه ه ی دستم گذاشت یگل رو تو محضر و دست مه  ی بهش گفتم اگه فردا اومد  »

 «   زارمی دستت م

 مبهوت شده عقب برگشت: جاخورد،

 ؟ یگی راست م -

 :د یکش  ح یاش را با تفر ینیب  وکن

و   تیاگه رضا کنمی ازدواج نم ی ا گهید  کسچ یگلم با همه  ر یکجا بود، فقط خواستم بهش بگم من غ  میکایزن امر  وونه،ی نه د -

  یداداش رو گرفت که تو جونت رو تو طرف زن ی نبود کل ریتاثی هم ب  تایآناه ی... البته حرفاادیکوتاخ ب د یبا خوادی صالح منو م

گل بهتر برامون  زد و گفت از مه  رخالص یت دون یبابافر ی من من کرد ول کمی...  یخانواده ما رو حفظ کن یتا آبرو  یخطر انداخت

 اه اومد...مامانم کوت گه ید  یچیمون شده... هخانواده  بیگل نصمثل مه  یب یاز خدامون باشه که دخترنج د یبا آد،ی عروس در نم

 

 : کردی م  یطراح یمردانه آرتا خطوط  نهیقفسه س  ی رو  اش دهیسرانگشتان کش با

 ... بار آخرشم من خراب کردم! یتو بهم زد  بارش ی... ختیدوبار بهم ر  مونی ... عروس مونهی خواب م نیع گمی بازم م  - 

 

 :د یگوی باال رفته با اُبهت م یرا گرفت و رخ به رخ همسرش، با ابرو  شیها شانه

 ما... «  یپالن... پالن زندگ گنی م  نیبه ا »

 "مونه؟ی من بمونه، م   یمن؛ فقط برا   یبرا  شهیبزار طعم باتو بودن هم "ته دل با نازدخترانه اش زمزمه کرد از

 : د یبوس  قیاش را نرم وعم یشانیپ یبخش نانیبا اطم آرتا
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  ی جز آغوش زنم ابداً قبول نم یا  گهیآغوش د چ یه کنم،ی نم یعوض  ی ا گه یشراب سرخ د چیکردن باتو رو با ه  یطعم ِ زندگ  »

 کنم« 

  ی به لب رو ینیریلب و زدن لبخندش   دنیگل با گزو تودار آرام آرام جلو کشاند و مژگان بلند مه   قیسرش را با نگاه عم سپس

 ...رسانند ی به صفر م ی گریمرز د ا یرا بدون فاصله  اشانن یب ند یخوشا حهیقرار گرفت... را  قیعم گریدهم

 ) پنج سال بعد....( 

 

 دست جمع کرد با کِش مو آرام بست. ی ش را اللِخت  ی ش زد و تمام تارهاپرپشت  یبه موها یچنگ  د،یکش  یق یعم نفس

 

 . دادی نشان م افتاده  ش را زنانه و جا شان، صورتاتاق مشترک  یقد   نهیآ

 رها کرد.  ش یآرا ز یم یزد و بُرس را رو  اش ده یبه صورت رنگ پر ینیلبخندغمگ 

 حمام شد. س یداخل سرو  ی را صاف کرد، با خستگ  کوتاهشنیکه بلوز آست ینیح

درجه   یدکمه لمس  ن،یداخت با پُرکردن محفظه از پودرماش ان نیآرتا را داخل ماش  ی و شلوارها راهنیها، پچرکسبد رخت  انیم

 کرد...  م یباال و دور تند تنظ

 

متشنج   اشانی زندگ  یبوده و هوا  زانیهاست از او گرمدت  شیبود.رنگ آسا یش فراربود که خواب راحت، از چشمان  چندشب

 شده بود. 

 .گشتی باز م  روقت یها دو شب  رفتی طبق قرار نانوشته صبح زود از خانه م آرتا

 بود؟ ی اما مگر دست او م لنگد یم اش ی زندگ دانستی م

 حمام خارج شد. سیکوچک سرو   ی و از راهرو د یکش  یسرد  آه

باز گذاشته بود اما   را ل یو خودش؛ دهان همه فام لدایگ  قهیمال خوب با سل دن یچ کرد،ی م  یش به او دهان کجمشترک  اتاق

 نبود.  یو پاش راض  ختی خودش از آن همه ر
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و پارچ آب از   وه یبرداشتن ِ بشقاب نشُسته م ن یح ،یخانگ  یینئوپان چشم گرفت با پاکردن دمپا ییوطال اه یطرح س  یوار یکمدد از

 اشان خارج شد.اتاق

 رد شد. ی سفارش  ییایتالیبا تمام لوازم لوکس ا بایز یاتکه سالن با آن لوستر سه  انیم از

را درون   یدال  نچ یشصت و دو ا یخانگ  ستم یبا آن س  متیقگران  یهاحاال تمام آن مبل  کرد، یمالحظه پوران دخت را نم  اگر

 ! کردی لت مدخا اشانی در زندگ شه یمال او است نه پوران دخت که هم  یخانه و زندگ  ن یکند ا ی ادآوریتا  انداختی سطل زباله م

 نگذاشته بود.  شیهم دل و دماغ برا ی خوردگسرما  د،یشده اش را با انزجار باال کش بیک  ینیب

 اوف!  -

  یزغذاخوریم  ی آلبالو برداشت با صدا رو یبا کره و مربا ر یخودش پن یبرا  اش،ه یدو دره جهز خچالی  یکنار کانتر رد شد. از ال از

 گذاشت...

  یتلفن خانه با آن صدا  یاز لقمه اش گرفت، آوا  ی گاز کوچک که نیهم د، ینان تست مال یاز مربا و کره رو  ی سکوت با کارد، کم در

 مزخرفش به گوشش خورد. 

 بشقاب پرت کرد، دستانش را درهم چالند تا اثر نان را پاک کند. یزد و لقمه را رو  ی کج پوزخند 

شماره را شناخت؛ لبخند به لب تلفن را برداشت و موقع وصل کردن هم    ی نیزبیفت. با رر  زتلفنیآهسته، سمت م یهابا قدم  سپس

 نشست.  زی م ک ینزد ی تنها صندل ی رو

 الو؟  -

 زده جواب داد: شتاب ایمح

 ... قهی د ه ی ی گلبسه بچه... بزار با خاله حرف بزنم... اوف برو کنار... الو مه  ،یوا  ی... ا ی... خوبیگلالو، سالم مه  -

 ش گوش فرا داد. کردن   دادیغرزدن البته داد وب یصامت با غم به خش خش پشت خط و بعدش صدا گلمه 

 ! دادی را نشان م  میکه ساعت ده و ن زند ی زل م واری قاب د  یرو  ی ساعت فانتز به

 با غر همراه بود. ایکالفه مح یمالش داد که صدا شیهاچشم  ی ال یبا درماندگ  د یکش یآه

   ؟یگلمه  ی الو پشت خط -

 لب زد:  گرفته
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 ؟یکنی م  غی ج غی باز ج شدهی آره، چ -

 بود.  ا یو پشت بندش، و سکوت او که تنها متلکم وحده خود مح  ایبلند مح نفس

رفته؟ اصالً   ی جونور به ک ن یا دونمیخدا، من نم ی... وا گهی زور م  نیهمچ یول ستایوجب ن م یبگم از دست مهرداد، پسره ن یچ -

  ،یگلمه  یبابا، ولش کن تو خوب  ی اصالً آروم و قرار نداره... ا ،یشنویم  یز یچ گمی م  یز یچ هی ... طونهیش  ی لیخ ستیجا بند ن هی

 ا؟باب یکجا ستا؟ین ی ازت خبر

 

 :دوزدی ش مبلند و نامرتب  یهانگاه کدرش را به ناخن  گلمه 

 که... همش خونم...   رمی نم ییخونم، جا -

 اش را ترک نکرده بود. هنوز عادت ناپسند گذشته  ایمح

برو   ای... بگهی د  یاو افسرده   یغم گرفت یزانو  شه یهم نهیواسه هم یکنی گوش نم  ،یاستخر جکوز  م یباهم بر ایب گم ی د بهت م -

 تو؟  ی... خسته نشد یابگرد، همش خونه 

 

ناتمام   ی از غرغرها کرد ی ش وز وز مش تلفن را گرفت، گوش راست گوش چپ   یتلفن را در دست جابه جا کرد و رو  گلمه 

 .اش ق یرف

ش  ... خونه باشم واسه خودم بهتره... حداقلکنهی م ک یشلوغ؛ اعصابم رو تحر یتازه فضا ام، یب رونیاز خونم ب خوادی خب دلم نم -

 و...   نمیبی م لمی ف خونم، ی چندتا کتاب م نهیا

 :د یکش یبنفش  غی از پشت خط ج گلمه 

 ...رتتیگی دست نزن به اون وروجک، د االن برق م گمی مهرداد! دست نزن پدرسوخته... د بهت م -

 

بود که او را   یزیچ اش؛ی نبود بچه در زندگ لرزد،ی اما ته دلش م دهد،ی گوش م نوای مهرداد ب  هی لب جلو داده با تفکر به گر گلمه 

 . کردی م زهیانگ ی و بکسل 

 از آرتا را تصور کرد.  یاوجود بچه  الش؛یهم فشرد و در خ ی . با غم پلک رود یفهمی شدن روزها را نم ی داشت، حتماً ط  یفرزند  اگر
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  نیریرا به کام هردو ش  ی زندگ توانستی چقد م شیهاطنتیبچه و ش  یهازدن نفس  یصدا گشت،یآرتا خسته به خانه برم  ی وقت

 کند.

و عطر بکرش   گرفتی اش؛ تنگ در آغوش م با وجود مادرانه  یکه از گوشت و خون خودش بود، وقت یهم ملس بود، نوزاد  تصورش 

 ...د یخند یو م   زدی نفس نفس م یهنگام  ای... کردیم شیهاه ی را وارد ر

 !شد ی داغ دلش تازه و زنده گ د،یدی و کوروش را م   ایمهرداد مح یزد، وقت  یازده و حسرت   لبخندتلخ

 تا او هم مادر شود. داد ی و خداوند را قسم م چالند ی تنگ او را در بغل م ، یبیو او با مهرقر  آوردی ادا در م  شینوزاد آنها برا 

 ؟یگلالو مه  -

 و گرفته جواب داد:  د ی را باال کش اش ی نیب ناخواسته

 ا؟ یجانم مح -

 پچ زد:  یگوش  ی غم او را حس کرد، ناراحت تو ا،یمح

من خودم خواستم زودتر خبرت کنم تا آماده    ی... کوروش به آرتا خبر داده، ولایحاضر شو ب م،یدار  ی خودمون ی شب، مهمون -

 .یباش 

 . کردی را حس م ز یاما همه چ د یدی که از پشت خط نم ایزد، مح یدارلبخندتلخ و محزون  باز

 . میای... شب می باشه، ممنون که خبر داد -

 گل گم شد.گرفته مه خش  یدر صدا  ا،یآرام مح یخداحافظ

 و سرش را کالفه گرفت.  یشانیگذاشت. بعد با جفت دستانش؛ پ شیتلفن را سرجا زده، خ ی یدست با

در گلو و حلقومش زبانه    یچون مار بغض هم ،یشانیپ ی بودند و کف هر دو دستانش هم رو شیمفصل زانوها ی رو شیهاآرنج

 .د یکشی م

 همه اقوام، پرحسرت بود اما خودش اصالً خوشحال نبود.  یبرا د یشا اش ی خسته بود، زندگ قتاًیحق

 خود را تنگ در آغوش گرفت:  د،یکش ش یبه بازوها یرها کرد و دست نه یاز س  یسرد  آه

 سرد نبود!  نقد یآرتا ا د یشا م، یه داشتاگه بچ  -
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 بودند؟  ده یوار رس سرد و رباط  ی زندگ ک یبه  بارهک ی یطور از آن همه عشق و تب عاشق که چه  د یهم نفهم خودش 

 برخاست و سمت آشپزخانه لوکس و مدرنش رفت. شیاز جا ی با سست د یکش ی آه سرد باز

 بود، چشم دوخت. شدهده یچ یزغذاخوریم ی اش که روبه صبحانه شاهانه  حوصلهی نشست، ب بلند ه یپا یصندل  یکانتر رو  پشت

 اش!داغ دلچسب ریش  ی حت ایعطر خوش  یبدون چا نیمربا و کره و البته نان تست! هم ر،یپن

شد. آرتا واقعاً   دهیاش با آرتا کشدونفره   ی . فکرش به زندگد یکش یکانتر، خطوط درهم  یسطح چوب ی بدفرمش، رو یهاناخن با

 .آوردی نم  شیرد بود که به روم

 اشان را...دار نشدنسقف، علت بچه  ک ی ر یمشترک ز ی سال زندگکه بعد از پنج د یفهمی دخت مپوران  اگه

 . د یبلع یاش گشاد شد، بزاق دهانش را به سختکرد، مردمک چشمان  لرز

چه   ست،یاش چدار نشدن علت بچه  د یفهمی دخت ماگر پوران  یاش از ترس واکنش مادرآرتا منقبض شدند به راستتن  تمام

 داد؟ ی نشان م یواکنش

شکسته   یها... احساس زند یکش یوارنیغمگ  ی بود.  آه دهیبندآورش که خواه وناخواه، خونش را مکنفس  استیدخت با س  پوران

 را داشت.  

 . ردیرا بگ  زهایچی لیخ یگذشت اما نتوانست جلو زش یاز همه چ  شیکه عاشقانه دوستش داشت و برا ی ... مردآرتا

  د یتوسط مح اش شدنده یدزد ی حت ای... کردیاش احساس متن   یجا یجا ی و داغ بابک را رو ف یبعد از چندسال، دستان کث هنوز

 شده بود!  ق یش ترزرگ  ی ها تومکشکه در کش   یو سرنگ 

 شده بودند. اش ی لعنت  یبایاعث فوبابک که همه ب زیآمجنون  نهیو ک  د ینگاه ترسناک مج یحت ای

 . کردی دستگاه حافظه؛ بدون درنگ پاک م کی معزش را مثل  شد،ی م کاش 

 .شد ی و او آسوده م رفتی گذشته درجا درون سطل زبانه م و تمام قمست حافظه  زدی دکمه حذف را م   مثالً

 .د یکش اش ده یانگشتان کش یرا ال شیهازد و سرگردان رج  شیبه خرمن موها یچنگ  ناتوان

کردن و    زیبرخاست و مشغول تم ن یسنگ  ؛یصندل ی از رو نینداشت. بنابرا ی ترش کند، دواآشفته  کهن یجز ا ال،یو خ فکر

 ...کردی خود را مشغول م د یشد، با  منیو نش ییرایپذ  ی ریگردگ 
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حمام شد. تاپ و   سیخسته وارد سرو شب، یکمدش برداشت و با برداشتن لباس مناسب برا   ی را از کشو اش پوش تنحوله 

 باز را باز کرد. آب با سرعت از دوش خارج شدند. رآالت یشلوارکش را در آورد، بدون حوصله ش 

 .د یپاش ی م شیپاها ی ش روبه بخار برخاسته از دوش بود و قطرات داغ  نگاهش

 اش!اش منقبض شد. داغ بود مثل کله تن  ستاد،یدوش ا ر یسرپا ز کهنیهم

 کرده بود.  دایپ یسردرد مزخرف  تر،ب یو  عج  زدی از صبح تند نبض م اش کله 

 را گرفت سپس از حمام خارج شد. شی موها ی تر، آب اضافکوچکبا حوله  د یاش را پوش که گرفت، حوله   یاز دوش کوتاه بعد 

 اش نشست.  یی طال شیآرا  زی کوچک مقابل م ی صندل یاش؛ رو را زودود، با سبک شدن تن  اش ی خستگ  ی کم آب،

 عکس دونفره اشان زوم شده بود.  ی بود اما خط نگاهش رو یقد  نهیآ ی جلو ش صورت

داشته بود. خودش هم  راستش نگه  یش را پشت پاچپ  ی بود و پا ستادهیا نهیاو دست به س  یاش، کنار صندلخاص  لیبا استا آرتا

 نشسته بود... یصندل یخانمانه رو  ،یعکاس  نی نگاه به دورب یح یبا لبخندمل

 ! دادیش را خراش م بود که روح و روان  یمثل سوهان خاطرات،

 فرو کرد. زبرقیبا غم درون پر د یکش  رونیب زش ی م یسشوار را از کشو  ، یقیبعد با نفس عم د ییهم سا یپلک رو  محکم

اما باز نگاهش  گرفت یاش ممدام، نگاه دردآلودش را از عکس دونفره   نی. غمگ د یدارش کشنم  یموها  یرو  مالحظه ی را ب ارسشو

 .شد ی م  دهیچهره مردانه آرتا کش یرو  اراده یب

 

 گل، حدس زد او در اتاق باشد.مه  دنیشد. با ند  انیو چهره خسته و کالفه آرتا در درچارچوب در نما د یدر چرخ  یدر مغز  د یکل

 کمد قرار داد.   یسطح چوب ی در آورد، بعد خم شد آنها را رو  یرا کنار کمدجاکفش اش ی فرن یهاکفش  درنگ یب

 را داخل آورد.  اش سامسونتف یک  گریشکالت را با کف دست گرفت با دست د جعبه

 کانتر رها کرد.  یو جعبه شکالت را رو   فی ک کنجکاو  ،یازمزمه  یاما با صدا د یباری م اش ی از سر و رو یخستگ 

 .ستادیاشان اآهسته کنار درگاه اتاق یهااش را باز کرد، با قدم سپس بدون تعلل گره  د یکش اشی کراوات دود  ی رو یدست

 . د یاش لرزمحبوس ماند. وجود مردانه  اش نه یدر س  همسرش، نفس  دنید با
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کردن صورتش بود. کارش با    کاپیهمزمان هم مشغول م خواند ی م رلبی ز یعر متوجه حضور آرتا نشده بود و با زمزمه ش  گلمه 

تا    د یهم مال ی اش را آرام رورژخورده  یهابعد لب  د یش کشلبان   یرا برداشت و آهسته رو یی چشم که تمام شد، رژلب هلوخط 

 شود.  ت یرنگ رژش تثب

 

 . د یکاویتمام حرکات ناز همسرش را با چشم م   صانهی داده بود، حر  ه یدر کنار چارچوب در تک  نهیدر سکوت، دست به س  آرتا

 شده بود.  ریگو نفس  ی خواستن ی ادیپوش زگل در آن حوله تن مه  شد،یم  نییهمسرش باال و پا اندام ی رو قیو عم نیسنگ  نگاهش

بزاق دهانش را صدادار قورت   اش؛ی ا عطش البته حرارت درونآرام تکان خورد و ب شیگلو بک یخارج بود، س  اش زه یاز عهده عز نیا

 داد. 

 خطاب به او گفت:  ینامحسوس  جانیشده و البته هبم  یبا صدا اورد، یاز آن تاب ب شتریب نتوانست

 «  »خانوم؟

 آرتا بود؟!  یگل در هوا خشک ماند، صدااش مه و دست  جاخورد

 کرد.   یدار و نافذ همسرش تالق وزن  یهاا چشمچشمان گردشده به عقب برگشت که نگاه ناباورش ب با

 چانه باال پراند: وار،ید  یبه ساعت رو  یاشانه، با اشاره یکج شده رو  ی با سر آرتا

 ! یمهمون م یرس ی نصف شب م ،یحاضربش ی بخوا یجورن یاگه هم -

 بزند، گرفته و متعجب دهان باز کرد:  ی پلک کهن یبدون ا گلمه 

 ؟ یاومد  یتو، تو ک -

 : د یدارش کشتب  یشانیپ ی رو ی کالفه دست آرتا

 مگه؟  شدهیحاال چ شه،یم یاقه یچند دق -

 تخت ُسر داد.  ی شده روپخش  یهااش؛ چشم گرفت و به لباس شدهاز چشمان مسخ ی به سخت گلمه 

 ! شمیاالن حاضر م -
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گونه که  همان آورد،ی خودش نم یاز او را هم حس کرده بود اما به رو  ی کیترس از نزد یترس را حت   کرد، ی خوب او را درک م آرتا

 رفتیپذ ی عشق او را با تمام وجودش م یخورده همسرش؛ روز تا بلکه دل ِزخم   کردی بود اما مدارا م ده یسال با چشم دپنج  نیدر ا

 . کردی و باورش م

دوش    کیگرفت   میغالب شود. تصم ازش ی به ن  کهن یا ی و برا نیفرستاد، با تکان دادن سرش به طرف  رون یب  ینیرا تند از ب  اش نفس 

 .رد یبگ  عیسر

 خطاب به او بلند گفت:  ندازد،یب یگل نگاهمه  ی به چشمان فرار که ن یبدون ا نیبنابرا

 .امیب  و  رمیدوش بگ   هی لباس مناسب بزار برام لطفاً، تا برم  -

عرق گرفته   یرا که در اثر گرما، بو  اش راهنیو کالفه پ یو به سرعت وارد حمام شد. حرص  نیگل را بشنود، سنگ تا جواب مه  نماند 

  ظ یگذاشت با غ یکاش   ی. کف دستش را رو ستادیدوش ا ر یمشوش ز  ی بود را با انزجار از تن کنَد... دوش سرد را گشود و با فکر

 ...شد ی دور نم شیهااز چشم یاگل لحظه مه  ینهم بست اما چهره خواست یپلک رو 

 

 را باز کرد و داخل اتاق شد. ره یگدست  تیاما بدون اهم د یچکی م شیرا تن کرد، آب از موها دش یسف حوله 

 نبود!  گلمه 

گرفت. تند و با عجله    شیموها ی و با خشم سشوار روشن کرد رو ستادیا نهیکنار آ یکنج لبانش نشست، حرص ی تلخ پوزخند 

 ... کردی را خشک م  شیاطراف موها

 

بند . ساعت اسپروت و مچبستی را م اش ن یکمربند شلوار ج گر،ی اش انداخت با دست دتن  تی ف  یاسورمه  راهنیبه پ ینگاه

 را هم دور مچ هر دوستش بست. اش ی چرم

از   ی نیپات دادی م  حیاش از طال باشد، ترجگره خورد، خودش نخواسته بود حلقه  اش ی نامزد  ی نیحلقه پالت ینگاهش رو  بارهکی

 اش!نوع مردانه  د یگل باشد البته طرح سفمدل ست حلقه مه 

 زم؟ یعز ی آرتاجان، اومد  -

 .گذشتی م اشانی سال از زندگلرزاند انگار نه انگار که پنج   ی. مگرفتی دلبرکش، هنوز وجود مردانه اش را تحت شعاع م  یصدا
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  ک ی شیگل را پکرده بود؛ مه  د یاش تاکمادرانه  یهاه یامروز هم مادرش باز با او تماس گرفته بود، البته با توص د،یکش  یامردانه  آه

 مختصص زنان خوب ببرد. 

 !اش قه ی شق یموها  ان یم ی جاافتاده با چند رگه خاکسترزل زد. به چهره  ششیرچهره مردانه و ته  به

 !د یرسی م یسالان یداشت به دوران م  هد یرا نچش ی زندگ طعم

را   ن یا یدار شوند. حتحتماً بچه  د یشده و با ریکه د کرد ی م ی چقدر سن داشت؟! که مادرش هر روز، هر روز ته دلش را خال مگر

گرم    یاش هست آبگل که برادرزاده باشند. اگر از مه  گریبه فکر عروس د د یاش را انجام ندهند باکرد که اگر خواسته ی ادآوریهم 

 .کند ی خودش انتخاب م  قه ی را با سل ی کی ل؛ یفام دختران نینشود؛ او به ناچار از ب

 پا داشت و تمام.  کیان دخالت کند اما مرغ پوران دخت،  اش ی دوست نداشت مادرش مدام در زندگ   کرد، ی باز هم مخالفت م آرتا

 آرتاجان؟  -

که   یگلمه  یداد و همزمان هم برا   رونیرا بسرش را برگرداند، محکم نفس  ی آلودش گرفت و با کرختشم از چهره اخم چ یمکث با

 تکان داد.  ی بود، هم سر ستاده یکنار درگاه متعجب ا

 همسرش را آهسته بست. راهنیپ یباالآرتا مکث کرد، بعد  در سکوت دست دراز کرد و سه دکمه  ی مبهوت جلو گلمه 

 اش!مودارش با آن پالک خاص دور گردن   ینه یس  ی گل بود و نگاه متفکر او روشده مه  کاپیصورت م  ی آرتا رو قیعم نگاه

 ستبر آرتا، آهسته پچ زد:  نهیبه س  ره یداشت، اما خ بغض

 شده؟  یز یچ ؟ یچند روزه تو خودت -

 شامه اش نفوذ کرد.  ریالبته خنک همسرش ز ن یریش  حهیکه را   د یکش ی قینفس عم آرتا

 لب از لب باز کرد:   یش را مشت کرد به سختچپ دست

 .نیام همنه، فقط خسته  -

نازم را   یتو را ندارم، قدر  یمن تحمل نامهربان "که د یبزند اصالً زار بزند که او هم خسته است... بگو ادیفر خواستی دلش م  گلمه 

 "شکند ی نکن، دلم م ی توجهی ب کنمی هستم خواهش م  ف یام؛ لطبخر، من نازک 

 کج کرد:   یرو به چهره کالفه آرتا؛ مظلوم سر   ،یروحی را درون دلش مدفون کرد با زدن لبخند ب  هان یهمه ا اما

   ؟ یخوری ت حاضره، مقهوه    -
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 کرده، اما مگر دست خودش بود؟   یناحق ی ادیدر حق همسرش ز کرد ی اش درجا سقوط کرد، حس ممردانه  قلب

 داشت نه راه پس.  ش یرا از رو بسته بود و نه راه پ ریعلناً شمش دختپوران

داده   یدارودرمان شنهادیها پآن  ازی بعض  یگل عاجز مانده بود، حت ها هم در درمان مه رفته بود اما آن  یهردکتر روانشناس  شیپ

 کرده بود.  او را به شدت منع  اش ی کایبود که استاد اِمر

همسرش   یبه رو  ی آمد و لبخندکمرنگ  رونیها باز گذشته  ی . به سختزدی چنگ م وار یبه در و د یچارگی و درمانده از سر ب عاجز

 :د یپاش 

 . میحتماً، بر -

ادکلن   ،ی گل با خونسردشد. متعجب گردن چرخاند که مه  دهیگل کشتوسط مه  ش یبازو رد،یخواست از او فاصله بگ  کهنیهم

 اش؛راهنی و پ گردن   ریاش زتند و گرم ادکلن  حه ی اش مکث کرد با زدن چند پاف از را را برداشت و در سکوت مقابل یاشهیش 

 زد.   یحی لبخند مل

 من!  یت آقا... همون عطر خاص مردونه زمیعز یخودت رو بد  ی بو د یبا شه یتو هم -

 :د یکش ی و تند  ق یبه پشت گردنش زد، نفس عم یچنگ  آرتا

 حواسم نبود.  ، یمرس  -

با   قیاش را عمنبض گردن  ی رو قاًی اش دقگردن  ر یپا، آهسته خود را باال کشاند و زپنجه  یرو  تیزد و در نها ی پلک آرام گلمه 

 .زنشاند یآماش مُهر محبت رژخورده  لبان

  نییآرتا ناخودآگاه پا  کرد. سر ی درهم تالق اشانقیاشان نقوش بست، نگاه گرمابخش و عمصورت  یرو  یمند تیدو لبخندرضا هر

 اشان را به صفر رساند...هم فرو بست و فاصله  یگل چشم رومقابل صورت همسرش، مه   قاًیآمد دق 

اش گذاشت که گرومپ  پرتالطم  نه یقفسه س   یش را رو سست شده بود و با نفس نفس دست لرزان  شیپاها د،یکش  یق یعم نفس

 .د یکوبی وار مثل طبل در خود مگرومپ 

 

از اتاق با   عی اش با عجله و سرعقل  بیبا نه ش یبایهمسر ز شده و سست از خواستناز او نداشت، مسخ یآرتا هم دست کم حال

 بلند خارج شد. یهاگام
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رژلب   ی دوباره دستش رفت رو  ینیریاش گذاشت، رژش پخش شده بود با لبخند ش لبان ذُق ذُق زده   ی اش رو زده خ یدست  گلمه 

 . د یرژ را مال ش،یهالب  ی و آهسته رو  ییهلو

دارش را  و کفش پاشنه  ف یک د،یپوش ی م کوتاهشساقنیو شلوار ج  د یبلوز سف ی بلندنازکش را رو ی که مانتو ی نیدرح سپس

 برداشت با سر وصدا از اتاق خارج شد.

 ؟ یی من، کجا ی آقا -

 :د یلبش را گزهمسرش؛  یصدا دن یبه محض شن  یاش بود، ول قهوه   دنیدر سکوت و متفکر درحال نوش  آرتا

 آشپزخونه.   یتو  -

آب را برداشت سمت  یبطر  خچالی از  تیراست داخل آشپزخانه شد. بدون حساس  کیاز راهرو عبور کرد و   میمستق گلمه 

تا نصف درون   ، یداخل بطر ات یبرداشت. از محتو  یوانیاش، لاف را گشود از داخل قفسه  ی ام د نتیراه افتاد، درب کاب نتیکاب

 .د یو العرجه با عطش همه را سر کش  ختیر  وانیل

 

گل دچار انزوا و  تا باز مه  کرد ی رفتار م  یعاد د یگرفته بود. با  رنظریگل را زشده مه از گوشه چشم، کنجکاوانه حرکات هول  آرتا

 نشود. یدور 

 دوباره حالش خراب شود!  د یترس ی م

 گذاشت و:  نکیفنجان قهوه را کنار س  ر یسر به ز د،یکش راهنشیپ نیبه آست ی دست آرتا

 خبره؟ شون چه نگفت امشب خونه  ا یمح -

 دستانش را نرم خشک کرد:  ز، یم ی فرز فنجان را شُست و داخل آبچکان گذاشت سپس با دستمال رو گلمه 

 م؟ ینگفت... بر ی زینه چ -

 ش،ل یاتومب چ یپول و تلفن البته سو فیجعبه شکالت ثابت ماند با برداشتن ک  ینگاهش رو تیچشم در اطراف گرداند درنها آرتا

 جنباند: یسر

 خونه اوناست. ی شکالت رو هم بردار برا یراست گه ید  میآره، بر  -
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و رو کرد و   ر یزد و جعبه شکالت را آهسته برداشت به دقت ز یش، لبخند محوخاص  یبا طراح یی جعبه طال دنیاز د گلمه 

 : متفکر گفت

 ؟ یفندق ای یاپسته  -

 نگاهش کرد:  یرچشمیز آرتا

 پسته!  -

 کرد:  نییابرو باال وپا  طنتیبا ش  د یخند 

 !ری بگ  ایواسه خونه مح  گهید یک یمال منه،  ن ینگوو، پس ا -

خانه   یهم برا ی کیخودشان،  یبرا  ی کیبود.  ده یدو تا جعبه شکالت خر  قتی هم بست، در حق یچشم رو  تیبا رضا آرتا

 اشان.دوست 

  ی پادر یرا برداشت همان جلو  اش یمشک کیکفش اسپروت نا  ؛یکشو  یراه افتاد، خم شده از ال  ی سمت کمدجاکفش خونسرد

 ها شد.مشغول پاکردن کفش 

 اش چشم دوخت:اش را احساس کرد؛ سرش را باال گرفت به پوش که پشت سرش ظاهرشد، حضور گرم  گلمه 

 ؟یاآماده  -

 اشان شد. دن یمشغول پوش  ستادهیانداخت، ا ی پادر ی اش روپاشنه  مهین یهاکفش  گلمه 

 :د ینال  یمشهود یپاچگ دفعه هول شده کف دستش را پشت کمرش گذاشت،با دست کیشد،  زیخمه یآرتا ن کهنیهم

 هول شدم!  ،ییپاشو ی هوی د،یببخش د یببخش -

 کرد:  نیبه طرف   ی سر تیشده اش را صاف کرد بعد باجد  ده یکمرخم آرتا

 ! یکنی م  یطورن ینشده که ا ی زیچ ؟ یخوب -

 را گرفته بود.  شیگلو خیبغض غمباد کرده ب ی بود، به زور جلو دنیدلش درحال ترک گلمه 

 :پوشد ی را م شیهاشتاب زده کفش  د،یگزی را م  شیهاکه لب   یلرزان درحال یهاچشم با

 شد... ر ید م یدرسته، بر -
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عمارت، راه    وان یبه ا ی منته یهااز پله  د،ی دزدی که نگاه م ی اش انداخت سپس درحالشانه  یا رو ر اش ی چرم ف یدسته ک عیسر

 افتاد...

 .برداشتی و درحال رد شدن، تند تند قدم م د یکشی م  یبارکه آه حسرت  ین یح ،یاز کلبه چوب  یرگیباخ

با جنس مذکر؛ هم از   ییهم از تنها د،ی ترس ی گل هنوز ممه  کهن یا د،یکاوی زده اش را ماز پشت سر، به دقت حرکات شتاب آرتا

 !یکیتار

گل راه  مشغول پشت سر مه  ی گرفت با فکر  ی نیب یهااز پره  یسپس نفس  د یکش  شیموها  یال یاپنجه  ی با مکث د ییهم سا یرو  لب

 افتاد...

 

 بود.  فشی گل در سکوت مشغول چالندن دسته کرا خاموش کرد، مه   نیو ماش  د یرا عقب کش دنده

حاال تنها نفس   ی ش شده بود ولبودن   یو منزو   یگرفته بود، متوجه افسردگ  رنظریگل را زگوشه چشم، حرکات مضطرب مه  از

 ! کردی نم یزندگ د،یکشی م

  یو شاداب یجوان  کهنی. ادانستی را از چشم خودش البته سرنوشت بدش م هان ینبود، همه ا اهوی آن دختر سرزنده و پره گرید

 دلبرکش را ناخواسته محو کرده بود. 

 .د یلرز  ارادهی گل بچپ همسرش را لمس کرد، مه  ف یکننده، دست ظربرد و آرام و دلگرم  شی دست بزرگش را پ  د یترد با

  ده یانگشتان کش یکرده،  انگشتان بزرگش را ال  لیما ی ش را به زحمت فرو داد. آرتا با سرگرد شده و بزاق  چشمانش مردمک 

 محبوبش قرار داد.  

  فته ینگاه ش  ری غ کرد ی که همه جا را رصد م ی زارین یهاچشم دوخت، به چشم  شیبای به صورت گرگرفته معشوقه ز قیو عم  رهیخ

 شوهرش را!  یدایو ش 

 بم و اغوا کرد: شیعمد، صدا از

 ؟ی کنی شده، نگام نم یطور  -

 شده بود.  اش نیروت  ی زندگ نفک یغصه؛ جزء ال د، یدلبرکش محبوس ماند، دلکش لرز  نهیدر س   نفس

داده بودند را به    چکیکه درهم پ یگل، خم شده و دستانسکوت محبوبش، سرش را جلو کشاند و در مقابل چشمان مبهوت مه  با

 پوست نازکش نشاند.  یرو  ی و آرامش بخش قیمُهر عم وار،فته یباال آورد. ش  ینرم
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 گوش راست آرتا برخورد کرد.  یو رها کرد، بازدم نفس گرمش ر یتنگ اش با دل گل تکان خورد، نفس حبس شده مه  نیو د  دل

 زمزمه کرد:  ی آورزده با ولوم رعب  یلبخندمحو 

 نکنه...  دزده،ی هوم، خانومم چرا ازم هنوز نگاه م -

 باال کشاند و با گردن کج شده، نجوا وار گفت:  یگل با شتاب و هراسان باال آمد، آرتا سرش را کمو گردن مه  سر

 ؟ یکنی م از شوهرت هنوز شرم  ؟یکشی خجالت م -

 از حد! ش یب یکینقطه ضعفش... نزد یآرتا ناجوانمردانه دست گذاشته بود رو   د،یدوباره آب دهانش را به زور بلع گلمه 

 در حدقه چرخاند: مردمک 

 ! زنهی و به جون کوروش غر م شه یم ی کفر ایشده االن مح رید  م، یبهتره بر -

 و با شصت، پوست نازک دلبرکش را نوازش کرد:   د یکش ی قینفس عم تیفقط نگاهش کرد در نها هیچندثان

 تمام و کمال!  رمیگی مو ازت م خودم؛ حق  دم،ی دفعه بعد بهت آوانس نم ،ی بارم قِصر در رفت ن یباشه ا -

 .د یاش کشصورت خسته  یرو  ی دست یشد با کالفگ  ادهیپ نیهمسرش، از ماش  بازمه یمقابل چشمان ناباور و دهان ن در

آتش   یهاو دلش گداخته  گرمش شده و در و تن  داًیشد  کرد یاحساس م د،یکشی م پشت سرهم نفس  یپ در   یچندبار پ گلمه 

 وجود داشت!

 ! یدوسش دار  یلیکه خ ینشده، اون شوهرته... آرتاست همون یزیچ  ،یگل، تو قو آروم باش مه  -

 به صورت آرتا نگاه کند! می قد که مستقنه آن  یول  شد ی حالش مساعد م یفقط کم یبه خود، کم  ن یتلق با

 با همسرش بود.  یک یپنهان کردن ترس؛ از نزد ی برا ی ! واژه بهترخجالت

به صورت مهتاب   یرگ یچشم گرفت با خ  ک، یدرب به خودرو؛ آرتا از آسمان صاف تار دن یخارج شد، با کوب نیزحمت از ماش  به

 همسرش داد. 

 و پشت به او راه افتاد همزمان پچ زد:   اوردیرا تاب ن   یرگیخ نیا گلمه 

 شده!  ر ید ی لیخ م،یبر -
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عقب، سمت آپارتمان   ی با برداشتن جعبه شکالت از صندل د یکش راهنشیپ یرو  ی آرتا تکان خورد، با تعلل دست یگلو  بکیس 

 واحده کوروش راه افتاد. پنج

در قرار داده بود تا در آسانسور بسته    یو دست راستش را هم ال هستادی آسانسور ا ی گل شد که جلومتوجه مه  دن، یمحض رس  به

 نشود.

 آرام گفت:  ،یاباال انداخت و با تک سرفه  یابرو

 تو...   ایاومدم، ب -

 و کوروش را فشار داد.  ایآسانسور شد و دکمه طبقه واحد مح نیگل داخل کابخودش وارد شد، بعد پشت بندش مه  اول

 شد. ره یخانمش خ رخم یبه ن ی فتگ یبود، با ش  ستاده یپشت سرش ا آرتا

  یرعادیدر برابر حرکات غ  تیمسئول یکرد حت ی احساس خودش را هم نسبت به همسرش درک م کرد، ی را درک م احساسش

 گل!مه 

 .د یترس ی اش به شدت م گل و فاصله گرفتن اما وهم داشت، از بدترشدن حال مه  شکستی مقابلش را م  یسدها شد ی م کاش 

 بود؛ آهسته پچ زد:  نییکه سرش پا ی گل به عقب برگشت رخ به رخ، درحالباره مه  کی را که صاف کرد  شیلوگ

 بگم...  ی طورخب... چه  کمیها بچه  یآرتا، امشب جلو  -

 دو انگشت چانه همسرش را باال کشاند: با

 چندبار بهت گفتم؟   ، یبهم نگاه کن د ی با یزنی م باهام حرف  یوقت -

 و کالفه لب فشرد:  د ی نگاه دزد یچارگی با ب گلمه 

 کنم؟ ی آرتا خواهش م  -

  ی شمیحالت و چشمان ِ خوش  یهااش، لب گونه  یبرجستگ   د،یمحبوبش را کاو ی ایو با ولع زوا صانهی در سکوت، حر قه ی دق چند 

 ! ی و زندگ اتیخود ح ی عنیاو   یهمه و همه برا  کرد، ی ش را بند مکه نفس  ی العاده افوق 

 خوامت؟ ی چقد م یدون ی اش را نرم نوازش کرد در همان حال هم خفه لب زد: مگونه  یبا پشت دست، رو   اهناخودآگ

 اش ی بود، احساس قلب ده یتن یرحمی گل دور خودش با بکه مه  یاله ینفس همسرش را بند آورده بود. بعد؛ به دور از پ مالحظهیب

 کرد.   دایگل هومه  یبرا
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 !  کردی م ترطاقتی و ب   ترفته یگرفتن، او را ش  ده یو ناد  یحل م کمن یطاق شده بود، ا طاقتش

 کنان زمزمه کرد: گل نگران من منو مه  ستادیهنگام آسانسور هم ثابت ا نیا در

 ... می... بر ـیبر -

 پاچه و هول از اتاقک خارج شد.از او، دست  ترعیسر

با  نیبه خودش و احساش زد، تلخ و سنگ  یپوزخند  تیرصد کرد و در نها ا،یدر خانه مح  یمغموم از پشت سر او را تا جلو آرتا

 بلند به طرف همسرش قدم برداشت... یهاگام

 خونم؟   ی ایبچه، تو چرا نم نیچقد عوض شده! بابا من سرم شلوغه با ا نیبب  یوا  یحالت خوبه؟ وا  ؟یگلمه  یطورچه  ،یوا  -

 تکان داد:  یسر  تیشانه اش نشست با جد  یکه دست بزرگ کوروش رو  زدی بند حرف م ک ی ایمح

 ! دهیاز تو بع ؟یداشت در نگه  ی مهمون رو جلو -

 حواله کوروش کرد:  یالبخنددوستانه  گلمه 

 ! فهی تنه، همه رو حر ه یخانمت ماشااهلل  م،یدون  یرو م   ا ینه بابا همه ما اخالق مح -

 لب فشرد:  ایمح

 م؟ یدستت درد نکنه، داشت -

 زد:  ی لبخند کمرنگ  گلمه 

 م؟ ینداشت -

 و گلو صاف کرد:  ستادی گل اپشت سر مه  قاًیدق آرتا

 ! ایبده بعد بازار خون راه بنداز مح ی چا هی اول  -

 را سمت خود کشاند: ا یدر کنار رفت و همزمان هم مح  یاز جلو  کوروش 

 کودک درونش زنده است!  یمکیشرمنده خانوم بنده  ن،ییبفرما -

 نثارش کرد:  ی چشم غره ا ع یسر ایمح
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 مهرداد تا خونه رو نابود نکرده!  شیشما برو پ -

راه سالن،   ن یراه افتادند. در ب ییرایسمت پذ  گریدک یعقب برگشتن، با آرتا دست دادند و همزمان هم در کنار  نیح کوروش 

 :د یکوب ی کوروش مردانه پشت کمر آرتا به شوخ

 مرد؟   ی طورچه  -

  ی براق گذاشت، کوروش با خنده آرام یکانتر چوب ی جعبه شکالت را رو  توجه ی که کمر آرتا وارد کرد، اما آرتا ب ی با ضربه ا کوروش 

 چرخاند: یهمزمان به تعارف کردن، سر 

 ؟ یحوصله قبل رو ندار گهیشما د ایشده  ادیز  ضایمر  ؟یستین  ،ییدایکم پ -

 را لمس کرد:  شیهادور لب  ، یسرمه ا ی سلطنت یهامبل  ی نشستن رو نیبلند و استوار ح یهاا گامب د، یکش ی قینفس عم آرتا

 .نیخستم، هم ی کمینه بابا، فقط  -

 جنباند: یالیخبا خوش  یسر گوش، یزدن رو به مهرداد باز شخند یفرو برد با ن اش ی شلوارگرمکن راحت  ی را تو شیهادست  کوروش 

 کار وبار شو با خانمت برو سفر!  الیخیمدت ب  هی خب مرد مومن،  -

 

 جان، من هالک سفرم!  ی سفر! ا -

 خندان با طعنه گفت:  یایرو به مح د یآهسته کوب ی شانیپ یکف دست رو  با

 همه استراحت؟ نیا ی خسته نشد  ،یاومد  راز یاوف از دستت... شما که تازه از سفر ش  -

 شوهرش نازک کرد:  ی برا یها، پشت چشممبل  یگل رو تعارف کردن به مه   نیح ایمح

 ؟ یگلخوبه، مگه نه مه  ش یواسه همونه! اصالً گردش به دست جمع آدی نه که شما هم بدت م  -

 حواس پرست گفت:  ، یبود با تلنگر یسازمهرداد در حال خانه   یبارش روکه نگاه حسرت گلمه 

 ؟ یچ -

 : د یلبش را با طعنه گز ایمح

 ؟ ییجا ه ی م یبزن ی چهارنفر گمی آ، م  یعاشق -
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 و کوروش متفکر، منگ در نوسان بود.  یجد  یآرتا ینگاهش رو  جیگ

 م؟ یکجا بزن -

در هوا   یپسرش، دست دن یآغوش کش ی باز برا یش،  با دستانو همزمان بدو بدو کردن مهرداد به سمت  رخندهیزد ز ی پف ایمح

 پراند:

 شمال؟ ها؟ م یسفر بر ه ی نیخوای اصالً م ، یزیچ ی حیتفر   ،ییجا میبر  یهمگ  نهیمنظورم ا گه، یخب معلومه د وار،یبه د  م یبزن -

نظر گرفت. اما   ر یگل و آرتا را زمه  زشده،یر  یهاگل چشم دوخت، کوروش هم با چشم پا انداخت و متفکر به چهره مه  یپا رو  آرتا

 متعجب، چشم و ابرو آمد: ی ایمح رو به ی با خونسرد د یکه به درازا کش گل  سکوت مه 

 ؟ یکن  یی رایمون پذ از مهمون  یخوای خانوم نم  -

 گذاشت: شیهایبازاسباب  ی او را جلو تیگونه مهرداد را صدادار ماچ کرد در نها ایمح

 ؟ یکن، باشه مامان یباز جان یهم نیبش -

 شد: زان یمهرداد آو یهالب

 .خوامی شکالت م -

 به مهرداد زد:  یچشمک آرتا

 نم؟ یبغل عمو بب ایب -

 گل رفت. به طرف مه  ده،یورچ یهامغموم و لب  یابه چپ و راست تکان داد با چهره  یسر  مهرداد

جثه را   زی حرکت، مهرداد ر کی صورتش پخش شد و  ی رو ی حیمهرداد، لبخند مل دن یکه تا آن لحظه مسکوت مانده بود با د گلمه 

 تنگ در آغوش گرفت: 

 بغل خاله؟  یاومد  ، زمیعز -

 کند.   یتا با آن باز د یگل را کشدستش را دراز کرد و پالک دراز دور گردن مه   مهرداد

 :د یکوب شیران پا یبا کف دست رو  کوروش 

 از عموش دوست داره!  شتریش رو بعجبا، پسرم خاله  -
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 : د یبلند از آشپزخانه تمام مجهزش داد کش ایمح

شون  بغل  ی! چه برسه تورهی اصالً نم لیفام یمهرداد سمت خانما ل،یکل فام  یها رو بلده وگرنه تو گل قلق بچه معلومه، چون مه  -

 گل خوبه! مهرداد فقط  رابطش با مه  نیکنه...  ا ی هم باز

  یتو  ی که روز  یپالک ریبا زنج  در حال ور رفتن  یبازمهرداد تخس بود که با لج  ی گل رومتوجه نگاه محزون وحسرت زده مه  آرتا،

 عاشقانه دور گردن همسرش انداخته بود.  ،ی کلبه درخت

 ها رو دوست داره! گل بچه مه  -

با آن حجم از   دانستی هم نم ا یمح اش،ی میدوست صم  یکس! حت چینه ه کردی گل را فقط خودش حس مو حسرت مه  غم

 بود!  بیعج شیباشد؟ برا بهرهی نشده، ب  یگل چرا تاکنون خودش صاحب فرزند به بچه، مه  یمند عالقه 

گذاشت  هاهمانیدورش مقابل م ییطالقرار داد، استکان را با دسته  یاشه یش  ز یم ی را رو یاستکان چا ی حاو یانقره  ینیس 

 گرفت:  یمبل تک نفره جا  یوسپس رو 

 سرد نشه.  تون ی چا ن،ییبفرما -

مبل برخاست، بدون توجه سالن کوچک را رد کرد، در سکوت وارد آشپزخانه    یچرخاند با تفکر از رو   ز یم  ینگاهش را رو کوروش 

 شد...

با برداشتن سوهان و   تیو در نها  د یرا چ های ن یریش  ،یاشه یش  س ید یرو  قی تازه، منظم و دق یهاین یریش  انیبرداشت از م  یسید

 لب زد:   یشرمندگراه افتاد با  ییرایگز سوغات سفرشان، دوباره سمت پذ 

 کنه!   ینوازمهمون   د یبا رهی م ادش ی رسهی به دوستش م ی خانوم من، وقت نیها، اشرمنده بچه  -

 گفت: یبار آرتا با لبخند پهن نیا

 !  ینابود شد  سوزه، ی دلم برات م -

 غر زد:  ی حق به جانب و شاک ایمح

 کنه؟ ی خونه کمکم م  ی کارا ی چرا؟ چون تو -

 . د ینوش  یازد و جرعه  اش ی به چا یچشم درشت کرد و چشم ابرو آمد اما آرتا خونسرد لب  کوروش 

 حاال... دادینم کسچ یآبم دست ه وان یل  هیو   دادی باباش، رو مبل لم م  خونه  یکه تو   هی کوروش پسر -
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 :د یخند  دغدغهی ب کوروش 

 . گرفتمی م اد ی  دمیش زن خوبه! باثمره  -

 داد:  اش ی نیبه ب ی نیچ ی کفر ایمح

 و الفرار... زاشتی بود که دُمش م گهید  ی هرکس ، یپس چ -

 : د یلب برچ هی گل با گالرو آرتا و مه  سپس

جا چرا لکه داره اون  نیخوبه اون بده، ا نی... ارهیگی م راد یا ی از همه چ یکه نگو، ه   هیوسواس   نقد یکوروش ا ن، یدونی شما که نم -

 وپاشه...  ختیر

 

 کرد:  یااشاره استیمحتاطانه با س  کوروش 

 . ایکوتاه ب  م،یمهمون دار  یخانوم؟ ناسالمت -

 بور مهرداد بود.  یگل که درحال ندازش کردن موهارو برگرداند سمت مه  یرا درهم کرد و با تلخ  شیهااخم  ایمح

 :د یبار خطاب به آرتا، بدون مالحظه پرس  نیاشان زد ا به محبت  یشخند ین

 ن؟ یشما چرا هنوز اقدام به بچه نکرد -

 : د یلب گز یجاخورد، شوکه با مکث کوروش 

 !یپرس ی سواال رو م نیا  ستی! زشته، درست نایمح -

 باال انداخت: یشانه ا د یالق ایمح

  هیسال کم ندارن، هرجفتشون هم تنهان، وقت نشده بعد پنج یچ چیگل و آرتا خداروشکر همه  ست؟ین شونی زندگ ف یآخه ح -

 بشه و...  ی کنن تا فجر   یز یچ یحرکت

 سخت شده مداخله کرد:  آرتا

  یتا بعد خدا چ میدونفره رومون در آرامش داشته باش  ی زندگ نا،یبدون دنگ و فنگ بچه ا میما فعالً دوست دار اده، یوقت ز -

 !خوادی م
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 کوروش مواجه نشود.   گرخیدندان گرفت که با چشمان توب ر یناخن ز ی و حرص ی شده، کفر یاقهوه   کردی حس م  ایمح

 کرد و مادرانه نوازشش کرد، رو به کوروش گردن چرخاند: ی با مهرداد باز ریدل س  ک ی که نیبعد از ا گلمه 

 خبر؟چه  نایاز اوضاع کارخونه ا -

 آورد.  نییپا ش،یهارا از مقابل لب  اش ی استکان چا کوروش 

 ! میباعث شده، عذر کارگرا را بخوا نایا کم، همه ی و رکورد بازار از اون ورم متقاض زاتیو کمبود تجه م یتحر  ست،ین ی اوضاع خوب -

 ناراحت پلک زد:  گلمه 

 کرد؟  شهی نم ش یکار -

 باال انداخت: یابرو  کوروش 

 ! میراه مطمئن باش   ه یدنبال  د یوگرنه که با ادیم  شیپ ی چ می نیبب د یفعالً با -

 دهان فرو برد:   یاز سوهان مغزدار را ال یاتکه  آرتا

 ! ریداداش، خودت رو دست کم نگ   یایاش برماز پس  -

 ماند ی م  رونیب روقت ی ها کوروش تا دشب  کهن یاش خبر داشت. ااز دل پرخون  ی نگفت! چه کس یزیچچ یزد اما ه ی پوزخند  ایمح

 .چرخد ی م هیدور حاش  اش ی و زندگ کند ی مثل سابق، ابراز عالقه نم گرید ای

 !اش یشقاز سرتر بودن کوروش نسبت به او و کله  هیحاش 

 کرد.  ی گل اشاره ابرداشتن، رو به مه قدم  نیاز جا برخاست ح شدهتلخ

 بلندشد... نیمبل قرار داد و سنگ  ی رو دست "ید یببخش "شده، با  ایمح یمتوجه اشاره چشم گلمه 

  ختن یکه درحال ر د ید  یزغذاخور یم یرا رو  ایبه آشپزخانه باال رفت. مح یمنتهرد شد و از پله  زیتم  یهاپارکت  یاز رو  آهسته

 بود. ایالزان ی سسُ رو

 چته؟  -

 اشاره کرد: نتیبدون آنکه نگاهش کند، با دست به کاب ایمح

 بده!  یاچنگال بزرگه رو با چاقو ارّه  نتیاز کاب -
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آورد با دستمال   رونیب ی اف مشک یدام  نتیکاب  یرا از ال ی ارد مخصوص برش زنرا کرد، در سکوت چنگال و ک کارن یهم گلمه 

 قرار داد:  ا یدست مح ی را پاک کرد سپس جلو  شیگرد رو ز، یم ی رو

 شده؟  یز یچ ،ی نگفت -

 افتاد:  ا ینشکن را کج کرد با کارد به جان الزانباحرص  ظرف  ایمح

 افتاده که نگرانم کرده!  یاتفاق ه ی ی که نه ول  زیچ -

 نشست: ، ینفس تند  دنیبا کش یصندل ی کالفه رو گلمه 

 ؟ یچه اتفاق -

 شود.  یطوفان شیهابغض وادارش کرده بود تا چشم  د، یلب گز ایمح

 بفروشه؟  یچند درصد سهامش رو به فاخر  خوادی کوروش م یدون ی م -

 : د یگل در هم تابابروان زنانه مه  ی نشدن موضوع، روخاطر متوجه به  ی فیظر اخم

 ه؟ ی ! اون کیفاخر -

 کرد: یافرو کرد و دندان قروچه  ایالزان اتیمحتو یکارد را محکم ال   یحرص ایمح

 کوروش؛ اصرار داشتن عروسشون بشه...  ی که مامان وبابا  یمرده،  همون   لیهمون سوسن ذل یبابا -

 .د یبُری گرفت و خود با حوصله خوراک شام را صبورانه م   ایمح  یدر آرامش ظرف را از دستان لرزان و عصب گلمه 

 ؟ یبهش نگفت ی زیچ اتیچرا از نگران ؟یزنی خب چرا باهاش حرف نم -

 :د یبا عجز نال ایمح

اگه بابا اون   ، یگل... من نگرانم مه کنهی م کاری داره چ  ستیدروازه، معلوم ن  شیکی ی گوشش دره اون  هی   یصد دفعه بهش گفتم ول -

 و...  شه یکارخونه باز م ی اون دختره هم تو  یبشه، اون وقت پا نایسهام دار کارخونه کوروش ا طه،یسل

 

  یشدن به شوهرش را داشته باشد؟ اگر سوسن فاخر کی قصد نزد یکس  کهن یحرفش را با ترس فرو خورد، وحشت داشت از ا ه یبق

آن دختر کند، در واقع   م یتقد   یود، قطعناً ساکت نخواهند ماند تا عرصه را دو دستکوروش ش  ک ینزد بهانهی ب ایبا بهانه  خواستی م
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  ی حد رو  نیاو تا ا که ن یکولش بگذارد و در برود اما از کوروش و قلبش مطمئن نبود ا ی روتا سوسن، دُمش را   کردی م  یهرکار

 ست؟ یچ یاصرار دارد برا  ی فاخر هیسرما

 ؟ ی کجا ا یمح -

 سرش را تکان داد:   جیگل، مات و گ مه  یصدا با

 .جامن یهم -

 هم انباشت: یرو ی با تفکر پلک گلمه 

 معلومه!  -

 کرد: وار زمزمه با تمنا و ملتمس د یگل را چسبمه  زدهخ یلرزان، جفت دستان  یهادفعه با دست  ک ی ایمح

 ؟یزنی اهاش حرف محرف تورو قبول داره، هوم ب ی لیکوروش خ  ؟یگلآره مه  ؟یزنی تو باهاش حرف م -

 

 اشان زل زد: نبه دستا   یچشم دوخت بعد با مکث ا یدر سکوت به چشمان ملتمسانه مح گلمه 

 باخبر بشم و...  تونی که من از موضوع خونوادگ  ادیخوشش ن د یشا ؟ی زدی کاش خودت حرف م -

 : د یرا باال کش اش ی نیپاچه بتند و دست ایمح

 باشه؟  ، یگلباشه مه  آره، ی اون نه نم ،ی تو و حرفات رو قبول داره... من مطمئنم تو باهاش حرف بزن یل ینه نه، امکان نداره اون خ -

 هم باز و بسته کرد:  ی رو   یزد و چشم دن،یدوست مشتاق شن  یبه رو  یلبخندمحو تیسکوت در نها یلخت

 باشه.  -

 اش را ماچ کرد:  قیو صدادار گونه رف  را تا انتها گشود و خم شد محکم ش ش ین ایمح

 !قی رف گنی دمت گرم، به تو م -

 : د یعقب کش یصورتش را با انزجار تصنع گلمه 

 اه!  -
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 ! ادیکن، بدم م یمالبهت بگم کم منو تف  چندبار

 زد:  ی خوشحال بشکن ایمح

 ! ادیاونا در م یکه االن صدا   میآماده کن  زویم  ایب  ایدلتم بخواد، ب می لیخ -

 لب زد:  ی با شوخ گلمه 

 ؟ یواست آماده کنم، رودل نکن  زم یم  ایمثالً مهمونم ب -

 جواب داد:  مقدمه ی ها بود، بحرف  ن یکه پرورتر از ا ایمح

 ! ینشد  قیکه رف خود ی ب زم،یعز فتهی وظ -

 ...کردی کمک م  ایشام به مح زی تدارک م  یمَشغول برا  یبه تاسف تکان داد و در فکر  ی سر گلمه 

 

خطاب به   ش،یُسس رو ختنی ر نیو ح ختیر  زمقابلشیبشقاب تم یبرداشت و در سکوت رو  ینیزمبی قاشق پُر از پوره س  ک ی آرتا

 :د یکوروش پرس 

 چاق شده!  نقد یشوهرش رو داره که ا ی هوا یخانوم حساب  ا ینگو مح ،یچرا شکم در آورد  فهممی حاال م -

 شد. دن یرا با دندان گرفت و همزمان مشغول جوئ یاز مرغ سوخار یاسر داد و با چنگال تکه  یخنده بلند  کوروش 

 اضافه وزن دارم؟  لو یپونزده ک شه یباورت م گه،یانداخته د  کل یداره که منو از ه یپختدست  ه یخانومم  ؟ یفکر کرد ی پس چ -

 نازک کرد: یپشت چشم ایمح

مادرشوهره   اناًیباشه تا اح اد یخوراکشون ز دمیمتاهل با ی باشه؟ به نظرم مردا ی رو الغ  یداره مرد بفکر چاق ی اصال چه معن -

 الغره!  نقد یسرکوفت نزنه که بچم گشنمه مونده، چرا ا

 دست مقابل بشقابش گذاشت: ی دست رو کوروش 

 زنه؟ی مامان بنده، به شما سرکوفت م  گهیدست شما درد نکنه حاال د  -

 :د یه زحمت بلعدهانش را ب   یال ده یلقمه جوئ ایمح

 . ستیهم بلد ن ی دارکم نه! فقط مونده بگن، زنت بچه  -
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 شده بود با خنده گفت: یکه دور دهانش قرمز و سُس  مهرداد

 بده.  ین یزم بیمامان... مامان... س  -

.  ختیر اش یرنگ بشقاب رنگ  یرو  ینی زمب یپسرش پوره س  یبرا  توجهی ب  ایاما مح د یرا کاو ایمح  تیدر سکوت با جد  کوروش 

 دست مهرداد همزمان گوشزد کرد:  یخال خال یدادن قاشق و چنگال سرخاب نیسپس ح

 مامان با دست نه، با قاشق بخور، باشه؟  -

 شد! ی نیزمبیس  ی زدن ُسس روبه سرش داد اما باز با دست مشغول هم  یتکان  مهرداد

 . د یاما کوروش با انزجار چهره درهم کش تفاوت یو آرتا ب  د یکاوی دار مهرداد را مبا مهر حرکات خنده  گلمه 

 وقت...اون  یکه شما دست نخور  نه یچه وضع ِ خوردنه پسرم؟ اون قاشق واسه ا نیا -

 تخس و غد جواب داد:  مهرداد

 دوست دارم!  -

در جواب کوروس   ی در زندگ شانیهاحس کرد که طعنه به او زده که در جواب تمام مخالفت  ایزد و مح ایمح به  یپوزخند  کوروش 

 "داره؟  یدارم، به تو ربطدوست   "گفتی م

 *** 

جمع شده، متفکر چشم در اطراف اتاق   یبا لب  د،یکش رون یها برگال  نی از ب ی بلند  ر یها را جابه جا کرد بعد لباس حرلباس  رگال

 چرخاند.

قرار داشت،   بایز  یگلدان فانتز   کیست بود. در گوشه اتاق  شیزآرایالبته م  یکنسول و کاناپه راحت  زیبا م یشکدونفره زر تخت

 ! یالبته تابلو بزرگ دونفره خودشان با لباس عروس  واری د یرو  یهنر  یو دو تابلو   یمترباف کرمان دوازده فرش دست 

مخصوص   یمخملی دمپا دنیکرد، با پوش  ض یشبش تعو یبا لباس راحت شیهاجا کنار کمد به سرعت لباس و همان   د یکش یآه

 راه افتاد.  یی خانه سمت روشو

 را باز کرد.  ی اهرم رآبیش   ردندان،یدست جلو برد و با برداشتن مسواک و خم خسته

 اوف!  -
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بعد از تَر کردن دهان،   د یبراش مسواک کش ی رو ریشده، آهسته خمبا صورت جمع  د،یپاش  رونیبا شدت البته کلر دار ب رآبیش 

 مشغول مسواک کردن بود... 

کوروش را در    تفاوتی و صورت ب ایچهره گرفته مح د،یکشی سطح دندان آهسته م ی رو نواختک یکه براش را صاف و  طورهمان

 . د یذهن کاو

را   اش ی با کوروش ازدواج کرده بود. در تمام مدت در تالش بود تا زندگ یا از وقت بوده، ام یطنت یدخترشلوغ و ش   شهیهم د یشا ایمح

  یتنها برا  خودش ل یجا داشت، برخالف مرا همه  شیهوا شه یباشد... کوروش هم هم یکوروش، همسرخوب  یکند و برا تیریمد 

 ثبت نام کرده بود. یگریاو را در کالس باز ا، یمح یخوشحال

  یخودمان یهمانیتشکر از کوروش، م  یو برا د یگنجی پوست خود نم  یکرده بود تو یکار  نیکوروش همچ  د،یکه فهم  یوقت ایمح

 داده بود تا هم از کوروش تشکر کند هم به او نشان دهد که چقد از کارش، او را خوشحال کرده بود.   بیترت

را گشود به سرعت   رآبی! سرش را خم کرد با شتاب، ش اش زدذُق  یآرتا، خواست لبخند بزند که کف دهانش تو  اقهیتصور ق با

 تمام دهانش را با وسواس شُست...

 کرد.  یسرش را باال گرفت، نگاهش در نگاه نافذ آرتا تالق  کهنیهم

 ؟ یخوب -

 قفل شد و محکم سرش را چرخاند.  ی راهرمیش  یش رو خنک خنک بود. دست  داد، ی طعم تند نعنا م دهانش

 خوبم.  -

 حوله را در هوا گرفت.  لکسیگل رگل پرتاب کرد، مه درب برداشت و در هوا سمت مه  ره یاز کنار گ  یاحوله  آرتا

 :د یآهسته پرس  کرد، ی که صورتش را خشک م  ینیح سپس

 ه؟ یچ  ی فاخر ه یقض یدون ی تو م -

 زد:   هی درکنار چارچوب در، خونسرد تک نه یدست به س  آرتا

 ، کار خودشو کرده! آنتن   نمیبی م -

 مشتش مچاله کرد:  ی را تو حوله 
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هم حق   ایمح  دونم ی م  میاط طرف ی چرا کوروش اصرار داره ول دونم یمن نم  ه، یخود نگران ا یواسه مح ه یکه به نظر تو عاد ی اون -

 اونم هست! ی زندگ ؛ یداره چون اون زندگ

 ه کرد:گل اشارباال کشاند با دو انگشت بلندش، به مه  ییابرو لنگ

 . یدخالت کن  د یکه هست، تو نبا ی هرچ -

 به لحن قاطع آرتا زد:  یپوزخند 

 چرا؟   -

 : د یصورتش کش ی رو  یپشت به او، کالفه دست آرتا

 رو گرفته و...  مشیکوروش تصم ی نکن وقت کی خودتو کوچ م،یستیاونا ن  ینداره، نه من نه تو مسئول زندگ  یچون به تو ربط  -

 : د یحرفش را قطع بُر یعصب

 حساسه! نقد یا ارویاون  یرو  ی اونم وقت شه؟یم ت یناراحته و اذ ای که مح   ستیواسش مهم ن یعن ی! کوروش فهممی من نم -

 گر تشر زد: سرزنش  آرتا

 ... تموم شد رفت! میرو ندار ه ی بق یزندگ  یحساسه! بهرحال ما حق دخالت تو  خودی ب -

به   تیراه افتاد، بدون اهم ششیزآرایآهسته سمت م یهاانداخت سپس با قدم  رهیگ ی شده را روناراحت، حوله چروک  گلمه 

 نشست. یصندل  یتخت، رو   یحضور آرتا رو 

و کرم پودر را پاک کند، سپس با    هیتا اثرات سا د یصورتش کش یآغشته کرد و آرام رو  رپاکنیش  یمرطوب را با کم دستمال

 شد...  شیلِخت موهاخرمنکردن حجم شانه ظرافت مشغول 

 

 .د یکاوی گل را موشکافانه محرکات طناز مه  یرچشمیز کرد، ی را چک م شیهال یمیکه ا ی نیح آرتا

مهرداد را شکار   یگل را رو وار مه و حسرت  فتهیانجام دهد. امشب بارها نگاه ش  یکار اشان،ی حفظ زندگ یبرا د یبا کرد یم احساس 

 کند.  دایپ یحل مناسب کاره  تواند ی موضوع را عنوان کرده بود و چه بد که نم نیا م یرمستقیکوروش هم چندبار غ ی کرده بود. حت

 موارد سررشته نداشت!   نیبود اصالً در ا یاو در جراح کار
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جاخورد. حرارت، با شدت درون   د،یکشی تش مسطح پوس  ی رو نهیرا آرام و با طمان اش ون یلوس گل که کرممه  دن یباره با د کی

 کرد.   دایرسوخ پ شیهاتا پشت گوش  د یاش دمخون

به حرکات   فتهیو ش  ص یآرام تکان خورد، حر ش یگلو  بکیگذاشت. س  زکنسولیم ی اش را خاموش کرد، مسکوت روتلفن گُرگرفته 

 لوند همسرش چشم دوخت. 

اش داده اما عقل   ماتومیآرتا به او الت   کهنی با ا د،یکشی ماساژمانند م شیپاها ی رو ونیدر فکر فرو رفته بود و همزمان لوس  گلمه 

 و سکوت کند!  ند یرا بب ا یمح ی ناراحت کهنیقبول نداشت، مطلقا قبول نداشت ا

 بودند.   زانشیهردو عزچه او و چه کوروش!  ده،یزحمت نکش شییاش بود، کم برامثل خواهر نداشته  ایمح

 خانوم؟  -

البته صورت   شیهاو جذبه چشم   یرگیخ  دن یبا د یکرد ول  لیاش را به طرف آرتا ماگردن  وارک یخورد، اتومات ینامحسوس  تکان

 شد! خکوبیخشک  مانده بود، درجا م شیپاها یبا دستان آغشته به کرم رو ش ان یعر یپاها ی که رو یجد 

 خودش کرده بود.  ی ناخواسته، آرتا را متوجه کارها کردی را هم نم تصورش 

 به زحمت لب زد:  نیکرد به خود مسلط شود، بنابرا یسع

 بله؟  -

 تیمحکم و چندبار در نها د،یش کشفرستاد، کف دستش را پشت گردن داغ   رونیب ین یعجزشده نفسش را از ب آرتا

 گردن اش را با پنجه چنگ زد:  پوست

 ! یچیه -

 چسباند: اش نه یشده، چانه به سمت س  با گردن کج  گلمه 

 ...  من  یول  یش ی م  تیاذ یدار  دونمی م -

 وار افزود: و زمزمه  د یکش  ینیغمگ  آه

 و متاسفم!  واقعاً شرمنده  -

 زد:  یناخواسته پوزخند  آرتا
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 !ستیمهم ن -

 اش باال کشاند.شکم  ی و لحاف را تا رو د ی باز دراز کشچه طاق تشک  یپشت به او رو  تفاوتی ب سپس

آهسته   یلیخ  یهاکرم و روغن صورتش را جمع کرد در سکوت البته نگران با قدم   عی تکان داد و مغموم سر یپرافسوس سر  گلمه 

 همسرش از او ناراحت شود.  آمد ی شد، دلش نم کی تخت نزد گریسمت د

جفت دستانش را دور شکم آرتا حلقه کرد   ی بیقر  یتنگ لحاف را تند کنار زد و با دل  دفعه ک یدست خودش نبود اما  که نیا با

 پچ زد:  نییاش گذاشت و با ولوم پا نهیس قفسه  ی سپس سرش را رو

 ؟ یاز دستم ناراحت -

 و گرم همسرش را با عطش استشمام کرد:  ن یریش  حهیرا آرتا،

 نه!  -

چشمان   دنیرا کنکاوش کند. اما با د اش ی لبان مرطوبش نشست، سرش را باال گرفت تا صورت مرد زندگ  یرو  ینیلبخندغمگ 

 را نوازش کرد:  اش شیراز لبخند؛ ناخودآگاه با سرانگشت، ته  یاش بدون رد بسته

 ؟ یکنی پس چرا نگام نم ،ی ستیاگه دلخور ن -

تا   کردی م  ی او خوددار شیپ شهیرا دوست داشت اما همقد دلبرکش چه  دانستی زد، فقط خدا م  ی بسته لبخندمحو چشم

 و شکنده اش نزند.  ف یبه روح ظر یاصدمه

 م.خسته  -

 هم گذاشت.  ی با آرامش چشم رو چاند یبار دور گردن آرتا ُشل پ نیتکان داد و همان دست را ا یش را فرو خورد، سربغض  دلخور 

  یتو  شتریگل مظلومانه، خود را بفرو رفت و مه  ی کیدر تار هوکیجا المپ کنار تختش را فشرد، همه  د یدست دراز کرد کل  آرتا

 آغوش همسرش فرو کرد. 

او را به   خواهد ی م ی که مرد  کردی هم وهم داشت، هرلحظه احساس م رکیرجیج یاز صدا ی! حتی لعنت ی کیداشت از تار  واهمه

 قتل برساند و... 

 نجوا کرد:  نانیگوشش با اطم ر یدستان تنومند آرتا دور کمرش محاصره شد، ز اربن یکرد که ا ی فیخف لرز

 من کنارتم، راحت بخواب.  -
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 .یبا طعم ِ ناب عاشق ی خود زندگ یعن یکننده آرتا و حضور دلگرم  نان یشد، اطم ق یآرامش، دوباره به او تزر هی از ثان یکسر  در

 *** 

  راهنیسپس دو طرف پ گذاردی اتو را کنار م تیدر نها کند ی م ی بخار برخاسته از اتو، مکث کشد،ی آرتا م  راهنیپ یرا آهسته رو  اتو

آرتا طرف کمدلباس رفته و با وسواس کنار رگال   راهنی و پ یلباس بعد با چوب گذارد ی مرتب م یداخل چوب لباس  رد، یگی را م

 . گذاردیم هاراهنیپ

 

و دوباره سمت اتو و   د یعقب کش ی سر تیمرتب بودند. با رضا یگ وشلوارها همکمدگرداند، کاور کت  ی در فضا یچشم

 .دادند ی بازهم پرز پس م ی ول  دهیفرش خواب یراه افتاد. پرزها اش زمخصوص یم

 لب زد:   متفکر

 اتاق رو هم جاروبکشم! د یلباسارو تموم کنم با -

 شد...  دنیخودش را نمدار کرده و با دقت مشغول اتو کش ی آبپاش سطح پارجه مانتو با

 را پس زد:  اش یشانیپ ی را خاموش کرد، با پشت دست؛ عرق رو ی و جاروبرق د یرا عقب کش شیپا خسته

 اوف!  -

کاناپه    یگذاشت با نفس زدن رو   زشدهیفرش تم ی را رو ی و عطش داشت. کالفه دسته جاروبرق  خوردی آرام تکان م اش نه یس قفسه 

 ش نشست.تخت  ه یتک پا

 داد:   ینیبه ب  ینیشد، چ دست مشغول باد زدن خودش  با

 درست کنم؟   یحاال شام چ -

 ظهر، ابرو درهم قوس داد: سه  ی ساعت رو دنیبا د تیکرد در نها زی لب جلو داد و چشم ر  متفکر

 بهتره از خود آرتا بپرسم!  -

 شد. ی ریگرهکنسول برداشت و مشغول شما  ی را از رو اش ی کنج لبانش نقش بست، تند و فرز گوش  یرو  یفکر، لبخند محو  نیا با

 : کردی با خود نجوا م رلبیز
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 زودباش، جواب بده!  -

 اش شد...ناخن ی انیدندان فرو کرد و با حرص مشغول کنَدن گوشت م  یکالفه و مضطرب ناخن ال  داد، یاش جواب نمتلفن  آرتا

 شد. اندازن یخسته آرتا از پشت خط طن ی مکرر، باالخره صدا یهاشماره رُند آرتا را مصرانه گرفت، بعد از بوق  دوباره 

 جانم خانومم؟  -

 ناخن و انگشت خود را پس زد:  یتر شده اما جد آرام   رفت،ی م ی لیویلیق  "خانومم "کلمه  دنیها از شنهنوز بعد مدت شیدایش  دل

 نگران شدم؟  ،یب داد جوا ر یجانت سالمت، چقد د -

 گل با عمق جانش حس کرد. را مه  د یکه آرتا از پشت خط کش  یق یعم نفس

 شده؟  یز ی دستم بند بود خانومم، چ -

 فشرد:  نیرا شرمگ  لبش

 واست درست کنم؟  ی دوست دار  ینه، فقط خواستم بپرسم شام چ -

 

 . د یگل رس مه  زشدهی ت  یهابه گوش  ، یزن نازک و عشوه  ی دفعه صدا ک یآرتا خواست جواب دهد،  کهنیهم

 بهتر؟  یجا ه ی م یبر ده، یم  یضدعفون ی بو  یلیخ جان یآرتاجون، ا -

 دفعه تند و عجوالنه گفت:   کیوارش؛ جاخورد، زبانش بند آمد. آرتا هم با مکث مبهوت  گلمه 

 .. باشه؟یکه تنها نباش  نای تو برو خونه مامانت ا  فتم،یمن امشب ش  زم یعز -

 

 درهم خرد شد!    یاش با ناباورشکست، قلب عاشق  صدای بلند اما ب یزیچ

اش... حسادت؛  گلو و حلقوم   یشده تو  رکِشیپرست قطع کرد، بغض؛ تتلفن را حواس   ،یامبهوت و ناباور بدون گفتن جمله  گلمه 

 بودن!  جیاز ترس و گ ی بیبا ترک یخشم و ناراحت  ی گل را نشانه گرفت... حتقلب مه  م یاز کمان رها شده، مستق یری مثل ت

قوس   ی از رو افته یو شور امتداد  ز یقطرات ر زارش،ین یهاکاسه چشم  یسرش آوار کرده بودند. اشک؛ ُشره زد تو  ی رو یپتک انگار

 شد.  دهیزبانش همراه بزاق دهانش، دردمند بلع ی طعم شور و گس اشک رو بازش،مهیلرزان و ن  یهالب  ی گونه تا رو
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 .اش یفرش و چنگ زدن به گلو  یاش رو گل با فرو افتادن باره هق هق بلند مه  کیآهسته تکان خورد و ...  ش یگلو بکیس 

 شیاههقو هق   د یلرزی م بانهیاش غر... تنشدند ی گرد و گردتر م  شیهامردمک چشم  کرد، ی تقال م ژن یاکس یاذره  ی برا دهانش

 ...رسند ی تا به ضجه م شدند ی بلند وبلندتر م

 اش یشانیسوزناک و مبهوت پ ش،یهاخزان نشسته پشت پلک کرد، یکرده باشد! ابداً باور نم  انتیکه آرتا به او خ شد ی نم باورش 

 "آرتاجون... آرتاجون... " د یکشی ش باقدرت خط ماعصاب و روان  یآن زن رو  یلعنت  یاما صدا شد ی... باورش نمد ییفرش سا ی رو

 چهره سرخ شده و با صورت پر از اشک، ناالن کرد:  با

 تاحاال صداش نکردم!   یجورن یکه زنشم امن  -

  ی دو بار... مشت سوم را درحال د، یکوب قرارش ی قلب ب  ی درست رو اش نه یقفسه س  ی دفعه دستش را باال کشاند و محکم رو کی

 که صدا در چهارطرف اتاق محکم پخش شد... یطور  د یکش  یدردآور  غ یبغض و خشم جقلب دردمندش کوباند که از شدت  ی رو

 لبانش نشست که طعم دهانش را هم گس کرد. ی رو یاش رسوخ کرده بود، لبخندمضحکصورت  یرو  گونه لیس  اشک

 باشه!  اش وونه یزن د ریاس  تونستی ! تا چقد مازش یباشه اون مرده و ن ی کنه، باالخره هرچ انتیبهم خ دمیبا -

 

  یحت ایزدن اش  موقع پس شیهاآرتا، اخم و تخم  یهاصبورکردن  کرد، ی م ی کاوریچندسال را در ذهن آشفته اش ر  نیا مدام

  فتیکه آرتا ش  یهاشب  یحت  ایبرود  رون یب ییقادر نبود تنها یمثل مردم عاد  کهن ی. اییبه او در موقع تنها دش یشد  یوابستگ 

 خاله اش گالره!  ایباشد  نشحتماً شب را کنار ماما د یشبانه داشت با

 

 د یترس ی دکتر حاذق بروند اما او م   کی شیهم بست، آرتا بارها تالش کرده بود تا او را مجاب کند پ  یچشم رو  یبا درماندگ خسته

 د یفهمی و نم کرد ی م مکه شب و روز را گ  یطور  کرد؛ی م یحسیکه او را دچار ب ی زیباز دکترها متوسل به دارو و قرص شوند، چ

 ! گذردی اطرافش چه م

 جه یبرد تا درمان کند اما نت یدکتر روانشناس  ش یزد، بعد از شش ماه، باالخره طاقت آرتا طاق شد و او را به جبر پ یزهرخند 

 خودش هم بترسد!  ه یاز سا ی نوع حاد شود که حت یبایاز قبل دچار فو  شتریبود که او ب نیا اش یابیکام

روز   نیاول یماجرا ر یبروند... در واقع آنقد درگ کایدرمان به امر  ینکرد، قول و قرار آرتا هم باد هوا بود که برا یهم اثر  یدارودرمان

 گل را فراموش کرده بودند! مه  ی ماریاشان شده بودند که هردو به کل، بپرتنش
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 کرد:   بیهم ک ی را با بغض رو بازش مه ین یهالب

 ... آخه چرا؟معرفتی نامرد! ب -

 .شد ی گوشش تکرار م  ینحس زن، با مداومت تو یصدا

 :د یکش  غی دل با نفرت جگذاشت و از ته  شیهاگوش  ی دستانش را رو ناگهان

 ... خدایشو... بسه... ا شو... خفه خفه  -

 با عجز ناالن کرد:  بارنیا

 خدا... -

  یهاو پراز حس  جیگ  د،یچیپ وارن یخودش جن یتو  ده یفرش دراز کش یرو  پناهی و ب   تنها کرد،ی بند دل آدم را پاره م شیهاهقهق

 متضاد بود... 

 خود بود که متوجه گذر زمان نشد. یچقد در همان حال ماتم درحال خودآزار  دانستینم

  یخوردن اجزا نیو طعم گس دهانش باعث چ سوختی م  شیگلو  د،یبزاق دهانش را بلع یباغ، به سخت یال یو زنگ  یصدا با

 صورتش شد.

 داد:  ی زنگ را نداشت! متعجب به زحمت سرش را تکان یابداً قصد رهاکردن شاس  داد، یکه مدام زنگ را فشار م  یکس

 داره!  د یآرتا که کل -

و ممد ستون کردن  با عجز  کرد یگزگز م  شی. کمر و پاهاد یزبانه کش ش یگلو خ یب یزمزمه کردن اسم آرتا، بغض سمج با

 اش را باال کشاند...و کرخت تن  ن یسنگ  ،یقال  ی اش رودستان

شود که وحشت زده دستش را   نیزم  یرفت و کم مانده بود دوباره نقش رو  جیکمرش را صاف کرد که سرش گ  نیو سنگ  ُشل

 ستون کرد.  وار ید ی رو

 خدا! ی ا -

 راه افتاد...   فونی آسه آسه به طرف ا  داد،ی که سرش را محکم تکان م   ینی مغزش بود، با تعلل درح ی زنگ مثل سوهان رو  یصدا

 : د یگرفته پرس خش یبرداشت و ُشل با صدا زده خی یرا با دستان فون ی که آ زدند ی اطراف سرش، ستارها چرخ م  دور 
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 ه؟ ی ک -

 ! نمیاز اون طرفم... اوف وا کن بب زنمی تو مدو ساعته دارم زنگ خونه   ییکجا  ،یگلمه  یداد مپوف! سکته  -

 جود آورد: گل به صورت آشفته مه  یرو  یخند کج  ا،یبا تم ِ نگران مح  یشاک لحن

 وا شد؟ -

خنک   واری د یاش را رو نبض زده  ی شانیگذاشت بعد درمانده پ شیرا آهسته سرجا  فونیآ د، یرا شن یبرخورد درب آهن  یصدا ی وقت

 قرار داد. 

 بود.  دهیچیسرش پ یتو  ی بیدرد عج  دن،یاش داغ بود و مغزش سرش درحال جوش کله  پس

  ختن،یخاطر اشک ربه شیهاچشم  یداشت از طرف  ید ی. عطش شد کردی م یحالی حال خودش نبود، احساس ضعف و ب ی تو

 اش در آورده بود. تن  یو دمار از بدن و اجزا سوختی م

 ؟ یتادسیچته؟ چرا اونجا وا یگلخدا، مه  یوا  -

  ه،ی رگریباره خودش را در آغوش او پرت کرد، محکم و بلند زد ز کی  یب یقر یتنگ را پشت سرش حس کرد با دل  ایمح حضور

 . زدی مبهوت، ضجه م ی ایآغوش مح ی سوزناک و بلندبلند تو

 گل، خشک ماند:پشت کمر مه  ایمح دست

 !شده؟ی چ -

 : د یرا محکم باال کش اش شدهب یک ی نیگل بلندتر از قبل شد، بمه  هقهق

 نپرس!  -

را سنگکوب   اش ق یرف حالی گل را مقابل صورتش گرفت با دستان سردش، دو طرف صورت بمه  سیصورت غرق خ  ده، یترس  ایمح

 شده زل زد: 

 ؟ یزنی زار م یجورن یچت شده؟ چرا ا اخدا،ی -

 را چنگ زد:  ا یباره شُل، مچ دستان مح کی پلک بست  کهن یهم گلمه 

 حالت تهوع دارم...  ره،ی م  جیرم گس  -
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 .کند ی اش را تحمل مبه زحمت بدن  شیو پاها دهیچیاش پدل و روده  کردی احساس م اورد، یباال ن  ی زیعق زد اما چ هوکی

 م؟ یترسونیم  ی دار  ؟یکنی م ی جورنی! خدا مرگم بده، تو چرا ایوا  -

 زد:  ی زهرخند  گلمه 

 ! رمیمی دارم م  -

 :د یدم ایاز پس سر مح دود 

 مبله...  یرو  نیبش ای... بنیبش ایب زم، یخفه شو عز -

 :د یرا جوئ شیهالب   یمبل، نگران و عصب ن یبه طرف اول حال،ی گل بکشاندن ِ مه  نیح

 دفعه؟  کی شد ی حالت خوب بود! چ شبیآخه تو که د -

 :د ینال حالی ب گلمه 

 آرتا...  -

لبه مبل قرار   ی گل رومبل رها کرد و سپس سر ِ مه  ی را رو اش قیبه مبل خم شد و رف گرفت رو  ی گل را به سخت کمر مه  ا،یمح

 را هم پشت کمرش جا داد:   یمشک  یا  رهیداد و کوسن دا

 ا؟یحتماً فشارت افتاده... اومدم تکون نخور ارم،یب یز یچ یقند برم واست آب  قهید  هی  نیبش -

 بود. آرتا... شانیتنگ و پرهم فشرد، دل  ی هم فرو بست و لبان تَرش را محکم رو یدارش را رونم  یهاچشم  گلمه 

 اما خسته و عاجز بود.  د یرا شن خچالیبرخورد ظرف و در  یصدا

با سر وصدا سر   زد، ی را هم م یاشه یش  وان یزرد داخل ل اتیکه با قاشق، محتو ی نیزده حهراسان و شتاب ایمح قه، یچنددق بعد 

 :د یرس 

 ! کنهی بخور، حالت رو خوب م ای... بزم یعز ایب -

شد، پرعطش شربت را جرعه   ریدهانش سراز ی شکر تو یشده پرتقال با انبوه  ظ یباز کرد که شربت غل یرا کم شیهالب  باضعف

 ... د یجرعه نوش 
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  یاز عرق رو  سی که خ اش ی آب شرتی مات به ت د،یکاوی گل را مدور صورت مه   سیآشفته خ یسرخ و موها متعجب به چهره  ایمح

 ذُق اش زده بود. ی اش تو سرخی نیبود. بدتر از آن چشمان پوف کرده و ب دهیاش چسبتن

و حال روزش، او را    کردی گل، دلش را خون ممه  نیبه روز در همه جا بنگرد، ا لیبا استا کیش  شهیگل را همعادت کرده بود مه  او

 !دادی سخت عذاب م

 

و خفه   د یعقب کش شیهالب  ی را از جلو ی ا شه یبزرگ ش  وانیترشده بود که لکم  اش جه یعف و سرگحالش جا آمد، ض  ی کم گلمه 

 لب زد: 

 . یمرس  -

 مبل نشست:  یکنجکاو کنارش رو  ایمح

 به سرت اومده؟  یچ -

با او حداقل درد   د یبوده و با اش ی بچگ  ق یباالخره رف ایو آن، مح نیا شیکردن پ ی گل تازه تازه بود، بس بود خودداردل مه   داغ

 نه؟  ای کرد ی ودل م

 . زدی م  ادیاز درون فر یکس

 "نکرده! انتیاشتباه نکن، آرتا خ "

 را کنار زد، بدون مقدمه گفت:  بافشی منف  افکار

 کرده...«   انتی» آرتا بهم خ  

 زدند!  ن رویاش هم از کاسه ب باز ماند، چشمان یچنان جاخورد که دهانش به اندازه توپ گرد  ایمح

 نه!  -

 و جمله هضم نشده در پس ِ افکارش راجع شخص آرتا بود.  ینشانه ناباور ا یگفتن مح  "نه " نیا

 بود.  دهیبست بدون راه رس بن  کیرا باور کند اما باز، به   دهیپلک زد بلکه آنچه شن ی جی پشت سرهم با گ چندبار

 !  انت؟ یآرتا و خ ؟یگی م  یچ -
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 زد:  ی پوزخند تلخ گلمه 

 ! شهی اورم نممنم ب -

 حرفش را مزه مزه کرد:  ی با ناباور ایمح

 کرده که...   ی! کار؟ید یازش د ی تو چ -

 : د یگل، بزاق دهانش را سخت بلعمه   قیو عم  ینگاه جد  با

 ... ہباشه ک ی زیچ یسوتفاهم د یشا ؟یمطمئن نقد یکه تو از کجا ا ن یمنظورم ا   -

 پچ زد:  نیو زهرآگ  ی تلخ با

 ؟ یکنی م کاری چ یخونه، تو باش  ادیزن شوهرت رو با هزار ناز و عشوه صداش بزنه و شوهرتم شب ن هی اگه  -

 

هرگز در   اش قیگل رف کند، باالخره مه  تیکرد که طرف جانب را رعا یباور و ناممکن بود اما سع رقابلی غ ایمح یبرا هاده یشن حجم

 روز در آورده بود!   نیو به ا  ختهیراو را بهم  طورنیکه ا  دانستی م ی زیدروغ نگفته بود، البد چ ه یبه او و بق ی زندگ

 کج کرد:  یزده با هول سرفکر، شتاب نیا با

 ؟ ید یزنه رو د -

 : د یرا محکم گز لبش

 باشم!  دهیکه اونو د  رمینم  رونیمن اصالً از خونه ب -

 : د یکوب  شیران پا ی رو یمشت

 نتونه قاب شوهرت رو بدزده!  یعوض ه یباشه که  ت یزندگ یحواست پ د ینبا ،یگلد آخه مه  -

 را آهسته مالش داد:  کرد یو درد م  سوختی م  بیکه عج  یو کالفه با دو انگشت سبابه و شصت دور چشمان نیسنگ 

 ناسورم نشو!  ی نمک رو گه یدلم پرخُونه، تو د  یمن به اندازه کاف -

 : د یکش ی پوف ی عصب ایمح
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 م؟ یریسرمون بگ  ی تو  یچه گِل د یکلمه بگو حاال با  هی حرف نزن،  یحاال واسه من کتاب -

را درهم   شی انجام دهد... آرتا تمام باورها یکارچه  د یبا دانستی خودش هم نم قتاًیسکوت کرد، حق یدردمند با درماندگ گلمه 

به   هی قض نیبا ا توانستی واهمه داشت، نم ید، از هر واکنش بو  یخال ی خال کرد، ی اش خطور نمدر ذهن ی زی چ چیشکانده بود. ه

 مردانه بشکافد.اش را هم ناجوان او را خرد کند و قلب شتریتوانست سکوت کند تا آرتا بی هم نم یاز طرف د یایکنار ب یراحت

 *** 

نبود که از   ی زیچ ش؛یگل و تکان دادن پاهادرهم مه  یهاشده بود، اخم  ره یبه دخترش خ  یرچشمیمشکوک ز لدایگ

 دور بماند. اش نیزبیتچشم

نبود که   یزیگل، چها و نگاه کدر دخترش بپرسد اما سکوت مه چشمبه حال و روزش خصوصاً پف راجع  کرد یم اش ب یترغ یحس

 رد.دوست داشته باشد و معتقد بود با درد ودل مادرانه، رگ خواب دخترش را به دست آو

 گل گذاشت:مه   یجلو تیرا باجد  هاب یس  یاش، بشقاب حاو کردنرا بعد از پوست گرفتن و قاچ   یدماوند  بیافسوس س  با

 افتاده؟  یاتفاق -

 او بود، حواس پرست داد:   خیاش گرفت به مادرش که م وهم  کنندهره یاش را از نقطه خخورد، سر و گردن  یتکان

 ؟ یچ -

 داد و آهسته دستانش باال پراند:  اش ی نیبه ب ی نیچ لدایو گواه اتفاق بود، گ  یناراحتدارش هم علت پررنگ خش یصدا

 ! ختهی بهم ر نقد یرو بگو که فکرت رو مشغول کرده و تو رو ا یز یمن چه بدونم! همون چ -

  ن یشد و ح ییایاش، در زده نگاه نم  بارهک ینداشت،  ینینشقصد عقب  ی کرد، بغض لعنت  یاش پر و خالکاسه در چشمان گلمه 

 .د یغلت شیهاگونه   یاشک هم رو   زیگفتن راز سر به مهرش، قطرات ر

 مامان... من و آرتا... من و آرتا... -

 نشاند: یشانیپ ی نشدن و نگران شدن رواز متوجه  یاخم لدایگ

 ؟ یچرا لکنت گرفت ؟یتو و آرتا چ -

 چنگ زد:  ی و عاص د یکوب شی ران پا یبا ضعف رو  گلمه 

 بگم؟ من... من...  یجوری چ دونم ی آخه نم -
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 امان نداد:  لدایگ

 که...  ی کرد کاریچ  ؟یکنی م  نیاوا! چرا همچ -

 پراخم افزود:  یقاضکه ی ی با ناباور ی از مکث بعد 

 گل!رو بگو مه  راستش جا؟ن یا یامشب اومد  ی آره! تو با آرتا دعوات شده.... آره، قهر کرد ؟ی نکنه واسه قهر اومد  -

 

 : د ینال یدارزنگ   یفرستاد و باصدا نییسرش را پا نیدردناکش را به زحمت فرو داد، شرمگ  بغض

 من هنوز دخترم!  -

بازش را به زور  دهان  ی با ناباور لدایفرما شد... گحکم  لدایلوکس گ ییرایسکوت محض در سالن پذ  یاقه ی خشک شد، چند دق لدایگ

 و محکم گفت:  یگل؛ موشکافانه، جد رو به صورت گرفته مه  میبست و سرش را جنباند مستق 

 گل؟« مه  یرو ازمون پنهون کرد  ی تو چ ؟ی که هنوز دختر  هی ! منظورت چ؟یچ ی عنی »

 :د یاش لرزشد و چانه  زیخمهی ن لدای گ ی و درمانده رو  کالفه

  ست ی... به خدا دست خودم نشهیناخودآگاه بدنم سفت م ادیآرتا سمتم م  یبگم... من.. من وقت یجور... چه مض یمامان، من مر -

 ! آخه... آخه... کنمی چرا قفل م دونم یخدا نم... به شمیمنقبض م هوی  ره یگی آرتا دستم رو م ی وقت

 : د یمحکم کوب شیپا یمبهوت رو  لدایگ

 آرتا بفهمه تورو...  ،یشد   وونه ید ؟ یگی به من م ی دار ه ی حرفا چ ن یا ؟یگی م  یچ -

 

 را مظلومانه در آغوش گرفت:  شیهاخود جمع شد بعد دست ی تو وارک یتریهس گلمه 

 ... دونهی آرتا م -

 : د یصورتش کش یرو  ی ناباورانه دست لدایگ

پسر   ی لیباشه؟ بابا آرتا خ فتادهین تون ن یب یاتفاق  چ یاما ه نیکن  ی باهم زندگ رسقفیچندسال ز شهی! مگه مشهی باورم نم -

 تا ...  کردی ست و کار خودش رو به زور م همش بهونه  نایا گفتی بود م  یاگه ی! واال هرکس دهی خوددار
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 فشرد: شیهاندندا  ر یگوشت لبش را ز  ظ یگل، با غو چانه لرزان مه   یباران یهاچشم  دنید با

 کرده که تو...   یتا کار آر ه؟ی واسه چ ته ی گر  گهیاالن د -

... آرتا  کردی سوزناک هق زد، مظلومانه و با درد ناله م یاخفه  یدستان لرزانش پنهان کرد و باصدا  یش را توصورت  گلمه 

مشکل نرفت تا    ن ی. پس مقصر، خودش بود که دنبال درمان اآوردی باالخره کم م  ییهرچقدر هم که مرد خوددار و تودار بود اما جا

 !د یرس  ک یبار ی ه جاکارشان ب

 امشب آرتا با آن زن بود؟!  کهن ی... اکردی خط، افکارش را مسموم منازک آن زن از پشت یو صدا آرتا

 داده؟  حیترج  بهیزن غر کیاو را به   یعنی

 واضح بود!  جوابش

زن نصف و   ش یپ ادیب کنه،ی ول نم   یآرتا اون زن رو با اون همه لوند  گه،یمعلومه د  "دل به خودش زد.  ی تو  یپوزخند  ناخودآگاه

 "اش بزنه!که بازم مثل هربار پِس اش مه ین

 

نامناسب  ی دشوار بود اما اوضاع روح  ی کم ش یگل برامه  یهابا آنکه هنوز از شوک خارج نشده بود در واقع هضم گفته  لدایگ

خبر نداشت، افسوس   ی مشکل بزرگ نیبوده اما از همچ گوششخیب شینوای تر بچندسال دخ نیکه در ا  کردی م اش نیگل؛ غمگ مه 

 کننده پچ زد: دستان لرزان دخترکش گذاشت، دلگرم ی رو تتکان داد و بعد دس  ی سر ی خورد با ناراحت

جلو روت   یراه  هی هاست، شک نکن حرف  نیعظمت خدا باالتر از ا ی ول  بهیعج کمیکه شده... درسته مشکلت  ی غصه نخور، کار -

جان؟ حاال  باشه مامان میهست بشه، پشتت   یداشته باش و از ته دل بخواه تا کمکت کنه... من و پدرتم هرچ  مانی... بهش ازارهی م

 بخواب که تا فردا خدا بزرگه.  ریو بعدم راحت بگ  ر یه دوش بگ ی نکن برو  ال یفکر و خ نقد یهم ا

 گذاشت و دردمند ناالن کرد:   هم یپلک د یناام گلمه 

 ... خودت درستش کن...ایخدا -

باره با حرف مادرش؛   کی اش،ی به اتاق مجرد ی منته ی راه افتاد سمت راهرو نیسنگ  که نیاز جا برخاست، هم ی با مکث سپس

 وسط راهرو ثابت ماند. 

ان شاءاهلل خداوند خودش همه مشکالتت رو به حق صاحب سفره   کنم یم  نهیسکی بی امامزاده صالح، برات نذر سفره ب رمی فردا م -

 ...  کنه ی درست م
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 شد...   قیاش ترزدرون فکر و ذهن  ید یاش را احاطه کرد. ناخودآگاه کور امتمام بدن  یب یحس قر د،ی لرز  بیوجودش قر  دفعهکی

 ممنون مامان... ممنون.  -

شد تا به اتاق  نییآهسته باال و پا اشنه یرها کرد، قفسه س  قیاش را عمقدم برداشت، نفس  نیجمله، سنگ  ن یاز گفتن ا بعد 

 .د یرس  شیهایبچگ 

ش جمع  صورت ی از رو ع یسر ی لیزد که خ  یو مرتبش، لبخندمحو زیاتاق تم  دنیبود، اما با د  یفرار روزهانیاش ااز چهره  لبخند 

 شد.

 طور بود که قبالً وجود داشته بود. همان  ز یهمه چ د،یواتاقش را کا یایکنار درگاه تمام زوا کرخت

اش قاب عکس دخترانه  ینگاهش رو  ،یتنگ دل  یهازد با چشم  هیتک ی زد بعد با آهسته درب را بست، به در چوب یسخت یپلک

 ماند.  خکوبیم

 فرق که هنوز دختر بود!   نیتر از آن زمان شده با اتر و جاافتاده زد، حاال ظاهرش فرق کرده بود. زنانه  یپوزخند 

 

 خاموش و روشن شد. اش لیصفحه موبا د، یلرز ششیکوچک آرا  ز یم  یرو اش ی گوش   دفعهکی

 مشت مچاله کرده بودند. یانگار بند دلش را تو  د،یلرز  دلش

 داده بود.   امیآرتا پ حتماً

 و استرس صفحه را باز کرد...  یتنگ چنگ زد. با دل  زیفکر خطور کرده، عجوالنه و فرز تلفن را از م نیباره با ا کی

 "بهم خبر بده!  یگل، نگرانتم... اگه اوکمه  ی خوب "

نفرستاده   شیبرا ی خشک و خال امیپ ک ی یشوهرش که حت  یتوجهی زد از ب خ یمنبسط شد!  ی اش به سرعت نورمنقبض شده قلب

 بود تا حالش را بپرسد!

 سرش را باال برد و چشم در حدقه چرخاند:  یناکام با

 ! رمی... کاش بمرم ی... کاش بمای... خداایخدا -
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 گل و آرتا) باغ، خانه مه  الی ) و

 

که چند   یالبته سردرد  اش یحالی با ضعف و ب اش ی نبودن اوضاع روح زان یزل زد، م اش ده یو جوئ  دهیخراش  یهابه ناخن ظ یباغ

 منافات داشت. ب یروزه خواب و خوراکش را زهر کرده بود، عج

 

 دلشوره اتفاق را داشته بود و حاال... شه یو آرزو، هم ایرو ک یشده بود  شیآرام برا ی کرده بود که زندگ چه

وارد    مید و مستقرا بهانه آور  یراست خستگ  ک یحرف،  یکلمه ا  یحت ای ح یتوض چیاشان رفته بود آن هم بدون هاتاق یتو  آرتا

 حمام شد!

 کرده بود که...  انتی خ نیقی آرتا به  کهنیاش، اافکار زنانه  یخوره شد رو  شک،

  د یباقدرت مدام تاک یاشتباه کرده اما فکر مسموم د یو آرام باشد، شا ندازدیخودش را گرفته بود تا داد و غال راه ن یجلو  ی سخت به

 "وسط است!  یزن  یتنها نبوده و پا شبیآرتا د  "کردی م

 

 : د یکانتر کوب ی سطح چوب یرو یعصب

 آخ!  -

 . کردی گز گز م شیاش چشم دوخت، جابه کف دست قرمزشده  ی و حرص یعاص

  یباز شود. سپس حرص اش خیبشقاب گذاشت تا  یتو  د یکش رونیب ز یکرد با فکرزهرآلود، بسته گوشت را از فر یاقروچه  دندان

 در آورد.  نتیاز کاب یآورد، از قصد با سر وصدا ظرف گود   رونیرا گشود و ظرف برنج را ب نییپا نتیکاب

سپس بدون مالحظه   ختی ظرف ر یبرنج را تو مانهیدو پ تیاهمیاما ب سوختی م شیهاچشم  زد،ی تند تند نبض م اش قه یشق

برنج همراه قدرت آب از ظرف   یو کم د یجه رون یآب پرفشار ب رآب،یش  گرفت اما به محض باز کردن  رآب یرش یهمان ظرف را ز

 ...د یپاش   گللباس مه  ی کف سنگ آشپزخانه و جلو ی پرتاب شد رو

 ! یلعنت  -
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و بعد با کف   د یسطح سنگ براق کش  یظروف را محکم رو  زکردنیسنگ کوباند، دستمال مخصوص تم یظرف را محکم رو  ظ یباغ

 را پس زد...  اش ک یتون  ی رو یهاست، برنج د

 ؟ یکنی م کاری چ -

بود،   س یاش که خقسمت شکم  قای لباس دق ی و دستمال از کف دست چپش افتاد، نگاه نافذ آرتا رو  د یاز ترس کش "نیه "

 خونسرد سرش را باال گرفت با چانه اشاره کرد: 

 ه؟ یوضع  نیا -

 مردمک در حدقه گرداند: گلمه 

 . نیروم، هم د یپاش  ییهویآب حواسم نبود  -

 گل نبود. مه  ند یدار آرتا، خوشادر سکوت نگاهش کرد، نگاه جذبه   نیو سنگ   یجد  آرتا

 کرد:  ظ یشد و با لجاجت غ لیگل گذشته تبد هو به مه   کی او رو شده را ابداً دوست نداشت،  شیدستش پ  کهنیا

 ؟ یکنی کارا نگام مچرا مثل طلب  ه؟ یچ -

لجوج   یاانگار دختربچه  کرد ی م نیریمحبوبش، او را ش  یحالت تهاجم نیخودش را گرفته بود تا نخند، ا یبه زحمت جلو  آرتا

 . کردینگاهش م  بود و با اخم  ستادهیمقابلش ا

 و متفکر لب زد:  د یاش کشمردانه  یهاانگشت سبابه و شصتش را دور لب  دو

 ؟یکن ی غذا درست م یخوای م -

 به لب نشاند: یحکشخندمض ین گلمه 

 ! ی ناهار درست کنم... البته شما اگه بزار خوامی که، م ینیبی م  یدار  -

 !شدند ی م داریکه به ندرت پد  ییهااز همان خواستی اش رخ داد، دلش قهقه مردانه م یمشک چشمان  نیب ینیچ

 رستوران و...  میری و با بنده ناهار رو م  یپوش ی مانتو م نیترخانوم خوب خوشگل   ه یولش کن، شما برو مثل  -

 :د ییدندان سا نه یبه س  دست

 وقت به چه مناسبت؟ اون  -
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 باال انداخت: ییابرو آرتا

 مناسبت داشته باشه؟  د یبا رون، یبا خانومش بره ب خوادی م  یمگه هرک  -

  ی او حالت جد  ی جلو توانستی اصالً نم آورد،ی آرتا کم م  یجلو  شهیهم کرد ی قرار داد، حس م  یشانیپ  یرو  ی دست ی جیبا گ  گلمه 

 :د یاز قبل توپ تری . جد کند ی پرعشوه اش، دوباره او را سرکش مبا آن لحن  گریزن د ک یخود را حفظ کند اما نه، حضور 

 ! گهیبخواب د ریبرو بگ  آد؟ یخوابت نم ؟ینبود  فتیش  شبیندارم... اصالً مگه تو د رونی من حوصله ب  ،یحاال هرچ -

 

 اشان شد...اتاق  یراه ی حرف چیبا تاسف بدون گفتن ه تیکرد. در نها ی گل جاخورد، با تبسم مکثمه  ی تند  از

وبلندبلند در   تمیپر ر زد،ی م یناسازگار یاش گرفته بود که بنامشت  یرا تو  قرارش ی قلب ب  یاتاق، انگار کس ی رفتن آرتا تو با

 .د یکوبی وار م طپش اش نه یجداره س 

  یکرده بود تا صدا بیک شیهالب ی هق زد. دستانش را محکم رو صدای زانو نشست، خفه و ب  ی رو نتیکاب  یجلو  مغموم

 را آرتا نشنود.  شیهاهقهق

اما با درد، عذاب وجدان و ترس از دست دادن آرتا، اوقاتش را   د یکشی و قلب اش منجمد بود، نفس م  یدلش باران  یروزها، هوا نیا

 ...د یرس ی خط مبه ته  اش ی ... زندگشد ی حتماً نابود م گرفت،ی آرتا را از او م ی. اگر آن زن لعنت کردی م  نیتلخ و زهرآگ 

 

گل دوباره  تا بلکه مه  کرد ی و چشم چشم م  د یکشی صورت ملتهبش م یمدام دست رو   کرد،ی م  یکالفه طول و عرض اتاق را ط آرتا

رستوران در واقع   ی... قرار ناهار تو کردیم  جیداخل بعد از آن لحن تند، او را مبهوت و گ  یاو تو  امدنیشود اما ن دهیسمتش کش

قرار با    کیکند  اش ی با او حرف زده بودتا راض مارستانیکه دو ساعت تمام در ب ی همان زن "تبسم نکوهش "به راجع خواستی م

 دهد.  بی گل با حضور خودش ترتمه 

 کرده بود! ی کالهش قاض تازکی باخبر شود،  ان یاز جر کهنیبدون ا  شه یگل مثل هممه  اما

 ... کردیرا خشک م  ش یموها ی سشوار روشن کرد و تند و عصب ظ یسپس با غ  د یدارش کشنم  یموها  ی تو یاپنجه نیخشمگ 

 ! رهیگی م  افهیوقت خانوم واسه من قمنو باش... نگرانشم، اون  -
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  ندازد،یطرف آرتا ب ینگاه یحت که نیدرهم وارد اتاق شد، بعد بدون ا یهااخم گل با که مه  دادی م راه یبه خود بد و ب رلبیز

برگشت   کهنی و هم بستی را م شیهادکمه  ظ یب غ ، یبه همراه شال بلند  یکمد رفت و با برداشتن مانتو دم دست ی جلو م یمستق

 آرتا شد. نهیبه س  نهیس 

 اشاره کرد:  یباال رفته، جد  ی دست به کمر با ابروها آرتا

 ؟ یکجا به سالمت  ،یشال و کاله کرد -

 کرد: ی قروچه ا دندان

 برم؟  تونم ی تموم شد، م نت یو ج  نیبرم مغازه بخرم! س  د یروغن تموم شده با -

 بود.  ده یاش دمشترک  ی گل در طول زندگبار از مه  ن یاول ی بود که برا یاتازه  ی زهایچ ترش،بیبا گارد عج ی رفتار د یجد  جهبه

 را از او پنهان کرده بود.  ی زیچ ک ی ایناراحت بود  یز یگل از چ... مه د یلنگ ی م  ی زی چ کی کرد، یم احساس 

 رفتار او.  رییعلت تغ نیاز ا ی صورت همسرش را کنکاوش کرد به دنبال رد ی تر اجزابار موشکافانه  نیا

 ؟یکنی ! چرا بِر و بِر منو نگاه مه؟ یچ -

 کرد!   ی بود و حاال با سماجت در چشمانش زل زده و باتحکم از او سوال م یفرار  شهیاش هم رهیقبالً از نگاه خ گلمه 

 :د یکش شیهالب  ی زبان رو  یرگیخ با

 شده؟  ی زیگل، چمه  -

 نقش بست: اش دهیپرلبان رنگ   یرو  یپوزخند 

 ؟ یدونی خودت نم یعنی ؟یپرس ی چرا م  -

 مات و گنگ پلک زد: جاخورد،

 ؟یزنی حرف م  ی از چ دونم، ی رو نم  یچ -

 را کتمان کند. وقاحت تا چه حد؟!  شبی د ه یآرتا قض کردیکرده لب فشرد، احساس نم ظ یغ گلمه 

 : د یحسادت غر ی از رو اراده یب

 اوقعاًنکه! برو کنار...   -
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  یهادندان  ی اش از البه الاش شد و لحن مشکوک پنجه  ریآرتا به زور رد شود، مچ دستش اس  یخواست از کنار پهلو  کهنیهم

 :د یجه رون یب اش دشدهیکل

 ؟ یکنی رو م بیعج یکاران یبا من و خودت ا یکردم که دار  کاری من چ ؟یگی واسه خودت شر م ه یچ -

 چشم درشت کرد:  گلمه 

 با اون...  شبیتو که د ای کنمی م ب یاوهو! من کار عج -

 گونه و آرام لب زد:قورت داد و محتاط   ظ یحرفش را با غ ه یبق

 نبود؟ شتیپ شبید  یکس  ؟یبود  فتی واقعاً ش  شب یتو د -

 :د یکش ی پوف ی اش را چنگ زد با گنگ شده پشت گردن  سنگکوب

  ی دارم چه غلط مارستانیب ی تو  یپس فکر کرد  گه،یتنها بودم؟! معلومه د شبیکه د ی چ ی عنیتو؟  یزنی حرف م ی ... از چایخدا -

 گل نکنه تو... مه  کنم؟ی م

به هدف. شک داشت به آرتا با وجود همان زن  آرتا، خشک ماند. زده  یهاصورتش باصالبت گفته  یگل روو منظوردار مه  خیم نگاه

 ! یکن لعنت خرابخانه

 لب آرتا، کج و پرتمسخر باال رفت:   گوشه

   ؟ی ... تو به من، به شوهرت شک کردنهیپس ا -

 گل کوباند: مه  یشان یکنار پ قاً یکمد دق ی مشتش را رو یبود. آرتا باکالفگ  ادرسایگل، واضح و فرمه  سکوت

 چرا؟  -

 را در کاسه گرد کرد:  شیهاشده چشم  یتند آرتا، عاص اکشنی زده از ر وحشت

 چرا؟! یآرتا؟ چ  ی شد  وونهی د -

 :د یپرس  یشده اما لحن کامالً جد زد و صورتش را جلوتر کشاند، با تن بم  ی صدادار یپوزخند 

من هوسباز  ی دونی م نم یو مطمئنم ا یشناس ی تو که بهتر از خودم  منو م  ؟ یبهم شک کرد م،اضتیهمه سال ر ن یچرا بعد ا -

 طلب! فقط... بدونم تنوع چه  ای ستمین
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 وار آمرانه گفت:که زمزمه  ینیگل امتداد داد و در حتا چانه لرزان مه  د یبا ظرافت کش قه یشق یاش را از رو اشاره انگشت

  د یند  د،یند  یول  دمشیهمه سال کنارش مثل پروانه پرست نی... امعرفتهی هم ب ی لیخ... معرفتهی که ب ی کی... هیکی»دل ِ من خراب  

مثل من؛ عاشق   ی مرد ی دونی چه برسه توجه از طرف من! م ومده یبه چشمم ن ی حت ی دخترچیکه ه  د یکه پا به پاش سوختم... ند 

  د، یدختد لرز  ه یدلم واسه  باره ی ... یهرکار  یتوجهی ... م کنهی واسش م  ی همه کار اد، یخوشش ب تردخ  هی از  اناًیاگه اح یول شهینم

 ... اونم...« د یبدجورم ُسر

  یرو  یگل، لبخندکمرنگ مه  یهاهرم تندشده نفس  یاش حتبلند قلب  یهابشکشاند، کو  غمایگل را به که کرد جان مه   یمکث با

 فرم آرتا به وجود آورد. لبان خوش 

 

 اش، آهسته حالت نوازش گرفت: قه عشو م حالتیبلبان   یاش رواشاره انگشت

 ...  خوامتی م وقته ی لی... خخوامتی ! فقط تو... مییتو -

  ده یدرهم تن نیریدر بند حصارش  هانفسی باز  تیتند ضربان خودش، سرش را جلوتر آورد و در نها تمیبا توجه به ر دفعهکی

 شدند... ....***... 

متواضع و آرام بود، او که در کوره   همهن یکه آرتا ا شد ی را آرام ضربه زد... باورش نم شیهاگونه  یرو  یپ دری و محکم چندبار پ 

 شدن بود...آتش درحال جزغاله 

 ... ترس از... ایدن یهالعنت به تمام ترس   توانست،یاما نم سوختی تب ِ عشق آرتا م در

 ؟ یکجا موند  -

حالش را بهتر کند   یآب کم  یخنکا د ی. شاد یاش پاش صورت سرخ  یآب رو یگرفت، دوباره خم شد و مشت ی روشو  نهیاز آ چشم

 به حال آرتا!  یخراب بود وا  همهنی. اگر حال او ادادی اش به آرتا؛ عذابش م لی اما نکرد، عطش خواستن و م 

جواب محبت صادقانه همسرش را تمام و کمال   تواند ی نم ی وقت  کردی م  بودن یآرتا سوخت، احساس ته ی دلش برا بارن یدوم یبرا

 دهد...

 اش گذاشت:شدهآرام  قلب ی رو  یکه دست شد ی م نییآهسته باال وپا اش نه یس قفسه 

  ؟ یکنی صاحبت رو جلوش رسوا م ی کنینم  ایح ؟یندازی راه م  رکشونی آژ هویجلوم تو  ادینامروت! چرا تا م یباز که رسوام کرد  -

 ؟ یکنیشلوغش م  ی فور شینیبی اون که تا م قلب  ای یتو قلب من 
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 :د یاش کوبسمت چپ  نهیس قفسه   یرو  ی آرام مشت

کنه...   شخندم یتند نکوب که اون بفهمه و ر  نقد یتند نزن... ا نقد یا  گه یکن، جان آرتا د ی آبرو دار کمی کنم ی ازت خواهش م -

 کن نامروت... تو رو به خدا...   یتوئه! تو رو به خدا آبرودار   ریهمه حالم خرابه، همش تقص ن یاالن اگه ا ینیبی م

 

 و سرد حمام اکو شد. ی خال یاش در فضاخفه  غی ج د،یدفعه از جا پر ک یحمام وارد شد،  سی که به درب سرو ی تق بلند  با

 ! یوا  -

 گل؟ مه   ی... خوبگهید  رونیب ا یخانوم، حالت خوبه؟ ب -

 : د یمحکم گز اش یپاچگ سر دست را از  لبش

 ... امیاالن م  -

 :د یآرتا رسا به گوشش رس  یصدا

 کن... من رفتم...  جیواسم مس دارو یخر ستی... لد یخر  رمی ولش کن، من دارم م  -

 

 مردمک در کاسه به گردش در آورد:  نه یآ مقابل

 گذشت! ر یبه خ -

  د یبه صورتش چشم دوخت... با کرد ی ها و صورتش را با دستمال توالت خشک مکه دست   یرا محکم بست و بعد درحال رآبیش 

 : د یها، لب برچکردن چشم ز یدر صورتش دهد. با کج کردن لب و ر ی رییتغ

 مثالً رنگ کنم؟   -

 داد:  ر یینظرش را تغ عیسر

 . اوم خوبه؟ کنم... ه یموهام رو  رو خرد بزنن بعد ابروهام رو سا نیی بهتره پا ست،ینه خوب ن -

 متعجب سرش را عقب گرفت.  فون، یزنگ آ یصدا با
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 چقد زود برگشت؟! -

قدم برداشت. دوباره زنگ   می شتاب داد، از اتاق تا سمت سالن مستق شیهابه قدم  ی را صاف کرد و با مکث اش نه یو قفسه س  کمر

 ! د ید ی ریتصو  فونیمادرش را از داخل آ  ریبه صدا در آمد که تصو  فون یآ

 دکمه بازکن را زد.  ، یحرف چی زد و بدون ه ی کپل متعجب

 انداخت: دش یسف یبا شلوار راحت یربع گلبهسه  ن یبه بلوز آست ینگاه

 ! ستمیبد ن -

 بازمه ی! درب سالن را نکردی م ی به او دهان کج ی کمدجاکفش نه یصورت خود کش دهد اما آ ی هرچند محو رو ، یکرد لبخند  یسع

 اشان راه افتاد...مشترک گذاشت و خودش دوان دوان سمت اتاق

لب که او را از مات بودن در  صورت خودش بکشد. کرم پودر و برق  ی رو  یبود که دست  یتی موقع  ،یتا عمارت ارث یدرب آهن  فاصله

 . اوردیب

با طعم اشک و   ینینشو شب های قرای سال گذشت، بچند روزه به اندازه ده  نیخورده را داشت انگار ااحساس زن شکسته  خودش 

 آه البته حسرت...

که    یاچشم است. بچه  یو تو  یخال اشانی زندگ ی بچه تو ی به نام فرزند، چقد جا یفرشته اله  کینفره، وجود سه  یزندگ حسرت

 ...  کردی قان قان م  ای آوردی ادا در م

 ؟ یاگل، مامان خونه مه  -

 کرد لبخند بزند.  یزد، سپس با تظاهر هم که شده سع یگردنش پاف ر یپاچه زرا برداشت و دست عطرش شه یشده ش  هول

 . د یدرحال باد زدن خودش د  ستادهیرا ا لدایگ د،یرس  من یسالن قسمت نش یتو  که ن یبهتر شده بود، هم یکم

 سالم.  -

 بود، لبخندزنان داد:  ستادهیزدن به دخترش که آراسته مقابلش اگرفت با نفس  ی چشم از قاب تابلوهنر لدایگ

 ؟ یبهتر زم، یسالم عز -

 رنگ اشاره کرد:  ی ها نخودکاناپه  ی هم گذاشت با دست رو ی رو یچشم

 و...  کنم ی دم م یاالن واست چا نیبش یاخسته  -
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 زده دستان سرد، دخترش را گرفت با شوق نگاهش کرد: شتاب لدایگ

 دم. بهت ب ی ... االن اومدم خبر خوبمیخوری هم م  یچا -

 تکان داد:  ی کاناپه نشاند و خودش هم چفت مادرش نشست، کنجکاوانه سر  یرا رو  لدایبا احترام گ گلمه 

 ؟ یباشه، چه خبر  ریخ -

 کنان با آب و تاب گفت:گل را تا مرز مُردن برده بود، خنده که جان مه   یسپس با مکث کشدار د یکش ی قینفس عم لدایگ

داشت... بعد امامزاده   ی مشتر نقدم یواسه خودش، ا  هی اسم تو سرا در کرده... دکتر ی لیدکتر زنان اومدم، طرف خ  شیاالن از پ -

 و مشکل تورو بهش گفتم که...  شش یصالح رفتم پ

 کرد:  کیگل چشم بارکرد که مه  یمکث

 خب؟  -

 :د یلبش را گز لدایگ

 ... یکن  یجراح د یگفته با -

 :د یپرس  یبلند مه یبا تن ن ع یمهلت نداد، سر گلمه 

 ه؟ یمنظورش چ  ؟یچه عمل -

 بدون مقدمه گفت: می زده دخترش گذاشت و مستق خی گونه   ی رو  یدست بعد محتاط  د ییاطرافش را پا یرچشمیز لدایگ

 ... یتونی عمل م نیتو با ا  یعن ی  ___عمل  -

  ره یمبهوت خ  لدا،یزدن به گ پلکی زده و دهان باز باش در جا بند شد، کپ کرده با چشمان وق چنان جاخورد که نفس گلمه 

 شد...

 قند را دست دخترش سپرد همزمان غر زد: آب  وان یکنان لنوچ  لدایگ

شد!   ی که واسم عاد دم یمدال د ن یواال امروز اونقد اونجا از ا  ؟یمشکل رو دار   نیکه ا  ینفر  ن یمگه تو اول  ؟یکنی خب چرا کپ م -

و    یروح یهاب یجور مشکالت بخاطر آس  نیا گفت ی اما خانم دکتر م دم یعمرم شن ی تو یزیچ  نیباره همچ  ن یاول که نیبا ا

 و...  یر یگگروگان   ، ید یرو د هاب یجور آس که قربونش برم توام همه هیجسم
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حرفش را   هی کالفه بق لدایبا اندوه سُر داد که گ زد،ی حرف م  زیرکی که   یلدایدارش را به گسنگکوب شده نگاه محزون  گلمه 

 قند زد: آب  وانیبه ل یاسپس مغموم با چشم و ابرو اشاره  د،یبلع

 فه؟ یضع ته ی بُن ی که بفهم  یغش کن د یحتماً با گه،یبخور د  -

و مظلوم شده بود. باورش   زیانگ رقت   یادیز ش، یگل مقابل رونکند، مه  لهیبه دخترش پ ترشیتا ب د ی دندان کش  ری زبانش را ز  نوک

باز و سرتق  لج   بیعج ی بودنش گاههمه فرق کرده، قبالً حرف؛ حرف خودش بود و با تمام خانم نیا اش دانه ی کیدختر  شد ینم

 اما حاال... شد ی م

در جواب   شهی. همکردینم تیگله و شکا ی زیاز چ زد،ی غر هم نم یحت  کهن یا کردی گل اعصابش را خرد م مه  ی رو نیا

 بود.  دهیفالکت رس  نیاما خوب نبود که دخترش به ا "خوبه! زیهمه چ "گفت ی تنها م شیهاسوالتمام

 ع شود! خودش جم ی و تو  زدیبهم بر طورن یجمله، ا کی دنیکه با شن  ی روز اسفبار  نیا به

 رها کرد:  یرا باال گرفت و نفس تند  سرش 

 ازت مواظبت کنم...  تونم ی خونه بابات، باالخره من اونجا بهتر م ایمدت ب  ه ی یش ی م تیاذ جان یاگه ا -

 

گوشه کنار  همان ف یسکوت کرد و بالتکل اط یبا احت لدایدر سالن، گ  یقفل و پشت بندش باز شدن ناگهان یال  د یچرخش کل با

 . ستادیشده، ا حالی ب  شیگل روکه مه  یاکاناپه

 ...میخانوم ما اومد  -

 خود را جمع و جور کرد: عیجاخورد اما سر یکم  لدا،یگ دنی با دستان پُر به محض د آرتا

 ...  نیخوش اومد  یلیخ  ن؟یخوب ،ییاِ سالم زن دا -

 به اطراف گرداند: ینگاه

 ن؟یومد کجاست؟ تنها ا  ییپس خود دا -

 باال فرستاد: یسر تی با قاطع نهیدست به س  لدایگ

 گل حرف بزنم... آره تنها اومدم تا با مه  -
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  ی گل که صورتش را توبه مه  گذارد،ی کانتر م  یرا رو  د یخر یهاسهیک  د؛یکاوی که حرکات همسرش را م   ینیح ی رچشمیز آرتا،

 نبود که از چشمش دور بماند. یز یباز دورش پخش و پال شده بود.چ اش شان یپر یدستانش پنهان کرده و موها 

کانتر گذاشت سپس   ی اش را روو تلفن  چ ی. سوامدهین یمعمول د یبازد یبرا لدایگ کرد ی حس م د،یاش نرس به مشامه  یخوب  یبو

 نگران زمزمه کرد:  د،یهمسرش که رس  یپاها ی گل آمد، جلوبلند طرف مه  یهاگامبا

 حالت خوبه؟  -

 سمت آرتا خم شد: نهیحق به جانب دست به س  لدایتکان داد که گ ن یبه طرف ی سر گلمه 

 دختر؟  نیتودار شده ا نقد ینظرت چرا ابه  -

 را خاراند: اش شیرته  آرتا

 واال...  -

 امان نداد، کف دستش را مقابل صورت و چشمان متعجب آرتا گرفت:  لدایگ

 ! ستین یراض  شیزندگ  دختره از  نیصبرکن بزار من بگم... چون ا -

 زده ناالن کرد: شتاب گلمه 

 مامان؟!  -

 :دند یآرتا درهم تاب ی ابروها نیماب یاخم

 ه؟ ی منظورتون چ -

 زد:   یپوزخند  لدایگ

 همه عذاب بکشه؟  نیزنت ا ی بزار د یاونم جراح! چرا با یخودت دکتر  یوقت  ؟یکنی فکر م ی خودت چ -

 و نگاهش گزدار شد.  د یکش  ریت  یاکشندههو با زهر   کیباشند،  ده یکوب خیمردانه آرتا را م  نهیوسط س  انگار

 گه؟ ی م ی گل، مامانت چمه  -

 صورتش پس زد، ملتمس به صورت مبهوت آرتا زل زد: یرا از رو  شیموها ی عصب گلمه 

 خدا من...به  -
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 کار مداخله کرد: طلب  لدایگ

تو، چرا خودت دنبال   یول  رم یگی م ی مونبه سرت اومده، ها؟ باشه من الل  ی که چ  نیبگ به منم  یخواستی البد نم ؟ یتو چ -

 تو خونت! یو بپوس   یبش ریگهمه گوشه  نیکه ا  یدرمانت نرفت

 

 را چنگ زد و با افسوس گفت:   شیموها یال پنجه  ج یمنگ و گ د، یکش ینفس تند  آرتا

 خانوم؟  لدایمن متوجه نشدم، االن مشکل کجاست گ -

 :د یخفه غر ی شد مقابل آرتا، با حرص آشکار قدمش یپ لدایگ

ورم  رو درست ادا کنه... که از اون  شیوشوهرزن  فیوظا  تونهی که دخترم، مشکل داره؟ که نم دمیفهمی بعد چندسال م د یمن با -

و آشنا چو   لی کل فام ی ... بعدشم توارهیواسم نوه ب  تونهی دخترت نازاست و نمفرو کنه که  خیجگر من و هرمز س  یپوران دخت تو 

دار بشه فقط  بچه  تونه ی گل من نممه  گنی بزاره... اونا م  نیزم ی تاحاال نتونسته بارش رو رو که داره   بیکه دختر هرمز ع فته یب

 تو...   کهن یواسه ا

 زده آرتا گرفت، واضح و رک ادامه داد: حدقه  یهااش را مقابل چشمانگشت اشاره 

...  یرو بفهم ی لعنت ی ماریب نیعلت ا ینتونست ،یتو سرا دار   یو سر یخودت پزشک کهن یو با ا ی ازمون پنهون کرد زویچتو همه  -

 چرا؟   یدونی م

 افزود:  یرا تند تند تکان داد و با پوزخند  سرش 

با اومدن تو،   ی بود ول ده یمورچه هم نرس  ه یگل من اومده، دختر من که آزارش به که سر مه  ییمنشاء تمام بالها چون خودت  -

شب   یبود... تو  یبستر  ی خصوص ک ینیکل ی گل من چندماه آزگار تو ... مه ستین یز یکردن بهش صدمه بزنن، کم چ یسع هایلیخ

 ها؟  ده،یفالکت رس  ن یپس چرا به ا ستیتو ن   ریتقص  نایکنن... اگه ا  یدرازت بهش دس  خواستنیم   یشد حت د یتهد  ش یعروس 

 اش نه یس قفسه  ی رو ینیفرستاد، انگار شئ سنگ  رون ینفس منقطع و تکه تکه ب د،یگل چکمه  یشم ی یهااز جفت چشم اشک

 اش را بند کرده بود. گذاشته بودند که راه نفس 

 با صالبت جواب داد:  دادی محکم فشار م  شیان پاکه مشت دستش را کنار ر ی شرمنده درحال آرتا

 تا خوب بشه...  کنمی گل م مه   یبرا یکه هرکار نه یواسه هم فته، یها واسش باتفاق  نیا خواستمی من نم -

 زد:  یخند کج  لدایگ
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ز تهران خارج  ا ینتونست  ی دخت، حتخاطر شروط پوراناما به  یکه قولش رو به هرمز داد   کاتهیاِمر  ی آره مثل همون درمان تو -

 ...چه برسه به  یبش

 

 :د ییهم سا یدندان رو  آرتا

کنه اونقد بهش محبت کنم   ی شاد زندگ ط ی مح ی بود زنم تو نیمن از راه دور با استادم در تماس بودم، نظرش ا ست،ین طورن یا -

 گل گذشته رو فراموش کنه و... تا مه 

 

 : د یکرده با تن بلندتر از معقول با تضرع پرس  ظ یغ لدایگ

که    یزاری شبا تنهاش م بهونهی بابهونه و ب شهینداره که هم یمشکل  چیدختر، از نظر تو ه  نیگل حالش خوبه؟ االن ااالن مه  -

تو از نظر همه... تو فقط اسم    یدرمان کن یزن خودت رو نتون  ی از من بشنو تا وقت ی ول  ؟ین کن رو درما ض یتا مثالً چندتا مر ؟یچ

 ...یکشی م  دکیدکترا رو پشت سر خودت 

  غیج نیگذاشت، ناراحت و خشمگ  شیهاجفت گوش  یاش را روکه دستان ی درحال  خت،یری که مثل ابربهار اشک م یدرحال  گلمه 

 :د یکش  یوارک یر یبلند و هست

 ... نیش کن... تموم نیش کنبسه... بسه... بسه... تموم  -

لرزانش را  اش زانو زد و دستانمحبوب  یپاها یگل ناگهان به خودش آمد با عجله جلو مه   یراراد یغ غی مغموم خشک شده با ج آرتا

 هم بست. ی وپلک ر ی در آغوش گرفت با ناراحت وافر اش نه یس  یگل را توپس زد و سر و صورت مه  شیهاگوش  یاز رو 

گل خرد  مه   ش یرا در پ شیهااش بود. چزانده بودش ناجور هم چزانده بود. غرور و محبت جگر و روح   یتو   یخار لدا،یگ  یهاحرف

 و گزنده او را شرمنده خودش کرده بود.  ن یکرده بود از آن بدتر، با کلمات زهرآگ

 به چپ و راست تکان داد:  ی پرافسوس سر لدایگ

گل،  مه  یضی به مر هرحال من اومدم تا بهتون بگم راجع ... به کنهی م  یطور نیا شنوه، ی بلند م یصدا  کمیاش... تا نشونه  نمیا ا،یب -

 متاهل بشه و...   یمثل همه زنا  تونهی م  ___یدکترزنان رفتم که بهم گفته با جراح شیپ

 

 :د یصورتش کش ی رو یدست  یفک فشرده آرتا، باکالفگ   دنید با
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که من بفکرشم... اومدم کارت مطب   سوزه ی بچم نم ی قد من دلش برا کسچ یمادرم... ه ه یمنم  ی حرفام تلخ بود ول دونمی م -

دخت دفعه پوران   نیوگرنه ا ششیپ نیحتماً بر دمی ش رو مبه خودت آدرس  ،یگل بدم اما خوبه که خودت هستدکتر رو به مه 

 !نمیش یساکت نم  گه ید  یکیبار دختر من کنه، من  چاریهمه ل یبخواد جلو

 تکان داد:  ی متاسف سر ستاده، یطور امحزون همان لدایگ

پس   نیستیجوان و سالمت ن شه ی... چون همنیریبگ  م یتصم  توننده یدر مورد آ ی جد  یلیخ خوامی ازت جفتون م یول رم یمن م -

 ... خداحافظ.نیحل و درمان باش نشده بفکر راه  ر یتا د

 

ها پارکت  یزده از رو شتاب یهافرستاد، سپس با قدم   رونیصامت نفسش را پرصدا ب لدایتکان داد که گ لدا یگ ی برا ی آرتا سر تنها

 رد شد.

 لرزان و اندوناک خفه لب زد: یهاعقب فرستاد با چشم  یمحض باز کردن در سالن، سر به

 ...نی ها، منو ببخشالزم بود بچه  -

  نییپا وانیا یهادست چپش گرفت از پله   یاش را تو  فیک. خسته دسته د یرا محکم باال کش اش ین یدر را آهسته بست، ب  سپس

 رفت...

 

 صورت دلبرکش را کنار زد:  یرو  دهیچسب  ی کنان، موهاخفه و مانده در گلو زمزمه  یباصدا آرتا

 آرتا؟ زدلیعز ی خوب -

 .  اوردیبه زبان ن ی حرف چ یشوهرش، محکم فشرد اما ه مردانهنه یتنگ سرش را به س و دل   نیشرمگ  گلمه 

ترس، حلقه شد. آرتا    یا از رو دستانش بلند کرد که دستان لرزان محبوبش دور گردن  یگل را رو تن ِ مه  محابای آلود ببغض  آرتا

داشت تا سمت  نگه  آغوش  یهمسرش را تو  وزنی اش، تن بمردانه  با جذبه و قدرت اوردیخودش ن یترسش را حس کرد اما به رو 

 اشان بروند...اتاق

 .زدی خود چنبره م یتو   شتریو او ب د یوزی گل مکرده مه عرق  یشانیپ ی رو شیهابرداشتن، هرم نفس گام  نیح

 شد یبود. باورش نم زاریب اش ینشدنتمام یهااز خودش و مشغله  شد،ی م  شیگل رشدن تن مه  یو استخوان   فی نح ی آرتا برا دل

 ، وزن کم کرده و آب شده بود. همه نیگل امه 
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 اش ی گلو  ریز  غی او را خفه کند. ت خواستی از عمد م  ی کرد کس  ی. احساس مد یرا با فرو دادن بزاق دهانش، صدادار بلع اش بغض

 گرفته بودند! 

گل با  همسرش را گوشه تخت گذاشت، مه  فیتن ِ نح اطیکرد، در سکوت و با احت ب یاتاق، با پا در را ک ی داخل شدن تو هنگام

  دفعهکیکه خواست عقب بکشد  نیاش باال کشاند همگردن   یلحاف را تا جلو  زشدهیخمه ی. آرتا ند یبسته رو به پهلو خز یهاچشم

 شد.  لگمه  زده خیدستان  ریاس  شیهاانگشت

 انداز شد: نیوارش طنملتمسانه و زمزمه  لحن

 بمون.  -

نبود بلکه از نبودن   ییاش از تنهاپرخواهش نشانه ترس  ی ادیلحن ز ن یتنها گفت بمان... ا  ،یاگر برو  سمتری نرو، نگفت م نگفت

 تنها بگذارد!  شهیهم یاو را برا د یترس ی اش بود که ممهربان  یآرتا

 ! مردی م  کرد،ی بدون آرتا قطعناً دق م او

 تا کنار همسرش باشد. کرد ی اش وادار مخواسته  رغمیاش، آرتا را علو سوز واژه   یلرزش  یصدا

تشک    یگل رودار کنار مه و کش  قیعم  یهانفس  دن یکنج لب نشاند و گوشه لحاف را کنار زد، مسکوت تنها با کش یزهرخند 

 هم گذاشت. یآهسته رو  شیهاراحت شد و پلک  یکم الشیگل پراسترس، خ. مه د یدراز کش

 شیهاگل شد، آهسته انگشتلِخت مه  یاش، ناخودآگاه دستش را دراز کرد در سکوت مشغول نوازش موهامعشوقه  رخم ی به ن رهیخ

 . کردی را با عطش استشمام م شیو عطرموها د یکشی شده مرام  یتارها  یرا ال

...  کردی م  یباز ش یلو با خرمن موهاسرش ستون کرده و رو به په ریبه همسرش، دست راستش را ز تر ک ینزد ی و کم اورد ین طاقت

 .شد ی م ق یاش ترزآرامش در تمام تن 

دلبرکش هم منظم شده بود انگار که   یهانفس  کرد، ی گل در سراسر وجودش رخنه ممه   یشمیابر یاز لمس موها  یخوب احساس 

االن   د یشا گرفت ی اتفاقات گزنده را م یسال قبل تا با تمام وجود جلو  نیبه چند  گشتنی بر م شد ی خفته بود. کاش م

 نبود.  ف یو نح رمغ ی همه ب  نیا اش ی زندگزن

  ی اگر بابک به سزا ی حت یرا مالش داد... لعنت  شیهاتکان خورد با انگشت شصت و سبابه گوشه چشم نیسنگ  اش نه یس قفسه 

 !شد ی گل پاک نمذهن وخاطرات مه   آن خاطرات بد آن شب هرگز از د،یرس ی اعمالش هم م

 .د یبه گوشش رس  فیهمراهش با فاصله سالن تا اتاق ضع تلفن  یسر همسرش مچاله شد که آوا  یباال دستش
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اش را دوست نداشت اما به  کلفت شده  یهاگل را لمس کرد، رج مه  یابروها ی رو بارن یشده اش را باز کرد، ادست مشت تفاوت یب

  یشانیپ نیصدا ماب نیترسرش را خم کرد با کم  کرد، ی م  ییخودنما شیابروها ری ز زیر  ی. چند  مو آمد ی همسرش م ی بایصورت ز

 شده و خفه پچ زد: نهاند، بم  قیعم یارا مُهردانه  شیدرست وسط ابروها

 ماتم، خانوم گل... از اون عاشق چش شتریب یعطر تنت رو دوست دارم ول  -

 

  نیکرد آرام باشد بنابرا ی هم فشرد، سع ی لب رو  یهمراهش دوباره در فضا اکو شد و حال خوبش را برهم زد، حرصتلفن   یآوا

 تخت برخاست...  یآهسته لحاف را کنار زد و از رو

 

 اش کرد.وصل  ع یاطب، سرتلفن را چنگ زد بدون نگاه کردن به مخ نیکانتر شد و خشمگ  کی نزد  یبلند و عصب یهاگام  با

 بله؟  -

 آرتا چنان جاخورد که حرفش را فراموش کرد.  ی محکم و جد   "بله "دنیپشت خط از شن فرد

 آرتاجون... -

 

  ی لیمژگانش را گشود اما همان هنگام آرتا خ ی چه تخت، سُست با رخوت الداشت، به محض تکان خوردن تشک  ی حس بد  گلمه 

 اشان خارج شد.غضبناک از اتاق

 آمد.  نییتخت پا ی و با شک و دلهره از رو د یشده دهانش را به زحمت بلعجمع  بزاق

 شد... ک یبه سالن نزد یمنته  ی تند زده به سمت راهرو یپا آسه آسه با قلب با پنجه  ها،ی مخمل ی دمپا  دنیپوش  بدون

 .د یرس ی به گوشش م شتریزدن آرتا ب حرف  ی و صدا  زدیاش هم تندتر نبضم کوبش قلب  شد،ی م ترک ینزد  هرچقدر

 . ستادیشده مکث کرد و  با لجاجت ا دهیکنار راهرو با کمر خم ، ینیآکنده از شک و بدب ی با دل مشکوک

 د؟یفرمائی که م یشیفرما  نیا ام، یم نیتبسم خانوم من که گفتم هروقت شما بخوا -

 اما چرا؟  زد،ی وار حرف مپچپچ  طورن یخانم ا کی بود که آرتا در مکالمه با  مشخص
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 .سازدی را نابود م هایها است که زندگ و شک  هاین یبدب ی ! سرمنشاء قوحسادت

  یخال بلندش مه ین یهاناخن و ناخن  یاش را سر گوشت الافتاد، حرص و خشم شیهابا دندان به جان ناخن  یحرص گلمه 

 ...کردی م

 بدون مقدمه به فرد پشت خط جواب داد:  بارن یا آرتا

... بله درسته، نه خانوم هنوز به خانومم  نمتونیبی رستوران طاووس م  ظهرک یتبسم خانوم، پس من فردا راس ساعت  ه یاوک -

گل از  فعالً مه  دمیح دنه خانوم، بنده صال  ؟ یرو بهشون بگم... چ هی الزم رو ندارن تا قض ینگفتم... گفتم که هنوز آمادگ  یزیچ

رو    هیقض ن یرو به رو شدن با ا ی گل آمادگمه  د یبا ست یدست من ن  ی ول  میکه زمان ندار  دونمی مطلع نباشن... بله که م یزیچ

 نه؟  ایداشته باشه 

 

پس چرا کتمان   انت؟یآرتا و خ ش،یهاگل درهم شکست... آرتا و حرف بلند مثل ناقوس مرگ... وجود مه  ی لیشکست، خ یزیچ

 باخبر شود؟  هی از قض د یکه نبا  دهیخودش شن یهاحاال با جفت گوش  ی وقت  کرد؟ی م

 چه بود؟  علتش

 ببرد؟  ان یاز آن جر یی گل بومه  خواستی کرده بود که حاال نم انتیآرتا به او خ یعنی

تمام کند... سخت بود    بهیاش را با آن زن غرآرتا مکالمه  شد ی بود. کاش م ده یش را مکجان  ره یها خوره مغزش شده و ش سوال نیا

اشان را گند  بخشآرامش  ی به زندگ خواستی م زیچی ب یخاطر هوس شده بود و حاال به  شیهایاو که عاشق مردانگ  شیپ ی خوددار

 بزند!

اش داده و  به بدن ی ... کش و قوس ستادیاشان رساند از عمد وسط اتاق اشتاب زده خود را به اتاق  یل یخ تمام شدن مکالمه آرتا، با

 تخت برخاسته؛ ودرحال جمع و جور کردن لحاف شد. ی تازه از رو  کردی وانمود م

 ؟یشد  دار یاِ ب -

 :د یاش محکم به گوش آرتا رس کرد خونسرد باشد اما لحن یسع

 آره، برم ناهار درست کنم...  -

 دست تنومند شوهرش شد. ریراستش اس   یباره بازو کی از کنار آرتا رد شد،  یکه با چشمان فرار  نیهم

 باشه؟  م، یدی غذا سفارش م رونیبعداً از ب میبخواب   ایام بخسته  ،یاخسته  -
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 اش را فرو خورد: ض بغ ه یاز ثان ی کسر 

 ... کنمی استراحت کن تا من ناهار رو آماده م  کم ی ،یاتو خسته  -

شد بعد از در آوردن   کیسمت کمد نزد  راستک یکوتاه آمد و  نی. بنابرارینکرد، هم خسته بود هم فکرش درگ ی مخالفت آرتا

گل را در اتاق  برگشت مه  کهن ی. همد یپوش  عی آورد و سر رونیب  یدوختش، از کنار کشو، شلوار راحتخوش  یاو شلوار پارچه  راهنیپ

 تکان داد.  یو با افسوس سر  افتین

 ... د یچه طاق باز دراز کشتشک  ی رو انیعرنه یتخت را کنار زد با س   گوشه

 

  یو از آن طرف هم دل تو زدی . دلش شور م د یکشی آشپزخانه را با ضعف نفس م ی را محکم گرفت و مدام هوا یی ظرفشو نکیس 

 ش نبود. ل د

 :د ینال خفه 

 ؟ یکرد   کاری آرتا با دلم چ -

 :د یکه با تاسف به پشت دستش کوب د یباری ش مو شک از سر و کول   یدلخور 

  ی لعنت  کرد،ی م  انتیبهم خ د ینبا ی منه ول ر ی... تقصد یکشی حد عذاب م نیآرتا تا ا  ذاشتمیکاش دنبال درمانم بودم... کاش نم -

 کم داشتم...  یچ

 زد.  بیاش نهاز درون  یز یچ بارهکی

  ،یتو کم گذاشت  ،ینداشت یتو زنانگ  "

 "و... ی اش چراغ محبت نداشت، تو غرق خودت بودگرم نبود، خانه  ش تخت

 

 نداشت که نداشت. ی ا دهیرد شده باحسرت و آه فا یروزها ی برا دنیبار ا یدن ک ی  

 :د ی کش ی آه ی قراری هم چفت کرد و با ب ی اش را رولرزان  یهالب  اش،ب یاز حال قر متاثر

همه سال   نی دنبال درمونم... بسه ا  فتمیفردا راه م   نیرو درستش کنم اصالً از هم مونی زندگ  خورمی قسم م کنم، ی درستش م -

 کمکم کن... ای... خداید ی ناام نقد یبسه ا ، ینیعزلت نش
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 . د یشن کیگل را از نزدمه   یکه صدا  د یکش یاازه یکرده، خمپف  یهاچشم با

 ؟یخوابی آلو چقد مپاشو خواب  -

 . زدی چندبار چشم باز و بسته کرد، اما انگار همسرش را او را صدا م متعجب

 ... غذا سرد شد!گهید  ای... آرتا بایاومد  -

 

از   ینازک  ی؛ صاف نشست که پتوتخت یشده رو  زیخمه ین ش،یهاخوردن اخمبا گره  د یاشان کشگرفته اتاق ی از هوا یق یعم نفس

اش شامه  ر یگل ز مه   نیریش  حهیگرفت... را اش ی نیربی انداخت و آن را بلند کرد ز یاش کنار رفت. متعجب به پتو نگاهتن  ی رو

 اش، اطرافش را از نظر گذراند.خاراندن پشت گردن  نیش نقش بست. پتو را کنار زد و حلبان ی رو ی. لبخند کمرنگ د یچیپ

اتاق رد وبدل   یتازه در فضا ی گذاشت تا هوا بازمه یو پنجره اتاق را ن د یکش  شیبه موها ی تخت برخاست، دست  یاز رو  کهنیهم

 شود.

 آشپرخانه شد... یراه  یاازه یخم دنیگل بود، با کشکه حتماً کار مه   یصندل ی رو  ی رکاب دنیبا پوش  سپس

دهانش  وسط سالن چشم دوخت...  بزاق  قه ی با سل ز یسالن ثابت ماند. صامت به م ی تو ینگاهش رو  د،یکانتر رس   کی که نزد نیهم

 چشم دوخت. ز یم ی همسرش رو  قهیبه آن همه هنر و سل یرگیرا به زحمت قورت داد با خ

 ! یا اصالً تکون نخوردهمه سر وصدا کردم ام نیا نه،یبابا چقد خوابت سنگ  ؟یشد  داریاِ باالخره ب -

 داد:  اش ی نیبه ب ینیچ

 ه؟ ی خبر -

 گرد شدند. شیهااش، درجا کپ کرد و منگ چشم دور شکم   یف یگره شدن دستان ظر با

 باشه؟  یخبر  د یبا زم،ینه عز -

 :د یش گذاشت و بدون مقدمه پرس دستان  ی دست رو نی. بنابراد یرس ی به نظر م  شه یاز هم ترب یگل عجمه  یاغواگرا  لحن

 ؟ یریگی م  لیتحو نقد یکه ا شدهی راستش رو بگو، چ -



 جورچین 

575 
 

 

از   ز یم ک ی دنیکرده که با د یانصافی در حق شوهرش ب  یلیکه خ د یزود فهم ی لیحرف آرتا؛ خ نیگل درجا مچاله شد، با امه  دل

 همه متعجب شده بود.  ن ینظر او ساده، ا

 شده و دلخور زمزمه کرد: دمغ 

 پس واست کم گذاشتم؟  -

 باال رفته گفت:  ی هو عقب برگشت و با ابروها  ک ی. د یترس   د،یآرتا لرز وجود 

 ه؟ یچه حرف  نیا -

 آرام تکان خورد:  شیگلوبکیس 

 کردم...   ی لطفمعلومه که در حقت کم   یکنی م  یجورن یا یوقت -

 .اش صیحر  یهاگوش  ی خوش برا یاش آوازآرتا شد و لحن قاطع  یهاهدف سرانگشت شیهاشانه

...  ین یهمه تدارک بب نیا یوقت کرد  یطورچه  ی که داشت  یروز  جاخوردم که تو با اون همه تنش  کمیمن فقط  زدلم، ینه عز -

 ! یدرست کن یاشاهانه  زی م نیهمچ ه ی و  یوپاش  خت یواسم ر شهیوگرنه که من از خدامه تو هم

 :د یشوهرش کوب مردانه  نه یس  ی رو  یمشت آرام ، یبا لبخندکوتاه  ناخودآگاه

 ! یهست ... حقا که فقط به فکر شکم یزنی شکمو پس دل خودت رو صابون م -

 :د یاش کششکم دو تکه  یرو  یگل را پرت کند با ادا دست حواس مه  کهن یا ی برا آرتا

 رنه... داره بهش برسم وگ  ازین کلیه ن یا ؟یکرد   الیخ ی پس چ -

 

 مهلت نداد با پشت چشم نازک کردن ادامه داد:  گلمه 

 !یافتی م  یپیتو خوش  لی... کالً از استایاریوگرنه شکم در م -

 سالن اکو شد: ی اش در فضامردانه  ن یو سنگ   آرامخنده

 ... میهجوم زدن به روده بزرگه... بر یوسطهام قرون که روده   می... بر زمیعز د یشا -
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 حلقه کرد:  شیدور بازو ی دست گلمه 

 پف چشات؟ نیکجا با ا ؟یشما هنوز صورتت رو نشست -

 : د یپشت گردنش کش ی شرمنده و تخس دست آرتا

 حله؟  ُشورم،ی از دفعه بعد صورتم رو م ،یدفعه رو ارفاق بد  نیا شهی حاال نم -

 کوتاه جواب داد:  طنتیباال انداخت و باش  یابرو

 نوچ!  -

 د:به تاسف تکان دا  ی سر آرتا

 ام؟یبزنم و ب یآب هی پس برم  -

 زد: شیبه رو ی دارکش  لبخند 

 .دمیمنم غذا رو کش یایشوهر خوب... تا م  یحاال شد  ن،یآفر  -

آن هم خود   کردی م اش ی زندگ ی گل توفراتر از خواستن؛ دلش را گرم بودن مه   یز یچ زد،ی ش مآرتا تندتر از حالت معمول قلب

 گل بود و بس. مه 

 *** 

 

 فرمان با دو انگشت ضربه گرفت:  ی ر رومتفک ایمح

 آرتا با زنه قرار گذاشته، اونم امروز؟  یجد  یجد   یعنی شه،ی هنوزم باورم نم -

 : د یرا جوئ شیهاو با استرس از داخل لب   یحرص گلمه 

وقت تو با حرفات ته دل منو  اون  رم یمُچ آرتا رو با زنه بگ  خوامی م  کهنی از ا کنم ی من دارم دق م ؟یحرف رو نزن نیا نقد یا شهیم -

 ! یکنی م یخال

 آورد و همزمان غر زد:  نییپنجره سمت خودش را پا شهیو ش   د یکش ی پوف ایمح
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  یبه رو  شب یرستوران طاووس قرار بزاره و توام تمام د یزن تو  ه یکه با   ادیآ و ابدآ به آرتا نماصل یعنی شه،ی خب باورم نم -

 ! یارین خودت

 نشد. دش یعا ی زیچ مارستان،یدرب ب ی نفر جلو نی مغموم سرش را به اطراف چرخاند اما جز تردد چند  گلمه 

روز آروم باشم، معلومه که اونقد سُست و کسل   یتا تو  خورمی که من م یبخشکه، با اون همه قرص آرام  ی ستیمن ن  یجا -

من مثالً خوابم با   ی زن، وقت هی با  ی آرتا؛ چرا دار کهن یسر ا دادیچه برسه دعوا و داد ب گه یحوصله خودمم ندارم د یکه حت شمی م

مگه من زنت   ؟ یبه من بگ  کهن یبدون ا یزاری باهاش قرار رستوران م یکه چرا دار  رم یرو بگ  اش قه ی ا ی ؟یزنی حرف م یواشکی زنه 

 ؟ یچرا بهم نگفت ستمین

 : د یغر رلب یآلود و غضبناک زاخمبا چهره  ایمح

 !  دمیترس   دم،یآرتا رو فهم ی ماجرا ی... واال من از وقتخورهی مبهت بر ،یالیخی ب  یلیتو خ گم ی م -

 و حق به جانب افزود:  د یدهانش را سخت بلع بزاق

باهاش حرف زدم،   ی جد  یل یرفتم خ شتیکه از پ  یهمون شب نیکنه، واسه هم انت یکوروش هم مثل آرتا بخواد بهم خ دم یترس  -

  که ن یبدون ا رمی م ش یباز بشه، اون منم که از زندگ مونی زندگ  یمرده تو   لیسوسن ذل ی اتمام حجت کردم که اگه پا یجوراه ی

 بهم گفت؟  ی چ وش کور  ی دونی بهش فرصت جبران بدم... م یحت

 

  انتیبود، آرتا به او خ تیواقع نیتلخ اما ع شیهاآن حرف سوزن فرو کرده اند، درد داشت. بدتر از  کردی دلش حس م   یتو  گلمه 

است که همه   یی گوو دروغ  یکارهمان پنهان  انتیخ ست،یشب تا صبح ن کیزن  ک یکه فقط بودن با   انتیکرده بود. خ

 .کنند ی اش مکتمان

نفوذ کرد و دلش را مالش   شیهاهم انباشت، خزان تا پشت پلک یش زده شد که با افسوس و تاسف چشم رو کنار گوش  یبشکن

 داد. 

 ؟ یگلگوشت با منه، مه  -

 را از هم گشود. شیهاگل، لب و مضطرب مه  م یبدون در نظر گرفتن حال وخ ا یتکان داد و مح ی لرزان سر یابا چانه  تنها

بهت بگم اون   د یکه با  یکنی م  یحسود ی خاطر سوسن دارخره، اگه به  "ده برگشته و بهم گفت که کنکوروش رک و پوست -

 "بشه! مون یزندگ چیکه بخواد پاپ  ستیاصالً تهران ن گه،یشهر د ه یخانوم شوهرکرده و با شوهرشم رفته  
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 کنج لب نشاند: ی ضیلبخند عر ایمح

و چون فقط چند   یگذاره ی و سرما  یرابطه کار هی فقط  ی فاخر یبا آقا شیکارداد که رابطه  حیتوض  یباحال بودا، وقت ی لیخ -

! البته  رهیگی هر ماه م یو سودش رو تو  کهی شر انیسود و ز ی دخالت کنه و ... فقط تو ز یهمه چ یتو  تونه ی نم خرهی درصد سهام م

شور برده،  سوسن مرده  یشد که کوروش، منو از نگران ی یخدا ینکنم... وا ر یدرگ ارزش ی ب یزایچ ی گفت که فکرم رو تو نمیا

که مُخ کوروش رو زده و منم... ولش کن، خداروشکر که کوروش خطا نکرده وگرنه من   بود نیخالص کرد وگرنه تموم فکرم ا

 ! هیندگ ! آه خدا شکرت که کوروش مرد زواری د ی رو نداختمیو م کندمی م  یپوستش رو قلفت

 

 گفت: ی رچشمیمغموم ز گلمه 

که منم باورم   ی و آشفته بود خته یراونقد بهم ، یبود شیآت  ی اسپند رو یطورخوبه مشکالت شما اونقدرآ حاد نبود که تو اون  -

 شده بود کوروش... 

  یایبه مح یبا مرد الغر درحال گفت ومان بود، تند اشاره ا  مارستانیب ینگهبان ی آرتا که جلو دن یسرش را برگرداند با د کهنیهم

 پرت زد: س حوا

 ... ای... محاد یداره م  م،ی بدو گمش نکن -

  د یفرمان را سفت چسب یپدال، آماده گذاشت و دو دست  ی را رو شیرا چرخاند و جفت پاها چیسوئ یپاچگهول شده با دست ایمح

 به آرتا زل زد.  ی نیزبیبا ت

شده بود که قرار   ل یتبد  ن یقیاش به شک ، یزیگل نه حوصله خنده داشت نه دل ودماغ چدار شده بود اما مه خنده  یلیخ حاالتش

 نبود و...  یقرار عاد   کیامروز، 

 ! م یتو رو با زن رسوا کن م یایم م یآرتا بپا که دار -

 ! زدی حرف م ییاز رسوا محابای طور ب نیآرتا تعصب داشت که ا یگل هنوز رو ش نبود که مه حواس  ایمح

آدامس   ل یفو ش،یهاو کمک دندان  گریو با دست د  د یدست فرمان را چسب ک یبرداشت و با  یفرمان، آدامس یزده از جلو  جانیه

 گل تعارف کرد: سمت مه  عیرا گشود و سر ی موز

 بردار...  -

 دستش را پس زد:   یحرص گلمه 
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 .خوامی نم -

 اش ی جلو نیاز کنار ماش  ع یسر دن،یجوئ  نیداخل دهانش انداخت و ح  عی باال انداخت و دوتا آدامس را سر یاخونسرد شانه  ایمح

 را پشت گوش انداخت. د یشن اش ی عقب نیکه از راننده ماش  یک یو دو بوق بلند با فحش رک  د یکش ییال

 بزغاله!  -

و   انتیکه آرتا اهل خ دادی م  یآرتا به او تسل  ییاعتقاد داشت که پالک اهدا د یاش را لمس کرد، شابا دلهره پالک دور گردن گلمه 

 . ستین یبازحقه 

 شد: ره یگل خمه  دهیاز گوشه چشم به رنگ پر ایمح

 توش هست، بردارش و بخور...  یمعدنآب یبطر  ه یدر داشبرد باز کن    نیآب بخور... بب کم یالاقل  -

 ...د یآب نوش  ی جرعه ا یلرزش  یهاباز کرد وبا لب  را ی لرزان، سر بطر یبدون اعتراض، در داشبرد را گشود با دستان گلمه 

ماشااهلل   ،یری رو بگ  ت یزندگ یفروپاش   یتا جلو  یخودت اومد کار آرتا، به  نیبا ا ،یداشتقبلنت رو نگه   ه ی خوبه که روح یل یخ یول -

باال   ندوزتی بودنت، به موقع وخدا عالمه... فقط بگم تو با تموم شفته  د یرس ی ... واال اگه به من بود که کارم به کجا میگلمه   یدار

 ...  ادیم

 :د یغش خند  غش

 و بعدشم... ره یگی زن م ه یطرف مُچ شوهرش رو با  مونه، ی م لمایف  نیا نیع شیخدا -

 مداخله کرد:   حوصلهی ب گلمه 

 ش؟ یاوردیمهرداد کجاست؟ چرا ن -

گل بود اما ناخواسته دل او را رنجانده  از حرکت مه  د یها تنها تمجقصدش از آن حرف کهن یابود که گند زده و با  دهیکه فهم ایمح

 بود. 

سخت و دشوار، رفاقت واقعاً   یروزها ینبود بلکه تو  های شاد یفقط تو  ق یکرد. رف  نیگل را ناراحت و غمگ مه  ا،یمح الیخی لحن ب  

با زبانش   یول شد ی هم مثل حاال، دلسوز م  ی! اما گاهستیخط نتا ته  قی بارها نشان داده بود که رف ایکه مح کند ی م دایمعنا پ

 ! یبچگ  ق یرف نیداشت ا ی بی. رفتارش پارادوکس عجرنجاند ی ناخواسته دل را م

  ی لیمهرداد رو خ نگفت تازه اونا یزیبنده خدا چ د،یخر رم یمامان کوروش گذاشتم و بهونه آوردم م   شینگران مهرداد نباش، پ -

 هم دوست دارن....
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 ... کردی کار را نم  نیآرتا با او ا د یدر دل اعتراف کرد که اگر بچه داشتند شا گلمه 

 نگه داشت.  یرستوران لوکس ی آرتا جلو یگل، باالخره خودرو مه   قراری و دلهره در دل ب  د یاز ترد ی کوه با

 را خش برداشته بود.   شیرا تار کرد، بغض؛ گلو دش یبرق اشک نشست و د  یشمی یهاچشم ی تو

 .د یدی را نم  نیو ا شد ی لحظه تمام م  نیهم  ایخود فکر کرد کاش دن با

 !ند یبب کیکه با شوهرش قرار گذاشته را از نزد  یبا زن د یدی اصالً در توان خود نم  رممکن،یبود و غ سخت

 کار کند؟آرتا چه یهارفتنی رآبی با برمالکردن ز خواستی چه؟ م  بعدش 

 قسمتش فکر نکرده بود...  نیبه ا اصالً

 : د یلب گز زده جان یه ایمح

 گه؟ یپاشو د یهمه خردش کن زنه رو... وا! چرا نشست یپاشو برو توام... برو جلو ؟یمعطل چ یگلرفت تو... مه  یوا  -

 گذاشت؟ی چرا او را به حال خودش نم ایمح  کرد،ی درک نم  گاهچ یگل هحال بد مه  یکس

 پچ زد:  نیچرکو دل  خسته

 ؟ یهم آبروشون رفت، بعدش چ ه یبق ی برم و جلو -

 :د یبهت زده نال ایمح

 ؟ یچ ی عنی -

 هم سخت تکان خورد.  شی گلو بک یکه س  ی اش را سخت و به زور فرو داد، طور بزاق

ها، . چون بازم مثل گذشته .. هکنی به حال من نم  یفرق  چ یبازم ه دن،یهم فهم لیو همه فام   ختمیکه پته آرتا رو ر  نیبعد ا ی عنی -

به   ی که نتونستم مرد اد یحرف پشت سرم در م ی واسه من کل ی ول ستیکه عار نمنم نه آرتا... واسه مرد    شهی که خراب م  یاون

  یدگیدرست رس  ش یحتماً به شوهر و زندگ گنی  م  ِگناهی گل ب مه  گنی... نمکرده   انتیبهم خ که دارم  نگه  یآرتا رو راض یخوب

 هم... ی نکرده که مرد به اون خوب
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 که به نفس نفس افتاد:  ی طور د،یکش ی حرص و بلند  غ یج ایمح

... د آخه من  دمیزن جد  نم یو بگه بفرما ا  ادیبا طرف ب  زتیتا شوهر عز ی و فقط تماشا کن  یسیوا ی خوای م ی عنی! ؟یچ ی عنی -

سر ِ مرده نزاشته بود... دمار از روزگار مرده و زنه در   یبود تا االن مو تو  یاگه یخدا هر زن دبه ! ؟یهست ی ک  گهیموندم تو د

رو با من کرده بود، من زنده زنده پوستش رو   کارن یخدا اگه کوروش اخود من... به  ش یکی! هان؟ به، ی... اصالً چرا غرآوردی م

کار تو اسمش    نیماست نباش، بابا ا نقد ی ... اای... جون من به خودت بایبه خودت ب  یگل... بابا مه کردمی اش ماصالً خفه  کندمی م

 که... ی حماقت محض هی حماقته، 

 :د یصورتش کش  ی رو یدست  حوصلهی ب گلمه 

 . می داد نزن، بر -

 گل زد: مه  یبه رو  یبار پوزخندصدادار نی که ا د یلرزی از حرص م ایمح

... فهممتی... اصالً نمیو از اجتماع دور بش  یکه باز خودت رو توش حبس کن کر یو پ در ی ب یال یالبد اون و ؟می ! هه، کجا برم؟یبر -

 نباش! وونه ید  نقد یگل ابابا توروخدا مه  حماقته..  ه، یوونگ ید نیا

 

 برداشت. یگل قدم تند شد و سمت مه  اده یبا حرص، شتاب زده و باخشم پ ا یرا باز کرد که مح نیدرب ماش  توجه ی ب گلمه 

  ن یبا ا زارمینم ی ول  گناهی نه، اصالً ب ایکرده  انتیآرتا واقعاً خ ین یخودت بب یاون تو با چشما یبر د ی با ،یبر  یطورن یا زارمی نم -

 رو بشنوم!  تیکه بعدش خبر خودکش  یحالت بر

 

 قطرات اشکش را پاک کرد:  حالیشت بزد و با سرانگ  ی زهرخند  گلمه 

 اصرارنکن... من...  -

 را سمت خودشان کشاند.  یکه نگاه چندنفر یبار بلندتر از حدمعقول بود طور  نیا ایمح غیج

بزدل آ برو خونت مثل موش از   نی... باشه عیکن  یطورن یا یخواستیم  ی وقت یاصالً منو دنبال خودت راه انداخت ی جاکردیتو ب -

 کف دستش...  زارمی تو؛ حق اون آرتا رو م ی جا کنم،یمن مثل تو فقط تماشا نم ی کن... ول ی برداراون شوهرت فرمان 
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 دوان دوان راه افتاد.  ظ یرستوران با غ یگل، سمت ورود گرد شده مه  یهاو چشم  دهیپربدون مالحظه به رنگ  بعد 

 !د یبا تمام قدرت دو ایسمت مح ،ی آن  میفرستاد بعد در تصم نرو یب نینفسش راسنگ  گلمه 

 :د یرا محکم کش اش ی را داشت، دستپاچه و تند بازو  یقصد رد شدن از درب ورود  ایمح که ن ینفس نفس به محض ا با

 صبرکن...  -

 :د یبا چهره کبودشده توپ ایمح

 !  ه؟ یچ -

تکه تکه   باز،مه یو با نفس نفس و دهان ن دادی دهانش را قورت مبه زحمت بزاق  شد،ی م نییتند باال وپا اش نهیس که قفسه   یدرحال

 زمزمه کرد: 

 ... اوف...نیبش نی... تو فقط تو ما... ماش رمی من... خودم... م -

 چت شد؟ یوا  ؟یخوب  ،یگلچته مه  -

 پچ زد:  روحی ب ی رنگ زردکرده و لبان با

 ! کنهی پهلوم... پهلوم درد م -

 گذاشت و با درد افزود:  شیهاپهلو ی را رو شیهاشده، دست چهره جمع  با

 تو...   رمی ... من میکنی اخالقت نرو، خراب م نیباشه... تو با ا رمی من م -

 جفت ابروانش را باال فرستاد: ایمح

 ...  بهیاوم عج ، ییآرتا  یپس نگران آبرو  -

 :د ی گل، لب برچنگاه ملتمس و نگران مه  دنیبا د  ی از مکث بعد 

 ...  مونمی منتظرت م  نیتو ماش   رمیباشه من م -

و شک دست به دست هم دادند تا منصرف شود اما   د ی... تردیگل ماند و دوراهقدم برداشت، مه  اش نی و دو دل سمت ماش   د یترد با

 داخل رستوران شد... اش ی واقع ل یم رغمی به ناچار مجبور شد عل ا،یمح  یرعادیبا واکنش غ
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 وار  برخورد کرد. اش شالق خوش انواع غذاها به صورت گرفته  حهیبا را یمطبوع  ی ورودش حجم هوا با

 کرد:  م یکوتاه تعظ یبا احترام سر یخدمتش یکرد که پ ی با استرس ودلشوره اش همان کنار درب مکث توجه یب

 ن؟ یبه رستوران طاووس، رزو داشت نیومد خوش ا ی لیخ -

 .افتیوسط   یکنج رستوران به دور از شلوغ ی در اطراف گرداند تا که آرتا را همراه زن یو حواس پرت نگاه جیگ

 کرد:  یاکرده دندان قروچه  ظ یغ کرد، ی م  یرستوران به او دهان کج وار یدر ود انگار

 بله من همسر اون آقا هستم و...  -

آرتا قدم    ز یبه طرف م یادامه دهد از مقابل چشمان مبهوت مرد رد شد و پاکوبان طور  کهن یو خشم بدون ابا حسادت  سپس

سرش را باال گرفت اما به محض   وارک یاتومات ،ینگاه ینیسنگ  ی صورت بشابش همسرش بود که ناگهان آرتا از رو خیبرداشت و م

 خشکش زد.  ناباورگل با صورت برافروخته و سرخ، مه  یتماشا

دلسترش را   وانی ل اتیاز محتو یابا حضورش، زن خونسرد، جرعه  د یرس  زاشانیسر م رد،یش را از او بگ نگاه  که نیهم بدون ا گلمه 

 .د ینوش 

 !جا؟ن یتو ا -

 کرد:  ل یسرش سمت زن متما یابا نفس منقطع شده  ن،یو غمگ  یباران یهابا چشم  گلمه 

 ! ؟ییپس تو -

 اش را متعجب باال پراند:  هاشور خورده  یابروها زن،

 شما؟ -

 خانوم در واقـ... نیگل، امه  -

 اش،ی باالتر از تن معمول یاش شد با صدادادن  ح یواکنش نشان داد و با دست مانع توض ع یگل سرخواست جواب دهد که مه  آرتا

 :د ی اش را بُرکالم  ظ یآمرانه و پرغ

باهاش  یداشت  یواشکی روز ی داره که د یرستوران چه کار  ی خانوم بشنوم که با شوهر من تو نیاز زبون ا خوامی تو ساکت... م  -

 !؟یدادی م  لمیو راست راست جلوم دروغ تحو  یزد ی حرف م
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 : د یدندان کش  ریرا ز شیهازده لب شرم  آرتا

 تر ما فقط...آروم کنمی گل خواهش م مه  -

 : د یوسط حرف آرتا پر لکسی زن خونسرد و ر نیا

 بدم... حیآرتاجون، بزار من توض -

اش را لرزان  شد که انگشت اشاره  ی گفته بود، چنان کفر ش ی رو یآن را جلو  شرمانهی که زن ب "آرتاجون  "گل از واژهمه  قلب  

 تاب داد:  شیجلو

 ...یچشم من دار  ی خانوم جلو  زاد،ک ی ن یآرتاجون نه آقا -

 و کوبنده مداخله کرد:   یبار جد  نیا زن

  زادهک ی خاطر خواهش جناب آرتا نفقط به  جامن یبا شوهرت ندارم و اگرم ا یصنم چ ی... من هیکنی زود قضاوت م یصبرکن، دار  -

 وگرنه من متاهل هستم، خانوم محترم! 

 کرد:  زشانیبه م یاشاره ا یدست خودش نبود، با پوزخند بد  گلمه 

 ن؟یزاری رستوران قرار م نی ا یمن باخبر باشم، تو   کهنیبا هم بدون ا نیپس چرا دار -

 گفت:  ایری و ب   د یکش ی قینفس عم آرتا

 به خاطر تو...  -

 جاخورد:  گلمه 

 خاطر من؟!  به  -

 هم گذاشت: ی چشم رو آرتا

 وهش هستن، دکتر و متخصص زنان...خانم تبسم نک شون یا -

 مات و مبهوت مردمک در حدقه چرخاند: گلمه 

 چرا؟  یدکتر!؟ ول  -
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گل محو  بد از ذهن و مغز مه  یهازن  زیانگ نفرت  افه یآن ق گریگل آمد و دمه  ی بار به چشمان جنگل نیاش اکه چهره جاافتاده  تبسم

 کرد.   ضیآن زن بد را با خانم دکتر تعو گاهیشد و جا

 من به آرتاجـ...   -

 کرد.   حیحرفش را تصح ع یرا تند صاف کرد و سر ش یگل، گلومه  ره ینگاه خ با

خب بهانه آوردن که حال شما مساعد   یول نیباش حضور داشته  د یبنده صحبت کرده بودم که شماهم با زادک ی ن یبله با آقا -

 و...   ستیاومدن ن

 آرتا، با اشاره گفت:  یرو چهره جد  یبا مکث  گلمه 

   ؟ یچرا بهم نگفت -

 بدون مقدمه جواب داد:  ی قیبعد از نفس عم د،ینفس الجرعه همه را سر کش کی را برداشت و  اش ی معدنآب  یحاو  وانیل آرتا

 و...  یبش نه یکه معا کردم ی قبول م یجوروقت چه اون  یبامن احساس ترس داشت ی تو حت ،یرو نداشت شیچون هنوز آمادگ -

 کرد:   رییبحث را تغ حوصلهی و ب د یکش یاکالفه  پوف

  نیو حالت بدتر از قبل بشه، بنابرا  یفتیب یدکترناش  ه ی  ردستیمن نگرانت شدم، ممکن بود ز ی عمل کن د یمامانت گفت با  یوقت -

  د یحرف زدم که گفتن با یفکر باهاشون مشورت کردم وکل  نیا حرف زده بودم، راجع  مارستانیب یمن که قبالً با خانم نکوهش تو

 ... ومدمکه من تنها ا نن یما رو بب  یحضور

 

 داد:   فش یبه گردن ظر ی تاب تبسم

 که شوهرت قرار بوده تورو آماده کنه!  خواستی و مشاوره م ی آمادگ کمیگل جون، فقط مه   ستیحاد ن یل یخ طتیالبته که شرا -

 را گرفت:  ش یبازو یو به نرم  د یکش  رونیب ز یم ریاز ز  یصندل ع یهمسرش، سرشده رنگ گلگون  دنیبا د  آرتا

 ... ستین زونیانگار حالت م ن، یبش ایب -

 باخود زمزمه کرد: رلب یز گلمه 

 ! ستین زون یقلبمم م -
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 به تاسف تکان داد:  یهم فشرد و سر  یلب رو  آرتا

 ...گفتمی رو م قت ی که زودتر بهت حق ناستی سکوت سه روزه تو، واسه شک ا نیا دونستم ی من اگه م -

 زده ناالن کرد: نم  یهاامان نداد با بغض و چشم گلمه 

دمار از روزگار خودم در    انتتیبا فکر خ یچرا گذاشت ؟ یبهم نگفت یچیکردم چرا ه یسه روز چقد خودخور  ن یمن ا ی د یتو که د -

 ها؟  ارم؟یب

 

 جو؛ باافسوس نجوا کرد:  ی نیهوت به آنها چشم دوخت، آرتا بدون توجه به سنگ متعجب و مب تبسم

تا   ی زدی ... باهام حرف نمی شد  یمنزو  ،یکرد ی م غ یکه خودت رو ازم در ی د یبُر مونی از زندگ  ،یتو خسته شد  کردم ی من فکر م -

 ! هی بفهمم دردت چ

 

 مداخله کرد:  ارانه یهوش  تبسم

 !سموس ین یواژ -

مقدمه گفتن  هو و بدون  ک یتار اما نگاه آرتا متعجب از  دهیگل حدقه زده با دشد، چشمان تَر مه  دهیهردو سمت تبسم کش نگاه

 !الیخی مشکل همسرش از زبان تبسم ب

به دلهره انداختن در   یباشد. اعتقاد لکسیر اش ماران یحال در رابطه با مشکالت ب نیتبسم بود که با همه راحت و درح خصلت

 راحت باشند!  گریدک یبا  د یگام در رابطه درمان، با ن ینداشت و برعکس متعقد بود که اول ماران یبدل 

 ؟ یچ یعن یکه االن گفت   ینیآرتا ا -

 کرد:  یدست شیبود اما باز تبسم پ دهی پرس  یلرزش   یبا صدا گلمه 

تا   ره یصورت بگ  نه یحتماً معا د یکه باعضالت لگن و... هست  یرارادیدر واقع انقباض غ سموس ینیخب واژ دم، ی خودم جواب م -

 نوع حاد بودنش رو بهتون اطالع بدم... 

 

 ساعد آرتا را چنگ زد: پناهی وحشت زده، ب گلمه 
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 منو...   خوادی م ی عنی! ؟یچ ی عنی -

 کنان، دستش را محکم گرفت: زمزمه  آرتا

 ... شتمی... من پستین یز ی! آروم، چشیه -

 

 تکان داد:   یچفت شده متفکر سر یهاشده و لب  کیبار یهابا چشم  تبسم

حرف در مورد اتفاقات قبل   یسر  هی ندارم فقط  ی اطالع ادیگذشته ز اتیسخت شد که... من از جزئ ،یهم دار  بای از قرار معلوم فو -

 بدونم که... قیدق  د یبهم گفته شده اما با زادک یتوسط جناب ن

 

 د:چسبان نه یاش را تا انتها به س چانه  گلمه 

 ... من... خوامی نه نه... من نم -

 دلبرکش گرفت:  یهالب  ی جلو یدم دستش پُر کرد و با نگران  یرا از آب بطر وان یل  قراری ب آرتا،

 گل...که... مه  ستین ی زی... چبخور  کم ی -

 دلش نبود تا زودتر رستوران را ترک کند.   یدل تو   د،یآب را جرعه جرعه نوش  ی کم ع یمط  گلمه 

 شده بود.  ریگتوسط خانم مقابلش غافل  کهنی ناراحت از ا اینکرده بود  انتیخوشحال باشد که آرتا خ د یبا دانستی بود اما نم خسته

 

به صورتش   یبخشنانیگل، لبخنداطمتبسم هم با علم ِ اتفاقات تلخ مه  د، یرا ناخودآگاه باال کشاند با وحشت تبسم را کاو سرش 

 قالب کرد:  زیم  ی را رو شیهاو دست د یپاش 

 ه؟ یچ یماریب  نیا یهاعالئم  ی دونستی م -

 تر شد.به مخالفت تکان داد که لبخند تبسم پررنگ ی آرام سر گلمه 

 باال گرفت و ُشمرد)  یکی ی کیرا  شیهاهاش) انگشت... عالئمگمی خب پس، بهت م -
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نسبت به   یو صدمه... چهارم احساسات منف  ب یآس  ایترس از رابطه مشترک.. دو تنش و استرس... سه گذشته تلخ از تعرض   کی 

 اضافه کنه...  سموس ین یبه مشکالت واژ تونهی هم م  یادرار  یمجار یهارابطه ودر آخر عفونت 

 حرفش را ادامه داد:  یبهتر نانیتر و با اطمکرد بعد مسلط  یمکث

از تو   ترمی شون وخبودن که وضع  هایل یاش براومد... خراحت از پس   شه یورزش م ی آموزش و مشاوره حت نه، یبعد از معاالبته  -

 هاشون...نرمال دارن با بچه  یزندگ  هی مخصوص ما، درمان شدن و االن  م ینظر تتحت  یبودن ول 

 

 تکرار کرد:  د یبا تاک رلبیو ز  د یجه ی برق شاد کدفعهیگل  مه   فروغی نگاه کدر و ب در

 بچه؟!  -

 تر فشرد و مطمئن جواب داد: دستش را سفت  آرتا

 ش هست...امکان  ی.. فقط تو بخوا یاگه تو بخوا -

 و ماهرانه سرحرف را گرفت:  ی اریهم با هوش  تبسم

  ی با کم ستیراه درمان داره، درمانش سخت ن  های ماریب  هی هم مثل بق یمار یب نیا ، یتا درمان بش یبخوا  د یگل تو بادرسته، مه  -

 ! نیصاحب اوالد بش یتونی و با کمک هم م یموفق بش  یتونی خوب م  ه یبا روح نیو تمر  یاز خودگذشتگ 

 

 اضطراب با همراه ترس درهم ادغام شده بود.  ،یشاد ، ین یریمملو از ش  ی بیحس قر  د،یلرز یگل از خوش مه  دلته 

 زحمت لب از لب باز کرد:  به

 ه؟ یراه درمانش چ -

 خونسردانه لبخند زد:  تبسم

  یجراح د یکه در اون صورت با  __وجود   ای کی آلرژ یهاها، واکنش مثل عفونت یکیز یو تالش... البته اختالالت ف  د یام زه، یانگ  -

... حرف اون  رهیگی صورت م  یو اگر پزشک صالح بدونه جراح شهی داده م  صیپزشک تشخ نه یتنها با معا نهایلزوماً همه ا  یبشه ول

داد که   ینظر قطع   شهیم  یتنها راه درمانش عمل... هست که خب من قبول ندارم، تنها زمان ه که مادرتون رفته و گفت یدکتر 

 ... ستیکه ن ی الک ،یبش  نهیدکتر کاربلد معا ه یتوسط 



 جورچین 

589 
 

 کنجکاوانه دستش را باال گرفت:  آرتا

 درسته؟  ه، یرارادیغ ن یها گفتواکنش   نیا -

 تکان داد:  یباز سر  تبسم

عوامل ممکنه شامل ترس، اضطراب، خصومت،   نیو ا ی روان ا ی یداره، مثل عوامل عاطف  لیدخ ی مختلف ی بله درسته، عوامل -

  یهارسم بوده که همون شب اول عقد، زن  م یبودن همسر هم مهمه... در قد  یرابطه بشه که البته ناش  ت یتنفر از فعال ای تیعصبان

 پشت در... لیفام

 

 کشاند. ی ماریبحث را به ب ن؛یاش گرفت با تکان دادن سر به طرف گل، خنده چهره سرخ شده از شرم مه  دنیتبسم باد 

  ا ی یتیکفای و کاهش اعتماد به نفس و احساس بداره مثل احساس گناه، اضطراب  ی که جنبه روان یمار یب نیا یهاحاال عوارض  -

 اختالل...  نیا جه یدر نت  یفردن یمشکالت ب یحت

 ها، مبهوت سرش را تکان داد: آمدن گارسون و سفارش  با

 چقد حرف زدم، دهنم خشک شد! -

 مع کرد. فکر فرو رفته بودند، لب ج  یگل وآرتا که هردو تو سمت مه  یبعد با لبخند  د یاز دلسترش را نوش  یاجرعه

  نه یمعا ی هست که ممکنه برا یکیزیرد کردن اختالالت ف   یلگن برا نه یپزشک بعد معا صیتشخ یهاآزمون   ن،ینگران نباش  -

  ه یلگن توص یهاچه یماه  یمکرر برا  یاستقامت نیآور هم باشه... بهرحال با تمرخواب  ی به دارو اجیاحت  مار،یاسترس ب زان یو م  قیدق

 !سموس ینیواژ ی بهبود یمکرر برا   نیمشاوره و آموزش البته تمر  شه،یم

 *** 

  رلحاف یتخت با وحشت ز یدراندشت؛ کنج اتاقش رو  یامطلق فرو رفته بود، تک و تنها در خانه  یکی در تار  یبیدر سکوت قر  خانه

 نشسته بود.

 ها به جداره پنجره، دچار وهم و وحشت شده بود. شاخه و برگ  یسر وصدا با

 .د یگل صالح ند دخت برود، اما مه پوران  ای لدایگ ش یکرده بود تا شب را پ د یآرتا تاک که نیا با
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واضح و رسا    رون،یب هارک یریباد و ج یاهویه یچشمانش درجا گرد شدند. صداپشتش نشست و مردمک  ره یبر ت ی سرد عرق

 .شدند ی م دهیشن

  ی را برداشت بعد با دستان لرزش  اش یگوش با استرس چراغ  ع یسر زکنسولی م ی شد از رو زیخمهی تخت ن تشک  یرو   ناخودآگاه

 ش کرد. روشن

 سخت تکان خورد.  شی گلو بک یُشره کرد، س  اش قه ی شق ی عرق از رو ز یر قطرات

 اش را با خشم رها کرد: شدهحبس  نفس

 ... یآرومه... امنه... وا  ی آروم باش، همه چ  ست،ین ی زیچ -

را تند فشرد که لوسترکوچک   د یزده کل خ یبرق،  د یزد و دوان دوان سمت کل  یتخت جست یوحشت زده از رو  ز، یخ کی با

 خواب آرام روشن شد...اتاق

 ....کارکنمی خوبه... خوبه... چ -

 راه افتاد... منیتکان داد و با لرز سمت سالن نش ن یبه طرف یسر

سرد و    رون یاش از درون گرم بود اما از بش را فرا گرفت. تنتمام جان  یفی سرد، لرز خف یهابا پارکت شیپاهابرخورد کف  از

 منجمد!

 هم فشرد:  ی رو یسخت پلک

 ! یوا  -

 ! بردی اش سرد بودند. انگار در زمستان به سر مخانه  ی گرم بود اما هوا  رلحافیسردشده اش را تنگ در آغوش گرفت، ز یبازوها

 کرده بود.  ر یمتروکه گ ی داشت. انگار در جا یاز گرما و حرارت وجود نداشت، احساس بد  یاشان رد خانه  یجا یجا چرا

  ادیرا تا انتها ز شیرا روشن نمود و صدا  ون یزیراه افتاد، با ضرب کنترل را برداشت و فرز تلو ونیزی سمت تلو د یپرترد  یهاباقدم

 کرد... 

 اکو شد.  منیسرد نش یدر فضا  ید و تُن بلن  جانیگر فوتبال با اوج ه خراش گزارش گوش  یصدا

 بردارد... یش راه افتاد تا لحاف و با هزار ترس و لرز سمت اتاق  د یدهانش را بلعبزاق  دهیترس 
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گل سخت آشفته  به اضافه برخورد شئ به پنجره، مه  یبی تق تق عج یکه انگار از عمد بود، صدا د یشنی م ی ناهنجار یصداها یگاه

تنها مانده بود.    الیودر خانه  ی شوهرش را گوش نکرده و با لج باز هیشده بود. اصالً به خبط کردن افتاده بود که چرا توص شانیو پر

وقت شب مزاحم خواب پدر   نی. امکان نداشت ادادی دوازده شب را نشان م  باًیشده بود و ساعت تقر ر ید  گریبود اما د مانیپش

 ومادرش شود فقط به خاطر ترس کاذب و... 

 و مکرر...   یدر پ ی به صدا در آمد، پ یآور رعب ی خانه با صدا تلفن

ش مطلق شد! همان وسط اتاق خشک یکی جا غرق در تارباره همه  کیخواست از اتاق خارج شود تا تلفن را جواب دهد،  کهنیهم

 ها رفته بود؟! زد. برق 

 به طرف او...   ورششیبا ُسرنگ و   د یاز گذشته سمتش هجوم آورد. مج ی بد  اش منقبض شده بودند، خاطرهتن  تمام

 اش منقطع شد با چهره مچاله شده به خس خس افتاد... نفس  خت، یاش فرو رچشم یبا درد از ال یاشکقطره 

اش فرو آمده بود و  گونه   یکه رو   ی... مشتاشی اش در شب عروس شد. بابک و نقشه منزجرکننده  یتر از قبل تداعدوم، تلخ  خاطره

 ... مانند وان یح یهادو مرد ترسناک با صورت  ه یکر  یخنده ها

  ی زندگ یبرا  اتش،یهوا و آب ح یاذره  ی افتاده برا  رون ی از تُنگ ب یکبودشده مثل ماهزد و با چهره  ش یبه گلو یچنگ  ملتمسانه

 !یشمارزنده نماندن تنها لحظه  ی گل براو مه  کرد یماندن تقال م زنده  یبرا  ی... ماهکردی نش را باز و بسته مدها

گذشته که امشب او را پرت کرده بود در دل    نیاما حاال با وجود اتفاقات زهرآگ کرد ی فکر هم نم یحت  یبود به خودکش  وقتیلیخ

 .شد ی م  یزنده تداع شیهاچشم  ی از رو لم یها دردآور مثل فاتفاقات، صحنه 

  اش،ی با آن پوزخند لعنت یدستش حت دم ی بابک با آن جام کذا زدند،ی م شخند یو تمسخر به او ر ی روزیهردو با پ وایو ش  د یمج

 ... کردی براندازش م رانهیتحق

 جان گرفتند و به سمت او شتافتند... ی بیبا قدرت عج هاصحنه 

 اکو شد...   زیانگ خانه رعب  ک یمخوف و تار  یگل در کل فضامه   وارکیری ستیبلند و ه غ یدفعه ج کی

از نور که   یا... چهره آرتا با هاله د یکشی آور م ه مکرر و دلهر یهاغ یدل جگذاشته بود و از ته  شیهاگوش   یوحشت دستانش را رو  با

 ش جان گرفت...و سرخ  قراری ب یهاچشم  یاشته بود، جلو برد  زیطرفش خ

همان وسط سنگکوب شده مانده بود   ارادهی به گوشش خورد و او قادر نبود که دستانش را بردارد... خوفناک و ب ی نامفهوم یصداها

 ...د یکشی به سوزش گلو و درد حلقومش، از ته حنجره م   تیرا بدون اهم شیهاغ یو ج
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 زده، پس افتاد... وحشت  یآغوش آرتا  ی تو جانی گل ناتوان و بصورتش فرو آمد و مه   ی رو یمحکم یلیباره س  کی

  کیبا   کرد و  زیچشم ر یکیفشرده در تار یهاو دندان   ظ یاش بلند کرد با غمردانه  دستان   ینگران و غضبناک، همسرش را رو  آرتا

 کاناپه قرار داد.  ی شد و او را آهسته رو زیخمه ینفره نال نود دو سه حرکت مقابل کاناپه 

و اخم گردن اش را   ی نیب ز یخشک شده، با ر یرا پس زد، با نفس نفس و دهان اش ی شانیپ یبا پشت دست عرق رو درمانده

 چرخاند.

  د یکش رون یب  ب یج یتلفن اش را از ال ،یاسوختهکت اسپروت قهوه  بیج  ی . کالفه دست کرد توشد ی نم ده ید ی زیچ ، یکیتار جز

 قوه را به سمت اطراف چرخاند...نور چراغ  ینیاش؛ با بدبقوه تلفن را وارد کرد، به محض روشن کردن چراغ  اش ن یپ ع یو سر

 رسانده بود. ال یخود را به و یبا چه سرعت دانستی خدا م د،یلرزی اش از وحشت م تن  تمام

 خدا!آه  -

 شود. دایاشان پهنوز خطر رفع نشده بود، هرلحظه امکان داشت دوباره سر وکله  اما

و امکان داشت هرلحظه مثل بمب منفجر شود و   کرد ی تاک م ک یت یسرش، انگار بمب ی که تو یشده درحال منقبض ی با تن محتاط

 شود، سمت کنتور برق راه افتاد.  نیفاجعه آفر

 حبس شده بود اما وقت تلف کردن را نداشت. اش نه ینفس در س  رفت،یم  نییپا اطیها را با احتپله  از

را   ی شده اش، نور گوش اش منجمد شده بود با دستان سخت تن که تمام   یرساند، درحال وزیخود را به کنتوربرق و ف ع یسر یلیخ

 گرفت...   وزیمقابل ف 

 ! یلعنت  -

 شده بودند. ده یمتوجه شد که از عمد بُر ها،م یس  یبررس  با

 دفعه با وحشت زمزمه کرد:  ک یداشت.  یدهانش را سخت فرو داد، احساس بد  آب

 گل؟!مه  -

 جفت پا خشک ماند. کی رد  یاز بدن اش رفت، نگاه مبهوتش جا جان

 : د یشک ی بلند  ادیپشتش نفوذ کرد. وحشت کرده فر ره یت  یمنجمد شد، عرق رو  شیهارگ  یدرجا تو  خون

 گــل...؟مـــه  -
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ها باال رفت و تند تند  دوان دوان با تمام سرعت از پله  اش،قه ی شق ی و عرق نشسته رو ده یتپ ی خطر به صدا در آمده بود، با قلب زنگ

 . د یدوَ  منیبه طرف سالن نش

  ، یکیگل در آن تارمه  و گچ شده روح یشد. صورت ب  کیبود، نزد دهی دراز کش  شیگل روکه مه  یاکاناپه  ی جلو ده ینفس دو کی

 تلفن همراهش بلند شد... ی بکشد که آوا یباعث شد نفس آسوده ا 

 اش را ابداً دوست نداشت.دادن ی اش را در برگرفت. بازتمام تن یااراده ی اش رد شد و لرزش باز بدن  یجانکم  رعشه

 سبز تماس را فشرد و...  کونیسخت تکان خورد و با اکراه ا ش یگلو بکیس 

 ؟ یهنوز آروم  نمیبی م -

 اش را مالش داد:زده  نبضقه یدو انگشت سبابه و شصت سمت شق با

 م؟ یاز زندگ یخوای م  یچ -

 :د یناز و پرعشوه زن با خنده به گوشش رس  یصدا

 رو...  تیزندگ  قاًیدق -

 :د یغر محابای زد که ب  رونیب اش یشانی پ یهارگ  تیشدت عصبان از

 ؟ یهست یکدوم عوض  گهیت بهت! تو د لعن -

 داشت. ی شوم یهااش نقشه ها که پشتاز ان خنده  د،یغش غش خند  ح یبا تفر زن

   ؟یز یچ هی فقط  میرس یبه اونم م  زم،یعجله نکن عز -

 : د یاش توپفشرده  یهادندان  یالاز البه ظ یکرد که آرتا با غ یمکث

 و...   یبش کی اگه به زنم نزد ینیبی بد م  -

که آن زن واقعاً   رساند ی م  نیقی که آدم را به  ی جور کیبود.  زیاش جنون آم. خنده کردی م خیخوفناک زن، مو بر تن آرتا س  قهقه 

 بود!  وانه ید

 ...ختی نتوسونم که کرک و پرم ر -

 از پشت خط اکو شد. زش یانگ دل و رعب از ته  یهاقهقه  باز
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 هم فشرد:   ی غضب، پلک رو ی از رو آرتا

 چقد؟  -

  ی بود وقت زیبرانگ دارش هم وهم کش  یهانفس آور نداشته، هرم دلهره   یهاکه انگار اصالً خنده   یزن درجا متوقف شد جور قهقه 

 دهان باز کرد: 

 دار واسه کفن و دفن، مال خودت. پولت رو نگه  -

 کرد:  د یکلمات را پشت هم کل  یظیغ

 من؟  یبه زندگ یزنی که گند م  رسهی بهت م یشده؟ چ داتیاز کجا پ  ؟یخوایمی تو چ ی د لعنت   -

 کرد:  خکوب یزن، آرتا را م یاتک کلمه  جواب

 رو... تیزندگهمه  -

 گفت: رلب یز  یتماس را با حرص قطع کرد، با پوزخند زشت سپس

 مهره دوم...  -

 

 .شناختیاما نم  د یرس ی زن، آشنا به نظر م ی صدا کهن یا کرد، ی م یآزاد به آرتا دهان کج  یهابوق

 .دانستیخدا م شد،ی م اتفاقات تمام  نی. چه موقع اکردی م  یچارگی و ب ی سرگردوم احساس 

که   شد ی ش مدام فشرده مفک   ه ی . زاوکردی م ی گل زندگبخش مه خاطر وجود آرامشو تنها به  زدی دست و پا م ی چه برزخ در

 . د یدستش لرز انیم  یگوش 

 از طرف همان خط ناشناس! امکی تلفن را باال گرفت، پ متعجب

به   ی بار به راحت ن یقرار داشت ا انیکه پشت جر  یافتاد بود. هرکس ریگ  یابد مخصمه  ر یبار گ نیا کردی م  د یبه او تاک ی بیقر حس

 ها را قطع کرده بود. برقاشان نفوذ کرده و کابل خانه

 "ی نیرنگ آرامش رو بب ستیقرار ن گه یخوش بگذرون که د یتونی ... پس تا مینیبی ، عشقت رو نمدفعه بعد  "
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اش تا سمت چانه  د یصورت گُرگرفته اش کش ی رو ی نبض زده، باعجز دست قه ی با تن منبسط شده و شق امک، یاز خواندن پ بعد 

 زل زد...  یدرنده به نقطه کور   یهاکرد با چشم یفک اش مکث ی امتداد داد و رو

  ی نگران و عبوس رو یگل، ناخودآگاه به خودش آمد و به طرفش هجوم برد. مقابلش با چشماناز جانب مه  ی فی دفعه با ناله خف کی

 زانو نشست:

 ...ینیبی خواب م  ست،ین  یز یجانم... جانم چ -

 .دادی ف تکان مآلود به اطراکردن؛ سرش را آهسته و خوابناله  نیعرق، ح زیر یهابا صورت شبنم زده غرق دانه  گلمه 

 اش را اطراف چرخاند:گردن  ی جیآرتا درجا مشت شد با گ دست

 کنم؟  د یبا کاری چ -

 و خفه پچ زد:  د یکش شیموها یجلو  یبرق، کالفه چنگ  ی ادآور یباره با  کیکنم بود که درحال کاسه چه  مستاصل

 گل رو تنها بزارم؟ مه   یجورچه  -

 حرص خوردن، باالخره شماره کوروش را گرفت و...  ی و کل ی قراریبا ب  د یکش ی و عاجز پوف مانده

 

زانو قرار داد و موشکافانه به   ی را رو شیهاگل نشست، آرنج مقابل مه  قاًی دق  یصند  ی رو نیسنگ  یاش، با پاهااز اتمام تلفن  بعد 

 همسرش چشم دوخت. س یچهره ملتهب و خ

  ان یهم هذ  یو گاه زدی با هق هق اسم آرتا را صدا م  ی داریخواب و ب ی و از فرط وحشت، تو د یدی گل کابوس مبود که مه  مشخص

 .  گفتی م

 .د یکشی خفته اش عذاب م  بغرنج معشوقه  تیشده، وضع نیو صامت در سکوت سهمگ  یجد   افه یدرهم با ق  یهابا اخم  آرتا

نداشتند و روز به   یتلخ گذشته قصد فراموش   عیانگار وقا .دانستی گل م در سر راه مه  ی تمام مشکالت زندگ ی را باعث و بان خودش 

 ...شدند ی تر و قدرتمندتر از قبل م روز پررنگ 

 کرد؟   ی کار شد ی م اگر

 هم بست:  یرو   یمحکم پلک

 کرد؟  ی بشه کار د یشا -



 جورچین 

596 
 

 عقب پرت شد. یبد  یبا صدا  یکه صندل  ی. جورد یاز به شدت جا پر دهیاز کمان کش یادفعه مثل زره  کی

 به طرف باال گرفت رو به سقف؛ داغان، ناالن کرد:  یاش، سرمشت  ی چنگ شده تو یو موها  یناباور با

 کنم خدا؟ کار یچ شوننه یهمه دشمن و ک نیکنم؟ با ا کاری من چ  -

  ییاش خودنماصفحه  ی زنان رواش به صدا آمد و اسم کوروش چشمکتلفن ی آوا بارهک یآورد  نیی را پا شیهادست  کهنیهم

 . کردی م

 زده جواب داد:  جانی عجله و ه با

 ؟ ید یرس  -

 متقابالً گفت:  کوروش 

 آرتا درتون چرا بازه؟  یآره، پشت درم... ول  -

 :د یکوب اش یشانیپ ی محکم رو آرتا

 باال... ایرفت... ب  ادم یاوف، اونقد عجله داشتم که به کل  -

 .زدی را کنار م شیو متفکر مدام موها کرد ی م  یرا ط منیو پرآشوب طول و عرض نش آشفته 

را   نیزم ی جهش دستپاچه و هول شده لحاف رو کیگفت و با  یبلند  ی گل افتاد، واخواب مه لباس  یدفعه نگاهش رو  کی

 گل انداخت...تن مه  ی رو عی سر یلیبرداشت و خ

 آرتا جنگ شده؟  -

  "دلش گفت   یهم فشرد و تو  ی شده بود که با حرف کوروش، دندان رو زیخمه یبدن همسرش، ن ی روانداختن لحاف  نیح آرتا

 "وگرنه...  ستیخوبه که برق ن

  یفکرکرده بود که به روشن  یزندگ  یکشور ی ها تومدت  کهنیبود. با ا زیبرانگ خودش هم سوال  یگل برا مه   یرو اش تعصب 

خصوصاً بابک. همان   اش،ق یرف ی جلو یکند حت اط یاحت یلیگل، خدر مقابل مه  د یکه با  زدی م بیمعروف بودند اما عقل خودش نه

 . زدیدشمن و خنجر زهرآلود از پشت م   سرش بود و پشت  قیرف  شیهاچشم  یکه جلو ی مرد

 بابک، ناخواسته کلمات را با حرص ادا کرد: یادآور ی با

 ن جنگ دادن! اعال یجنگ نه ول  -
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صورت غضبناک آرتا   یراست رو   کیبه طرف باال گرفت که نور  شیپاها ی جلو ی را از رو اش یگوش چراغ  عی نگران سر کوروش 

 افتاد.

و قاطع اضافه   ی کند اما آرتا کامالً جد  یر یجلوگ م، ینور مستق  ی تا از جلو گذاشتی صورتش م  یبود، دست رو  یاگه یشخص د هر

 کرد. 

 !می دار د ید فکرکنم دردسر ج -

 : د یمات و گنگ آب دهانش را بلع کوروش 

  جا؟ن یا ام یب عی سر ی که گفت شدهی ... چیگفت  یچ دمیپشت خط نفهم -

 را برانداز کرد: اش ق یرف یرچشمیپشت گردنش را محکم گرفت و ز ی مستاصل با چنگ  آرتا

 ... یول  دونم ی نم -

 از طرف همان زن ناشناس. امکیحرفش را با تعلل قطع کرد. باز هم پ د،یدستش لرز ی دفعه تلفن تو کی

 عبور کرد.  یراداریاش غاز بدن  یدهشتناک  رعشه

 "رو هوا فرستمی گلت مجا همراه مه   هی وگرنه همتون رو  ی فضول نگ  که یبه اون مرت ی زیچچیبه نفعته ه "

 شیهااش به سمت رگ قلب  زی رار کرد... خون، با قدرت از دهلتک رلبیخود ز یرا برا  زش یدآمیو شوکه چندبار جمله تهد   متعجب

 داغ و منقبض شدند. بارهک یاش کرد. تمام بدن  اریپشتش ش   ره یت  یپمپاژ کرد. عرق، از رو 

نقطه   ی حساس بود که همان را نشانه گرفته بود. دست گذاشته بود رو  یزیچچه  یکه آرتا رو  دانستی که بود، خوب م یهرکس

 گل به اضافه جان خودش و کوروش!کردن مه  د یاش، تهد ضعف

 چهره زرد کرده آرتا زوم کرد:  یمشکوک نگاهش را رو کوروش 

 چت شده؟  -

گفتن و   انیوروش چشم دوخت، مو مضطرب به ک  شانیسرش را باال گرفت و با چشمان حدقه زده و مسکوت با حال پر ی سخت به

  ی زیچ که ن یمبدل شد. ا نیقی که شک ِ کوروش به   د یگل، چنان از جا پرمه  بلند مه یکه با ناله ن  زدی دست و پا م  قتی نگفتن حق

 !د یشنی نم ی زیکام از زبان آرتا چ اشده بود و او الم ت اش ق یباعث وحشت رف

 را محکم تکان داد:  شیهانه کاناپه نشست و شا ی گل روکج کرده و کنار مه  یسر
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 گل...گل... مه ... مه ینیبیکابوس م  ی پاشو... پاشو دار -

آرتا کنارش، ناباوانه و داغان زمزمه   دنیو وحشت از هم باز شد. اما با د ی دفعه با ناباو کی گل هم مه  یهادادش، چشم  یصدا با

 کرد: 

 ؟ یبود جان ی... انیتو... تو ا -

 تکان دادن سرش، مهربان نجوا کرد:  نیح  د،یاش کش یشانیپ یرو  دهیچسب ی موها  یرو  ی دست آرتا

 نباش... یچ ینگران ه شتمیآره... من پ -

 گفت:  دهیبر  ده یبر یدارزنگ  یو صدا دهیستبر شوهرش افکند با هق هق و ترس  نهیگل خود را به س هو و بدون مقدمه، مه  کی

 . من... تنها... اونا...آ رفت.. برق  هویبد بود...  یلی... خیلیخ -

 :د یبا شک بلند پرس  خته ی با تعجب آم کوروش 

 ! ا؟یک -

 قطور آرتا را محکم فشرد:  ی جفت بازوها گلمه 

 ...کننی م بم یهستن... تعق رمی . هرجا که م خونه هستن.. یتو  کنمی ... حس مترسمی من م -

از جمله   شد ی نابود م  یوگرنه همه چ د یفهمی ماجرا را م د ی. کوروش نباشد ی داشت خراب م د،ییهم دندان سا  ی سخت رو آرتا

 .افتادی گل هم به خطر مجان مه 

 که به ذهنش خطور کرد با لحن آهسته اما قاطع خطاب به کوروش لب زد:   یفکر با

 و...  دهی گل رو تنها بزارم... ترس مه  تونمی ... من نمیبرقا رو درست کن  ی بر ی تونی شرمنده، م -

 باال گرفت: یمهلت داد و مطمئن سر وروش ک

 ... تو حواست به خانمت باشه...رمی باشه، االن م -

 نداشتند. ش یبرا ی بودند اما جواب ده یاش را جوئذهن  ییهاراه افتاد، سوال نیرزم یبه ز یکف منتهسمت هم  ینور گوش  با

 : د یکش یاپوف کالفه  کرد،ی را از او پنهان م  یز یبود آرتا چ مطمئن

 !فهممی من باالخره که م ی نگو ول -
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 :د یو دلواپس پرس   یکرد و با نگران  لیسمت همسرش ما یمحض دک کردن کوروش، سر به

 ؟ ید ید  یچ -

 پچ زد:  ران یماتم زده به ذهن خودش فشار آورد و همزمان سرگردان و ح گل،مه 

 برقا رفت!   هو یتا جواب تلفن رو بدم که  تا تلفن خونه زنگ خورد پاشدم  یول  ست ین ادمی قیدق -

 :د یو وحشت زده نال خفه 

 خوان؟ی م  یهستن، از جونمون چ ی ... آرتا اونا کترسمی من م  من..  -

 کرد اما قاطع جواب داد:  یادندان قروچه  آرتا

جونم ازت محافظت کنم،   ی ... شده تا پادهیرو من، شوهرت آرتا بهت قول م   نیبزنه، ا ب یبهت آس  تونهی نم کسچ ی... هیک  چیه -

 نزنه...  یابهت صدمه  یتا کس کنمی م

 .آرتا، گرم و مسور شد  تیحما ی بخش به پشت گرمآرامش  یهاآرام گرفت، وجودش سراسر از حرف  یگل قدرمه   قراری ب دل

 "ترسمی من یچی از ه گه یباشه، د شمیآرتا پ "دل اعتراف کرد  در

 نانیهم به اطراف انداخت. به خاطر اطم یبا شک نگاه  ها،م یدور س  اهیچسب س  چاندنیبعد از چک کردن کابل کنتور و پ کوروش 

سرش   یرو  ی اشان خارج شد و کاله مشککه با عجله از خانه   یچشم دوخت. مرد  اش ی خودش و پشت بندش هم به عکس گوش 

 از اتفاق رخ داده مطلع نشود.  یفعالً کس   د یمشکوک بودن آرتا، صالح د ا اما ب د یورا به آرتا بگ  زیهمه چ خواستی بود. م 

 

 شانه آرتا زد:  ی رو یدست  رمقی ب گل،مه 

 ؟ ی تو فکر ی لیخ -

 جنباند:  هم  ی لب زدن، سر نیصاف کرد و پرافسوس ح یصندل ی اش را رو کوفته و خسته  تن

 ...میبر جان یمدت از ا ه ی د یبا -

 :د یمبهوت و شوکه شتاب زده پرس  گلمه 
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 م؟ یکجا! کجا بر -

 رها کرد:  عیو نفسش را سر د یصورتش کش یرو  ی دست ران یکالفه و ح آرتا

 ... نایا ییخونه دا ایخونه ما  ای دونم ی نم -

 ورده بود. اش در آ ه یپوران دخت چه بر سر غرور و روح یهازبانزخم  دانستی م  یکرد، چه کس انهی گل آش و حزن در قلب مه  غم

تنها  د یگل را نبامه  ان،یتا روشن شدن جر د یبا ز یاشان بود اما ناگرنامطلوب خانه  ط یمتوجه وخامت حال همسرش و شرا آرتا

 .گذاشتی م

 درهم قالب کرد:   شیران پا ی را رو شیهاو سرگردان دست   متفکر

 ... می ریمجتمع خونه بگ  ی مجبور شم تو د ی به حال خونه کنم، شا یتا فکر میمونی مدت کوتاه م  ه ی -

 :د یکش  نهی از س  یضعف کرده آه گلمه 

 انگار آب خوش واسمون حرومه!  ی دلم خوش بود که دردسرا تموم شده ول -

 

 شده بود.  ادیز ش شیرته  د،یآرام کش شیهاو با دو انگشت سبابه و شصت دور لب  د یکش  یق یعم نفس

 منه.  ر یاتفاقا تقص نیام، همه اشرمنده  -

 و بغض آلود پچ زد:  نیغمگ  گلمه 

 ...هایبا تموم سخت  ایحرف رو، من خودم خواستم کنارت باشم تا آخرش، تا ته دن نینزن ا -

 

گل هم با  وار گونه برجسته همسرش را لمس کرد، سر ِ مه با پشت دست، نوازش  ،یکی. در آن تارد ی مردانه آرتا با شفق لرز وجود 

 شد:  لیسمت دست شوهرش ما یحی لبخند مل

 ؟ یچقد گرم  -

 مغموم نجوا کرد:  آرتا

 ست؟ یانگار خون تو بدنت ن ،یسرد  ی لیبرعکس تو خ -
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اش با قوس گونه   یبا پلک بستن هم قطرات از رو  باران شد و  زیاز قطرات ر ییایدار و درپولک  شیهاچشم  د،یاش لرزچانه  گلمه 

 ُشره کرد: ی قراریب

 بچه...  یدلم گرفته، تنهام و از طرف  -

 

ستبر همسرش فرو کرد و آرتا با آرامش، کف دستش   نه یس  ی گل ناخودآگاه سرش را توفرا گرفت، مه   ییباره همه جا را روشنا کی

 پشتش کرد.  مهی ضم یگرم کننده ضربه آرام را پشت کمرش گذاشت و دل 

 راه...روبه   زیآ اومد... همه چبرق  ست،ین ی زیچ -

 !دهی رو بُر  الی از عمد برق کل و یک یخونه ما، چون مشخصه  نی ایها بهتره امشب رو ببچه  -

  رحمانهیکه ب شناختی نبود. هرکه بود او را خوب م  بهیگذاشتن آرتا، کار آدم غر  قهیهم فشرد. در مض یشده، پلک رو  سخت

مخالفت    یاداشت. بدون ذره یگل باز هم خطرات احتمالتنها بودن مه  که ن یبا صالح دانستن ا نیآن گذاشته بود. بنابرا یدست رو 

 تکان داد:  یسر

 بهتره.  م یخونه کوروش... اونجا بمون میگل پاشو آماده شو بردرسته، مه  -

 

 کرد:  د یرا تائ اش ق یحرف رف یابا لبخند دوستانه هم  کوروش 

 .شهیخوشحال م  ی کل ی ایبفهمه م ا یگل جان، بلندشو که محمه  ست یموندنت درست ن  نجایا -

 لحاف دور خودش؛ آهسته چشم و ابرو آمد: چاندنی تکان داد، از آرتا فاصله گرفت و با پ ی به ناچار سر گلمه 

 بد نباشه؟  -

 زد:  یلبخند تلخ  آرتا

 ... یزیچ ی هتل م یبر یست یامشبه، اگه راحت ن ه ی -

 نه!  -

 سمت اتاقش راه افتاد.  یاحرف اضافه  چ یاش بدون هگفتن  "نه "تیاز قاطع بعد 
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 اش قرار گرفت:شانه  ی رو  ی نیکه دست سنگ   کردی ش او را بدرقه م با نگاه نگران  آرتا

 دزد اومده؟  -

 باال پراند: ی شد، وجودش به جوش و خروش افتاد اما آهسته سر نییتند باال وپا اش نه یس قفسه 

 نشده!  ی از خونه دزد یز یچون چ دونمی م  د یبع -

 دندان گرفت:  ری لب ز ری کالفه و متح کوروش 

حواست   ستا، ین یعاد  نایرد کفش بود... ا ی ... تازه اطرافش هم جادنیرو بُر الی کابل کل و  یخانمت بگم ول ی نخواستم جلو -

 هست؟

 :د ینفس کش  ین یبا تالطم سخت از ب کرد، ی اش را بند منشسته بود که راه نفس  اش نه یس  ی رو یزیچ

 واال...  دونمی ... نمدونمی نم -

را    شیو پا گل، دستعنان جان مه  د یتهد   ی که حاو دکننده یتهد  امکیآن پ که ن یا کرد،ی حالش را فقط خودش درک م  یگانگ   دو

 بسته بود.  ر یبه غل و زنج

 *** 

 دستان سردش حلقه کرد و متفکر به بخار برخاسته اش زل زد.  ی عطر را توخوش  یچا یحاو استکان

 .شد ی م  یو اتاق مهمان سپر شبیتمام فکرش به د  کرد،ی نم ریس  ای دن نیمشخص بود در ا  کامالً

 شد؟ی نم دایو کوروش پ  ایخودشان وجود داشت که در خانه محدر خانه  ی زیچه چ واقعاً

 . د یکش ادیاش فرپررنگ در ذهن  زیچ کی

از گوشت و خون خودشان   ی دارد و آن هم وجود فرزند   یاشان کمبود پررنگ  ی اش حس کرده بود زندگبا گوشت و خون  "بچه "

 بود. 

برزخ به سر   ی ایو نادم در دن مانیبود و حاال سخت پش حیبدون توض "نه  "محض بود که در جواب تبسم، تنها جوابش یوانگ ید

 که چرا درخواست درمان را قبول نکرده بود.  بردی م

 ؟ یخوری رو نم  تیچرا چا ،یگلمه  -
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 .د یاستکانش را نوش  اتیاز محتو یاهم گذاشت و جرعه  یرو  یپلک آرام ا، یمح یصدا با

حذف کرده   اش ی از زندگ ی. شکر را به کل د ینوش ی تلخ م شه یرا هم اش ی به مزاقش خوش آمد و برعکس همه چا ،ی تلخ چا طعم

 بود. 

در جمع    گونهنیفکرش را مشغول کرده که ا  یز یگل چشم دوخته بود، چبه سکوت و حرکات اسملوشن مه  یرچشمیز آرتا

 و کوروش ساکت مانده بود.   ایمح یمیصم

 ابرو باال انداخت: طنتیبا ش  ایمح دفعه  کی

 . کردی جلز و ولز م ی جورچه  ره، یمُچ تو و اون زنه رو بگ  خواستی م یگلمه  یوقت   ین یبب ی آرتا نبود  یول -

 جواب داد:   یجد  ایزد و خطاب به مح ی دندان گرفت. اما آرتا پوزخند محو  ریلب ز  ی چسباند و از شرمندگ نه یچانه به س  گلمه 

 با دکترش قرار مالقات دارم...  باش یاشتباه از من بود که از اول بهش نگفتم که واسه درمان مشکل فو دم،ی حق م -

 

 گذاشت: ز یم ی دست رو زده جان یجا، با تعجب و هاز همه  خبری ب ایمح

 ... خوامی از دوستام م ی کیمن واسه  هیخوبه؟ اگه روانشناس خوب یل یکارش خ -

 ه کرد: زداش را ناراحت و غم افه یق سپس

 بدتر شد که بهتر نشد!  یول زنی ش رو برتالش کردن تا ترس   یلیها خو بچه   ترسهی م یاز ارتفاع و بلند  یل یدوستم خ -

 گرفت با انزجار به کف دستان پسرش چشم دوخت:  گوش یکالفه لقمه را از دستان مهرداد باز کوروش 

 کرده؟   یکارف ی چقد کث نیاوه اوه بب -

 داد و با تشر سمت مهرداد برگشت: اش ی نیبه ب ی نیچ ایمح

 اش، همه رو کوبنده تو صورتش!خوردن لقمه  یانگار جا ؟یکرد   یر یجاتو پنهمه  ه یچ ،یست یبچه ن گه یاِ مهرداد تو د -

 :د یمحکم به پشت دست خودش کوب ا یکه مح د یاش هم تکان خورد، لب برچو چانه دند یمهرداد لرز  یهاچشم

 ... اوف... رهیگی واسه من آبغوره م  ع یسر گم ی بهت م زیچ  هی  بابا تا  یا آ،ی نکن ه ی گر -
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آغوشش تنگ گرفت   ی اش برداشت توکودکانه  ی صندل انیو ناراحت را از م دهیناخودآگاه دست دراز کرد و مهرداد لب برچ گلمه 

 برداشت: مانیپر و پ زیم  یاز جعبه رو یبا محبت دستمال

 ... مگه نه مهردادجونم؟ هی مهرداد پسر خوب ؟ یشد  زی چقد تم نینشده... آها بب  ی زینداره، چ یب ینداره که... ع ه یگر زم، یعز -

همه عالقه و محبت   نیبه ا ی . آرتا با لبخند محوزدی پاک کردن دست توپول و صورت توپر مهرداد، لبخند زنان هم حرف م نیح

 ! یو دلسوز با تاسف ایهمسرش چشم دوخته بود اما مح یرپوستیز

 : کردی شلوارش را به مدد دستمال مرطوب پاک م یرو  ی هاهم با انزجار لکه  کوروش 

  د یکرده... پوف با کاری با شلوارم چ نی... نوچ ببارهیکه فردا بدتراش رو سرمون در م  میریلوسش نکن، اگه از االن جلوش رو نگ  -

 که... شهی نم ز یعوضش کنم تم

 غر زد:  حوصلهی هم ب ایمح

 همه غر زدن نداره...  ن یا کهن یا ن،یبندازم تو ماش  گه ید  اریخب درش ب -

 و سرش را نوازش کرد:  د یمهرداد پاش   یرو  ی نیریلبخند ش  گلمه 

 بزاره...   ری داره و ممکنه روش تاث ی... االن سن حساس گهی د  فهمهی نداره... بزرگ بشه خودش م یبیاس، عبابا بچه  -

 :د یکش ی آه حسرت بار سپس

 ! ینی رو دور و برت نب یابچه  چیشدن هبزرگ یوقت ه یچه حسرت  نیدونی که تک فرزند بودم، نممن  -

 گل نشست.چهره مغموم و گرفته مه  یباال رفت و نگاه متعجبش رو وارک ی شلوارش خشک شد، سرش اتومات ی کوروش رو دست

 باشد. دهیکه خودش هم کش  کرد ی درک م ی او را کس درد 

 اش داد و بحث را عوض کرد: به چشمان ی نیچ آرتا

 . زیدستت درد نکنه، بابت همه چ -

 زمان با هم جواب دادند. هم  ایو مح کوروش 

 حرفا... نیبابا ا کنمی خواهش م -

 ...زنمتی حرفا رو نزن داداش که م نیا -
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 زل زدند و مات هم.  گریدک یو کوروش به   ایمح

 وار رنگ بست... یلب همه نقاش   یبخند رو و از خنده مهرداد، ل د یغش غش خند  مهرداد

 

  ی همه جا یو دقت رو  ین یزبی. نگاهش را با تد یکش  نییپا وانیا یهاشده، دسته چمدان بزرگ را  همراه خود از پله جمع  یهالب با

 .چرخاند ی باغ م

 به گوشش خورد.  یاز فاصله دور  ی قرار گرفت، خش خش کیمواز ی رو  شیپا کهنیهم شد،ی نم ده ید  یمشکوک زیچ چیه

 جا تاب داد: گردن سمت همان تیبا جد  جاخورد

 اونجاست؟ ی ک -

 شد:  کیآهسته و شمرده سمت منبع صدا نزد یهاها رها کرد و با گام پله  ی تپنده چمدان را همان جلو  یو قلب  یرگیباخ

 اونجاست؟  ی گفتم ک -

 برداشت.  ز یخ الیپشت خانه و  ی نامفهوم یمد با صداآ رون یها باز پشت درخت  یرنگ  یاباره گربه قهوه  کی

 : د یکوب اش زده نبضقه یشق  ی رها کرد با دو انگشت رو نهیاش را پرصدا از س نفس  آرتا

 ! یتوهم زد -

کلبه   یراه افتاد، چشمانش رو  که نیاولش بازگشت و دسته چمدان را فرز گرفت. به محض ا یدوباره همان جا دکنانیترد سپس

 ماند. خکوب یم  یدرخت

 کَنده شده بود. از تعجب و شوکه همان جا استوپ کرد.  ی اش را خراب کرده بود، سقف کلبه درختاز عمد سقف  یکس انگار

 خدا؟  ای -

کرده بود و    رهیاش ذخدر آن به ثبت رسانده و در حافظه  گل را با مه  ی نیریکه خاطرات ش  یداشتنکلبه دوست  شد،ی نم باورش 

 حاال...

 .د یکش  ی لیدلش خط و نشان طو یاتفاق تو  ن یمسبب ا ی برا ش،یهاچشم  زکردن یخشم، دستش را محکم مچاله کرد با ر از
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پشت فرمان   نیماش  ی وخته توبرجسته و رگ گردن اش هم متورم شده بود، با چهره برافر اش یشانیکه رگ پ ی درحال ظ یغ با

 گرفت:  یجا

 کنم؟   کاری چ -

نبض نزد انگار که   یاه یثان  یداشبرد به صدا آمد. قلب آرتا برا   یاش رو انداخت که تلفن  ش نیماش  ی فضا  یتو  ینگاه ی جیگ با

 اش گذاشته بود تا کارش تمام کند. خرخره  ی از عمد پا رو یکس

 !د یلرزان و صورت عرق کرده، دست دراز کرد. شماره ناشناس جد   یدست با

 .دادی خبر ناگوار را م د ینو شیپ ش یاش، پقلب  امانی ب کوبش

 "یدِم آخر  نیهنوز مونده... خوش باش ا دارم؟ی دست از سرت برم  یفکر کرد  "

 

مکرر گوش   یهاآلود به بوق خشم  د،یکوبی م  نیکف ماش  ی که با نوک پا رو ی دکمه تماس زد، درحال ی وغضبناک رو نیخشمگ 

 ظاهر شد.  یگوش  ی تو اش امکیاش، دوباره پشماره نداشت که بعد از چندبار گرفتن  یگو. ناشناس قصد جواب کردی م

 با حرص بازش کرد. عیسر

 "ادیبهت م یلیخ تیتوس  راهن یپ نی... فقط ایشناس ی جوش نزن، کم کم منو م "

او را   کهنی بود، مگر ا ده یرنگ پوش  یتوس  راهن یکه پ دانستی خشکش زد. ناشناس از کجا م ی شد، با ناباور خکوب یدرجا م آرتا

 ! کردند؟ی م  بیتعق

را چرخاند با استارت   چیپاچه و فرز سوئدر خانه تنها بودند. دست ایگل و مح اش فرا گرفت، مه لحظه وحشت تمام تن ک ی یبرا

 آف زد...   کیت یراش خگوش  یبا صدا نیزدن خودرو، ماش 

زده با  شتاب ر، یشد با زدن دزدگ اده یو چابک از خودرو پ ع یرا پارک کرد، سر نیآپارتمان کنار جدول ماش  ی جلو که ن یمحض ا به

  ق،یچند نفس عم دنی. با تعلل و کشد ی درب واحد رس   یبلند جلو یها... تا از آسانسور خارج شد با گام د یدلشوره سمت خانه دوَ

 فشرد.  ی و طوالن گذاشتزنگ واحد  ی ه اش روانگشت اشار

 اومدم اومدم... -

عقب تر از پاگرد خانه   یو با مکث د یکش شیموها یجلو  یبه گوشش خورد که دست  ی با حرص آغشته هول شدگ ایمح یصدا

 .ستادیا
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 :د یکش  رونیبه ب یمتعجب سرک ایکه باز شد، مح  درب

 ! من فکر کردم کوروشه؟ییاِ تو -

 فرو داد:  نیرا سخت و سنگ  دهانشبزاق

 گل حاضره؟ نه من بودم، مه  -

 گرفت و با اشاره لب تکاند: ردندان یلب ز ایمح

 خوابه.  -

 گفت:   رلبی زد و کالفه ز  یو متعجب پلک ی صورت آرتا نفوذ کرد، سوال یرو  ینیچ

 ... میبر د یبا -

 باره سرش را باال گرفت:  کی

 ده؟ یخواب ی ک -

 باال انداخت: یاشانه  ایمح

 رفت اون رو بخوابونه که خودشم خوابش بُرد.   کردی شلوغ م ادیمهرداد ز شه،یم یساعتم ی ن باًیتقر -

از   یزیآنکه چ ینبود. ب  ایمح یهاگل بود. اصالً حواسش به حرف و مه  دهایتهد   شیبامزه بود اما آرتا تمام فکرش پ ایمح  لحن

 رد شد. ا یبفهمد تنها به تکان دادن سر اکتفا نمود با چنگ زدن پشت گردنش، از کنار مح ایمح یهاحرف

 ؟ یخوری م  یچا -

 بدون مقدمه جواب داد:  اش قه یبا نبض زدن شق تعارفی ب من،یرفتن به طرف سالن نش  نیح 

 ...اریلطفاً قهوه ب  -

آرتا را   یاش راه افتاد تا قهوه درخواستلفت سمت آشپزخانهحس کرد، پس بدون مخا یبه خوب ایاش را محو اوضاع آشفته  یشانیپر

 آماده کند. 
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  ی را برا شیهاداد و چشم   هی نشست، سرش را به لبه کاناپه تک منینش  یخانگ  ون یزی تلو ستمیمقابل س  ی کاناپه راحت ی رو نیسنگ 

 بست تا تمرکز کند.  یالحظه 

 .  د یلنگ یکار م  ی جا کی دهد.  صیصاحب صدا را تشخ توانستی نم آورد، ی اش فشار مزن آشنا بود اما هرچقدر به ذهن  یصدا

تمام   زی همه چ د، یبا حبس کردن بابک و مُردن مج کردی سال، دردسر باز شروع شده بود؟ چرا گمان مبعد از گذشت پنج چرا

 بود؟   ده یکرده و او را بخش یپوش چشم  نینگ  یاما از خطا  ن؟یزن که بود؟ نگ  نیا شد؟ی م

 همه تن ِ خشن و کلفت نبود؟  نیا شیصدا نیزن که بود؟ نگ  نیا 

خودش مطمئن   یهابا چشم د ی. بارفتی اش بود، مکردن دوره حبس  ی در آن درحال ط  نیکه نگ  یسر به ندامتگاه کی د یبا 

 .شد ی م

نقطه انبساط  ی اش روتمام تن  د یشنی را م  اش ی زنگ گوش  ینشست. هربار صدا خیهمراهش، درجا س تلفن   یباره با آوا  کی

 و تماس را وصل کرد:  د یاش کشنبض زده  قهیشق یرو  ی شماره مادرش؛ دست دن ی... با درفتی م

 سالم مامان جان...  -

 و حق به جانب بود.  ر یپوران دخت دلگ  لحن

 تو؟   یخوب  ؟یداد چه عجب، پسرم چه عجب باالخره جواب زنگ مامانت رو  -

 

 زد؟ی با توپ پر با او حرف م گونهن یاز مشکالتش که ا دانستی تلخ و محزون باال رفت، پوران دخت چه م لبشگوشه 

 ..واست مامان جان.   میخوبه؟ حاللم کن پسر بد  یبابا چ ؟ یخوبم، شما خودت خوب -

 انعطاف گرفت و نرم شد. ی پوران دخت کم دل

 ؟ ینه زنگ  ینه خبر  ستیازت ن  ی طوره؟ اصالً خبرزنت چه  ،یکنی م کاری ... تو چگذرهی شکر م میماهم خوب زمامان،یقربونت عز -

 

خم شد و در سکوت بعد از   زی م یمقابلش رو  ی کارامل ت یقهوه و بسکو  یحاو  ینیبا س  ا یرا خاراند که مح ششیکالفه ته ر آرتا

 دستش، بدون حرف سمت اتاق مشترکش با کوروش قدم برداشت...  یگذاشتن فنجان و بشقاب جلو 

 الو آرتا گوشت با منه؟   -
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 :د ی کش ی و تند  قیعمنفس  آرتا

 آره، مامان جان؟  -

 متعجب لب زد:  پوران

 جانم؟  -

 ادامه داد:  تیلبخندزدن باجد  بدون

 چون...  م یمونی مدت م هی ن، توخونه  م یایما امشب م -

 :د یبا شوق پرس  زدهجان ی که پوران دخت ه د یبود چه بگو مانده

واست بپزم   ی دوست دار  یروز اولش... آها؟ چ ن یو مرتبه ع  زیکه اتاقت تم ایب  ؟ییایب یخوای آرتاجان؟ واقعا م ی گی راست م -

 مامان جان؟ 

 اش دراز کرد:اش را به سمت قهوه هم فشرد و دست ی پلک رو آرتا

 ...توننمتیبی مامان پس شب م ،ی خودت دوست دار  ی هرچ -

 زده تند تند گفت:   جانیدخت ه پوران

 ... زمیباشه باشه، پس من برم به کارام برسم، خداحافظ عز -

شکر را برداشت و همزمان آهسته   اله یپ ین یس  ی رواش درهم مچاله شد. از چهره  اش،ی که از تلخ د یاش را سرکش از قهوه  یاجرعه

 جواب مادرش را داد: 

 خدانگهدار... -

و با حوصله مشغول هم زدن    ختیاش رسه قاشق پر از شکر را داخل فنجان اله،یپ ی قطع کردن تماس، با قاشق کوچک تو بعداز

 اش شد...

 ؟ یاومد  یاِ تو ک -

 گرفت:  شیهااش را مقابل لب لب نشاند و فنجان  ی رو یاش، لبخند کمرنگ جانآرام  یصدا دنیشن با

 ؟ ید یاومدم، خوب خواب شهیم ی ربع ه ی -
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 کمتر شود.  اش ی اش تا کوفتگ به تن  یکش و قوس   تیبا رضا گلمه 

 .برهی اوم... آره بد نبود... خونه گرمه آدم خوابش م -

 براندازش کرد:  یچشم ریو ز د یاش کشفنجان  اتی از محتو یصدای هورت ب آرتا

 . میآماده شو بر -

 انداخت: نیی سرش را پا ی گل ناگهان گرفته شد و با ناراحتمه  چهره

 ...؟م یخونه خودمون بر شهی نم -

 رها کرد:  نیسنگ  اش مردانهنه یرا از س  اش ق یعم نفس

 کارام برسم...   هی نم به بقچندنفر باشن تا بتو شتیپ د یبا کنم،ی جونت رو نم سکیر گهی... من د یتنها بمون  د ینه، نبا -

 :د یپرس  رکانه یز سپس

 خانواده من.  شیپ م یبر ست یمسافرت و الزم ن میری م ی اگه بخوا -

را سمت الله گوش آرتا بُرد و   شیهارا دور گردن همسرش حلقه کرد، لب  شیهادسته کاناپه آرتا نشست و  دست  یآرام رو  گلمه 

 نجواگونه پچ زد: 

 شن؟ی ، حتماً اونام خوشحال معمه  ش یپ می... بردمیانجام م  یخوای رو که تو م یکار من همون   زم،یباشه عز -

 هم بسته شد:  ی آهسته رو شیهااش رخنه کرد و پلک شامه  ر یگل زمه  ن یریش  حهیرا

 . میبر  د یبا گهیخوبه، پس برو حاضر شو که د -

  یقیاش را مُهرعمگونه زبر مردانه   یبلند شود؛ ناخودآگاه رو  شیاز جا کهن یشانه انداخت، قبل از ا  ی اش را روبافت شده یموها

 نشاند و لبخند زنان زمزمه کرد:

 .یشمیممنون که پ -

و   حینافذ به لبخند ملو  قیاش؛ عمپرجذبه  سیزبان براند، با ف یرو  ی کالم ی حت ایکه لبخند بزند در سکوت بدون آن  آرتا

 شد. ره یگل خخورده مه  نیچ یهاچشم
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  غ یکه دلش ج  یگرفته بود و هنگام  رنظریگذاشته بود، آن دو را ز شیهادندان  ی که گوشت دستش را ال ی درحال طنت یبا ش  ایمح

 را بهم نزند.  زش یتا خلوت دوعز گرفت ی دستش را محکم گاز م  خواست،کفی م دنیکش

  یگرا و جد درون  تیبود که آرتا، شخص  ده یرس  نیقی و حاال به   ند یگل ببکردن مه  ی کنجکاو بود چهره آرتا را موقع دلبر شهیهم

 داشت.

و اما خودش ناز زنانه   رفتی اش مداشت و مدام در خلوت قربان صدقه   یکوروش تب و تاب داغ که ن یخلوت خودشان افتاد، ا ادی

 جان لب برساند... را به دارش یتا دل خر کردی خرج م 

گل  تکان داد که مه  "شدهی چ "به  یکرد. متعجب سر ی گل تالقخندان مه  یهاصورتش نقش بست که با چشم  یرو  یلبخندپهن

 باال انداخت: یاشانه

 ؟ یزدی زاغ مارو م  یکلک داشت ؟ یتو هپروت دم ید -

 کرد:  دش یگستاخانه تائ ا،یمح

به کجا   ایدن   نی... آخ آخ ببآدی ازش بر نم یبخار  مونهی شفتالو م هون یشوهرتم ع نی... بابا ایزیو چ ی ناز کمیتو، بابا   یبترک -

 ! ادیزنه ناز م ی شوهر به جا ده،یرس 

که   کرد ی خودش اعتراف م ش یپ یگاه  کهنی نعمت بود با ا شه یاو، هم یبرا  ایاش بلند نشود، وجود محتا خنده  د یلبش را گز گلمه 

 بود.  الیخی ب یاد یز ایمح

 

 *** 

 .د یکشیو آه م  د یکاوی وجب به وجبش را م  ی قراری با ب رفتی پسرش م یقربان قد و باال  مادرانه

 زبان پوران دخت در امان باشد. ریتا از ت  کردی سرگرم م واری در سکوت، آهسته خود را با در و د گلمه 

  دهیسال بود که آرتا را ند  انیکه انگار سال رفتی اش ممبل نشانده و تند تند قربان صدقه  یخود رو  شی دخت چنان آرتا را پ پوران

 بود. 

   ؟ی تو چقد پوست استخوون شد   ،یقربونت برم مادر   یاله -

 به همسرش، آرام جواب داد:  ی رگیو با خ د یرا نوش  اش ظ یغل یچا اتیاز محتو یاجرعه  تفاوت ی ب آرتا
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 پوست استخونم؟  یگ ی وقت موزن اضافه دارم اون  ول یکردم، چهارک  لوی تازه ک -

 

 دخت بدون مراعات کردن گفت:  پوران

  یبود  یکلیکه هبس شد ی تنت به زور م  یلباسات تو  ی من بود شیپ یبچه تو تا وقت  ؟ یکه آب کرد ی معلومه از اون همه گوشت -

 حاال... ی خوراک ولو خوش 

 گر افزود: و سرزنش  یر یرو به شوهرش کرد و با لحن دلگ  ی تلمق گو با

 !رسنی بچم چقد الغر شده... معلومه که بهش نم خان،دون یفر نیبب   -

 به خودش زد.  یدلش پوزخند  ی گل توگل را هدف گرفته بود، مه کلماتش جگر مه  غ یت

 انش بود. جمله ورد زب نی ا یبا نگران د یدی هم هر وقت او را م لدایمادرش، گ  کهنیا

 "؟ی خوری مگه غذا نم  ؟یدخترم چقد پوست استخون شد  "

 . دادیقرار م  ض یو مستف  تیاش شده بودند، پوران دخت، او را مدام مورد عناکه وارد خانه عمه   یاز زمان قاًی داشت، دق بغض

 گل چشم دوخت:خان هم از گوشه چشم به سر افکنده مه  دونیفر

 فوقش االن شکمش آب شده. ،یبود اون موقع با اون همه چرب ینه بابا، آرتا االن رو فرمه، چ  -

 :د ی لب برچ یدخت ناراض پوران

 که... خورهی نم ا ی خورهی هست اصالً غذا م ی خوراکش چ ستیرسمش، پسرم معلوم ن نه یخان، ا دون یدستت درد نکنه فر -

 گل گره خورد و حق به جانب خطاب به مادرش گفت:دست مشت شده مه   ینگاهش رو  آرتا

سرم نصف عمرم رو کردم... به نظرم   ریخ  ، ینگرانم شهیمادر من که هم ستمیبعدشم بچه که ن رم،ی من االن چندماه باشگاه م  -

 .  جهتهی ب تون ینگران نیا

 تشرش را حواله او فرستاد.  بارن یگل سرتو داده، کرد و امه حواله   ینگاه تند  ظ یدخت با غ پوران

   ؟یخوری م ی زینه چ یزنی نه حرف م  یاومد  یتو چته؟ از وقت  -
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صورتش را پشت گوشش   ی جلو ی و طبق عادت موقع استرس، موها د ی صورتش کش یرو  ی دست یپاچگجاخورد با دست  گلمه 

 فرستاد.

 ندارم که بزنم...  د یخونه، حرف جد  ی جون، آرتا که سرکاره و منم توبگم عمه  یچ -

 را زد:  اش ش یآلود باز ناخم  نیچرکدل 

   ؟ینشد هنوز حامله  -

 را درهم چالند:  شیهافرستاد و انگشت  نییپا یو بغض کرده، سر  نیشرمگ  گلمه 

 نه.  -

 اش کرد: نثار عروس  یدخت بدون مالحظه پوزخند  پوران

   ؟ یخوری م ی پس به چه درد ، یار یواسم نوه ب  یسال هنوز نتونست خوشم باشه، بعد پنج  -

 مداخله کرد:  آرتا

 مامان؟!  -

 داد:  لش یاش تحولبخند منزجرکننده دختپوران

 که...   گنی پشت سر زنت م ی چ لیتموم فام ی دونی نم گم؟ی بد م  -

 هم فشرد.  یپلک رو  ینیو غمگ  یگل هم با ناراحتبرجسته شد، مه  اش قه یو رگ شق د یکش ینفس تند  آرتا

 نطق کرد:  تازک یعروس و پسرش،  ی و ناراحت  یبه دلخور  تیدخت بدون اهم پوران

 زنت اجاقش کوره و... گنی م -

 گرد و درشت شدند. شیو چشم ها د یکه حرف در دهان پوران دخت ماس  د یچنان از جا جه آرتا

 آرتا مامان جان...  -

 :د ی اش خفه با حرص غر دشدهیکل  یهادندان   یاز ال به ال آرتا

به من؟ شما   نیتوه  یعنیبه زنم   نی توه ی ... هنوز متوجه نشد می ریم جان یاالن از ا نیهم یش نکنبسه مامان، اگه تموم  -

 تونه؟ برادرزاده و عروس گل که مه   نهیا  ر یکه دلش خواسته بار ِ زن من کنن، ها؟ مگه غ  یهر چرند  ه ی که بق  یگذاشت ی طورچه
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 کلمات را با حرص ادامه داد:   زد،ی اش را چنگ مو خشم پشت گردن   ی که با کالفگ   یدرحال سپس

منه   یکه تموم زندگ  ی من به زنم، به کس یچشما یچون مادر من جلو  ست؟ یتون، مشخص نخونه  انیم ری به د ر یچرا د نیگی م -

 ...زنهی م ششی همش ن کنه ی م ن یتوه یهع

 را بلند کرد:  شیدخت هم صدا پوران

 دختر...  نینزنم ها؟ ا ش یچرا ن -

 : د یتوپ  ینشان داد و عصب ر یگل را با تحقبا انگشت مه  

تو رو از ما گرفت... من از اول شرط کرده   که نیاکه زنت مشکل داره؟ مگه نه   نهیا ری چرا؟ مگه غ اره،ی هنوز نتونسته واست بچه ب -

گفتم من و بابات،    ؟یکه چ  یکوفت   یالی و ی تو  نیدختره تورو خام کرد و رفت نیا ی ما ول شیپ نیای ب د یبا نیعقد کرد یبودم وقت 

اش شد اجاق و ته   نیتو و زنت لج کرد ی ول میدوره هم باش  نیایدراندشت جا واسه شما هم هست ب نه خو ی تو میدو تا آدم تنها

 زنت!  ی کور

 

  شیآخر مادرش، سوخت. غرور و اعتبارش پنکند اما با جمله  داد یخودش را گرفته بود تا داد و ب  یبه زور و مشقت جلو  آرتا

 گل خرد شد.زده مه چشمان اشک

 گفت:  نیزهرآگ ی کنترل شده ا یباصدا

گل رو ازت  عدالت خداوند بخواد حق مه   ،یزدی ازش حرف م  شهیکه هم  یسر پل صراط ی بترس از خدا مادرمن، بترس وقت -

 گل دراز و ... مه  شیهمه، دستات پ یموقع که جلو ... اون رهیبگ 

 

 زد:  شیدار صدا و خش نیغمگ  گلمه 

 آرتا...  -

 :د یمبهوت مادر و پدرش پاش   یبه رو  ی پوزخند تلخ آرتا

االن   یشما... ول شیپ م یایمسافرت رفتن، ب یجاگل ازم خواسته بود که به بمونم چون مه  تونش یمدت پ ه یاومده بودم  -

 رو درست اَدا نکرده...  ینوازمادرم اصالً رسم مهمون ...مونمیپش
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 لب زد:  ید یو تاک  تیگل با جد رو به مه  سپس

 ... میپاشو بر -

 .ستادیا یی رایوسط پذ  اش،ف یمبل برخاست و با برداشتن ک یبدون حرف از رو  یبا ناراحت گلمه 

و محکم خطاب    یجد  ندازد، یبه عقب ب ینگاه که ن یهمسرش شد و دستش را محکم گرفت بعد بدون ا ک یبلند نزد یهابا گام  آرتا

 به پدرش افزود: 

 خداحافظ بابا... -

 خان، تاب او را سلب کرد.  دونیفر ریپدرش شد و لحن دلگ   دهیدستان چروک ریاس  اش یبرداشت، بازو  یقدم  کهنیهم

 نرو که دلمون خون بشه.  ی بهش؟ طور ی عادت کرده باش  د یتو با  ی که زبون مادرت تلخه ول دونمی م  ؟یری م ی دار  ومدهین -

 ادامه حرف شوهرش را از سر گرفت.  یبا دلخور  دهی کش ی دخت با اخم ها پوران

تا رو   رد کیداغمون م  خیما، ما رو س  یو بابانه که نه  مایقد   ن؟یکنی داغ م  عیسر گنی بهتون م  یزیچه یصبر شما جوونا تا   ه یچ -

 ! نیمونده مارو هم بزن... حاال شما کممیتر نگه دارو احترام بزرگ   می اریحرفشون، حرف ن

 زد:  یاشخندکالفه ین آرتا

 ...آیزنی خواستم شمارو بزنم؟ حرفا م ی من ک -

 مداخله کرد:  زیآمخان مصلحت  دونیفر

 ... هی زاز سر دلسو زنهی م  یباباجان، مادره و نگران، اگر حرف  ریدل نگ به  -

 : د یسرش پدرانه کش یگل کرد و دست نوازش رو با محبت رو به مه  سپس

خوب دست   یزبونش تلخه ول  دونم ی بگم کم گفتم دخترم، پوران رو به من ببخش، م تی هرچقدرم از خانم ،ییما  زدلیتوام عز -

 از شماها حرف بزنه...  یکیپشت سر  ی کس خورهی ... غصه م هیکی دل و زبونش   ست،یخودش ن

 و محزون پلک فشرد:  نیغمگ  گلمه 

 . کنمی درک م -
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 : ستادیمقابل آرتا ا استشینرم شد با س  ی دخت کم پوران

جوش   گمی بهش م یزیچه ی تا   گه،ید  اینگرانتم... ب شه یو هم یهنوز بچم یتوام درسته قدت دراز شده و سنت رفته باال، ول -

 ...  ارهیم

 زد:  ش یرو یاگونه آرتا گذاشت و آرام ضربه  ی کف دستش را رو  دانست،ی ش که قلق آرتا را مابا مهرمادرانه  سپس

 شه؟ یم  ی پسره بد، حاال واسه برزخ -

 

مورد آماج    نیاز ا شتریگل بدل شکننده، مه  خواستی دل مادرش را بشکند هم نم خواستیهم نم د، یکش ی قینفس عم آرتا

 .رد یزهرکلمات مادرش قرار بگ 

 ...گری بود و احترام واجب، همسر مهربانش هم طرف د مادرش 

 با نرمش گفت: د یگل را نرم کشمه  ی بار پوران دخت بازو نی همان وسط سالن مکث کرده بود که ا د یو با ترد مستاصل

 ! گهید باشه من مادرشوهرم  یتوام از دستم ناراحت نشو عروس، باالخره هرچ -

 جواب داد:  ی ادب را به جا آورد به آهستگ  یمباد  گلمه 

 ...ح یو حرفتون صح  ییتر ماعمه، شما بزرگ  ستین طورن یا -

 :د یهمه پاش  یبه رو  یرنگ دخت لبخندکم  پوران

 رو آماده کنم...  زشام یتا من برم م گه ید نی ن یبش ن؟یستادیخب چرا وا -

 

 اش شود... به دنبال پوران دخت راه افتاد در تدارک شام کمک عمه  اورد،یخودش ب ی بدون آنکه به رو گلمه 

 پسرش باز و بسته کرد:  ی چشم رو تیخان با رضا دونیفر

زنت   ی هم مارو شرمنده! ول ی خانمت بود تا االن صداش در اومده و کل  یجا یاگه یکرده، واال هرکس د بت یخدا نص ی زن خوب -

 ... نیپسرم... آفر نی... آفرهی زندگ چشم بال ازش دور، خانم بساز و زن 
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عالقه داشت همسرش را بچزاند   شهیچرا مادرش هم آوردی چشم دوخت، سردر نم  ی زد و در نقطه کور یکوتاه نیلبخند غمگ  آرتا

 بزند؟  ش یو ن

 !شیهازبانبابت زخم رساند ی و به جنون م آورد ی اوقات کفرش را در م ی مادرش بود اما گاه که نیا با

 ! کردی م رباران یت ن یگل را در کلمات زهرآگو حاال مه   زدیسوزن م  تایاش به جان آناهبود، با زبان تلخ تایآناه یوقت  تا

 

 آمد و آهسته سرفه کرد:  ییرایگل با چهره گلگون شده سمت پذ مه  قه، یاز چند دق بعد 

 آشپزخونه...  نیایاست بشام آماده  -

 کنار راهرو پا تند کرد... یبهداشت س یآرتا سمت سرو زشده یبه نگاه ر توجه ی خودش ب سپس

 سرخ همسرش را از او پرسان کند.  یهالرزش و چشم  یصدا نی دلش نبود تا علت ا ی تو  دل

 

 زد:  شی خان پشت کمرش نشست و با خنده صدا دونیفر دست

 تموم بزاره... پاشو باباجان، پاشو که مامانت از ظهر تا حاال بند آشپزخونه بود تا واسه پسرش سنگ  -

 تکان داد: یشده سر ده یتن یهابا اخم  آرتا

 . امیمن برم دستام رو بشورم و ب نیشما بر -

 تکان داد:  د یبه تائ یسر دش، یخان با صالح د دونیفر

 باشه باباجان... -

با پشت دو   تیاکرد و در نه ی بلند و قلب تپنده و نگران پشت درب توالت مکث یمبل که برخاستند، آرتا با گام ها یرو  از

 انگشتش آرام به در کوفت. 

 گل؟مه  -

 :د یاش پاش صورت گُرگرفته  یرو  ی را باز کرد و با غم و اندوه مشت آب سرد  رآبیش  ع یسر گلمه 

 آرتا؟ ه یچ -
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 هم فشرد:  یلب رو  آرتا

 ؟ یخوب -

  زیبود از دست زبان تند و ت ریگصورتش کم کند. دلخور و دل  یاز حرارت و داغ ی تا کم د یصورتش پاش  یرو  ی مشت آب سرد باز

 آشپزخانه رک و بدون مقدمه گفت:  ی تو ی اش وقتعمه

 "یبه فکر هوو  باش  د یواسه پسرم، با ی اریبچه ن "

م  و مثل مادرش آد آمد ی کوتاه م شهیپوران دخت هم یجلو  که نیا اش،یبابت سکوت لعنت   کردی چقد در دل خودش را مالمت م و

 تا او را بچزاند و دلش را خون کند.  کرد ی م تری شکن نبود. همبن هم پوران دخت را جر جواب دندان 

 .د یدر نواخته شد و پشت بندش، لحن نگران همسرش به گوشش رس   یدو ضربه آرام رو باز

 گل جان، حالت خوبه؟ مه  -

 کنَدن دستمال توالت، آرام لب زد:   نیح د یکش یاکالفه  پوف

 .آمی خوبم، االن م -

 انداخت. یی روشو ری زباله کوچک زسلطل  یتو  ظ یمچاله شده را با غ یهااز خشک کردن دست و صورتش،  دستمال  بعد 

کنارش رد   و از د یحالت موشکافانه آرتا پاش   ی به رو ییزاو با ضرب در را گشود، لبخند استرس  د یدار کشو کش   یقی نفس عم چند 

 شد.

 حالت خوبه؟  یمطمئن  -

 پشت سرش آرتا مکث کرد:  گلمه 

 آره خوبم، نگران نباش... -

 . ختیچشمان همسرش گر ی از جلو عی به آرتا دهد، سر یمهلت سوال و جواب که ن یبدون ا سپس

  ای کرد ی گوشت خرد مش بشقاب یآرتا، تو  ی و مدام با قربان صدقه برا  د یگنجی پوست خودش نم  ی تو  یدخت با شادمان پوران

 تُردشده اش را مخصوص آرتا سرو کرده بود.   ینیزمب یس  گیدته   یسفارش  یحت کرد ی ظرف خورشت موردعالقه اش را پر م

بشقاب   یرو  یپلو زعفران  ریگگل محزون با کف با محبت خلوص دارش رو به مه  د ییسای هم م  یلب رو یخان هم شاک دونیفر

 : گفتی و مدام م  ختیریاش منخورده دست
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 بخور باباجان، بخور... -

بشقاب   ی و بدون حرف رو  کردی مقابلش با حوصله خرد م  انیبرنکند با عالقه از مرغ  یبگ یگل احساس غرمه  کهن یا ی برا آرتا

 کرد:   یو آهسته دم گوشش نجوا م  گذاشتی همسرش م

 خاطر منم شده چند قاشق بخور... به  ره،ینم نییمنم از گلوم پا  ینخور  -

 ... ختیریدلش م  ی و همه را تو آورد یخودش نم  ی بود از همه اما به رو ریبغض داشت، دلگ  گلمه 

 

 مردانه آرتا گذاشت با مکث بدون مقدمه پچ زد:  نه یس  ی اش، سرش را روکه طبق عادت شبانه  نیهم

 . خوامی من بچه م -

  نیاما نه با ا شد ی م  ایاش را جو یگل علت ناراحتخشک شد، مطمئن بود امشب از زبان مه گل شانه مه  ی مبهوت دستش رو آرتا

 !ینی همه عجله و بدون مقدمه چ

 خود با شک و شمرده تکرار کرد: با

 بچه؟!  -

 ناز سرش را تکان داد:  گلمه 

 اهوم.  -

را پشت گوش محبوب دلش قرار داد   اش ی شانیپ ی جلو ی پس موها ابد،یگل را ببودن خواسته مه  یهوک یمصمم بود تا علت  آرتا

 مصرانه پچ زد:  ی گونه ولو محتاط 

 بهت زده؟  یکه نظرت عوض شده؟ مامانم حرف شدهیحاال چ  ،یتو که مخالف بود  -

اتفاق   نی دهد که ا ی وارد شود تا آرتا را قانع کند و خود را تسل  یگریکرد از در د یرا پس زد و سع اش ی گلو خیبغض ب گلمه 

 اش است. ی نرمال زندگ

 چرا؟  یدون ی ها آروم بودم، مبعد مدت شبینه، فقط د -

خلوت   نیوحده در اگل تنها متلکم حرف بزند، در واقع مه  ایهم گذاشت و با سکوتش فهماند که دوست دارد بشنود  ی پلک رو آرتا

 .دونفره باشد 
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 را آرام صاف کرد:  شیگلو گلمه 

  طون،یش   دار با بچه زن خونه  ه ی ها بود مثل همه خونه  دادی م  یزندگ  یشون گرم بود. بو خونه  م،یرفت  ایخونه مح یوقت  شب ید -

خونه   ی ول دهیخونه ما صدا م وار ی... در و دآدی که آدم خوفش م   یمسکوته، جور ی لیدرست برعکس خونه ما که هم سرده هم خ

با وجود مهرداد، اگه دقت کرده   ی هم شور و تلخ، ول ی گاه نه یریش  یگاه  م یندار ی... حاال کار هیتوش پر از شور و زندگ نایا ایمح

 هرجفتشون با وجود مهرداد کوچولو خوشن...   ا،یمح  ی کوروش و غرزدنا ی ایبا تموم بدخلق ،یباش 

 کرد:  میترس  ی ودار آرتا، خطوط فرضم  نهیس  یو با سرانگشت رو  د یکش یازده نفس حسرت  سپس

منو   غ یمون با سر وصدا از سر و کول تو بره باال و جاستقبالت، بچه  امیمون ببا بچه  یگرد ی خسته از کارت برم یوقت خوادی دلم م -

  کشهی عذاب م ی لیمن خ ، یندون د یدارم... شا یهای چه فانتز ینیبی م م،ی ... اصالً دوست دارم سر بچه باهم دعوا کنارهیو تو رو در ب

سرده، چون گرما نداره چون عشق ما دو تا با وجود بچه   یلیمون روح نداره،خ... خونه میکنی م  یزندگ م یثمره داری که ما هنوز ب

 ... شهیتر متر و محکم گرم 

 

ل تمام شد با شک و دو  گمه  یهاحرف  یهم بست تا تمرکز کند و، وقت  ی را رو شیهابه زبان آورد، چشم  ی کالم  کهن یبدون ا آرتا

 : د یدار پرس خش ی دل

 دلته؟   ی همش حرفا نایا یمطمئن  -

 ش داد: صورت  هیهد  ی بخش نانیلبخند اطم گلمه 

 خودمونه.  شه یبچه از وجود ما که از خون و رگ ر ه ی... میبد  مونی زندگ یتو  ی راتییتغ  هی  خوادی م  ی اهوم، دلم جد  -

 

 لب فرو بست:  دکنانینامطمئن و ترد آرتا

 . میکنی و درموردش مفصل صحبت م میری دکتر نکوهش م شیپس، فردا پ -

که خوابش    کرد ی وانمود م  د یاما با آمد یتکان داد و دستانش را دور کمر آرتا حلقه کرد، خوابش نم  ی نگران و مضطرب سر گلمه 

 اش را داشت. عمل ِ عمه  م یبه جانش نشسته و بلرزه  "هوو "گل از اسمشک نکند. شک نکند که مه  یزی تا آرتا به چ د یآی م

 ...بُردی م شیپ اش شدنیآن را تا عمل زد ی اگر م ای زدی را نم یحرف علتی دخت ب پوران

 ) شش ماه بعد...( 
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از   ی . باد سردکردند ی در وسط آسمان غرش م ک یو تار ره یت  شیبود، انگار دل آسمان هم پر بود که ابرها یگرفته و ابر   بیعج هوا

 . چاند یتر دور خود پکه بافت بلندش را محکم  د یاش وزسمت چپ سمت

 .د یفهمی را م رییتغ  یتر شده بود، انگار تازه معن ش جاافتاده و پخته باد کرده و صورت شیهادست

 .د یکشی م ر یام تاش، مد وزن   ادیخاطر فشار زکه به   یکمردرد  یحت  کرد ی ذُق ذُق م  یادیروزها ز نیورم کرده اش ا یپاها

 

و دست   یبا خستگ  دادی و هن هن کنان از تراس خارج شد. مدام بزاق دهانش را فرو م  ی شدن هوا و گرد وغبار، به سخت یطوفان با

 .رفتی م نیی پا زانیها را نامبه کمر، پله 

که   ییرساند. جا  منیمچاله شده، باالخره خود را به سالن نشلب و چهره   دن یبا گز دادی م  رونی منقطع و تکه تکه ب اش نفس 

 به انتظارش نشسته بود.  زش یانگ دخت با تنقالت شور و وسوسه پوران

 زد:  یکوتاه ش، خندهشده و سرخ چهره جمع  دنید با

 دلت وا شد عروس؟  -

اش را تند و آسوده  نشست. همزمان نفس  شیرو اطیحتبا ا نیکرد،سخت و سنگ  یراحتبه زحمت دستش را بند لبه کاناپه  گلمه 

 رها کرد: 

 کرده؟   ریعمه، چرا آرتا د زنهی نه، دلم شور م -

 داد:  لشیتحو یف یاخم ظر دختپوران

بخور، نگاه رنگ به رو   ل یآج کمی... یدیعذاب م  خودی هم خودت رو ب فهمه،ی شکمت م ی تو به دلت بد راه نده، هم اون بچه  -

 واسه بچت خوبه...   ،یر ی... بخور جونم قوت بگ یندار

 

هم سخت تکان خورد، دست خودش نبود. مدام دلشوره اتفاق بد   شیگلو  بکیکه س  یطور  د یآب دهانش را با استرس بلع گلمه 

کرده بود را   یدار یخر حفاظت از خانواده  یرا که آرتا برا  "شده ت یسگ ترب " ش ینرفته بود که چند وقت پ ادش یرا داشت. هنوز 

 دا کرده بودند.یپ خاندون یدر ته عمارت فر   یبا چه وضع

همه را مات    نوای سرش، و شوکه علت مرگ سگ ب ی دامپزشک باال  نهیبا معا  افتند ی   بیبا آن وضع عج  ی را وقت چارهی الشه سگ ب

 و  مبهوت کرد. 
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 "بود واناتیح یقو   علت مرگ، خوردن سم "

 بودند؟ دهیخر  شیمرگ را برا گونه ن یها رسانده بود که ابه آن  یمگر آن سگ زبان بسته، چه آزار  اما

هم   داریمحافظت بهتر استخدام کرد، به عنوان سر ی زن وشوهر جوان را برا  کیکه   یتر از قبل شد طور از واقعه، آرتا محتاط  بعد 

 مداربسته مجهز کرده بود اما حاال... نیاش، تمام عمارت را به دوربگل و خانواده جان مه  ت یامن یبرا

 

 .د یجوئی و آهسته م  انداختی آن را داخل دهانش م  کی به  کی  یقراری از پسته بدون نمک را برداشت و با ب یو مشت  د یکش یآه

 "یآب "اش بود، رنگش را هم انتخاب کرده بودنوه  یبرا  یگردن کوچکبا ذوق مشغول بافتن شال دختپوران

 اش، کاکل پسر است.که نوه  بافتی م  ا یخودش رو ی برا شیپ شیپ

 : د یگل پرس و بدون نگاه کردن خطاب به مه  چاند یپ یبافتن  لهیرا دور م  مینخ ضخ هی دخت لبخندزنان دو ال پوران

 ن؟ ید یخر یز یچ لیوسا -

 

پدرش   کهن یا د، یبگو یزیاش چو رسم  یسمانیبه س هم فشرد. دوست نداشت راجع  ینبود، پلک رو  یمزخرف تمام شدن رسم

سوال   میمستق  نیاز ا ی اما درک درست دانستی ضرر کرده بود را همه م  ی کل  میخاطر تورم و تحر نداشت و به  ی مناسب ی اوضاع مال

 پوران دخت نداشت. دنیپرس 

 لب نشاند: یرو  یپوران دخت، لبخند اجمال ره ینگاه خ با

 ... یچه رنگ  د یبا م یدونیبچه معلوم بشه بعد، هنوز نم تی تا جنس م یراستش منتظر -

 

 : د یبُر یباوراش را با خوش دخت کالم  پوران

و چون شکم ِ  ت  ی پسره ول دمیزدنات فهممن از حالت و عق  ؟یخب معلومه که پسره... به خودت نگاه کرد  ه؟ یچه حرف گهید  نیا -

 !ید ینفهم  یاتجربه ی اولته، خام و ب 
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دخت دهان به  تا با پوران  کردی م  ی خوددار  یلی خ قتاًیحق د،یکشی م ینی از ب یقیعم یهاآرام شود و تند نفس   کردی م  یسع گلمه 

 .شد ی م یاش عاصاوقات از وقاحت عمه  یلی ماه او را چزانده بود بس بود، خ ن یدهان نشود، هرچه در ا

آرتا و با   دنیاش دادند، او بعد از در آغوش کشباالخره باردار شد و خبر خوش را به عمه  یکه با چه مکافات آمد ی م  ادش ی ی وقت

  دایکار پم راه تا واسه پسر  افتادم ی کم داشتم به فکر مکم   ،یدر آورد  یعجب که منو از نگران "گل، با طعنه گفتاکراه بغل زدن مه 

 "کنم

 شد: زیخمه ین زی م ی زده رو جانیگل هبه صدا در آمد و مه   فون یکرد افکار مسموم گذشته را پس بزند که زنگ آ یسع

 آرتا...  -

 دخت با تشر اشاره کرد: که پوران  

 ... مونهیها مبچه  هونیها ع... انگار نه انگار چهارماهشهکنمی ... من خودم باز میبر یخوای شکمت کجا م نیدختر، تو با ا  نیبش -

فشرد و بلند از همان   ع یپسرش زل زد و دکمه بازکن را سر ر یرفت با لبخند به تصو  یر یتصو  فونیدخت غرغرکنان سمت آ پوران

 :د یجا داد کش

 آرتاست.  -

 پچ زد:  ی با خوشحال رلب یز گلمه 

 شکرت...  یشکرت، سالمه... آرتا اومد... اله ایخدا -

 : د یو امانش را بُر  د یکش ری و زحمت از جا برخاست که کمرش باز ت  یبه سخت  سپس

 ... چقد درد دارم... اخدای -

 بود.  ده یشبانه و دم سحر امانش را بر یزدنادرد داشت از فرط کمردرد و عق  گونه نیچهارماهش بود که ا هنوز

 کرد:  اش همانی م یض یآرتا، لبخند عر دنیرساند که با د  یآسه خود را سمت خروجکندن، آسه جان با

 آرتاجان...  ی خوش اومد  -

 دخت درب را محکم بست: پوران

 ...  زنهی شورم  ی شوهرت، گفتم که دلت الک نم یا ایب -
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 جنباند: ی اش بود، سررو به آرتا که درحال تکاندن کت سپس

 ه؟یکه مادرش استرس   هی شکمش چ یتو  ی... گناه اون طفلکنهی بچه رو تلف م کنه اون  مانیاتا ز زنتن یهمش نگرانته، بابا ا -

 

 تکان داد: یپرت سرحواس  آرتا

 نکن.  ف ینداره، شما خون خودت رو کث ی بیع -

 باال پراند: ی دخت با تاسف سر پوران

 تو شکمش!   ینگران زنت و بچه  اینگران تو باشم  دونمی از دست شما دوتا... نم -

 : د یلب گز نیشرمگ  گلمه 

 رفت.  شه یهوا نم نیآرتا، امروز وقت دکترمه اما با ا -

 جواب داد:   نان یکرد و با اطم ی نوچ آرتا

 نداره... ینگران م،یری م نیماهم با ماش  ه یچرا نشه؟ هوا ابر -

 د: سمت پوران دخت کرد اما خطاب به آرتا لب ز  ینگاه یرچشمیز گلمه 

 که...  ترسمی م  جوشه،ی و سرکه م  ر یدلم مثل س  -

 : د یکش یمانند  ظ یدخت پوف غل پوران

و    ارتهیخاطر وهمش به  زا یچ نینداره... اصالً ا ر یشوره و چه بدونم سرکه و س همه دل  یا  کهنی ... اگهیچکابه د هی اوو، بابا  -

 ... ادیخوب باش، به پسرت که قراره ب یزهای فکر چنکن دختر... به  نیبه خودت تلق  ی... توام هعهیعیطب

 

 که پوران نبود.  ختیری را نم اش ش یو ن ه یدخت بود و مادرشوهر، اگر کنا پوران

 

 متعجب ابرو باال فرستاد:  آرتا
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 مگه پسره؟!  -

 :د یکوب اش ی شانیپ ی با تاسف رو د یکش ی دخت پوف پوران

 ه؟یت چبچه  ی دونی هنوز نم یول  ی چرا؟ تو که خودت دکتر گه یتو د ست،تجربه ی زنت ب  گمی حاال من م ؟یمثالً دکتر  -

 

 زد:  یاطرفه ک یپوزخند  آرتا

 ه؟ ی م چبدم بچه  صیم نه دکتر زنان که تشخداره مادرمن، من جراح  ی چه ربط -

 

  یتمام مادر وپسرها رغم یدخت و آرتا علپوران  ند،یبب ی صحنه تکرار  نیا شه یها کرد، عادت کرده بود که همپشت به آن  گلمه 

  دون یو آخر هم فر آمدند ی هم کوتاه نم کدامچیو ه ستند ینظر ن کیمهم  ی زهایکه انگار بر سر چ کردند ی باهم بحث م یجور  ا،یدن

 . کردند ی م الت شده دخگل خسته و ذله خان و مه 

 سکوت کرد بعد با حالت درمانده و نگران زبان باز کرد:  ی، لِخت سوال آرتا  با

 ...ستی... دلم آروم ن هیهوا بدجور گه،ی وقت د ه یواسه  م یآرتا بزار -

 گل خارج شد.دخت، آه از نهاد مه مسکوت زل زد اما با مداخله پوران  قه، یچند دق آرتا

پسرم رو   نقد ی زده... پاشو، پاشو ا خیکه امروز تار  دونهی م ی زیبابا دکترت البد چ ، یبر  د یکابته باامروز وقت چ زنه، ی شور م خودی ب -

 نکن، پاشو برو حاضر شو... تیاذ

 باال پراند: ی فرو کرد و سر شیهاب یج یرا ال شیهادست  آرتا

 رو هماهنگ کنم...  یتا وقت بعد   رمیگی باشه تماس م ست، یاگه حالت خوب ن -

 

 : د یدخالت وار توپ ظ یدخت با غ پوران

دِه، مارو سوار    یها توکه ناز مارو بخره، اون موقع  ی بود نه کس نیعروس، زمان ما، نه ماش  نی... استغفراهلل، ببنقد یشما دوتا ا ه یچ -

و   استیتون مهواست  زی.. حاال که همه چباال سرمون. آوردن ی ماما رو م  ایشهر   بردنی و لِش لِش م کردنی م ی زیچ ی قاطر ،یاسب

 اداها؟  ن یا هی چ گهید  ن،یآیو م  نیری مثل آب خوردن م 
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 به صورتش داد:  ین یچ یتیبا نارضا گلمه 

 آخه...  -

 :د یخودش بُر حیدخت دستش را باال برد و کالمش را با توج پوران

عصرخونه اعالء درست   هی و منم براتون  نیآی راحت م الیتنت کن و با شوهرت برو و بعدم با خ  یزیچ  ه یآخه ماخه نداره، پاشو  -

 عروس...  نیآفر کنم،ی م

 

اشان؛ آسه آسه  مشترک سمت اتاق آرتا که حاال مبدل شده بود به اتاق  یآشوبو دل  ی تکان داد بعد با سرگردان ی به ناچار سر گلمه 

 قدم برداشت. 

 همه زجرآور بود؟  نیا اش یچرا حاملگ  دانستی نم کرد، ی درد مجانش کوفته و  تمام

ها مکث  کمدلباس  ی جلو د ی. بزاق دهانش را خسته بلعد یاشان چپاتاق ی و هن هن کنان گشود و تو  دهیرا با نفس بر یاقهوه  در

 کرد. 

  یبا بررس  د ی کش رون یرا با وسواس ب یبافت آزاد و راحت ی از مانتو یکیکمد را کنار زد با نگاه گرداندن سمت مانتوها،   یی  کشو ِ در

 .د یاش پوش هبلوز سبز  ی کمد مانتو را رو ی از انتخاب خودش، همان جلو یاش، راضکردن 

 به اندام توپرش چشم دوخت.   ستاد، یا وارینصب شده رو د  ی قد  نه یآ  یجلو سپس

اش حلقه شدند، شکم که دور  یرا متفکر جمع کرد که حضور گرم آرتا را پشت سرش متوجه شد و دستان تنومند  شیهالب

 .دادی آرتا که الله گوشش را قلقلک م  ی رایبم و گ یصدا

 م؟یری نم ، یاگه تو بخوا -

 دستان همسرش قرار داد:   یو محبت دستان توپولش را رو  تیرضا با

 سوال دارم...  یهتره... تازه منم کلب می بر زم،ینه عز -

 لمس کرد: شیهااش را با لب گونه  آرتا

 ؟ ییچه سواال -
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 بزاق دهانش را قورت داد: گلمه 

 ارم؟ یوزن اضافه کنم و و  نقد ی ا هی عیطب کهن یا -

 گل هم آورد: لبان مه  یآرتا، لبخند رو   یتو گلو  خنده

 ؟یخند ی م ی به چ -

 : د ییبلند بافت شده دلبرکش را لمس کرد و با خواستن و عشق بو یتکان داد با دست موها ن یبه طرف ی سر آرتا

 ...  یعوضش بامزه شد  ی ول  یچاق شد  ، یندار ییهوابا بالن  یتو االن فرق  کهن یا -

 زد:  ی اشاره کوتاه شیبا انگشت به پاها سپس

 و ...  یری مثل پنگوئن راه م  -

 اش فرو آمد:شکم  ی گل که با حرص تومحکم مه  آرنج

 کنم؟ ی درد ودل م  ی... منو باش دارم با ک یبد  یل یآره؟ خ ،یکنی حاال منو مسخره م  -

 دار در آمد: که خنده آرتا حالت کش  ی و صورتش را با حالت قهر برگرداند، طور د یرا برچ شیهالب  سپس

 من؟  ی منو نگاه... چشم وزغرو مسخره بکنم... کم... من غلط بکنم بخوام زنم گل  ی... خب بامزه شد زمیعز د یببخش -

 کرد:  یاقروچه گل درجا بلند شد با حرص دندانمه  غیج

 ...  آدی خوشم نم ؟یمگه هزار بار نگفتم بهم نگو چشم وزغ  عشور، یب -

 : د یشده، صورت بشابش آرتا را کاو کیبار یهادست به کمر با چشم  سپس

 یی بالن هوا ؟ یکنیبارم م  خوادی هم دلت م یهرچ ا،یپررو شد  یلیخ داًیجد  -

 ؟یهم مونده که بهم نگفته باش  یز یچ ؟ی.. پنگوئن! چشم وزغ.

 

 فکرکردن را در آورد:   گوریدست به چانه سرش را باال گرفت و ف آرتا

 اوم...   -
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 :د یگل خند مه  یچهره مبهوت و حرص  ی هوا زد و با خباثت رو ی تو یهو بشکن کی

 تو دهنت!  یچپونی م ی دو لپ آد،ی م  رتیگ  ی هرچ آل یف نیمثل ا ول یا -

 

را نشان   دش یحامله شده بود، آرتا اخالق جد  ی آرتا سخت شد. از وقت یهاه یزد، دلش از تشب شین شیهااز اشک در چشم  ی ا هاله

 .  کردی م ی داده بود و مدام شوخ

  یگذشته در جلد آرتا طان یش  یبود و باز آرتا  دهیاش به خارج د قبل از رفتن  ،ی و نوجوان ی دوران کودک ی آرتا را فقط تو ی رو نیا

 با ابهت نفوذ کرده بود. 

 

گل هم متقابالً سخت  مه  کرد،ی م یگل جاخورد. قبالً اگر شوخشدن مه نازک بودن و زودرنج از دل  د،یلبان آرتا ماس   یرو  خنده

 اما حاال... کرد ی م ی تالف

 چسباند: نهیو دلخور چانه به س   ریگگل با حرص عقب رفت و دل دستش را دراز کرد که مه  شرمنده

 ؟ یدی ادامه م  تیبازم به مسخره باز ست،یحالم خوب ن ی نیبی ... میبد  یل ینکن، خ -

 

 مات و مبهوت لب تکاند: آرتا

 گل؟مه  -

 تپنده ناالن کرد:   یآلود با قلب بغض  گلمه 

 که...  ترسمی آرتا من نگرانم... م -

چفت شده دستش را پشت کمر همسرش بُرد و آرام نوازش کرد و   یهااش کشاند، با لب آغوش گرم  ی دلبرکش را تو عیسر

 :نشاند ی اش را تند تند مهر مگل مه   حهیراخوش  یموها  یهمزمان رو 

مون سمه، مگه دکترت  واسه بچه   یاسترس داشته باش  د ی... تو نباارمیال و هوا در بح ن یخواستم ازا ،ی تو خودت دم یمن د زم، یعز -

هم پاهات درد   زمیخب عز ،ی تراس بود ی مامان گفت که از ظهر تو ؟ی بد راه ند  ی زهایو به دلت چ یباش  لکس یر د ینگفت که با

 کارکنم؟ ی وقت من چاون  ، یبش ضینکرده مر  ی خدا ست،یسرد واست خوب ن ی هم هوا کنهی م
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 همسرش فشار داد:  نه یس  ی رساند و خود با عشق و عالقه سرش را رو  یرا به باد فراموش  اش ی به کل دلخور  گلمه 

 . یکن  یماردار یت یجورچه  ی و بلد  ی تو دکتر -

 هم گذاشت، بم و باجذبه پچ زد:  ی را با آرامش حضور محبوب دلش رو شیهاپلک

 .  . ییما یچ... اصالً همه یی... سرور ماییتو عشق ما -

 اش نشست:کتف ی رو دش یتوپول سف مشت

 ... ی... زن منی... سرور منی.. حق منیبگو من آدی بدم م ،یی ما ،یی نگو ما نقد یا -

 بازوان قطورش چالند و...  ی گل توپول را تومه  اد، یبا عشق ز رخندهیزد ز ی پف آرتا

 

 :د یگرفته و نگران دم گوشش از او پرس  یااسترس دست چپ همسرش را محکم گرفت و با چهره  با

 ترسم؟ ی من م -

 فشرد:  اش را سفتآورد و دست ن ییسرش را پا آرتا

 چرا؟  -

  ی بو یاز طرف  نیو بتاد  یالک ی خلوت چشم دوخت. بو ی خصوص مارستانیآب دهانش را به زحمت فرو داد به اطراف ب گلمه 

 . کردی و او را دلواپس م ده یچیپ اش ی نیربیتند ز کنندهی با ضدعفون نده یموادشو

 ...شونییشودست   یآخه تو -

آرتا   ی و استرس بازو  جانی فراموش کرد. با ه ، یدکتر سونوگراف  یاشان توسط منشحرفش را با باز شدن درب و خواندن اسم  ه یبق

 :د یرا ملتمس کش

 ...ای تو باهام ب رم،ی من تنها نم -

 تکان داد با انگشت به داخل اشاره کرد:  ن یبه طرف یسر

 ؟ یاوک مونمی اونجا خانم هست، من پشت در منتظر م زمن، یعز شهی نم -

 :د یلب برچ یدلش نبود اما با ناراحت ی تو  دل
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 کن و...  یبازیو پارت  ایب ، یخب توام دکتر -

 :دند یاش تابپهن مردانه  ی ابروها نیماباخم

 برو من پشت درم... زم،یحرفشم نزن... برو عز گهیگل، دمه  -

  نکیبا آن ع ی با اشاره منش تیعبور کرد در نها اشانی ادار  یهایسالن کوچک با صندل انیاز م زانی و با چهره گرفته و آو یناراض

  کیتارمه یوارد اتاق ن  یبگ یرفرمش، به زحمت با مفصل پشت دستش دو ضربه به در کوفت بعد از اذن ورود، با خجالت و غخوش 

 شد.

تخت    یرو ده یشکم بزرگ زن خواب یدستگاه سونو رو  دنی. درحال کشندازدیب یبه او نگاه که نیبدون ا ، ید یبا روپوش سف مرد

 مخصوص بود. 

  نانیبا لبخند اطم ی را پس زد که دختر جوان اش ی شانیپ ینشسته رو  زیلرزان عرق ر ی با دست د،یزحمت و سخت بزاق را بلع  به

 گل، زده و با اشاره به او آهسته لب زد: صورت مه  ی رو  گرانیبا توجه به استرس ب یبخش

 باش که دکتر کارش رو بکنه...  لکسیباال، ر یزنی و مانتوم م   یخوابی تخت م ی صاف رو -

 .ود که تنها ب  سوختی خودش م  یتکان داد اما دلش برا   یسکوت سر  در

با   ش،یهاکرد و با در آوردن کفش تیتخت برخاست، دخترجوان، آهسته او را سمت همان تخت هدا ی زن از رو که ن یمحض ا به

 . د یتخت دراز کش یرو  ده ینفس سخت شده و بر

  کهن یبدون ا  ینیب  یرو یاره یگرد داته  نکیشد و مرد خونسرد با ع ریاش سرازشکم ی رو ی و بلوزش را باال زد که ژل سرد مانتو

 : د یپرس  ینگاهش کند، جد 

 بود؟  ی ک خت یتار -

 سخت پلک بست: گلمه 

 هشتم ماه ...  -

 باال رفت:  ع یمرد سر دست

 ...خوادی نم -

 گفت:  تفاوتی ب کرد، ی م پیتا  یزهایکز کرده بود و مدام چ  وتریکه پشت کامپ یرو به دختر  سپس
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 ... یدلتا -

گل حلقه زد. دردش آمده بود. اما  مه  یهارا فشار داد که اشک در چشم  اش نییاپهلو و قسمت پ یسر سونو را محکم رو  سپس

اش ها و شکمژل  یفرسا چند دستمال مخصوص کَند و رو طاقت  قهیبود و بعد از چند دق یسخت مشغول بررس  توجهی دکتر ب

 گذاشت.

  یرا تو  دهیهرچه د شیهابا سرانگشت تیرنهاکرد و د ی بررس  توریمان  ی را تو ی زهایرفت و تندتند چ وتریکه به طرف کامپ دکتر 

 اضافه کرد...  یبرگه سونوگراف

 

 . د یفرستاد که درب باز شد و چهره گرفته همسرش را کنار در د رونیب نه یاش را تند از س مضطرب نفس  آرتا

 :د یپرس  عی برداشت و مقابلش تند و سر زیخ سمتش

 شد؟ی چ -

 تکان داد:   ظ یاش را با غرا جمع کرد و چانه  شیهالب

 نگفت...   یزی به من چ دونم ی نم -

 زمزمه وار گفت:   یهمسرش گذاشت و با لحن نازک یرا به بازو  اش ی شانیپ بارهکی

 داد؟ یمحکم دستگاه ِ رو فشار م  -

 گل گرفت: را سمت مه  ی وشه سبز رنگ صورت آرتا نقش بست که در دوباره باز شد و همان دختر جوان، پ ی رو  میتفه ی از رو ینیچ

 ...تی جواب سونوگراف نم یبفرما ا -

 برگه شد... یرو یهادر مشغول خواندن اعداد و نوشته   یهمان جلو  صانهی زده آن را از دستش چنگ زد و کنجکاو و حر شتاب آرتا

 :د ی باال رفته پرس   یبا ابرو گلمه 

 نوشته؟  یچ -

 گل شوکه، زل زد پس با خود لب زد: به صورت مه  بازمه یحدقه زده و دهان ن یهاشد با چشم  دهیآرتا، مات و مبهوت باال کش سر

 ..امکان نداره.  -
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 اش را درجا مچاله کرد: گل رد شد که چهره از گوش مه  ینامفهوم  زیچ

 ! ؟یچ -

 نوای گل بتکان داد و رو به مه  نیبه طرف   یسر ی با ناباور تیو درنهااش فرو کرد باال رفته  ی موها نیماب  ینبود، دست ایدر دن  آرتا

 جنباند: یسر

 دکتر نکوهش..  شیپ م یبر د یبا -

 : د یغر یبود که کفر  ده یگل رس به لب مه  جان

 اون تو نوشته شده که تو...  ی ! اصالً چشده؟ی چ ی به منم بگ  شهیم -

 سنگکوب خشکش زد.  و  د یآرتا، حرف در دهانش ماس  ییهوک یجمله تند و  با

 ! یخدا تو سه قلو باردار   ی که تو... وانوشته   جان یا -

 شکم بزرگش گذاشت و به زحمت دهان باز کرد:  یرو  ی شوکه و متعجب دست گلمه 

 هام سه تا هستن؟ بچه  یعنیمن... بچم...  ی عنی -

 گفت:  دکنانییبراق و خرسند تا یهاکرد با چشم ی باره خنده کوتاه  ک ی ی بهت و ناباور ان یم آرتا

 ... میمن... سه قلو... ما سه قلو دار  یخدا ی آره، وا -

به مُهر   اد یگل را با عشق زمه  یشانی که در پوست خودش نبود. خم شد و پ ین یدرح مارستان،یب یوسط راهرو   کنانخنده

 با عشق نشاند.  خته ی آم ی زیتشکرآم

 

که   ی درحال ن یتند و سنگ  یهاگذاشت و از پشت ستون خارج شد با قدم  زش یت یهاچشم  یاش را با خشم رو  ی دود نک یع زن

 :د یخط کش رلبیدستانش کرد و ز ی اش توچرم  یمشک  یهادستکش د،یسابیم  ی را سخت رو شیهادندان

 تون رو... قُلاون سه  یتون رو حت ... همه برمی م تونن یدووم نداره جناب آرتا... از ب اد یز تیخوش  -
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تکان داد و    یها، سرها و عکسبرگه  یمطبش نشسته بودند که تبسم بعد از مطالعه و بررس   یگل مقابل دکتر تبسم تو و مه  آرتا

 قالب کرد:  زیم  یرا رو  شیهادست

 .  ..یکن  تیرعا یلیخ د یشده که با ده ید  نیدلتات پروتئ  ی نرماله فقط تو زیهمه چ -

 گفت: ی با خنده به شوخ سپس

 گل خانوم؟ مه   یدار  ی سه قلو هستش... چه حس ،ی و حاالهم که شد  ی دار نشد چندسال بچه  -

 دستانش را بهم کوباند: جان یذوق زده با ه گلمه 

خداجون، بچم سه   ی ، وابچم  کردمی اصالً فکرشم نم ی بچه دوست دارم ول ی لی... من خهی چه حس دونم ی خوشحالم... نم ی لیخ -

 قلو باشه، مثل خوابه برام... 

 تکان داد:  یسر  تیبا رضا تبسم

  ی مناسب و مقو هی باالخره تغذ  ،یهات باش حواست به خودت و قُل یلیخ  د یبه بعد با نیتو از ا  یول یکنی اولشه، کم کم عادت م -

 ... یانجام بد  نیسنگ   ی کارها د یاو نب یاستراحت مطلق باش  د یخاطر فشارخونت باطورم به ... از اون یالزم دار 

 با خنده ابرو باال فرستاد: ن،یسنگ  ی رو به آرتا سپس

 حال همسرت باشه و...  تیهم با رعا یچرب و شور ممنوع، رابطه جنس یبشه، استرس مطلقاً ممنوع، غذا اد یحواست بهش ز -

 باالخره دهان باز کرد:  آرتا

 رفع شده؟  ی مشکل قبل -

 اش لم داد:گردان   یصندل ی رو  لکسیاش را باال پراند و رخورده جفت ابروان هاشور  تبسم

 ... نی بود و زود جواب گرفت یقو  زتون یخب ماشاهلل شما انگ  یقلو حامله نبود... ولاگه رفع نشده بود که خانمت االن سه  -

 زده، گردن تاب داد و با خنده تاب داد:گل شرم سمت مه  بعد 

  نیاز بهتر یکیبه جفتتون بگم، شما دوتا زوج،  د یهام عمل کرد، بارو منظم انجام داد و طبق گفته  هان یگل جون تمرمه  -

 ن؟یدی ازه م اج سم، یبه شما دوتا مقاله بنو ... دوست دارم راجع نیهام در طول دوران مشاوره ام بودکننده مراجعه 
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 هم گذاشت: یپلک رو   نان یسمت آرتا انداخت که آرتا با اطم یگنگ، نگاه گلمه 

 ما خبر نداشتن... البته به جز مادرخانوم، از مشکل  کدومچی ها، هچون خانواده  ، یبد  رییکه اسمون رو تغ  یبه شرط -

 

 ضرب گرفت: ز یم ی کرد با نوک خودکار رو یخنده کوتاه تبسم

و   ه یکه از ترس حرف بق  یکه آدما  نهیام واسه اهمه خجالت نداره... تازه مقاله  نیاست، ا های ماریب هی مثل بق  یماریب ه ی نم یبابا ا -

  ی به راحت توننی البته تالش م ز ی... مقاله رو بخونن تا متوجه بشن با استقامت و انگ انیحرفا، دنبال درمان نم نیترس از آبرو ا

 درمان بشن... 

 

اش را گرفت و آرام بلندش   یربازو یگل رفت و زبرخاست، سپس به کمک مه  ی ادار یصندل ی تکان داد و از رو ی که سر ی نیح آرتا

 کرد. 

 متفکر به آرتا چشم دوخت: تبسم

 . ادیبابابودن بهت م -

 باال پراند: یتفاوت ی با ب یاکه شانه  د یآرتا مبهوت سمت تبسم چرخ سر

 بدونه... یل یقدر تورو خ د یگل بازنش رو داشته باشه، مه  یهوا ،یشوهر  ادیم  شیکمتر پ -

 زد:  ی بخش تیبا لبخندرضا گلمه 

 ...  دونمی م -

 مردانه آرتا چرخاند: رخم یرا سمت ن اش فته ی و ش  داینگاه ش  سپس

 منه...  ی همه زندگ -

 .د یباری سردش چشم دوخت. از دل آسمان رگبار باران م ی به قطرات تند باران و هوا متعجب

 باره؟ ی چقد چقد م اخدا،ی -

 پچ زد:  ز یهمسرش را کنار زد و مهرآور و محبت انگ  ی جلو یموها ،ی با شعف و خرسند  آرتا
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 ست.نشونه  ه ی ها، بارونم قلوسه  نیکه دلم روشنه با وجود ابارون رحمته، من  -

آرتا را چنگ   ی ُسر نخورد، مدام بازو سی خ نیزم یرو  شیرد شدند و با مشقت که پا مارستانیکمک آرتا از محوطه بزرگ ب با

 دوش او انداخته بود.  ی را رو اش ی نیو نصف سنگ  زدی م

نشاند که   یصندل یزد به کمک دلبرکش شتافت و او را جلو   عیرا سر  رش ی. آرتا دزدگدند یرس  رنگ  د یسف ل یاتومب ی جلو باالخره

 دندان گرفت:   ریرا ز اش ن یریز یهاهمسرش لب

 . اوف، پدرم در اومد.. -

 :  د ینگران پرس   رلبیآرام بست، ز ی را با وسواس خاص اش ی منیشکم او خم شد و کمربند ا یرو  ی با لبخند محو آرتا

 ؟ یخوب -

 زبان راند: یبه زحمت حروف  را رو  اش،قه یو شق یشانیپ ی عرق رو ز یر یهاو دانه  یبا نفس تنگ  گلمه 

 ...  می م، برخسته  -

  گریکرده بود، سمت د اش س یکه دستش را بند صورت خ ی بلند درحال یهاتکان داد و فرز در را بست. با گام   یمقتدرانه سر آرتا

کرد که کف دستش هم تر   اش س یتَر و خ یموها  ی ال یشد، دست ری گ یپشت فرمان جا  کهن یپا تند کرد و به محض ا اش ل یاتومب

 استارت زد...  ع یسررا چرخاند و  جیسوئ تفاوت یشد اما ب

عرق و   ازسیصورت خ  یداشبرد برداشت و آرام رو  ی از رو یآب آورده و لرز دستمال کاغذ  یهابا چشم ،ی کوتاهبا عطسه  گلمه 

 شالق باران با هراس از ُسرخوردن با آن وضع راه رفتن اش.  ریبود ز  دهیاش به لب رس ... جان د ینم باران کش

 فشارش افتاده بود که به زحمت اشاره کرد:  د،یلرزی اش مو دل  دست

 ؟ یشکالت دار -

 کرد و همزمان گفت:  یدنده را محکم گرفت با سر به داخل داشبرد اشاره کوتاه آرتا

 .« می نک  د یخر کمیواست   میری جاست، بردار بخور االنم ماون  »

با ولع   ز؛یانگ وسوسه  یهاها و لواشکشکالت  دن یاش را جلو کشاند و در داشبرد را باز کرد، به محض دتن  ، یبه سخت گلمه 

 برداشت: یاکودکانه  جان یرا با ه زدی اش چشمک مرا که به چشمان ی مشک یهااز لواشک ی کی یجاشکالت شد و به  الیخیب

 بودم؟ هوس کرده  ی آخ جون لواشک... وا -
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 داد. اش ی همسرش چشم دوخت بعد بدون حرف حواسش را جمع رانندگ  جاناتی از گوشه چشم به ه آرتا

  یجلو  شهیروشن بود اما ش  نیماش کنپاشه یش  کهن یو با ا کرد ی برخورد م نیماش   شهیش  ی تند باران مثل شالق به رو قطرات

چند نفر در گوشه   یر یمکرر با درگ یهابوق یبه وجود آمده بود و صدا ابانیهم در خ یبد  کیکدر و مات شده بود، تراف نیماش 

 شده بود...  ختهیرو درهم آم ادهیپ

 .د یهمراهش با لرزش به گوشش رس تلفن  یفرمان ضرب گرفت که آوا  ی غضب، چشم از آن طرف گرفت و با دو انگشت رو با

 

اسم کوروش،   دنی. با دد یکش رون یشده بود، به زحمت ب سیکه خ اش ی اسپروت خردل کت  بیرا از کنار ج اش ی گوش  باتعجب

 را باال پراند: شیلنگ ابرو

 کوروشه!  -

 چشم گرد کرد اما با آرامش پلک زد:   ،یبا لب و لوچه لواشک گلمه 

 کارت داره؟ د یجواب بده شا -

تلفن را   ن،یماش  یشیگرما ستم یروشن کردن س   نیاش زوم شد. حصورت گرفته  یآرتا رو خیزد که نگاه م یادوباره عطسه  ناگهان

 هم وصل کرد: 

 الو کوروش جان؟  -

 کرد.   خکوبیم  یصندل  یآورش، او را رو پراسترس و دلهره  لحن

 خبر بد دارم...  ه یآرتا  ، یخوب شد جواب داد -

 : و به زحمت دهان باز کرد د یصورت مبهوتش کش ی رو  ی و منگ، دست ج یگ آرتا

 خبره؟ چه  شده،ی چ -

 موفق نبود.  ادیاما ز ندازدین اش ق یتا به خود مسلط شود و دلهره به دل رف د یکش ی ن یاز ب ی قینفس عم کوروش 

 هفت ماه که آزاد شده و...  باًیتقر نیمتاسفانه نگ  -

قصد داشت که   ی کس ایتند نبض زد. گو اش قه یشد. شق نییسخت باال وپا شیگلو  بکیدور تند رفت، س   یقلب آرتا رو   کوبش

 .جانش را بمکد  رهیش 
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 ! ؟یگفت  یچ -

در بد   اش قیاو را هضم کند، اما خبر بد را هنوز انتقال نداده بود. رف  یمتوجه شد که آرتا جاخورده و نتوانسته، جمله خبر کوروش 

 "خدا به دادت برسه "دلش دعا کرد ی افتاده بود. فقط تو ریگ  یبلبشو

 :د یغر ی از سکوت مزخرف کوروش، عنان از کف داد و با تُن بلند و لحن جوش  آرتا

 ؟ ید حرف بزن لعنت  -

 گرد شده به همسرش زل زد.  یهابا چشم د یچسب ی او درجا کپ کرد و با وحشت به صندل ادیاز فر گلمه 

 :د یدورگه و کلفت شده به گوش کوروش رس  شیکه صدا  یشده بود، طوربرافروخته و تمام صورتش سرخ  ت یاز عصبان آرتا

 ؟ یگرفت   یمونچرا الل  -

 را ماساژ داد: اش قه ی با دو انگشت شصت و سبابه، شق کوروش، 

 ... کهنیآروم باش... و خبر بدتر ا -

  یاش حتو لعاب جمله  ده یلحن بر نیبا ا دانستی را سکته ندهد، اما نم اش ق یتا رف اوردیخبرناگوار را به زبان ب ی جوربود چه  مانده

 :د یکش  یاز پشت گوش  یبلند بود و طاقتش را سلب که باز نعره  ده یدارش، امان آرتا را بُرکش  یهامکث

 منو...   ید جون بکن، کشت -

 گفت: حیمقدمه، تند و صر بدون

دکتر زندان هم بهم گفته که اون همش بفکر انتقام بوده چون تموم   نم یزندان، بچش رو ناخواسته سقط کرده... ا ی تو نینگ  »

 و... «  ده یرو از چشم تو د ش ی اتفاقات زندگ

 اش به رو به رو خشک ماند.وحشت زده  یهااستوپ کرد و چشم  یلحظه ا ی آرتا برا قلب

 ادامه داد:  توجه ی کوروش ب اما

ش رو مجبور شده  اش... اونم بچه ِسلولش بهش حمله کردن و تا سرحد مرگ هم زدن  یهازندان، چندتا از گنده  ی تو کهن یمثل ا -

که مسبب کسته شدن   ی که خوب شده... تموم اونا ن یکرده، بعد ا رییتغ  یکه بعد مرگ بچش، به کل  گفتهی سقط کنه... دکتر م

  ش یهم قصر در رفته... بعدم که حکم آزاد نینداشتن، نگ  یها شاهد بکچون اون گنده  یول مار کرده...  بودن رو تار و  ش نیجن

 آرتا ممکنه بخواد که...  ی ول  رونهی اومد و اونم االن ب
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شد به   رهیاش خهشده به رانند  کیبار یهامتعجب و با دهان باز البته و چشم   زد،ی که به او چراغ م  یعقب نیماش  دنیبا د  آرتا

 زن بود.   کیاش داد که راننده  صیزحمت تشخ

 اش را فرا گرفت و ناخواسته زمزمه کرد: وحشت تمام جان  ناخودآگاه

 من...؟   یاومده دنبال نابود  -

 :د یآرتا را با هول و وال شن  دهیترس  یکرد که صدا ز یو چشم رشانه چرخاند  ی اش را از روهم با وحشت و استرس، گردن  گلمه 

 کوروش، فکرکنم افتاده دنبالمون... -

 

 بازش، تا انتها باز شد و ناباورانه لب زد:  مه ین چنان جاخورد که دهان کوروش 

 ن؟یی اومده دنبالتون؟! مگه کجا -

 

 ا خشم منقبض شدند:اش هم بشد و عضالت فک نییمردانه آرتا سخت باال وپا نه یس  قفسه 

 اونم پشت سرمونه و...  ابون،یخ یتو  -

 پرالتهاب اکو شد... یگل در فضاخراش مه بلند و گوش  غ یخورد و ج یتکان سخت  نیدفعه ماش  کی

 مامان...؟  -

چنگ  گل را مه  ی بازو  یپرتاب شده بود، با وحشت و نگران یاگوشش به گوشه  ی هم از رو یکه به جلو پرت شده بود و گوش  آرتا

 زد: 

 گل...تو؟ مه  ی ... خوبیخوب -

  ره یت  یدرشت عرق رو یهااش از درد مچاله شد و دانه دندان محکم فشرد. چهره   ریرا ز شیهااز فرط درد کمرش، لب گلمه 

 پشتش رخنه کرده بود. 
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به   نیبار ماش  ن یبه پشت سپرش اصابت کرد، ا ی ادیبا شدت ز ینیدفعه باز هم ماش   کیخواست باز از معشوقه اش سوال کند،   تا

 .د یچیپ نیآور آرتا در فضا ماش رعب اد یفر یگل با شوک با صداهراسان مه  غیجلو هل داده شد و ج  یکنار

  ک یپشت فرمان نشست. با ت اش نیماش   ی تو  عی. سرد یتپی اش مکه قلبش تندتر از حد معقول  یزنده و مرده شد درحال کوروش 

 ندان به سرعت عبور کرد و همزمان شماره سرگرد محمد را گرفت... از مقابل ز یآف

 

 :د یچسب ی شتاب زده فرمات با دو دست ج، یمنگ و گ ی با سر آرتا

 ...ایخدا -

 کرد:  یاقروچه دندان  ظ ی عقب با راننده زن، باز هم به او چراغ داد که با غ نیماش 

 ... کهیزن یمحاله بزارم به هدفت برس  -

پدال گاز فشرد   یرا رو  شیو چنان پا د یچی پ یااما به سرعت استارت زد به داخل کوچه  کردی اش کوفته و درد م تمام تن  که نیا با

 از جا کنده شد.  نیکه ماش 

 .دادی و دوباره حواسش را به راندن م  کرد ینگران و مضطرب تند تند به طرف همسرش نگاه م  سپس

 ... جون من جواب بده... زمیعز ؟ی گل جان خوبمه  -

  ی رو زدهخ یلرزان و  یهاخودش مچاله شده بود. با دست  یتو  ی صندل یرو  حالی از فرط وحشت و اضطراب ضعف کرده و ب گلمه 

 حفاظت کند.   روش یدر مقابل حوادث پ شیهاکه انگار قصد از بچه  ی بود و طور چاندهیاش پشکم

 در دل خدا را صدا زد.  ی و ناتوان یحالی با تمام ب اورند،یاش بان ازج زتریعز یهابچه   یبرا  یاتفاق د یترس ی م

 "بال رو ازمون دور کن، کمکمون کن... کمکمون کن... خداوندا... ت، یخداوندا به حقان "

کرد و طعم   دایامتداد پ شیهادندان  ر یحصار شده ز یهالب  یتا رو  د یاش چکگونه  ی چشمانش با درد رواز گوشه  یاشکقطره 

 .د یاش رس زبان یاشک تا رو  یشور

 داغان لب زد:  یدار خش  یکرده با صدا بغض

 ه؟ ی اون ک -
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 یهابه جداره  شه یدر آورده بود و تند تندتر از هم  یناسازگار یقلب وامانده اش گذاشته بود که بنا ی دست چپش را رو آرتا

 . د یکوبی م اش نهیس 

 ! نهینگ  -

 وار هق زد: کرد و ناالن  بیهم ک ی رو  ی را با درد و تلخ شیهاچشم

 ... دارهیچرا دست از سرمون بر نم  -

 لبانش نشست:  یرو  ی زیآمطعنه  پوزخند 

 ...زارمی من نم  یکثافت، قسم خورده... حاال هم اومده کار ناتمومش رو تموم کنه ول  -

 شمرده و دو رگه افزود:  اش،ی طوفان یبه چهره غرق اشک با آن چشمان جنگل  نانیبا اطم سپس

 ...  فتهی هامون بتو و بچه  یبرا  ی اتفاق زارمی نم ،ی زیعز یل یبه جون خودت که برام خ -

 تکرار کرد:   د یبا خود با تاک رلبیز سپس

 ...زارمی ... نمزارمی نم -

 ...گرفتی خودروها سبقت م  ه یاز  بق ی ادیز یابا فاصله  یانقره  یا یزانت مقابلش خورد که باز همان نه یباره نگاهش به آ کی

 :د یغر دواریبا تهد  رلبیز

 ... یعوض کشمتی م -

 :د یکش  غیوحشت تمام سراسر وجودش را پُر کرد که با ناله ج  گلمه 

 دنبالمونه؟  ی واسه چ  گعید  ؟ینداد  تیمگه تو رضا -

 :د یجوئ  ظ یلبش را با غ ی پوست رو یاز کوچه خارج شدند با سرعت سمت جاده راند و  بعد از مکث کهن یبه محض ا آرتا

که اونا با تو   یدادم وگرنه کار تیبودنش، من رضا خاطر حامله جرمش رو صادر کرد، تازه به  ی حکم عموم ی دادم اما قاض تیرضا -

 ...کنمی کردن رو هرگز فراموش نم

 گفت: ی قراری شکم برجسته و بزرگش گذاشت و با ب ی اش روتان متاسف و نگران دس  گلمه 

 اومده تا منو... دونمی منو نابود کنه... من م  خوادی اون م ترسم،ی م ی لی... خترسمی من م -
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 شد:  ختهیرعدآورش با غرش آسمان آم فرمان فرو آمد و عربده  یمحکم آرتا رو  مشت

 گل خودتو نباز... خودتو نباز...  ... مه زارمی نه... من نم -

 : د یباره با صورت گلگون شده و ملتهب خفه غر کی

بهم اعتماد کن... نکن با من... محض خدا نکن   باره ی خاطر منم که شده به  ی... نباز لعنتسوزمی نکن با دل من المروت... نگو که م -

 با من...

 

 اش پنهان کرد... کرده دستان عرق  ان یصورتش را م ی دآوربا هق هق سوزناک و در د یگل درجا ترکمه  بغض

فرمان از   اراده یبه پشت، ب  ی عقب نیگل شد که با اصابت محکم ماش هق پرسوز مه فرمان پرت ِ هق  تی لحظه حواس آرتا از هدا کی

برخورد   نیماش  یجلو  شهینبسته بود قطعاً با ش  یمنیدستش خارج شد و خودش هم به جلو چنان پرت شد که اگر کمربندا ریز

 شده بود...  ر ید یاطیهر عمل ِ با احت یاما برا کردی م

 

مقابلش   د یسف  لی مبپدال گاز فشار داد و با تمام قدرت به سمت اتو یرا رو  شیبار با تمام قوا پا نیا  زش،یآمبا خنده جنون  نینگ 

 برد...  ورش ی

  ت،یو در نها دند یوار چرخدر هوا وارونه  اش نیبا دو سرنش د یسف لی منفجر شد... اتومب ن یکه با سطح لغزنده زم  یبیمه یصدا

 ناهموار صابت ماند. ن یزم ی وار روسر و ته  ل یدر کنار گارد  لیاتومب

 بلندش درهم پخش شد: ک یموز ی با صدا نیماش  ی در فضا وارش ک یریستیبلند و ه خنده

 کارت تمومه.  -

  ن، یزم  سیسطح لغزنده و خ یباران رو  انهیبه تاز تینگه داشت. بدون اهم ل،یکنار گارد د یشده سفچپ نیباالتر از ماش  تیرضا با

که   ی مان درحالچپ شده خرمان خر  نیکنان آهسته سمت ماش خنده  یوانگ یشد و با جنون و د ادهیسرخوش و خندان پ نیاز ماش 

 مکث کرد: اشانل یاتومب ابل و پر از حس انتقام بود، مق ایدن  فیک

 کنم؟ی گفتم نابودت م ی د ید -
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چنان قهقه   یرارادیشد. از ته دل به طور غ لیتبد   یوحشتناک اش به قهقه ش، خنده مقابل زیانگ صحنه منزجرکننده و رقت  دن ید از

 اش زائل شده بود. شک عقل  ی که ب زدی م

دهانش تا انتها باز شده بود با   ب یعج ینداشت و با حاالت اش رنرمالیغ  ی رفتارها ی رو یو بدون اراده خودش، تسلط   بیعج قهقه 

 تکرار کرد. ی د یاش، با خود شمرده و تاکو لرز بدن  اش سیخ یبه سرتاپا تیشالق بارش باران بدون اهم ر یتمان ز یوانگ ید

 د... باالخره تمومش کردم... تموم شد...تموم ش  -

 اش بود که تلفن عمارت به صدا در آمد. عصرانه  یچا  دنیدخت درحال نوش  پوران

 ؟ ییمژگان کجا -

مودب   کرد،ی پاک م  ی را با حوله صورت اش سیخ یهاکه با دست  یآمد و درحال  رونیفرز و چابک از داخل آشپزخانه ب  مژگان

 جواب داد: 

 بله خانم جان؟  -

 گفت:   یخشک و رسم ن، یزم ی دخت با اشاره به تلفن رو پوران

 . اریاون تلفن رو واسم ب -

و    منیکوتاه و شمرده، به طرف نش یهابرداشت و باقدم ز یم ی را از رو  ی مشک میس ی تلفن ب یزمزمه کرد و باچابک ی چشم مژگان

به طرفش خم شد و تلفن   ی کم د،یرس  شیپا یجلو  کهن یجاخوش کرده بود؛ راه افتاد و به محض ا شی دخت روکه پوران  یاکاناپه

 را به سمتش گرفت. 

 کند، تلفن را از دستش گرفت و دکمه را فشرد با اعتماد به نفس و غرور پاسخ داد:   یتشکر  کهن یبدون ا دختپوران

 د؟یبفرمائ زاد،ک ی بله منزل ن -

 زبان زد:  یق یپشت خط با نفس عم فرد

 سالم پوران خانم.. -

 اما رسا جواب داد:  د یگرفته کوروش، با ترد  ی دخت متعجب از صدا پوران

 و... ی سالم پسرم، خوب کیعل -

 گفت: ی نینتوانست خوددار باشد و بدون مقدمه چ ادیخودش را گرفته بود اما ز ی جلو یکه به سخت  ی درحال کوروش 
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 خانوم... آرتا... پوران  -

 

 شده به دسته کاناپه چنگ زد:  زیخمه یکاناپه ن  یپوران دخت محبوس شد و رو  نهیدر س   نفس،

 که...   هیجور ه یچرا صدات  ؟یآرتا چ -

 پچ زد:  اش ی گوش   یو نگران تو  یقراری با ب کوروش 

 ...مارستانیگل رو آوردن بآرتا و مه  -

 

 زد:  شیدست پوران دخت ُشل شد و خودش هم چنان جاخورد که مژگان با ترس و دلهره صدا  یاز رو  تلفن

 خانوم... خانوم...؟   -

 با خود نجوا کرد:  رلبیبه طرف مژگان کج شد و ز ک ی پوران دخت اتومات ِسر

 ! مارستانه؟یبچم ب -

 : د یگونه پرس تاط داد و مح اش شیآالی به صورت ساده و ب ی نیاز متوجه نشدن منظورش، چ مژگان

 رو صدا بزنم، خانوم جان؟  مانیسل نیخوای م -

اش آمد و کم  به سراغ  جهیدفعه سرگ کی مبل بلند شد که  ی با وحشت از رو ع یجمله مژگان، سر دن یدخت به محض شن پوران

 : د یدستانش محکم چسب  انیآوار شود که مژگان فرز، تن توپول پوران دخت را در م  منیکف نش  یمانده بود رو 

 ست؟ یخانوم جان... حالتون خوب ن ،یوا  -

 به زحمت و عجز ناالن کرد:  دختپوران

 ... زودباش...ارهیب نگ یرو از پارک  نیماش  ع یبگو شوهرت سر -

 بزرگ شتافت.  یهابا گلدان  سرسبز و پر از دار ودرخت  اطیتکان داد و دوان دوان به سمت ح  یسر د یبا ترد  مژگان

 را پس ِ سرش بلند کرد:  شیصدا ی و با تُن باال ستاد یا یسنگ  وانیا یباال



 جورچین 

644 
 

 ...مـی ...؟ سلمانی...؟ سلمانیسل -

 

همسرش؛ انبر   دنیدرختان بود، با شن یهاسرش گذاشته بود و مشغول اَرس کردن شاخه  یرو  یکه کاله باغبان ی نیدرح مانیسل

 : د یاد کشاش گذاشت و در همان بلند درا کنار جعبه  یمخصوص باغبان

 ؟ یزنیداد م  ی خانوم؟ چرا هع ه یچ -

 

 صورتش زد:  ی رو  یچنگ  اط،یفرش حبه کف سنگ  یو چند پله منته وانیا ی با نفس نفس از باال مژگان

 تا... ی رو آماده کن نیماش  د یحال خانوم بد شده و االنم گفته با مان،یخدا مرگم بده سل -

سمت خانه کوچک در پشت عمارت راه افتاد و   ی تند  یهادستان کنَد و با قدم  ی را از ال شیهاکشدست  ،یبا نگران مانیسل

 لب گشود:  ید یهمزمان بلند و تاک 

 ... امیبرو خانوم رو آماده کن، لباسامو عوض کنم م -

دن مژگان؛  با آم زد ینر یخودش را گرفته بود تا اشک ی که سخت جلو  یش نبود با عجز و البه، درحالدل   یدخت دل تو  پوران

 برداشت:  ز یسمتش خ عیسر

 ومد؟ یشوهرت ن شد؟ی چ -

 تکان داد:   ی با چهره ناراحت سر مژگان

 ارم؟یمانتو براتون ب  اد،یاالن م  -

 :د یدندان کش  ری و لب ز د ییهم سا  یپلک رو  ی عصب دختپوران

 مرده شور... استغفراهلل...  -

 ...اریآره برو ب  - : د یغر حوصلهی هوا پراند و ب ی تو یدست

صابت   ره،یبزرگ با فرش پهن وسطش که توسط گ  یهاتکان داد و از پله  ی سر ی مغموم از واکنش تند پوران، با گرفتگ   مژگان

داخل اتاق پوران دخت شد و بعد   یاز در مشک ی ها نشسته بود، تند تند باال رفت و از کنار اتاق آرتا عبور کرد بعد از مکثپله  ی رو
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تند زده دوباره مقابل پوران دخت که مشغول   ی برداشت... با قلب ی بلند  یبا روسر  یمشک ی مانتو  کی ش،یرو کردن مانتوها و  ریاز ز

 اشاره کرد: دهیمکالمه با تلفن بود، خود را هن هن کنان رساند و بعد بلع بزاق دهانش، بر

 آوردم خانوم جان... -

 :د یرمزخان نالگرفته  رو به هدو رگه و خش  ی با صدا دختپوران

 ... باشه خداحافظ...مارستانیهمون ب  ایبرم، توام ب د یهرمز من با -

 

بلند هم   یرا با روسر اش ی و روسر د یبلوز بلندش پوش  یرا ببند رو  شیهامحض کردن تلفن، شتابانه مانتو را بدون آنکه دکمه  به

 قدم برداشت... اطیسمت ح یپاچگ گل با عجله و دستو کارت عابر با تمام مدارک آرتا و مه   فیکرد بعد از برداشتن ک  ضیتعو

 

بلند بلند و با ضجه   د،یکوبی م اش نه یس  ی که رو ی درحال کنانوه یش  خان؛دون یفر دن یمقابل اتاق عمل، با د دن یمحض رس  به

 :د یپرس 

از عروس    یاز پسرم... وا یآرتام... وا  یاز جوون  ی .. واشد. خته ی تو سرمون ر یچه خاک  ید ی... ددون یبه سرمون اومد فر ی د ید -

 ... یگلم... وا دسته 

 دستش را بلند کرد:  د، یبا تاک یجد  آمد ی م  رونیب یپرستار شنیکه از است ی درحال یپرستار

 رو سر تون... نیرو گذاشت مارستانیخبره؟ ب تر... چه خانوم، آروم  -

 

 مداخله کرد:  عی و اندوناک سر نیخان غمگ  دونیفر

 اتاق عمله و...  یتو  ی پسرمون تو ست،یشرمنده، خانوم... حال زنم خوب ن -

 تکان داد:  یسر اش تیبا حفظ جد  پرستار

 ... کنمیوگرنه نگهبان رو صدا م  د یکن تیلطفاً رعا ن،یش ی م  هی خانمتون، مزاحم بق ی سر وصدا ن یاما با ا کنم ی درک تون م -

 جنباند: ی د تند سرخان تن دونیفر
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 چشم چشم... حواسم هست... -

 : د یآهسته پرس  کرد،ی هق هق م یگذاشته بود و با بغض و نگران وار یرو به پوران دخت که سر به د سپس

 ؟ یپوران، خوب -

 با حزن، ناالن کرد:  ختهیآلود و درمانده آماشک یهادخت با چشم  پوران

 شده؟ی پسرم... پسرم چ -

 

 انداخت: نییخان متاسف سرش را پا دونیفر

 و...  مهیبدخ یل یوضعش خ گفتن ی .. دکترا م. هی جراح غی ت ر یفعالً ز -

 : د یاش کوبگونه   یدخت محکم رو  پوران

 وقت کوروش به من گفته اون تصادف کرده و... ... اون مهیآرتارم... آرتام... حالش بدخ ؟یگی م  یچ  ن،یحس ای -

 

 : د یکالمش را بُر ،یشیبا مصلحت اند  خاندون یفر

 آرتا رو تازه برده بودن اتاق عمل... مارستان،ی ب دهیرس   یاون بدبختم وقت -

 

 رساند. خاندون یفربود، خود را به طرف  دن یدرحال کوب یسرش انگار طبل یکه تو  یدرحال شانی با چهره گرفته و پر کوروش، 

 عمو...؟  -

 حدقه زده به صورت سرخ و گرفته مرد مقابلش چشم دوخت: یهاو با چشم  د یخان ماس  دونیدر دهان فر حرف

 گل؟شده از مه  ی خبر -
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از   شیهابه کوروش که چشم می سرش را باال گرفت و مستق ید یو ناام ی اش، با درماندگ اسم عروس  دن یدخت به محض شن پوران

 بود، با اضطراب دوخت: یهمه فرار 

 شده، نه؟  ی زیچ -

 :د یو با تاسف لب ساب د یاش کشآشفته   ی موها  نیماب یچنگ  کوروش 

 تون، شوهرش رو خواسته و... متاسفانه جراح عروس  -

 دار افزود: فرو دادن بزاق دهانش، سخت و خش  با

 ... نهیتون رو ببمادر عروس  ای ، خواسته پدر اتاق عمله ی بهش گفتم شوهرش تو یوقت -

 :دند یو بُهت همزمان پرس   یفاصله گرفتند با منگ   یسرد و گچ  واری از د عیخان سر دونیدخت و فر پوران

 ؟ یواسه چ -

 شده؟  یز یچرا، چ -

 خارج کرد:  نهیاز س  یآه  ارادهی ب کوروش، 

 ... رهیها رو امضاء کنه تا عمل صورت بگ برگه  ری ش زخانواده  ی از اعضا ی کی ازهیعملش کنن و ن خوانی م -

 کوروش را چنگ زد:  ی بازو یپاچه با دلواپسخان دست  دونیفر

 ؟ یچه عمل -

 تکان داد:  ن یبه طرف ی سر نیالعاده غمگ با فک فشرده و فوق  کوروش 

 رو نجات بدن...  شونیکی هاش، جون ِ گل و بچه جون ِ مه  نیب د یقرار گرفته... با یبد  ی لیخ تیوضع  یگل تو مه  -

  نهیقفسه س  ی آوار شد و دستش رو  یصندل یهم بدتر از او رو  خاندون یخشکش زد، فر تردد ی ب  یدخت شوکه وسط راهرو پوران

 .قلبش نشست..   یدرست رو 

 

 برداشت: ز یخان خ دونیوحشت زده سمت فر  کوروش 

 عمو...  -
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 : د یخان داغان نال دونیفر

داره واسه   یچ یو ق غ یمشت ت ه ی ر یعمله ز  یخودشم تو  ی وقت  میبگ  ی... چمیبد  یحاال جواب پسرم رو چ بر ما..  یبر ما... وا یوا  -

پروردگار... حاال من با پسرم   ایخدا...   ی مون گذاشتن؟ ادامن خونواده   یبود که تو  یچ نیخدا... ا یا  جنگه؟ی زنده موندن م

 کنم؟  کاریچ

   

 گرفته خطاب به کوروش لب زد: و خش د یاز گوشه چشمان فراخ و سرخ پوران دخت چک اشک

 اش و جُون خودش؟جُون بچه  -

 تکان داد:  ی و متاسف سر د یدهانش را سخت بلع بزاق

لحظه حواسش   ن یاما آرتا تا آخر شهی م هوش یجا بون و هم  خورهی گل مبه مه  یاضربه  کنه، ی که چپ م نیآره متاسفانه ماش  -

 گل رو نجات بدن...  اول مه  خوادی ازشون م رسهیاوژانس م  ی بهش بود که موقع

 با درد و سوزناک اضافه کرد:  ی با مکث سپس

 قلوهاش رو... گل و سه مه  -

 با خودش تکرار کرد:  ج یو گ  ریاستوپ کرد، متح یالحظه  ی دخت براپوران  قلب

 گل سه قلو حامله بوده؟ مه   یعنیقلو؟! سه  -

 : د یخان تلخ و محزون  از کوروش پرس  دونیفر

 اتاق عملش کدوم طبقه هست؟ -

 رها کرد:  ی نیش را از بنفس  نیو سنگ  سخت

 ...شگاهیطبقه چهارم قسمت زا -

 دست پوران دخت شد: ریاس  اش ی اش را صاف کرد و قدم اول را برداشت، بازو دهیکمر خم یخان به سخت دون یفر  کهنیهم

 کجا؟  -

 گرفته لب زد:   یخان از گوشه چشم با غم و صدا دونیفر
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 مون زودتر عمل کنن...هارو امضاء کنم تا عروس برم اون برگه  -

 :ستادیصورتش ا ی چندبار پلک زد و من من کنان جلو دختپوران

 نتونه... خب...  گه یآرتا د د یشا ..آرتا سه قلو هستن. یها... بچه گمی ... مگمی م -

 

 شدند:  دهیخان تن دون یفر یابروان خاکستر ی منظور همسرش رو دنیو نفهم  یجی از گ یاخم

 ؟ یبگ  یخوای م  یچ ه؟ ی منظورت چ -

 اش را تند فوت کرد: نفس  ، یزدگ  رتیو ح د یاز ترد یایدخت دست دست کنان با دن  پوران

  ی ول ستی تر از جون ِ عروسه که باالخره دختر کم ن هامون واجب دار بشه و... خب، جون ِ نوه نتونه بچه  گهیآرتا د  د یشا گم ی م -

 ..و.   ارهینتونه بچه ب گهیآرتام د

 

. از فرط شوک و  کردی چاله ماش ممشت ی را تو اش ی از قصد قلب لعنت ی سخت فشرده شد، انگار کس خاندون یمردانه فر قلب

 دخت، درجا رنگ صورتش کبود شد. جمله پوران  تیعصبان

 کنج لب نشاند: یکرده با تاسف پوزخند تلخ ظ یغ

وقت تو فقط به فکر  گفت اول زنش رو نجات بدن... اون  هی اون حالش به بق ی آرتا موقع تصادف نگذاشت اونو اول نجات بدن و تو -

   ؟ یکرد الیچه خ ؟یهاتنوه 

 افزود:  زیآمطعنه  ی ول  کوبنده

مادرشون نباشه، بچه رو   یهاش... وقتبچه  م یگفت م یاصالً اومد  م؟یبد  ی جوابش رو چ ره، یاگه آرتا سراع زنش رو بگ  یفکر نکرد  -

  کار؟ی چ خوادی م

 خالص را زد:  ر یتکان داد و ت یسکوت پوران دخت،  باز متاسف سر با

  ی عنیگل، بدون مه  ی. گفتش بارها گفت که زندگ که نرفته..   ادتی... خوادی هام رو نم گل نباشه، آرتا؛ بچه مطمئن باش اگه مه  -

 .. شیزندگ ی جیمرگ تدر
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پرصالبت و مطمئن همراه کوروش به سمت آسانسور   یبدون توجه به صورت جاخورده و زرد کرده پوران دخت، با قدم ها سپس

 ... راه افتادند 

کنار   ، یکیبه محض باز شدن درب اتومات عیکوروش سر مان، یبخش زنان و زا یهان مقابل ورود و ازدحام همراه ی شلوغ یالبه ال  از

 گشود...  خاندون یفر  یرفت و جا را برا

 :د یبا حوصله پرس  ی که پرستار ستادند یا مانیزا  یبخش جراح شنیو شکسته مقابل است نیچهره غمگ  با

 د؟یبفرمائ -

 به مرد شکسته کنارش زد:  یاشاره کوتاه روش کو

 شون اومدن... عمل تیهستن و واسه رضا  زادک یگل نپدرشوهر خانم مه  شون یا -

 مقابل دست کوروش گذاشت:   یرا به همراه خودکار آب یاتکان داد و برگه  یسر پرستار

 عمل رو شروع کنن... ترع یهرچه سر د یامضاء ها رو بزنن که با عی لطفاً سر -

 ها را بدون خواندن امضاء کرد...تمام برگه  ریز اش ده یلرزان و چروک یخان با دست  دونیفر

 کرد...  چیگل را پدکتر جراح مه  ع یاز آن، پرستار سر بعد 

د را به  بلند خو یهابا قدم  ع یجاخوش کرده بود، سر اش ی ن یب یرو  ی فرمخوش  ی طب نک یبا ع یپورفسور ش یکه مرد با ر دکتر 

 رساند. شنیسمت است

 بله؟  -

 دادن کرد:  حیو تند شروع به توض عیسر پرستار

 هستن و...  زادکی پدر شوهر خانم ن شون یا -

 آورد:  رون یروپوشش ب  بیج  یرا از تو  شیهادست  دکتر 

 موندن... زنده  ت یتون هست، اولودوش   یرو  ینیسنگ  تی ... مسئولنیکرد ر یچقد د -

 ...نیجونِ عروسم رو نجات بد   -

 شد. دهیراهرو چرخ یهمه سرها به انتها  ،یخشک و بلند زن  یصدا با
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 افزود:  ی د یو قاطع دوباره تاک  یجد  آمد،ی ها مکه به طرف آن   یدرحال  دختپوران

 ... نیگل رو نجات بد اول جون مه  کنمی ... خواهش منیرو نجات بد  عروسم  -

 

رو به همان دکتر   ت یهمسرش چشم گرفت با قاطع یخان هم با تحکم از صورت جد  دون یکه فر تکان داد  ی متعجب سر دکتر 

 تکان داد:  یسر

 مونه... عروس  ی شما، نجات دادن زندگ تیبله اولو -

 در نوسان بود.  هاآنن یباال رفته به سه فرد درهم وآشفته مقابلش نگاهش در مدام ب ی با ابرو پرستار

 گفت:  ی دواریبا ام تیجا به جا کرد و درنها ین یب غِ یت  یرا رو  نکشیع دکتر 

 ...دمی تون انجام معروس   ی نجات زندگ یبراش... منم تمام تالشم رو برا  د یدعا کن -

زده بود، داخل شد به سمت    "ورود ممنوع  "سر درش  ش یکه رو یاشه یاستوار و پرصالبت به سمت درب ش  یهابا قدم  سپس

 کن شتافت...رخت

 

اشان را با تعلل حس  سمت ی تند  یهاقدم   یدستانش قرار داد که صدا  یرا رو  اش ی شانیُسر خورد و پ وار ینار دخان ک دونیفر

 کرد. 

 ...آمدند ی اتاق عمل دوان دوان م یبا وضع آشفته به سمت راهرو دهیپر ی با رنگ و رو لدایبا و گ  هرمزخان

 مرتعش از فاصله هق زد:  ؛ یلرزان  یبا صدا تمام صورتش از اشک تَر بود   یها، درحالآن  دن یبه محض د لدایگ

 دخترم...  -

بدون توجه،   لدایبودند اما گ یگرد و خاک لدایگ ی پشت مانتو فتد، یرا گرفت تا دوباره پس ن لدایگ ی بازو ر یو هول ز ع یسر هرمزخان

  ی خود را با جان کندن مقابل کوروش رساند... با نفس نفس درحال یتند  یهاکشاند و با قدم  رون یرا از دست هرمزخان ب شیبازو

 :د یدار نالزنگ  یو صدا یدگی رکه جان به لب شده بود با ب

 دخترم... دخترم کجاست؟  -

 لب زد:  یاآهسته   یبا صدا نیکرد او را آرام کند، بنابرا  یسع کوروش 
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 گل االن... خاله، مه  -

 زل زد:  شیهاکوروش با عجز و ناله محکم گرفت و ملتمسانه به چشم قه ی اش را از دست داد و کنترل  لدایگ

 سر دخترم اومده... ییتو رو به خدا... تو رو به خدا بگو چه بال -

 همسرش را گرفت:  یهااز پشت شانه نیو غمگ  د یرس   لدایپشت سر گ ی با نفس گرفتگ  هرمزخان

 آروم باش...  لدایگ -

 :د یبلعی اش را با عطش و استرس مشدهدهان خشک داد و مدام بزاق یمتندتند سر به چپ و راست تکان   لدایگ

 ...خوامی وسالم م حیهرمز... دخترم صح یفهمی ...  م خوامی ... دخترم... دخترم کجاست...؟ من دخترم منه نه  -

 

 شد، با اندوه دهان باز کرد:  ک یاشان نزدبرخاست و به سمت یلیاست یصندل ی دخت از رو پوران

 اتاق عمله و...  یگل تو مه  -

 همراه هق هق با داد سر داد: یبلند و سرش را رو به سقف گرفت ناله  د ی که سرش را محکم چسب یاش درحال از ته خنجره  لدایگ

 .خدا... بچم... بچم..  یخدا... ا  ی بر من... ا ی وا ی ا -

  ی تو حالی ُشل شد و ناتوان ب اش پرضعف رفت. بدن یاهیس  ش یاشک تو یهارفت، چشمانش تار تار با حلقه  ج یش گباره سر کی

 آغوش هرمزخان پس افتاد... 

 

 متاسف و محزون رو به پرستارها، تشر زد:  خاندون یفر

 به حالش برسه لطفاً...  ی کی -

به چهره   د ی بزاق دهانش را بلع ی اش مشت کرده بود، به سختقلب  یکه دستش را رو  ی گرد شده درحال یهابا چشم  دختپوران

 چشم دوخت.  لدایگچ شده گ 

خبر حال و روز   دنیکه از شن لدایگ نیهم دانستی . خوب مشد ی م یقطعاً مرتکب اشتباه نابخشودن کرد ی ها را او امضاء م برگه  اگر

 ... آوردی پس افتاده بود. بدون شک دمار از روزگارش در م ن ینچیدخترش، ا
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 . دادی م یشکنجواب دندان  شه،یش همو او در جواب چزاند ی او را با زبان م شهیبود، هم دهیند  گونه ن یرا تا به امروز تاحاال ا لدایگ

کنار   شانی تخت، نگران و پر ی اش رونکه پرستارها اشاره کرده بودند، برد و با گذاشت یرا سمت اتاق لدایبه زحمت گ هرمزخان

 . ستادیتختش ا

و چک کردن ضربان    نهیخم شد با معا لدایگ   یبه رو  ی رو ،یپزشک زاتیتجه   هی با آوردن فشارسنج و بق یاسرپرستار با تجربه  خانم

 تکان داد: ی قلب و فشارش، سر

 تا حالشون بهتر بشه...  میکنی م ق یُسرم ترز  هی االن براشون  -

 :د یمضطرب و بادلهره پرس  هرمزخان،

 شد؟  هوش ی چرا ب -

 تکان داد:  یسر پرستار

  نهیو معا ادیبمونه تا دکتر ب جان یشوک خبر دخترشون باعث شده که از حال برن... فعالً ا ی بود و از طرف نییپا ی لیفشارش خ -

 کنن... با اجازه... 

 

کند و خود به سمت اتاق عمل راه    قیترز  لدایگ ی را برا یتی اشاره کرد تا ُسرم تقو ی گریه پرستار دفرز از اتاق خارج شد و ب سپس

 گل باخبر شود...افتاد تا از اوضاع مه 

 

 بود.   ده یاما هنوز دکتر آرتا را ند  کردی چک م وارید  یو مدام ساعت رو  رفتی اتاق رژه م یمستاصل و نگران جلو کوروش 

 مغموم جاخورد:   یایمح دنیخودش احساس کرد... سرش را که باال آورد با د ی را جلو یخانم بود که حضور  نییپا سرش 

 ؟ یکنی م کاریچ جان یتو ا -

 

 ش را فوت کرد:نفس  نیغمگ  ایمح

 ... شتیمامانت و خودمم اومدم پ شیگل و آرتا افتاده، مهرداد و گذاشتم پواسه مه   یچه اتفاق  دم یاز بابات شن -
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 هم فشرد:  یرو ی پلک سخت کوروش 

 ...آدی از دست بر نم یکارچیبود، چون ه  خودی اومدنت ب -

 زد:  ی پوزخند  ایمح

  یو زار   هی همش گر لدایخدا... گگل باشم که... االنم اونجا بودم، محشر کبرا بود به و مه  لدای خاله گ  شیپ تونم ی آره اما الاقل م -

  یتا از حال آرتا برا جانیاومدم ا که نه ی... ادادی نم یجواب درست و درمون  چکس یه یول  نه، یبب  قه ی د ه یگل رو  که مه  کردی م

 نگران هستن... یل یخببرم...  خاندون یفر

 

 هر دو کف دستش پنهان کرد و درمانده پچ زد:  انیسرش را م ،یبا خستگ  کوروش 

 رن؟ ی نم رونیب هاچاره ی ب  نیا یکه از زندگ  هی چه کفتر شوم نیواال... ا دونم ی نم -

 

 آمد...  رون یصورتش ب  ی تا انتها باز شد و دکتر با فرم ِ سبز و ماسک رو ک یبزرگ، اتومات یاشه یباره در ش  کی

از   ع یدکتر، سر  دنینگاهش را باال کشاند که با د ی دستانش پس زد و با کالفگ   انیکوروش سرش را از م ، ینیسنگ  یپا یصدا با

 زد:  شی ملتمسانه صدابرداشت به طرف دکتر و  ز یخ یصندل ی رو

 دکتر؟  ی آقا -

 جابه جا کرد: ی نیب ی را رو نکشیو ع د یبه عقب چرخ دکتر 

 بله؟  -

 سمتش شتافتند: عی سر ایو مح کوروش 

 شه؟ی خوب م شد؟ی عمل آرتا چ -

 صورت دکتر نقش بست: یرو  ینیچ

 د؟یفرمائی مختصص قلب و عروقه رو م زاد،ک ی آرتا ن  یمنظورتون آقا -
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 : د یکش ی قیتکان داد که دکتر نفس عم  یبراق تند سر یهابا چشم  کوروش 

... بهرحال ما  میکن  یبند شم آتن دست  ی... از طرفمی کار بزار  نیداخلش پالت میمتاسفانه پاشون از دو جا شکسته بود و مجبور شد  -

 داره... روز خوش...   یشون بستگ به خودش  شی بق می مون رو انجام دادتالش 

 لب زد:  از ته دل  کوروش 

 شکر.  یاله -

 :د یکوروش پاش   ی به رو یلبخندکمرنگ  ایمح

 گذشت، نه؟  ریخخداروشکر به  -

 تکان داد:   نیبه طرف یسر کوروش 

 ... کنهینشه وگرنه آرتا دق م  شیزیگل مونده... خدا کنه چنه، مه  -

 افتاده، زمزمه کرد:  نییپا ی محزون و گرفته شد با سر ی به آن ا یمح چهره

راحت بشن و از   الشونی... اونام نگران هستن و با خبرمون، از طرف آرتا خامیبدم و ب ه ی و بق خاندونی پس من برم خبر رو به فر -

 ...دو طرف حرص و جوش نخورن

 جنباند: یحرفش، سر  د یبه تائ کوروش 

 اهم رو به رو بشن... دخت زبونش تلخه و نزار بباشه، پوران  لداخانومیحواستم به گ -

 خارج کرد:  نهیاز س  ی آه ایمح

 دونم؟ ی درست بشه، من نم خوادی م  یزن ک نیبابا ا  کشه؟ی دست نم دارش ش یدست از اون زبون ن جاهمن یا -

 

 زبان راند: تیبدون اهم کوروش 

جوابش رو داد   دون یکنم که عمو فر  یمونده قاطشدم، کم  یهام نجات بده، چقد عصبکه گفت جون نوه  ی موقع یاگه بدون  -

 وگرنه... 

 ناباور نگاهش کرد:  ایمح
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 گل باشن؟بودن مه  زنده  الیخی قلوها رو نجات بدن و بفقط جون اون سه  خواستی م یعن ی ؟یگی م یهاش؟! چنوه  -

 زد:   یصدادار  یپوزخند  کوروش 

دم عمو گرم، جوابش خوب    یخودم رو گرفتم... ول  یوجل  یگرفت ول شی گل آتسوزوند حرفش، جگرم واسه آرتا و مه  یل یآره، خ -

 داد... 

 آمده بود با تعجب سرش را باال گرفت:  ادش ی یز یدفعه که انگار چ کی

 قلو هستن؟  ه یگل... مه  یهابچه  ، یدونی تو از کجا م -

 شوکه با مردمک چرخاندن لب فشرد:  ایمح

تا  سه  فهیگفت: ح ی بیواسش آب بردم رو بهم با حالت عج  یم... وقتسه قلوها فه ی ح کردی اون باال پوران همش باخودش زمزمه م -

خودش باشن، داشت براشون   یهاانگار که بچه  دونم ی ... چه مرنی م ی اومدن و بهشت یو بهشت دن یند  ایهام که رنگ دننوه 

 ... کردی م ی سوگوار

 

 باهاتون حرف بزنم؟  د یکوروش خان، با -

رو به   تیباجد  ی جاخوردند که جواد یسی در فرم پل ی جواد دن یسرش را برگرداند و از د ، یمرد یو کوروش از تحکم صدا  ایمح

 گفت:  ایمح

 تنها...  -

 بزاق دهانش را صدادار قورت داد و با تکان دادن سر، رو به کوروش مبهوت شده لب زد:  ایمح

 ...لداخانومیگ  ش یسر باال پ هی  رم یمن م -

 :د یقاطع پرس  ی جواد ا، یبه تکان دادن سر اکتفاء نمود. به محض رفتن محفقط  کوروش 

 خبر؟چه  زادک ی از جانب ن -

 مشتش جمع کرد:  یو تو  د یکش اش یمشک یموها نیما ی دست کوروش 

 بشه!  زون یبه گردنش آو د یگفتن پاش شکسته و دستشم با  یعملش تازه تموم شده ول  -
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 کرد: های به صندل ی اشاره ا یجواد

 . نیبش -

 را صاف کرد:  شینشست و صدا ی صندل یرو  ی خودش هم با خستگ  سپس

 اونم خوبه؟  ؟ یحال خانمش چ -

 :د یکنارش جاخوش کرد با تاسف لب جوئ ی صندل یرو  کوروش 

 از عملش نشده... ینه، هنوز خبر  -

 و متفکر گفت: د یکوب شیبه ران پا اش میس م یبا سر ِ ب  یجواد

 کردن...  دایدره پ  یاز تو  اش نیماش  شیساعت ساعت پ  ه یو در رفته،  ده یکوب  زادکیجناب ن  نیکه به ماش  ی کس -

 

  ی با ناباور  اعتنای اما ب د یاش را به وضوح شنگردن  یهامهره شکستن  یاش را به سمتش چرخاند که صداچنان گردن  کوروش 

 :د یپرس 

 قصد کشتن ِ خانواده آرتا رو داشته؟   نیبود؟ واقعاً نگ  ی ک -

 فرستاد:  رون یب شیهالب ن یاز ب ی متاسف آه  یجواد

امداد مطمئن بودن که   می بازرس و ت ی کردند کامالً سوخته بود... ول دای پ نیماش  ی که از تو یاچون جنازه ستیهنوز مشخص ن -

 .کننی م  قاتیارن روش تحقهست و د یپزشک قانون ی زن هست و جنازشم االن تو هی جنازه، متعلق به 

 

 برخاست و دستش را مقابل کوروش گرفت: شیاز جا یبا تک سرفه ا  ی شد که جواد دو حاکم  آنن یسکوت ب قه ی دق چند 

 بود حتماً بهم خبر بده...  یز یچ یاتفاق افتاد، بهرحال اگه کار  ن یمتاسفم که ا -

 دستش را محکم فشرد:   یبا لبخند قدرشناس  کوروش 

 ن بابت کمکت...حتماً، ممنو  -

 راه افتاد...  ی سمت خروج یبلند و جد  یهاتکان داد بعد با گام  ی در سکوت سر  یجواد
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 .د یرا به گوشش رس  خاندون یفر  یبود که صدا لدایگ ی درحال مالش دادن شانه ها ایمح

 .شکر... متشکرم دکتر..  یاله -

و دلهره    ینفر از در خارج شد با دلواپس نیاول لدایبرداشتند، گ زیبه سمت در خ عی گرد و نگران سر یهابا چشم  ایو مح لدایگ

 جنباند:  یبود. تند سر  شیهااشکجانش رو به هرمزخان که درحال پاک کردن نم 

 چه خبره شده؟  شده؟ی چ -

 اش زمزمه کرد: گرفته   یبا لرزش صدا کرد یصورتش ُشره م  یکه اشک شوق از رو   یدرحال خاندون یفر

 انجام شد... زیآمت یگل موفقعمل مه  -

 : د یرا سفت چسب اش ی سمت هرمزخان شتافت و بازو یج یو گ  د یبا ترد دند یناباورانه به وضوح لرز لدایگ یهاچشم

 آره؟  شهی ... خوب مشهی ... راسته؟ دخترم حالش خوب منایا گنی م  یچ -

 نجوا کنان گفت: د،یبا تائ لدایگ دنیدر آغوش کش   نیح هرمزخان

 به حمدخدا... شهیرد شده... دخترمون خوب م  گل سر مه  خی... خطر از بشرفتهی... دکترش گفت عملش خوب پشهی آره، خوب م -

 :د یجمع پاش  یبه رو  یکوتاه از ناباور  یهاخنده  ، یبهت و ناباور ان یدر م لدایگ

 گلم...گلم... مه آره... دخترم... مه  -

 شد با شعف گفت:   کشینزد عیسر خاندون یفر

 ...  میدی م مهی محله رو ول  هی کنن... اصالً  یقربون  رپاشونیچندتا راس گوسفند ز دمی م شونی سالمت ... به شکرانه شهی آره خوب م -

 چانه باال پراند: نیچرکدخت مکث کرد، دل چهره گرفته و مغموم پوران  ی باره رو ک ی  لدایبرق زده گ یهاچشم

 پوران چشه؟  -

 لب نشاند:  یخان تبسم رو  دونیفر

 ...ستیروبه راه ن کم یحالش  ی چیه -
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 چرخاند: خاندون یسرش را دوباره سمت فر توجهی ب لدایگ

 شد؟ی گلم چبچه مه  -

 مداخله کرد:  ظ یدفعه پوران دخت با غ کی

 قل شده...  هی وهاش االن قلسه  -

 :د یکرد ست هرمزخان و کنجکاو پرس   لیما ی دخت، سرپوران اکشنی متعجب از ر ایمح

 گل زنده مونده؟ بچه مه  یعن یعمو  -

 کرد:  یابار دندان قروچه  نیدخت ا پوران

 نه دوتا پسرش مُرد! فقط دخترش زنده موند.  -

 اد: جگر بگذارد و تند جواب د ینتوانست دندان رو لدایگ

  ی نیزنده موند... دخترم جونش درخطره و شما به فکر دو تا جن شونیکی تاشون نفله نشدن و الاقل شاءاهلل، خوبه هرسه ان  ره یخ -

 که مُرده؟ 

   

 اش را به کار برد: دخت زبان تلخ پوران

 و...  ن یکن یاز اول خونه ما زندگ  نیای... چقد گفتم بمیبود مون ی و زندگ االن همه خوش و خرم سر خونه  کردنی نم ی اگه لج باز -

 نگاه کرد:  ز یبه سمتش تند و ت لدایگ

اون دوتا   ه؟ ی از دست تو... حاال دردت چ د ینکش ش ی متاهل یزندگ  ی نکرد، کم تو یگل من کم خانمداره، ها؟ مه  ی چه ربط -

 گرفته؟  که خدا خودش  یپسر

 خواهرشوهر زبان بُرنده!  نی و هرلحظه امکان داشت سکته کند از دست ا شد ی م نییبا خشم باال وپا اش نه یس قفسه 

 و...  میاریکه در برابرش نه ب   میباش  یو گرفت... ما ک د یخدا خودش داده، خودشم صالح د یوقت -

 شانه اش نشست: ی هرمزخان رو دست

 ها؟یکنی نکرده سکته م  یخداحالت بده و  لدا، یگ ایکوتاه ب  -
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 هم قفل کرد:  ی هم فشرد و دندان رو یپلک رو  ظ یغ با

پسرم مُرد   یهادوتا از نوه  گه ی مون مهمه  یشاکرخدا باشه داره جلو  کهنی ا ی وقت به کم قانع نبود االنم به جا  چیخواهرت ه نیا -

 چون دخترمون زنده بمونه... 

 

 : د یغضبناک غر پوران

 ؟ یزاریدهن من م   یزدم؟ چرا حرف تو یحرف نیهمچ ی من ک -

 

به   یو پوران دست بردار نبودند و بخش پرستار لدایاما گ دند یاشان رس که پرستارها با تذکر به سمت  کرد ی م دایپ خ یداشت ب بحث

 شدند. یبخش دست به دامن نگهبان یمارهایب ه یآرامش بق  یناچار برا

 

 ماه بعد(   میو ن   کی) 

مهرمادرانه   شیاش برابه نوک انگشتان  شهیشده بود، مدام از پشت ش  رهیخ  ویس یآان  یتو  ف یبا حسرت به موجود ظر شهیش  پشت

 ...فرستادی م

 تماشا کند.  گونهنیاو را ا آمد ی داخل دستگاه با آن دم و دستگاهش، دلش نم ف یبه دختر نح  ادش یوجود عشق ز با

  فیموجود نح ن یا یقبالً را نداشت و تندتند دلش برا ی صبور زد،ی اش له له مدوباره بغل کردن  یداده بود اما برا  ر یاو را ش  تازه

 ...شد ی دوپا زود به زود تنگ م

 

  شیربازویپاچه سمتش گام برداشت و زآرتا، با هول و دست  دهیرنگ پر دن یبا د ی لعصا، سرش را سمت عقب چرخاند و  یصدا با

 . ند یبنش واریکنار د ی صندل ی را گرفت تا رو

 دنبال من؟   ،ی چرا تو باز راه افتاد -

جا به جا   نیزم یاش را رو گرفته گچ  یپا یگذاشت به سخت   یرا کنار شی نشست و عصا یصندل  یبه زحمت رو دهیبا نفس بر آرتا

 کرد: 
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توام مثل   یناسالمت  ؟یاستراحت مطلق باش  د یمگه نبا مارستان؟یب یتنها اومد  یخودت چرا با وجود اون همه تذکر من، پاشد  -

 نجا؟ یا یآی تک و تنها م یش ی ! چرا هلک هلک پا مستشهیت ش من جنس 

 

 :د یمحزون نالو  د یگودافتاده اش کش یهاچشم  ر یز ی دست گلمه 

  ی مادرمم که از قضا با کل ه ی خونه بخور و بخواب کنم... من  ی تو الیدستگاها هستش، باخ ن یا یتو نجا یبچم ا یوقت   تونم،ی نم -

 دونه رو حفظ کنم...  ه ی نیتونستم هم  ی و بدبخت یسخت

  ی الغرش انداخت و رگ برجسته سبز روباال فرستاد و دستان سرد دلبرکش را نرم گرفت و نگاهش به انگشتان  د یبه تائ ی سر آرتا

 پوست دستش.

خوراکتم که اشک و آه هستش و خوابتم    ،ییکه به زور دارو سرپا  یو محکم باال سر باشه نه تو  یمادر قو  هی داره  از یاون بچه ن -

 منو؟   نی... ببیبری م  ن یمارو هم از ب ،یبری نم نیفقط خودت رو از ب  کاران یگل تو با ا... مه یلعنت  یهاکابوس 

 

  داد، ی نشان م ختهیکه دست به آن نزده بود و صورتش را بهم ر یشی صورت آرتا با حجم از ر یگل رومه   یسرکش و جنگ  نگاه

 شده چشم دوخت:  یعاص

 حت؟ یبازم نص -

گل  ت مه کرد که پشت دس  شیهاانگشتان سردش همسرش فرو کرد و دستش را باال کشاند و مقابل لب یرا ال شیهاانگشت آرتا

 . دند یلرز یب یداغ شد و وجودش با غم قر

خاطر ما هم شده، به فکر  داره... پس به  اج یهم به تو احت یکه تو بهش دلبسته  ی گل، اون موجوددارم مه   اجیمن بهت احت -

 خودت باش...

از   ش،یهاکردن  ی خاطر دوروقت بود که شوهرش به  ی لیهمسرش داغ شد، خ نیریش  یهاگل کم کم از حرف منجمد شده مه  دل

 شده بود.  د یاو ناام

 کارکنم؟ ی چ -

 داغ کرد: شیهاآرتا نقش بست و باز پشت دستش را با لب  دهیکنج لبان رنگ پر  یلبخندمحو 

 ...  زیرو تو خودت نر ز یکن... حرف بزن، همه چ یخاطر ماهم شده کم خودخور جانان من... تو فقط به  چیه -
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 :د یلب برچ ی مشهود یر یبا دلگ  سپس

دکتر خودت؛ خانوم   ش یسر پ ه ی ایالاقل ب  ،یدکتر واست آوردم رو بدون حرف زدن باهاشون، عذرشون رو خواست  یتو که هرچ -

 ... مینکوهش بر

 

 شانه همسرش گذاشت:  ی رو  ی سرش را با ناتوان گلمه 

 ... یتو بگ  ی باشه هرچ -

 مُهر نشاند و دست سالمش شال نامرتب دلبرکش را صاف کرد:   قیرا عم شیموها یشد با عشق رو  خم ی کم آرتا

 طور بود؟ امروز فندوق چه  -

 :د یهمسرش پاش  یبه رو  یدخترش، لبخند محزون ز یدستان کوچک و ر ی ادآوریبا  گلمه 

که فقط    سوزهی دلم اونقد براش م   ی... از طرفدمی م ر یبهش ش  یبا چه سخت ی دونی ترسه بغلش کنه... نم ی آدم م زه،یر ی لیخ -

 ... ستمین ی راض تیوضع  نیاز ا یاز طرف  دونهیخدا م

 

 :د یکش   ینیاز ب ی قینفس عم آرتا

  مشیببر  میتونی و م شه یخدا فندوق مرخص م د یبه ام  گهیغصه نخور... تازه با دکترش حرف زدم گفته تا دو ماه د شه، یدرست م -

 ...خونه 

 

 زد:  یاز خوش  یهاش، لبخند اشک از گوشه چشم  دنیهمراه چک گلمه 

 مون؟خونه  م یبعد دو ماه بر میتون ی م ی عنی ؟ یگی راست م -

 

 رو به صورت خسته و شکسته همسرش چشم دوخت:  ،یحساب انگشت  ک یتکان داد با  ی باز سر آرتا

 دکترت؟  ش یپ می االن بر -
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 اش گذاشت:بغل  ر یرا ز اش ی هم به کمرش تا بلند شود، بعد رو به آرتا کمک کرد و عصا ی اش داد و قوس به تن  ی کشش گلمه 

 ؟یش یعصا راحت م  نیاز شر ا ی ک -

 کرد:  ی زیخنده ر آرتا

 همه جا برم...  تونم یدستتم راحت م  نیمثل ا گهی گچ پام رو باز کنم د  یوقت -

 

 کرد:  شیبه پاها یو با دلهره اشاره ا نگران

 و ...   ی قبل راه بر مثل  ی تونی م -

 جواب داد:  نانیحرفش را با مکث فرو خورد که آرتا با اطم ه یبق

توش هست ممکنه   ن یاما چون پالت شهی رفتنم سخت ممدت راه  ه یبُدوام...  ایکنم  نیورزش سنگ  تونمی نم گه یمعلومه، البته د -

 لنگ بزنم...

 

 : د یکش یآه

 اون بود...  ری همش تقص -

 بدون مقدمه پاسخ داد:  نیبنابرا د یگوی را م  ی متوجه شد که چه کس آرتا

 ... میندار ینگران  گهیست و بابتش دکوتاه  ا یدستش از دن  گهیاالن د -

 با خود زمزمه کرد:  رلبیز

 خدا کنه...  -

 

کردن به سمت  بلند شد با تعارف  زش یو خنده از پشت م  ییروداخل دفتر دکتر تبسم شدند، تبسم با خوش  که ن یمحض ا به

 رسا لب زد:  ،ی ادار یصندل

 طوره؟ حال کوچولو چه  ی ... راستورانیچه عجب از ا ن،یخوش اومد  -
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 با غم پچ زد:  گلمه 

 نکرده...  یهستش، فرق  و یس  یان آ  یهنوز تو  -

 کرد:  بیهم ک  یلب رو  تبسم

 اوضات روبه راه؟  ؟ یخونه... اوم خودت چ نیببر ن یتونیتر شد مبزرگ  کمی یراحت وقت الی مدت کوتاه، بعدش با خ ه ی -

 :د یپرس  حیداد و بدون مقدمه و صر  رییانداخت، حرف را تغ نییسرش را پا گلمه 

 دار بشم؟دوباره بچه   تونمی من م -

 گل جاخورد و مردمک در حدقه گرداند: از لحن عجول بودن مه  تبسم

 ه؟ی... چه عجله یسخت رو از سر گذروند  یلیعمل خ ه یو تازه   یهنوز جوون ،یدار  ی ادیتو فرصت ز زم یعز -

 : د ینال ی دارخش ی زد و با صدا  خونیشب شیبه گلو بغض

  ه یهام همش گربدم... بچه  ر یبهشون ش  زارنی نم ی ول خوانی م  ری... اونا ش زننی هام همش صدام م... بچه نمیبی شبا خوابشون م -

 ...خوانی شون م اونا مامان  کنن،ی م

 درد و ناله هق زد:  با

 ...خوانی منو م  -

 :ستادی ا ی بیگل با غم قرمقابل مه  ش، یبرخاست و با کمک عصا ی صندل ی از رو ی به سخت آرتا

 ...زمیآخه عز ،یکه محکم باش  ی تو قول داد -

رت گرفته  صو  یجلو  عی و سر  ختی ر یاشهی ش  وانیل  یپارچ آب را برداشت تو  زش، یم ی با هول بلند شد و از رو ش یاز جا تبسم

 گل گرفت: مه 

 ...ی... بخور آروم بش زمیبخور عز -

 لب لرزاند:  یمرتعش  ینکرد با صدا یاعتنا

 نه؟  ا ی شمیمن حامله م -
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 با تعجب نگاهش کرد:  تبسم

 ... یاریب ، یهرچندتا بچه که بخوا یتونی بدنت م  ه یتو به محض قوت گرفتن و قوت گرفتن با بُن  ،یشیمعلومه که م -

 

 : د یکش یاخارج شد و با حسرت نفس آسوده   یاش از انقباض سختگل عبور کرد، تناز وجود مه  طوفان

 نتونم دوباره مادر بشم...  ترسمی خداروشکر، آخه همش م -

 ... آوردی گل سر در نممه  یهاحرف  یاز معن ؟یچ  یعن ینگاهش کرد،  ج یگ آرتا

 گل با خنده گفت: ل به آرتا اشاره کرد و سپس رو به مه گحد مه  ازش یب  یپاچه و نگرانحاالت دست  دنیبا د تبسم

 ؟یگذاشت  ی اسم دخترت رو چ -

 هم فشرد:  یرو  لب

 . یچیه -

 : د یبا شک دوباره پرس  ختهیبا تعجب آم تبسم

 ن؟یذاشتی اسم م ه ی د ی! چرا؟ با؟ی چیه -

 

 گل، آرتا باز مداخله کرد: مه  نیسکوت سهمگ  با

 ... میزاری حتماً اسمش رو امشب م یوقت نشده، ول  -

 

 برخاست: شیگل از جاتکان داد که مه  ی سر تبسم

 ... میرفع زحمت کن گهیبا اجازه ما د  -

 را برداشت: زی م ی از رو اش یزده نسخه و مهر پزشکشتاب تبسم
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اگه باز   یمصرف کن و بعدش منظم سر موعدش  ی ریاز داروخونه بگ   سمیبنو نیتامیو و  یت یتقو یصبرکن واست چندتا دارو  -

 ... یبازم باردار بش یخوای م

 

 آسه آسه راه افتادند...   مارستانیب نگیگل از اتاق خارج شدند تا سمت پارکنسخه را از دست تبسم گرفت و سپس همراه مه  آرتا

 

  یکه به سخت  د یآرتا را د  ،یراهرو خروج ی ها راه افتاد که توپشت سر آن  ی آن م یکه با تصم کردی م  یطول و عرض را ط  تبسم

 درحال قدم برداشتن بود. 

 :د یرس   شیرا تلف نکرد و جلو وقت

 که شک نکرد؟   یز یگل به چمه    -

 به باال پراند: یمتعجب و نگران سر  آرتا

 شده خانوم نکوهش؟ یز ینه، چ -

 :د ی را متفکر گز شیهالب  تبسم

 شده...  مانیبعد زا ی گل دچاره افسردگراستش حس کردم مه  -

 کرد:  د یمتاسف تائ آرتا

و کالً    خورهی کنه... غذاشم به زور من م  یم  یقراری هاش مدام بکابوس  دن یباد ای کنه ی م ه یشبا که همش گر طوره،ن یهم -

 ...مارستانهیپاشم که ب هی...  ستیحواسش به خودشم ن

 ند گفت:ت  د یمتفکر با تاک تبسم

 دکتر خوب ببرش...   هی  شینظرم پبه  -

 اش نشست:کنج لب مردانه  یپوزخند 

 ... کنهی قبول نم ی نظر باهاشون حرف بزنه ول ه یخونه تا  یاونقد دکتر آوردم تو  -
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 زمزمه کرد:  رلب یفکر کردن؛ ز  یتبسم بعد از کم شد،ی م  دهیناک آرتا دچشمان اندوه  ی ن ی و غم در ن نگران

 نفر بتونه کمکش کنه...  ه ی د یشا -

 و با تعجب لب زد:  د یکالمش را شن آرتا

 اون؟  هی ک -

 هم انباشت: ی پلک رو نانیاطم با

شماهم مواظب   کنم، ی و راجع به خانمت باهاش صحبت م  رمیگی االن باهاش تماس م نیکه کارش ردخور نداره... من هم ی کس -

از   شتریب یلی بهش توجه کن، محبت کن و برس، اون االن بهت خ شتری ممکنه حاد بشه... ب ش یگافسرد باش، دوره  یلیخانمت خ

  یول یدوسش دار دونمی شون، مهاش رو از دست داده، شکسته با مرگ که دوتا از بچه   ستین یز یداره، کم چ  اجیاحت شهیهم

 ..یو کنارش باش  ی گل رو درک کنکن از ته دلت مه   یسع ست،ین ی دوست داشتن تنها کاف

 

 مردانه اش با غم فشرده شد: قلب

 تون... من برم که االن تنهاست...چشم... حواسم بهش هست، ممنون از کمک  -

رساند که   اشانل یبرداشتن سخت، به زحمت خود را سمت اتومبتکان داد که آرتا عقب گرد کرد و همزمان با قدم ی سر تبسم

 عقب به انتظارش نشسته بودند... یگل پشت صندلپشت فرمان و مه  مانیسل

عرق نشسته    ز یر یهادانه   ،یاش از فرط خستگ قدم برداشت. چهره  لیمحوطه شلوغ به زحمت عبور کرد و با عصا به طرف اتومب از

و    یب عقب را گشود با نفس تنگ با مقاومت در توجه ی شد تا به او کمک کند اما ب ادهیپ نیبه سرعت از ماش  مانیبود که سل

 گرفت.  مانیگذاشت و عصاها را به طرف سل نیدستش را لبه سقف ماش 

  نیبه طرف  یآرتا انداخت که آرتا با لجاجت سر  ی بازو ر یز گرش یدستش گرفت و دست د  کیفرز و محترم عصاها را در  مانیسل

 تکان داد: 

 ... تونمی خودم م -

خودش بود و خودش. تک و تنها   شهیگرفته بود. هم اد یکه دست چپ و راستش را  ی ابه او کمک کند، تا ج ینداشت کس خوش 

 ... کردی دست و پنجه نرم م اش ی با تمام مشکالت زندگ

 :د یرا گز شیهاش را فوت کرد و لب شد به شدت نفس  ریگی جا یصندل یگل، رو که کنار مه  نیهم
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 .فتی راه ب -

 کرد:   می مقابلش را تنظ نهیاستارت زد و همزمان هم آ مانیسل

 برم عمارت؟  میآقا، مستق  -

  شیگچ پا ینی اش از فرط درد و سنگ جا به جا کرد، چهره  نیکف ماش  یاش را با دو دست رو شدهگچ  یو زحمت پا ی به سخت آرتا

 درهم مچاله شد:

 سر برو داروخونه...  هی نه،  -

نگه   ی داروخونه مرکز یجلو ساعتم یراند... بعد از ن ابانیدر آمد و آرام در خ نگ یا زدن از پارکتکان داد، با راهنم یسر مانیسل

اش را جلو کشاند  تن  ی کم د، یکش رون یب اش ی پولش در آورد و کارت عابرش را سمت از ال ف یشلوارش، ک ب یداشت که آرتا از ج

 گل.اضافه نسخه مه  گرفت به   مانیو دستش را سمت سل

 ...صد یرمز کارتم هزار و س  ر،یبگ  زا یجور چ نی هم پسته و گردو از ا ش یاز فروشگاه بغل ر، یداروها رو بگ  -

 با اطاعت لب زد:  مانیسل

 مخلوط؟  ای رم یبگ  ییلوی رو ک نا یچشم، فقط پسته ا -

 زبان در دهان چرخاند:  آرتا

 ... ایشور نباشه... ب ، یلویک -

 

 .چالند ی را با استرس درهم م شیهازد بود و دست  هی سرش را به سمت پنجره تک کرد،ی م  یخودش سپر  یایدر دن  گلمه 

  د ینوزادش با ردادن یش  یدوبار برا  یروز  که ن ینبود. ا یراض ت یوضع نیرا تَر کرده بود. از ا رش یشده بود و لباس ز نیسنگ  اش نهیس 

 .د یکشی همه مشقت م نیا

 رها کرد و افسوس و حسرت زده پلک فشرد.  شیهالبن یاز ب یآه  ناخودآگاه

و   ی تنفس یهام یکه س  اش نه یقفسه س  ،ید ینور سف ری را بسته بود ز شیهاکه چشم   یدرحال  ویس  ی ان آ یگرسنه بود و تو  نوزادش 

مه درد و زجر  ه ن یا امدهی. دختر طفلکش نخوردی اش وصل کرده بودند، آرام آرام تکان م کنترل نبص و قلب  ی برا ش یضربان رو

 .د یکشی م
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گرمابخش    یفضا یاش پرت شد تو خورد و از هپروت ی تکان سخت ، یاو مردانه  نیگرفتن دست سردش توسط دست سنگ  با

 .نیماش 

 گوشش پچ زد: ر یز یکرد و با ولوم نجوامانند  لیکنج لبانش جا کرد و سرش را سمت همسرش متما ی لبخند محو آرتا

 با ما باش، خانوم؟  -

 نترکد. اش ی فرستاد تا بغض لعنت رون یب نه یاز س  یباز آه  گلمه 

 اون همه دم و دستگاه...  ری... زسوزهی دخترم م  یدلم برا -

  ر یلجوج از ز ی هم گذاشت که قطره ا یچشم رو  یتنگ با درد و افسوس قورت داد و با دل  شیگلو  ان یحرفش را با بغض م ه یبق

 .د ینه چکسرسختا شیهامژه 

 

را هم به لطف    یاز درد و سخت یایشده بود اما حاال دن ف یاش منقبض و مچاله شد، همسرش بعد رفتن او شکنده و ظرمردانه  قلب

 بود.  دهیحضور بدخواهان او، ناعادالنه چش

 اش را نوازش کرد: پوست خشک شده  ی رو انداخت با شصت  ن ییرا افکنده پا سرش 

 نکنم، خانوم.  غی ازت در دمی بگو قول م  م؟کارکنی واست چ  یدوست دار  -

 :د یلرز شیهالب  نیبا چشم بسته غمگ  گلمه 

هام دورم  تموم شده باشه و بچه  های که تموم گرفتار شمی م دار یب یوقت خوابم،ی و م زارمی بالشت م  یسرم رو  ی دوست دارم وقت -

 باشن...

 : د یپرافسوس لرز اش چانه

 و سالم، هرسه تاشون دورم باشن...  حیصح -

 

سراسر   ی بیو حس قر د یدلبرکش؛ قلبش چنان تپ ی آرزو دنیرفت، او هم بغض داشت با شن نییمردانه اش سخت پا ی گلوبکیس 

 جست.  یزار یبود؛ ب نه ی نفرت و ک یوجودش را لرزاند که از هر چ 

 جاخورد. اش دار و گرفته خش ی شروع کرد به حرف زدن، خودش هم از صدا ی وقت
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از   یکه کار  زارم ی ب یل یو خ  دونمی ... م دونمی ... مید یرنج، عذاب و درد کش تت یاز ظرف شتریرو دلت زخم زدن، تورو شکوندن... ب -

اون   یجورچه  دونم ی نم یزنم رو آروم کنم، حت  تونم ی که نم رهی رو مخم مته م نم یو هم  آدیدستم واسه خوب شدنت بر نم

  زارمینم  ،یرنج باش  یعمرت رو تو  هیکه اونقد دوستت دارم که نزارم بق   دونمی فقط م شونم، بک رونیتلخ رو از ذهنت ب یزایچ

تا درد نداشتن اون دوتا بچه خدا گرفته رو فراموش   زمیری عذابت بده... واسه خوب شدن ِ حالتم، اونقد به پات عشق م یکس  گهید

 ... یکن

 منقلب شده زمزمه کرد:   یتر با حالاش، سختقوس گونه  ی رو شده ریسراز یهااشک  دنید با

 ... یها بسپرفراموش که نه، به خاطره    -

 

 *** 

 ) چهارسال بعد...)

 

 .سپردی گالره و مژگان م  ا،یو سپس به دست مح ختیری م  یرا با ذوق داخلش کاغذ رنگ  یرنگ  یهابادکنک 

 قلبش گذاشت و غر زد:  یرو  ی بعد از باد کردن بادکنک قرمز دم دستش، با حرص دست ایمح

 م؟ یسخت رو انجام بد  ی و ما همش کارا  یدی خودت کار راحت رو انجام م ست،یانصاف ن نیا -

 کرد:   یو با ناز خنده آرام د یاش کششدهرنگ  یفندق  تازه ی موها  یرو  ی دست گلمه 

 کنم؟  کاری خب چ -

 که...   نایبادکردن ا ی پا نهیکه با شکمش بش شهی که حامله هست و نم تام یآناه آد، ی نم که نفسم من

 داد:  اش ده یبه گردن کش ی تاب گالره 

 ... هی و نوشش مال بق  شیمال ماهستش و ع ش یخواهر، حمال ی ه -

 بود.  زیم  یتر رو  یهاین یریو ش  وه یمبل که درحال ناخنک زدن به م ی نشسته رو ی تایبه آناه اش م یمستق اشاره

 حواله خاله اش زد:  ی صورت پُرش انداخت و تشر آرام یرو  ی نیچ گلمه 



 جورچین 

671 
 

 ... نیکه با من طرف نایبگ  زی و م  زی به آنا چ نم ینب -

 :د یغر رلب یز  یحرص ایمح

  یبه جا شون یاون وقت ا میخانوم رو بدون مزد انجام بد  یمحال  ی... ما همه کارانهیخداشناس بده واسه هم گمی گالره، م   ایب -

 آ...عروس  نی... خدا بده از اره یگی طرف خواهرشوهرش رو م ره،یطرف مارو بگ  کهنیا

 به پشت سرشان کرد: یو با چشم اشاره ا  د یخند  زیر  مژگان

 ها؟شنونی خانوم صداتون رو م -

 لبش را کج کرد:  ع یسر ایمح

 واسه اونه...   ترسمی نه که ازش م -

 : رخندهیزد ز یپف  گالره 

 ...یکنی حساب نم جاتمچ یشوهر ه ل یفام ول، یا -

 گفت:  یبا لحن شوخ  زیآمطعنه  سپس

 ...کننی دفاع م   شهیتازه ازشونم هم چ، یه کننی قوم شوهر رو ول نم ها،ی نه که مثل بعض -

 کرد:  کیرا بار شیهاچشم  گلمه 

 گه؟ ید  ادیسپهر امشب م -

 لب نشاند:  یرو  ی شخند ین گالره 

 ... رمیگی حالش رو مخودم  اد یجرات داره، ن -

 را در هم کوباند: شیهادست  ع یسر ایمح

 تا ازت حساب ببره...  یاالن دم حجله سقط کن نیشوهرت رو از هم د یبا کال، یبار -

 حق به جانب، سرش را باال گرفت و مغرورانه گفت:  گالره 

 زنش گالره است... گالره... ست،یکه ن  ی... الکنهی حساب نبره که حسابش با کرام الکاتب -
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 گالره خانوم؟  -

همه   ی مبهوت گرد شدند که خنده نخود شیهاقلبش گذاشت و چشم ی همسرش، درجا دستش را رو مردانه  یصدا دنیباشن

 برخاست.

رخاست و  ب ی قال ی تابناگوش باز شد و مشتاقانه از رو اش ش ین کش،یش  لیسپهر با آن استا دن یاش را چرخاند، با دکه گردن  نیهم

 زد:   شیزده صدا جانیرفتن به طرفش، رسا و ه نیح

 سپهرجون...  -

 : د یاش را درهم کشبا انزجار چهره  ایمح

 زد؟ یها نمحرف  نیاز ا رم یگی حالش رو م دونم ی شوهر رو فالن فالن ... چه م د یبا گفت یاالن نم نیهم نیا ، یا ی ا -

 

 باال انداخت: یاها، شانهبادکنک  یپُرکردن تو  ن یخونسردانه ح گلمه 

 ست..... واسه گالره مصداق زن وشوهر دعوا کنن و ابلهان باور کنن.  -

 :د یزده خند شرم  مژگان

 خدا واسش بخواد... آن،ی بهم م یل یکر خ طون یگوش ش   یول -

 :د ی دست به کمر به او توپ ایمح

 کن...  ف یاز منم تعرزودباش  زودباش.. ؟ یگی چرا به من و کوروش نم ؟ یپس من چ -

 

 باال انداخت: یاچانه  یی اش، با رک گوداشتن خندهقرمزشده از زور نگه   مژگان

 با شما... یزندگ  یشدن تو  فی واال به نظرم آقا کوروش ح -

 از هم باز شد: شیهابا بُهت لب  ایمح

 کوروش از من سرتره؟   ی بگ  یخوای م ی عنی! ؟یچ -
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 زم؟یعز دوننی که همه م  نو یا -

 : د یو اخم پرس  یکوروش با حرص سرش را عقب کشاند و با ناراحت ی رایمردانه و گ ی صدا دنیبا شن ایمح

 وقت؟ اون  یچ ی عنی -

 جواب داد:  یاو با اخم بامزه   د یاز پشت پس ِ کله کوروش کوب آرتا

 ...گرفتی تختش کمه وگرنه تو رو نم  هی ... کوروش ذاتن ایمح ر یبه دل نگ  -

 اکو شد. وارهای د ی و زرق و ورق رو ی بادشده کف قال یهاسالن پراز بادکنک  ی همه در فضاخنده  یباره صدا کی

 تکان داد:  یخانم، مادر کوروش کرد و سر کویبا خنده رو به ن دختپوران

 ... هیعروست ماشااهلل پرانرژ -

 پوست گرفتن پرتقال، همزمان جواب داد:  نیزد و ح ی لبخندمحو کوخانمین

 ...کاراشهنی هم وونه یآره کوروش هم د -

 زد:  ی شخند ین دختپوران

 .آدی از اون در نم اد،یصدا در ب واری و خانمه که از د ن یعروس من اونقد مت یول -

آرتا   یبا دو خود را به پاها کنانغ ی ج یباره دخترک کیرا باال تکاند که  شی دخت، متعجب جفت ابروهاجمله پوران  دنیبا شن لدایگ

 : د یساله گرفت و نالکنان دستش را سمت مهرداد هشت  نیف  نیافکند و ف

 کنه؟ ی م  تیمنو اذ  نیبابا بب -

 نشاند: شیران پا ی دخترک را رو فیو نح ف یزانو خم شد، تن ظر یحواله مهرداد خندان کرد و سپس رو  ی الک فی اخم ظر آرتا

 کرده، مهرداد پدرسوخته؟  تت یاذ -

به لب   یضی و لبخند عر د یکش اش یخرگوش دم   یموها یرو  ی تکان داد که آرتا دست ی ردار کوتاهش سرف ی با آن موها دخترک 

 نشاند:

 آره نفس بابا؟  چونم، یبرم گوشش رو بپ -

 : د یرا محکم کوب  شیهاکنان دستخنده  نفس
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 ... ییآره آره بابا -

 پشت مهرداد در آمد: ع یسر ایمح

 م چپ نگاه کنه... به بچه  یعمرا اگه بزارم کس -

 به آن زد:  یبرداشت و گاز بزرگ  یاشه یش  س ید یاز ال ی بیمبل انداخت و س   یخود را رو لکسیهم ر  کوروش 

 نکنه...  تینفس رو اذ گهیعموش ادبش کنه تا د د یکرده با یطونیکنار خانوم، مهرداد ش   ایب -

دو انگشتش را ماچ کرد به سمت کوروش پرتاب   ی بست. رونقش  یزی چال ر شیهالُپ و لب  نیماب  یطور  د؛یخند  ینخود  نفس

 کرد و: 

 ... یمرس  -

 دخترش، محکم او را در آغوش چالند که پوران دخت با اخم نگاهش کرد:   ینی ریحظ کرده از ش  آرتا

 ... نمیبرو کنار بب ایب ، ینکن بچه، دخترم رو خفه کرد -

 ش برخاست:مادربزرگ  از کنار بغل  تایدختر شش ساله آناه صدف

 ؟ یجون، پس من چمامان  -

 را دراز کرد: شیهادست  دخت،پوران

 صدف جانم... ی تو که جون من -

 

سپرد و خود    هی بلند شد و کارها را به دست بق یقال  یدخترش، صدف شد. متعجب از رو  ی رو تایمتوجه نگاه محزون آناه گلمه 

 . بردی در فکر و هپروت به سر م  یلیاش شد که خآن شکم برجسته  با تا یآناه ک یخرمان خرمان نزد

 ؟ یتو خودت  شدهی چ -

 :د یزد و ناخواسته آه کش ی لبخند تلخ تایآناه

 دختره...  م یکی ن یبه مادرشوهرم بگم ا ی جورموندم چه  -

 م
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 داد:  تایمتعجب و با بهت نگاهش را به شکم گرد و توپر آناه گلمه 

 بچت دختره؟  که دونه ی هنوز نم ی عنی -

 کرد:   لیبه سمتش ما ی آلود سربغض تایآناه

 تا خودش موقع تولد بچم بفهمه...  میبهش نگ  ی زیبهش بگم... شوهرمم گفته فعالً چ دمیترس ی نه، م  -

 به افسوس تکان داد:  یبا چهره درهم سر یناراض گلمه 

 که سالم و سالمت باشه...  نهیپسر... مهمه ا ایدختر باشه  کنه، ی م  یچه فرق -

 اش رها کرد:  نه یاز ته س  ی آه سرد تایآناه

 ... گهی رو م نیمامانم هم -

 

 اش را باال فرستاد: شدهتازه برداشته   یلنگ ابرو  کی،  به محض اتمام جمله  گلمه 

 نداره...  یعمه پوران گفته بچه، دختر و پسرش فرق  -

 تَرش را ناخونک زد:  ی نیریش  یه به بشقاب حاوتکان داد و دوبار  یمغموم و گرفته سر  تایآناه

  تیها رو رعاحرف  نیاز ا دونمی و چه م  ه یتغد  م ینظر متخصص خوب باشم و رژ ریبعد تولد بچم، ز گهی آره، البته تو گوشم م  -

 پسر بزام... ه ی  یکنم تا دفعه بعد 

 

 گل نقش بست: لبان سرخ مه   یرو  یپوزخند 

 حرف رو بهت زده، حتماً انجام بده...  ن یاگه عمه ا یخواست خدا مهمه ول  -

 تازه کند. یکرم رنگ بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت تا نفس ی مبل سلطنت ی از رو یبا ناراحت سپس

 تولد را کنار زد و از گوشه سالن به طرف آشپزخانه راه افتاد...  یکاغذها  هی ها و بقنوک پا، بادکنک  با

گرفت که آب سرد درون    خچالی  رکوچکی ش  ریرا ز اش وان ی. بعد لستادی دو دره ا خچالیبرداشت و مقابل    یچوب نت یاز کاب یانویل

 شد. ر یآرام آرام سراز  وانیل
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  ی تو یشگ یهم ی رایبم و گ ی دور کمرش حلقه شد و صدا  یادستان مردانه  د، یرا سر کش وانشیل  اتیکه با عطش محتو  نیهم

 انداز شد.  نیگوشش طن

 خانومم؟  ی خوب -

  "اشانیو در خلوت تنها "گل خانوممه  "هی بق یاو را جلو  شهیآرتا هم که ن یدوست داشت، ا یل یتنگ خانوم را خ ت یمالک م

 . کردی بلکه با تعادل و اقتدار رفتار م  نیسنگ  یادی. نه جلف بود نه زد یپسند یرا م  زدی م  شیصدا "خانومم

 طور گذشت؟ امروز چه  ؟ی ممنون، تو چ -

 گذاشت. خچالی  یو با حوصله باال  د یکش رونیرا از دستانش ب وانیل آرتا

 فرق کوچولو...  ه یبا  شه یمثل هم -

 شانه کج کرد وتا صورت جذاب مردانه شوهرش را تماشا کند. یاش را از رو گردن  گل،مه 

 وسط؟  نیا هی وقت فرق کوچولوش چاون  -

 نشست: اش خوش لبان برجسته ی رو یمرموز  لبخند 

 امروز تولد نفس باباست، درسته؟ -

 پچ زد:  یاخطاب به او، با ولوم بم شده   ی تکان داد که با لبخند پهن ی شده صامت سر کیبار یهابا چهره متفکر و چشم  گلمه 

 خبر خوش بهت بدم... هی  خوامی م -

 گذاشت: یتابی بزرگ و پهن آرتا با ب یهادست  یاش افتاد و دستانش را کنجکاوانه روصورت زنانه  یرو  ینیچ

 ه؟ ی خبر خوشت چ ؟ یچ -

 کرد:  ی نوچ ثانه یخب آرتا

 خرج داره؟  -

 :د یرا گز شیهاو خصمانه فقط نگاهش کرد و سپس لب   یحرص گلمه 

 نه؟  ،یگی نم -

 . رفتی اش به هوا مخنده  ک یشل کردی م اش ی رتا کف آمد ی گل به مزاقش خوش مخوردن مه  حرص
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 ... اوم راستش من و تو... گمی نزن حاال، م -

 از قبل به مکث و تبسم آرتا چشم دوخت:  ترکنجکاو 

 ؟ یمن و تو چ -

 : د یدندان کش ر یرا ز شیهاتبسم لب با

 من و تو...  -

 اش فرو آمد: کتف  یگل رو کرد که مشت محکم مه  ی هم با خباثت مکث باز

 ... یبگ  خوادی کوفت اصالً نم -

 اش کرد: حواله  ی زیسرخوش چشمک ر اورد، یخودش ب ی بدون آنکه به رو آرتا

 ... مونهی وقت رو دستمون ماز مامانش، زشته اون  هاره یگی م  ادیخانومم، نفس بابا هم  یخشن شد  -

 نازک کرد:  شیبرا یچشم پشت

 ... زهیتا اون سر اون پسره بدبخت بر  ختمیتو سرم ر ی من شوهر کردم چه گِل اندازم،ی م یس رو ترش نف -

 :د یمردانه خند  آرتا

 رو گرفتم...  شاتیکردم... راستش تو و من... امروز جواب آزما ی ... شوخزدلمینشو عز ی خب حاال کفر -

ها باره  ک ی بکشد که  رون ی اش را از آغوش او بداد و خواست تن  وار آرتا با افسوس سرش را تکانذله شده از لعاب مزاح  گلمه 

 . کردی که او را مُسخ خود م ی و بم زیانگ رعب ی اش حلقه شد و نجوادور شکم  شتریب مردانه  یهادست

 ...میش ی دوباره مامان و بابا م م یمن و تو دار -

  چیماند. چنان جاخورده بود که قدرت ه ره یخ خچال ینقطه  ی با بهت رو شیهاحبس شد، مردمک چشم  اش نه یدر س   نفس

 را از خود نداشت.  یحرکت

 وار نفسش را فوت کرد: الله گوشش رساند و نجوا یرا رو شیهالب  مند تیرضا آرتا

 ...شهی موندن نم  یایدن  گهید  ام، یمثل تو، روش خش برنداره که دن یبند ی نیمواظبت باشم که چ د یبا ی لیو االنم خ -
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  دهیفرو دادن بزاق دهانش، بر نیهمه وجودش را احاطه کرد و ناباورانه با شوک ح یند یو خوشا ین یریلرزش ش   د،یزلر  وجودش 

 :د یپرس  دهیبر

 خواب کمم نشونه باردار بودنمه؟  یاشتهام حت ادشدن یو ز  جهیباورکنم سرگ ی عنیبود؟  یهمه اون عالئما نشونه حاملگ  ی عنی -

 شد: ده یتوسط دستان آرتا به عقب کش اش تن

 ؟ یشک دار -

 همسرش غرق شد:  قراری نگاه ب ی ن ی ن ی نم زده توو نم   یزالل یهابا چشم  گلمه 

شور دلم   یزهای بود تازه چ ادیخوابم ز زدم،ی عق م ی لیآ خنبود... اون موقع  میاول  ی باردار ه ی... آخه شبکردمی ... من فکر مینه ول -

 ...االن ی ول د یکشی م

 

 اش فرستاد: فردارش نرم و آهسته پشت گوش  ی دو انگشت، موها با

 ... کنهیهم فرق م  یهم باشه؟ گاه هی همش شب ستیخب قرار ن -

 :د یکش  یبا تن رسوخ و منقلب شده آه گلمه 

 پسر؟  ایدختر باشه  ی حاال دوست دار -

 .راحت شود  ی تا حدود الشیتا خ د یپرس ی م د ی از جواب آرتا اما با د یترس ی م

 با تحکم گفت:  یرا دو چندان کرد وقت تشیقاطع آرتا، رضا لحن

 افتخارمون بشه...  ه یرفتار کنه و ما تیسالم و تندرست باشه، با انسان نه یمهم ا ست، یمهم ن  تشیجنس -

 اش گفت: دلبرانه   یگل از ته دل با آوا مه  

 دوست داره؟«   یلیخ بند ی ن یچ نیا یدون ی م »

 نجوا کرد:  اش ق یو عم  رهیبا نگاه خ آرتا

 تپه؟« ی نم گه یدل من، بدون دلت... د  یدون ی م »
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 یهانوک پا خود را پا کشاند؛ مقابل لب  ی رو یفتگ یمردانه آرتا قرار داد و با ش  نه یس  ی اش را رودستان لرزان  ،ی غرق خوش  گلمه 

 پچ زد:  ایری و ب فته یآرتا، ش 

 خودش کرد و نفس رو بهم برگردوند... رونه یقربون دلت که دلمو و -

و تنگ   یدای همسرش با ش  ف یبه صفر رساند. دستان مردانه آرتا دور تن ظر یاقرارنه ی و ب  یتابیرا با ب اشانان یم یافاصله  سپس

 گفت:  رلبیوار زحلقه شد ...**...همسرش پچ 

 مبارک دلبرک...«  مونی زندگ وند یپ »

 oly3137@gبه نام   ین یکلثوم حس نستاگرامیارتباط در ا اید و انتقاد نق  

 ...ستیباق هات یاما همچنان روا ن،یدفتر جورچ  د یرس  انیپا به

 ی نی: کلثوم حسسندهینو
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