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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

 

 این رمان فروشی می باشد

  

 

 به نام خدا 

 یدر غم خود شادم به قلم فاطمه احمد

 

 :مقدمه

 : ی قصه ندانست کس نیهرگز ا 

 من و خاموش نشست   یشب آمد به سرا آن

 سخن  گفتی فرو داشت، نم سر

 ز یاز نگهم داشت گر نگهش

 با من گریبود که د یمدت

http://www.romankade.com/
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 مهر نبود...  برسر 

 :فرسودی درد مرا م نیا آه،

 ورزد؟« یبه دل عشق دگر م  »او

 سر دادم در دامن او هیگر

 که هنوز  ییها یها

 ! لرزدی اش ماز خاطره  تنم

 د یسرم دست کش  بر

 کنارم بنشست  در

 به من  دیبخش بوسه

 دانستمی م کیل

 ست...!دلش با دل من سرد شده که

 

 "هوشنگ_ابتهاج" 

 

 

 باز کرد و موتورش را به داخل هول داد.  دیماه، در زنگ زده را با کل  بهشتیاواسط ارد یااز گرم کالفه

 . دیرا از داخل خانه شن ییمحض وارد شدنش، سر و صداها به

 کوچکشان انداخت.  اط یبه ح یگذاشت و نگاه یرا کنار   موتورش
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ها مراسم  هیهمسا یگفته بود امروز با خانم ها شبیفکر کردن به خاطر آورد که مادر د  یاز کم  پس
 ختم قرآن دارند و او فراموش کرده بود.  

اش را با پشت دست پاک کرد.  یشانیپ یرو یعرق ها خته،یبه هم ر یاز گرما و با اعصاب  کالفه
 شد.   یاز گرما کالفه م شهیبود و هم  ییگرما

شود و حاال فقط    یاش انداخت؛ مادر گفته بود مراسم ساعت پنج شروع م یبه ساعت گوش  ینگاه
  یدانست دو سه ساعت یجز رفتن از خانه نداشت چون م یاز پنج گذشته بود و چاره ا قهیدق ستیب

 توانست که وارد مجلس زنانه شود.  یکشد و نم  یطول م

 را باد زد.  خودش یفرستاد و با دست کم رونیکالفه اش را ب  نفس

را نداشت و خودش هم   اطیچندان توان نظافت ح  گریحوض افتاد؛ مادرش د   فیبه آب کث نگاهش
 حوصله اش را. 

زد و با   شی آب به صورت داغ شده از گرما یکج کرد و مشت اطیح یآب گوشه  ریرا سمت ش  راهش
 آب را بست و سرش را برگرداند.  ریاش، ش یک یدر نزد یدختر  فیظر یصدا دنیشن

 سالم آقا پارسا.  -

چادر گلدار قاب گرفته  یدیدر سف شی بای که صورت ز ش یرا دوخت به دختر جوان رو به رو نگاهش
 .دادینشان م  زتری اش رپارسا، جثه یشده بود و جلو

 کرد. یاو را نگاه م یچشم  ریانداخت اما ز ن ییجوابش را داد. دختر سرش را پا کوتاه

 شما آوردم. یبرا  د،ییخجل گفت: بفرما  یلحن با

نفس سر   کی کوچک دست دختر برداشت و با عطش  ین یخوشرنگ را از س یشربت آلبالو وانیل
 کرد. دایپ  یشربت حس خوب یو از خنک  دیکش

 گذاشت.  ینی س یرا دوباره تو وانیل

 ! دست شما درد نکنه. دیبدجور چسب  -
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" زمزمه کرد و  یداد. آرام "نوش جان  یاش م  یرنگ گرفته از شرم دختر، نشان از دلباختگ یها گونه
 پارسا انداخت.  ی دهیمردانه و ورز کلی به ه ینگاه

  یحرف ساده در دل دختر به پا کرده بود، موتور دوست داشتن نی که با هم ییتوجه به غوغا  یب  پارسا
 هول داد  رونی اش را سمت ب

  نیخوا یم  د،یدار یکرد: اگه کار  دایپ یزود بهانه ا  یلیخواست خ ی دن با او را مکه دلش حرف ز دختر
 خانوم رو صدا کنم؟  حهیمل

 کوتاه اکتفا کرد.  یتکان داد و به گفتن نه ا نی به طرف یسر 

 را پشت سرش بست و سوار موتورش شد و به راه افتاد. در

 یفصل، هوا نیست و عشقوالنه. اون وقت از اهوا دو نفره نیا گنینق زد: م رلب یکرد و ز یا عطسه
 دمت گرم!  ایدو نفره شه! خدا یو آلرژ  تی حساس  نیبا ا دیمن با

بر لبش آمد و غر زدن   یز ی آم طنتی لبخند ش نیشاه دن یخودشان گذشت و با د  کیبار یکوچه  از
 را فراموش کرد. شیها

 شد.  یاش کمتر م یفکر  یها یر یدرگ یلحظه ا یبرا یهر وقت که با او بود، حت 

 را کم کرد.   سرعتش

 !گر؟یشماره بدم ج -

کنم  یو داد م غیسمتش انداخت: مزاحم نشو آقا، وگرنه اون قدر ج  یبه خودش آمد و نگاه نیشاه
 سرت.  زندیکه همه بر

 عشقم! ناز نکن.  گهیباال د  ایب -

 ها.  گمیرا نازک کرد: من که بهت گفتم مزاحمم نشو. وگرنه به بابام م شیصدا

 گرفت که پارسا هم به دنبالش راه افتاد.  شیراهش را پ   دوباره

 . گهیباال د ایخوشگله، ب  یآها -
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  یواست کالس آموزش دی. بای بزن یتون  یمخ هم نم هیخاک!  یو گفت: ا ستادیبا خنده ا نیشاه
 بذارم. 

 را از سر گرفت.   شیحرف ها یموتور شد و ادامه  سوار

  نیاخالق حسنه و خوبت، تضم  نیها مخصوصا با ا یدونم استعداد داشته باش ی م دیمن بع یول -
 نشه! یدختره ازت فرار  کنمی نم

 جواب داد: ببند که اعصاب ندارم.   یاتفاقات امروز افتاد، با بدخلق ادیکه باز هم  پارسا

 ؟ یچپ پا شد ی باز چته؟ از دنده -

 روشن شد.  ی بلند یهندل زد. موتور با صدا یرا رو شیپا

 . نییباهام. بپر پا یایالزم نکرده ب یام. اگه قراره رو مخم بر  ینده که امروز بدجور قاط ریگ -

 . ختهیقدر به هم ر نیآمده که او را ا شی پ  یزود متوجه شد که مشکل  یلیخ  نیشاه

 .  میکن بر شیآت ؟یجور داغون باش نی تو ا ذارمیمگه من م -

 حرف قبول کرد.  یبا او ب  یو همراه  یداشت به هم صحبت ازی هم که ن پارسا

 انیکه م یبلند  یبا صدا نیکه شاه دندیچرخ  یها م ابانیگذشته بود که همان طور در خ یساعت مین
 ؟ یر ی م ی: کجا دار د یگم شد پرس گرید یها  نیباد و ماش یصدا

 دونم!  یحواس جواب داد: نم  یب  پارسا

 به اطراف انداخت.  ینگاه  نیشاه

 . سایپارکه. همون جا وا هیکم جلوتر  هی -

احتماال از مرز هم خارج   چ،ی از شهر که ه ،یر یم یطور دار  نیکه تو هم یجور   نیغر زد: ا سپس
 !میشیم

 جواب دادن را نداشت و سکوت کرد.  یاما حوصله  دیشن  پارسا
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 میکه مستق دیتوجه به نور خورش  یسرش گذاشته بود و ب ری و دستانش را ز دهی کشچمن ها دراز  یرو
 بود.  رهی خ  یآزرد، به آسمان صاف و آب یخورد و او را م ی به چشمانش م

  زی آم طنتیگرفت و لحنش ش  یسمت پارسا آمد و کنارش جا یف یق  یاز بوفه پارک با دو بستن نیشاه
 شد.

 بعد نوبت توئه!  ینره من حساب کردما، دفعه  ادتیبخور.   ایب -

 را از دستش گرفت و کوتاه گفت: گمشو!  یبستن

 را دراز کرد.   شیدرخت داد و پاها میزبر و ضخ  یرا به تنه  اشه یکرد و تک یخنده ا  نیشاه

 مهر و محبتتم من!  نیا یکشته مرده  یعنی -

 خورد.  یاش را م یجوابش را نداد و در سکوت بستن   پارسا

تو لک رفتن ها   نی: أه! معلومه تو چته؟ ااورد یبود و باالخره طاقت ن رهیدرهم او خ یبه چهره  نیشاه
 . ادی بهت نم

 فرو برد.   شیموها انیم یدست

 . ختمیبدجور به هم ر -

 به هم. یختی طور ر نیتو ا نمیآخه داداشم؟ مگه من مرده باشم و بب  یواسه چ -

 . اخراجم کرد. یگفت و اضافه کرد: امروز دعوام شد با اکبر  یلب "دور از جان" ا ریز

 درهم رفت.  نیشاه یها اخم

 . ادیرو مخه و ازش بدم م نیقدر اآخ که چه ده؟یجد یبازم بهونه  ؟یواسه چ -

 حوصله و گرفته بود. یب  شیصدا
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  یدادم. همش دستور م یحرف انجام م  یگفت من ب  یم  یکنم. هر چ  یکار م شش یدو ماهه دارم پ -
  یشدم و حت ری گفت که باهاش درگ ییپرت و پالها هی گهیگفتم تا امروز که د ی نم  یچ یباز ه یداد ول

 .دیکش یکارمون به کالنتر 

خودم  یکرد یخبر م  هیچرا؟  گهی د یآخه؟ کالنتر  یآمد: واسه چ  شیحرف ها انی م یبا نگران  نیشاه
 اومدم خب.  یم

کردم و باهاش دست به   یگفت، منم آمپرم زد باال و قاط  ادی چرت و پرت ز کهیحرص جواب داد: مرت با
و   سی. مردم که اونجا بودند، زنگ زدند به پل نیشدم. هولش دادم که سرش خورد زم ریو درگ قهی

  یلک و ا یخودش رو زده بود به موش مردگ  یمردک چه جور  یاگه بدون نیشاه  ی. وایبردنمون کالنتر 
  فتیخواست بفرستتم بازداشتگاه. افسر ش یو م دمی نم تیداده بود که رضا ری کرد؛ گ یآه و ناله م

ماهم رو مجبور   نیا یبگذره. اونم قبول کرد البته حقوق نصفه   تشیشکا  ریباهاش حرف زد که از خ
 اش. هیشدم بدم بهش واسه د

 ؟یشد  ریدرگ یدرهم گفت: حاال واسه چ  یبا اخم ها نیشاه

  یبه آن موضوع فکر هم م یحت ی وقت ختیر یاش کور شد. اعصابش به هم م یشان یپ یاخم ها گره
 کرد.

خورد او را بزند و   یخواست باز هم سراغ او برود و تا م  ی دلش م چ،یآن زمان آرام که نشده بود ه از
 ورتر شده بود. آتش خشمش شعله 

 افتاد. نی را با خشم مشت کرد و نگاهش به چشمان نگران شاه دستش

 سن پدربزرگ منو داره بعد چشمش دنبال خواهر منه. کهی مرت -

 پر از خشم و بهت شد.  زین  نیشاه نگاه

اومدم سراغش.  یو خودم م یگفت یپارسا! کاش بهم م یاون با اون سن و سالش... وا یعنی -
 ... ی کهیکشه، غلط کرده مرت  یخجالت هم نم 

آتش حرص و   یرو  زمیه نکهیکرد نه ا یآرامش م یکم  دیبه پارسا افتاد و به خودش آمد. با نگاهش
 .گذاشت ی م تشیعصبان 
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 !گه یاعصابتو خورد نکن. گذشت د گهیحاال د -

 ست؟ یمهم ن نیا یعن یگذشت؟  یچ یعنی : دیپرس یلحن تند با

 را تکان داد.  سرش

  ریترسم باز باهاش درگ یگرده. م یدنبال شر م یاون اکبر  یدون ی مهمه. اما خودت م میلیچرا، خ  -
 نیجرأت نداره از ا گهیامروز تو د ی دعوا نیشو. اونم با ا  الشیخ  یگردنت. پس ب فتهی و خونش ب یش

 چرت و پرت ها به هم ببافه. 

 گشت.  یفقط دنبال شر م  ی گفت. اکبر  یراست م  نیآرام شد. شاه یکم

 بدجور.  هیبگم واال؟ اعصابم قاط یچ -

 چه خبر؟   گهیداداش من. بهش فکر نکن. خب د  الیخ  یبه شانه اش زد: ب یدست

 کنکوره. گهیدو ماه د -

داره؟   یبه بحثشان نداشت گفت: خب باشه! به منو تو چه ارتباط  یکه ربط یمتعجب از حرف  نیشاه
 از ما که گذشته.

 دوتا نبود.  یک یسرش را تکان داد. مشکلش که  پارسا

  کاریب گهیتونم برم تو اون آموزشگاه و کال د یمدت فقط م نیمن هم یعنی نیربط داره. ا میل یخ -
 .شمیم

از اون داوطلب ها که  یکنند بهتر از تو؟ کل دایخوان پ  یرو م ی. کگهید ستی ن امی طور  نینه بابا ا -
 درس رو درصد باال زدند.  نیگرفتند و ا یخوب  ی جهینت ،یخودت استادشون بود

 کرد. یاخم

 کار؟ یچ خوانی. منو مادی ر سال بعد، خواهر خودش بکنکو یچون که قراره برا -

 دوستانه و برادرانه به شانه اش زد.  یدست

 برات.  شهیم دایپ گهید یجا هینشد،  نجای. االش یخ  یب -
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  اقتی. لی استخدام ش یتونیخوب م  یلیخ  یجا هیحتما  یکه تو دار  ییباال یها مدرک و نمره نیا با
 . ینامرد و چشم چرون کار کن یاون اکبر  شیپ یکه بر  نهیتو باالتر از ا

و زحمت توانسته بود در آن آموزشگاه استخدام  یدوندگ ی. با کلختهیبود و اعصابش به هم ر کالفه
کرد تا بلکه بتواند خرج و مخارج   یکار م یاکبر  یکه کالس نداشت هم در صافکار   ییشود و روزها

 داد.  یشغلش را هم از دست م یکیآن  یو به زود اوردیاش را دربخودش و خانواده 

بابا باز که رفت تو لک! فعال که به قول خودت دو ماه   یبود گفت: ا ده یاش را فهم یکه ناراحت  نیشاه
 ... یکه تو دار  ییمونده. با اون مدرک دکترا

 آمد.   شی حرف ها انیبا حرص م   پارسا

چند تا شرکت رفتم برا استخدام؟ همشون  یدونی و بخورم! مبذارم دم کوزه آبش   دیاون مدرک رو با -
استخدام،  رنی آدم که م یکل  نی. بعدشم از بروهاشوننین  لیدر حال تعد ای میخوا یکارمند نم  گنیم ای

که  وقعکه من دارم! اون م یشانس گند نیبه نظرت شانس انتخاب شدن من چه قدره؟ اونم با ا
 . دیبهم نرس  یچیبودم که ه هامی کردند، انگار بازم من دنبال بدبخت یم میشانس تقس

 اش زد. شانه  یدوستانه و برادرانه رو یدست

روزش فقط مونده پس   هیروزش که رفته،  هیدو روزه.  ا یدن گنینباش داداش من. م  دیقدر ناام نیا -
   ؟یکن یم ی و خط خطقدر اعصاب خودت  نیا یواسه چ

به چند پسر بچه افتاد که در حال   نیبود که نگاه شاه  ینا معلوم یبه نقطه  رهی در سکوت خ پارسا
 . دیفوتبال بودند و دست پارسا را کش  یباز 

 . ر ی غم بغل نگ یزانو  ق،یپاشو رف -

 ن؟یخوا  ینم کنی ها گفت: بازبلند رو به بچه  سپس

 !ن؟یایگفت: واقعا م جانیبا ه عیهفت، هشت ساله سر یپسر 

 رو به پارسا زد و جواب پسر را داد. یبه غبغب انداخت و چشمک  یباد

 !یبله پس چ  -
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 من حال و حوصله ندارم.  م،یحوصله گفت: پاشو بر  یب  پارسا

 ها برد. بچه  شیو او را پ دیرا کش دستش

 . ادی ت هم جا محال و حوصله  میکن یکم باز  هی ای! بخودیب -

  نیبهتر یتوپ طال  دیبا میتا نشونتون بد نیگفت: اون توپ رو بد جانیها با هرو به بچه سپس
 دادن به ما!  یامسال رو م کنی باز

 

 پارک کرد. اطیح  یرا گوشه   موتورش

او از آن حال و هوا خارج کرده بود.  یکم  زی ها نبا بچه  یآرامش کرده و باز  یکم  نیشاه  یها حرف
 .کردی م  یاساس یفکر  دیبا

 . ییسالم دا -

  ف یزد و دستانش را از هم باز کرد و تن ظر یلبخند ،یسه ساله و دوست داشتن یبهار کوچولو دنید با
 .دیو محکم گونه اش را بوس دیاو را در آغوش کش

 . ییسالم خوشگل دا -

 شد.  انیگونه اش که به خودش رفته بود نما یرو یو با خنده اش چال ها  دیخند بهار

  شیپ ش یلباس ها ضیگذاشت و به اتاقش رفت و بعد از تعو نیهم وارد خانه شدند. بهار را زم با
 برگشت. 

 در حال انداختن سفره بودند. چهری و پر  مادرش

 جوابش را دادند.  یکرد که هر دو با مهربان یسالم

 برنج را سر سفره گذاشت.  سید حهیمل

 . یمادر. خسته نباش  نیبش  ایب -
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 به ستوه آمده بود...  گریامروزش بود! د ی قه یدق کیکار  یخستگ

لب نشاند و سر   یکه فقط مختص مادرش بود را رو ی نخواست آن دو را ناراحت کند، لبخند دلش
 .سفره نشست و با اشتها مشغول به خوردن شد

 شده داداش؟ یز یاخت: چبه او اند  ینگاه چهر یپر

 تکان داد: نه.  نی به طرف یسر 

  ؟ی: پس چرا تو فکر دیپرس حهیبار مل  نیا

 جواب داد: کجا تو فکرم؟  الیخ  یب

 بپرسند، بحث را عوض کرد: خب چه خبرا؟ یگر ید زی از آن که چ قبل

رو به مادرش   دییپا  یاو را م ی چشم ری حواسش به پارسا بود و ز  یچشم ریهمان طور که ز  چهر یپر
 مامان. دیامروز چه قدر زحمت کش  نویگفت: م

از   ییرای. پذنهیبب ری جواب داد: آره انشااهلل که خ اشیراز یش  نیری ش یتکان داد و با لهجه  یهم سر  او
 مهمون ها رو خودش انجام داد. 

ز  ا یداد و عکس العمل یگوش م شانیبه حرف ها یال ی خ  یبه پارسا انداخت که با ب  ینگاه سپس
 نشان نداده بود. نوینام م دنیشن

 داداش. هیدختر خوب  یلیخ  نویم -

 . دیسر کش یآب وانیباال انداخت و ل یا شانه

 خدا واسه پدر و مادرش حفظش کنه. -

 به مادرش کرد.    ینگاه چهر یپر

 پارسا جان؟  -

 گذرد.  یتوانست بفهمد چه در فکرش م یبه مادرش انداخت. خوب م ینگاه
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 من و زن گرفتن من شو.   الی خ یمن، ب  زیمادر من، عز -

 دخترو رو.  نیتمومه. از دستش نده ا یمونه، همه چ یآفتو م یپنجه   نهویع  نویآخه م -

  یکی دیبا  یواسه چ ستیبا خودمم مشخص ن فمی مگه من گفتم بده؟ اما من که خودم هنوز تکل -
 لطفا.  دیبحث رو تمومش کن نیکنم؟ ا میزندگ هم وارد گهید

در   یاکبر  یافتاد و حرف ها چهری. پارسا نگاهش به پردیکش یناچار هر دو سکوت کردند مادر آه  به
 که به خواهرش چشم بد داشت.  یخاطرش زنده شد. مرد هفتاد ساله ا

سن   نیروزگار در ا  یرحم  یو شش ساله بود و خوش بر و رو و از ب ستینداشت. ب  یادیسن ز چهر یپر
 کرد. ی م یآنها زندگ شی اش پسه ساله میتیشده بود و با دختر  وهیب

  گهیشد گفت: دو ماه د یم دهی که برق اشک در آن د  یو با چشمان دیدست از خوردن کش چهر یپر
 ست.  یسالگرد مصطف

 ادیپا تند کرد. محال بود که در تمام اوقات به  اطیح سمت   زانی و اشک ر اورد یتحمل ب نتوانست
 . زدیو اشک نر فتد یهمسر مرحومش ن 

 . ششیپ  رمی نگاهش کرد و رو به مادر که قصد داشت دنبال او برود گفت: من م یبا ناراحت   پارسا

 نشست.  شی تکان داد و دوباره سر جا یسر 

 برداشت.  اطیرا سمت ح  شیها قدم

 داده بود.  هیپله ها نشسته و سرش را به نرده ها تک یرو چهر یپر

  یواقع یکه به معنا یسالگرد فوت او بود. مرد نیاول گریدر سکوت کنارش نشست. دو ماه د پارسا
 مرام و معرفت بود.  ،یکلمه، مرد بود و وجودش پر از مهربان

ت سقوط کرد و با رفتنش  داربس  یدچار سانحه شد و از رو شیاز کارها یک یساختمان بود و در  کارگر
 تنها گذاشت.  یزندگ  یهایو بهار را با سخت چهر یپر

داد و بغض آلود زمزمه کرد: دلم براش   هیبرادرش تک یقرار سرش را به شانه   ی طاقت و ب  یب چهر یپر
 تنگ شده.
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 گوش سپرد.  شی حلقه کرد و به درد دل ها  چهریلرزان پر یرا دور شانه ها دستانش

درد   نیا شتریو ب  شهیدرد نبودنش کمرنگ شه، روز به روز پررنگ تر م  نکهیا یه جاگذره ب یم  یهر چ -
 شد آخه؟ چرا خدا ازم گرفتش؟  یجور  نیکنم. چرا ا یرو حس م

تواند   ینم  یحرف چیدانست که ه یتنگ کرد. م شیباز هم سکوت کرد و فقط آغوشش را برا   پارسا
 یم ش یدرد دل ها یپا یزدند. اما ک یرا که همه م یتکرار  یقرار او را آرام کند؛ حرف ها یدل ب

 نشست؟ 

 . توانستیادامه بده اما نم اتیعاد  یگفتند فراموش کن، به زندگ  یم همه

 کرد.  یاشک بار به آن دو نگاه م یپشت پنجره با چشمان حهیمل

  یدلش را پر از درد م گرید یپسرش طرف یشگیهم یها  یار یطرف، بد ب  کیو غم دل دخترش   درد
 شد... ی رحم م  یب یادی اوقات ز یکردند و روزگار گاه

 

 شد و سمت آموزشگاه رفت.   ادهی پ یتاکس از

قراضه بود و  یادینامش را رخش گذاشته بود اما ز نکهی باال شهر قرار داشت و موتورش با ا آموزشگاه
 رفت و آمد کند.  یداد که با همان تاکس یم  حیترج 

اش را   یاگر کل زندگ  یکه حت ییها متیمدل باال بود و با ق یها نیبزرگ آموزشگاه پر از ماش  اطیح
 توانست آن را جور کند! یفروخت، نم  یم  زین

نقش اول رو   ی. راست گفتند! تو بدبخت لمهیف نیع  یزندگ گنیبر لبش آمد و با خود گفت: م   یپوزخند
 حکمتت رو شکر.  ایشد! خدا  یوجود داشت، واسمون سانسور م یو اگه خوشبخت  میشتدا

فرو برد و داخل   شی موها انیم یتوانست خوب و مثبت فکر کند. کالفه دست  یهم نم  خواستی م اگر
 بود. دهیسر وقت رس  شهیدستش انداخت؛ مانند هم ی به ساعت رو یآموزشگاه قدم برداشت. نگاه

را باز کرد و وارد شد. سر و صداها کم شد و رو به داوطلب ها که به احترام او بلند شده بودند  در
 . دینیبش  دییگفت: سالم، بفرما
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رفت و بدون فوت وقت، کتاب قطور تست را باز کرد و پس از    زشی حرف اضافه سمت م یب  سپس
س در سکوت مطلق فرو رفت  را در دست گرفت سمت تخته رفت و کال کیسوال مورد نظر، ماژ افتنی

 او گوش فرا دادند. حاتیو همه با دقت به توض 

کرد و هم خود داوطلبان و هم خانواده  یم سیتدر ی میآموزشگاه، ش  نی شد در ا  یم یسال دو
  ییدرس را درصد باال نیبودند و سال گذشته چند نفرشان ا یراض  سشیتدر یاز او و نحوه  شانیها

 زده بودند.

 استادشان را دوست داشتند.  نیا یاما همگ  شی ها یبداخالق یو کم  ادیز تی وجود جد با

ها خسته کدام از بچه  چیبود که ه یطور  سشیآخر را درس داد اما تدر یتا لحظه   شهیهم مانند
 و مشتاق بودند. شدندی نم

 رو مشغول قدم زدن شد. ادهیرا تمام کرد و در پ کالس

دو به  نیبود و تفاوت ا ییایدن یخودشان به اندازه   یو محله  نییباال تا آن پا  نیا یکه فاصله  انگار
 تا آسمان بود.  نیقدر زم

 اش را در گوشش گذاشت و به راه رفتنش ادامه داد. یو هندزفر   ختیرا دور ر افکارش

 . دیرا سرعت بخش  شیافتاد و قدم ها ابانیرنگ سر خ ی آب  یبه دکه  چشمش

آن  یها ینشست و مشغول خواندن آگه  یداخل پارک آن حوال  مکتین یو رو کرد هیته یا روزنامه
و حرصش   زدی هم از خواندن آنها غر م  یزد و گاه  یخوردند را عالمت م  یشد و هر کدام به دردش م

 گرفت. یم

 یکار که انگار اول سابقه  یسابقه   گنیهمه م یجور  هیکار؟!  یآخه پنج سال سابقه   یچ یعنی -
 بوده، بعد خود کار! یکار 

 و دوباره مشغول خواندن آنها شد. دیکش یاکالفه  نفس

داشت؛   یحقوق کم   رد،یکه قرار بود انجام گ  یها نسبت به کار  یچند تا از آنها تماس گرفت. بعض  با
 . گرید اریبس یهاخواستند را استخدام کرده بودند و بهانه  یکه م یکسان   زیاز آنها ن یبعض
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 و دوتا از آن شرکت ها را انتخاب کرد. د یرس جهی باالخره به نت 

 نیزدن ساعت و مسافت شرکت ها از هم، به ا  نیتخم ی اش انداخت؛ با کم  یبه ساعت گوش  ینگاه
روز هم   ک ی یحت  دیفردا. نبا یهم برا  یک یاز آن شرکت ها بزند و آن  یکیبه  یکه سر  دیرس  جهینت

 نداشت.  یو وقت چندان  دادیفرصتش را از دست م

 آمده بود، رساند.  ستگاهیکه تازه سر ا  یاز جا برخاست و خودش را به اتوبوس عیسر

داد و همان  لیتحو یو فرم استخدام را که پر کرده بود به منش  دیبعد به آنجا رس یقهیو پنج دق  چهل
 . میدیگرفت: بهتون خبر م لیرا تحو یا  شهیو کل یحرف تکرار 

 کرد! یم دایپ یبود و داشت به آن آلرژ  دهیکوتاه را شن  یجمله  نی از ده بار ا شی ب دیشا

 . دادندی هم به او نم یو خبر  شدی نم  یگاه هم عمل چیکه ه یاجمله

 زد.  رونیکرد و از آنجا ب  یاز منش ینداشت. تشکر  یا رهچا

 

 * * * * * 

 

  یکسان دنیگذاشت و از د یآنها را حمل کرده بود را کنار  یکه به سخت  نشیبزرگ و سنگ یها چمدان
 زد.  یاستقبالش آمده بودند، لبخند یکه برا

را سرعت   شیبلند کرد و قدم ها یدست جانیدست تکان داد. او هم با ه شیاز دور برا احسان
 تا هر چه زودتر به آنها برسد.  دیبخش

چشمانش نشسته بود،  یاهیدخترش اشک شوق در س دنیذوق به آغوش پر مهر مادرش که از د با
 دلم برات تنگ شده بود مامان. یو وجودش پر از آرامش شد و زمزمه کرد: کل دیخز

 دخترش نشاند و محکم تر دستش را دور تنش حلقه کرد. یموها یرو یبوسه ا هفرزان
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 یچند سال، چه خانوم نیتو ا یکرد رییمامان. قربونت برم، چه قدر تغ زدلی طور عز نیمنم هم -
 اسپند واست دود کنم. هینره  ادمی . ماشااهلل، یشد

 . دیاش شن یک یشوخ پدرش را در نزد یپر اعتراض با چاشن یصدا

 ! نم؟یبچه رو بب نیمنم ا یذار  یخانوم، م -

اش  بود و قربان صدقه اشره یآمد. فرزانه همان طور خ  رونیب  یاز آرامش مادر با لبخند زی آغوش لبر از
 .شدی رفع نم  اشیدلتنگ کردی رفت. انگار که هر چه نگاهش م یم

 .اشی گاه زندگ  هیو تک یآغوش پر مهر پدر فرو رفت، حام  در

دو که  نیپر محبت ا یجز آغوش و بوسه ها افتی ینم  ییجا چیآرامش بود که ه نیلتنگ اقدر د چه
 اش بودند.  یزندگ   یها نیزتریعز

 و تشکر کرد. یو لبخند سالم و احوالپرس یاستقبال از او آمده بودند به گرم یهم که برا هیبق  با

 

بود  یا شهی کل دیشد؛ شا  یلبش محو نم یاز رو یبود و لبخند لحظه ا رهی شب خ یاه یبه س شهیش از
 تنگ بود.   زیشهر ن یمردم و شلوغ یرفت و آمدها نیا ، یدود و دم و آلودگ نی ا یبرا  یاما دلش حت

 باران چه طوره؟ یراست -

 جا به جا شد و با برگرداندن سرش، نگاهش را به دخترش دوخت.  یصندل  یرو فرزانه

  یم یر یکم سرما خورده و همش بهونه گ هیخب باربد  یول ادیخواست ب  یدلش م یلی. خ خوبه اونم -
 . ششیباران موند پ نمیکرد. بخاطر ا

 خوشگل خاله.  نیچهار ساله اش گفت: آخ که من دلم لک زده واسه ا یخواهر زاده  یادآور یذوق از  با

خودت وگرنه باران   یهای بچگ نیشده ع  طونیاز بس ش   ش،ی نیب  یم میریزد: االن م یلبخند زی ن فرزانه
 آرومه. شهیهم که هم دیآروم بود، نو شی که بچگ

 لبانش نشست.  یپر از شوق رو  یلبخند
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اما   یاستراحت کن دیو با یراه ی هم گفتم که برن چون توام خسته  هیاضافه کرد: به بق زی ن امکیس
 که همشون هم دلتنگ تو هستند. میمهمون دار یفردا کل

 داد.  هی تک شهیبه شرا   سرش

خوشحالم که   یل ی. خیها، همه چ ابونیشهر، خ  نیا یتون، حتدلتنگ بودم. دلتنگ همه یل یمنم خ -
 .نمتونی ب  یبرگشتم و دوباره م

 شان.دردانه  زیدختر عز یکردند برا یدو باز هم ابراز دلتنگ هر

* * * 

 کرد.  یاز خود جدا نم یوارد خانه شده بود، باربد، پسر باران را لحظه ا یوقت از

  یبیاو غر دنیاز د یبودند و حاال باربد ابتدا کم دهیرا د گریهم د یر ی تماس تصو قیفقط از طر تاکنون
زود    یلیخ اش، ی دوست داشتن یخواهر زاده  یمخصوص او برا یارغوان و سوغات ییکرد اما با خوشرو

  یحرف م  شی براکرد و مدام  ی نم ش یخورد و رها یا آب کرد و اکنون هم از آغوش او تکان نماو ر خی
 کرد.  یم یزبان  نیری زد و ش

 خودته. یها  یبچگ هیکرد: گفتم که بهت، شب  یبه آن دو نگاه م یبا لبخند فرزانه

اش کرده بود جواب  یغرور هم چاشن یذوق زده که کم یبه غبغب انداخت و با لحن  یباد ارغوان
  هیخوشگل و تو دل برو شده. شکر خدا شب یجور  نیاش رفته که ابه خاله  گه،یمادرش را داد: بله د

 مامان و باباش نشده!

 گفت: نوشابه بدم خدمتتون؟!  ی مصنوع  یبا اخم  باران

 درآورد: آره دمت گرم.  شیبرا یزبان 

 د زد.بارب یبه گونه  یگر یمحکم د یبوسه  سپس

 تپلت.  یآخ قربونت برم با اون لپا -

  یگفت: ارغوان جان، بابا برو استراحت کن که فردا کل  امکی کرد که س ینگاهشان م یبا لبخند باران
 .  دنتید انیمهمون م
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 .میکار دار یبابات، فردا کل گهیکرد: راست م دییهم تا فرزانه

 ش. به بدن خسته اش داد و حق را به پدر   یکش و قوس ارغوان

  یهم شده حساب  شتریدر پرواز، ب  مایهواپ  ریتا تهران که با تاخ  ورک یویساعته از ن زدهیحدودا س  ریمس
بخوابد و چشمانش    مایو سر و صدا در هواپ یشلوغ انی خسته اش کرده بود. عادت هم نداشت در م

 باز شدن نداشت.  ینا

پاسخش را دادند و او هم  ییگفت که همه با خوشرو یبه همگ  یر یو شب بخ د یبوس  گریرا بار د باربد
 گرفت.  شی راه اتاقش را در پ

 

 کرد.  نیرا مز شیهالب  یبه اتاقش کرد و لبخند ینگاه

که مادرش در   دیراحت فهم  یلیآن خ یز ی و از تم شانیسر جا لی هم مانند گذشته بود و تمام وسا هنوز
 کرده است.  زیتم شهیسال ها اتاقش را هم نیا

 بود.  لشیو وسا هایوار یدکور اتاقش و رنگ کاغذ د عاشق

شان در تمام ژانرها و با موضوعات مختلف که همه ییها پر از کتابش گرفت. کتاب یاز کتابخانه  نگاه
 را مطالعه کرده بود. 

شاد و گل دار بود و دکور اتاقش هم    ی. عاشق رنگ هاگلدار را کنار زد یاش رفت و پرده پنجره سمت
 انتخاب کرده بود. ییمویو ل یاس یشاد  یارنگ ه

قدر با باران، احسان، الناز و  بزرگشان دوخت و خاطرات گذشته در ذهنش زنده شد. چه  اطیبه ح نگاه
 کرده بودند. طنتی و ش یباز  اطی ح  نیدر ا ایمح

  یو از خستگ دیتختش دراز کش یو رو  ندیتا نور ماه کامل شده را بب دیو پرده را کش دیکش یاازه یخم
 زود چشمانش گرم شد.   یلیخ

 

 از هم باز کرد.  یچشمانش را به سخت یدست ی در پ یپ یتکان ها با
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 باز هم شانه اش را تکان داد. باربد

 . یخواب  یخاله پاشو. چه قدر م  -

 هم گذاشت و او را در آغوش گرفت.  یبازش را دوباره رو مهین چشمان

 آخه وروجک؟ یگیم یچ -

 کنم.  دارتیب امی مامان فرزانه گفت ب -

 خوام بخوابم.  یقدر وول نخور بچه. م نی گرفته از خوابش گفت: ا یو با صدا الیخ  یب

کرد   طنتی گرفت، آن قدر در آغوشش ورجه وورجه کرد و تکان خورد و ش یآرام نم یکه لحظه ا باربد
 و به ناچار از جا بلند شد. دیکه خواب از سر ارغوان پر

کرده  رونی از تنش ب یطول راه و پرواز را حساب یخستگ شبش، ید یراحت و به دور از دلتنگ خواب
 بود.

 

  نیبه چن یعالقه ا  ادیبرگزار شود. ز یا یبه مناسبت بازگشتن او پس از شش سال قرار بود مهمان  شب
را  انشانیدوست داشت دوستان و آشنا نداشت اما به هر حال دلتنگ بود و  یشلوغ یها یمهمان 

 . ندیزودتر بب 

  شیکه باران برا یراهن یبر لبانش نشست و پ   یلبخند ت ی انداخت و با رضا نهی به خودش در آ ینگاه
 بود را تن کرد. دهیخر

سال ها رفتن به باشگاه و   ی جهی نقصش را که نت  یب کلی ه یبلند بود و به خوب اشی زرشک راهنیپ
 داد. یم شی سخت بود را نما یها میگرفتن رژ

 رفت.  رونیاز خوب بودن ظاهرش، از اتاق ب  افتنی نانیزد و پس از اطم  یقد ی نهیآ یجلو  یچرخ

 آمد.   نیی پا نهیو طمأن  یدوبلکسشان را به آرام یخانه  یها پله

 شان پر از مهمان شده بود.خانه   کیبزرگ و ش  ییرایپذ
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 سمتشان رفت.   ییخوش آمد گو یبر لب نشاند و برا یلبخند

 آغوش گشود. شی نگاهش کرد و برا یبود که با لبخند  شی نایکه متوجهش شد، عمو س  یکس  نیاول

 غرق شد.  شیجلو رفت و در آغوش مهربان عمو یبا دلتنگ ارغوان

 عمو!  -

 .یچه قدر خانوم شد  ،یاش پاسخ داد: جان عمو؟ چه قدر بزرگ شد  ی شگ یهم ییخوشرو با

 اش.  یدوست داشتن  یشد به عمو رهی آمد و خ رونیاز آغوشش ب  یلبخند با

 دلم براتون تنگ شده بود. -

 طور خانوم کوچولو.  نیمنم هم -

 کرد.  یخنده ا ارغوان

 د؟ یکن  یشدم رفت! بازم خانوم کوچولو صدام م ریپ گهیمن د -

 کرد.  یآرام و مهربان  یهم خنده  نایس

  شیکرد فقط پ یقهر م هیبا بق یکه وقت  یخودم یتو صد سالت هم بشه باز همون ارغوان کوچولو -
 . یخرگوش یبا اون موها زهیم  زهیر  یاومد. همون دختر کوچولو یخودم م

  یهر گاه کس  گفت،ی لبانش نقش بست. راست م یرو یاش لبخند  یکودک نیر ی ش  یروزها  یادآور ی از
 بود.  یمی صم شهیبرد و با هم یکرد فقط به او پناه م یم تشیاذ

 گذشته اش شد. ی قدر دلتنگ روزها چه

گپ   یخودم که کل شی پ ای سر به مهمون ها بزن و بازم ب هیآمد: پاشو برو  رونی از فکر ب نایس یصدا با
 . میبزن

لحظه هم  هیسال  شیش نیبه جبران ا گهیو د دمیزه شما رو د زد: چشم. من تا یچشمک ارغوان
 کنم. یولتون نم
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 به آنها شد.  ییمهمان ها رفت و مشغول گپ و گفت و خوش آمد گو ر یسمت سا سپس

 

  یها طنتی و ش ینشسته بود و از شوخ  لیفام یهمچنان ادامه داشت. در جمع جوان ها یمهمان 
 . دیخند یاحسان م

شد و از جا    لی تبد یافتاد و خنده اش به لبخند تلخ  شینا ی بود که نگاهش به عمو س دنیحال خند در
 برخاست. 

 : کجا؟ د یپرس عیسر احسان

 مهمون ها بزنم.  ی هیبه بق یسر  هیرا کنار زد و جواب داد: برم  شیاز موها یا طره

 است، نگاهش کرد.  یظاهر  دیفهم یکه ارغوان م یا یکرد و با دلخور  یاخم  احسان

 .هامیباهم داشت یموضوع هیما  یخب برو ول  یل یخ -

 ؟ یار ی درم یمسخره باز  یباز دار   ؟ی: چدیو مشکوک پرس متعجب

پس   ؟یار یرو برام ب اتی ! مگه قرار نبود اون دوست خارجک ؟یبه جانب پاسخ داد: منو مسخره باز  حق
 شد؟! یچ

گفت: من بازم   هینثارش کرد و رو به بق  یاوانهیو د  دیکوب شیبه بازو یاش گرفت و مشت خنده
 ! وی یس گردم،یبرم

 ارغوان. ای! غرب زده شدوی یرا درآورد: س شیادا احسان

 قدم برداشت.  شیبه او نکرد و سمت عمو یتوجه 

 نامعلوم بود.  یبه نقطه ا  رهیاز سالن نشسته و خ یگوشه ا تنها

 نشد.  زینآمدن او  یمتوجه  یغرق در افکار خود بود که حت یقدر  آن

 بر لب آورد.  یمصنوع یکرد تا به خودش آمد و لبخند شینشست و آرام صدا کنارش
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 .دمی نفهم ؟یاومد یتو ک -

 . نیمتوجه بش  دیمعلومه که نبا نیقدر تو فکر نیکه ا یوقت -

  آوردی شد. دلش طاقت نم ینقش بست و چشمان ارغوان پر از نگران نایلبان س یرو  یتلخ  لبخند
 . ندیرا بب  اشی ناراحت 

 عمو؟  یخوب  -

 بهتر هم شدم.  یتکان داد: خوب خوبم، تو که اومد یسر 

 اش کمرنگ شد.  یبر لبان ارغوان نشست و نگران یلبخند

که همسر و پسر ده ساله اش را در آن تصادف منحوس از دست داده بود،  شی از سه سال پ درست
  ینبود و گاه یخبر   یو حس زندگ  دیاز آن شخص پر شور و پر از ام گریشده بود. د یگر یآدم د ییگو

. حق هم داشت، عاشق همسر  شدی و زمان غافل م نیو از زم رفتی گونه در خودش فرو م  نیاوقات ا
 بود.  پسرشو 

 انداخت.  ریرش را زس ارغوان

. واقعا  امیکارا بودم و نتونستم که ب  ریجور نشد و درگ ط یواقعا شرا یاومدم و ول  یاون روزا م دیبا -
 سخت کنارت نبودم.  یاون روزا ی شرمنده ام عمو که تو

 آمد. شی حرف ها  انیم عیسر

 گذشته.  گهیداشتم اما د یبد طیارغوان؟ درسته شرا هیچه حرف نیا -

 لبش آمد. یرو ینگاهش کرد که خنده ا  یناراحت با

  ازی اومده که به کمکت ن شیپ  یطیشرا هی. اما االنم زم ی عز گهی. تموم شد دی جور   نیبغض نکن ا -
 دارم.

 شده؟  ی: چد یپرس  کنجکاو

 به سالن بزرگ و پر از مهمان انداخت.  ینگاه
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 حرف باهات دارم.   یتو برو فعال به مهمون هات برس، بعدا کل -

 بود.  یهم نگاهش پر از کنجکاو نوزه

 .ن یاالن بگ رم،یبعدا م -

 ها!  یقدر فضول نبود نیدختر، قبال ا گهیزد و با خنده گفت: برو د  یچشمک

 با خنده اعتراض کرد: عمو!  ارغوان

 .گهیبرو د -

 . دیما، تنها نمون شی پ نیای جا بلند شد و گفت: شما هم ب از

 و غمه.  ییآدم ها فقط تنها یاش محو شد و زمزمه کرد: سرنوشت بعض خنده

گرفت هر طور شده او را از آن حال و هوا  میو تصم دی شن  زشی ت یگفت اما ارغوان با گوش ها آرام
 خارج کند. 

 . دیرا گرفت و دستش را کش شی بازو

 . گمی ها. وگرنه به احسان مبچه  شیپ  میپاشو بر -

 ند شد.کرد و از جا بل  یا خنده

 قبوله، فقط اونو ننداز به جون من! -

 

  یرفع دلتنگ  یو مخصوصا ارغوان خوش گذشته و حساب  ی اما به همگ دیشب طول کش مهیتا ن  یمهمان 
 کرده بود. 

به   یکرد و با خستگ یشان را کرده بودند، خداحافظ و باران و باربد که عزم رفتن به خانه دینو با
 که به خواب رفت. دینکش یو طول  دیپتو خز ری ز شی هالباس  ضیاتاقش رفت و پس از تعو
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  یاز پنجره به داخل م یباز کرد. آفتاب صبحگاه یاش، چشمانش را به آرام یزنگ گوش یصدا با
 . دیتاب

 اش رفت.  یو دستش سمت گوش  دیکش یا ازهیخم

 بله؟  -

 لبش آورد.  یرو یلبخند  نااش،یعمو س  یپر انرژ  یصدا

 تنبل خانوم؟  یبه به ارغوان خانوم خوابالو. هنوز خواب  -

 گرفته از خوابش جواب داد: سالم. مگه ساعت چنده؟  یصدا با

 .میماهت خوشگل عمو. دوازده و ن یسالم به رو -

 به بدنش داد.  یو قوس کش

 نشده.  می تنظ نجای. بعدشم هنوز ساعت خوابم با اروزیخسته شدم د یل یخ -

 ؟یکاره ا ی چ  خب، امروز یل یخ -

 کارم، چه طور؟  یب -

 باهات حرف بزنم؟ ی در مورد موضوع دیگفتم با ادتهیرو  شبید -

 . دیزده از جا پر جانیه

 !گهید نیاومد. خب بگ ادمیآره، االن  -

 ؟ ی. موافقمیدور با هم بزن هی میاز اون طرف هم بر م،یناهار با هم بخور هیدنبالت که  امیم -

 ! هیعال -

به دست و   یو آب که رفع شده بود، از جا برخاست  ییها یکه داشت و دلتنگ ی از خواب خوب سرحال
 زد.  یصورتش زد و سمت کمدش رفت و لبخند
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کرده بودند چند  هیته شیو شال هم برا یرا کرده بودند و مانتو و روسر  زیو باران فکر همه چ  مادرش
 شده بودند. یم یقد زیاش نگذشته  یلباس هابود و  امده یلباس ها به کارش ن نیکه ا شدی م یسال

 اش هم بلند شد.  یتک زنگ گوش  یکه شد، صدا آماده

رفتنش به مادر و   رونی زد و پس از دادن خبر ب رونی اش را برداشت و از اتاق ب یآفتاب نکی و ع فیک
 آمد.  رونیاز او، از خانه ب یخداحافظ 

 را باز کرد و سوار شد.  شی عمو نی ماش در

 جوابش را داد و به راه افتاد. اشی شگیهم یبا مهربان  نایو سرحال سالم کرد که س یانرژ  پر

 شده؟ نگران شدم.  یچ نی بگ نیخوا  ینم -

 سمتش انداخت.  ینگاه مین

 اش مفصله.   هیچون قض مینی جا بش  هی می. بهتره برگمیم -

داد اما  یرا به دلش راه م شیتشو  نیکرد و هم یمو حسرت را در لحن او حس   یناراحت یخوب  به
 کرد.  شهینگفت و صبر پ  یز یچ گرید

 نشسته بودند. یتخت یرو یو بزرگ  یرستوران سنت در

 داد. هیتک یمیقرمز رنگ قد یبه پشت ارغوان

.  بای ز یها هم بودند حتبچه یهمه  جا،نیا میکه قرار بود برم با هم اومده بود ی شب اون روز  ادمهی -
آقا   یرو تحمل کردم. راست یهمه دلتنگ نیچند سال ا نیتو ا یاالن که برگشتم موندم که چه جور 

 جون و خانوم جون چه طورن؟

 . شی ماری با ب رهیاونا هم خوبن. خانوم جون که چند وقته درگ -

 شده؟ یچ ؟یمار ی: ب دیو استرس پرس ینگران  با

 سرطانه، سرطان معده.  ری : درگدیکش یآه

 . دیکش ین یبا وحشت ه ارغوان
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 ! چند وقته؟یوا یا -

 .شهیم یسه ماه -

 و او خبر نداشت.  دیکش یبود و درد م ماریاش ب یو دوست داشتن زی ماه بود که مادربزرگ عز سه

 شد.  ری دلگ لحنش

 ! که نبودم بهی غر گهیازتون دور بودم اما د د؟ینگفت یز یکدومتون بهم چ چیچرا ه -

 میخواست یما فقط نم  ه؟یحرفا چ نیپاسخ داد: ا یی دست او گذاشت و با دلجو یرا رو دستش
وگرنه خودتم خوب   یتا نگران نش می. بعدشم خود خانوم جون گفت که بهت نگزمیعز مینگرانت کن

 .یز یکه چه قدر واسه همه مون عز یدون یم

 اش را فراموش کرد.  یدلخور 

 حاال حالش بهتره؟  -

و دکترش   می نکرده و درمانش هم زود شروع کرد شرفت یو اون قدرا پ  میو شکر زود متوجه شدخدا ر -
 . هیراض بای هم از روند درمان تقر

 فرستاد. رونی را آسوده ب  نفسش

 برم بهشون سر بزنم.  دیخدا رو شکر. امروز حتما با -

 تکان داد. دییتا یبه نشانه   یسر  نایس

 برمت. امروز رو فقط گذاشتم واسه تو.  یخودم م -

 گونه اش نشاند. یرو  یمحکم یکرد و بوسه  کیزد و خودش را به او نزد ی ارغوان برق چشمان

 عاشقتم عمو.  -

 با خنده او را از خود جدا کرد.  نایس

 مونده بهت بگم. هیدختر که اصل قض نیبش ر یبگ -
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 دارم ارغوان. زای اما پر حسرتش اضافه کرد: به کمکت ن یلحن جد با

سکوت شد و پس از رفتن گارسون که غذاها را آورده   نشانیب یبرگشت و لحظه ا شی سر جا ارغوان
رفت، چشمان ارغوان از بهت   یم  شی دادن کرد و هر چه پ حی بدون مقدمه شروع به توض  نایبود، س

 ماند...  یشد و مات و مبهوت م   یفراخ تر م

 * * * * * 

 

 

 

 

 

کرد جز   یم  ری س ییبه کتاب تست مقابلش بود اما حواسش هر جا  رهیاش نشسته و خ یصندل یرو
 کالس. 

  یکرد نم  یکرده بود و هر چه قدر هم تالش م اشی عاص اشیشگیهم یبخاطر کابوس ها سردرد
 .کردی عبور م  دگانشی از مقابل د  یلمیتلخ کابوسش را فراموش کند و همچون ف  ری توانست آن تصاو

روز هم با حال خوب    کی یحت دی انگار که نبا د؛یاش کش یشانیبه پ یداغان دست یو با اعصاب کالفه
 کرد. یشروع م

هم با آن   یمیش  یکرد حت  یتمام م شهیزودتر از هم دیحوصله بست؛ امروز کالس را با  یرا ب کتاب
 توانست حالش را خوب کند.  یکه به آن داشت نم  یهمه عالقه ا

تلخ از   ریهم که شده آن تصاو یلحظه ا  یحواسش را پرت کند تا برا  یکرد کم  یجا برخاست و سع از
 خاطرش دور شود. 

کرد و اگر هر کدام   یم یرا بررس  شانیتمام آنها رفت و جواب ها زی تک به تک سر م شهیهم مانند
 شد. ی داد که اشکاالتشان کامال برطرف م ی م حیتوض یاز درس را مشکل داشتند، آن قدر  ییجا
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 زد.  رونیبه اتمام رساند و از آموزشگاه ب  شهی را زودتر از هم کالس

مهلت   شان،یطبق گفته ها یهم به آن شرکت زده بود ول  یو قبل از آمدن به آموزشگاه، سر  صبح
 مراجعه و پر کردن فرم استخدام تمام شده بود.

 به آن زد. یکرد و با پا ضربه ا ی خال   نیزم یرو زیرا سر تکه سنگ ر  حرصش

 آورد و تماس را برقرار کرد.  رونی ب  بشیاش که در حال زنگ خوردن بود را از ج  یگوش

 جانم مامان؟ -

 مادر؟  ییجانت سالمت پسرم. کجا -

 کالسم تازه تموم شده. چه طور؟ -

 در دلش انداخت. شیناراحت مادر، تشو لحن

 خونه؟   یایزودتر ب  یتون  یم -

 افتاده؟  یشده مامان؟ اتفاق   ی: چد یپرس راننگ

 . یفهم یخودت م ا،ی نه نگران نشو. حاال ب -

 خونه ام. گه یساعت د میسوال و جواب کردن شد و گفت: باشه، تا ن الیخ  یب

 با گفتن "مراقب خودت باش" تماس را قطع کرد. مادر

رساند    یاصل ابانی و بلندش خودش را به خ عیسر یشده بود، با قدم ها  رشیگ بانیکه گر یای نگران  با
 دست بلند کرد.  یتاکس نیاول  یو برا

  یفکر نکند اما مدام لحن ناراحت مادرش در گوشش م یمنف  یزهای کرد به چ یم  یسع  ریطول مس در
 کرده. هیتوانست بفهمد که گر یراحت م  یلیو خ  دیچ یپ

 . دیتر بر عیکم سر  هی شهیو به راننده گفت: آقا مسر و تهش ر یاز افکار ب کالفه

 تکان داد. یهم سن خودش بود، سر  یکه پسر  راننده
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 رسونمت. یغمت نباشه داداش، سه سوت م -

به قول خودش سه سوته او را  ،یفرع  یها ابانی رفتن در کوچه پس کوچه ها و خ  لیواقعا هم به دل و
 رساند. 

که داخل کوچه شان پارک شده بود   یرنگ دیسف  یسوناتا  دنیشد و داخل کوچه شان رفت و از د ادهیپ
 متعجب شد. 

 نداشتند.  ییها نیماش  نیچن شانیها هیکدام از همسا  چیدانست ه یکه م ییجا تا

فک و   هیکه  ستنی ما ن نی. همه که عگهیباال انداخت و با خود گفت: البد مهمون دارن د یا شانه
 !شهینم دایهم دور و برشون پ  یدرست حساب  لیفام

  یلب گفت: ول ریبه آن ز یابه طرف در رفت و با نگاه دوباره  نی آن ماش یفکر کردن درباره  الیخ  یب
 المصب! هین یعجب ماش

متعجب   به،یجوان و غر یبه همراه دختر  یمرد دنیرا داخل قفل چرخاند و داخل رفت و از د  دیکل
 شد.

 بلند شدند و سالم کردند.  اطیتخت داخل ح  یدو از رو آن

 جوابشان را داد و نگاه پرسشگرش را به مادر دوخت.  کوتاه

 مادر.  ن یبش  ایانداخت و گفت: ب ری سرش را ز حهیمل

 آن چهار نفر چرخاند.  انی شست و نگاه پر از سوال و متعجبش را من   چهریمادرش و پر کنار

 شونیدانشور و ا نایداد به حرف آمد: من س یخوش چهره که حدود چهل و چند ساله نشان م مرد
 من هستند. یهم ارغوان دانشور، برادر زاده 

 : خب امرتون؟د یپرس گنگ

 ف ها. حر  یبه آنها کرد. چه قدر سخت بود گفتن بعض  ینگاه نایس
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حرف ها رو با خودم مرور کردم   ن یکه بارها و بارها ا نی شروع کنم با ا  دیدونم چه طور با یخب نم  -
 . دمیشما رو د یبوده مخصوصا وقت  دهیفا  یاما انگار که االن که تموم اون تالش هام ب

 پارسا نشست.  یشان یپ انی م یاخم

 . نیبد  حیدرست توض  شه ی. مشمیمتوجه نم -

سخت   شی کار برا نیدر آن لحظه ا نکهیکرد افکارش را متمرکز کند با ا یداد و سع رونی ب  ینفس نایس
 آمد!  یم ای کار دن نیتر

چادر گلدارش پنهان کرده   ری و استرسش را ز جانیانداخته بود و دستان لرزان از ه ری سرش را ز حهیمل
 زد.  ینگاهش غم موج م  ین یبود و در ن 

 کرد.  ینگاهشان م  یمانند پارسا پرسش زی ن چهر یپر

 .ختهیبه هم ر دنشانیگونه با د نیهستند که مادر ا یدو نفر ک نیدانست ا ینم

 من شروع کنم؟ یخوا یآرام گفت: عمو م ارغوان

 کرد.  فیتکان داد و شروع به تعر  نیبه طرف  یسر  نایس

شد که   یبگه اما اولش که عصب  با مادرتون حرف زدم و قرار شد که ماجرا رو بهتون  ش یچند وقت پ -
  امیبگه هم حق داره. ازش خواهش کردم که بذاره و ب یباشه و هر چ  ریکه دلگ  دمیکامال بهش حق م 

 بگم. تونرو به دیخبر بود یعمرتون رو ازش ب  یکه کل سال ها ییزای با هر دوتون حرف بزنم و تموم چ

و   حهیسخت از حرف زدن با مل شی ه او براب قیاخم آلود پارسا انداخت. گفتن حقا یبه چهره  ینگاه
 آمد.  یم چهر یپر

 

 بودند، انداخت.  اشره یکه منتظر خ  چهری به پارسا و پر ینگاه

. نادر دانشور و ماهرخ چهار تا  شی و دو سال پ  یس ک،ی و   یاز همون اول شروع کنم؛ از س دیبذار -
 پسر داشتند و دو تا دختر. 
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که دو قلو بودند و   بای هاتف و فر  امک،یدختر بزرگش، بعد از اونا هم س دهیپسر بزرگش، حم تیهدا
 هم، من. یبعد از اونا و آخر 

  مرد و آن  نیبا ا اشی لیکه فام امد یاسم پدرش مات و مبهوت ماند. چرا اول به ذهنش ن  دنیشن  با
 است؟!  یک یدختر 

 دوخت.  ناینگاهش را به س متعجب

  یزندگ   لیهم تازه ازدواج کرده و تشک امکیچند وقت قبل ازدواج کرده بودند و س دهیو حم تیهدا -
آوردند و چشم  ی نادر خان حرف گوش کن بودند و رو حرف پدرشون نه نم یهابچه یداده بود. همه 

هاتف   جزموفق بودن.  شونی هم تو کارا و زندگ یتاد و همگاف یکدوم از اونا نم چیآقاجون از دهن ه
و   ستیشون صد و هشتاد درجه تفاوت داشت! بجدا بافته بود و اخالقش با همه یکه انگار تافته 

اش پر  کله  یبلند پرواز و غد و مغرور و به قول  یادیاما ز پ ی و خوش ت افهیشش سالش بود و خوش ق
  یباز  قیرف  هلرو انگار قبول نداشت. ا یک  چیرفت و کال ه  یکس تو گوشش نم چیاز باد بود. حرف ه

اش و به خاطر  گذروند تا خانواده یوقتش رو با اونا م شتریداشت که ب  قیدوست و رف  یبود و کل
از و حساس  و اهل روزه نم  دیمق یلیبود و خ  یبود. آقاجون جد یازش شاک  شهیآقاجون هم نیهم

کدوم درست و   چیاون ه یها ق یهاش رفت و آمد داشتند و دوست و رف که با بچه ییکسا یبود رو
خواست که دست از    یهاتف مخالف بود و مدام ازش م یبا تموم کارا نمینبودند؛ به خاطر هم یحساب 

  یکه از رو ییهاکاراش بکشه. اما کو گوش شنوا؟! هاتف بدتر سر لج افتاد و اون نمازها و روزه  نیا
 کرد.  یاز گذشته وقتش رو با دوستاش پر م شتریآورد رو کال ترک کرد و ب یاجبار پدرش هم به جا م

  یجور  هیکرد آقاجون رو آروم کنه و   یم یسع یموارد و خانوم جون ه نیا یحساس بود رو  آقاجون
  دهیفا یهاش برداره و به قول آقاجون سر به راه شه اما ب یهم با هاتف حرف بزنه که دست از لجباز 

 بود.

  یبرم  یبود و وقت رونی وقت ب ریوقتا شب ها رو تا د  یلی شد و بدتر. خ  یبه روز اخالقش عوض م  روز
و هاتف هم زد   یشد و داد م یم ی گشت با آقاجون همش جر و بحث و دعوا داشتند. آقاجون عصب

خانوم   یها یگر  یانجیشد و م یاوضاع بدتر م  یتوجه بود. خالصه ه یهاش ب ینسبت به نگران 
 بهی مون هفت پشت غرمدت که گذشت، انگار که هاتف با همه  هیاثر شده بود.  یب گهید  مجون ه

 بدتر از ما.  یلیشده بود و با آقا جون هم خ
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 چیبودند ه  یخوب یاگه دوست ها قیرف  گمیباز. م قی و رف   اشی آدم خوش گذرون و ع هیبود  شده
کدوم خلف نبودند و هاتف هم داشت به   چیجا بود که ه  نیمشکل ا م،یکدوم اون قدر ناراحت نبود

 شد.  یم دهیکش راههیب

کم باهاش   هی  شهیاوضاع بدتر م تی بود با عصبان  دهینگران بود. آقاجون هم که فهم یلیجون خ   خانوم
 روش نداشت.  یر ی نرم شد اما تاث

که قل   بایکه فر  نیا ای میکرد یدرکش م شتریکه ب نیبود حاال به خاطر ا  یمیصم  یلیو من خ   بای فر با
  ییزایچ  هیاومد و  یم  ادمیاتفاق ها رو  نیا شترینداشتم اما ب یادیبود. منم که اون سن ز اشگهید

 کردند.    فیهم خود آقاجون و خانوم جون واسم تعر

با منم خوب و   یول ادمونیز  یگفتم. با وجود اختالف سن یگرفت و ادامه داد: آره داشتم م ینفس
 مهربون بود. 

که  رهیگ  یم میبا چند تا از دوست هاش. تصم نهیب ی هاتف رو م ابونیتو خ یبار آقاجون اتفاق هی
. خالصه  رهی کنه و جلوش رو بگ دایپ یراه  هی دیتا شا  کنهی کار م یچ قایکنه و بفهمه که دق بشیتعق

منتظر   رونی خونه. اولش ب هی یکه رفتند تو  نهیب ی. مکنه ی م بشونیافته دنبال اونا و تعق  یآقاجون م
  یکه بهتره برم داخل و خودم بفهمم چه خبره. م گهیمونه و قصد داره که صبر کنه اما بعدش م  یم

که هاتف با چند تا   نهیب  یتو خونه و م رهیو م  ایزنه به در  یاما دلش رو م  شهیم  ی دونه که هاتف عصب
 قمار.  زی نشستند؛ دور م زیم هیدور  گهیاز دوستاش و چند نفر د

آورد. سکوت کرده بود   ینم  سر در شیاز صحبت ها چی کرد. ه یبه او نگاه نم رهی همان طور خ پارسا
 خواست زودتر ادامه دهد و موضوع را بفهمد.  یاما دلش م

 تازه کرد. یو نفس  دیآورده بود را سر کش ش یپ یق یدقا شی برا حهیکه مل یا یاستکان چا نایس

  یتو یلیس ه ی تی بگه، آقاجون با عصبان یز یچ نکهیو قبل ا شهیبا ترس از جا بلند م دنشیهاتف با د -
 یمون توخونه. اون موقع همه  ارهیکنان و با حرص هاتف رو با خودش م ادی. داد و فر زنهی گوشش م

هامون   قهمه از اتا  میدیسر و صداها رو شن نیو به خاطر هم میکرد یم یاون خونه کنار هم زندگ 
زد. خانوم جون که موضوع رو   ی. صورت آقاجون از حرص سرخ بود و نفس نفس م میاومد رونیب

 هیاتاقش تا جلو چشم آقا جون نباشه و  یهاتف رو بردند تو امکیو س تیاز حال رفت. هدا دیمفه
 کم آروم شه. 
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 خانوم جون بودند.  شی هم پ بایو فر دهیحم

هاش اما  یشده بود به خاطر رفتار تند آقا جون و هم شرمنده. با تموم سرکش  یهم عصب هاتف،
 از اون بشکنه.  شتریجون بخواست غرور آقا یشد و دلش نم   یحرمت سرش م

خب کاراش بازم سر جاش بود   ی شه ول  یکمتر جلو چشم آقا جون آفتاب  یدو روز  یکی کرد  یم یسع
 بدتر هم شد!  ،یچیه

برده بود. تو اون  ادیفکر شده بود و کال خانواده اش رو از  یب  یادی. زومدیرو خونه ن یچهار روز  سه
تابستون ها هم تو  ،یکرس  ریشدند. زمستون ها تو خونه و ز  یخونه هر شب همه دور هم جمع م

  به. اما اون مدت فتهی ها اتفاق ن  یدورهم نیاومد که ا یم شی کم پ یل یو خ اط یوسط ح   یتخت ها
و   تیهدا آقا جون و خانوم جون.  یکس دل و دماغ دور هم بودن رو نداشت حت چیخاطر هاتف ه

  یراست م ی نه ول  ایکه هاتف داشت رفتند و پرس و جو که ازش خبر دارند  ییاز دوست ها امکیس
و   یشد از نگران یم  وونهیکدوم ازش خبر نداشتند. خانوم جون انگار که داشت د چیدروغ ه ایگفتن 

 داد اما اونم دلواپس بود.  ی. آقاجون هم مغرور بود و احساساتش رو نشون نمیخبر  یب

 خوام.  یگفت زن م ی کرده بود. م دایپ گهید یبهونه  هیدفعه  نیچند روز برگشت و ا بعد

 

 اومد. شی پ نشونیو دعوا ب  ختیاوضاع به هم ر ش،یپ یهادفعه  نیع  بازم

هاش به ستوه اومده  یفکر  یها و ب یسرکش نیز اا گهی . ددشهیجد یکرد باز   یاولش فکر م آقاجون
 کنه.  کاری مونده بود باهاش چ گهیبود و د

رفته بود و دلش رو به خواهر   رازه،ی از دوستاش که ش  یکی  شیداد که اون چند روز رو پ حی توض هاتف
 اون دوستش باخته.

دند از خانواده اش کشوندنش و باعث ش راههیکرد اونم از همون دوستاشه که به ب ی فکر م آقاجون
  ستیو سر به راه ن زاستیجور چ  نی و اهل ا ستیدور بشه. گفت حتما اون دختر هم اون قدرا خوب ن

 جور حرفا.   نیو از ا خورهی ما نم یو به درد خانواده 
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کنه.   نیکه دوسش داره تهمت بزنه و توه  یکس حق نداره به کس چیگفت ه  یشد. م یعصب  هاتف
 ازش بگذرم.  ستمیجوره حاضر ن چیو ه خوامی من اون دختر رو م

 هاتف و آقاجون جنگ و جدل شد.  نیب  بازم

 باهاش حرف بزنه. یگرفت منطق میاثر نداره تصم دادیکه داد و ب دیآقاجون د یوقت

  تو یار ی رو هم ب گهید یکی یخوا  یچه طور م ،یخودتم موند  یزندگ یگفت تو برا اداره  یم  بهش
گفت. اون موقع هاتف شغل   یکالم بود، نه! البته راست هم م کیحرفش  ؟یو بدبختش کن  تی زندگ
 بود. حی و تفر یخوش گذرون   یپ شترینداشت و ب یخاص 

بده و به قول  یزندگ   لیو بتونه تشک ارهیدر ب  یپول هیبود که بتونه  نیقمار هم به خاطر ا یپا رفتن
 کنه.  یشبه ط  کیساله رو  کیخواست راه  یمعروف م

  ادی. هاتف و آقاجون داد و فرمی اون خونه جر و بحث داشت  یکنم برات که تا دو سه هفته تو خالصه
  امکیو س با ی چشمش خون و نگران هاتف. فر هیچشمش اشک بود و  هیکردند، خانوم جون هم  یم

اتف بازم به لجاجت هاش  نداشت و ه یکارا حاصل  نیکدوم از ا چیکردند اما ه یم یگر  ی انجیهم م
 داد.  یم امهاد

با اون دختر   یکم آورده بود گفت اگه بخوا گهیاز دعواهاشون، آقاجون که د یکی که وسط  نیا تا
 .یما ندار  ش یخونه و پ  نیا یتو یی جا گهید یازدواج کن

  نیو اخم هاش اما دل همچ یر ی آقاجون با تموم سختگ میدونست ی. ممیمات مونده بود مونهمه
که دوست   میداشت هیهمسا ه یطرف هم  هیو طرد و روندن بچه اش از خودش رو نداره. از  یکار 

به هم   هیشب  یخواست هاتف با دختر اون ازدواج کنه چون از لحاظ خانوادگ یآقاجون بود و دلش م 
 .میبود

و   رهی بگ یمی تصم نیکه همچ میکرد ی. فکر نم میهمه جا خورد ره،یهاتف گفت که از اون خونه م یوقت
مونم اما   یجا م  نیکنه و بگه من هم یکه بعد از حرف آقاجون بره ازش عذرخواه میهمه انتظار داشت

 اش بگذره.دختر از خانواده هیبخواد واسه خاطر  میکردی اون طور رفتار کرد. فکر نم

گفت اسمش   یکرده بود. م فیازش تعر  بای فر یاما هاتف برا میبود دهیکدوم ند چیدختر رو ه اون
کنه.  یم ی از دست داده و با برادر و خواهر بزرگترش زندگ یبچگ  یو پدر و مادرش رو تو ستحه یمل
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خانومه و با    یلیکه آقاجون قضاوتش کرده، خ  یز یان. دختره برعکس چ یخوب یگفت خانواده  یم
 . ای و ح  شرم

لحظه هم نتونسته بهش فکر   هیمدت  نیا یتو یو حت ده ینگاه به اون دختر دلش لرز هیگفت تو  یم
 نکنه. 

  یرو بزنه. خانواده اش رو، زندگ یهمه چ دیعاشق شده باشه که ق یکه هاتف اون قدر  میکرد ینم فکر
 .رم ی م نجایخوبش تو اون خونه و قاطع و محکم گفت قبوله و من از ا

ناراحت بود و آقاجون هم کم  یلی رفت. خونه با رفتنش سوت و کور شده بود. خانوم جون که خ و
 و در موردش حرف بزنه.  ارهیاسمش هم ب یحق نداره حت  یحرف شده بود اما قدغن کرده بود که کس

کرد اما   ی م یتاب   ی. خانوم جون همش بمینداشت  یکدوم ازش خبر  چیه گهیطور گذشت و د  نیهم
 بود.  یعصب  یلیداد و خ  ینشون نم یآقاجون توجه 

زن اومده  هی دمیاومدم د رونی روز از ب هیکه  میخبر بود  یگذشته بود و هنوزم ما ازش ب یسال چهار
بره  یازه نداده بود کسآقاجون اج یزنه. حت  یو داره با آقاجون حرف م کیکوچ یخونه با دوتا بچه 

  گهیکرد و جوابم رو نداد. اون روزا د یم هیاما گر هیچ  انیکه جر دمی. از خانوم جون پرسششونیپ
  نیهم هم هیارغوان رو باردار بود و از خونه رفته بودند. بق یعنیدومش  یهم بچه  امکیخانوم س 

 اون خونه مونده بودم.  یطور و فقط من تو

و چشماش پر از غم بود و با   ختیر یکه داشت اشک م  یاومد در حال رونیاز تو اتاق آقاجون ب  زن
 از خونه رفت.  هیهق هق و گر

 خانوم جون شدم که باالخره گفت هاتف ُمرده و اونا هم زن و بچه هاش بودند.  چیپ پا

  نیو بازم ع  ومدین رونی قش موند و تا دو روز بشد که هاتف مرده باشه. آقاجون تو اتا ینم  باورم
 بود. یگذشته سرد و جد

جا مونده بود. به هر  کیکوچ یاون زن و اون دوتا بچه   شیبودم و فکرم پ خته یبه هم ر یل یخ من
ها بشن. آقاجون هم  ابونیداد که آواره کوچه و خ یاجازه نم رتمی برادرم بودن و غ یهاحال زن و بچه 

هاتف  هم یداد که دنبالشون بره و از طرف یحس رو داره اما غرورش اجازه نم  نیدونستم که ا یم
 بود. ری حرفاش ارزش قائل نشده بود و دلگ یدلش رو شکسته بود و برا
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کرد و از صبح تا شب تو اتاق اون موقع  یم هیو گر ی تاب یجون داغون شده بود و همش ب   خانوم
 تو بوده.  ریگفت مرگ هاتف تقص  یبار با آقاجون دعوا کرد. م  نیاول یبرا ی اتف بود و حت ه یها

 اون زن بوده که پسرشون رو ازشون گرفته ریگفت تقص یحرفش بود. م یآقاجون بازم پا اما

 پول به دماغش خورده. یبو ستیاالنم که هاتف ن و

  نکهیکرد باهاشون تا ا یم یاجون بد رفتار هاش اومدند در خونه و بازم آقزن هاتف و بچه یبار  چند
 .ومدین گهیاومد و بعدشم د یکمتر م  یه

اش هم تو اون خونه ممنوع  آوردن اسم خودش و زن و بچه یگذشت. انگار که حت یطور م  نیهم
واسه اون  ی و دلتنگ هاتف حت می ناراحت بود یآورد اما همگ یکس اسمش هم نم چیشده بود که ه

 هاش.  یکله شق

کجا   ،یبزرگ نیشهر به ا نی دونستم تو ا یکنم. اما نم دایها رو پخواست اون زن و بچه  یم دلم
 کنم. داشونیدنبالشون بگردم و پ 

 کردن اون ها. دایکار و پ  نیانجام ا ینبود اما منم قاطع بودم برا یکار راحت  اصال

  یادگارهایگفت  یخوشحال شد. م  یجون گفتم که کل نگفتم و فقط به خانوم یز یبه آقاجون چ اولش
 خوام.  یهاتفم رو م

  یبود و از هاتف دل خوش یجور  هیهم اخالقش  تیببرم. هدا شیاز پ یتنها نتونستم کار  خودم
 گفتم که از خدا خواسته قبول کرد.  امکیرفت. به س یجوب نم  هینداشت و کال با هاتف آبشون تو 

 اما نبود. میکن دایازتون پ ینشون هیکه  میکرد قیو تحق میگشت یکل

 .میشده بود  دیخونه و ناام می گشت یبود اما هر بار دست از پا درازتر برم  نی دو ماه کارمون ا یکی

 

موندم. به   یم  ششیپ  شتریب دیاون موقع ها ازدواج کرده بودم و خانومم باردار بود و بدحال و با منم
کار رو از    نیمدت بعدش دوباره ا هیاومد و  ایام به دنم بچهکار عقب افتاد و بعدش نیا نیخاطر هم
 .میو بازم موفق نشد میسر گرفت
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اواخر خود آقاجون هم عذاب وجدان داشت و   نیو ا  میدنبالتون بود یلیخ   یلیکنم که خ  خالصه
 . میکن داتونیپ میتونست قیتحق یبا کل  نکهیبود و خودشم بهمون کمک کرد تا ا مونیپش

 کور... شیسکوت کرد. پارسا مات و مبهوت بود و گره اخم ها یلحظات 

 ؟ یچ  یعنی نایبه حرف آمد: خب ا باالخره

 اش شد.  رهیخ  نایس

نگفته و ازتون   یز ی مورد به شماها چ نی. گفت که در ام یو ماجرا رو بهش گفت میبا مادرت حرف زد -
فکر   یم و برام سخت بوده. کماما گفت که نتونست  گهی پنهون کرده. گفت که بهتون نگم و خودش م 

 ف کنم.ی رو واسه هر دوتون تعر یجا و همه چ نیا امی روز من ب هیکه  میگرفت میو با هم تصم  میکرد

  یسال ها آرزو نیچرخاند و چه قدر دلتنگشان بود و در ا شیبرادر زاده ها  نی سپس نگاهش را ب
 را داشت...  دنشانید

 . دیکش یآه

کنم   یمن براتون سخت باشه اما خواهش م یباور حرف ها دیشا ای دیدی کش  یدونم سخت یم -
 به اون خونه. آقاجون و خانوم جون چشم به راه شماان. دیبرگرد

مرد را بفهمد انگار که هنوز هم از  نیا یراست و دروغ حرف ها  دیرا به مادر دوخت تا شا نگاهش
بود که  نیا ینشانه  نیاخت و ااند ری تنها سرش را ز حهینداشت؛ مل  نانیاو اطم یصحبت حرف ها

 کند.  یاو صدق م یتمام حرف ها

گفتن  یبرا یکرد و حرف ینگاهشان م   ی. ارغوان هم با ناراحتختندیر یاشک م حهی و مل چهر یپر
  یراض یداده بود و از او خواسته بود که به او برا حیتوض  شیتمام اتفاقات را برا نای نداشت. آن روز س

 . رفتیپذ  زیکردنشان کمک کند و او ن

 ختهیبه هم ر یگفت و افکارش چون تکه ها ی نم یز یوحشتناک درهم بود و چ شیاما اخم ها پارسا
 و هضم کند. ند یاتفاقات را کنار هم بچ  نیتوانست ا  یپازل هزار تکه شده بود و نم

 ؟ یبگ یز یچ یخوا   یپارسا جان، نم -
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 سرش را باال آورد و نگاه سردش را به او دوخت و کم کم به خودش آمد و تلخ شد.  نایس یصدا با

 ؟ یگفتن نذاشت یرو برا  یز ی چ یکن  یفکر نم ؟یاومد رید یادیکم ز  هی یکن ی فکر نم -

 باز کرد که اجازه نداد. یباز کردن حرف یبرا دهان

نداره   بیع میکرد یهر کار  یفتجا؟ البد با خودت گ نیا یاومد یکه پا شد یبا خودت فکر کرد یچ -
ما   ن؟یکجا بود  د،یبود یم دی! اون موقع که با ان؟یباهامون م شنیبا کله پا م چ،یو االن با پا که ه

فکر رو   نی هم  مبه بعد نیو بهتره از ا میندار یپدر  لیفک و فام چیکه ه میکرد  یهمه سال فکر م نیا
 . نبودنتون بهتر از بودنتونه.میبکن 

 به در کرد. یاز جا بلند شد و اشاره ا سپس

 در خروج از اون طرفه. -

 کرد او را آرام کند. یهم بلند شد و سع حهیمل

 چه طرز حرف زدنه؟  نیپارسا جان آروم باش. ا -

 شانه اش گذاشت.  یو دستش را رو ستادیهم بلند شد و کنار پارسا ا نایس

 . میجبران کن میخوا یاما م میشما هست یشرمنده  هیرو و به خاطرش هم من و هم بق  نایدونم ا یم -

 با حرص دستش را پس زد.   پارسا

 . ستندیهم قابل جبران ن زایچ  یلیکنه. در ضمن خ یرو از ما دوا نم یشما درد  یشرمندگ -

 دستش را گرفت.  حهیمل

 پسرم آروم باش مادر. زشته، مهمونن.  -

 در را نشان داد. گرید بار

و پشت    دیزودتر بر  یبه قول مامانم حرمت مهمون بودنتون رو بشکنم پس هر چ نیخوا  یاگه نم -
 به سالمت.  د، یسرتون هم نگاه نکن 
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 نیتا ا داد  یبه او فرصت م یکم د یگفت و با یتکان داد. حق داشت هر چه که م یبه ناچار سر  نایس
 . دیایرا هضم کند و با آن کنار ب هیقض

 زدند.  رونی و از خانه ب دندیجواب شن حهی کردند و تنها از مل یکوتاه یو ارغوان هر دو خداحافظ نایس

 بودند مامان؟ نکنه حرف اون َمرده راست باشه؟  یک  نایکرد: ا حهی از رفتن آنها، پارسا رو به مل پس

 : راست بود. د یکش یآه حهیمل

 همه سال کجا بودند؟  نیآخه مامان؟ پس ا یچ یعنی:  دیپرس چهری بار پر نیا

خاله   شی پ مینداشتم و مجبور شدم بر ییکنه. بعدشم بعد پدرتون جا دامونیگفت که نتونسته پ -
 .میستی دونستند که ما تهران ن ی تهران و اونا هم نم  میاومد. ما هم که سه چهار ساله رازی تون، ش

 بود؟   یو دروغ واسه چ یهمه پنهون کار  نی بهمون؟ ا یچرا نگفت  -

 

از دل غم   دانستی چه م یشد و کس یجار  شیپله ها نشست و اشک ها  یزار رو یبا حال  حهیمل
 اش...گرفته

با بغض به   چهری بسته شدن در به گوشش خورد؛ پارسا رفته بود و پر یبه خودش آمد که صدا یوقت
 ...رهی مادرش خ

 * * * * * 

 

آمده بودند،  رونی انداخت. از همان لحظه که از آن خانه ب نای س نیناراحت و غمگ یبه چهره  ینگاه
 حرف نزده بود و چهره اش پر از حسرت و غم بود.  یکلمه ا

 . ندیگونه بب  نیاو را ا اوردین  طاقت

 عمو؟  -

 خودش آمد: جانم؟  به
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 د؟یکار کن  یچ  نیخوا یم -

 حواله اش کرد. ینگاه مین

خوام برادرزاده هامم  یشه. ارغوان، من نم یزنم که باالخره راض  یو باهاش حرف م  رمی اون قدر م -
ازمون  گهید ستمیکردم و حاضر ن  داشونیاما باالخره پ  رید یل یخ نکهیدستم برن. با اداداشم از  نیع

 دور باشن. 

. خواهرش به نظر بهتر  شهینم یجوره راض چیه دمیپسره که من د نیا یگفت: ول  یبا ناراحت ارغوان
 اومد. یم

و    میبر شی پ  دیباباش سرتق و کله شق. اما آروم آروم با  نهویو ع هیسفت و سخت یلیدرسته. پسر خ  -
تا آروم شه و خودشم قرار   میصبر کن   دیرو گفت که اخالقش تنده اما با نایهم هم  حهی. ملمیکن شیراض

  یو به قول هتو شرکتمون کار کنه. درس خون و باهوش اد یکه ب میبگ  میتون یشد باهاش حرف بزنه. م
  کیو هم ارتباط ما به هم نزد شهیکنه و واسش خوب م یم دایوب پ کار خ هیهم  یمخه. اون طور 

 .کنمی نم یکوتاه ی کار  چی. من به خاطر برگشتن اونا از هشهیم

 خوبه اما...  یلیطور باشه و قبول کنه که خ نیکرد: اگه ا دییهم تأ ارغوان

 که نرفته؟ ادتیها،  یآمد: تو قرار بود بهم کمک کن شی حرف ها انیم

 نرفته، تا آخرشم هستم. ادمیجواب داد: نه  عیسر

 نشست.  نایس یلب ها یمحو رو یلبخند

خانوم جون فعال نگو، مخصوصا خانوم جون چون  ا ی به آقاجون   یز یوقت چ هیدمتم گرم. فقط  -
 .میگیکم کم بهشون م گهیچند روز د  م،یکن  یچه قدر طول بکشه که پارسا رو راض ستیمعلوم ن

 : خب حاال برسونمت خونه؟ دی موافقت تکان داد که پرس یبه نشانه  یسر 

 شرکت. دوست دارم زودتر کارم رو شروع کنم.  امیخوام ب ینه م -

 شرکت.   یبه سو شیپس پ  -
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دستکش داخل قسمت   دنیرا تن کرد و پس از پوش  یرنگ  دیرختکن رفت و روپوش سف داخل
 رفت.  شگاهیآزما

 . میدار دیکارمند جد هی گفت: خب،  شگاهیزد و رو به کارکنان آزما یلبخند  دنشیبا د نایس

 به ارغوان خوش آمد گفتند.  یشدند و همگ یمشتاقانه جلو آمدند و به هم معرف همه

 ؟یندار  یبرم. کار  دیجلسه دارم و با هیاش انداخت و گفت: من  یبه ساعت مچ  ینگاه نایس

 کار کنم؟ یچ دی: خب االن من باد یپرس نایگفت و پس از رفتن س یا نه

 دادند و ارغوان هم مشغول به کارش شد. حیاش کردند و کارها را به او توض ییراهنما یهمگ

گفت و   ید یآنها رفت و به همه خسته نباش شی تمام شد و پ نایس یگذشته بود که جلسه  یساعت سه
کاغذ بود و فکرش به پارسا   یرو یمشغول نوشتن مطالب   تیو جد نگاهش به ارغوان افتاد که با دقت

 شد. دهیکش

توانسته مقام کسب   ادهایبود او هم چه قدر رشته اش را دوست دارد و بارها در المپ  دهیشن  حهیمل از
 داشت.  یداروساز  یخوانده بود و دکترا ییدارو  یم یکند. ش دایپ یکار  ن یکند اما نتوانسته چن

 . شتریکند و ارتباطش را با او ب کیتوانست خودش را به او نزد  ی. کاش مدیکش یآه

تا   ستادیا یخانه شان م  یساعت ها جلو ینظر داشت و گاه   ریرا ز  چهری دو ماه قبل هم او و پر یکی از
که  شیدو برادر زاده ها نیا بیو عج ندیآن دو را بب  یلحظه ا یبرا یو حت  ندیای ب رونیآن دو از خانه ب

 کرده بود را دوست داشت.  شانیدایپتازه 

 را درآورد و سمتش رفت.   شیزد و دستکش ها ی او لبخند دنیسرش را باال آورد و با د ارغوان

 روز کار چه طور بود؟   نیاول ،یخسته نباش -

 . یاش جواب داد: عال  شهیهم  یباال یبا انرژ  ارغوان

 . می. برگهید هیامروز کاف یزد: برا  شیبه رو یلبخند



 در غم خود شادم 

43 
 

کرد و همراه  یشود خداحافظ  یم ی چند ساعت توانسته بود صم نیدر هم یکه با همگ هیبا بق  ارغوان
 زدند. رونی از شرکت ب نایس

 .شگاهیهم آزما  گریبود و قسمت د یاز آن، ادار  یشرکت بزرگ بود و قسمت ساختمان

 نیودند و در امتخصص و کار بلد ب یروهای از ن ینداشت اما همگ یادیز یل ی کارکنان خ شگاهیآزما
 حق ورود به آنجا را نداشت.  یحساس، کس یو دستگاه ها  لیوجود وسا لیقسمت جز خودشان به دل

 

 و سمتش برگشت.  ستادی در خانه شان ا یجلو

 دنبالت.  امیفردا هم خودم م -

چند روز رو هر جا که خواستم، همش منو   نی. ایکش یکرد: نه بابا، شما چرا همش زحمت م  اعتراض
 . ستیبراتون خوب ن ادمیز یعمو. بعدشم رانندگ  ستمین گهی. بچه که دیو آورد یبرد

دوما   ،یو وروجک  طونیش یغر نزن که واسه من همون ارغوان کوچولو نکهیکرد: اول ا یآرام ی خنده
اون موقع ها  نیدت کردم و ع عا گهیجا عوض شده. بعدشم من د نیا یو کل یتو شش ساله که نبود 

 !؟یگیم  یچ گهی. حاال دستیواسم سخت ن  یرانندگ 

 تونم.  یدونم اما خودم م  یم -

 نگاهش کرد.  مردد

 سرم غر بزنه ها!   ادی بابات ن ؟یمطمئن  -

 .ادیاش گرفت: نه نم  خنده

 . یدرمان یم یخانوم جون رو ببرم واسه ش دیخب برو تو. منم فردا با یل یخ -

کرد و داخل خانه رفت. چه قدر نگران مادربزرگ مهربان و دوست   یخداحافظ   ریدرگ یبا فکر  ارغوان
 اش بود. یداشتن

 حال بود که قلبش به درد آمد.   یو ب ده یبود، آن قدر رنگ پر  دهیاو را د روزید یوقت
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  سالم کرد که هر دو با یزد و پر انرژ  یپدر و مادرش لبخند  دنیو وارد شد و با د دیکش یآه
 جوابش را دادند.  ییخوشرو

 تو؟ از وقت   ییگفت: کجا یظاهر  یبا دلخور  امکیس

 

 !دهیاز ما د شتریاون عموت تو رو ب یبرگشت ی

 . دیهر دو را محکم بوس یاش گرفت و سمت پدر و مادرش رفت و کنارشان نشست و گونه  خنده

 ؟ یکارا کرد یچ ،یکن. کجا بود ف یدخترش حلقه کرد و گفت: خب تعر یدور شانه ها یدست امکیس

 خانوم.  حهیمل یخونه   میاولش که رفت  -

 گفتند؟  یشد؟ بچه هاش چ  یخب چ -

 . رونی شد و انداختمون ب یپسرش عصب -

 .دندیکش  ی سخت یل یحتما خ یشرح داد که فرزانه گفت: طفل  شانیاز اتفاقات را برا یمختصر  سپس

نکرد اما معلوم  فیتعر ی لینگفت و خ یادیز  زیخانوم چ   حهیتکان داد: آره. البته مل یهم سر  امکیس
 زنم.  یو باهاش بازم حرف م  رمیندارند. اما خودمم م یخوب  یبود که وضع مال 

 تا شام رو بکشم. ای تکان داد که فرزانه گفت: برو لباسات رو عوض کن و ب یسر  ارغوان

 گفت و به طرف اتاقش قدم برداشت.  ی"باشه" ا

 

 * * * * * 

 زد.  یها قدم م ابانیاش در خ  ختهیدرهم ر یها شهیحال و با افکار و اند  یب

 کرد.  یاز درد گز گز م  شیقدر راه رفته بود که پاها آن
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کرد اقوام و    یسال ها را فکر م نی بوده است. تمام ا یخبر  یهمه مدت در ب  نی شد بعد ا ینم باورش
مرده اند و حاال متوجه شده بود که هم پدربزرگ و هم مادربزرگ دارد و   یاش همگ یپدر  یها لیفام

 هم عمه و عمو با فرزندان آنها!

 و آشنا شده بود! لی عرض چند ساعت صاحب چند فام در

 کاش اصال وجود نداشتند.  ایشد و  یزد. کاش هنوز هم از وجودشان خبردار نم  یپوزخند

  یزده بود، حت  رونی چند ساعت را که از خانه ب نید و او را از فکر خارج کرد. ااش بلند ش یگوش یصدا
 رفت.   یمغزش راه م یزنگ انگار که رو یجواب دادن به تلفنش را هم نداشت و صدا یحوصله 

 حوصله گفت:   یآورد و تماس را برقرار کرد و ب رونی شلوارش ب  بیرا از ج یگوش

 ؟ یگیم یچ -

 ؟ یدیچرا جواب نم وونه؟یتو د ییحرص زد: کجا   نیشاه

 نده.  ریجواب داد: حال و حوصله ندارم، گ   یبدخلق با

. منم نگران شدم و االنم اومدم یمن باش  شیمامانت بهم زنگ زد، نگرانت بود. فکر کرده بود پ -
 تون. خونه

 . ستین  یمهم زیچ -

 . بهم گفت  وی مامانت همه چ ؟یکنی ها بعد ازم پنهان م قتمیدلخور گله کرد: مثال رف نیشاه

 نداد.   یجواب

 ما؟  یخونه  یایامشب ب یخوای م ،یاگه حوصله خونه رفتن ندار  -

 .درهم رفت  شیها اخم

  گهید ی قهی تا چند دق ؟یموقع شب تنها بذارم که چ نیرو ا  کیکوچ یبچه  هیالزم نکرده. دوتا زن و  -
 .رسمیم

 را نداد و تماس را قطع کرد.  نیجواب دادن به شاه ی اجازه
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زد و    یکردند چشمک یکه نگران نگاهش م چهری و پر حهی اش را کنار گذاشت و رو به مل یگوش  نیشاه
  یجور بگم قاط نیدونستم اگه ا یو م هیرت یغ یادیتون زگفتم قلقش رو بلدم؟! بچه نیدیگفت: د

 .رسهیم گهید ی قهیا چند دقگرده. االنم که گفت ت یو زود برم کنهیم

کرد را گرفت و در    یم طنتیدست بهار را که مدام ش  چهری و پر دندیکش ینفس  یدو با آسودگ هر
 . دیآغوشش کش

بود که انتظارشان چندان  رهی نگران به در خ حهیو منتظر پارسا نشسته بودند و مل اطیداخل ح  یهمگ
 و داخل آمد. دیطول نکش

 .دیاو دو یآمد و به سو رونی اش، از آغوش مادر ب ییدا دنیبا د بهار

 .دیزد و خم شد و در آغوشش گرفت و گونه اش را محکم بوس یلبخند پارسا

 پسرم؟  ی: خوبد یو پرس اورد ینگاهش کرد و طاقت ن یبا ناراحت حهیمل

  ریدلگ شی ها یهم دلش را نداشت که جواب مادرش را ندهد. از دستش به خاطر تمام پنهان کار  او
 و کوتاه پاسخ داد: خوبم.   نیبود که سر سنگ

 وارد خانه شد.  ،یحرف اضافه ا یگذاشت و ب نیرا زم بهار

باهاش   د،ی کرد گفت: نگران نباش ی پارسا نگاه م یخال یبه جا  یکه با ناراحت حهیهم رو به مل نیشاه
 زنم.  یحرف م

 بدون در زدن، در را تا آخر باز کرد و وارد شد.   نیگذر کرد و شاه حهیمل یلب ها یمحو از رو یلبخند

  نیی پا یسرتو انداخت یچ نیجور ع   نیبود غر زد: تو باز هم ش یکه در حال عوض کردن لباس ها پارسا
 تو؟  یو اومد

 اش بود. رهی خ یز ی آم طنتی با لبخند ش  نیشاه

 !نیرو بب   کلیه -
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 صورت او پرتاب کرد. یرا گلوله و تو راهنشیپ  پارسا

 ار! زهرم -

 اش انداخت.  یصندل  یپشت یرا رو  راهنیکرد و پ یخنده ا  نیشاه

 چته آخه؟ -

 تخت انداخت.  یرو   یرا تن زد و خودش را با خستگ شرتشیت

 نده باز.  ریگ ن،یاعصاب ندارم شاه -

 شد. ینشست و جد کنارش

جز   یدون یمامانت چه قدر دلواپس بود؟ م  یدون یآخه داداش من؟ م یختیقدر به هم ر نیچرا ا -
 ؟ یکن  یطور باهاش رفتار م  نیرو نداره و ا  یتو کس

  ندی به جانش نشست. طاقت نداشت حال بد مادرش را بب  یدستانش صورتش را پوشاند. حس بد با
 بود...  ری افکار، حالش بدتر شد اما دلگ نیو با ا

هم فک و   یکرده. کل یکه مادرت ازت پنهان کار  یگذشته باشه و بفهم تی سال از زندگ یفکر کن س -
 شدند. دای که تازه پ یدار  لیفام

سال خانواده   یها شده. طرف بعد کل لمیف نیا نیکجاش بده؟ ع نیگل کرد: خب ا طنتشی هم ش باز
 . کنهی م دایاش رو پ 

 زد.  شیبه پا یو لگد دیاز جا پر پارسا

 .رونی گمشو ب ،یار یدرب یخوا   یم یمسخره باز  -

 تر از برادرش حلقه کرد.   کینزد قیرف یدور شانه  یبا خنده جلو رفت و دست نیشاه

 داشته که ازتون پنهان کرده.  یل یمامانت هم حتما دل ه؟یخب االن تو بگو مشکلت چ  -

 نامعلوم شد.  یابه نقطه  رهیکرد و خ  یاخم
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پسر خودشون هم  یحت نکهی. از اادی و نشناخته از تک تکشون بدم م دهیکه ند  نهیمشکل من ا -
بار   هیخبر موندند و  یدلشون خواسته باهاش کردند. چند سال ازش ب  یواسشون مهم نبوده و هر کار 

بابام سرش رو   یمرده؟ وقت ا یاصال زنده ست  کنه،یکار م  یکجاست، چ  نندی سراغش که بب ومدنین
  نیماش هیجا،    نیمدند ا. اون روز که اومیپسر هم داشت ه یعذاب وجدان گرفتند که آره  ن،یزم ذاشتگ

برند خودش و اون دختره به کل   یلباس ها یاون َمرده بود که مثال عمومه. حت یپا ریمدل باال ز
 هی نیاز ا ودند،جا نب نیهمه سال؟ تا ا نیا میدیکش یفکر کردند که ما چ نای. کدوم ادیارزی ما م یزندگ

 خوام که باشند.   یبعدش هم نم

 سکوت بلند کرد.  یبزند که دستش را به نشانه   یدهان باز کرد که حرف نیشاه

 رو ندارم. یحرف  چیو ه هیتوج  چیه دنیکه حوصله شن هینگو. اون قدر اعصابم قاط یچ یه -

 

 نگاهش کرد و از جا بلند شد.   یناراحت با

 خب، مراقب خودت باش. اگه دلت هم حرف زدن خواست، من هستم. روم حساب کن. یل یخ -

گاه او را به   چیداشت. ه یدوست  نیپارسا آمد و چه قدر خوب بود که چن  یکم جان بر لب ها یلبخند
 راز دارش بود و در تمام لحظات خوب و بد کنارش...  شهیهم  گذاشت،ی حال خود تنها نم

 تر از برادرش نگاه کرد.  کینزد  قیمهربان رف یعمق گرفت و به چشمان عسل لبخندش

 .قی گرمه رف یلیدمت خ  -

 !میزد و گفت: چاکر یهم لبخند او

 کرد و رفت.  یکند، خداحافظ تی گونه اذ نیآن  که کمتر خودش را ا یسفارش برا یاز کم  پس

 

کردند و  ینم  شیرها یلحظه ا یحت  االتی هم بگذارد و فکر و خ یرا نتوانست چشم رو شبید
 کرد! یرا هم نم یاتفاق  نیگاه تصور چن چیبودند. ه تهخ یاعصابش را به هم ر
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دو ساعت   دیداد انداخت. شا یصبح را نشان م میکه هفت و ن  شیرو به رو یوار یبه ساعت د ینگاه
 هم نتوانسته بود بخوابد.

  الی خانه ماندن و فکر و خ یاز جا برخاست. امروز کالس نداشت اما هم حوصله  یحال یرخوت و ب  با
 با عزم راسخ سمت کمدش رفت.  نیگشت بنابرا یم یدنبال کار  دیرا نداشت و هم با

رنگش آنها را مرتب کرد و از اتاق خارج   اهیس یموها نی ب  یدست دنیو با کش  دیرا پوش  شیها لباس 
 شد.

 بود.  اطیتاد به مادر که مشغول آب و جارو کردن حرفت و نگاهش اف  اطیح به

را  یشگی برسد و همان ضرب المثل هم  ش یشود و زود به کارها داریروز عادت داشت صبح زود ب  هر
 "یباش، تا کامروا شو زی گفت: "سرخ یم

 داشته؟! شانیبرا ییچه کامروا یز یهمه سحرخ  نیکرد ا یاو هم مدام با خودش فکر م و

 .کردی م  حتشینص  یکل د،یشن  یها را م نیروز خوب هم داشت؟! اگر مادرش امگر   یزندگ اصال

 د؟ ینکن تی قدر خودتون رو اذ  نیصد دفعه نگفتم ا -

 تفاوت باشد.  یب  شیتوانست به مادرش و کارها یبود اما نم دلخور

 به کمرش زد و نگاهش را به پسرش دوخت.  یدست د،یدست از کار کش  حهیمل

 مادر؟  یر یباشه. کجا م فیو کث ختهی خونه به هم ر  نمیب یم  یوقت  شهیحالم بد م  ؟یتینه مادر، چه اذ -

  یجواب داد: پ یبست، با بدخلق   یاسپورتش را م یمشک یکه بند کفش ها نی شد و در همان ح خم
 هام.  یبدبخت

 ها.  رهی گ یمادر. خدا قهرش م یجور  نی : نگو اد یلب گز حهیمل

 کنه؟  یپاسخ داد: خدا مگه اصال به ما نگاه هم م تلخ
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حرفا نزن؟ برو خدا رو شکر کن که تنت   نیکرد و تشر زد: پارسا! صد دفعه نگفتم از ا یاخم  حهیمل
قدر نا   نیرو هم ندارند. قربونت برم آخه چرا ا میکه ما دار  ییزایچ نیها هستند هم یلیسالمه مادر. خ 

 ؟ یکن  یم یشکر 

زد و او هم   یحرف ها م نیاز ا یط ی! در هر شراگریمادرش بود د یشگیهم ینداد. صحبت ها یجواب
  یکیو آن  شدی گوشش در م  کی و  کردی تلخش ناراحتش نکند، سکوت م یآن که با حرف ها  یبرا

 دروازه! زین

گذاشت   ی سر به سرش م نیاوقات شاه یکرد. گاه زیلنگ، بدنه اش را تم موتورش رفت و با  سمت
 دارد!  ینداشته اش دوست م یکه رخشش را همچون بچه 

 رفت.  کشیگذاشت و نزد یجارو و خاک انداز را کنار  حهیمل

 پارسا؟  -

 حال کلنجار رفتن با موتورش پاسخ داد: جان؟ در

 ؟ یهنوزم قهر  -

مادرش دوخت. پنجاه سالش هم نشده بود اما روزگار آن قدر به او   یرا به چشمان طوس نگاهش
  یداد. دلش از چروک ها ینشان م رتریباالتر و پ   یلیکرده بود که سنش خ یرحم   یسخت گرفته و ب

 رحم و سنگدل فرستاد. یروزگار ب  نیدر دل به ا یگرفت و لعنت ش یصورت و دست ها

 دلخورم.  قهر؟ مگه بچه ام؟ فقط -

 . دیکش یآه

من اون روزا   یکرد ول  یکار رو م ن یمن بود، هم یهم جا گهیهر کس د دیپسرم اما شا یحق دار  -
کنم و اون   یم فیرو تعر یشما دوتا. حاال بعدا واست همه چ یتالشم رو کردم واسه خوشبخت یهمه

 موقع قضاوت با تو.

 نباش که طاقت ندارم.  ری اضافه کرد: فقط ازم دلگ ینیبا بغض و لحن غمگ سپس
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را نداشت و حاضر   اشی و نگاه پر از محبتش را به مادرش دوخت و تحمل ناراحت  دیاز کار کش دست
 . ندیو گرد غم در دلش ننش  دیایمادرش ن یو رو کند اما خم به ابرو ر ی را هم ز ایدن  یبود حت

 زد.  شی به رو یمهربان  لبخند

 من مخلص شمام هستم. تو جون بخواه.  -

 کرد.  نیرا مز حهیمل یاز ته دل، لب ها یلبخند

 نشه.   رتی مادر، برو پسرم د زی قربون تو بشم عز -

  دیخر  ،یکن ینم نیسنگ یسفارش نکنم ها مامان، کارا  گهیاش را کرد: د  ی شگیهم یها هیتوص
 ؟ یندار  یگو. کار به خودم ب   یخواست یخودم نوکرت هم هستم، هر چ  یبر  یخواست

 نه پسرم، مراقب خودت باش، خدا به همراهت.  -

  یرا پا م  شی پارسا نبود و همان طور که کفش ها ی. متوجه دیرا شن   چهریپر یدر رفت که صدا  سمت
 مراقب بهار باش.  رم،یکرد تند تند گفت: مامان من دارم م

 و هول شد. دیکش ینی پارسا ه یصدا با

 ؟ یبر  یخوا یکجا م  -

 . دیخر  رمی... آها مرمی... اوم... مزهیو من کنان گفت: چ من

زند و نگاهش را    یگونه حرف م ن یخواهرش ا یوقت دیفهم  یچپ چپ نگاهش کرد. خوب م پارسا
 .است  یدر حال پنهان کار  د،یدزد یم

 ؟ یر یم ی. کجا دار یدرست جوابم رو بده پر  -

 جذبه داشت! به ناچار دهان باز کرد.  بی برادرش کرد و عج  یجد  یبه چهره  ینگاه

 . گهید  یاط یخوام برم اون جا کار کنم، خ  یلباسه. منم م یدیکارگاه تول هی -



 در غم خود شادم 

52 
 

طور   نی اما منم ا ادیدونم خوشت نم یپارسا درهم رفت که خودش ادامه داد: داداش م یها اخم
  ی. به خدا حس بدمیکنم سر بار یجا، همش احساس م نیا می. خودم و بچه ام موندستمی ن یراض

 دارم داداش.

 زنم تو دهنت.  یم ،ی چرت و پرت ها بگ نی از ا ،یکرد و حرص زد: پر  یظیاخم غل پارسا

 فرق داشت!   هیبا بق   شیو ابراز محبت ها گریبود د  پارسا

 آخه چرا؟  -

 اش شد.  ره یدرهم خ  یاخم ها با

دوره؟ نگفتم از اون صاحب کارت   رشیو نگفتم؟ نگفتم مسر لشیچرا؟ صد دفعه دل یگ یتازه م -
 جواب منو بده.  چهر؟ینه پر ایگفتم  اد؟ی خوشم نم

 شد!" ینخورده پسر خاله م ییبود و به قول معروف "چا  یسکوت کرد. صاحب کارش مرد جوان  چهر یپر

هم  یز ینداشته باش و کنار بچه ات باش و به چ  ی چیبه ه  یگفت: برو تو و کار  دیرا که د  سکوتش
 ؟ یدیفکر نکن. فهم

  شیبه رو ی را از هم باز کرد و لبخند شیاخم ها یگره  ی بود که پارسا کم ستادهیهمان طور ا چهر یپر
 زد.

 . کنهیمنو نگاه م سادهیوا گه،یبرو د -

 .. آخه.  -

او کرد و عزم رفتن به خانه کرد که  پارسا نصفه ماند و به ناچار پشتش را به ی با چشم غره  حرفش
 ؟ یزد: پر  شیصدا

 و برگشت.  ستادیا

 جانم داداش؟  -
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  زایچ نیبه ا  یحت یحق ندار  ا،یزن  یحرفا م   نیآخرت هم باشه از ا یگفت: دفعه  تیتحکم و جد با
 . باشه؟یفکر هم بکن 

بزند و به نظرش کار در آن  هودهیب  ایحرف زور  ایاو را محدود کند  یبود اما نه به گونه ا متعصب
 اصال مناسب او نبود.  طیمح

 شهیکه چون کوه پشتش بود و هم یبرادر  نیبر لبش نقش بست و چه قدر از داشتن چن یلبخند
 اش، خوشحال بود. یحام

 زد. رونینثارش کرد و از خانه ب  یگفت و پارسا لبخند ییبلند باال چشم

 

حتما هر چه زودتر   دیماجراها بود. با نیتمام ا ری و فکرش درگ هدف به راه افتاد  یزد و ب  رونیخانه ب  از
 شد.  یبا خبر م  هیو از قض  دیپرس یرا م  زیاز مادرش همه چ

 آمد؟ی اش چگونه کنار مشده دایتازه پ  یپدر  یبا خانواده  دیبا اما

بکنم که! اومدن که اومدن! فکر   خوادی نم  یدرهم رفت و خودش جواب خودش را داد: کار  شیها اخم
 و ببخشمشون.  نایا شیدرصد من برم پ  هیکن 

 شهیمتوقف شد و مانند هم   یروزنامه فروش یدکه  یزد و به راهش ادامه داد و جلو  یپوزخند
 نشست.  یپارک همان حوال یها  مکتیاز ن یکی یکرد و رو هیته یاروزنامه

عالمت   زی ها را ن یاستخدام کرد و بعض یها ین آگهدرآورد و شروع به خواند  بشی را از ج خودکارش
 . زدیم

گرفت که او هم کار   میتصم د،ید یمادرش را م یو زحمت ها  یکار کردن و سخت یساله بود که وقت ده
  یکرد، چند وقت یکار م یک ی در مکان یرفت. مدت  یکل تابستان را سرکار م ایکند. بعد از مدرسه اش و 

  یم یگچ کار  ای ساختمان و  یکمک دست استاد کارها، نقاش زی اوقات ن یهگا ،ی در کارگاه جوشکار  زین
 کرد.
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 نهیاش دعوا هم کرد اما او س یکار به خاطر افت درس  ل یاو را در اوا یمخالف بود و حت حهیمل ابتدا
و   دیبکش  یدهم که سخت یسپر کرد و با غرور به مادرش گفت که مرد خانه من هستم و اجازه نم 

 طور هم شد.  نیهم

 شهیمردم کار کند و خودش را خسته کند و هم یگذاشت مادرش در خانه ها ی که بزرگتر شد نم یکم
 کرده بود پشت خانواده اش باشد.  یسع

  طیانتخاب شده اش، به آنها تلفن کند و از شرا یها یآگه یآورد تا برا رونیب بش یاش را از ج  یگوش
 مطلع شود.  یکار 

 

* * * 

 شد و داخل خانه رفت.  ادهیپارک کرد و پ  اطی را داخل ح نشیماش 

 زد و سمتش رفت.   یمادرش که در حال کتاب خواندن بود، لبخند دنید با

 سالم. -

 زد.   شیمهربان به رو یلبخند فرزانه

 خوش گذشت؟   زم،ی سالم عز -

 بود. یمادرش نشست و جواب داد: آره عال کنار

 خوش گذرانده بودند. یرفته و حساب  رونی و با هم ب دهیاش را د  یمیپس از سال ها دوستان قد امروز

 ومده؟ ی: بابا هنوز ندیداد، انداخت و پرس  یبه ساعت که ده را نشان م ینگاه

 تکان داد. نی طرفبه  یگذاشت و سر  زیم  یرا رو کتاب

فعال بمونه تو  دیاز دستگاه هاشون خراب شده و با یک ینه هنوز. بهش که زنگ زدم گفت که  -
 کارخونه.
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 یداشتند و با تالش ها ییمواد غذا یبسته بند یاز دوستانش کارخانه    یکی با شراکت   پدرش
 کارخانه ها بود.   نیو معروف تر نیاز بهتر یک ی جزو   ادشان،یز

 را گرفت.   نایس یاش را برداشت و شماره  یگوش ش،یلباس ها ضیت و پس از تعواتاقش رف  به

* * * 

 

 

 

 را از هم باز کرد و با نگاه به ساعت، از جا برخاست.  شیها چشم

باال انداخت و   یبود. شانه ا  چهری به گوشش خورد که در حال حرف زدن با مادر و پر یدختر  یصدا
 باشند. چهری هم از دوستان پر دیشا ایها  هیاز همسا دیفکر کرد که شا

  یگذاشت و م یافتاد که سر به سرش م نیشاه ادیآورد.  رونی مرتبش ب شهیرا از کمد هم   راهنشیپ
 قدر مرتب و با نظم باشد؟!  نیا دیگفت که مرد هم مگر با 

 رفت.  رونیاز اتاق ب  گرفت و نهیو نگاه از آ  دیرا پوش  شیها لباس 

و مادرش در حال حرف زدن بود. پشتش   چهریآمد، با پر یبه گوشش آشنا م  شیکه حاال صدا دختر
را قبال هم  فیآرام و ظر یصدا  نیاما شک نداشت که ا ندیاش را بب توانست چهره  یبه او بود و نم 

 و کجا.  یک آوردی به خاطر نم کردیاما هر چه فکر م دهیشن

 شد.   یبه او انداخت و چشمانش پر از نگران  ینگاه چهر یپر

 پارسا سالم کرد.  دنیرا برگرداند و با د شی نگاهش را دنبال کرد رو ری مس دختر

به حضور او کند رو به   یبدون آن که جوابش را بدهد و توجه  ظیدرهم و غل یاما با اخم ها پارسا
 ؟ یندار  یکار  رم،یگفت: من دارم م حهیمل

 داد.  یبا چشم و ابرو به ارغوان اشاره ا حهیمل
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 خواد باهات حرف بزنه.   یپسرم، ارغوان جان اومده و م -

 ندارم.  یبا کس  یباال انداخت و پاسخ داد: من حرف  یشانه ا   الیخ  یب  پارسا

رفت و ارغوان هم   اطیدرهم به ح  ینکرد و با همان اخم ها یمادر مواجه شد اما توجه یچشم غره  با
 ه راه افتاد. دنبالش ب

 آقا پارسا.  -

 نکرد.   ییرا پا کرد و اعتنا شی ها کفش

 باهاتون حرف بزنم.  دیکرد: آقا پارسا، با شیپشت سرش رفت و دوباره صدا ارغوان

 ارغوان دوخت.  یشده  شیو آرا بایچشمان ز یاهیو نگاه سردش را به س ستادیا باالخره

 با شما ندارم. نه شما و نه اون عموتون. یمن حرف -

 اما کارم مهمه.  -

  یحرف ها  دنیشن  یبرا  یو عجله هم دارم و وقت  رمیکه من دارم م دینیب  یبرگرداند و بهانه آورد: م رو
 شما هم ندارم. 

  یرسونمتون و تو راه حرف م یخب، اصال خودم م  یلی را باز کرد که ارغوان دوباره گفت: خ اطی ح در
 خوبه؟. میزن

. چرا دست از سرش  دیکش یاو، کالفه نفس  ادی ز یدر حدقه چرخاند و از اصرارها یچشم
 کردند. یهمه سال به حال خود رها م نیاش را مانند ا! کاش خودش و خانوادهداشتند؟ی برنم 

 . دیبا شما و خانواده تون ندارم. ولم کن  ی حرف چیبگم؟ من ه دیبا یمن چه جور  -

کرده بود که هر طور شده با   دیچه قدر به او تأک شیشود و برود اما عمو الیخ ی خواست ب یم ارغوان
اخالق و   نیپسر بداخالق و لجباز هم کالم شود و ا نیلحظه هم حاضر نبود با ا ک یاو حرف بزند وگرنه 

 تندش را تحمل کند.  یحرف ها

 . دیکش  ینفس کالفه
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 توانست جوابش را هم بدهد! یکه نم  فی. ح

منم فکر نکنم اون   یگوش دادن به حرف ها قهیرسونمتون و حرفام هم مهمه. چند دق یگفتم که م -
 ! رهیقدرا وقت با ارزشتون رو بگ

 اش را کنار گذاشت.  یاز تمسخرش درهم رفت و لجباز  شیها اخم

 خب.  یل یخ -

ا زد و با خود گفت:  بود ر  دهیاو خر یپدرش برا یرنگش را که به تازگ ییآلبالو یمزدا تر  موتیر ارغوان
 !شهینم شی حرف حساب که حال 

 گرفت.  یفرمان نشست و پارسا هم کنارش جا پشت

را به راه   نیحرف ماش  یچشم گذاشت و پس از بستن کمربند ب یاش را رو یآفتاب نکیع ارغوان
 آدرس آموزشگاه را گفت.  زی انداخت و پارسا ن

 شنوم.   یخب م -

 کرد.  حی شروع به توض نیآورد و در همان ح  رونیب  کشانی بار ی را از از کوچه   نیماش

ست. عمو  هم معروف و شناخته شده  یلیکه خ  یشرکت داروساز  هی م،یشرکت دار هیما  د،ینی خب بب -
خانواده هم از اون شرکت سهام دارند اما  ی هیو بق هیاون جاست. البته شرکت خانوادگ سی رئ نایس

 .سهی ئو اون ر شترهیب  هیآشناست، درصد سهامش از بق شتریخودش مهندسه و با کارا ب  نایچون عمو س

 ارغوان انداخت: خب؟  مرخیبه ن  ینگاه مین

 قیآرام تر ادامه داد: خب ما از طر  ینکند، با لحن ی نشود و دوباره تند یآن که پارسا عصب  یبرا
 شما هم به کار شرکت مربوطه.  یکه رشته   میمادرتون متوجه شد

 اش کرد.  یسمت او انداخت و دوباره حواسش را معطوف به رانندگ ینگاه  مین سپس

 شرکت ما. نیای کار ب یاومدم که بهتون بگم برا -



 در غم خود شادم 

58 
 

فکرش اشتباه   دیزود فهم ی لیشد که در حال فکر کردن است اما خ دواریام یکم د یپارسا را که د  سکوت
 بوده.

 . شمیم ادهی جا نگه دار، پ نیهم -

 ...دیآقا پارسا گوش کن -

 را باال برد.  شیصدا

کدومتون  چی خواد ه  یو دلم نم ادی تون بدم ماز همه  دیفهم یچرا نم د؟یدار یچرا دست از سرم برنم -
. اون میجود ندار هنوزم ما و دی. اصال فکر کن دیکه مسبب تموم مشکالت ما هست ییشماها  نم؟یرو بب

فکر   وم؟و تم  دمیکار بهش م هی تو شرکت و  ارمشیبا خودش فکر کرده؟ ها؟ البد گفته م یعموت چ 
! با توام،  نیکار خر کن  هیبا   دیتون یمنو؟ منو نم  نیفرض کرد یکنم؟ چ  یفراموش م ویکرده من همه چ

 داغون نشده. نینگهدار تا اعصابم بدتر از ا گمیم

 و سمتش برگشت.  ستادیا  ابانی خ یبه ناچار راهنما زد و گوشه  ارغوان

و  دهیند ه،یبق  یکه عمو و حت   دیکن ی. چرا باور نم ستین  دیکن یجور که شما فکر م  نیا دیباور کن  -
 . نندی خواد شما رو بب  ینشناخته شما رو دوست دارند؟ دلشون م

 در رفت.  ی رهیبه طرف دستگ دستش

 .نی ایهم سراغ من ن گهی. دنمیدومشون رو ببک چی خواد ه  یمن دلم نم -

باز مانده بود، بسته شد و   یزدن حرف یو دهان ارغوان که برا دیشد و در را محکم به هم کوب ادهیپ
 بشو نبود! یپسر راض  نی. حاال حاال ادیکش یکالفه پوف

 را روشن کرد و سمت شرکت به راه افتاد. نشیماش دوباره

 از جا بلند شد.  دنشیبا د یمنش

 سالم خانوم مهندس.  -

 : عمو هستش؟ دیپرس نایرا داد و با اشاره به درب اتاق س  جوابش
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 بله هستند. -

 او، در را گشود و داخل رفت.  د ییبفرما دنیسوخته زد و با شن یبه در قهوه ا یکرد و تقه ا یتشکر 

 

* * * 

آقاجون جمع   یدر خانه  ینانوشته، جمعه ها را همگ یو چند ساله شان و قانون  نیعادت چند قطب
 شدند و دورهم بودند. یم

 کردند. یآمده بودند و همراه باران و مادرش در آشپزخانه به خانم جون کمک م هیاز بق  زودتر

قدر چرا خودت   نیبرم ا بشقاب ها را از دست خانوم جون گرفت و گفت: خانوم جون، قربونت ارغوان
 . دیاستراحت کن دی بر  ؟یکن  یرو خسته م

 مهربان بر لبانش نشست.  یلبخند

 بهتر.  شهیو حال منم از هم  شهیم  یمعن  یب  یخستگ د،یمن  شیشماها پ  یوقت -

 یاومدند و م یهاتفم هم م یکاش زودتر بچه ها یو اضافه کرد: فقط ا دیکش  یآه سپس
 آرزوم.  ن ی ها شده آخراون بچه  دنیخواستم. د یاز خدا نم یچیمن ه گهیاون موقع د دمشون؛ید

بود آن قدر اصرار   دهیکه ارغوان را د شیپ یاما دفعه  ند یخواستند ماجرا را به او بگو  یکه نم نیا با
د و  کن یاو نتوانست مقاومت و پنهان کار  یاز آن ها بدهد که در مقابل اصرار و ناراحت  یکرد تا خبر 

 پارسا را. یها  یرا به او گفت البته نه تمام ماجرا و مخصوصا بداخالق زیهمه چ

 به او زد.  یلبخند فرزانه

 .انی . انشاهلل اونا هم مد یقدر نگران نباش  نیا -

.  دیهمش سر پا بود د،یاستراحت کن دیگفت که فرزانه ادامه داد: االنم بهتره بر یجون انشاهلل ا  خانوم
 .میهم باشه خودمون هست یکار 

 و به اتاقش رفت.  رفتیتعارف کردن، پذ یبه عروسش زد و بعد از کم  یلبخند
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و فرزانه مشغول انجام کارها شدند که باران رو به ارغوان که قصد کمک داشت گفت: برو   باران
 نکنه.   یطونی حواست به باربد باشه باز ش 

زد و    یحرف م شانینار پدرش و آقاجون نشسته و برارفت. باربد ک رونی گفت و از آشپزخانه ب یا باشه
 کرد.  یم  یزبان  نیریش

 یهشتاد و چند ساله با موها یلبش نشست و نگاهش را به آقاجون دوخت. مرد یرو  یلبخند
 و چروک.  نی پر چ یو صورت  دیکوتاه سف یها ش یو ر دیسف کدستی

شد   یدارد اما باورش نم  ایدر یبه بزرگ یدانست که قلب  ی داشت اما خوب م یو خشک  یجد ی چهره
 انداخته باشد.  رونی کرده و او را از خانه ب  یکار  نیبا پسرش چن 

 . دیشد در آن د یخوب م  یل یلبخند داشت اما رد حسرت و غم را خ نکهیاش با ا چهره

 دوخت.  شیدر نگاهش را از آقاجون به عمو یصدا دنیشن  با

 داد.  یوارد شد و جواب سالم ارغوان را با لبخند  د،یخر   یها لونیبا نا نایس

 شد. رهیبا لبخند خ  ش،یها فیباربد و تعر یها ی زبان  نیری آقاجون و باربد نشست و به ش کنار

زد و   یلبخند بای عمه فر دنیرفت و با د فونی لحظه زنگ به صدا درآمد و  جا برخاست و سمت آ همان
 دکمه را فشرد. 

 و همسرش به همراه فرزندانش، احسان و الناز، وارد خانه شدند.  بایبعد فر یقیدقا

با همسرش و پسرش   تشیاش با همسر و پسرشان سامان و عمو هدا دهیعمه حم  زیاز آنها ن  پس
 شدند.   یمشغول سالم و احوالپرس یو همگ دندیرس زی ن  ایو مح  بای و دخترانش ز ایبرد

 

فرزندان و نوه  ید و نگاه پر حسرت نادر و ماهرخ رودور هم نشستن یشد و همگ دهیناهار چ ی سفره
  یدورهم نی در ا ز یو آنها ن نندی هاتف شان را بب یادگارهای خواست  یبود و چه قدر دلشان م شانیها
 . ابندی حضور  شانیها

 .هیهاتف خال  یهازن و بچه  یو با افسوس گفت: چه قدر جا اوردیجون طاقت ن  خانم
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کردن پارسا    یراض  یچند روز که گذشته بود، همه از ماجرا باخبر شده بودند و هنوز هم برا نیدر ا گرید
 کنند. ینتوانسته بودند کار 

 دل نازک اشکش را با انگشتش گرفت.  شهیهم  یبایفر

اومدند. دلم لک زده  یهاش مذره شده. کاش زودتر زن و بچه  هیدلم براش   ر،ی هاتف بخ ادیآره.  -
 . دنشونیواسه د

 کرد.  یاخم تیهدا

 نیاتفاقات خود هاتف بود و اگه ا نیبشه؟ مقصر تمام ا  یکه چ انیدو سال سال ب یک ی و  یبعد س -
 شد.  ینم  یجور  نیکرد، اوضاع ا ینم  یقدر لجباز 

تلخ بود که   یادیخود هاتف بود اما حرفش ز هیاز قض ی داشت و مقصر قسمت  قتی حق  شیها حرف
 .انیخبر از همه چ یکردند؟ اونا که ب  یر؟ اون دوتا بچه چه گناهماد هیچه حرف  نیخانم جون گفت: ا

 یدانست چرا از گذشته هر گاه اسم هاتف هم که م یکرد. نم  ی با اخم به برادر بزرگترش نگاه م نایس
 شد.   یگرفت و بداخالق م یآمد، جبهه م

 هم با اخم رو ترش کرد.  دهیحم

پول که به مشامشون  یکنند اما بو یکم ناز م هی. االن دیرفت یسراغشون م دیبه نظرم اصال نبا -
 جا.  نیا انیو م شن یبخوره، با کله پا م 

اصال اونا   ی اونم وقت یکن  یقضاوت م یچه طرز حرف زدنه؟ چرا الک نیو تشر زد: ا اوردیتحمل ن  نایس
ر دارن  عزت نفس و غرو یشدن و اون قدر   تی ترب ی. جور ستندین یجور  نیاصال هم ا ؟یشناس یرو نم 

 اون نباشه. نویکه چشمشون به دست ا

 خودتن.  نیهمه هم ع یکن یداداش من، ساده! فکر م یزد: ساده ا یپوزخند تیهدا

چند وقته  نایمن و س ه؟یحرفا چ  نیکرد و به حرف آمد: داداش ا یکم حرف، اخم  شهیهم امکیس
. آدم ستندین  ییآدم ها نی. اصال هم چنمشونیشناس ی در موردشون و دورادور هم م میکرد قیتحق

هاش اما واقعا خوب بود و دلش هم  یو کله شق یهم با تموم لجباز  امرزیان، هاتف خدا ب یخوب یها
 .کپا 
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  یچه قدر طرفدار و حام  ومدهیداداش؟ نگاه کن ن ی نیب ی گفت: م تیزد و رو به هدا یپوزخند دهیحم
 کار کنن!  یچ نی بب  انیب  یکردند! وقت دایپ

ما  یهااون هاتفن، فکر بچه  یهاکه فکر بچه  یقدر  نی. اگهید نهیهم تلخ جواب داد: هم تیداه
 .  ستندین

 کرد.  یفرزندانش نگاه م انیپر از غصه به جروبحث م یو دل یجون با ناراحت  خانم

  دیگفت: بس کن تیو جواب او را بدهد، آقاجون با تحکم و جد دیایبه حرف ب  دهیاز آن که حم قبل
 . گهید

 به تک تکشان انداخت.  یرا وادار به سکوت کرد و نگاه  هینسبتا بلند و پر تحکم او، بق یصدا

. مثال برادرزاده انبهی که انگار اونا هفت پشت غر دیزن  یحرف م  یجور  هی ه؟ی چ یبحث ها برا نیا -
 هاتونن!

 یمن هستند، بچه ها یخان! اونا نوه ها تیفه کرد: دست شما هم درد نکنه هدااضا ری دلگ سپس
 کم محبت از ما رو ندارند؟ واقعا که! هیحق   یعنیطور. اون دو نفر از ما دور بودند و  نیشما هم هم

 را به دست گرفت.  شی از سر سفره بلند شد و عصا سپس

 

گرفت گفت: بذار کمکت کنم    یبرخاست و سمتش رفت و همان طور که دستش را م عی سر نایس
 آقاجون. 

 یبا رنگ یو دل پر غصه اش، به سخت شیو با بغض نشسته در گلو اوردیجون هم طاقت ن  خانم
 را گرفت.  شی بازو ری بلند شد، کمک کرد و ز عیدستش را به زانو گرفت که ارغوان هم سر ده،یپر

که  شانیهمراه خانواده ها گرید یها  هیو کنا شیدرهم و پس از زدن ن یا اخم هاب دهیو حم  تیهدا
 به خانه شان رفتند. هیبهشان برخورده بود، زودتر از بق 

 : قرص هاتون کجاست؟ دیخانم جون را به اتاقش برد و پرس  ارغوان،

 کنار تخت کرد. یعسل  زیبه م یلبالب اشک، با دست اشاره ا یچشمان  با
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  یو به دستش داد و با نگران  ختیآب ر یوانیقرص را برداشت و از پارچ ل  یجعبه  عیسر زین ارغوان
 اش شد.  رهیخ

همه  یکوچک خانواده بود و برا یبه او زد. ارغوان نوه  یلبخند  یجون قرص را خورد و به سخت خانم
با او خوب و مهربان بودند و دوستش   زیبا اخالق تندشان ن  دهیو حم  تیهدا  ی. حتیدوست داشتن

 داشتند.

 مارستان؟ یب میبابا بگم بر ایبه عمو  نیخوا یخانوم جون؟ م نیخوب  -

 . نگران نباش. ستی ن یز ینه دخترم، چ  -

 داخل آمدند. بای به در خورد و فرزانه و فر یا تقه

 ن؟ ی: خوب دینگران پرس  بایفر

 . ستین یمهم زی خوبم دخترم، چ -

و آرامش خود را حفظ کند، با   یهم خونسرد  طیشرا نی توانست در بدتر یخوب م هشیکه هم فرزانه
 .مارستانیب  میاگه هم الزم بود که بر د،یاش گفت: خانوم جون استراحت کن  یشگیآرامش هم

 تا خانوم جون استراحت کنه.  رونیب می جان، بهتره بر  بایاضافه کرد: ارغوان، فر سپس

 آمدند. رونی تکان داده و از اتاقش ب یدو سر  هر

 : چه طوره؟دیپرس امکیس

 رفت گفت: بهتره.   یهمان طور که سمت آقاجون م فرزانه

 ن؟ ی: شما خوب دی از آقاجون پرس سپس

جواب  ر یکه فرزندانش زدند، ناراحت شده بود که دلگ  ییتکان داد و چه قدر از حرف ها یهم سر  او
 براشون کم گذاشتم؟ یزدند؟ من مگه چ  یحرف م یچه طور  نیدیداد: د

 کرد پدرش را آرام کند.  یهم که از رفتار و حرف زدن خواهر و برادر بزرگترش دلخور بود اما سع نایس
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که! به قول معروف اگه هر پنج  شونیشناس  ی. مانیطور  نیا شهیآقاجون؟ اونا هم هیحرفا چ نیا -
 و تشکر!   یقدر شناس یجا رنی گ یدهنشون، دستت رو گاز م یتو عسل و بذار  یانگشت هم بکن 

او را   یو ناراحت همگ  رهیحرف به اتاقشان رفت و نگاه خ یو از جا برخاست و ب  دیکش  یآه آقاجون
 کرد. بیتعق

تموم شد رفت    ن؟یشده همه فاز غم برداشت ی چبابا! حاال یکرد جو را عوض کند: ا یسع احسان
 . گهید

 مبل انداخت.   یچهره اش درهم شد و خودش را رو سپس

 ! یپسر شد یکه ب ایبه داد من برسه. مامان ب  ادیب  یکیآخ!  -

 نگاهش کرد. یچپ چپ الناز

 رو؟  هیحال بق  ین یب  ینم ت؟یوضع  نیاونم تو ا ؟یار ی درم  یباز مسخره باز  -

 که داداشت از دستت رفت!  ای !؟ ب یمنو مسخره باز  -

 بچه.  ستین یکرد و جواب داد: االن وقت مسخره باز  یهم اخم بایفر

  نایا ا،یباال انداخت و نگاهش به ارغوان افتاد و رو به او گفت: ارغوان تو ب یشانه ا الی خ  یب احسان
 کنند.  یکدوم بهم توجه نم چیکه ه

 که به وجود آمده بود نگاهش کرد.  یاز جو حوصله  یجلو رفت و ب ارغوان

 تو؟   یگیم یچ -

 بره!  نییما پا  یاز گلو یز یکه نذاشتند چ ییخاله و دا نی. گشنمه بابا! انیبه دادم برس  نیایآخ! ب -

 . دیکوب  شیبه بازو یمشت الناز

  نییم پااز گلو یز یچ گهیبعد م ،ی کارد بخوره به اون شکمت! تو که فقط مونده بود ما رو هم بخور  -
 نرفته. 

 کرد و رو به ارغوان کرد. ینچ نچ  احسان
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 ! یتو که هالک شدم از گشنگ  نیا زمیکه بر اری ب یز ی چ هیتو برو  شه،ی گرم نم یکه آب  نایاز ا -

  بای که تقر ییاز غذاها یتکان داد و به آشپزخانه رفت و با ظرف   شیتاسف برا یبه نشانه   یسر  ارغوان
 مانده بود، برداشت و به دست احسان داد.  یدست نخورده باق

جبران کنم، تو  اتی. انشاهلل تو شادستندیکدوم به فکر من مظلوم ن چیکه ه نا یآخ قربون دستت! ا -
رو واسم  اتی رفته اون دوست خوشگل و خارجک  ادمی یکنم. البته فکر نکن ی رقص حنا م   تی عروس

 ! دمتیبخش گهیرحمم و دها اما چه کنم که دل  یاوردین

 و با اشتها مشغول خوردن شد. یدو لپ سپس

 .یدر حقم کرد یاو خنده اش گرفت پاسخ داد: لطف بزرگ یکه از پرت و پال گفتن ها ارغوان

 گذاشت.  نهیس یرو یدست

 !میمخلص -

 د؟یخور  یکردند گفت: شماها نم یکه به او نگاه م هیرو به بق  سپس

 گفت: تو بخور و کم غر بزن.  الناز

 ؟ یزن یباهاشون حرف م  م؟یکار کن ی: حاال چد یپرس  نایرو به س  بایفر

 هم داره؟!  یر یتاث  یکن  یباال انداخت: فکر م یاشانه نایس

  یاز گلو ییتنها   د؟یخور  یواقعا نم  یعن ی: دینشد و دوباره پرس  الیخ  یسکوت کرد و احسان اما ب بایفر
 .رهی نم نییمن پا

 گفتند.  یهم خنده شان گرفت و نه ا هیبق

 ! دمیکش یراحت شد! خجالت م  المی خ -

 مگه؟! یبا خنده گفت: تو خجالتم بلد نایس

 تأسف تکان داد. یبه نشانه   یهم سر  بایفر
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هم به فکر    طیشرا نی. تو اکنهیها رفتار مبچه  نیسالشه اون وقت ع  ی! سستی بچه آدم بشو ن نیا -
 چرت و پرت گفتنه.

 تک تکشان چرخاند.   انیشد و نگاهش را م  یبار جد نیا احسان

گفتن و رفتن و ککشون هم  یز یچ هی یی! خاله و دادیغم بغل کرده بود یشده که همه زانو  یانگار چ -
 و حال آقاجون و  نیکه شماها ناراحت شد نیگزه از ا ینم

 

 رو!  زونتونیآو ی افهیق  نیا دیجون هم بد شده، پس جمع کن  خانوم

 کرد: پرفکت! دییبود که تأ ینفر  نیاول ارغوان

 ! ینگاهش کرد: اجنب یچپ چپ  احسان

 !نهیهم ی زده باش   تی که تو زندگ یحرف درست نیاول دی کرد: شا دییهم تأ الناز

 به پا شد.  هیبق یاحسان و خنده ها یها یجو عوض شد و بساط شوخ   بیترت نیهم به

کرد و سر به سرشان   یکشاند و آن قدر شوخ  رونیقشان بآقاجون و خانم جون را با اصرار از اتا سپس
 . رندیفاصله بگ شانیاز آن غم و غصه ها یگذاشت که خنده را مهمان لبانشان کرد و باعث شد کم 

 

 * * * * * 

سخت بود را   شانیبرا ایتوانستند و  ینم  چهری پر ایکه مادرش   ییبود و از صبح تمام کارها جمعه
 انجام داده بود. 

کرد و   یبرداشته را گچ کار  یکرده بود، سقف خانه را که ترک درشت زی را تم اطی داخل ح فیکث  حوض
 شده بود.  یمشغول درست کردن جارو برق زی اکنون ن

و سررشته داشت و به   آوردی سر درم زیمختلف انجام داده بود که از همه چ یکارها  یقدر از بچگ آن
 شده بود. فیقول معروف همه فن حر
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مادر،   نی شده بود گفت: بش زی خ میباز کردن در ن  یرو به پارسا که برا حهیند شد و ملزنگ بل یصدا
 . رمی خودم م

 رفت.  اطیحرف چادر گلدارش را سر کرد و به ح نیدنبال ا به

 بهار؟  هی: کدیبود پرس یرو به بهار که کنار پنجره نشسته و در حال باز  چهر یپر

 انداخت.  اطیبه از پنجره به ح  ینگاه بهار

 . نیشاه ییدا -

گرفت   ادیگفت، بهار هم  یبه او "داداش" م  یهم گاه چهری دوست داشت و چون پر یل یرا خ  نیشاه
 .زدی صدا م  ییو او را دا

 تو؟!  امی . پارسا داداش، چادر سرته بااهللیبلند شد:  نی شاه  یرا سر کرد و صدا اشی روسر  چهر یپر

 اش گرفت: زهرمار!خنده   پارسا

! از بس  نی داد که نگاهش به پارسا افتاد و ادامه داد: به به اوستا رو بب  یسالم  یآمد و پر انرژ  داخل
 !یدرآورد گهیگندش رو د یکاربلد

 لبان پارسا نشست.  یرو یمحو ی خنده

شده که  یجور . یمن  شیپ ایمون خونه  یایم ای تو که از هفت روز هفته، هشت روزشو    ن،یبش ر یبگ -
 ! نمیبیاز مامانت تو رو م شتریب

 خانوم؟   ی: احوال آبجد یپرس  چهری باال انداخت و رو به پر یاشانه  الی خ یپارسا نشست و ب  کنار

را باال برد:    شیکه در آشپزخانه بود صدا حهیپاسخ دهد، و رو به مل چهر یآن که اجازه بدهد پر بدون
 .نم یدو دقه اومدم خودت رو بب  ن،ی بش ای خاله ب

 آمد. رونیب  یچا ینیاو با س یها طنتیخندان از ش یبا لب ها حهیمل

 بلند شد.  یجارو برق  یرا به برق زد و دکمه را فشرد و صدا  یاز جا بلند شد و جارو برق پارسا

 ! ارنیادات رو درم هیبق  ییکه، اوستا تو یدار  ولیدوباره به حرف آمد: ا نیشاه
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 .یدیزحمت کش یلی ت: دستت درد نکنه پسرم. امروز خ گف  حهیمل

 .دیآن را از برق کش  زی را خاموش کرد و از پر جارو

 شمو.  یمادرش جواب داد: فدا یراز ی ش یلهجه  با

 .دمشی : مامان چه طوره؟ چند روزه نددیپرس  نیاش رفت و سپس رو به شاهقربان صدقه  حهیمل

خانه ساکن بودند، آنها را   نیدو سال که در ا نی بودند و در ا هیهمسا  نیشاه یخانواده  با
 . شناختندیم

  یم یزود با پارسا صم یلیهم خ  نیشد و شاه شتر یبودند و ارتباطشان روز به روز ب یخوب  ی خانواده
 شد.

  نیدارد و با هم  یکه چه قلب پاک و مهربان دانستندی شان ماما همه کردی م ادیز  طنتیش
 نداشت.  یادیز قیتنها بود و دوست و رف  شه یشد که هم ییرازدار پارسا  ش،یهای مهربان

اومد و رفته بهش سر   ایام بچه اش به دندختر خاله  روزیمامان هم خوبه. سالم داره خدمتتون. د -
 بزنه. 

 زد.  یلبخند حهیمل

 گذاشت.  نیرو زم اششهیبار ش گهیپس د ،یسالمت باشه. عه به سالمت -

 نوبت شماهاست ها.  گهیادامه داد: د نیرو به پارسا و شاه سپس

رفت پاسخ داد: نوبت ماست که    یکرده بود کلنجار م  یاتصال  شیها میبار با پنکه که س نیکه ا پارسا
 !م؟یبذار ن یرو زم مونشه یبار ش

 شد. شانیهر دو یحواله حهیمل یکرد و چشم غره یاخنده   نیشاه

 د؟ یاریدر ن یبکشم شما دوتا مسخره باز   شیفتن رو پ بار من بحث زن گر هیشد  -

 نازک کرد و از جا برخاست.  یپشت چشم سپس

 !شمیمن برم به کارام برسم، با شما سر و کله بزنم خل م -
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 هم بلند شد و به کمک او رفت.  چهر یپر

 ات چه خبر؟ تازه کشف شده لی: از فک و فام د یپرس نی از رفتن آنها شاه پس

 باال انداخت.  یاشانه الیخی ب

 برم تو شرکتشون کار کنم.  گفتی جا، م نیباز اون دختره اومده بود ا شی . چند روز پ یچ یه -

 ؟ یگفت  یخب، تو چ  -

 به نظرت؟  گفتمی م  دیبا یچ -

دنبال کار و نبود،   یر ی چند وقته خودت م یدونی م ؟یر ی را گرد کرد: پس چرا نم  شیچشم ها نیشاه
 ؟ یکنیخودش اومده سراغت ناز م  یحاال که کار با پا

 شروع نکن.  -

 شد.  رهی به او خ اشیکرد و با نگاه جد  یاخم

خونه رو    دیبا گهیحواست هست دو ماه د ؟یانداز ی کوفت و شروع نکن. تو چرا عقلت رو به کار نم -
 هیو تموم؟ حواست هست که  ده یحواست هست آموزشگاه فقط دو ماه بهت حقوق م ؟یکن  هیتخل

 دیبا گهیخونه که چند روز د یاجاره   ؟یر یمراسم بگ ه ی دیو با ستی سالگرد مصطف  گهید میماه و ن
 ؟ یکنی رو چه طور جور م هانه یهز نیا ،یکه بش  کاری ب ؟یچ یدب

کاش   یمحض بودند و ا قتی که حق ییها. حرف دی کوب یسرش م یتو یاو چون پتک  یها حرف
 قدر تلخ نبود... نیا قتیحق

 

چرا  ه؟یادامه داد: چ اورد،ی او را به خود ب کهن یخودش با همان لحن تند به خاطر ا دیرا که د  سکوتش
  ؟یبردار  اتی شگیهم یها یدست از اون غرور و لجباز  یخوای نه؟ نم ،یندار   یجواب   ؟یگینم یچیه

 ای  مهتو مه یهای اصال بگو که لجباز   ؟یاصال به اونا فکر کرد ؟یات چخانواده  ،یچی خودت ه
 ات؟خانواده 



 در غم خود شادم 

70 
 

  شیموها  انیم یرا درهم کرد و کالفه دست شینداشت که بدهد تنها اخم ها ی حق بود و جواب حرف
 فرو برد. 

 آرام کرد.  یلحنش را کم د،یاو را که د یکالفگ

شدند و مطمئن باش اگه دوستت نداشتن  لتیفام گهید یو چه نخوا یپارسا، اونا چه بخوا نیبب  -
دنبالتون گشتند و  یکه کل  یشون مهم. پس حتما تو رو دوست دارند و واسهاومدندی عمرا سراغت م

 اومدند سراغتون.

 سکوتش را شکست.  باالخره

ه حس و حال  کدومتون که من چ چیه  دیفهمی کس. حال منو نم چینه تو و نه ه ،یکنی درکم نم -
 دارم.  یمزخرف

 اش گذاشت. شانه  یزد و دستش را رو شیبه رو  یلبخند یمهربان با

 یو چه کار  یای بر ب تی از پس زندگ یتونی وضع هم نم ن ی. اما با افهممی داداش من، م فهممتی م -
 یخودت مربوطه و هم مطمئن باش حقوقش خوبه و هم کل یبهتر از اون شرکت که هم به رشته

 و دارند. منتت ر 

 را کامال قبول و باور داشت.  شیدستانش گرفت. تمام حرف ها انیرا م  سرش

امسال   یخانه ساکن بودند و سال گذشته با صاحب خانه صحبت کرد تا برا  نیسال بود که در ا دو
را بکوبد   یکلنگ یخانه  نیا خواستی خود صاحب خانه م یهم خانه را به آنها اجاره دهد اما به گفته

 . کردندی م هیتخل دیبا گریتا دو ماه د ی عنی نیبسازد و ا شتری و از نو و با استحکام ب

 یتا سر ماه و دادن اجاره  یز یو هشتم است و چ  ستیآورد که ب  ادیبه  عیسر ی لیچندم بود؟ خ  امروز
 ماه نمانده.  نیا

 کرد؟ یچه م دی نمانده بود و با یز یکار آموزشگاه هم که چ به

 کرد؟ یم  نیرا چگونه تأم یزندگ یها نهی هز کرد؟یم دایپ یاچه خانه  و کجا
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  نیا ریچنگ زد. خسته شده بود از بس که تا به خاطر داشت فکرش درگ شی موها انی م یکالفگ با
و  نهیکردن خانه و کار و جور کردن هز دایفکر و ذکرش پ ی و نوجوان یمسائل شده بود و از همان کودک 

اما   شدمسائل راحت با  نیروز هم فکرش از ا کیشده  یمخارج شده بود. آرزو به دل مانده بود که حت
 !شدی که نم شدی نم

 ؟یگفت: آدرس اون شرکته رو دار  نیخفه کرد که شاه نهی را در س آهش

 تکان داد.  یسر 

 داده بود. چهری ت شرکت رو به پرآره، اون روز که دختره اومده بود، کار  -

 خب پس پاشو حاضر شو. -

 نگاهش کرد.  یپرسش

 ؟ یواسه چ -

 .گهید زایچ نیو ا هیکجاست و کارشون چ نمی. اصال بب گهید میاریآمارشون رو در ب میکه بر -

 اش زد. به شانه یکرد که دست ی طور نگاهش م  همان

 .گهیبرو آماده شو د -

 خب.  یل یخ -

دنبال تو اگه دنبال دوست دخترام   امیکه من م یادامه داد: اون قدر  نیاز جا برخاست که شاه سپس
 دومم هم تو راه بود! یبچه  چ،یرفته بودم، االن زن که گرفته بودم ه

 نثارش کرد و به اتاقش رفت.  یاوانهیگرفت و د اشخنده

  یدختر خاله  شیاست که پوقت  ی لیخ  نیو دل شاه  ستیدر کار ن یدوست دختر  دانستی م خوب
اش که به خاطر پول پشت پا زدند به تمام  جا مانده. آن دختر و خانواده  شی وفا  یمعرفت و ب یب

 .نی احساسات پاک شاه
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  یکه رو یزدند و به سمت آدرس   رونیاز خانه ب  اش،ی شد و هر دو سوار بر رخش دوست داشتن آماده
 نوشته بود به راه افتادند. یغات یآن کارت تبل

مقابلش   کیبه ساختمان ش   ی. پارسا موتور را پارک کرد و نگاه دندیتا رس د یطول کش یساعت مین
 شرکت.  یغات یبه آن کارت تبل  زین  یانداخت و نگاه

 خودشه.  -

 . دیکش یو به ساختمان نگاه کرد و سوت  ستادی هم کنارش ا نیشاه

تا   باره،ی ساختمون هم م یبودن از سر و رو ی! کالس و الکچر هییگاد، المصب عجب جا یاوه ما -
 !الی فک و فام نیباشه از ا

 شد. نهی به ساختمان بود و قلبش پر از ک رهی و پر حرص خ ظشیغل یحرف و با اخم ها  یاما ب پارسا

و شب رو تا صبح   میداشتند و اون وقت ما آالخون و واالخون بود یشرکت  نیهمه سال همچ نیا نایا -
دارند و   یشرکت  نیهمچ نای. امیبخواب میتونستی نم میچه طور اجاره رو جور کن نکهیو ااز نداشتن پول 

نامرد کار کردم.   یر اون اکب نیع  یکی  شیکردم و پ  یهمه سال دنبال کار بودم و کارگر  نیمن در به در ا
 از همشون.  ن،یشاه ادیاز همشون بدم م

و   حی تفر ری! درگگهیسراغ ازش نگرفتن. معلومه چرا د هیاش و از خونه  رونیمنو انداختن ب  یبابا
 یتابلو بود سخت اشافه یخودشون بودند. اون دختره شش سال خارج بوده و از ق  یها یخوشگذرون

 برگرد.  گهیبه من و م زنهی جور زل م نیاصال که هم هیدونه چ ینم

 را گرفت.   شیزونگاهش کرد و با  اشختهینگران از حال به هم ر نیشاه

 پارسا آروم باش.  -

 هستند. نایما هم  یکوفت یادامه داد: مسبب تموم اون زندگ شی اعتنا به حرف ها یاما ب پارسا

و خراب  که حالت  اوردمتیهم او را آرام کند: پارسا جان، آروم باش. ن یآرامش به حرف آمد تا کم با
. حقوقش که از ینجات بد تیرو از اون وضع  تی جا و زندگ نیا یای ب  یتون یکنم. خواستم بگم که م
 . شترهیب یاون آموزشگاه و کارگر 
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 .دیدستش را کش د،یداغان و خراب او را که د حال

 فرصت رو از دست نده. نیها رو به روت کنم و بگم که ا تی. فقط خواستم با واقعمیبرگرد  ایب -

بر ترک موتور نشست    زین  نیر موتورش شد و شاهبا حرص نگاه از ساختمان شرکت گرفت و سوا  پارسا
 گرفت.  یحقش را از آنها م   دیو نفرت بود؛ با نهیو با حرص به راه افتاد و قلبش پر از ک

 

از سرش   االتیگرم کرد تا آن فکر و خ شی را که خورد، داخل اتاقش رفت و سرش را با کتاب ها شام
 دور شود. 

 یرا آماده و برا دادی که به بچه ها م ییو تست هاقبل از کالس، سواالت  شهیداشت هم عادت
 .کند  یز یبرنامه ر  سشیتدر

از مقابل   کیلحظه هم آن شرکت بزرگ و ش کیدور کردن افکارش، اما  یتمام تالشش برا رغمیعل
 از نفرت کند. یقلبش را خال توانستی نم  کردیم یو هر چه هم سع شدی چشمانش محو نم

بود و با   نیی شان پا زد، بودجه  یهر چه زودتر به چند بنگاه سر م دیکرد و کتاب را ورق زد. با یا سرفه
 .شدی زود دست به کار م  دی با نی آمد و به خاطر هم یم ری و اجاره سخت خانه گ شیآن پول پ

تا آخر   دی شده بود و شا  رشیگ  بانی گر یآسم که از کودک نیفرستاد بر ا یکرد و لعنت یگر ید ی سرفه
 نداشت. یعمرش هم از آن خالص 

دنبال کار    یشتر یب  تی فردا با جد نیاز هم  دیکاغذ نوشت. با یرا رو یگر یرا ورق زد و سوال د کتاب
 کند.   یگذران زندگ توانستی گونه که نم نیا گفت،ی راست م نیشاه گشت؛یم

. مادرش داخل آمد و اوردی باال ب شیبرگه و کتاب ها یدر باعث شد سرش را از رو یتقه  یصدا
 جواب نگذاشت.  یزد؛ او هم لبخندش را ب  شیبه رو یلبخند

گذاشت و نگران نگاهش   زشیم  یپوست کنده بود را رو وهیم شی که در آن برا یدست شی پ حهیمل
 کرد.

 وقت حالت بد نشده باشه.  هینگران شدم  دمیسرفه هات رو شن یمادر؟ صدا یخوب  -
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 تکان داد. نی به طرف یسر 

 خوبم. بادمجون بم آفت نداره.   ستی ن یز ینه چ -

 کرد.  یاخم  حهیمل

 ؟ یدیتموم شده خر یکه گفت اتی اسپر  یراست  ه؟یچه حرف نیا -

 . رمیگی م رمی رفت، فردا م ادمینه  -

 . پشت گوش ننداز. یکنی خوب م -

 برگه نوشت.  یرا هم رو  یتکان داد و سوال بعد یسر  پارسا

 پارسا جان؟  -

 جانم؟  -

 نگاهش کرد.  یشتر یب  ینگران  با

 شده؟  یز ی . چیختیبه هم ر یبرگشت  یاز وقت -

 .  ستین  یز یگفت: نه مامان جان، چ کوتاه

 بود اما حرف ها با او داشت.  مردد

 باهات حرف بزنم پارسا.  دیبا -

 تختش نشسته بود، نگاه کرد.  یداند و به مادرش که رورا برگر ش یرا بست و رو کتاب

 جونم؟ بگو.  -

فکر    نای آقو س ی. به حرف هایر ی بگ میو تصم ینگفتم تا با خودت فکر کن ی ز یچند روز رو چ نیا -
 ؟یکرد

 گهیهم باهاشون ندارم. پس د یو کار  ادیخوشم نم  نایشد: مامان جان، چند بار بگم که من از ا کالفه
 نکش لطفا.  شیرو پ   نایقدر بحث ا نیا
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 گردن اونا؟  یرو انداخت  رهای تقص یچرا همه  ؟یکن  یم  یقدر لجباز  نیپارسا جان، پسرم چرا ا -

 !د؟ یکن  یم یگرد شد و حرص زد: شما هم از اونا طرفدار  شیها چشم

 تکان داد.  نی سرش را به طرف عیسر

 هیبابات هم کم مقصر نبود، البته منم   یول رنی تقص  یم آخه مادر؟ نگفتم اونا بکرد یمن کجا طرفدار  -
. ارغوان هم  ان ی خوب  یو آدم ها  شناسمیمدته م نیهم ا  امکیو آقو س  نایمقصر بودم. آقو س ییجاها

 پدربزرگ و مادربزرگت. یحت  ستن،یکدوم بد ن  چی. ههیخوب  یلی که دختر خ

 به مادرش شد. رهی کرد و خ یاخم پارسا

  تیاون َمرده واقع یعن یاون روز اونا درست بود؟  یبوده؟ حرف ها یچ قایدق ه یبدونم قض خوامی م -
 کل ماجرا رو بدونم مامان. خوامی ها رو گفت؟ م 

 . دیکش یآه حهیمل

 .گمیباشه، برات م -

 دادن کرد. حی مکث کرد و سپس شروع به توض یا لحظه

کردم.   ی م  یات زندگو خاله  یی. با دایهمون بچگ یزود از دست دادم، تو   ی لیپدر و مادرم رو خ -
کار   اتیی. دامیداشت یسخت یلی خ  یهم مراقبمون بود. زندگ  شهیاز ما دو تا بزرگتر بود و هم  اتییدا
درس  ییاداد. من اون موقع تو ابتد یخونه رو انجام م یات هم خونه بود و کاراکرد، خاله  یم
و خالصه با   دادمی انجام م  اومدی از دستم برم ینداشتم اما هر کار  یادیو سن و سال ز  خوندمیم

اونا   شیزن گرفت و ما هم پ اتیی . دامیگذرندو یرو م  مونیها هر جور که بود زندگ یسخت نیهم
 یخونه   تسش اومد و ازدواج کرد و رف خواستگار وا ه یات هم بعدش خاله  ی . کممیکرد یم  یزندگ

زن گرفته بود عوض شده   یهم از وقت اتیی و دا مینداشت یارتباط خوب یلیخ اتیی خودش. با زن دا
 اتییکه با زن دا یی قبل تو بحث ها نی که ع نهیکنه ها منظورم ا یباهام بد رفتار  نکهیبود البته نه ا

رو داشتم و  دنگرفت. حس اضافه بو یطرف منو نم  کرد،ی اون شروع م شهیداشتم و البته هم
  یدادم و نم یخونه رو انجام م یکارا نمیشون سر بارم. به خاطر هم یکردم تو زندگ یاحساس م 

  دیبا یدونستم چ یشد اما نم  یوقتا هم بحث مون م یل یشه. البته خ  دایذاشتم که بهونه واسش پ
بهم  کهیهم ت وقتا هیشدم.  شهیدم و ساکت تر از همرو هم نداشتم که برم. مون  ییجوابش رو بدم. جا
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کردن من بود  تی سراغت؛ قصدش اذ ادی کس نم چیو ه یاده یو ترش یکنی انداخت که شوهر نم یم
 نداشتم. یادی وگرنه من سن ز

شون و ازم خواست  خونه انیخوان ب یگفت چندتا از دوستاش م اتییدا نکهیو گذشت تا ا گذشت
رو گرفتم   کلم ی س نکهیم بدم و واسشون غذا آماده کنم. پونزده سالم بود و بعد از اخونه رو انجا یکارا

 درس خوندن رو بهم ندادند.  یاجازه  گهید

و   شدیبودم و روم نم  یروز بعد بود که مهمون ها اومدند. سه تا پسر جوون بودند. خجالت خالصه
بمونم. به   به ینداشت که همش جلو سه تا پسر جوون و مجرد و غر تی و هم خوب  دمیکش یخجالت م 
 رفتم تو اتاقم.  یکردم و بعدشم م یموندم و کارام رو م یتو آشپزخونه م شتریب  نمیخاطر هم

 موندن و بعدش هم برگشتند تهران. رازی رو ش یبودند و چشم پاک. دو سه روز   یخوب یپسرها

از اون  یکیاومد و گفت که  اتییوز بعد رفتن اونا بود که داسه چهار ر دیبود، شا دهیطول نکش  یمدت
 کرده و خوشش اومده. ی پسرها ازم خواستگار 

 

 هم کنجکاو شده بودم.  یلی و خ  یداد که بپرسم ک یکردم. خجالتم هم اجازه نم تعجب

 : کدومشون؟دیو راحت کرد و ازش پرس کارم  اتییدا زن

 هم جواب داد: هاتف. اتییدا

دونستم   یحرف نزده بودم اما اسم هاشون رو م   یلیرفتم و باهاشون خ ینم ششونیپ  یل یخ که نیا با
سوخته و  ینافذ قهوه ا یخوش قد و باال و اون چشم ها  یشناختم. پسر  یهاتف رو هم م گهیو د

 خوش بر و رو. 

 یباهاش حرف زده بودم اما تو یو عاد  یکامال معمول یفقط در حد چند کلمه    نکهیدونم چرا با ا ینم
 کردم.  دایبه اون پسر پ  یدلم حس خوب

حرف و با همون شرم و قلبم که   ی. ب دمیکش یداداشم خجالت م  یسوخت و از رو یاز شرم م هامگونه
 اتاقم رفتم. یتو عی شده بود، سر جانیزد و پر از ه  یتند تند م
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منصرف    یل یکردم به هر دل ید. حس منش یگذشته بود و خبر  یاگذشت و دو سه هفته یم  روزها
 یما تو نون شبمون هم م یداشتن ول ی خوب  یلی خ یاون وضع مال یشده، خب به هر حال خانواده 

کردم احساسم رو   یم یشده باشه، ناراحت بودم اما سع  مونی هاتف ممکنه پش  نکهیو از فکر ا میموند
کردم که   یکه انکار م  نینفهمه. بازم صبر کردم. با ا یز ی چ یکنم و حالم رو نشون ندم که کس رانکا 

بهش داشتم و با فکر    یمنتظر اومدنش بودم و حس خوب شهیته قلبم انگار هم ی ازش خوشم اومده ول
 . نشستی لبام م یرو  یکردن بهش ناخودآگاه لبخند

پر   یبودم که خانواده  دهیشن تییب کردم چون از دا اونم تنها. تعج یمدت بعدش اومد خواستگار  هی
 داره. یتیجمع

 یبا هم دو نفر  ای خواستگارش   شیاالن رسم نبود که دختر بره پ نیتو اتاقم بودم. اون موقع ع من
 . امین  رونی حساس بود و ازم خواست که از اتاق ب زای چ نیا یرو یادیهم ز تییحرف بزنند و دا

اومد تو اتاقم و باهام حرف   تییو بعدش دا  نمیرفت رو بب یرو که وقت  پنجره فقط تونستم هاتف از
 زد.

هم  ی چیو ه کارهی گفت ب یجنبه. م  یو سر و گوشش هم م ستین  یگفت هاتف پسر سر به راه یم
خواسته با من ازدواج کنه،  یم نکهیو ا هاشی کاراش و لجباز  نینداره. خانواده اش هم به خاطر ا

 هاتف بود.  هیشون علحرف ها که همه  نی از ا یشدند و طردش کردند و کل  یازش عصب

کدوم از    چی. برام هدمیفهم  یو نم دمیدینم یاگهید زی چ چیانگار که من کور و کر شده بودم و ه اما
 رو؟!   زایچ نیفهمه ا ینداشت. دلم رو باخته بودم و دل چه م  تیاهم نایا

من بود اما منم حرفم همون بود و هاتف رو   ی ندهینگران آ تیی پسرم، گذشت و گذشت. دا خالصه
 . شدی خواستم و نظرم عوض نم یم

 رفتم. ششونیدفعه منم پ نی اومد و ا یخواستگار  یداد و هاتف بازم برا  تی رضا  تییدا باالخره

 حهیندارم اما اگه مل یچی جمله گفت: من ه هیشرط و شروط براش گذاشت اما اون فقط   یکل تییدا
 کنم.  یدارم. من خوشبختش م  یرو داشته باشم، انگار همه چ

 صداقت حرفاش و اون لحن محکم و پر عشقش، لبخند زدم و قلبم به تب و تاب افتاد.  از
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  نیریش یو پر از خاطره  یموندن ادیبه  ساده برگزار شد اما واسه هر دومون  یل یعقدمون خ مراسم
 شد.

 هاتف. یات و شوهرش و با چند تا از دوستابود و زنش با خاله  تیی. دامیهم نداشت یادیز مهمون

بود   یک یکوچ ی. خونه میرو شروع کرد مونی که هاتف اجاره کرده بود زندگ یاخونه  یو تو میکرد عقد
گفت   یم تیی که دا یرو به اون رو شده بود. اصال اون طور  نیاما حالمون با هم خوب بود. هاتف از ا

  یکوتاه لبرعکس نمازش تو اون چند سا  دیجنب ی نبود. نه اهل دوز و کلک بود و نه سر و گوشش م
 ون بود.خانواده دوست و مهرب  یلی بارم قضا بشه و خ هی یحت دمیند میکرد ی م یکه با هم زندگ 

 بود.  یکرد و حواسش به همه چ یخوب بود. هاتف کار م مونی زندگ

 ماه از ازدواجمون گذشت که تو رو حامله شدم.  چند

که خونه   ییو وقت ها دیچرخ  یپروانه دور من م نی. هاتف عمیخوشحال تر بود شهیهاتف از هم منو
من و   یرفت برا یگرفت م  یو مبزنم و هر وقت حقوقش ر دیو سف   اهیداد دست به س یبود، اجازه نم

 . دیخر یهم خرت و پرت م یبود ومدهین ای تو که هنوز به دن یبرا

داره  یزندگ گهیکردم د یبود. حس م شهیو حال هر دومون بهتر از هم یاومد ایماه بعد به دن چند
مدت گذشت که   هی.  شهیبهتر نم نیاز ا یزندگ   کردمیو احساس م دهیخوشش رو نشونمون م یرو

قلبشون رو   یتو ی نهیک نیبچه دار شدم، ا نندی بب دی ام تنگ شده و شاهاتف گفت دلم برا خانواده
 تموم کنند. 

 سمت تهران.  میو راه افتاد نالیترم  میکردم و رفت قبول

 .میپدر هاتف رفت  یراه، در خونه  یو بدون استراحت از خستگ میدیبود که رس شب

شوق سمتش رفت   یگرده. هاتف با کل  یبرم   ییکه داره از جا میدیپدرش رو د که میدر نزده بود هنوز
 .می بست  خی لحنش  یو از سرد میبود که هر دومون جا خورد یاما پدرش اون قدر سرد و جد

 .یتو واسه من مرد نمت، ی خوام بب یهم نم گهیو د یکه بود ییگفت برو همون جا بهش

 اغراق نکردم.  دم،یشکستن قلبش رو شن یبگم صدا اگه
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 . رازی ش میکه صبحش دوباره برگرد میبود. شب رو مسافرخونه رفت ختهیو به هم ر دیناام

  یبهتر کردن حالش هم ب ینداشت و تالش هام برا یشب هاتف الم تا کام حرف نزد و حال خوب اون
 .دادم که اون قدر داغون باشه یبود که البته بهش حق هم م دهیفا

 .میتلخ، از تهران رفت  یماجرا  نیاز ا ریبعد بود که دلشکسته و دلگ  روز

 

نه  د،ید یزمان م نی. انگار که تمام آن اتفاقات و آن لحظات را در هم دیاز چشمش چک یاشک قطره
 ! شیسال پ یس

رفت و از بابت اون   یخوب نبود و همش تو خودش م  ادی ز شیگذشت. هاتف حال روح  یروزها م -
 ناراحت بود. یل یموضوع و رفتار پدرش باهاش خ

به قامت پسرش انداخت و در دل قربان   یبر لبش نشست و نگاه یاشک لبخند انیم سپس
 اش رفت. صدقه

و با خنده هات جون  دمیکش  یانگار که نفس م دنتی. با دیشد  یبزرگ و بزرگتر م یتوام داشت -
و بود که باعث شد کم کم حال هاتف هم بهتر شه و به خاطر تو هم که شده گرفتم. وجود ت یم یاتازه 
 کرد که حالش رو بهتر کنه. یسع

 سکته کرده و همون موقع هم تموم کرده.  تییموقع تو سه سالت بود که خبر آوردند دا  اون

اون چند  بد بود، آخه هم واسم داداش بود و هم پدر. ی لی. حال من خ میبود ی عزادار   ریرو درگ  یمدت
 کرد و مراقبم بود.  تمیسال رو حما

دوباره باردار   دم یداشت آرومم کنه. همون موقع ها بود که حالم بد شد و اون جا فهم یهم سع هاتف
 اومد.  ایبه دن چهر یچهار سالت شده بود که پر گهیگذشت و تو د یشدم. چند ماه

از تن درآورده بودم و حالم بهتر شده بود و   واهم یس یرفت. تازه لباس ها یم شی طور پ  نیهم اوضاع
 .شدی گذشته خوب م نیداشت برام ع  یباز زندگ 
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و   یز ی. تصادف کرده بود و از خونرومدیهم ن گهیرفت و د رونیگذشت که هاتف از خونه ب  یماه سه
 و تموم کرد.  اوردیبه مغزش دووم ن دیشد یضربه 

 . دیکش ید و آهرا پس ز  شیها اشک

  نیخاک گذاشتند که هم  ریو مظلومانه بابات رو ز بی بود پارسا. اون قدر غر  یسخت یل یخ یروزا -
کس برا   چی. کال جز سه چهار نفر ه رهیگ یم  شیافتم قلبم از درد و غصه آت یم ادشیاالنش هم 

 . یو هم تو مرگش حت شیمظلوم بود؛ هم تو زندگ  یلینبود. هاتف خ یخاکسپار 

رفتم،   یمتحرک که راه م یمرده  هیمن اون روزا داغون بود، انگار که منم باهاش مرده بودم اما  حال
 . هاتف با رفتنش انگار جون منم برد. ستمیزنده ن  کردمیاما حس م زدم،ی حرف م

. خاله  یکرد یم  یر یو همش بهونه گ یکرد. توام که چهار ساله بود یم هیسه ماهش بود و گر چهر یپر
مونده بود  ی اخونه دو هفته  ی هیموند و حواسش بهمون بود. از موعد تخل  شمی پ یچند روز  اته یعط

 ارنیها حرف در ب  هیباشه و همسا وهیزن ب هیام دست خوام خونه  یاما صاحب خونه اومد و گفت نم
بگذره بعد. مجبور شدم   نشه. نامرد صبر نکرد چند روز از فوت هاتف دایپ یواسه خونه مشتر  گهیو د

هم که نداشتم و مجبور شدم برم و   ییرو جمع کنم. جا لیوسا خته،یبا اون حال داغون و به هم ر
 ات بمونم. خاله  یخونه 

بودم و به هر حال داداشم بود اما کمال،  تییدا یموندن واسم سخت بود. قبال خونه  هیعط  ی خونه
  ینداشت و خودمم خجالت م  تی مردم هم خوب یشوهر خواهرم بود و نامحرم و جلو ه،یشوهر عط

 .دمیکش

  یپناه چی هم نبود که پشتم بهش گرم باشه و ه یشوهر  گهیرفتن نداشتم. بعدشم د  یبرا  ییجا اما
بود  گهیجور د هی وهیب یمردم از همون موقع هم به زن ها یهمه  دیطرف هم د هیهم نداشتم و از 
داغ   زمهنو نکهیو با ا رونی ب  امیکردم کمتر از خونه ب یم یسع نیاز مردها. به خاطر ا یمخصوصا بعض

و محکم باشم و سر   یکردن حال بدم رو نشون ندم و قو  یهاتف رو دلم بود اما به خاطر شما دوتا سع 
بودن و  یرو دارم و جز صبر و قو  شیپ  یسخت یداشتم روزها نانیاطمدونستم و  یپا شم. خوب م

 نداشتم. یاتوکل چاره

کردن دوتا بچه، اونم تنها و بدون داشتن کار و منبع درآمد و نداشتن خونه واقعا سخت بود و   بزرگ
 طرفم دلم پر از غصه بود و عزادار هاتف بودم.  هیبود و از  هیقض نی ا ریفکرم درگ  شهیهم
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کار   ای  یاط یبرا خ شمیاومدند پ یها م هیهمسا ییوقت ها هیبلد بودم و  یشگر یو آرا یاط یخ
که   یچی داشت اما از ه یداشتم. درآمد کم ییکردم و سفارش ها یم  یوقتا هم بافتن هی ،یشگر یآرا

 . ارمیتونستم در ب یشماها رو م  ازی مورد ن لی بهتر بود. حداقل خرج لباس و وسا

 . یکرد یم  یباز  یرو تازه خوابونده بودم و توام داشت چهر یبابات تازه گذشته بود. پر چهلم

  دیخر یهم برا هیکه بهم داده بودن رو حاضر کنم. عط  ییرو آماده کردم تا سفارش ها میاط یخ چرخ
 و کمال هم سر کار.  رونی رفته بود ب

به در اتاقم  یبرگشته. به کارم ادامه دادم که تقه ا دیباشه که از خر هی. فکر کردم عطدمیدر شن  یصدا
و   ادیخه سابقه نداشت اون وقت روز خونه بتعجب کردم آ ی. کلدمیخورد. در رو باز کردم و کمال رو د

گفت   دمی افتاده باشه. ازش که پرس ی در اتاق من. اولش نگران شدم که اتفاق اد یب هیاونم در نبود عط 
 بفهمه.  یز یاز حرفامون چ هیخواسته عط  ینشده و اومده تا با من حرف بزنه و نم  یز یچ

مقدمه و با   ی. تو چشمام زل زد و برونیاومدم ب نکنم، از اتاق   داریرو از خواب ب چهریپر نکهیا یبرا
 بهم گفت زنم شو.  یگستاخ

مشکل داره و   هیخوام اما عط یگرد شده از تعجب بهش نگاه کردم که گفت: من بچه م یچشم ها با
برم و طالقش   یزودتر م  یرو هر چ هیکنم. عط  دایتونم پ یاز تو بهتر م  وی تونه بچه دار شه و ک ینم
 و بعدشم تو باهام ازدواج کن.  دمیم

دونستم که چشم پاک  یرو ازم بخواد. م یز یچ  نیشد همچ  یاز تعجب باز مونده. باورم نم دهنم
  نیسنگ یل یدونه و حرفاش واسم خ  یخواهرش م  نیکردم منو ع یتا حد! فکر م  گهیاما نه د ستین

از بس که تعجب کرده بودم اما قبل   امیخودم ب  به دیطول کش یحرصم گرفته بود. کم یبود و بدجور 
سرخ و   ه یکه چشماش از گر یاومد تو در حال هیو جواب حرفاش رو بدم، عط   امیکه به حرف ب  نیااز 

 پف کرده شده بود. 

و قصد به هم  یباش  یآدم نیکردم چن یگفت فکر نم  یاز دهنش در اومد بارم کرد. م  یو هر چ اومد
  یو کل اد یازت بدم م ،ی. من بهت پناه دادم اما تو شوهرم رو ازم گرفتیمنو داشته باش  ی زدن زندگ

 نذاشت حرف بزنم و از خودم دفاع کنم. ی. حتگهید نیحرف و توه 
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رو جمع   لمیتهمت زدن ها رو بشنوم و بازم تو اون خونه بمونم. بازم وسا نی تونستم بمونم و ا ینم
 شدم.  ابونیکوچه و خ یواره کردم و آ 

 

هاتف موضوع رو بفهمند، قبول کنند که کمک کنن   یاگه خانواده  دیگرفتم برم تهران تا شا میتصم
 بهمون. خودم مهم نبودم، فقط به فکر شما دوتا بودم. 

گذشته  نی تو اتاق پدر هاتف و باهاش حرف اولش از مرگ هاتف ناراحت شد اما بازم ع رفتم
 .رونیو گفت برو ب کرد  یبداخالق

بود که  رزنی پ هیکردم.  دایکار پ هی و اونجا باالخره  رازی. بازم برگشتم شرونی و هق هق اومدم ب هیگر با
و انجام بده و اجازه دادن که  خواست که تموم کاراش یپرستار تمام وقت م  هیقطع نخاع شده بود و  

 کنم. یهمون جا زندگ

 دادم. یرو هم همچنان انجام م یو بافتن   یاطیخ  یبودم، کارا رزنهی اون پ مراقب

 خونه رو واسه اجاره جور کنم.  هیکردم که بتونم پول  یکار م همه

بده دخترش   رشیشدم اما خدا خ   کاریهم مرد و منم از کار ب  رزنی رفت که اون پ یم  شیطور پ  نیهم
 کن.  یاونجا زندگ ای ب یمونده. اگه دوست دار  یدارن که خال یم یو قد کیکوچ نی رزمی ز هیرو. گفت 

  یکردم. شماها بزرگ و بزرگتر م یهمون جا موندگار شدم و کار م  گهیخدا خواسته قبول کردم. د از
 از جور حرفا.  یجا و کل نیا یای م ی. بازم رفتم سراغ پدر هاتف و اونم گفت بخاطر پوله که هدیشد

  ریدلگ یو شکننده شده بودم. کال از همه چ فیداغون و ضع یلیبکنم. خ  دیکار با   یدونستم چ ینم
 برده بودم. ادیرو هم از  اشیبودم و انگار خدا و بزرگ 

روز   هیشما دوتا رو هم فراموش کرده بودم.  یبودم انگار. حت  دهیتحمل نداشتم. به آخر خط رس گهید
رو    غیتو حموم و ت  شده بودم. رفتم وونه یهم خوابوندم. سخت بود اما انگار د چهری پر ،یتو مدرسه بود

 برداشتم.

اش بود که نگاهش حرف زدن را از او گرفت و در همان حال آشفته یادامه  یاجازه   شیهق ها هق
 رفت.  یم یصورتش داشت رو به کبود  ژنیآمد و از کمبود اکس  یباال نم شیبه پارسا افتاد. نفس ها
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 فت. زده اش را گر خیو سمتش رفت و دست  دیدستپاچه از جا پر حهیمل

 نفس بکش مادر.  ؟یپارسا، پارسا جان. خوب -

 . دیجا برخاست و سرگردان دور خودش چرخ  از

 ؟ یشنو  یو مخودت کمک کن، پارسا؟ صدام  ایخدا -

 .اریآب ب وانی ل هیبدو  چهریرا باال برد: پر شی صدا سپس

 . دیکش ینی برادرش در آن حال ه دنیوارد اتاق شد و با وحشت از د  یآب وانیبعد با ل  یلحظات چهر یپر

 . اری رو ب اشیمامان اسپر  هو؟یشد  یخاک به سرم، چ  یوا -

با همان لحن نگران و پر از ترسش   نیکرد و در همان ح  کیآب را به دهان پارسا نزد وانیل حهیمل
 جواب داد: تموم شده.

 روان.  شیدستپاچه شد و اشک ها چهر یپر

 ؟ یشنو یو ممامان؟ پارسا؟ داداش؟ صدام  میکار کن یچ -

زنگ به   هیبرو   مارستان،یب مشیببر دیندارد گفت: با دهیکارها فا نیکدام از ا چیه دیکه د حهیمل
 بزن. زود باش.  نیشاه

 

صورتش بود، با چشمان  یرو ژنیو ماسک اکس دهی تخت دراز کش  یبه پارسا که رو  ینگاه حهیمل
 بود.  رهی و دل پر از غصه اش خ  یاشک

 داد. یجان م ییشد اما هر دفعه از فکر از دست دادن او گو  یگونه حالش بد م نیبار نبود که ا نیاول

بود؟ چرا  یگناهش مگه چ ایشده. خدا  یجور  نیبچه ا نیا من بود که ریو بکشه که تقصخدا من  -
 تقاص دل پاکشه؟!  نایکار کرده مگه؟ ا یهمه سال زجر بکشه؟ چ نیا دیبا

 رفت.  حهی که حرف زدنش با پزشک پارسا تمام شده بود، سمت مل نیشاه
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 چادرش پاک کرد.  یرا با گوشه  شی اشک ها حهیمل

 گفت؟  یم یشد؟ دکترش چ  یچ -

 . دیکش یآه

 بود که رفع شده.  یعصب  یحمله   هیخدا رو شکر. دکترش گفت   ستی ن یز یچ -

 حالش خوب بود.  میشده بود آخه؟ اون که امروز که با هم بود ی: چد ینگاه به پارسا پرس با

 .دیکش یآه  یبا تلخ  زین او

  فیمون بدونه. منم براش تعرخواست از اون موقع و اتفاقات گذشته ی. ممی زد یحرف م  میداشت -
 شد. یجور  نیکردم که ا

 را به چشمان سرخ او دوخت.  نگاهش

گذشت شکر    ری. به خ مشیببر میتون یدکترش هم گفت سرمش تموم شه م گه،ی د دیحاال نگران نباش -
 خدا.

 خدا رو شکر.  -

آژانس را حساب کرد و به پارسا کمک کرد که  ی هیکرا  نیتمام شد و به خانه برگشتند. شاه سرمش
 وارد خانه شدند. شود و ادهیپ

رو به   اشیو با چشمان اشک  دینرفته بود، با هراس سمتشان دو مارستانی که به خاطر بهار به ب چهر یپر
 داداش؟ چت شد آخه؟  ی پارسا گفت: خوب

 خوبم.  ستین  یز یاش پاسخ داد: چگرفته یکرد و با صدا یسرفه ا پارسا

 بمونم؟  شتیپ یخوا  ی: مد یپرس یبا نگران نی حرف به اتاقش رفت که شاه یب  سپس

قدر   نیکاش روحش ا یاش گذاشت و ا یشان یپ یو دستش را رو  دیتختش دراز کش یرو  یخستگ با
 خسته نبود... 

 وقته، برو خونه.  ری. دیدیزحمت کش   یلیجاش هم خ نینه، تا ا -
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 نگاه کرد.  اشده یپر یردد به رنگ و رودستش قرار داد و م ینشست و دستش را رو کنارش

 ؟ یخوب یمطمئن  -

 اش را به او دوخت. خسته نگاه

 وقته.  ری خوبم، نگران نباش، تو برو د -

 . دیوقت حالش بد شد، حتما بهم زنگ بزن هیگفت: اگه  حهیجا برخاست و رو به مل از

 کرد و رفت.  یکوتاه  یاز او کرد و او هم پس از تعارفات معمول، خداحافظ  یتشکر  حهیمل

 پسرم؟   ی: خوبد یپارسا مرتب کرد و پرس یپتو را رو حهیمل

 ! یبیغر ی! چه واژه خوب؟

 فرسنگ ها فاصله بود... یاو تا خوب بودن و حال خوب داشتن به اندازه  نیب

 واپس. دل نی از ا شیکند و مادرش را ب  ینتوانست تلخ اما

 خوبم مامان، نگران نباش.  -

 پسرش نشاند.  یشان یپ یرو یابغضش را پس زد و بوسه  یبه سخت حهیمل

 صدام کن.  یداشت یاگه کار  -

 الی از فکر و خ یکم  دیهم گذاشت و چشمانش را بست تا شا یرو دییتأ ی به نشانه  یپلک  پارسا
 رها شود. شیها

 * * * 

 و پر از شور و شوق بود. دهیشان را دودر را باز کرد. از مدرسه تا در خانه  جانی ه با

 ؟یاصدا کرد: مامان، مامان خونه  ادشیز دنی نفس زنان از دو نفس

 زده.  جانی اتفاق ه  نیها از ابچه   یرا گرفته بود و مانند همه  ستشی ب ینمره  ن یاول بود و اول  کالس
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زد و سمتش رفت و   یشده بود، لبخند داریکش که تازه بخواهر کوچ دنیخانه رفت و با د  داخل
 : مامان کجاست؟د یپرس

 باال انداخت.  یشانه ا چهر یپر

 دونم. ینم -

 به در زد.  یخودش به طرف حمام رفت و تقه ا  د،یآب را از داخل حمام که شن یصدا

 ؟ییمامان، مامان اون جا  -

جز باز کردن    شیبرا یاو سرانجام چاره  دیکوب بار به در نی . چنددیاز جانب مادر به گوشش نرس یجواب
 نماند. شی در برا

 را باز کرد و از وحشت همان جا خشک شد. در

غرق در خون افتاده و چشمانش باز   یگوشه ا شیرا بخار گرفته بود و مادرش با همان لباس ها  حمام
 ...یابود و مات به گوشه 

نشسته بود را  اشی شان یکه بر پ یی. با پشت دست عرق هادیخورد و نفس نفس زنان از جا پر یتکان 
 انیزد و سرش را م یاخورد قطع کرد. سرفه یرا که همچنان زنگ م اشی پاک کرد و آالرم گوش 

 دستانش گرفت. 

  یهم نبود. کاش فراموش  یبود و تمام شدن دهیسال ها د  نیکابوس را در ا نیز بس اشده بود ا وانهید
  زیهمه چ یی شد؛ گو  یتلخ از مقابل چشمانش پاک شود. اما افسوس که نم ر ی گرفت تا آن تصو یم

 کرد. یاش عمل م هم برخالف خواسته ای دن یبود و حت ینشدن  شیبرا

که  ییها هی شت کرده بود، دچار کمبود نفس شد و همساو وح  دهیآن روز افتاد که از بس که ترس ادی
 بردند.  مارستانی را به ب شانیشان آمده بودند، هر دوپارسا به خانه  یادهایبا داد و فر

دچار نفس    یاش گاه  یو از همان کودک  فیخف یداشت با آسم  دیشد یفصل یها  تی و حساس یآلرژ 
و خطرناک تر   دتریتر شد و متوجه شدند که به آسمش شد میشد اما روز به روز اوضاع وخ یم یتنگ

 .د یکش یم مارستانیشد و کارش هم به ب یهم مانند شب گذشته حالش بد م یشده و گاه
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 کرد.  یبد م شبیاش هم حالش را مانند دآن کابوس و حرف زدن درباره  یادآور ی یحت

  یانداخت. اصال حس و حال شی رنگ و رو یب  یبه چهره   یاز جا بلند شد و نگاه یرخوت و سست با
در   کاری ب آوردی نکردن نبود و طاقت نم  یکار  چیماندن و ه کاری او آدم ب  یرفتن نداشت ول   رونی ب یبرا

 رفت.  ی به آموزشگاه م دیو امروز هم با ندیخانه بنش 

 .رفتن به آموزشگاه آماده شد یسرحال شود و سپس برا  یگرفت تا کم  یدوش 

 مادر؟  ی: بهتر دی پرس  دنشیبا د حهیآمد و مل رونیاتاقش ب  از

 با من؟ یندار  یخوبم، کار  -

 نگاهش کرد. نگران

 که باز حالت بد نشه. زنهیدلم شور م یجور  نی. ایردک  یو استراحت م یموند یکاش امروز رو م  -

 تکان داد. نی به طرف یسر 

 کار دارم.  یگفتم که خوبم، بعدشم کل -

 هنوز حالت بهتر نشده.  ا،یکم زودتر ب هیگفت و اضافه کرد: پس  یناچار باشه ا به

 از مادر کرد و از خانه خارج شد.  یکوتاه  یگفت و خداحافظ یاباشه 

 

 * * * * * 

 مربوط به شرکت بود. یانجام محاسبات و کارها ری از شب را درگ ی پاس تا

 شتری . ب ردیزود توانسته بود با کارمندان ارتباط بگ ی لیاز کار کردنش گذشته بود و خ  یروز  چند
 شود.  یمی زود با آنها صم یلی هم سن و سال خودش بودند و باعث شده بود خ بای کارمندها تقر

 اش سالم کرد.  یشگیزد و داخل رفت و با لبخند هم نا یبه در اتاق س یا تقه

 کارش شد. یجوابش را داد و مشغول ادامه  نایس
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 ؟یچه طور  -

 از مبل ها نشست.  یک ی یرو

  د ینیکه بب  دیخون  یکنم. م دایهم تونستم پ ییزایچ هیکردم و   قیفکر و تحق یرو کل شبید یخوبم ول  -
 نه؟  ایخوب شده 

 او گذاشت.  زیم یفلش و چند برگه درآورد و رو  فشیکان داد و ارغوان از کت  یسر  نایس

 شد.  یفلش را برداشت و به لپ تاپش وصل کرد و با دقت مشغول بررس نایس

 : خب؟ کارام چه طورن؟د یکه گذشت ارغوان پرس یکم

 لپ تاپ بلند کرد.  یرا از رو  سرش

  حیتا برات توض  نجایا ایدارند. ب یشتر یبه کار و دقت ب  ازیهاش ن  یسر  هیهاش خوبن اما  یبعض -
 بدم. 

 .ستادی ا نایشد و کنار س بلند

اون مواد   دیتول یروش ها ،یو اقتصاد یط یمح  طیواکنش ها رو با توجه به شرا نیا دیتو با ن،یبب  -
 شکال هست. تو چند تا ا ی. اما تو کارایر یو تموم جوانب رو هم در نظر بگ  یکن  یساز  ادهی رو پ ییدارو

 ؟ یدی: فهم د یداد و سپس پرس حی توض یداد. کم  یگوش م  نایس  یبا دقت به حرف ها 

 تکان داد: آره. یسر  متفکر

 کند.  ی م ریس گرید  ییدانست که حواسش جا یزد اما خوب م  یبا او حرف م  نکهیا با

 شده؟  یز ی عمو؟ چ -

 نه. -

 افتاده؟  یاتفاق ؟یپس چرا تو فکر  -

 .دیدست از کارش کش نایس
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 . رهیکم فکرم درگ  هی -

 ست؟اون پسره  ریدرگ -

 فرستاد و انگار سر درد دلش باز شد. رونیتکان داد و آهش را ب  یسر 

بود    یدکترش. قبال از روند درمانش راض شی و بعدشم پ  یدرمان  یمیخانوم جون رو بردم برا ش   روزید -
  شرفتیگفت داره بازم پ یدفعه م نیشده اما ا گرفته یتا حد  یمار ی ب شرفت یپ  یگفت که جلو یو م

  یو از اون طرف هم که پارسا حت  نمیهاتف رو بب یهاخواد بچه یدلم م گهی. بعدشم همش مکنهیم
 . ارمیدارم کم م گهیبه حرف هامون گوش کنه. واقعا د ستیحاضر ن

 آمد...  یاز دستش برم ینگاهش کرد. کاش کار   یناراحت با

خانوم هم اون دفعه که بهش زنگ   حه ی. مل زنمیباهاش حرف م  رمی بازم م نی. اگه بخوانی نگران نباش -
 کنه.  شیراض کنهی م یو سع  زنهیزدم گفت که باهاش حرف م 

 خواستم امروز فردا برم سراغش.   یخودم م -

  یه گفت: مپارسا نداشت اما به خاطر حال مادربزرگش هم که شد  شی به رفتن پ یل یتما چیه نکهیا با
 من برم باهاش حرف بزنم؟  نیخوا

 تکان داد.  نیبه طرف  یسر  نایس

. امروز حتما بعد  یبهت بگه که ناراحت بش  یز یچ اینه خودم برم بهتره. ممکنه لحنش تند باشه  -
 برو، نگران نباش.  گهیسراغش. االنم تو د رمیجلسه م

 و برگه ها را به او برگرداند.  فلش

 . یتون  یدونم که م یبازم روش کار کن، م -

 رفت.   رونی زد و از اتاق ب یلبخند ارغوان

 



 در غم خود شادم 

90 
 

  یبا دقت کارشان را انجام م  یبودند و همگ شانیهاافتهی  یبا همکارانش، باز هم مشغول بررس همراه
 دادند.

 ه راه افتاد.کرد و سمت خانه ب یکه تمام شد، خداحافظ  شانی کار  ساعت

 آنها را نداشت.  ی. اصال حوصله دیکش یاو پوف کالفه دیدر د یسامان را که جلو نیماش

 شد.  ادهیپارک کرد و پ  شانیبای بزرگ و ز اطیرا داخل ح نیرا زد و ماش   اطشانیدر ح  موتیر

 سمت خانه رفت.  اطیح  یها زهیسنگر یاش انداخت و از روشانه  یرا رو فشیک

 به اتاقش رفت. شیلباس ها ضی تعو یکرد و سپس برا یشد و با آنها سالم و احوالپرس وارد

پر از   شهی داشتند و زبانشان هم یاخالق تند تیو عمو هدا دهیآورد، عمه حم  یم ادیکه به  ییجا تا
 حال او را دوست داشتند. نیگونه بودند اما با ا  نیو با همه ا هیو کنا شین

آن ها   شی را مرتب کرد و پ شی موها یتن زد و کم  ی رنگ  یاسی  کید و تونو شالش را درآور  مانتو
 رفت. 

مادرش است.   هیبود که سامان شب نیا شانی که متوجهش شد، سامان بود. نظر همگ یکس  نیاول
 داشت! شهیجنسش خورده ش  ش،ی نایآورد و به قول عمو س یسر درنم  شیاز کارها یمرموز بود و کس

 زد.  شی به رو یلبخند دهیحم

 ؟ یزن  یسر به من نم هیخوشگل عمه. چه خبرا؟ چرا   نیبش  ایب -

 اش نشست. یمبل کنار  یجواب نگذاشت و رو  یرا ب لبخندش

رفتار خوبش هم سامان  لیاز دال یک یکرد، با او خوب و مهربان بود گرچه  یم یهر کس که بداخالق  با
 تر از ارغوان؟هم به یآمد پسرش ازدواج کند و چه کس یبود. بدش نم

 . ومدین  شیفرصتش پ گهید دیببخش -

 دستش گذاشت.  یزد و دستش را با محبت رو ش ی به رو  یگر ید لبخند

 .دید ینم  یبه ارغوان بود. کم حرف و آرام بود اما در چشمانش حس خوب رهی شام سامان خ   زیم سر
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کرد و    یبه او در خودش احساس نم  یسامان به خودش شده بود اما ارغوان حس یعالقه  متوجه
 خواست با عشق ازدواج کند. یدلش م

. چه قهیشده بود، گفت: به به، چه خوش سل نیتزئ  ییبای با نگاه به ساالد که توسط ارغوان به ز دهیحم
 .یو خانوم شد یکرد رییچند سال تغ نیقدر هم تو ا

اش معذب بود و عمه  یها فیتعر ن ینبود اما از ا یانداخت. خجالت ر یسرش را ز  کرد و یتشکر  ارغوان
 آمد.  یهم خوشش نم یاز طرف

 کرد.  امکیبار رو به س نیاو دست بردار نبود. ا اما

 دختر عروس خودمه؟  ن یاومده بود گفتم، ا ایاون موقع که ارغوان تازه به دن  ادتهیداداش  -

 به هم انداختند. یمعذب و ناراحت شدن دخترشان بودند، نگاه یو فرزانه هم که متوجه  امکیس

  ایبرد یرو برا نی هم یهم به شوخ تی. اون موقع هداگهیبود د  یکرد: بچگ یمصنوع یخنده  امکیس
 هم خوشبخته.  یلیازدواج کرده و خ ایبرد گهی گفت اما د یو الناز م 

 زد.  یزورک  یهم لبخند فرزانه

 گفته شه. ییحرفا نیوقتا ممکنه همچ  هی گه،یآره د -

  ییهای حام  نیزد و چه قدر خوب بود که چن  یپدر و مادرش دلگرم شد و لبخند  یها تی از حما ارغوان
 نکردند.  یهم که تجربه کرده بود، پشتش را خال  یط یشرا  نیداشت که در بدتر

  یها تیرغوان هم موقع خورند و ا یکردند که سامان و ارغوان به درد هم نم ی احساس م زیدو ن آن
 خواهد داشت.   یبهتر 

کند که سامان تشر زد:   ینازک کرد و خواست اعتراض  یکه به او برخورده بود، پشت چشم دهیحم
 مامان جان، بس کن. 

 پسرش کرد.  یحواله   زین یداد و چشم غره ا حیترش کرد به ناچار سکوت را ترج  رو

 هم موفق شد. یو تا حد اوردی ب  رونی ب  ینیکرد جو را از آن سنگ یعوض کرد و سع امکی را س بحث
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سامان و   دید یو کارها سرگرم کرد تا کمتر جلو زیاز صرف شام، ارغوان خودش را با جمع کردن م پس
 دهیهاتف کش ینماندند و دوباره بحث به خانواده  ادیز  زی باشد. آنها ن شیعمه و حرف ها ینگاه ها

 کردند. یفدار از آنها طر زیارغوان ن یو فرزانه و حت امکیغر زد و س  دهیحم  شی پ یشد و مانند دفعه 

امروز او و پارسا چگونه  داریرا گرفت تا بفهمد د نایس یاز رفتن آنها، به اتاقش برگشت و شماره   پس
فقط سکوت   شی نداده و در مقابل تمام حرف ها ز یجواب او را ن یگفت حت  یبا ناراحت  نایبوده اما س

 .کرده و سکوت.. 

  یداد و رو رونیشده اش، نفسش را پر حرص ب  دای تازه پ   یپسر عمو یهایاز دست لجباز  کالفه
 . دیتختش دراز کش

 

 * * * * * 

بار   کیکرد.  یبه ساختمان بود و فقط فکر م  رهی و خ  ستادهیشرکت ا یبود که جلو یساعت مین دیشا
رفتن و    انیشد و دو دل بود م  یم مانیبعدش پش یکرد و لحظه  یم داید رفتن به داخل را پقص

 نرفتن. 

 ستادهیهم بگذارد و حال مقابل شرکت ا یچشم رو االتیرا فکر کرد و نتوانسته بود از خ  شبید تمام
 بود.

مقاومت   یبار ب  نیآموزشگاه دنبالش آمد و قصد حرف زدن با او را داشت. ا یجلو نای س روزید
  یفقط سکوت کرد و حت نایس ی شگیهم یگوش سپرد. در طول حرف ها شی و به حرف ها  رفتیپذ

 تلخ نگفته بود.  یکه مملو از حرف ها ی. سکوتاوردی به زبان ن یکلمه ا

که  دیا یآقاجون و خانم جون ب دنیو مشغول به کار شود و به د دیایخواست به شرکت ب  یاو م از
  یم یآمدن او روز شمار  یبود وبرا ماریرا دارند مخصوصا خانوم جون که بد حال و ب دنشید یآرزو

 اش بود.نوه دنیتاب د یکرد و ب 

اران آن بود و تمام خانواده از سهام د  یشرکت خانوادگ نی آن روز ارغوان به خاطرش آمد. ا یها حرف
 داشت.   یجا سهم نیپدر او هم از ا  یعنی نیبودند و ا
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و   حیزدند و دنبال تفر  بیشرکت را به ج نیسال ها را سود ا نیهم به فکر فرو رفت؛ تمام ا باز
کار و   یخودشان بودند و او شب ها از کابوس خواب نداشت و روزها هم در پ یها یخوشگذران 

 بود.  شیها یبدبخت

 یشتر ی جا حقوق ب  نیتواند با کار در ا یآمده بود به او گفته بود که م نیکه با شاه شیپ ی دفعه
 اش را نجات دهد. یکند و وضع زندگ افتیدر

 کرد؟ یرفت و در آن شرکت کار م یم  دیبا یعنی

 کار کند.  نایو در کنار س  ییجا نیخواست در چن   یدلش نم چیه

  ن ی را بردارد و با شاه اشی رفت تا گوش  بشی و دستش سمت ج دیکش یدو دل بودنش، کالفه ا نیا از
خودش بود و جز   یزندگ  نیمنصرف شد. ا  اورده،یرا در ن یحرف بزند و با او مشورت کند اما گوش 

 . ردیبگ  میتصم  شیتوانست برا ینم  یخودش کس 

چشمانش نقش بست.   یو مادرش و بهار جلو چهریپر  یبه ساختمان بود. چهره   رهیطور خ  همان
  یکارش را هم به زود یگشت و از طرف  یم  یخوب یدنبال خانه  دیخانه را هم نداده بود و با یاجاره 

 داد. یاز دست م

را   ینجات بدهد و زندگ  یتوانست از آن آشفتگ  یرا م اشی شد و زندگ یم شتری حقوقش هم ب حداقل
مادر و خواهرش راحت کند و او به خاطر آن دو که تمام کسش بودند، حاضر بود از خودش هم  یبرا

 نبود! یز یبگذرد، غرورش که چ 

 و سمت شرکت گام برداشت.  دیکش یاماند. به ناچار نفس کالفه  ینم شی برا یدیترد یجا گرید

! لباس فرم کارمندان هم برند بود  ی الکچر  نیقول شاهو با کالس بود و به  کیش  یادیشرکت ز یفضا
سالن رفت و   یگوشه  یاشهیزد و سمت آسانسور ش   یتر بود. پوزخند  متیاو گران ق  یاز لباس ها

 اش را فشرد.دکمه

* * * 

با او قرارداد بسته و اکنون هم قصد فسخ   یکه به تازگ ییاز شرکت ها یک ی ریکالفه از بحث با مد نایس
 داد. هیبلند چرخ دارش تک یصندل  یقرارداد را داشت، به پشت
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 کرد که کم آورده. یهم جمع شده بودند و او داشت اعتراف م یمشکالت رو تمام

 شده بود! یهم از وضع شرکت و فکرش عجب آشفته بازار  نیاز خانم جون، آن هم از پارسا، ا آن

 یچشمانش را رو یاگذاشت و لحظه  زی م یفرو برد و سرش را رو اشی جوگندم یموها نایم یدست
  رشی گ بانیکه گر  یاز شر سردرد دی افکار آزاد کند تا شا نی ذهنش را از ا  یکرد کم یهم گذاشت و سع

 رها شود.   یشده اندک

 را برداشت.  یزنگ تلفن بلند شد. سرش را بلند کرد و گوش ینگذشته بود که صدا یاقهیدق

 بله؟  -

 به گوشش خورد. یمنش یصدا

 اومدند و با شما کار دارند. ییآقا هیمهندس،  یآقا -

 ه؟ ی: ک دیاش پرس اش گرفت و با لحن خسته یشان یبه پ یدست

 پارسا دانشور. یآقا گنیم -

و،  ت ادیب نی بگ  د؟یو تند تند گفت: مطمئن عیفراخ شد و سر رتی و چشمانش از ح دیاش پر کش یکالفگ
 تر لطفا.  عی. سردیشون کن  ییراهنما

 زده و با همان بهت، از جا بلند شد و سمت در رفت و در را گشود. جانی ه سپس

 داخل آمد، کوتاه و سرد گفت: سالم.  پارسا

 شد که پارسا به شرکت آمده، آن هم به خواست خودش. ی با شوق نگاهش کرد. باورش نم نایس

 پر از محبت جوابش را داد. یو لحن  ییخوشرو با

 .یسالم پارسا جان، خوش اومد -

سرد به او و  یاز هم باز کرد که پارسا نگاه  دنشیبه آغوش کش یرفت و دستانش را برا سمتش
کرد؟! آن هم   یشده بغلش هم م دایتازه پ یعمو نی داد ا یاجازه م دیبا یعن یدستانش انداخت. 

 به او ماند. رهی خ ظیغل یکلنجار رفتن با خود حاضر به آمدن شده. با اخم ها  یرا که با کل ییاو
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. ناراحت و غم و دیرا پس کش  شیاز کارش منصرف شد و دست ها د،یکه واکنش او را د نایس
  یاما به رو ردی داد که او را در آغوش بگ یاجازه نم یاش حتدر دلش خانه کرد که برادر زاده یحسرت 

 زد. یبخند و ل  اوردیخودش ن 

 اتاق بزرگش کرد. کیش یبه مبل ها یا اشاره

 .یخوش اومد یل ی. خنیبش  ایب -

 از مبل ها نشست.  یکی  یتعارف رو یحرف و ب  یب  پارسا

 ارن؟ی بگم ب یخور  یم یبلند شد و گفت: چ  عیگرفت اما سر  یجا شیمبل رو به رو  یرو نایس

 . یچ یانداخت و کوتاه پاسخ داد: ه  گرشید یپا  یرا رو  شیپا پارسا

 برگشت.  شی داد و سر جا  کی را برداشت و سفارش دو قهوه و ک یگوش

 رفت!  ادمی یهم تعجب کردم و هم خوشحال شدم که همه چ دنتیاون قدر از د -

  یبیس  ییبرد. گو  یم یبه شباهتش با هاتف پ شتری ب  د،ید یشد. هر وقت که او را م رهی به او خ 
 سط نصفشان کرده بودند. بودند که از و

 . یو چه اخالق یبود، چه ظاهر  هتیشب  یلی افتم. خ یهاتف م ادی  نمت،یب  یهر وقت م -

 . نمتیب یخوشحالم که م یل یاما خ یزد: باورم نشده هنوز که اومد یکه لبخند  دیاز پارسا نشن یجواب

 خرسند نبود. دنشیحس نگاهش کرد. او برعکس اصال از د  یب  پارسا

 جا واسه کار.  نیمقدمه گفت: اومدم ا یب

 پررنگ شد.  نایس  لبخند

 ؟ ی کار کن یکه دوست دار  شگاهی. تو آزمایاالن استخدام نی. تو از همیهم عال  یل یخ -

هم از او   نیرفت. هم گ  یرفتارش خرده نم نیهم به ا نایاکتفا کرد. س یتنها به تکان دادن سر   پارسا
 بود!  متیغن
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 سرکار.  ا یب  یخب، از هر وقت که دوست دار  یل یخ -

 تکان داد.  یباز هم سر   پارسا

 نا؟ یخانوم جون ا دنید یای ب یخوا  یم یک -

  ادینم ادم یکنم اما  یجا کار م  نیا امی: من گفتم مدیدر حدقه چرخاند و خونسرد پرس  یچشم  پارسا
 . یکس دنید امی خوام ب   یگفته باشم م

. او به مادرش قول داده بود که هر طور شده پارسا را به  دیدانست چه بگو ی نگاهش کرد. نم  نایس
 . مارشی خواهد آورد، مادر ب دنشید

 ؟ ین یکدوم رو بب چیخواد ه یدلت نم  یعنی -

 چیه یشود اما با گفتن "نه" کوتاه و قاطع او که جا یداشت پارسا به فکر فرو رود و احساسات  انتظار
 شد.  دیناام دشیگذاشت، ام  ینم  یبحث

 

 باعث شد هر دو سکوت کنند. یآبدارچ آمدن

 قهوه را دستش گرفت و به لب برد و نگاهش را به پارسا دوخت.  فنجان

قهوه،   نیاز احساس بودند و همچون ا  یسرد و ته خی یاش چون تکه ا یاکه چشمان قهوه ییپارسا
 تلخ. 

 که من برم.  یکن  یگفت: اگه استخدام نم دیکه سکوت او را د  پارسا

  یتون ی م یو هر وقت که خواست ی. گفتم که استخدامنیگفت: نه، نه، بش  عیهول شد و سر نایس
که  یبه منش گمیات رو آماده کنم. قرارداد هم متا پرونده  اری روز ب هیسر کارت. فقط مدارکت رو  یایب

 کنه و امضاش کن. میتنظ

 جا بلند شد.  از

 مونه. من برم.  ی نم  یز یچ گهیپس د -
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 هم برخاست.  نایس

 . ایب ینه، هر موقع که خواست -

 کرد.  شیصدا  نایتکان داد اما قبل از رفتنش س یو خداحافظ  دییتأ ی به نشانه  یسر  پارسا

خانوم جون. به  دنید ایکنم ب ی اما پارسا جان، ازت خواهش م  یش یم یدونم ناراحت و عصب یم -
 .رهیسراغت رو ازم نگ ستیروزم ن  هیو  زنهیپر م دنتیخدا دلش واسه د

ماندن او   یگونه برا نیدلش به حال او که ا یافقط لحظه  ،یاتنها لحظه  دینگاهش کرد و شا پارسا
دلت به حال   دیبه خودش تشر زد: نبا  عیسر یل یسوخت اما خ ماریزد و آن خانم جون ب  یبال بال م

که   ادتیشما رو نابود.  یکردن و زندگ  رونیهستند که بابات رو ب  ییهمون ها  نایکدوم بسوزه، ا چیه
 نرفته؟!

متوجه   یو ذوق از آمدنش به شرکت را به خوب یدور  نیتوانست حسرت از ا  یافتاد؛ م نایبه س ینگاه
 . دینه بگو شیپ یدفعه  یشود و نتوانست باز هم به تند

 کنم. یبهش فکر م -

 رفت.   رونیاز اتاقش ب  نا،ی بدون دادن مهلت جواب به س سپس

جا هم خوب بود که پارسا حاضر شده بود با    نیزد. تا هم  ینگاه کرد و لبخند  اشی خال یبه جا نایس
 . دیایجا ب نیخودش به ا یپا

 دستش داخل شد.  یبه در خورد و ارغوان با کاغذ و پرونده ها یاتقه

 شده عمو؟ یز ی: چ دیبود، متعجب پرس رهیخ یو با لبخند به گوشه ا ستادهیا اکه سر پ نایس دنید با

 .نجا یپارسا اومده بود ا -

 گفت؟  یم ی ! خب چ ؟یگفت: جد  یو کنجکاو جانی ه با

  م،یکن شی برا اومدن به شرکت راض میتونست ی. وقتدیکرد و او جواب داد: نگران نباش  فیتعر شیبرا
 . میکن یم شیخانوم جون هم راض دنید یبرا
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 ه؟یچ نای: ادیدست ارغوان پرس  یتکان داد و با اشاره با کاغذها یسر  نایس

 . شونینی بازم روشون کار کردم، آوردم که بب -

 

 * * * ** 

 را باز کرد و موتورش را به داخل هول داد و در را پشت سرش بست.  در

 بودند.  یسبز  در حال پاک کردن نویو م چهر ی همراه با پر حهیمل

به او    یتوجه نکهیپارسا و با ا دنی از د شهیاما مانند هم  نویداد که هر سه جوابش را دادند. م یسالم
هر چه قدر هم  ،یهر چه قدر هم معمول یاکلمه  یو حت ندی داد اما دوست داشت او را بب ینشان نم
 با او هم کالم شود. ی کوتاه ول

 گذاشت و داخل خانه رفت.  اطیح  یاعتنا به او، موتورش را گوشه  یاما ب پارسا

 انتخابش؛  نویعالقه را بفهمد اما نه اکنون زمان ازدواج او بود و نه م  نیتوانسته بود ا خوب

کرد و به   ینم دایفکر به ازدواج هم پ یبرا یحت  یآن قدر دغدغه و مشکل داشت که فرصت خودش
 در آن گم بود."  اسمنیقول معروف "آن قدر سمن داشت که 

داد با  یم حی به او نداشت و ترج  یبود اما حس دهی ند یگاه از او بد چیبود و ه یدختر خوب  نویم
  یااما چاره  دیرس  یرحمانه به نظر م  یب  یکم دیموضوع را به او بفهماند، شا نیها، ا  یتوجه  یب نیهم

 نداشت.  گرید

 تخت ولو شد.  یرو  یه اتاقش گذاشت و با خستگب پا

رفت و با او از لحاظ   ایکه هم سن االن خودش بود که از دن یبه قاب عکس پدرش افتاد. پدر  نگاهش
 زد.  یشباهت مو نم 

که دل تو رو   نایدارم. ا نایفکر و نقشه واسه ا یبه عکس عکس آرام و زمزمه وار گفت: بابا، من کل   رهیخ
وقتم اونا رو که   چیو ه رهی نم ادمیمامان رو  یوقت اشک ها چیشکستند و مامانم رو آواره کردند. ه

 بخشم. یما بودن رو نم  یکوفت یزندگ نیمسبب ا
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 لبش نشست و از جا بلند شد. یرو  یپوزخند

 

 یه بود و به او غذا مکرد را در آغوش گرفت یم  طنتیبهار را که ش چهریحال خوردن ناهار بودند. پر در
بهم غذا   دیبا ییدا گهیهمش م ،یبچه رو لوس کرد  نیرو به پارسا غر زد: از بس ا ن یداد و در همان ح

 خوره. یبه زور غذا م یستی که ن ییبده. وقت ها

 وروجک.   نمتیجا بب   نیا ایگفت: ب یکرد و رو به بهار با مهربان یاخنده   پارسا

 نشست.  اشیی دا یپا یآمد و رو رون ی و شوق از آغوش مادرش ب جانیبا ه بهار

 . دیبلند خند یکنار گوشش گفت که بهار با صدا یز یاو نشاند و  چ یگونه  یمحکم رو یابوسه  پارسا

  یاز ته دل دعا کرد که اوضاع زندگ  حهیکردند و مل  یبه آن دو نگاه م یبا لبخند ز ین حهی و مل چهر یپر
 آمد. یپدر شدن به او م  بیبرود. و عج اشی و سر زندگ ردی سا سر و سامان بگو پار ابدیشان بهبود 

 کردم.  دایپ  دیمقدمه گفت: کار جد یب  پارسا

 هست؟  یانشاهلل. حاال چه کار  یگفت: به سالمت یبا خوشحال  حهیمل

 تازه کشف شده.  یحس گفت: تو شرکت عمو یزد و ب   یپوزخند

 ؟ ی: جددیزده پرس جانیه چهر یپر

 دنشون؟ید میبر ی. موافقنمیرو بب  شونه یکنجکاوم و دوست دارم بق  یلیاضافه کرد: من خ سپس

 گذاشت و از سر سفره بلند شد.  نیزم شی پا یبهار را از رو  پارسا،

کردن   رونیکه بابام رو ازش ب  یاما من پامو تو خونه ا دیبر  د،یخواد. شما دوست دار یمن که دلم نم -
 کدوم از اونا ندارم. چیهم با ه یذارم و کار  ینم

 . دیاز جا برخاست، به اتاقش رفت و در را به هم کوب سپس
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نمرات باال و   دنیاز د نایداد و س لی تحو نایکه الزم بود را به س یروز بعد به شرکت رفت. مدارک  صبح
توانست   یشک م   یهوش و ذکاوت او شد و ب نیکه نوشته و منتشر نکرده بود، غرق در تحس یمقاالت

بود، آن  همؤثر باشد. قراردادش را هم امضا کرد و  مشغول کارش شد اریدر شرکت و روند کارها بس
  یشرکت  نیخواست در چن  یدلش م شهیآن شرکت معروف و معتبر. هم ی شرفتهیپ شگاهیهم در آزما

 مشغول به کار شود. 

اومد، بهش  شی براش پ یل رو به ارغوان گفت: حواست بهش باشه و در مورد کار اگه  سوا نایس
 بده.  حیتوض

هم  ییبودن و چند تا یکاراش عال  دم،یاضافه کرد: مدارکش رو که د نایتکان داد که س یسر  ارغوان
تونه کمکت کنه.   یحتما م ،یر یاز اونم کمک بگ یتون یدانشگاه بوده. م یمقاله نوشته و از نخبه ها

 . ریو به دل نگ  ریاتفاقات اخ  نیا یر پابذا ،یهر چ ای وقت باهات تند حرف زد  هیفقط اگه 

زد:   ینسبت به آن پسر داشت، لبخند  شیکه عمو یها و محبت  یتکان داد و به نگران  یسر  ارغوان
 چشم. 

مخالفت   امد یآمد اما دلش ن یخوشش نم چیبه پارسا نداشت و از اخالقش ه یکه حس خوب  نیا با
 بود.  دهیرا به خاطر آمدن پارسا د  شیکه ذوق و شوق عمو یکند زمان 

کارمندان چرخاند و چشمش به پارسا افتاد که با محلول ها  انی کارش برگشت و نگاهش را م سر
 و اخم آلود.   یاش جدچهره  شهیمشغول بود و مانند هم

رفتار کند و    متی کرد، او با مال یکرد اگر هم با او بداخالق  یرا سمت او برداشت و سع شیها قدم
 نکند.  اشی عصب

نکرد و همچنان مشغول   ییآمدنش شد اما اعتنا یمتوجه  زیشد. پارسا ن  اشرهی و خ ستادیا کنارش
 کارش بود. 

 . میکه قصد انجامش رو دار یروند کار  یدرباره  دیخودش بپرس  ایاز من  نیدار  یعمو گفت اگه سوال -
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تکان داد و   ن یبه طرف یفقط سر  بدون نگاه کردن به او یبدون آن که دست از کار بکشند و حت   پارسا
 جوابش را نداد.

 مغزش بود! یرو شی نگاه پر حرصش را از او گرفت. رفتارها ارغوان

 

 خورد.   یگذشت و ارغوان از دست پارسا فقط حرص م یهم م یاز پ روزها

کارها و    یرفت و درباره   یزودتر م یبدون گرفتن مرخص  یآمد، گاه  یبه سرکار م ریاوقات د یگاه
با ارغوان بحث و دعوا   هودهیب یزها یسر چ  ای کرد و  یو اهمال م  یکه به او داده بودند، کوتاه  یفیوظا

قول  بهاوقات هم  یداد اما گاه یجوابش را نم  شی به خاطر عمو یانداخت و ارغوان گاه یراه م
 بحث با او بگذرد.  رینتوانست هم از خ یشد و نم  ی پررو م یادی خودش ز

 بود.  امدهیانداخت. االن هم ساعت ده بود و هنوز ن وارید  یه ساعت روب ینگاه

کرد که   یم زی و آنال یبررس دی کرده بود و تمام کارها را خودش با شگاهیپارسا را مسئول آزما نا،یس
 کرد. یم  یداد و کوتاه یکارش را انجام نم

تفاوت و خونسرد   یکامال ب یاآرام و شمرده و چهره  ی گذشته بود که پارسا با قدم ها یاقهیدق ده
 را داد.  هیداخل آمد و جواب سالم بق

 مهندس؟  یزد: آقا شی با حرص صدا ارغوان

 اعصاب خورد کنش، سمتش برگشت.  یبا همان خونسرد   پارسا

 بله؟  -

 به ساعت داد.  زین یابه جانب نگاهش کرد و اشاره  حق

 ن؟ یرو بگ   رتونی تاخ  لیدل شهی. مستقهیشرکت از هشته. االن ده و ده دق  یساعت کار  -

  یخاطر سرش را کم نی. ارغوان قدش کوتاه تر بود و به همستادیا شیبرداشت و رو به رو یقدم  پارسا
 بر لبش نشست.  یآورد و به او نگاه کرد و پوزخند نییپا
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 بدم.   حیبه شما توض   نمیب  ینم ی لیپس دلباشه.  سیدونم اون عموت رئ  یکه م ییتا جا -

 به چشمان سرد پارسا شد.  رهی با نگاه پر حرصش خ ارغوان

داده بشه اما به خاطر   لیهر چه زودتر انجام شه و تحو  دینشده و با یکار هم هست که بررس  یکل -
 شما عقب افتاده. یها یکوتاه نیا

 باال انداخت.  یا شانه

 ! یخب که چ -

 نشست.  اش ی شانیپ یرو  یاخم

که بهتون داده  یت یو مسئول دیرو کنار بذار هاتونی نظم  یب  نیو ا های لجباز  نیکه ا ستیبهتر ن یعنی -
 !ن؟یشده رو انجام بد

 او داد.  اهیباال انداخت و نگاهش را به چشمان س ی اشانه   الیخ  یب  پارسا

  یجام و م   نیا رینکن. بعدشم من مد فیتکل نییکنم، توام واسه من تع یدلم بخواد م یمن هر کار  -
 که؟! یفهم  یعذرت رو بخوام. م یتونم حت

او اعصابش را بدجور به هم  یها  یال یخ  یو ب  یخونسرد  نیزد و ا یاز حرص نفس نفس م  ارغوان
 هم به او بدهکار شده بود! یز یچ  کی  یی. گوختیر یم

 رو به عمو بگم. نایمن مجبورم ا -

 . یهر جور راحت -

 او در نظر گرفته بودند رفت. یکه برا ینگاه از چشمان پر حرص او گرفت و سمت اتاق  سپس

شد چرا   مانیو گفتن ماجرا را کرد اما پش  نای س شیقصد رفتن پ یا. لحظه دیکش یانفس کالفه  ارغوان
ه کارش نداشته ب یو کار  ریفقط خواهد گفت که به دل نگ دیهم بگو نایکه خوب دانست اگر به س

 باش. 
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اطالعات را نوشته بودند برداشت   یسر  کیآن محاسبات و  یکه رو ییو برگه ها دیکش یاکالفه  پوف
 و سمت اتاق پارسا رفت. 

خواست  او را به حال خود رها کند و    یخواهد انجام دهد و نم یدلش م یداد هر کار  ینم  اجازه
 راحت بگذارد!

 و داخل رفت.  د یکش نییرا پا رهیدستگ د،ینشن یبه در زد و چون جواب یا تقه

 نیاتاق در نداره که هم نیگفت: ا  یدرآورد و با لحن تند  شیاش را از گوش ها  یبا اخم هندزفر   پارسا
 تو؟   یایم یجور 

در زدن منو  یصدا نیتو گوشته، توقع دار یهندزفر  ی نابعال ج یجواب داد: وقت یهم به تند ارغوان
   ن؟یبشنو

  لیدختر به قول خودش از دماغ ف نیکه متوجه شد حق با اوست، بحث را عوض کرد؛ عمرا از ا پارسا
 کرد!  یم یافتاده عذرخواه

 ؟یاومد یخب حاال واسه چ -

 دستش کرد. یبه پرونده ها  یا اشاره

 .میبشه چون اصال وقت ندار یهر چه زودتر بررس دیبا نایا -

 داد. زی به م یاش برد و اشاره ا یسرش را داخل گوش یالی خ یب  با

 . نمیب  یجا بعدا م نیبذار ا -

کرد: فقط زود   دیدوباره تأک دیاش را د  یال یخ  یو ب یگذاشت و چون خونسرد  زیم  یها را رو پرونده
 نره.  ادتون یانجام شه.  دیبا

 .گهیبرو د  خب، یل یخ -

اش را   یاش مشغول شد و هندزفر   یداد و دوباره با گوش  هیچرخانش تک  یبلند صندل  یبه پشت سپس
  یچندان دیآمد. ام رونی گذاشت و ارغوان نگاه پر تأسفش را از گرفت و از اتاقش ب شی داخل گوش ها

 به انجام دادن کار توسط پارسا نداشت. 
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  ادداشتیرا    شیها افتهیمتر رفت و کارش را شروع کرد و با دقت  phکالفه، سمت  ینفس دنیکش با
 کرد.  یم

 شگاهیآزما یو در تمام  ردیگ یمورد استفاده قرار م  دروژنیه ونیغلظت  نیی تع یاچ متر برا ی) پ 
 کند.(  یم یر ی محلول را اندازه گ یدی کاربرد دارد و قدرت اس ییو دارو  یمیش یها

  یآمد و خداحافظ  رونی که از اتاقش ب یدر حال دیانجام کارش بود که پارسا را د طور مشغول همان
 گفت.  ییبلند باال

محکم و   ی داد انداخت و با قدم ها یدرهم نگاه به ساعت که دوازده را نشان م یبا اخم ها ارغوان
 کرد.  شیبلند سمت پارسا رفت و صدا

 مهندس؟  یآقا -

 و به طرفش برگشت.   ستادیا پارسا

 ه؟ یباز چ  -

 ن؟ یکرد  یپرونده ها رو بررس -

 کند. تی او را اذ شتریرا به آن راه زد تا ب  خودش

  نی! من مجبورم ان؟یدی! چرا کارتون رو درست انجام نمیبه من نداد یز یکدوم پرونده؟! شما که چ -
 هاتون رو گزارش بدم.  یکم کار 

 شود. یکرد از حرص دود از کله اش بلند م یحس م ارغوان

 هم انگار بدهکار شدم!  یز یچ هی -

 آخرت باشه. یدفعه  یندارم ول  تیدفعه کار ن یگرفت و گفت: ا شی راه خروج را در پ  پارسا

 حرص زد: کجا؟  ارغوان

 به ارغوان شد.  رهیو با خشم خ ستادیا شیفاصله رو به رو یدرهم با کم یبا اخم ها  پارسا
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تو    یکن یم  یدخالت و فضول یاز حد دار  ادیز گهید رم؟یواسه رفت و آمدم هم از تو اجازه بگ دیبا -
 هم نداره. یربط چیکه به تو ه  ییمن، اونم کارا یکارا

 صورتش تکان داد. یجلو  زی آم دیانگشت اشاره اش را تهد سپس

نداره من  یبه تو ربط   ام،یم یو ک  رمی م ینداره من ک  ی. به تو ربط گمیم یچ  نیخوب گوش کن بب -
رو ندارم. در ضمن    یکیتو  یقدر رو مخ من راه نرو که اصال حوصله  نینه، ا  ای دمیکارام رو انجام م

افتاده   لیلوس و ننِر از دماغ ف  یجواب پس بدم، به تو، دختره   یتو گوشت فرو کن که به هر ک نمیا
 . دمیجواب نم

 یبلندتر گفت: واسه چ ییجلب شده بود که با صدا شی بلند پارسا و حرف ها یبه صدا یهمگ توجه
 . دیکارتون رو بکن د؟یکن یبر و بر ما رو نگاه م

 یبه ارغوان که مات و مبهوت مانده بود، نگاه سردش را از او گرفت و با قدم ها یبا پوزخند سپس
 اش، از دور شد.  یشگیمحکم هم

 پارسا دوخت.   یخال یو بهت نگاهش را به جا  یبا ناراحت ارغوان

با او حرف بزند؟ مگر چه گفته بود و چه کار کرده بود؟ چه  نیطور به خودش اجازه داده بود چن چه
 کرد؟  یم  نیپسر مغرور و بداخالق به او توه نیا یحق

 گذاشت.  یم انیموضوع را در م نایحتما با س  دینداشت! با یا دهیفا

  شگاهیاز آزما اورد،ی درب زیرا ن  شیدستکش ها یکند و حت   ضیرنگش را تعو  دیفآن که روپوش س  بدون
 شد.  یآمد و وارد قسمت ادار  رونیب

از جانب او، در را گشود و داخل   دیی بفرما دنیبه در زد و پس از شن  یو تقه ا ستادیا نای اتاق س یجلو
 رفت. 

 درهم ارغوان متعجب ماند.  یلپ تاپ باال آورد و از اخم ها یسرش را از رو نایس

 شده؟  یچ -
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اون همه آدم  ی. جلوامیپسره کنار ب  نیتونم با ا ی: عمو من نمد یاز مبل ها نشست و نال یک ی یرو
با کاراش   گهیکنم جوابش رو ندم اما د یم یکنم و سع یمراعات م یحرف بارم کرده و منم ه یکل

 پسره! نیکار کنم از دست ا یچ دی دونم با ینم گهین که د. مارهیحرصم رو درم

کرد او را آرام    یاز لجاجت است، اما سع یهمگ دیفهم یدانست و م یها را م نیکه خودش هم ا نایس
 کند.

 باهاش حرف بزنم. یامروز جد نیهم  دمیتو خودت رو ناراحت نکن. خودم قول م -

 زد.  یپوزخند

  دیذره کار مف  هیاز  غیبردن. ساعت ده بود که اومد و االنم رفت و در فیاالن تشر نیآقا پارساتون هم  -
 آدم انجام بده! نیکه ا

 .دینفس کالفه اش کش نایس

 کنم به کار.   بندشی پا یجور  هی دی. با زنمیخب، فردا حتما باهاش حرف م  یل یخ -

 ؟ یچه جور  -

 .گمیرو بهش م دهیمزا یماجرا -

 کنه؟! یقبول م یجور  نیا ینعی -

 اش را به ارغوان دوخت.  یجد نگاه

کاراش به    نیدونم تموم ا یو االنم م هینباش. از هر لحاظ پسر خوب  نیقدر به پارسا بدب نیارغوان، ا -
بدتر   نیهم بود از ا گهید یکس  دیکامال حق داره و شا یدون  یبا ماست که خوب م یخاطر لجباز 

 ممکن بود رفتار کنه و واکنش نشون بده.

 آرام گرفت.  یداد و کم شیکه از او حرصش گرفته بود اما حق را به عمو نیبا ا ارغوان

 زد. ش یبه رو یلبخند نایس

 االنم برو سر کارت و خودت هم ناراحت نکن. -
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 سر کارش برگشت. دوباره  ،یجواب نگذاشت و از جا برخاست و با گفتن چشم  یهم لبخندش را ب  او

 

* * * 

 

زد تا قبل از    رونی زودتر از خانه ب شهیصاحب خانه کارت به کارت کرد و مانند هم  یاجاره را برا پول
 کند.  یخورد را مسافرکش یکه به او م ییرهای هم با موتورش مس یرفتن به شرکت کم 

 رفت.   یم  زیگذشت و به آموزشگاه ن  یاز رفتنش به شرکت م یهفته ا کی

کرد و با   یم  یکوتاه شیو در کارها چاندی پ یم یلجباجت به قول یاز رو شهیشرکت را مثل هم  البته
 انداخت.  یارغوان هم بحث و دعوا راه م

  یبرده بودند و به خانه  ادیاتفاقات را از  نیبود که تمام ا  نیسر سنگ چهریهم با مادرش و پر یکم
 دنشیهم به د یعالقه ا  نیبود و کوچکتر دهیبار هم او را ند  کی یکه حت یپدربزرگش رفتند، پدربزرگ

 داشت.  جونشاز آقا  یبی و نفرت عج ندی خواست بب ی دلش نم زی را ن هینداشت، نه تنها او، بلکه بق

  شیزده بود و مدام از آن خانه و آدم ها جانیآنها حس شور و شوق داشت و ه  دنیاز د چهریپر اما
 کرد. یم فیاو تعر یبرا

دارد، از خانم جون و مهر و محبتش، از عموها و   ی قلب مهربان تیجد  نیگفت که در ع یاجون مآق از
ها  نیو فرزندانش که به خاطر آنها به آنجا رفته بودند و تنها واکنش پارسا به تمام ا  شانیعمه ها

 فقط و فقط سکوت بود...

  یکه در دلش تلنبار شده بود را بازگو م  ییحرف ها نیشد و تمام ا یشکسته م  یروز  دیکه شا یسکوت
 کرد.

طول  د،یرس  یبه ساعتش انداخت. تا به شرکت م یرا از او گرفت و نگاه هیکرد و کرا ادهیرا پ  مسافر
 . زدی و ارغوان باز هم سرش غر م دیکش یم

 لبش آمد و با خود گفت: حقشه!  یرو یارغوان خنده ا یغر زدن و حرص خوردن ها یادآور ی از



 در غم خود شادم 

108 
 

  یهم در زندگ  یسخت یذره ا یفراهم بوده و حت شیکه هر چه خواسته برا دید  یم یرا دختر  نارغوا
 و خودخواه و مغرور است.  دهیاش نکش 

 . دیرس  ریبا تأخ شهیشرکت به راه افتاد و مانند هم  سمت

 کرد.  شی شرکت صدا یمنش ،یشرکت که شد، خانم تقو داخل

 کارتون داره.  سیرئ یمهندس، آقا یآقا -

 از جانب او، وارد اتاقش شد.   دیبفرمائ دنیبه در زد و پس از شن  یرفت و تقه ا  نای طرف اتاق س به

 سالم. -

 کرد.  یم  ییخودنما نای س یشانیپ یرو  یاخم

 .ری بخ دنیسالم آقا پارسا، رس -

 کرد. یهم اخم  پارسا

 .یگفت کارم دار  یمنش -

رفت، فرصت حرف    یآمد و زود م یم  ریچند روز از بس که پارسا د نینگاهش کرد. در ا یالحظه نایس
با او صحبت کند که به او زنگ هم   یداشت رو در رو و حضور  مینکرده بود و تصم دایزدن با او را پ

 نزده بود. 

 شروع به حرف زدن کرد.  اشی لحن جد با

حداقل   ،یست یکردم با ما دوست ن یفکر م  ؟یادچند تا پروژه دست تو بوده و انجامش ند یدون  یم -
 ؟ یفهم  یشرکته. م هیکارات عل  ی! اما همه گهید یستیدشمن هم ن

داد و نه به حرف   ینه به حرف او گوش م شیهایلج و لجباز  یکرد و حق را به او داد. از رو سکوت
 ارغوان.

خواست ناراحتش کند البته   یشورش را درآورده بود اما نم گریتا آرام شود. پارسا د دیکش  ینفس نایس
 آقاجون هم از دست او دلش پر بود.  یبه خانه   روزشید امدنیکه به خاطر ن
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 به مبل کرد.  یااشاره 

 بدم.  حی رو برات توض زای چ یسر  هیتا  نیبش -

 حرف نشست و منتظر نگاهش کرد.  یب  پارسا

 یحاضر  یلج و لجباز  یو از رو ادیام خوشت نم ن و خانواده دونم که از م یپارسا جان، خوب م نیبب  -
  نیاز مسائل شرکت. ا یمشکالت رو جدا کن  نیخوام که ا  یکه به ضرر ما باشه اما ازت م یکن  یهر کار 

جا   نیبه ا تا دمیسال ها کم براش زحمت نکش نیمهمه و منم تو ا یلیام خشرکت واسه من و خانواده
. قول  یکن شونیی و راهنما یتو انجام کارا کمک کن هیخوام به بق ی. ازت م هی. توام که کارت عالدهیرس
 ؟یدیم

 نماند.  شیجز قبول برا یشد او هم چاره ا  یدرست که باعث م شیبود و حرف ها  یمنطق نایس

اش رو  له. حوصکنهیم  یو امر و نه  زنهی و همش غر م شهی من م چیپاپ یلیات خ دختره، برادرزاده  نیا -
 ندارم. 

 گفت.  ی م یگر ید ز یهمه حرف زده بود و پارسا چ نیاش گرفت. ا خنده نایس

به   یز یکند چ یم یکرده و گفته بود پارسا هر کار  تی گله و شکا یباز هم قبل از آمدن پارسا کل  ارغوان
 بودند. ری کارد و پن  بیدو عج نیو ا دیگو یاو نم

 توام سر به سرش نذار. خوبه؟  یبهت نده ول ریگ گمیخب، به ارغوان هم م یل یخ -

 با اکراه تکان داد که اضافه کرد: حاال اون همه که من حرف زدم، قبوله؟  یسر 

خسته شده   شیهای خواست قبول کند اما خودش هم از لجباز  ی مردد به او انداخت. دلش نم ینگاه
 بهتر بود.  شی گونه برا نیبود و هم ا

 حله.  -

 درمورد کار بگم.  دیهم با گهید زیچ هی -

 و منتظر به او چشم دوخت.   کنجکاو
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خوام    یو ازت م شهیم یعال  میکه اگه ببر ستدهیمزا هیهامون در حال حاضر شرکت تو از هدف  یکی -
  یتون یدونم که خوب م  یدارم و م نانی و هوش تو اطم ییچون به توانا یکار کمک کن نیا یکه تو

 .یکه الزمه رو انجام بد ییکارا

 کار کرد؟ یچ دیبا ؟یا دهی: چه جور مزا دیبا لحن خونسردش پرس  شهیشد اما مانند هم مشتاق

 

مبل   یبلند شد و رو  زشی آمد و از  پشت م  نییپا تشیاز موضع جد د،یمشتاق پارسا را که د نگاه
 داد:  حیانداخت و توض  گرشید یپا یرا رو شی مقابل او نشست و پا

هست  گهیشرکت د هی. االن گهیشرکت ما و چند شرکت د  نیبرگزار بشه ب  یقراره به زود دهیمزا هی -
  یتو یر یچشمگ شرفتیداره و پ یی. چون شرکت اونا هم اعتبار باالشهیما محسوب م یجد بیکه رق

  یلیما خ یهم کار رو برا نیاز ماست  و هم  شتریداشته و قدمت شرکتشون هم ب تشیمدت فعال
 . کنهی سخت م

  شرفتی تونه باشه برا پ یگذار م ر یکه چه قدر مهم و تأث یدون یها هم خودت م دهیجور مزا نیا 
 . میکن شرفتیپ یو کل  میمعتبرتر قرارداد ببند یبا شرکت ها میتون  یم م،یشرکت و اگه توش برنده ش

 کرد که ادامه داد: یمشتاقانه نگاهش م پارسا

  یفرمول رو مهندس ییجورا هی  یعنیفرمول مهمه؛  هیهم مربوط به کشف  میکه قراره انجام بد  یکار 
  بایگفت تقر شهیم دشیو تول ابهیکه کم ییدارو هیفرمول  اد،یتا اون ماده به دست ب میمعکوس کن 
 مهم ک یل یو خ ستین  ییدارو ییشرکت ها یباالش هم وارد کردنش به صرفه  متیق  لیصفره. به دل

 .شهیوارد م

 داد.  یاو گوش م یبا دقت به حرف ها  پارسا

انجام شه  د یالزم با یها یو بررس  قات یزودتر و تحق یهر چ دیچون با شه؟یبرگزار م یک دهیحاال مزا -
 دارو الزم باشه. ی هیته یماده هم برا یسر  هیو ممکنه 

کند تا   ریتکان داد و از ذهنش گذشت که خوب فکرش را توانسته درگ شیبرا د ییتأ یبه نشانه  یسر 
 ها صرف نظر کند.  یاز آن لج و لجباز 
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رو    میکه در نظر گرفت یرقم گهیتا چند روز د دیو با شهیبرگزار م دهیمزا گهید یکامال درسته، دو هفته  -
گرفتم  میکه تصم یم رق یاما هنوزم برا شهیمشخص م اشجه یو چند وقت بعد هم نت میاعالم کن

 دارم.  دیترد

 ن؟ یبه من بگ شهی: رقم رو م دیپرس  متفکر

شد اما پارسا هم که هر  یاز آن خبردار م دینبا یبود و هر کس یسر  دهینگاهش کرد. رقم مزا مردد
 نبود! یکس

 . یخواد بگ  ینم الش، یخ  یگفت: ب  دی را د  دشیکه ترد پارسا

او  یدرباره  یاش برود، از چند نفر پارسا و خانواده دنیرا کنار گذاشت. قبل از آن که به د  دشیترد
شد که  یهم باعث م  نیکردند و هم ادی از او  یبه خوب  یو پرس و جو کرده بود و همگ قیتحق

 ناخودآگاه به او اعتماد داشته باشد. 

باخبر شه و چون توام قابل   دینبا یست و کس محرمانه  یز ی چ نیکه همچ  یتون یاما خودت م  گمیم -
 دونه. ی نم  ی. جز ارغوان هم کسگمیبهت م یاعتماد

 ه؟ ی: نظرت چد یاش را به پارسا گفت و پرسرقم در نظر گرفته سپس

 انجام داد. ییحساب و کتاب ها عی سر یل یفکر فرو رفت و در ذهنش خ به

و احتمال شکست ما باال   رهی گحدودها در نظر ب نیهم یهم تو بی اما ممکنه رق هیمعقول متیق -
 . رهیم

مبلغ را   کی محاسبات و حدس و گمان ها،  ی تکان داد. سپس با مشورت و کم یهم متفکر سر  نایس
 در نظر گرفتند. 

 زد. ش یبه رو یلبخند نایس

 .یکه کرد  ییممنون از کمک ها -

 از جا برخاست و جواب تشکرش را هم نداد.  تیبا همان جد  پارسا

 ؟ یبا من ندار  یکار  -
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 نه، اما... -

 ؟ ی: اما چد یرا که نصفه گذاشت پرس حرفش

 بود.  یروز خوب روزیاما د -

 . شانی شان است و دورهمبه خانه  چهر ی که منظورش به رفتن مادرش و پر دیفهم

 . یایظر بود تو بخانوم جون همش گوش به زنگ بود. انگار که همش منت  یول -

 . یاومد ی: کاش مد یکش یآه  نایرا برگرداند و س شی رو  پارسا

 به او، از اتاق خارج شد. یبدون دادن پاسخ تی ماند اما در نها رهیمکث کرد و به او خ یا لحظه

دور هم جمع شده   یکه همگ دیگذاشت، ارغوان و چند نفر از کارمندان را د شگاهیکه پا به آزما نیهم
 کردند.  یو سرشان داخل لپ تاپ بود و با هم بحث م 

توانست    یکه م ییکرد و تا جا ی به بهتر شدن اوضاع شرکت کمک م دیافتاد. با نایس یحرف ها ادی
 کرد.  یم  ییآنها را راهنما دیبا

 چه خبره اونجا؟  -

تو   دیینازک کرد و طعنه زد: شما بفرما  شیبرا  یبه او معطوف شد و ارغوان پشت چشم  یهمگ حواس
 وقت از وقت استراحتتون نگذره! هیمهندس،   یاتاقتون آقا

 از کارمندان، گوش سپرد.  یک یبه او نکرد و به حرف فراز،  یتوجه 

 از محاسبات به خطا خورده. یکیعلما اختالف افتاده!  نیمهندس که ب نجایا ایب -

به صفحه شد و    رهیمقابل ارغوان برداشت و خودش با دقت خ  زی م یرفت و لپ تاپ را از رو جلو
 داد.  حیآنها توض یاشکاالتش را برا نینشست و در همان ح  بوردی ک یبعد با دقت دستش رو یالحظه 

آنها جواب داد و سپس رو به ارغوان گفت: تو اتاقم   یآمده  شی تمام شد و به سواالت پ  شیها حرف
 منتظرتونم. 

 پشت سرش وارد اتاقش شد.  یگرفت و ارغوان با کنجکاو شیراه اتاقش را در پ سپس
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داشت، همان   نیتماس از دست رفته از شاه کیرا برداشت.  اشی نشست و گوش  زش ی پشت م پارسا
 بود.   نایکه در حال حرف زدن با س یموقع

 ور رفتنتون رو نگاه کنم؟! یکه با گوش   امیب  دیگفت -

 نگاهش کرد. یبا اخم  پارسا

 . اریمدت انجام شده رو ب  نیکه ا ییپرونده ها و پروژه ها  -

 باال انداخت.   ییابرو ارغوان

 داره! ریقدر تاث نیعمو ا  یدونستم حرفا ینم -

 داشته باشه رو تو. ریکه منم ازش خواستم هم تاث یز ی چ دوارمیزد: ام  هیهم مثل او کنا پارسا

 من؟ ی: رودیپرس  متعجب

 جواب پس بدم.   یبده. دوست هم ندارم به کس  ریکنه و همش گ یبهم امر و نه  یخوش ندارم کس -

 

 

 ارغوان درهم شد. یها اخم

 مثال محترم!  ینداره آقا یباهاتون کار  ی کس  نیشما اگه کارتون رو درست انجام بد -

 اش کرد. حواله ینگاه چپ چپ  پارسا

 ؟ یکه گفتم رو کن  یکل کل با من کار  ی جا ستیاالن بهتر ن  -

 د؟یالزم ندار یاگهید زی! چگه؟ی: امر ددی با تمسخر پرس ارغوان

فعال  یرا به گوشش چسباند و در همان حال جواب داد: امر  اشی را گرفت و گوش   نیشاه ی شماره
 کنم. یاگه بود صدات م  ست،ین

 لب نق زد: بچه پررو.  ریگرداند و زرا بر   شیرو ارغوان
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 . دیچی پ یگوش یتو نیشاه یصدا

 !؟یچ یبه به آقا پارسا، پارسال دوست، امسال ه -

 بودم.  ریکه درگ یدون  یم -

 گرفت که با شما مالقات کرد.  یوقت قبل  دیدونم با یبله م -

 خنده اش گرفت.   پارسا

 کشمت.  یم  یحرف بزن یجور  نیگمشو! ا -

 : ابراز احساساتت منو کشته! چه خبرا؟ د یهم خند نیشاه

 .همش رمیدرگ ،یچ یه -

 ؟ یکرد دایخونه پ -

 فرو برد. شیموها انیکالفه م یدست

 نه هنوز.  -

 جواب داد: اشی شگیهم یلحن دلگرم کننده  با

 هم بود رو من حساب کن.  یغمت نباشه. کم و کسر  شه،یم درست

 شد.  یجار   بر لبانش یمرام و معرفت او لبخند از

 ست؟حوصله  ی. حاال چرا صدات بقیدمت گرمه رف  -

 بابا، خوبم.  یچ یه -

 .یدروغ بگ  یتون  یکه به من نم یدون  یم -

 . میزن ی: بعدا حرف مدیکش یآه
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و توام   می بزن یچرخ  هی میدم شرکت که بعدش بر ای. بشهیکارم تموم م  گهیگفت: دو ساعت د عیسر
 برام بگو. ویهمه چ

 گفت و تماس را قطع کرد و همان لحظه ارغوان داخل آمد. یا باشه

 

هم به  ی کرد و سر  یدگ یکه انجام نداده و عقب افتاده بود  رس ییعصر در شرکت ماند و به کارها تا
داد و ارغوان در دل اعتراف کرد که   یبه وجود آمده بود را پاسخ م  شانیکه برا ی کارمندان زد و سواالت 

 است.  قیو دق   یعال حاتشیتوض

 مقابل ساختمان در انتظارش بود.  نیزد. شاه  رونی کرد و از شرکت ب یکه تمام شد، خداحافظ کارش

را برادرانه در آغوش گرفتند و سالم و   گرید کیبود و دلتنگش بود.  دهیشد او را ند یم  یروز  چند
 کردند.  یاحوالپرس 

 م؟ ی: خب کجا برد یموتورش شدند و پارسا پرس سوار

 جون ندارن.  گهی. از بس که امروز راه رفتم پاهام دمینیجا که بش هیدونم،  یحوصله جواب داد: نم یب

و اجازه   دی نپرس یز یآرام شود و چ  یهم کم نی داد فعال سکوت کند تا شاه حیتکان و ترج  یسر  پارسا
 . دیای داد به موقع اش خودش به حرف ب

 راهشان قرار داشت و توقف کرد. که سر  ییشاپ ها  یاز کاف ی کی راه افتاد سمت  به

دانست دو برابر   یم کهن ی. با ابایمدرن و ز یبود و با طراح  کیشاپ رفتند. ش  یدو داخل کاف  هر
  ییباال ی  نهیهز الی خ یگفت و ب  یشان است اما در دل "جهنم و ضرر" محله ک ینزد یهاکافه متیق

 نشست.  زهای از م یک یکردند، پشت  یپرداخت م  دیکه با

  کی گذاشت و به دوست نزد یچوب زیم یاش را روقفل شده یدو سفارش دادند و پارسا دست ها هر
 شد.  رهیتر از برادرش خ 

 ؟یاختهیقدر به هم ر نیشده که ا یچ نمی کن بب فیخب؟ تعر -
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حوصله و کالفه   یگونه ب نیآمد او را ا یم شی حالش را به او دوخت. کم پ ینگاه خسته و ب  نیشاه
اخالقش را حفظ   نیهم ا طیشرا  نیدر بدتر یداشت که حت شیها طنتی و ش  یعادت به شوخ ند؛ی بب
 سخت بود. شیحال بد او برا نیبخش بود و  تحمل ا  دیام  شیحرف ها شهیکرد و هم  یم

 مقدمه به حرف آمد.   یب  نیشاه

 .میکرد یآشت نایام ابا خاله  -

 برگشتن؟  یاصال ک  ؟ییهو ی قدر  نیچرا ا ؟ی: واقعا؟! کدیپرس  متعجب

 باال انداخت.  یاشانه 

هم اومده  مینس  یچند سال. حت نیمون اونم بعد ااومدن خونه شبید نایام ادونم! خاله  یچه م -
 بود.

 مشکالتشون تموم شده با شما؟  یعنیگفتن؟   یم  یخب چ -

 ندانستن تکان داد. یبه نشانه  نی به طرف یسر 

من سنگ انداختن و   یدلشون خواست کردن و تا تونستن جلو پا یبگم واال! اون موقع هر کار  یچ -
  ش یام که همش نخاله  ؟یر یزن بگ یخوا  یو نه خونه پس چرا م یگفتن تو که نه کار دار  یهر روز م

و   دهم که اون موقع فقط سکوت کرده بو مینس د،یکوب  یرو تو سر من م هی و بق زدی بهم م هیو کنا
توجه   یکنم انگار اصال وجود نداشتم، از بس که بهم ب یوقتا حس م  هیاز من.  تیکم حما هیاز  غیدر

 کرد. ینم  دنمونیبه هم رس یبرا یبود و تالش 

ارتباط چندان  شانیدل بست. خانواده ها میاش، نسبه دختر خاله  نیبود که شاه  شیسال پ چهار
بود که   هیاش در ترکو خانواده میکردن نس یزندگآن هم   لیاز دال یکیبا هم نداشتند و  یادیز

 که بود هم کمتر شد.  یز ی ارتباطشان از چ

 نبودند.  یادی و ارتباط ز تی می صم یهم نداشتند فقط دارا یبا هم مشکل خانوادگ البته

 مختلف. ی شهرها ای و  هیدر ترک ی بود و مدت رانیا یتاجر بود و مدت مینس پدر
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  یاش از همان ابتدا متوجه شده بود که راضرفتند. خاله  مینس یاش به خواستگار و خانواده  نیشاه
هم  لیدل نیندارد و به هم تیوصلت رضا  نیدهد و همسرش هم علنا اعالم کرد که از ا ینشان نم

 انداختند. شی پا یگذاشتند و سنگ جلو شیبرا یار یبس   یشرط و شروط ها

مشغول به کار شود   یشرکت خصوص کی پس از چند ماه توانست در را کرد و   اشی تمام سع نیشاه
 کوچک هم اجاره کند.  یاو خانه 

  ی هیبار مهر  نیشروع شد و ا میپدر و مادر نس  دیجد یبار بهانه ها  نیرفتند و ا یهم به خواستگار  باز
و از  یااجاره یکند نه خانه  یخودش زندگ یدر خانه   دیگفتند دخترشان با ی خواستند و م  یباال م

  تیکه موقع وتوانند به ا یخواستگار دارد و نم میگذاشتند که نس یمدام تحت فشارش م  گرید یسو
 .ند یدارد، نه بگو نینسبت به شاه یبهتر   یلیخ

مهاجرت کنند و   یبه دب  یبار مجبور شدند مدت  نیطور ماه ها گذشت که به خاطر شغل پدرش ا نیهم
 .شبیبود تا د دهیکدامشان را ند چی ه  نیهاز آن موقع شا

 چه طور بود؟  میرفتار خود نس  -

 آمد.  رونیپارسا از فکر ب  یصدا با

با هم   ییقول و قرارها هیبود که انگار نه انگار ما  ی. همشون رفتارشون اون قدر معمولیعاد یل یخ -
 . رشیو اونا هم زدن ز میداشت

 ازدواج که نکرده؟ -

 تکان داد. نی به طرف یسر 

  یگفتن. ول یم یجور  نیکردن من بود که ا تینه بابا! اون موقع فقط قصدشون عذاب دادن و اذ -
. خونه  رهیپارسا کال وضعشون از قبال هم توپ تر شده. خودش هم درسش رو تموم کرده و سرکار هم م

من  همدل باال ک  نیشون هم عوض کردن، خاله ام که آدرس داد، اون باال باالها بود و چند تا ماش 
 پارک بود.   اطشونی دونم، تو ح  یاسمش هم نم  یحت

 ؟ یاون روزا دوسش دار  نی: هنوزم عدیاش شد و پرس رهی خ  پارسا

 نشست.  نیلبان شاه یرو  یتلخ شخندین
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تو   ادینتونه ب یک ی یجور  نیکاش آدم قلب نداشت که ا گمیوقت ها م  هیمسخره باشه اما  دیشا -
بهش روز به روز    یات هعالقه ،یش  زاری که ازش ب نیا یعذابت داده و توام به جا  یکه ه یقلبت، آدم

 شه؛یتونست دوست داشتن رو کمرنگ کنه، نه پررنگ تر از هم ی. کاش فاصله مشهیم شتر یو ب شتریب

 

آوردم و راحت به   یموند. اون وقت قلبم رو درم  یشد بدون قلب هم آدم زنده م یکاش م اصال
 دل المصب همش تنگ بشه. نی و ا فتمیب  یکس ادیاز صبح تا شب  نکهیبدون ا دمیرس ی م میزندگ

 سکوت کرد و سپس ادامه داد: یا لحظه

 نیدونم ا یو هر دو راه هم تهش عذابه فقط. نم  امی کار کنم پارسا. انگار تو دو راه  یدونم چ ینم
 نه. ایداره و به گذشته مربوطه  یخاص  لیاومدنشون دل

 آرام تر شود.  نیسکوت کرد تا شاه یالحظه   زین  پارسا

 ایسال ها که گذشته حسش بهت همونه  نیکه ا ینی. بب یبا خودش حرف بزن  یبر  نهیکار ا نیبهتر -
 کرده. رییتغ

 : د ینال یدستانش گرفت با کالفگ  انیسرش را م نیشاه

مونه که  یواسم م دیام هیرو داشتم اما نگرانم. چون که اگه بهش نگم حداقل  میتصم  نیخودم ا -
 .رهیاز دستم م دمیباشه همون ام  یباشه اما اگه بهش بگم و جوابش منف ی راض دیشا

داشت کمک    یو سع دهیمدت چه ها کش نیدانست که در ا ینگاهش کرد و خوب م تیبا جد  پارسا
 اش برسد.کند تا به خواسته

کارات و  ریسالم که درگ هی  ،یچهار سال که ازش دور بود ؟یبمون   فیبازم بالتکل  یحاضر  یعنی -
  یفی بالتکل نیبهتر از ا دنینه شن  ؟یصبر کن یخوا ی. پنج سال کمه که بازم می ازش بود یخواستگار 

 ست؟ ین

 . دیکش یآه
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به ازدواج فکر کردم اما نتونستم. همش   یاموشش کنم. حتکردم فر یچهار سال سع نیتموم ا -
پارسا.    ادهیز  یلیما خ  یترسم قبول نکنه. تفاوت ها ی حاال که اومده م یبودم که برگرده ول دواریام

 . من کجا اون کجا! اده یواقعا تفاوت هامون ز  ،یشنو یم یز یچ هی  گم،یم یز یچ هیاصال 

 کرد.  یاخم پارسا

شک نکن اگه   ؟ین یب  یقدر خودت رو کم م نیمگه؟ چرا ا یکم دار  یتو چ ؟یزن   یم هیحرفا چ نیا -
. بعدش ارزش  ست ینداره و براش مهم ن  یتیاهم نیواسش کوچکتر زای جور چ  نیدلش باهات باشه ا

  یهر ک ی عنی کنه؟ی نشستن شما مشخص م نییپا ایآدم ها رو مگه به قول تو باال نشستن اونا 
مزخرف و چرت و پرت رو بنداز دور. همه آدمن اما قرار   ی فکرها نیبده؟ ا نییپا یباالست خوبه، هر ک 

پول بودن آدم ها  یب  ایپولدار  ن،ییپا  ایبه باال  یانسان بودن هم ربط  نیهمه انسان باشند. ا ستین
 نداره.

چون  ست یمهم ن گهیباهاش حرف بزن. اگه نه هم گفت، اون موقع د  یبرو و عاقالنه و منطق پس
بدون که اگه نه هم بگه، اون ضرر   نمیگفتم. ا یکاش بهش م  یکه ا یشینم مونیحداقل بعدش پش

 کرده که تو رو از دست داده. 

بر لبش نشست. چه قدر حالش بهتر بود و آرام شده بود و چه قدر حرف زدن   ی کم کم لبخند نیشاه
 کرد.  یحالش را خوب م  شهیپارسا همبا 

 !؟ی خند یجوک گفتم واست که م ه؟ی: چ دیپرس دیلبخندش را د پارسا

 مشاور ازدواج و خانواده! یآقا یفرمود یم -

 او را لگد کرد و نگاه چپ چپش را حواله اش.  یپا  زیم ری از ز پارسا

خل و چل   هیحقشه بدونه که حرف بزنم. به هر حال   میبرم با نس دیفکر کنم قبل از تو خودم با -
 عاشقش شده.  

  میخودش را گرفته بود که حتما با نس میپر آرامش او حالش بهتر بود و تصم  یکه از حرف ها  نیشاه
 . دیخند یحرف بزند، با سرخوش 
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 به پارسا شد. رهی اش را جمع کرد و خخنده سپس

.  یخاطرخواه هم که دار  ؟یر ی گ یخودت چرا زن نم ،یهست یقدر مشاور ازدواج خوب  نیحاال تو که ا -
 با هم و تموم.   دیحرف بزن  هی هیکاف

 حوصله نگاهش کرد.  یاخم کرد و ب پارسا

 کار دارم.  یکل  میبخور که زودتر بر -

 منو!  چونی نپ -

 ! ستاین  یبد سیات هم کشده  دایتازه پ یزد و اضافه کرد: دختر عمو یچشمک  سپس

  یلهت  م  زنمیقدر پرت و پال به هم نباف که م نیاش کرد و حرص زد: اوالهح  زی م ریاز ز یگر ید لگد
 کنم.

 ؟ی کن  ینم  یفکر  هیتو چرا  یشد: حاال جدا از شوخ  رهی به او خ یجد

که سر راه  میبه ازدواج ندارم. پاشو بر میو منم حاال حاالها تصم  کنه یفرق م  یمن با تو کل  تی وضع -
 به چند تا بنگاه سر بزنم. دیبا

زد،   رونی شاپ ب یآن که دوباره بحث را ادامه ندهد، از جا بلند شد و پس از حساب کردن، از کاف  یبرا
 هم پشت سرش.  نیشاه

 کار کنم پارسا؟  یحاال چ -

ساعته   هیگفتم واست؟!  یو مجنون م یلینگاهش کرد: تا حاال داشتم داستان ل یچپ چپ  پارسا
 کار کنم!  یچ گهیم ادی حاال مکردم   یسخنران 

 خنده اش گرفت.   نیشاه

 .زنمی باهاش حرف م رمی نکن! امروز م یخب، قاط یل یخ -

 تکان داد: آها، حاال شد. بپر باال که برسونمت. د ییتأ یبه نشانه  یسر 

 شون.در خونه  رمیم  میجا مستق نیقربونت، االن از هم گهینه د -
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 خبر نذار.  یباشه، پس منو ب  -

 به چند بنگاه بزند. یسوار موتورش شد تا سر  زیکردند و از هم جدا شدند و پارسا ن یخداحافظ 

 

  ییخانه آن هم با امکانات کم و جا  متی ق دنیشان نشسته بود و از شنمحله یاز بنگاه ها ی کی در
 . دیخودشان بود، سرش سوت کش یتر از خانه  نییپا

  یتر هم باشه مشکل کیکم کوچ هی حاال   د؟یکمتر ندار متیخوام. با ق  ینم یجور  نیگفت: نه، ا عیسر
 . ستین

 تکان داد. نیبه طرف  یسر  مرد

 رو تلف نکن جوون.  . وقت خودت شهینم دایپ  گهیارزون تر د نیاز ا -

 موتورش نشست.  یآمد و رو رونیاز بنگاه ب دیتکان داد و خسته و ناام یسر  کالفه

بنگاه تو شهر   یآمد: کل  یم  شیهم برا یکه کار سخت  نیدهد با ا یدوار یکرد به خودش ام  یسع
. هنوزم که وقت  یکن  دایخونه پ ع یسر ستیقرار ن یدون  یم ،یتو هنوز به دو تاش سر زد یهست ول 

 پس بازم بگرد.  ،یدار 

 فکرها خودش را آرام کرد و سمت خانه راه افتاد. نیهم با

 که با تلفن مشغول حرف زدن بود، به گوشش خورد.  حهیمل یو صداخانه پا گذاشت   داخل

رسونم، توام سالم برسون    یرو م ت ی. چشم، بزرگمیش یقربونت برم فرزانه جان، باشه پس مزاحم م  -
 . فعال خدانگهدار.زمیعز

 ؟ یزد یحرف م  ی: با کد یکه تماس را قطع کرد پارسا پرس نیهم

 با فرزانه جون.  -

 . امکیداد: مادر ارغوان، زن آقا س حیکه توضنگاهش کرد  یسوال

 گفت.   یآهان
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 گفت؟  یم  یحاال چ -

 ها! یدیشن ویفردا ناهار دعوتمون کرد خونه شون. خوبه خودتم همه چ یبرا -

 اش را دراز کرد. خسته  یبه بدنش داد و پاها یداد و کش و قوس هیتک  یبه پشت یبا خستگ  پارسا

 ن؟ی بر نیخوا  یم یعنی -

 شونه یبق نا،ی. البته نه فقط اانی خوب یهم خانواده  یلی. خ میمادر، دعوتمون کرده زشته نر گهیآره د -
 هم خوبن. 

 و بهار هم به جمعشان اضافه شدند.  چهریبه آشپزخانه رفت و همان لحظه پر سپس

 کرد.  دییرا تأ شیبود، حرف ها دهیمادرش را شن یکه صدا چهر یپر

دنبال تو   نجایبار که اومد ا هیتو همون  ه،یدختر مهربون و خوب یلیوان هم خ. ارغگهیمامان راست م -
 دوسش دارم.  یلیو خ میبا هم دوست شد یآقاجون، کل  یخونه  میو اون دفعه که رفت

 ! یبود، نه مهربان شیکردن ها یبود، همان غر زدن و امر و نه دهیاز ارغوان د یز یزد. تنها چ  یپوزخند

 فردا؟ یای : تو باهامون نمد یبرنج را سر سفره گذاشت و پرس سید حهیسفره را پهن کرد و مل چهر یپر

 شد و سر سفره نشست.  بلند

هم تو گذشته  ی! انگار نه انگار که اتفاق گهید نیخودتون خوب با هم جور شد  ؟یواسه چ امی من ب -
 .کنهیتوجه نم  ی. به حرفام هم کسستی مهم ن یک چیافتاده. نظر منم که کال واسه ه

 مادر.  یجور  نیپسرم؟ نگو ا هیچه حرف نی گفت: ا عیسر حهیمل

بوده که تموم شده و رفته، خوبه خودت   یز ی چ هیپارسا؟  یشد یانه یقدر ک نیگفت: چرا ا  زی ن چهر یپر
 یچه قدر دلشون م ی. اونا هم همشون خوبن و اگه بدونگهیتو گذشته بود پس گذشته د گهیهم م

 یخواست زودتر بر  یو م  دیپرس یاز تو سوال م ی. مخصوصا خانوم جون که هنندیخواست تو رو بب 
 . ادی ازشون خوشت م شونینیبار بب  هی. باور کن اگه توام ششونیپ



 در غم خود شادم 

123 
 

  چهریکرد : پر دییدخترش را تا  ی حرف ها حهیدرهم شد که مل شینداد و فقط اخم ها یجواب   پارسا
  یماجرا م نیچرا فقط اونا رو مقصر ا ؟یمنطق شد  یقدر ب نیا اپسرم. بعدشم تو چر گهیراست م

 ؟ یدون

ها   ییاز دست اوناست و از اون زورگو میکش  یم یو هر چ گفت: چون اونا مقصرن  اشی لحن جد با
 اون به اصطالح پدربزرگ! یها یرحم   یو ب

 سکوت بلند کرد. یدهان باز کرد تا جوابش را دهد که پارسا دستش را به نشانه   حهیمل

 هست، نذار بدتر شه. ختهیاعصابم به ر  یکاف یمامان تمومش کن لطفا. به اندازه  -

 بحث را عوض کرد. چهری و سکوت کرد و پر  دیکش یآه حهیمل

 

* * * 

به در خورد   یشرکت بود که تقه ا  یم کارهااتاقش نشسته و در حال کار کردن با لپ تاپ و انجا یتو
 گفتن او، فرزانه داخل آمد.  دییو با بفرما

 به مادرش زد و او هم جوابش لبخندش را داد. یلبخند

 . زمی عز  یخسته نباش -

به  یچشمانش برداشت و دست  یاش را از رومطالعه  نک ی کرد و لپ تاپ را خاموش کرد و ع یتشکر 
 کرد. یو تشکر  دیاش کش چشمان خسته

 .میکم با هم حرف بزن  هیاومدم  -

 تخت کنار مادرش نشست.  یبلند شد و رو اشی صندل  یرو از

 شده؟  یز یچ -

  ری . توام که بعد از برگشتنت درگمی حرف بزن مینیبش ومدهین شی پ ،یاومد یآخه از وقت ینه دخترم ول -
 رو دعوت کردم. نایخانوم ا حهی فردا مل ی. راستیشد نایخانوم ا حهیمل یشرکت و رفتن خونه  یکارا
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 زد.  یلبخند

 چه خوب! ؟یجد -

 .ادی دونم پسرش ب یم دیآره، البته بع  -

. حداقل حاال حاالها طول ادیکه نم دیپارسا گفت: مطمئن باش یادآور یتکان داد و با  یهم سر  ارغوان
 کشه قبول کنه. یم

گفت: آره، حق هم داره. البته واکنش هر   اشی با منطق و آرامش ذات شهیتکان داد و مانند هم یسر 
 دنیو حاضر به د هیراحت کنار اومد با قض  یلی که خ چهری اتفاقات مختلف، متفاوته. مثال پر یکس تو

 .ده یپارسا هنوزم مقاومت نشون م یما شد ول 

 درسته. -

 را به ارغوان دوخت.  نگاهش

 ؟ی. تو چه طور میخب بگذر -

 . دیزد و سرحال گفت: خوب خوبم. نگران نباش یپر از انرژ  یلبخند ارغوان

.  یگفت ی نم  یچ یتوام که اصال ه م،یمدت رو همه نگرانت بود نیا ؟ی: مطمئندیپرس  ی با نگران فرزانه
 باهات حرف بزنم.   امیخواستم ب  یم یمدت هم ه نیا

آغوش پر مهر او   و خودش را در دیاش را بوس دستش را دور گردن مادر حلقه کرد و گونه ارغوان
 انداخت. 

رفتن و دور بودن هم واسم   نی. اامی شماهام، عال شی. من االن که پینگران شهیقربونت برم که هم -
  هی. نمیب یکمتر از گذشته هم کابوس م  یلی خ گهی. دامیکنار ب هیخوب بود و تونستم با اون قض  یلیخ

 گذار باشه. ریتونه تاث یم یل یوقتا فاصله خ

 گفت.  یاز ته دل لبخند زد و خدا را شکر  مادرش

 خدا رو شکر. خوشحالم که حالت بهتره. -
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 ارغوان نشاند و از جا برخاست.  یگونه  یرو ی.ابوسه

 فردا. ی. کار رو بذار برازمیاستراحت کن عز -

 . ری شب بخبود، گفت: چشم،   نشیدلنش یچهره  یبا همان لبخندش که جزو جدا نشدن زین ارغوان

 . ری شب توام بخ -

 هم گذاشت. یرو یو چشمانش را لحظه ا دیتختش دراز کش یاز رفتن مادر، رو بعد

و عذاب  دی د یسال ها خودش را مقصر م نیرخ داد و در تمام ا شی که هفت سال پ یتلخ یماجرا
 نداشت.  یخوب  یکرده بود و اوضاع روح اشوانهیوجدان د

 موضوع فکر کند.  نیخواست به ا یرا باز کرد. نم  چشمانش

  یفرار از آن فکرها، کم  یگرفت برا میکنار تختش برداشت و آن را باز کرد و تصم زیم یرا از رو  کتابش
 مطالعه کند. 

* * * 

 و خوابالودش را به او دوخت.  جی بهار چشمانش را باز کرد و نگاه گ یصدا با

 لب نشاند. یرو یی اش شده بود، لبخند دندان نما ییکردن دا  داریکه موفق به ب بهار

 . یخواب ی. چه قدر مگهیپاشو د ییدا -

بخوابد و  شتریب  یگذاشتند او کم یوسط هفته هم نم یل ینگاهش کرد. در تعط جیگ یالحظه 
 استراحت کند.

 بچه؟ یکن  یم  داریحاال منو ب -

و دندان   ز یآم طنت ی او باعث شد، بهار با همان لبخند ش  طنتیحال پر ش  نیو در ع   زیآم  دیتهد لحن
 تکان داد.  ینما، تند تند سر 

 جانیاو، بلند و ه یو از قلقلک ها  دیکش یغ یج جانیتوسط پارسا، با ه شی در آغوش گرفتن ناگهان  با
 .  دیخند یزده م
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 رفت.   رونی خواب شد و از جا برخاست. بهار را بغل کرد و از اتاق ب  الیخ  یب  زین  پارسا

 نکن؟  تشیست، اذخسته تییآنها رو به بهار تشر زد: صد دفعه نگفتم دا دنیبا د چهر یپر

 پارسا بلند شد. یزنگ گوش یکرد که همان لحظه صدا  زانیرا آو شیدل نازک، لب ها شهیهم بهار

  یم شتریناشناس انداخت و تماس را متصل کرد و هر چه ب یبه شماره  یگذاشت و نگاه نیرا زم بهار
رفت و چشمانش از   یدرهم م شتری ب شی اخم ها د،یشن ی شخص پشت خط را م یگذشت و حرف ها

 شد...  یبهت فراخ تر م

افتاده؟  ی: اتفاق د یپرس عیحاالت او شده بود، سر ر ییرفتار و تغ یکه متوجه  حهی را قطع کرد و مل   تلفن
 ؟ یختیچرا به هم ر

  دیکه به دستش آمد را  پوش ییلباس ها نی اول عیگفت و سمت اتاقش رفت و سر ی" ایچ ی" ه متفکر
 برم.  دیاومده با شی واسم پ یکار  هیآمد و رو به مادرش  گفت: من  رونی و از اتاقش ب

 زد. رونی و ذهن متفکرش، از خانه ب ختهیکرد و با عجله و با افکار به هم ر یکوتاه یخداحافظ 

 

 

* * * 

 یم  فیتعر شانیها یبرگشته بودند، مدام از آنها و خوب یو مادرش از مهمان   چهری که پر یوقت از
  شیرفتن پ یاست که پارسا را هم برا نیبه خاطر ا فی همه تعر نیا لیدانست دل یکردند. خوب م 

 مشتاق کنند.  یپدر  یخانواده 

  یمالقات امروز با آن مرد ناشناس و مرموز بود که حت  ری فکرش درگ یدانستد پارسا آن قدر  ینم اما
داد که نشان  یتکان م دییتا یبه نشانه  یسر  یشد و فقط هرازگاه یهم نم شانیحرف ها یمتوجه 

 کند.  یگوش م  شانیآن هاست و به حرف ها شی دهد مثال حواسش پ

 هم اومده بودند. نایا با یخوش گذشت. عمه فر یلی کرد: خ فیتعر چهر یپر

 را به پارسا نشان داد. اشی بار بهار، عروسک بزرگ خرس صورت نیا
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 . خوشگله؟دهیعمو احسان برام خر نویا -

 نگاه کرد.  چهر یبه پر یسوال  پارسا

 بخره؟  یبهار اسباب باز  یبرا دیبا یواسه چ گه؟ید هیاحسان ک -

 . اسم همه و نسبتشون رو که بهت گفته بودم.گهید باستی پسر عمه فر -

 . نهیشاه  نی اخالقش و کاراش هم ع ه،یپسر خوب  یل یداد: هم سن و سال توئه. خ  حی توض حهیمل

 تکان داد. یگفت و سر  یحواس آهان  یب

شان را  آدرس خانه یکرده و حت  دا یاش را پکه شماره  یمالقات با آن مرد مرموز بود. مرد  ری درگ فکرش
 خانه منتظر او بود.  یانست و جلو د یم  زین

 بود. بشانی همان شرکت رق سی و رئ  دهیشن  یچند بار  نا یکه اسمش را از س یمحتشم؛ مرد  وشیدار

توانست با او داشته باشد اما  ی م یدانست که آن مرد چه کار  یاز آمدن او مبهوت ماند و نم  ابتدا
 زد که موضوع را بفهمد.   رونیکنجکاو شد و از خانه ب 

 منتظر آمدن او بود. کیش  ی افهی و ق پی بلند و ت یشاس نیچهل و چند ساله با آن ماش  یمرد

 یادیپول ز  شیآسان اما در ازا یخواست، کار   یم یکه او زده بود به خاطر آورد. از او کار   ییها حرف
 آمد.  یم  رشیگ

 شگاه،یاست و مسئول آزما  دیدانست کارمند جد  یکرده بود و م قیاش تحق محتشم درباره ظاهرا
حجم اطالعات آن هم توسط  نی است و پارسا از ا نایس  یدانست که برادر زاده  یرا هم م نیا یحت
 بودند، متعجب ماند.  دهیرا ند  گریکدیکه تاکنون  بیشرکت رق سی رئ

 نیبفهمد و به او اطالع دهد؛ اما ا یدر نظر گرفته را طور  دهیمزا یبرا نایکه س ی او خواسته بود رقم  از
 شده. ن ییدانست که با مشورت خودش آن رقم تع ینم  گریرا د  زیچ کی

 یبود اما م  زیمحتشم ناچ یبرا  دیکه شا یداد؛ پول یبه او م  یکار هم مبلغ قابل توجه نیا یازا در
 نجات دهد. یپارسا را از آن آشفتگ یتوانست زندگ 
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 کرد؟  یاو را قبول م شنهادیپ  دیبا یعنی

ذهنش   یمحتشم بدجور  یخواست باشد اما حرف ها یاگر دوست نبود، دشمن هم نم  نایقول س به
 و وسوسه.اش کرده بود.  ریرا درگ

  نایدو برابر شرکت س یکار به شرکت آن ها برود و حقوق  یتواند برا یرا هم گفته بود که م نیآخر ا در
 به او خواهد داد.

و نارو زدن نبود و پشت پا زدن به  یبود و او اهل نامرد یکار نامرد نیشده بود. اما ا ری درگ فکرش
 نبود.  نا یس یمحبت ها

و مسبب   نکرده بودند یاما آن خانواده هم که کم در حق پدرش نامرد شدیمرام و معرفت سرش م 
 چندان بد هم نبود! بد بود؟! دند،ید یم ینامرد  ی همه مشکل آن ها شده بودند و اگر کم نیا

طور   نیشد اوضاع هم  یبه او و حالش داشت؟ اگر برنده م  یچه نفع شد،یبرنده م دهیدر مزا نایس اگر
را   یاوضاع عاد نیا گری شد اما او د ینم  جادیا اشی در زندگ  یر ییرفت و تغ یم  شیپ یعاد
 . خواستی نم

  گاهیکند و به جا شرفتیو بتواند پ  دیایب  رونی ب یاز آشفتگ اشی کمک کند تا زندگ توانستیم محتشم
 برسد.   یباالتر 

 . شدیبماند و قراردادش تمام م  توانستی خانه م نیدر ا  گریماه د کی فقط

فکر   نیاش باشد و به اخود و خانواده  یشب را تا صبح نگران فردا و فرداها خواستی دلش نم  گرید
و   اورد؟ی اجاره را چه طور جور کند، خرج و مخارج خانه را از کجا ب رد،یکند که چه کند، کجا خانه بگ

 ...گریفراوان د یمشکالت و دغدغه ها

 توانست بکند؟  یم با آن حقوق چه داد؟یهمه مشکل را م نیمگر چه قدر کفاف ا حقوقش

  خواستی و از او م  شدی م رهیبا نگاه مهربانش به او خ   یمقابل چشمانش افتاد. وقت نایس ی چهره
 بفهمد که چه قدر او را دوست دارد.  توانستی راحت م یل یبرگردد و خ ششانیپ

 گرید  یو حت   دیشن یو مادرش را هم نم  چهریپر یجا برخاست و به اتاقش رفت. انگار که صدا  از
 از آن خانواده را نداشت.  شانیها فیحرف ها و تعر دنیشن  یحوصله 
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 .د یجو  یرا م شیداد و طبق عادت مواقع فکر کردن، لب ها هیتک  واریو آشفته به د  سرگردان

 داشت.   یفکر  نی و معرفت حرف زده بود و حاال خودش چن  تیانسان  یدرباره  نی همه با شاه نیا

 شد.  رهی کس هاتف ختختش نشست و به قاب ع یرو کالفه

 بابا، کاش! ی. کاش بودیذاشت یجلو پام م یراه  هیو  یکار کنم بابا؟ کاش بود یکرد: چ زمزمه

گفت   یبا خود م یبه دل داشت و گاه نهیک یپدر  یفرو برد. از خانواده   شیموها انیم یدست
شد و دلش    یم مانیپش زی ن یرود و گاه نییکدام از آنها پا  چیه ینخواهد گذاشت آب خوش از گلو

 .فتدی آنها ب یبرا  یاتفاق نیآمد کوچکتر ینم

  شنهادشی محتشم و پ  وشیپاک کند و به دار شیپلک ها یکرد از ورا یرا سع  نایمهربان س  ی چهره
 فکر کند. 

 است.  یکار ته نامرد نیا ،یمرام و معرفت دار  یزد: تو که ادعا  ادیاز ذهنش فر یز یچ

کرده اند و هر   نیات بدتر از اگفت: با تو و خانواده یذهنش حق به جانب م گر یاز طرف د یز یچ اما
 حقشان است!  ،یکن  یکار 

 شده بود.  نیهمه فکر سنگ  نیدستانش گرفت. مغزش از هجوم ا انیرا م  سرش

مشورت کند بلکه کمکش کنند اما   نیبا شاه  ایخبر دهد   نایرفت تا به س اشی سمت گوش  دستش
 زود منصرف شد.   یلیخ

 گرفت... یم میتصم  دیبا خودش

 

 * * * * * 

را کنار گذاشته بود،   شیها یپارسا که لجباز  یتمام کارمندان و حت دنیشد و از د شگاهیوارد آزما نایس
 بر لبش نشست.   ی بخش تی دادند، لبخند رضا یکارشان را انجام م  تی و با دقت و جد

 .دیخسته نباش  یبلند گفت: همگ یصدا با
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 کردند.  ی به خودشان آمدند و تشکر  هیاو بق یصدا با

  زی به ارغوان و پارسا افتاد که با الدن و فرا ، دو نفر از کارمندان آن بخش، در حال بحث و آنال نگاهش
 بودند.

 ست؟ ی که ن ی: مشکلد یرفت و پرس  جلوتر

 خوبه. زیجواب داد: نه، همه چ ارغوان

کارش مشغول  یاعتنا به حضور او به ادامه  ینداد و ب  یکردند اما پارسا پاسخ دییو فراز هم تأ الدن
 بود. 

که  نیا  یبرا  نایس یشد و تنها بحثشان فقط کار بود که گاه  یکم با او حاضر به حرف زدن م  یلیخ
واسطه هم  نیدهد و به ا حیتوض شتریکه او هم ب دیپرس یم  یشتر یبا او حرف بزند، سواالت ب شتریب

 با او حرف بزند.   یکه شده کم

کرد و سردتر   یم  یبداخالق شهیگفت، مانند هم یآقاجون م یآمدن به خانه  ی گاه هم که درباره  هر
 شد.   یاز قبل م

. پارسا بدون توجه و نگاه کردن به او، همچنان مشغول کار خودش با  ستادیرفت و کنار پارسا ا  جلو
  نییو تع ی جداساز  ، ییشناسا یاست برا  یدستگاه یبود. )دستگاه کروماتوگراف یدستگاه کروماتوگراف

 رود(   یبه کار م ییو دارو یآل  باتیترک  یجرم مولکول قیدق

 ست؟یکه ن  ی: اوضاع خوبه؟ مشکلدیپرس نایس

 او ماند.  یپر حسرت رو نایگفت و به کارش ادامه داد و نگاه س ی"خوبه" ا کوتاه

 ؟ یای. میجلسه دارم، دوست دارم توام باش  هیامروز عصر  -

عذاب وجدان  ش،یدوخت و از چشمان پر محبت عمو نای و باالخره نگاهش را به س دیاز کار کش دست
 حس را پس زد.  نیا عیگرفت اما سر

 ؟یاچه جلسه -
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خوب و  یاز شرکت ها یکیداد: جلسه با  حی زد و توض یرمش نشان داده، لبخندن ی کم نکهیا از
کار ما هم آشنا هستند. به هر حال   تیف یمعتبره که قصد بستن قرارداد با ما رو دارن. با کارا و ک 

خوام که   یازت م یکمک کن  یتون  یدونم تو م ی. حاال چون مگهیست دشرکت ما هم شناخته شده
 ؟یای ماست. م شرفتی پ یاز شانس ها یکی قراداد  نیآخه ا یش با

گرفت تا   یتکان داد و همان طور که خودکار دستش م یفقط سر  نا،یکامل س حاتی جواب توض در
 . امیکند، کوتاه پاسخ داد: م ادداشتیرا   دشیجد یها افتهی

 

سالن   آمدن از رونی و ب گریشرکت د یتمام شد و به محض رفتن اعضا نایکامل س تی با رضا جلسه
تونم رو کمکت حساب کنم و   یدونستم م ی. میبود  یپسر، عال نیجلسات رو به پارسا گفت: آفر

 .  یگل کاشت یحساب 

لبش بود، بدون   یاو، فقط لبخند محو و سرد گوشه   یها نیپارسا به تمام حرف ها و تحس جواب
 .یگر یحرف و واکنش د چیه

  نیکار کنم؟! ع  یپسرت آخه من چ نیباز هم دلش از او گرفت و در دل گفت: داداش، با ا نایس
 دوسش نداشت.  شهیهم نم اره،یخودته. هم حرص درم 

 کرد.  تیهدا تی ری اش گذاشت و او را سمت اتاق مدشانه  یزد و دستش را رو یبه پارسا لبخند رو

 ه الزمه بهت بدم.ک ییرو راجع به کارا  حاتیتوض یسر  هیکه  میبر  ایب -

 تکان داد و پشت سرش وارد اتاق شد. یسر  پارسا

اعتنا   یذهنش ب  یمنف یکرد به زمزمه ها یبود اما سع  یو دو دل دیدر سر داشت و پر از ترد یفکر 
 باشد. 

  هیگشت که پارسا گفت:  یشلوغ، دنبال کاغذ مورد نظرش م زی م یرفت و از رو  زشی سمت م نایس
 خواستم بگم. یم یز یچ

 سمت او انداخت و گفت: جانم؟ بگو. ینگاه مین
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مقدمه  یو  ب  ابدی  ییتکان داد تا ذهنش از هجوم افکار مختلف رها یشد. اما سر  دیپر از ترد دوباره
 گفت: هنوزم همه منتظر اومدن منن؟ 

تند  زود به خودش آمد و تند  یلیهنگام جستجو، خشک شد و مبهوت نگاهش کرد اما خ  نایس دست
 با ذوق سرش را تکان داد. 

حالت رو نپرسن و ازم نخوان   ستیروز ن هیآره، معلومه که منتظرتن. آقاجون و خانوم جون که  -
و   نهیتون تا تو رو بب در خونه  ا یشرکت،  ادیب  ایخواست  ی خانوم جون چند بار م  یکنم. حت  تیراض

 دارید نیا یاست تا خودت نخواخو یمنصرفش کردم؛ چون دلم نم یباهات حرف بزنه اما به سخت
  یتو مطلع بشن، از خوشحال میاز تصم هیباشه. حاال اگه بق یست یاجبار و رودربا یو از رو رهی بگ صورت

 . ارنیبال درم

و همان ذوق و شوق اضافه کرد: اتفاقا فردا هم   جانیسمت پارسا گام برداشت و با ه زی پشت م از
 دنبالتون. امی اصال خودم م ا،یآقاجون. توام ب  یخونه  شنیجمع م یست و خانواده ها همگجمعه

قلب مهربانش است و کامال  یاز رو نایس یتوانست بفهمد که محبت ها یراحت و خوب م   یلیخ
 . ایر  ایاجبار  یخالصانه؛ نه از رو

 دستانش را از هم باز کرد و   تر رفت و کینزد

را انجام   شی پ یو رفتار دفعه  ردیاو را در آغوش بگ  نایاجازه داد، س ،یمقاومت چی بار پارسا بدون ه نیا
 نداد.

  یرا اشک سوزاند؛ بو  نایبود اما چشمان س ستادهیحس ا یبود و ب  زانیدو طرفش آو شیها دست
خواست    ی مانده بود و اصال دلش نم یکه فقط از او حسرت به جا یکرد، برادر  ی برادرش را حس م

 از دست بدهد. زی پارسا را ن

 پسر.  یخوشحالم کرد  یلی زمزمه کرد: خ 

 

* * * 

 بزرگشان پارک کرد و داخل رفت.  اطیرا در ح   نیماش  نایس
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 خواند.  یبود و خانم جون هم کتاب م ونیزی مستند از تلو یبرنامه  دنیدر حال د آقاجون

حرف زدن با پارسا از لبانش جدا نشده بود سالم کرد که هر دو جوابش را   یکه از لحظه  یلبخند با
 دادند.

 به زانو گرفت تا بلند شود.   یجون دست خانم

 در بره.  تی خستگ  ارمی ب ییچا هیمادر، برم برات  نیبش -

 خوام بگم.  یم یز یچ هیکه  دینی خواد خانوم جون. بش  یگفت: نم عیسر

را کم کرد و نگاهش را به   ونیزیتلو یهم که از حس و حال و لبخند او کنجکاو شده بود، صدا آقاجون
 پسرش دوخت. 

 . دیخبر خوب براتون دارم. خودتون حدس بزن هی -

 پسر هاتف منه؟  یگفت: درباره  عیاز پارسا بود، سر یمدت را منتظر خبر  نیجون که ا خانم

 گفت.  یو پر از شوق دهیکش یتکان داد و بله  یسر  یبا لبخند نایس

 فردا.  نیاونم هم اد،یقبول کرده که ب  -

 شد.  یزد و از شوق اشک از چشمانش جار  یجون با ذوق لبخند خانم

 . نمشی تونم بب ی! خدا رو شکر که مشه یخدا باورم نم یوا -

 سخت بود.  شیود؛ خشک بود و ابراز احساسات برابر لبش نشسته ب یلبخند زی ن آقاجون

 کرد و از ته دل خوشحال بود.  یبا لبخند نگاهشان م نایس

خوشحال   زی هم زنگ زد و خبر را داد. آنها ن هیو تلفن به دست گرفت و به بق اوردیجون طاقت ن  خانم
 است.  یو زورک  یکامال مصنوع تیو هدا دهیحم  یمتوجه شد که خوشحال  یشدند گرچه به خوب
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و فرزانه مشغول درست کردن   بایدر آن خانه جمع شده بودند و خانم جون به همراه فر یصبح همگ از
 غذا بودند.

سر به سر    شهیزد و مانند هم یبه غذاها م یو ناخنک  دی کش یبه آشپزخانه م ی هم مدام سرک احسان
از ته دل به خاطر آمدن پارسا   یاد. اما همگد یگذاشت و حرصشان م یو الناز م  ایارغوان، مح

 خوشحال بودند. 

  نایشرکت بودند گفت: ا یکه در حال حرف زدن درباره  نایمبل ولو شد و رو به ارغوان و س  یرو احسان
 کشن.  یدارن ازم کار م   یآوردن! ه ریکوزت گ 

 . مایزد یحرف م مینگاهش کرد: داشت یچپ چپ ارغوان

 .گهیکنار د نی امروز بحث کار رو بذار هیآمد و گفت:  رونیاز آشپزخانه ب  بایفر

 نکردن؟ نکنه منصرف شده باشه؟  رید نا،یس  ی: راستد یپرس بایگفت که فر یچشم ارغوان

منصرف شده باشد، نگران بود   د یپارسا شا نکهیاز ا یکرد. او هم کم اشی به ساعت مچ  ینگاه نایس
 را پس زد.  اشی اما افکار منف 

 .انی نه بابا، االناست که ب -

 دنبالشون. یرفت  یکاش خودت م -

 باال انداخت.  یاشانه 

 .انیگفت خودشون م یاصرار کردم ول یمن که کل -

 

  یها تی شخص یو درباره  دید  ینشسته بود و با بهار کارتون م ونیزیتلو یجلو  یال یخ  یبا ب   پارسا
 کرد.  یبا او کل کل م  یکارتون 

پاشو حاضر شو. نشسته واسه   ؟ینشست  یجور   نیسمتشان آمد و رو به پارسا غر زد: تو چرا هم حهیمل
 !نهی ب یمن کارتون م 
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 باال انداخت.  ی اشانه   الیخ  یب  پارسا

 وقت هست حاال.  -

 .ارهیتو که حرص آدم رو درم  یها یخونسرد نی: از دست ا د یکش یپوف

 تو سرته پارسا؟  ی: چ دیپرس  حهینگفت که مل یز یچ  پارسا

 تو سرمه؟!  یچ ،یچ  یعن ینگاهش را به مادرش دوخت:  متعجب

 و یشد  یم یاومد، عصب  یاسمشون هم م یهر وقت حت  روزیحق به جانب گفت: تو تا د حهیمل
 شون؟ خونه  یای ب یشد یراض هویشد که  ی. حاال چی کرد یقشقرق به پا م 

 باال انداخت و او هم حق به جانب شد. یاشانه   پارسا

حرفا؟ حاال مگه بده حرف گوش کن   نیاون جا و همه منتظرتن و ا یای چرا نم  نیگفت  یخودتون نم  -
 شدم؟!

 شد.   رهیموشکافانه به او خ حهیمل

 پسر، مشکوک!   یزن  یخورم آخه؟ مشکوک م یم یمن تو رو نشناسم به چه درد -

 کرد و از جا بلند شد.  یاخنده   پارسا

آخه مادر من؟ مگه  هی! مشکوک چ یگل کرده ها مامان! خانوم مارپل هم که شد تیرگ کارآگاه باز -
 کنم؟  ینم یبده لجباز  الم؟یفک و فام دنیخوام برم د  یکار کردم؟ بده م یچ

 نداد. یو با شک نگاهش کرد و جواب  رهی خ حهیمل

 رو برگرداند.   پارسا

 . یبهم نگفت گهید زی چ هیمن برم حاضر شم که باز  -

.  ارمیپسر در نم  نیاش ماند و زمزمه کرد: من که سر از کار ا یخال   یبه جا رهی خ حهی رفت و مل  پارسا
بلند   نی نکنه، جوونه و کله اش پر از باد. ا یوقت کار اشتباه هیسپارمش به خودت که  یم ایخدا

 ترسونه. ی هاش منو م یپرواز 
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 آن را فشرد. یرفت و دکمه  فونی سمت آ نایو س  دیکه به صدا در آمد، خانم جون از جا پر زنگ

قدم  اطی صبر کند، سمت ح نیاز ا  شیو تحمل نداشت ب  زدی جون که قلبش از طپش تند تند م خانم
 هم به دنبالش رفتند. هیشت و آقاجون و بق بردا

 و بهار داخل خانه آمدند.  چهریبه همراه مادرش، پر  پارسا

 جون طاقت از دست داد. انگار که هاتفش زنده بود و دوباره به خانه اش برگشته بود. خانم

 ف...روان شد و زمزمه کرد: هات  شیپدر و پسر اشک ها نیا ادیرفت. از شباهت ز  نییپله ها پا از

 به پارسا بود. رهی بودند و خانم جون با چشمان لبالب اشک خ ستادهیهم ا یرو به رو گرید حاال

 هق هقش باال گرفت.  یو صدا   دیبرد و او را در آغوش کش شی جلو گذاشت و دست پ یقدم

در بود و گوشم  نیچه قدر منتظر اومدنت بودم؟ همش چشمم به ا یدون یقربونت چشمات برم، م -
و   نمیکه تو رو نب نیاز ا دمیترس  ی. همش م رمیو من حسرت به دل نم یای به زنگ و دستم به دعا، تا ب

 بذارم.  نی آرزو به دل سرم رو زم

 بود.  شهیحس تر از هم  ی زد و دستانش را محکم تر دور تن پارسا حلقه کرد و پارسا ب هق

 کردند.   ینگاهشان م  یقرار گرفته بودند و با لبخند تلخ ریهم تحت تأث هیبق

 به قامت بلند برادرزاده اش شد. رهی لبخند به لب نم اشک نشسته در چشمانش را زدود و خ  بایفر

تو حسرت   نیاز ا شتریشکرت که منو ب ای. خدای. چه قدر خوشحالم که اومدیدورت بگردم اله  -
 .ینذاشت

تفاوت باشد و او هم دستش را دور   یاز آن نتوانست نسبت به احساسات مادربزرگش ب  ش یب  پارسا
 الغرتر هم شده بود حلقه کرد. یمار یخانم جون که به خاطر ب  فیتن نح

سپس به خودش آمد و او را از   خت،ی ر یدر همان حالت ماندند و خانم جون اشک م یلحظات 
 شد.  رهی از اشکش با مهر به پارسا خ سیآورد و با چشمان سرخ و صورت خ  رونیآغوشش ب 
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 هاتفم، قدمت رو جفت چشمامه. ادگاری یپسرم، خوش اومد یخوش اومد -

و سامان که  دهیحم  ت،یاز هدا ری از او استقبال کردند و خوش آمد گفتند غ یو مهربان  یبه گرم یهمگ
 گفتند.  یبا لحن سردشان و اکراه خوش آمد

 

رفت و   یو قربان صدقه اش م  خت ی ر یدور هم نشسته بودند و خانم جون هنوز هم اشک م یهمگ
 انداخته بود. نییسرش را پا هیخانم جون و بق  یهمه مهربان نیپارسا معذب از ا

 که متوجه حس پارسا شده بود رو به خانم جون کرد.  نایس

 .گهیماست د شیگل که االن پ یآقا پارسا  نیا ه؟یواسه چ هیهمه گر نیخانوم جون، مادر من االن ا -

 مامان جان. گهیکرد: راست م  دییهم تأ بایفر

 یماه م  نی به پارسا انداخت و با ذوق گفت: عمه قربونت بره. ماشااهلل هزار ماشااهلل ع  ینگاه سپس
 اسپند واست دود کنم.  هینره  ادمی. یمون

جو که پارسا را معذب کرده بود، دست به   ریی تغ یبرا نایس یکرد و احسان با اشاره  یآرام تشکر  پارسا
قربون صدقه  یجور  نیبار ا هیسال از عمرم گذشته  یمامان منو؟ س دین یب یکرد: م یکار شد و نچ نچ

 شد آقا! میمن نرفته! حسود ی

 زشته!  ؟یگفت: تو باز شروع کرد ایمح

پسر با همه   نیها، ا یر یرفت و به پارسا گفت: پارسا جان به دل نگ رو به احسان چشم غره زی ن  بایفر
 .هیطور نیا

 آمد. رونی از آشپزخانه ب یچا  ینی گفت و در همان لحظه ارغوان با س یکنم" ا ی"خواهش م پارسا

 یروشن سرش و موها یو شال نازک صورت  یگل گل یبه او انداخت. آن سارافن صورت  ینگاه پارسا
دخترانه اش، چهره اش را   حی مل شی شانه اش انداخته بود و آن آرا یرا که بافته و رو اهشیس

 کرده بود. شهیتر از هم نیدلنش

 کرد. رلبی را برداشت و تز  یچا فنجان
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 زد.  شیبه رو یلبخند دهیرا گرداند و حم یچا

 . زمی عز نیبش ،یخسته شد  یارغوان جان، عمه، امروز کل -

 اش کرد.  یکنار  به مبل یهم اشاره ا نایس

 جا خوشگلم.   نیا ایب -

 پارسا نشست.  یو رو به رو نایبر لب نشاند و کنار س  ینیری و ش  با یلبخند ز ارغوان

ته  یکه ارغوان، نوه  دیراحت فهم یل یکردند و پارسا خ  یاو را نگاه م یهم با لبخند چهریو پر حهیمل
 .تیو هدا دهیحم   یآن هاست حت یهمه  یدردانه  زی خانواده، عز یتغار 

و سبب   د یایب رونیب  ینیاز آن سنگ یاحسان باعث شد فضا کم  یها یو شوخ هیبق  یزدن ها حرف
 پارسا هم از آن معذب بودن خارج شود.  یشد اندک

 ؟ یکرد دایرو پ  نایچه طور س  ؟یتهران موندگار شد ی: از ک دیرو به پارسا پرس تیهدا

که دانشگاه مقطع دکترا تهران قبول شدم. بعدشم من آقا    نی. به خاطر امیاومد شیسه چهار سال پ  -
 کردن.  دایمنو پ شونینکردم، ا دایرو پ نایس

 بار هم او را عمو صدا نکرده.  کی یبه آن دو کرد و از ذهنش گذشت پارسا حت  ینگاه نایس

 داده بودم. حی برات توض  ویکرد: داداش، من که همه چ تیبه هدا رو

و مشکوک   نیکه برادرش به همه بدب دیفهم یخوب م نا ی نشان داد و س الیخ  یخودش را ب  تیهدا
 است!

 

 کرد. یبرادرش نم  یبه چشم و ابرو آمدن ها یاما دست بردار نبود و توجه  تیهدا

 ه؟ یکارت تو شرکت چ -

پاسخ داد: تو قسمت   اشیبود، با لحن جد امدهیخوشش ن چیند او ه مان ییکه از لحن بازجو پارسا
 بهتون گفته باشه! ویهمه چ نای کردم آقا س یمشغولم. من فکر م  شگاهیآزما
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 بر لب نشاند و احسان بود که کارش را راحت کرد.  یلبخند یبرادرش، به سخت   یکالفه از رفتارها نایس

 ! ن؟ینبود یز یچ یها! قبال بازپرس  یمون یبازپرس ها م نهویبزنم به تخته، ع ییماشااهلل دا -

  ،ییحی و آقا   امدیخوشش ن اشه یو پر کنا مزه  یب ی سمتش رفت و از شوخ  یاچشم غره تیهدا
 به پسرش زد: احسان! یتشر 

آن که پسرش کمتر جروبحث کند،   یبرا  بای فرزانه و باران به آشپزخانه رفتند تا غذا را بکشند و فر با،یفر
 کمک. ایزد: احسان، ب  صدا

 و الناز هم از جا بلند شدند تا کمک کنند. ارغوان

شان انداخته شد. آقاجون سفره  هال بزرگ خانه  یسو تا آن سو نیاز ا یبلند یسفره  شهیهم مانند
اش احترام  به خواسته یدوست داشت و همگ شتری ب  زیرا از نشستن پشت م  نیزم  یانداختن رو

 .گذاشتندیم

داشت و   جان ی سفره بودند. خانم جون آن قدر به خاطر آمدن پارسا ه دنیل کمک و چمشغو یهمگ
با آن دست پخت   مارش،یسنگ تمام بگذارد و با حال ناخوش و ب  خواستیذوق زده بود که دلش م

 بود. دهیزحمت پخت چند نوع غذا و سوپ را کش رشیکم نظ

 نیآورند و ا یساده را درم یغذا یاپول وعده  یخودشان به سخت یکرد که روز  ی فکر م نیپارسا به ا و
 . نندی چ یم یتجمالت  یاگونه سفره  نیها ا

 داد.  ح ی خفه کرد و سکوت را ترج نهی را در س آهش

که نگاه به آن هم اشتها را باز    یطور  ن؛یمتنوع و رنگ   یکه سفره پر شده بود از غذاها دینکش یطول
 پر کرده بود. غذاها فضا را  یو بو کردیم

خانواده داشتند، خوشش آمده  ن یکه ا یرسم دورهم بودن نیو از ا کردی با لبخند کمک م زی ن چهر یپر
 بود.

و احسان هم  کردندی با هم برخورد م یو راحت بودند و با مهربان  یم یخانواده با هم صم یاعضا تمام
 . گذاشتیبه آقاجون و خانم جون م یاما احترام خاص  شیها  طنتی با وجود تمام ش
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که فرزندانش   یرسم دورهم بودن را از وقت  نیانداخت. ا شیهابه فرزندان و نوه  یخان نگاه نادر
شلوغ و پر کار، در کنار   یهفته  کی فارغ از  یرفتند گذاشته بود تا همگ  شانیازدواج کرده و سر زندگ 

 هم باشند. 

که  ییکه پارسا هم به جمعشان اضافه شده بود؛ پارسا بود چرا خوشحال  شهیاز هم  شتریبار ب نیا اما
 را داشت.   دنشید یآرزو

بودنش هم خوب  نیاما هم دادی کدام نشان نم  چیبا ه  یو راحت یم یهنوز هم رفتار چندان صم گرچه
 بود...

را با   هیداشتند کام بق یاما هر دو سع  زدیذوق او و ماهرخ م  یهاتف تو یچه قدر جا و
 تلخ نکنند و لبخند بزنند.  شانیهای ت ناراح

 ؟یکشی جون رو به پارسا کرد و با اشاره به بشقابش گفت: عه مادر، چرا نم خانم

 .  هیکاف نیکرد: ممنون، هم یتشکر   پارسا

اعتراضش بلند شد: آخه دختر تو خودت پوست و   شهینگاهش به ارغوان افتاد و مانند هم سپس
 !گه؟ید هیگرفتنت چ میرژ  ،یاستخوون

گفت: پوست و استخوون کجا بود خانوم جون؟ شما   دیایقبل از آن که ارغوان به جواب ب احسان
فضا رو اشغال   نیوگرنه االن دو برابر من شده و نصف ا د ینی ب یم  نویا یجور  نی و ا دیرو نزد نکتونیع

 کرده.

 . نشیگفت: عه! عمه بب  اشی ظاهر  یبا دلخور   بای رو به فر ارغوان

 و.نکن دخترم  تیاز ارغوان گفت: اذ تی در حما بایفر

 به پارسا انداخت. همه در حال حرف زدن بودند و فقط او ساکت بود.   ینگاه نایس

  شیلنگ زدن همان پا یرا دراز کرده بود؛ قبال هم متوجه   شیاز پاها یکیهم به او نگاه کرد.  پارسا
هم فکرش را   نیمبتال به آرتروز است به خاطر هم  ایمشکل دارد  شیشده و فکر کرده بود که البد زانو

 . دیهم نپرس یز ینکرده بود و چ ریدرگ
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 بشقابت رو بده برات بکشم. ؟یالزم ندار  یز یچ -

 تعارفش را رد کرد.  یبا تشکر   پارسا

.  انی جور   نیا شهیدوتا هم نیداد: ا حی توض نایو احسان همچنان در حال کل کل بودند که س رغوانا
جر و بحث    یشده که وقت ی! طور شتره یکشن وگرنه جروبحث هاشون ب یتو خجالت م یتازه االن جلو

 !شهیم  بیکنن برامون عج  یو کلکل نم

 . دیشدر دل آه ک نایتکان داد و س یزد و سر  یلبخند سرد پارسا

 داد. یبه او نشان نم  یکرد و توجه  یداشت سر بحث را با او باز کند اما پارسا سکوت م یسع مدام

 

  چهریآنها صرف شد و پارسا به خودش اعتراف کرد همان طور که پر نیب  یم یشاد و صم یدر فضا ناهار
 مهربان و خون گرم هستند. یکرده بود، همگ فیتعر

 یافتاد که گذشته  یآن شب مادرش م یحرف ها  ادیکرد،  یاو هر گاه به آقاجون نگاه م اما
و انگار    آوردی م ادیبود را به  دهیکه مادرش کش ییها  یکرده بود و سخت  فیتعر  شی سختشان را برا

 .آمدی و از او بدش م شدی پدربزرگش جمع م یدر قلبش برا ایتمام نفرت دن 

 .خواندی را در چشمانش م نهیو ک   ید و خوب ناراحتبو اشره یخ  زی خان ن نادر

پسر هاتف بر دلش بماند؛ بودنش   دنیاما در دل هم خدا را شکر کرد که نگذاشته حسرت د دیکش آه
 بود... یدل پر حسرت او کاف یهم برا

 

شستن ظرف به آشپزخانه   یبرا زی ن ای دوباره گرد هم آمدند و باران و مح یجمع شد و همگ سفره
 رفتند.

ذهن او را   یاز سوتفاهم ها یبا او حرف بزند و کم یبه پارسا بود و دوست داشت کم رهی خان خ نادر
 بود. افتهی ن  یبود اما فعال فرصت مناسب اریگفتن بس یپاک کند گرچه حرف برا

 قصد رو به پارسا کرد. نیا با
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 م؟ یهم بزنگپ مردونه با  هی یپارسا جان، پسر موافق -

توانست هم  یکه در عمق آن م یاپدربزرگش شد؛ چهره  یجد  یبه چهره   رهیمکث کرد و خ یکم پارسا
مرد  نیدر وجود ا یو خوب  یاز ذهنش گذشت که مهربان ی ز ی و باز هم چ ندیرا بب   یحسرت و هم مهربان

 است.  یرحم  یوجود ندارد و وجودش پر از ب 

 آنها.  یحالش بد نشود مخصوصا جلوکرد و دعا کرد  یگرفت و سرفه ا نفسش

تکان داد و از جا برخاست و   یکرد، سر  یفرستاد و رو به آقاجون که منتظر نگاهش م  رونی را ب  نفسش
 زدند.  رونی هم قدم با او از خانه ب

 یمیقد یبود؛ از آن خانه ها  دهی ها د الی و سر لمیبود که در ف  ییشان مانند خانه هابزرگ خانه اطیح
قرار داشت که دور تا دور آن   اطیوسط ح ی. چند تخت در کنار هم گذاشته و حوض بزرگبای اما دلباز و ز
از درختان سرسبز   دهیشپو زین  اطیبودند و اطراف ح دهیکه از انواع گل ها بود، چ یسفال یرا گلدان ها

درخت به او   یرو  درشت یقرمز و زردآلوها یها السیمانند گ یتابستان یها وهیو تنومند بود و م
 زدند.  یچشمک م

آن هم  گرید یو گوشه   یر یحص ی شکل قرار داشت با چند صندل  یارهی دا زیم زی ن  اطیح گرید ی گوشه
 بود. یاتاب نسبتا بزرگ دو نفره

 اطرافش بردارد و نگاهش را به او بدوزد. زی آقاجون باعث شد دست از آنال یصدا

  یزدند. م یبچه ها، چه دخترا و چه پسرا، همشون سر به راه بودند و رو حرف من حرف نم  یهمه  -
بهت   ویخودم همه چ دیخواستم از د یگفته اما م ییزایچ هیهم برات گفته و مادرت هم  نایدونم س

رفت. منم اون موقع هم که مغرور    یوشش نمکس تو گ چیبود اما حرف ه  ی بگم. هاتف پسر خوب
. هاتف هم عادت به چشم گفتن نداشت و هر کار  ارنیهام رو حرفم نه بو عادت نداشتم بچه ودمب

خوام بگم من   یفقط م یدون یکنم برات چون همه رو م  یکرد. خالصه م  یخواست م یدلش م
 که باهاش حرف بزنم.  زرای بار رفتم ش هی یهمون موقع هم منتظر اومدن هاتف بودم. حت

 لبانش نشست.  یرو  یتلخ  لبخند
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  یو بعد برگردم. هر چ نمینذاشت شماها رو هم بب یمعرفت حت یاومده بود. ب  ایخواهرت تازه به دن -
چند ماه بعدش مادرت با شماها اومد و خبر مرگ هاتف رو داد.  نکهیباهاش حرف زدم قبول نکرد تا ا

 روندمش. مام رو ازم جدا کرده و از خوددونستم که بچه یبودم، مادرت رو مقصر م  ریخب ازش دلگ 

پدرش رفته  دنیکرد که آقاجون به د یو پارسا بهت زده شد و متعجب نگاهش کرد. فکر نم  دیکش آه
 باشد. 

 ر لبش آمد. ب ی تلخ  شخندین آقاجون

  ییجورا ه یو  کنهی کردم هاتف قبول م یرو نگفته بودم آخه فکر م نیهم ا نایس  یکس حت چیبه ه -
 کنم اما بازم ساز مخالف زد.  ریرو غافلگ هیخواستم بق یم

 بود و چشمانش از تعجب گرد. ری هنوز هم متح پارسا

اقت نداشتم، ماهرخ هم که از ط گهیکنن، خودم د داتی سپردم که هر جور شده پ  امکیو س  نایبه س -
  نیخواستم برگرد  یشماها. م دنی د یبرا میتاب بود یمن بدتر بود و آروم و قرار نداشت. هر دومون ب

بهم پناه    یو اشتباهم رو بکنم. باالخره من مامانت رو قضاوت کردم و وقت یهمه دور  نیتا جبران ا
 آورد طردش کردم. 

 بر لبش نشسته بود. یو پوزخند زدیاو قدم م یپارسا در سکوت هم پا 

 بود که دوباره سکوت را شکست. آقاجون

 پسرم؟  یبگ  یز یچ یخوا  ینم -

 فرو برد. شیموها انیم  یدست پارسا

 هم مگه مونده برا گفتن؟  یز یچ -

 . ردیاو قرار بگ یو رو به رو ستدیو باعث شد پارسا هم به ا ستادیا آقاجون

 هیاون موقع که  ن؟یکرد رونیتون بو از خونه  نیکار کرده بود که بهش تهمت زد یادر من مگه چم -
که   نیفکر کرد چیکارتون اشتباهه؟ ه نیکرد یفکر نم ن، یانداخت  رونی کس رو از خونه ب یزن تنها و ب 

 هاش رو بزرگ؟ رو اداره کنه و بچه   یگذشت و چه طور تونست زندگ یهمه سال بهش چ  نیا
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 به چشمان او ماند.  رهیزد و خ   یزخندپو

  یفراموش شدن ییزایچ هی نی کن  یشده باشه؟ اصال فکر نم  رید یل یواسه جبران خ  نیکن ی فکر نم -
 دانشور! یآقا ستیقابل جبران و درست شدن ن  زای چ یلی نره که خ ادتونی وقت  چیه  ست؟ین

 

را برگرداند و بدون آن که منتظر آمدن او   شینادر خان کرد و رو نیغمگ یبه چهره   ینگاه سپس
 کرد و داخل خانه رفت.  یط اشی شگیبلند و محکم هم  یرا با قدم ها اطیح   ریباشد، خودش مس 

 بگو بخندشان فضا را پر کرده بود.  یدر حال حرف زدن و صدا همه

خواست با پارسا   یدلش مکرد. او هم  شیشطرنج با سامان بود، صدا یکه مشغول باز  احسان
 داد! ینشان م  یخواست و رغبت یشود؛ البته اگر پارسا م  یم یصم

به دادم برس    ای. برونیهام رو انداخته بآورده و همه مهره  ری منو مظلوم گ نیجا که ا نیا ای پارسا ب -
 داداش!

  جادیدر چهره اش ا یر ییبود، بدون آن که تغ ختهیآقاجون به هم ر یکه اعصابش از حرف ها پارسا
 .ستادیشود، جلو رفت و کنارشان ا

 کار کنم؟ ی: چ دیپرس  احسان

توانست در زمان    یراحت م  یلیبود و خ  یمنتظر به او چشم دوخت. سامان شطرنجش عال زین سامان
 را بازنده کند.  فشی حر یکم

 《!یاکاره  یچ  نمیبب ای ب》گفت:   یهمچنان به او بود و انگار که با غرور م نگاهش

به او در   یندارد و حس خوب  تیو برگشتن او اصال رضا  دنیکه از د  دیفهم یپارسا از چشمانش م اما
 کرد. یدلش احساس نم 

  ،یشطرنج و با تکان دادن مهره ا یبرد به صفحه  شی بدون دادن جواب به احسان، دست پ   پارسا
 به سامان داد و با همان چشمان سردش نگاهش کرد.  یااشاره 

 مات!  -
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 تو! یدار  ولیگفت: ا جانیبا ه  احسان

 نشست.  اشی قبل ینداد و سر جا یداد و پاسخ  لشیتحو یسرد لبخند

 .زدی و فرزانه حرف م  بای و الناز در حال حرف زدن بودند و مادرش هم با خانوم جون، فر  چهریپر ارغوان،

 زد و کنارش نشست.  ش یبه رو یلبخند نایس

 بد که نگذشت امروز؟  ؟یخب چه طور -

 صبور و مهربان را بشکند. شهیمرد هم نیکند و دل ا یتلخ امدین دلش

 . ینه، خوبه همه چ -

اش، هر چند  کوتاه آمدن برادر زاده نیزمزمه کرد و ته دل از ا یرا شکر عمق گرفت و خدا  نایس  لبخند
 داشت.  یاندک اما خرسند بود و حس خوب

 نشست.  امکیو س  تیو هدا  ییحی بعد آقاجون هم داخل آمد و کنار  یا لحظه

تون منظورش شد و گفت: خب ما با اجازه  یزود متوجه  ی لیداد و مادرش خ یابه مادرش اشاره  رو
 .م یکم کم رفع زحمت کن

دوست داشتند بمانند اما   چهریو پر حهیبمانند. مل  ششانیپ شتریاعتراض کردند و خواستند ب یهمگ
 اش احترام بگذارند. گرفتند به خواسته  میخواست، تصم  یبه خاطر پارسا که دلش ماندن در آنجا را نم

 بود.  ستادهیا نایبودند و پارسا کنار س یل حرف زدن و خداحافظدر حا  حهی و مل چهر یپر

 نا؟ یآقا س -

 سمتش برگشت و نگاهش کرد. عیسر

 جانم؟  -

 بپرسم؟ شهیسوال م هی -

 پاسخ داد: بپرس عمو جان.  اشی شگ یهم ییخوشرو با
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 باره کنجکاو شده است.   نیدانست چرا در ا یکرد. خودش هم نم  ش یبه پا یا اشاره

 پاتون...  -

 زد.  یو لبخند دیحرفش را فهم یادامه  نایس

 .هیادگاری -

 متعجب نگاهش کرد. پارسا

 !؟یادگار ی -

 برد واسه خودش!  یادگار یجنگ پام رو  -

آن حرف    یقدر خونسرد و راحت درباره  نیقطع شده بود و ا شی مبهوت نگاهش کرد. پا یالحظه 
 !زد؟یم

 اش زد. شانه یور  یدست نایس

 ؟ی. موافقمیزن  یمفصل با هم حرف م  مینی ش یروز م  هی -

 تکان داد. یبار مشتاقانه سر   نیا پارسا

 موافقم. -

تمام شده بود، سمتشان آمدند و خانم جون رو   شانیها  یکه خداحافظ حهیو مل  چهریلحظه پر همان
 واست قربونت برم.  شهیها دورت بگردم. دلمون تنگ م یا ی به پارسا گفت: بازم ب

زدند و   رونی گفت و از خانه ب یخانم جون زد و "حتما" ا یخالصانه  یبه محبت ها یلبخند پارسا
 آنها را رساند.  نایس

 

* * * 

 بود! دهی رس  ریرفت. باز هم د شگاهیبه ساعتش انداخت و داخل آزما ینگاه
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 کرد. یگفت و چشمش به ارغوان افتاد که چپ چپ نگاهش م یسالم هیبه بق  رو

 جلو آمد.  دیپارسا را که د یال یخ  یب

 شما! نیکرد ریبازم که د -

.  رمی بگ یتاکس کرد که آخرم درست نشد و مجبور شدم  یشد، داشتم درستش م یموتورم روشن نم  -
 ! دم؟یو به تو جواب پس م گمیرو بهت م نایاصال چرا دارم ا

 نازک کرد.  یپشت چشم ارغوان

 خراب باشه. دیبا شهیمعلومه هم دمیکه من د یاون موتور قراضه ا -

 کرد.  یاخم پارسا

 رخش من حرف بزن! یتوئه، دوما درست درباره   نی اوال قراضه ماش -

 کردم جناب رستم دستان!  نیبه رخشتون توه دیببخش -

 نگاهش کردم.  یچپ چپ  پارسا

 کلکل با من برو سر کارت.  یجا ؟یساد یجا وا نیتو چرا ا -

 صورت او تکان داد. یوار جلو دیانگشتش را تاک ارغوان

 تو نه، شما! -

 باال انداخت.   یچشم زد و شانه ا یرا رو شگاهیمخصوص آزما نکیع  پارسا

 راحتم.   یور جنیمن ا -

و حرص دادنش را   آمدی نداشت اما از کل کل با او خوشش م یتیاهم چیموضوع ه نیارغوان ا یبرا
 دوست داشت. 

 .ستمیمن راحت ن  -

 مشکل خودته! گهیها رفت و در همان حال گفت: اون داز دستگاه یکی سمت  پارسا
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مانند دو کودک شده بودند که بر  و شش ساله!  ستیساله بود و ارغوان ب ینه انگار که پارسا س انگار
 کردند.  یبا هم کلکل و بحث م شانی سر اسباب باز 

 ؟یگفتم رو انجام داد روزیکه د یی" نثارش کرد که پارسا گفت: کاراییدل "بچه پررو در

 کرد.  حیلپ تاپش را جلو آورد و شروع به توض  ارغوان

 محاسباته.  یسر  هی نمیکردم و ا یر یو اندازه گ  یرو بررس نایا -

 ینمونه ها ینگهدار  یبرا یداخل انکوباتور )دستگاه  یاز محلول ها یسر   کیبا اشاره به  سپس
محلول ها رو   نیمناسب مانند دما، رطوبت و...( ادامه داد: ا یط ی مح طیبا توجه به شرا یشگاهیآزما

 جا نوشتم.   نیکردم و ا یکه الزم بود رو بررس  ییزایهم چ

 کوتاه اکتفا کرد.  ی 《خوبه》تکان داد و تنها به گفتن  ی گذاشت. پارسا سر  زیم  یرا رو یابرگه  سپس

 کنم.  یم یکار با دستگاه شد و گفت: بعدا کارم تموم شد بررس مشغول

 کار خودش مشغول شد. یتکان داد و به ادامه  یسر  ارغوان

 یگذشت زمان هم نم یکه متوجه  یدر حال انجام کارشان بودند آن قدر  تی با دقت و جد یهمگ
 شدند.

خودش   یرشته  ی طهیبار در ح   نیاول  یشرکت داشت؛ برا نیاز کار کردن در ا یهم حس خوب پارسا
 کرد.   یرا احساس نم یکه خستگ یدوست داشت طور  یل ی که خ یکرد، کار  یکار م یبه صورت تخصص

 زد.  رونیرساند و از شرکت ب  انیشرکت ماند، کارش را به پادر  یاز ساعت کار  شتریب

 

 اتوبوس رساند و سوار شد. ستگاهیرا به ا  خودش

ماه آخر خانه و جور کردن پول   یداد و باز هم فکرش سمت خانه و اجاره  هی تک شهیرا به ش  سرش
 فرستاد. رونی نفسش را ب یشد و با کالفگ شیپ

 بود. یسالگرد مصطف  گرید یانداخت؛ دو هفته  خیتار به یآورد و نگاه رونی اش را ب یگوش
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نداشتند و پارسا هم دلش   یخوب  یبود که خودشان هم وضع مال رشیاو فقط پدر و مادر پ  ی خانواده
خودشان برگزار کرد و از آنها   یآنها را تحت فشار بگذارد و خودش مراسم چهلم را در خانه  امدین

  یکوچکمراسم  دیخواست که مراسم سالگرد را هم خودش برگزار کند و حاال مانده بود چه کند؛ با
 کرد.  یبرگزار م 

 خودش را باد زد.   یشد و با دست کم ادهیپ ستگاهیا سر

آن هم کرد؛  یعوض م نیرا ماش ری سه مس دیداشت و با یادیز یشرکت تا خانه شان فاصله  ریمس
 و کالفه کننده.  کی پر تراف ییرهایمس

 آمد. یم رونیزد اما باز هم دست از پا درازتر از آنجا ب  یچند روز سر  نیبه چند بنگاه مثل ا زی راه ن سر

 یرو یلبخند خسته ا ن،یشاه یصدا  دنیسمت خانه قدم برداشت و در را باز کرد و از شن یخستگ با
 لبش نشست و داخل رفت. 

 

 نشست.  نیکردند و کنار شاه  یسالم و احوالپرس مانهیصم

 . ییدایچه خبرا؟ کم پ -

 زد.  یبا لبخند چشمک نیشاه

 بودم. ری امر خ ریدرگ -

فراموشش شده بود و  هیقض نیچند روز را آن قدر گرفتار شرکت و کارها و غرق در فکر بود که ا نیا
 نکرده بود.  ادیفرصت حرف زدن با او را پ

 . شهیمتأهال م یداره قاط گهیهم د نی شاه  یگفت: به سالمت یهم با لبخند حهیمل

 مشتاقانه نگاهش کرد.  پارسا

 .یکار کرد یچ نمی کن بب فیتعر گه،یخب زود باش د -
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اون روز   گهیکرد: خب د  فیرا به هم زد و با لحن پر آب و تابش تعر  شیدست ها جانی با ه نیشاه
اونم  ،یو بگو کجا رفته بود راستش دمیشون، خونه نبودن. ازش پرس شون، در خونهرفتم سر کوچه

 جواب داد به خدا رفته بودم سقا خونه دعا کنم...

زد،   شیکه پارسا به بازو یخواند، با مشت  یرا م یمیآن آهنگ قد تمیکه داشت با ر یدر حال  شیصدا
 ؟ یزنی م: چرا دی قطع شد و طلبکار پرس

 کن. فی باش و مثل آدم تعر ی بار تو عمرت جد هی -

 شد.  یو جد دیخند یبا سرخوش  نیشاه

. اومد رونی ب  ایشون و بهش زنگ زدم که بخب. جونم واست بگه که پا شدم رفتم در خونه یل یخ -
 شاپ.  یکاف هیتو  میو رفت  رونیب

. گفت که منو ومدیحرف داشتم رو بهش گفتم، ازش گله کردم که چرا اون موقع پشتم در ن یچ هر
که مامان   ییزای گفت اون موقع واسش چ ی. مسهیپدر و مادرش وا یدوست داشته اما نتونسته جلو

 خوب و مراسم آن چ  یباال و خونه  ی هی و باباش از من خواستن مهم بوده مثل مهر

 

پارسا،    یدون  یعشق رو بدونه. م نیازم دور شده انگار که تونسته قدر ا یاما وقت  یو تجمالت  ینان
چون فکر   م،یدون یقدرش رو نم  می از اون آدم دور نباش ای  میرو از دست ند یاز ما آدم ها تا کس یلیخ
  م،یری قرار بگ یتیتو اون جور موقع   یوقت  یول شهیم یهست و بودنش واسمون عاد شهیهم میکن یم

 . میکن یرو درک م زای چ یل یو خ میایاون جاست که به خودمون م

مون  ییو جدا یخواد و دوست نداره باز دور   ینم یچ یه گهیگفت د ی. مهیجور نیهم هم مینس
 . سهیادامه دار شه و حاضره همه جوره کنارم بمونه و پام وا

  یخواستگار  میرفت شبیکنه و واقعا هم کرد. د یم شونیو راض  زنهی با پدر و مادرش هم حرف م   گفت
 بله برون بود. ییجورا هیکه البته 

 کم کار و بارم درسته شه.  هیتا اون موقع هم  رمیبگ کی کوچ یعروس هی گهیسال د هیتا  دیشا گهید

 خوشحال بود.   شیاو زد و چه قدر برا یاز ته دل به رو یلبخند پارسا
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 یکه نا فرجام بود و چه قدر خوشحال بود که حاال به خواسته  یعشق  رینبود چهار، پنج سال درگ کم
 . دیدلش خواهد رس

 اتفاق خوشحال بود.  نیدوست داشت و از بابت ا شیاو را مانند پارسا زی ن حهیمل

 اسفند واست دود کنم.  هیمن برم  ،یبخت بش دیمبارکت باشه پسرم، انشاهلل که سف  -

 او زد.  یشانه  یرو  یپارسا دوستانه دست حه،ی از رفتن مل بعد

 . قیمبارکت باشه رف  -

 قربونت.  -

 شده ات.  دایتازه پ یدختره هم خوبه ها، دختر عمو نیا گمیادامه داد:م طنتی با ش سپس

 ؟ یک -

 بود اسمش؟ آها! ارغوان. ی! چگهیدختره د نیبابا! ا یا -

 !یو گفت نیاون دفعه هم که ا ؟یگفتکرد و با لحن تندش گفت: باز تو چرت و پرت  یاخم پارسا

 کرد.  یخنده ا  نیشاه

 ؟ یکن یکارا م  یاوضاع شرکت چه طوره؟ چ نمیکن بب فیخب حاال! تو تعر یل یخ -

از فکر و   یکم  نیشاه  یها طنتی پارسا با حرف ها و ش شهیحرف زدن شدند و مانند هم  مشغول
 آمد. رونیب  الیخ

 

 * * * * * 

 داخل راهرو نشست.  یفلز  یها  یصندل  یآمد و رو رونی لبالب از اشک از اتاق ب یبا چشمان  ارغوان

 هم آمد و کنارش نشست.  ناینگذشته بود که س یا لحظه

 چت شد تو؟  -
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 .نمش یکشه و تو اون حال بب  یدرد م  نمیتونستم بمونم تو اتاق و بب یبغض زمزمه کرد: نم  با

 . دیکش  یآه نایس

 .یاصرار کرد یآخه دختر خوب. تو خودت ه  ایمن که بهت گفتم ن  -

 .دیاز چشم ارغوان چک یاشک قطره

 وقت... هیترسم  یخب نگران خانوم جونم. م -

 و ادامه نداد. دیگز لب

 دست او گذاشت.  یدستش را رو نایس

 ارغوان جان.  یبهتره برگرد -

 تکان داد. نی به طرف یسر 

 خوام بمونم.  ینه، م -

 صورت او را پاک کرد.  یرو یبرد و اشک ها  شیپ دست

 . نتتیحال بب نیباش. نذار تو ا یپس قو -

 .نمی بب  یجور  نیتونم خانوم جون رو ا یتونم عمو. نم یآخه نم  -

چون روند درمانش   میبهش بد  هیروح   دیحال رو دارم اما با نیمنم هم ،ی. حق دار زمیدونم عز یم -
 دامه داره.سخته و هنوزم ا

 . یاله رمی بم -

 کرد. یاخم  نایس

 . نجایا یای باهام ب گهیتون. الزم نکرده هم داصال پاشو برو خونه ه؟یچه حرف نیخدا نکنه، ا -

 .دیلب گز ارغوان
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 خب.  دیببخش -

 از جا برخاست.  نایس

 تو.  یایب ست یبرگرد، الزم ن ایجا بمون  نی داشت. توام هم یکار  دیخانوم جون شا شی پ رمیمن م -

 را با پشت دست پس زد و از جا بلند شد.  شیهم اشک ها ارغوان

 تو.  امینه، منم م -

 نکنم. یجور  نیا دمیقول م گهینگاهش کرد که گفت: نه د یجد نایس

 پشت سرش.   زیتکان داد و در را باز کرد و خودش جلوتر وارد شد و ارغوان ن یسر 

 او را در دست گرفت.  ی دهین نشست و دست چروککنار تخت خانم جو ارغوان

 د؟ یندار یو با دکترتون حرف بزنم. کار  رمی رو به خانم جون گفت: من برم داروهاتون رو بگ نایس

 به پسرش زد.  یمهربان  لبخند

 نه مادر.  -

 نشود. ان یزد تا بغض نما یرفت و ارغوان لبخند نایس

 ن؟ یخوب  -

 . زمیخوبم عز -

 زد.  یو لبخند دیکش  یآه سپس

خدا. به هر حال منم که  یام به رضا یراحته و راض المیخ گهید دمیهاتفم رو د  یادگارهایکه  نیهم -
 ازم گذشته و...  یعمر 

دونم شما   یمن م  ه؟یحرفا چ نیآمد و اعتراض کرد: عه خانوم جون! ا شی حرف ها انیم ارغوان
 .نیخوب بش  دیشما با یعنی. شهیحالتون خوب م 

 اش زد. یته تغار  یبه نوه   یخند مهربانلب ماهرخ
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 عمر دست خداست دخترم.  -

 . دیاز چشمش چک یتالشش اما قطره اشک  رغمیعل

 تو رو خدا. یجور  نیا دینگ -

 بر لب نشاند.   یمصنوع یداخل آمد و ارغوان اشکش را پس زد و لبخند نایلحظه در باز شد و س همان

 نا؟ یس -

 کنار تختش نشست و جواب داد: جونم؟  یصندل  یرو نایس

 از پارسا چه خبر؟ حالش خوبه؟  -

 زد.  یلبخند نایس

 بله، آقا پارساتون هم خوبه.  -

  یذره شده. موندم چه جور  هیاما دلم براش  دمشی. سه روزه ندشمیپ  ادیباهاش حرف بزن بازم ب -
 سال رو تو نبودنش دووم آوردم.   یس نیا

 شد ها! میگفت: عه خانوم جون، حسود یظاهر  یور و با دلخ  دیلب برچ ارغوان

 کرد.  یمهربان و دردناک یجون خنده  خانم

 . یدل من زی تو که عز -

 خانم جون نشاند. یگونه  یرو یبوسه ا ارغوان

 کرد.  ینگاهشان م یبا لبخند زی ن نایس

 خارج شدند. مارستانیخانم جون تمام شد و هر سه از ب یدرمان  یمیش  کار

 

 آمد تا راحت استراحت کند. رونی خانم جون رو به اتاقش برد و خودش هم از اتاق او ب ارغوان،
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 نشسته و سرش در لپ تاپش بود.  ونیزیتلو یرو به رو نایس

 : چه طوره؟دیآمدن ارغوان شد و پرس  ی متوجه

 نشست.  کنارش

 خوبه، قرص هاش رو خورد و خوابش برد. -

  یحوصله   ی. آن قدر هر دو حالشان به خاطر خانم جون گرفته بود که حتدیتکان داد و آه کش یسر 
 حرف زدن را هم نداشتند.

 

  * * * * * 

 پروژه شان بودند. ینشسته و در حال حرف زدن درباره  نایو ارغوان در اتاق س  پارسا

 د؟ یرو اعالم کن دهیزارقم م  دیبا ی ک یراست -

 .یهمگ  میاعالم کن دیبا گهید یبود، پاسخ داد: تا هفته  دهیسوال را پرس نی رو به پارسا که ا نایس

 بلند شد.  اشی زنگ گوش یتکان داد که پارسا قصد کرد جوابش را دهد که صدا یسر 

با اکراه از جا برخاست و گفت:   ،یانفس کالفه  دنیانداخت و با کش شی گوش یبه صفحه  ینگاه
 گردم.  یبرم   دمیتماس رو جواب م نیمن ا د،یببخش

 تکان داد و سرش را به کارش گرم کرد. یسر  نایس

 راحت باش.  -

 راهش شد.  یرفت و نگاه موشکافانه و مشکوک ارغوان بدرقه  رونی از اتاق ب پارسا

 عمو؟  گمیگفت: م نایاز رفتن او رو به س پس

 مقابلش بود جواب داد: جان؟ یرش در برگه و کاغذهاطور که س همان

 پسره مشکوکم. نیمقدمه گفت: من به ا یپارسا کرد و ب  یخال  یبه جا ینگاه
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 : پارسا منظورته؟!دیسرش را باال آورد و متعجب پرس نایس

 سرش را تکان داد: آره.  ارغوان

 شد.   رهیبه او خ ینشست و جد اش ی شانیپ یرو  یاخم

 کار کرده که من خبر ندارم؟ یچاون وقت چرا؟  -

 باال انداخت.  یاشانه ارغوان

رفتاراش،   هیجور هیبهش ندارم. اصال  یدونم چرا واقعا حس خوب  یکرده اما نم یکار  گمیمن نم -
روحه که آدم    ی. بعدشم حالت چشماش اون قدر سرد و ب کنهی رو داره پنهون م ی ز یچ هیکنم  یحس م

 .هیجور  هیترسونه، نگاهش مرموزه. کال  یرو م

دانست    یدوست داشت و م  اریکرد اما پارسا را هم بس  یم  دییحرف ها را تا  نیهم ته دلش ا نایس
 است.  ریدلگ

!  نهیو همه کس مشکوک و بد ب یکه به همه چ یشد ت یهدا هیارغوان؟ توام که شب  هیحرفا چ نیا -
چشمام   نی شرکت اما بهش ع  نیکه اومده تو ا  ستین  یل یخ  نکهیارغوان، با ا ه یخوب یل یپارسا پسر خ
 اعتماد دارم. 

به   دیپر از شک و ترد یبدهد اما با برگشتن پارسا، منصرف شد و نگاه  یدهان باز کرد تا پاسخ ارغوان
 او انداخت. 

  اشی قبل ی نکرد و سر جا یاند، اما توجه متوجه شد که به خاطر آمدن او حرفشان را قطع کرده پارسا
 از سر گرفته شد.  شانینشست و بحث ها

هم حق با عمو   دیبود اما شا شی ارغوان مدام حواسش به او و رفتارها زین شانیطول صحبت ها در
 شده است.  نی بود و او بدب  شینایس

 * * * * * 

 نامعلوم باز مانده بود. یاروحش به نقطه یافتاده بود و چشمان ب یا ون گوشه غرق در خ زن



 در غم خود شادم 

157 
 

. او از ترس توان تکان خوردن و حرف  دیرسی خون به مشام م  یخون شده بود و بو  یپر از سرخ نیزم
  یبود و نم رهی مقابلش خ ینداشت و فقط با چشمان گرد شده از وحشت به صحنه   زی زدن را ن

 نشان دهد.  یتوانست عکس العمل

 

دستانش گرفت و نفس   انی تختش نشست و سرش را م ینفسش چشمانش را باز کرد و رو  یتنگ با
 داد. رونی را ب  نشیسنگ

از   شتری ب  شیراز با خبر شده بود، کابوس ها نیکه از ا یخواست اما از وقت  یآرامش م  یکم دلش
 شده بود و آرامش و حال خوب از دور... شهیهم

 شد.  یهم گذاشت اما آن کابوس از ذهنش دور نم یرو یااش را لحظهخسته چشمان

  خواست،ی حال خوب م یشده بود، دلش اندک یرا دوباره باز کرد. خواب هم از او فرار   چشمانش
 شب خواب راحت و بدون دغدغه و کابوس...  کی یو حت  خواستی آرامش م

اذان صبح از مسجد محله شان به گوشش خورد و سبب   یدستانش گرفته بود که صدا  انیرا م  سرش
 . زدی شد از جا برخ

 ...ردی آرام بگ یبا خدا کم  ازی و با راز و ن ردیرفت تا وضو بگ  اطیح به

 

دو مسافر را   یک یسمت شرکت راه افتاد و در راه  شهیپس از نماز نتوانست بخوابد و زودتر از هم گرید
 هم به مقصد رساند و خودش هم وارد شرکت شد. 

 بار بود که زود آمده بود! نیاول  دیآمدند و شا یکم کم داشتند م کارمندها

گفت و سر   یر یکه آنها هم تازه آمده بودند، سالم و صبح بخ  یشد و به چند نفر  شگاهیآزما وارد
 کارش رفت. 
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  نیو پر از حال خوب بود و ا یپر انرژ  شهیبعد ارغوان هم به جمعشان اضافه شد و مانند هم  یلحظات 
 کرد.  یمنتقل م هیبه بق  زیمثبت را ن  یحال خوب و انرژ 

 صرف نظر کند.سمتش رفت و نتوانست از کل کل با او  د،یرا که د  پارسا

 .میستی به زحمت شما ن یموقع اومدنتون کجا! ما راض نیدکتر مهندس! شما کجا، ا یبه به، آقا -

 نگاهش را به او دوخت.  یبا اخم  پارسا

 ! نه؟شه؟یروزت شب نم  ،یسر من غر نزن یای روز ن هیتو  -

 . دیو لبخندش را ند گرم بود لیزد اما پارسا سرش به دستگاه ها و وسا زی آم طنتیش  یلبخند ارغوان

 در حال انجام کارش بود.  ت یبود و با جد اشیشان یپ یرو  یرا به پارسا دوخت. اخم نگاهش

 سرد و تلخ.  یبه قهوه ا  هیبود و شب ره یت یاقهوه چشمانش

 باال آورد. کبارهیکرد که پارسا سرش را به  ینگاه م رهی طور به او خ همان

 . میزل زدن به من برو کارت رو انجام بده، وقت ندار یجا -

  رلبیز ییآورد، خجالت زده شد اما با پررو شی پارسا آن را به رو نکهیو ا اشرهی از بابت نگاه خ ارغوان
 گوشت تلخ! یخوشگله، پسره  یل یانگار خ یکن  ینگام م گهیم  یجور  هیگفت: 

از   یک یجواب پارسا، سمت  یدون دادن اجازه ب زیسمتش رفت. ارغوان ن یاو چشم غره  دیشن  پارسا
 دستگاه ها رفت و شروع به انجام کارش کرد. 

گفت و   یبه همگ یدیهم به آنها اضافه شد و خسته نباش نایظهر در حال انجام کارشان بودند که س تا
 به طرف پارسا رفت. 

 م؟یناهار سه نفره بزن هی یامروز بسه. موافق یبرا -

 که. دین یب  یکار دارم، م -

 . خوبه؟ میزن  یبا هم م ی گپ هیهم  رونی ب میریهم م  ه،یکاف گهیکار د -
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نشان   یبه هدفش نرم  دنیرس یهم برا یکم دینشان نداد. با یمخالفت گریباال انداخت و د یاشانه 
 .دادیم

 

نشسته  یو دل باز  با یز یبا فضا  یکی آن دو در رستوران ش یکنار هم و پارسا رو به رو نایو س ارغوان
 در حال پخش بود.   یسنت  یبودند و آهنگ

 ؟ یخور  یم یرو به پارسا گفت: چ نایس

 باال انداخت.  یاشانه   پارسا

 نداره.   یفرق -

 یخونه  یا یجمعه ست، م گهیمقدمه گفت: پارسا، سه روز د یشان سفارش داد و ب هر سه  یبرا نایس
 آقاجون؟ 

 . شیدرمان یم یبرا ش میبا ارغوان خانوم جون رو برد روزیدهد ادامه داد: د یپارسا جواب  نکهیاز ا قبل

خالص و ناب   یادیز  شیآن خانه فرق دارد و محبت ها یکرد خانم جون با تمام آدم ها یم حس
 در انکار آن داشت.  یکه پارسا سع نینشست با ا یاست و به دل م

 دنش؟ید  یای. منهیو همش دوست داره تو رو بب   ستیب ن حالش چندان خو -

 تکان داد.  یسکوت کرد و سپس سر  یالحظه  پارسا

 . امیم -

 گفت.  یا《یاومد خوش》زد و  یبا شوق لبخند نایس

 را آوردند و مشغول به خوردن شدند.  غذاها

بر تن داشت و رنگ سرخ شالش با   یو بلند  دیجلو باز سف  ینگاهش را به ارغوان دوخت. مانتو پارسا
 دخترانه بر دست داشت.  یرنگ الکش ست کرده بود و چند دستبند رنگ 

 انداخت.  ینگاهش را حس کرد و سرش را باال گرفت و به پارسا نگاه ینیسنگ ارغوان
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 بود.  رهی خونسرد به او همچنان خ  یل یاما پارسا خ ردی داشت دستپاچه شود و چشم از او بگ انتظار

  ینفوذ م  زین گرانیبه عمق فکر د ییبود که گو یمعذب شد. چشمانش طور  رهی نگاه خ نیاز ا نارغوا
مرموز و   یادیپسر ز نیاز افکار او بفهمد و به نظر ارغوان ا یز ی توانست چ  یکس نم چیکرد اما ه

 بود! دهیچ یپ

 

 شد و داخل خانه رفت.  ادهیپارک کرد و پ  اطی را داخل ح نشیماش

در   زی تلفن ن یبود و گوش اهیس یبه صفحه   رهینشسته و خ ونیزی مقابل تلو ی کاناپه یرو فرزانه
 دستش.

 محو به او زد.  یرفت و سالم کرد که به خودش آمد و لبخند جلو

 شده مامان؟  ی ز ی : چد یمتعجب از رفتار مادرش، پرس ارغوان

 ات زنگ زده بود. عمه  -

 گفت؟ یم ی: خب؟ چ دی نشست و پرس کنارش

 فردا. یبذاره برا یخواست قراره خواستگار  یم -

سامان  یکه تو رو برا  یباش  دهیفهم  دیشد که ادامه داد: خودت هم با رهی چشمان گرد شده به او خ با
 در نظر داشت. 

 تکان داد.  یسر  ارغوان

 ن؟ یبهش گفت ی . حاال چ یزود نیکردم به ا یآره اما فکر نم -

شد و بعدشم   یگفتم نه، ناراحت م یاالن م نیاگه هم ،یشناس یات رو که م. عمه یچ یفعال ه -
که سنگ رو   میایب  نیگفت گنی نه، م میو بگ یخواستگار   انیزد، اگه هم ب یم هیو کنا شی همش ن

 بهش گفتم بذاره باهاتون مشورت کنم بعد بهش خبر بدم.  گهیشد. د  یو بازم ناراحت م  نیکن خمونی

 گفت؟  یبابا چ -
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 .هینظر تو چ نمی بهش زنگ زدم، اونم گفت که بب -

 دهد. یدانست چه جواب یو کالفه به مادرش چشم دوخت و نم  متفکر

 ه؟ یحاال نظرت چ -

که   کیندس مکان دو ساله بود و مه یچشمانش آمد. س  یسامان جلو یبه فکر فرو رفت و چهره  یکم
را نسبت   یکرد حس خاص  یخوب بود اما هر چه فکر م   زی کرد. از لحاظ چهره ن  یشان کار مدر کارخانه 

 . کردی به او احساس نم

 باال انداخت.  یاشانه 

 به اون ندارم.  یبگم اما من واقعا حس  یدونم چ ینم -

 تکان داد. یسر  فرزانه

 نه و بگه.که بهش زنگ بز  گمیباشه دخترم، به بابات م -

توانست با   ی. مدیبه ذهنش رس  یگفت و از جا بلند شد و سمت اتاقش رفت. فکر  یباشه ا ارغوان
 بگذارد. انیحرف بزند و موضوع را در م  زی خود سامان ن

 بلند شد. اشی زنگ گوش یبود که صدا  شیحال عوض کردن لباس ها در

سامان متعجب ماند و   یشماره  دن یبرداشت و با د زشیم یرا از رو اشی کمدش را بست و گوش در
 تماس را متصل کرد. 

 بله؟  -

 ؟ یسالم، خوب -

 االن بهت زنگ بزنم.  نیخواستم هم یرا داد و اضافه کرد: اتفاقا م   جوابش

 زنگ زدن امروز مامانم؟  یدرباره  -

 پاسخ داد: آره.  نیو نشست و در همان ح دیرا عقب کش  اشی صندل
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 درسته؟ ،یست ین یکنم راض  یو گفت: حس م مکث کرد یا لحظه

 داد.  حیخواست ناراحتش کند، پس سکوت را ترج   ینم دلش

که امروز   هیقض نیبرده بود گفت: من خبر نداشتم از ا دش ییبه تا یکه از سکوت او، پ  زین سامان
 گرفتم.  یمامانم زنگ زده وگرنه جلوش رو م 

 شد.  متعجب

و  ومدهی وقت خوشم ن چیهم ه دنیتو رو دوست ندارم، دارم و از پس زده شدن و نه شن گمینم -
بگه، خودم    یز یوقت چ هیو بعدش مامانم   یر یقرار بگ یستیخواست تو رودربا ی. اما دلم نم ادینم
 کنم.  یزنم و منصرفش م  یخودم باهاش حرف م نمی. به خاطر همگهید شناسمشیم

 حرف بزند و رفتار کند.  یقدر عاقالنه و منطق  نیکرد سامان ا یفکر نم گاه چیدلش خوشحال شد. ه ته

 خبر رو بده.  نیهم ا ییو زن دا ییراحت. به دا  التیپس خ  -

 سامان؟  -

 بله؟  -

 ممنون.  -

 "خداحافظ" تماس را قطع کرد.  یکرد و پس از زمزمه یمکث

سامان گرفت و   یرا کنار گذاشت. هم خوشحال بود که ماجرا حل شده و هم دلش از ناراحت یگوش
 کرد.  نیاش را تحس  یمنطق یحرف ها

 بود.  شی رفت. فرزانه در آشپزخانه مشغول انجام کارها رونی جا برخاست و از اتاق ب از

 مامان؟  -

 جانم؟  -

 تکان داد.  تیبا رضا یسر  زیکرد که فرزانه ن فیتعر شی که زده بود را برا ییسامان و حرف ها تماس
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 پس خدا رو شکر که درست شد.  -

 

 شد.  شی به اتاقش رفت و مشغول انجام کارها  دوباره

به بدن خشک شده و خسته اش    یشب همان طور سرگرم بود که با صدا زدن مادرش، کش و قوس  تا
 زد.  رونی داد و از اتاق ب

 زد. یلبخند  امکیس دنید با

 . یخسته نباش   ،ییسالم بابا -

 زد.  شی به رو یمهربان  لبخند

 . یبابا. توام خسته نباش زدلی سالم عز -

  یرو بوسه ا  شیموها یدخترش حلقه کرد و رو ینشست و او هم دستش را دور شانه  کنارش
 نشاند.

 به حرف آمد.  امکیبه جمعشان اضافه شد که س زی ن فرزانه

 گ زد. باز زن  دهیحم -

 گفت؟  یم ی: چرا؟ چ دیپرس ارغوان

نه   نیو مگه پسر من چش بوده که گفت نیکرد خمونیزد که سنگ رو   یزنگ زده بود و غر م ،یچ یه -
 جور حرفا.  نیو از ا

 رو گرفته. میتصم نیکرد و فرزانه جواب داد: اما خود سامان ا یاخم ارغوان

 باال انداخت.  یا شانه

 بگم واال؟  یچ -

 تموم شد.  گه،ید دیرو به آن دو ادامه داد: حاال بهش فکر نکن سپس
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 تکان دادند و بحث را تمام کردند.  یسر 

 

* * * 

 

 آقاجون جمع شده بودند.  یدر خانه  یبود و همگ جمعه

بارش شود اما خودش هم   نیو آخر نیدفعه، اول کیداشت همان  میآمده بود. ابتدا تصم  زین  پارسا
 بود. رفتهی پذ ع یراحت و سر یلیخ  د،یای از او خواسته بود باز هم ب نای س یدانست چرا آن روز وقت ینم

  نیا انیاز م یهم تنها کس  دیآمدنش او بود و شا لشیاز دال یک ی دیبه خانم جون افتاد و شا نگاهش
 خانواده که از او متنفر نبود. 

آنها   دنیگاه به بخش چیمتنفر باشد و ه زیداشت او را وادار کند که از خانم جون ن  یذهنش سع اما
 .زدی افکار مختلف ذهنش دست و پا م انی فکر هم نکند. او هم م

 ها.  یدبچه ن نیا ادیبد  زی و باربد کنار احسان نشسته بودند که باران گفت: احسان باز چ  بهار

 تو؟!  یکار کرد یاش گرفت: باز چخنده ارغوان

 به خنده افتاد. زی ن احسان

 بابا.  یچ یه -

 ومده؟یچرا ن  دهیآمد: حم  شانی حرف ها  انیم آقاجون

 انداخت.  امکیبه ارغوان و س  ینگاه نایس

شد و   یباهاش حرف زدم که راض یبعد کل  ادی اومده بود که اولش گفت نم شی پ  یمشکل هی ،یچ یه -
 قبول کرد. 

 ؟ ی: چه مشکل د یتکان داد و پرس یسر  آقاجون
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که اونم  میارغوان و سامان که ما هم جوابشون کرد  یزد برا ییحرفا  هیبه حرف آمد:  امکیبار س  نیا
 ناراحت شد. 

کل با او  در حال بحث و کل  شهیدختر غر غرو که هم  نیبه ارغوان انداخت؛ پس ا  ینگاه مین  پارسا
 بود، خاطر خواه هم داشت! 

 !ومدی ن ومدم،یگفت: حاال اگه ن احسان

 از جا بلند شد.  بای لحظه زنگ به صدا درآمد و فر همان

 کنم.  یمن باز م -

و ارغوان   امکیبا س یبا اکراه و سرد دهیو همسرش و سامان وارد شدند و حم  دهیبعد حم یقیدقا
 کرد.  یکوتاه یسالم و احوالپرس

  نیبود، جون شما هم یدهد گفت: عه خاله چقدر جاتون خال  ریی را تغ نیآن که جو سنگ یبرا احسان
صفا    یشما که مهمون یمونم. اصال ب یجا نم  نیمنم ا نی ای گفتم که اگه شما ن یم هیاالن داشتم به بق

 نداره.

 یوب مانداخت. خ ری سرش را ز ندی اش را نباش خندهآن که عمه  یاش گرفت و براخنده ارغوان
 شانیداد و در کارها  یم ریگ ز یکه به همه چ یادهیندارد؛ حم دهیاز حم یدانست احسان دل خوش

 .کردی دخالت م

 به او رفت.  یاچشم غره  دهیحم

   ؟یپشت سر من گفت یبرو بچه، باز چ -

ب  که آدم رو خو ایوگرنه بعض  یفتی من ب ادیزد و با نگاه به ارغوان گفت: مگه تو فقط  یپوزخند سپس
 کنن.  یم  خیسنگ رو 

 .م یناهار رو بکش میاز بحث، برخاست و گفت: زن داداش، ارغوان جان بر یر ی جلوگ  یبرا  بایفر

 سپرده شد.  یو ارغوان از جا بلند شدند و بحث به فراموش فرزانه
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شده بود بلند شد و    یمیکرد و با او صم  یم شیانداخته شد و بهار از کنار احسان که عمو صدا سفره
 زد.  شیبه رو  یکنار پارسا نشست و پارسا لبخند مهربان

 ؟ ی: عه کجا رفتدیپرس  احسان

 . مییدا شیپ -

 چشم گرد کرد.  احسان

از   شتری تو ب ییبگم. اصال از دا یز یچ تونمی من که نم  ادی ب  شیپ  تییآها، راحت باش. حرف دا -
 برم!  یبابامم حساب م

و سر به سر   یکه متوجه شده بود احسان قصد شوخ نای نگاهش کرد. س یگنگ و با اخم کمرنگ پارسا
 . ذارهیکرد و رو به پارسا گفت: داره سر به سرت م یاگذاشتن او را دارد، خنده

 قشنگش و. یهانگاه کن اون خنده یسر به سر گذاشتن ینه چ -

 پارسا در هم گره خورد.  یهااخم

 !ستیاصال اخم پخم تو کارش ن  دیکن  گاهین -

اش گرفت اما به احسان  درهم پارساست، خنده شهیهم یهامنظورش به اخم  دانستیکه م ارغوان
 شود. الیخ یداد که ب یااشاره 

اشت.  گذ یو حوصله در دهان بهار م یغذا را با مهربان  یبه آن دو نکرد و قاشق ها یتوجه  پارسا
پدرش را کمتر حس کند   یخال یخواست آن قدر به او محبت کند که جا یدوستش داشت و دلش م

 شود. اشی حام  شهیو هم

 ادیکه باز هم   دیراحت فهم یل یکرد و خ یافتاد که با بغض به آن ها نگاه م چهری به پر نگاهش
 همسرش افتاده. 

 ش آورد. بر لب  یلبخند پر درد د،یپر آرامش برادرش را که د نگاه

 ؟ ی: خوبد یبرد و آرام پرس کینزد  یسرش را کم  پارسا
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 تکان داد و زمزمه کرد: خوبم داداش.  یهم سر  او

 کرد. یپر مهر به پارسا نگاه م یبا لبخند  بایفر

 .ادیپارسا جان، ماشااهلل چه قدر بابا شدن بهت م -

 زد. ی جون هم لبخند خانم

 .میزن   یباال م  نیو آست میکن یم دایدختر خوب واست پ  هیآره قربون قد و باالش برم. انشاهلل  -

 شهیکه هم ییخودش را گرفت تا همان حرف ها یجلو ی انداخت و به سخت  ریمعذب سرش را ز  پارسا
 نکند.   یو تلخ دیداد را نگو  یم  لیبه مادرش تحو

 ! ؟یگفت: عه پس من چ یظاهر  یر باز هم نتوانست ساکت بماند و با دلخو احسان

 نیوقت واسه ا هیگفت: عمه  با یرو به فر یجد  یگل کرد اما با لحن طنتشی اش گرفت و شخنده ارغوان
رو بدبخت   گهید یک یخب  یول م یشیها، به هر حال درسته خودمون از دستش راحت م نیریزن نگ

 افته گردنمون! یحق الناس هم م م،یکن یم

 تو رو!  ارمیم رتیمن که بعدا گ گه،یبه خنده افتادند و احسان گله کرد: باشه د همه

 کار؟!  یخواد چ یتو داشته باشه دشمن م  نیع  یکی درآورد که ادامه داد: آدم تا   شیبرا  یشکلک ارغوان

 .میشوهرش بده از دستش راحت ش   نویا ،ییرو به فرزانه اضافه کرد: زن دا سپس

 شهیهم ینای که احسان سهوا گفته بود و منظورش آنها نبود درهم رفت و س یاز حرف دهیحم یها اخم
 از بحث،  یر یجلوگ یحواس جمع متوجه شد و برا

 

 آخه بچه! غذات رو بخور.  ی زنی: چه قدر تو حرف مگفت 

 ها با قهر رو برگرداند. بچه مانند

 .زنمی حرف نم گهیاصال من د -
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 . دیدهانش کش یرو  پیبستن ز  یبه نشانه  یدست ،یش یبه حالت نما سپس

درآورد   یشدند که احسان با دهان بسته اصوات نامفهوم شانیدر سکوت مشغول خوردن غذا یهمگ
 ؟ ی نیساکت بش یتون ینم قهیدق هی: باز چته؟ تو دیپرس  نایکه س

 غذا بخورم؟!  یبه حرف آمد: آخه با دهن بسته چه جور   دوباره

قدر زود   نیفهمم چرا ا یجان، االن م  ییحی پدر احسان، گفت:  ،ییح یبه با خنده رو  امکیبار س  نیا
 شده.  دیموهات سف 

 انتظار نداشتما.  گهید یکیاز شما  گهی! دییبه خنده افتاد: عه دا احسان

 نیالزم دارد تا ا نیبود که نگاهش به پارسا افتاد و حس کرد دورب دنیهم در حال خند  ارغوان
 را ثبت کند!  یاست و تکرار نشدن  بی لبخندش که جزو عجا

تصور ارغوان، نگاهش را از او  رغمی نگاهش را حس کرد و به او چشم دوخت و عل  ینیسنگ  پارسا
  نایس نیزبیحرکات از نگاه ت  نیانداخت و ا ری زد و ارغوان هول شده سرش را ز ی گر ینگرفت و لبخند د

 دور نماند. 

 

* * * 

 چشمانش برداشت و سمت ارغوان رفت.  یمخصوص کار را از رو نکیع  یخستگ با

 که گفتم انجام شد؟ ییکارا -

 انداخت.  یو به او نگاه دیکش ینیکه غرق در کارش بود و حواسش نبود، ه ارغوان

 چته تو؟! -

 نازک کرد. شیبرا  یپشت چشم ارغوان

 ؟ یایم یی هوی! چرا میترسوند -

 که گفته بودم انجام شد؟ یی کارا دمیدوباره گفت: پرس  تی اهم یب  پارسا
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 سمتش رفت.  یغره ا چشم

 . ستین  ازی ن یعذرخواه -

 دونم، جواب منو بده. یگفت: م  الی خ یو ب   خونسرد

با دقت و   زی داد و پارسا ن حی که الزم بود را به او توض ییزهایچپ چپش را از او گرفت و چ نگاه
 کرد.  یکه الزم بود را گوشزد م   یداد و نکات  یاش گوش م یشگیهم  تیجد

 . هیامروز کاف یبه ساعتش انداخت و گفت: برا یکه تمام شد، نگاه حرفش

 را کنار گذاشت.   دیترد تی مردد بود اما در نها یکه در ذهنش داشت، کم ی زدن حرف یبرا ارغوان

 خواستم بهتون بگم.   یم یز یچ هی -

 منتظر نگاهش کرد. پارسا

 شده؟  یچ -

 . آره؟ ضهیخانوم جون مر که  دیدون یم -

همش از شما   ،یدرمان  یمیتکان داد که ارغوان اضافه کرد: اون دفعه که باهاش رفته بودم ش یسر 
 دوست داره.  یل ی. شما رو خزدی حرف م

 خب؟  -

 پارسا دوخت.  یرا به چشمان جد نگاهش

 ؟یباهاش بر  شی بعد یدرمان یمیتو ش  ای  ؟یبهش سر بزن  شتریب شهیم -

هم مفرد و   یافعالش جمع است و بعض  یهم دقت کرده بود که هنگام حرف زدن با او بعض  خودش
 دانست!   یرا نم لش یخودش هم دل

بدتر هستند و   یک یکرد که آن خانواده هر کدام از آن  یم ن یبه فکر فرو رفت. مدام به خود تلق  پارسا
بگذارد آن زن رنجور چشم به راهش  داد که یاز آنها متنفر بماند اما وجدانش اجازه نم  شهیهم دیبا

 باشد. 
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 از آن زن متنفر نبود؟! چرا

 خواست؟!  یاو را دلش نم یناراحت چرا

را کنار   دشیشد و ترد رهیفرو برد و به ارغوان خ شیموها انیم یدست ضی افکار ضد و نق نیاز ا کالفه
 گذاشت. 

 ؟ یکِ  یبرا -

پرسم بهت خبر   یرو از عمو م  قشی گفت: روز و ساعت دق  جانی خوشحال از قبول کردن او، با ه ارغوان
 .دمیم

که  یاون موقع نایاز ارغوان دور شد و با خود گفت: ا یحس سر تکان داد و بدون زدن حرف  یب  پارسا
 یکردن، کجا بودن که حاال تو دلت واسشون م یسوخت و کمکش م یواسه مامانت م دیدلشون با

 ات بودند؟ همشون دروغگوان.به فکر تو و خانواده  نایسوزه؟! کدوم ا

آمد و  رونی ب شگاهیاز آزما یکوتاه یدرهم رفت و با خداحافظ  شیزد و اخم ها  یفکر پوزخند نیا با
 فرستاد. رونینفس کالفه اش را ب 

 یم یا جهی به نت دیتا شا زدی به چند بنگاه امالک سر م ری اخ یروزها نیتمام ا نیع  دیهم با امروز
 . دیرس

خواست   یشد؛ نم  مانی زود پش یل یاما خ  ردی قرض بگ یپول نایتوانست از س یبه ذهنش آمد. م یفکر 
 آن خانواده درخواست کند.  یکدام از اعضا  چیاز ه یز ی و در کل دوست نداشت چ ندازدیبه او رو ب 

 دکتر؟  یکرد: آقا شیصدا نا،یس یمنش  ،یخروج داشت که خانم تقو قصد

 و برگشت.  ستادیا

 بله؟  -

 دانشور باهاتون کار دارن.  یآقا -

 را.   نایخودش را هم نداشت چه برسد حرف زدن با س ی حوصله
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 ! گریهم از آن خانواده بود د نایبود اما س دهیند یز یاز او چ  یو مهربان یجز خوب   نکهیا با

 !گریسوختند د یتر و خشک با هم م ییوقت ها کی

 به در زد و داخل رفت.  یقدم برداشت و تقه ا نایتکان داد و سمت اتاق س یناچار سر  به

 

 .یگفت: خسته نباش  اشی شگیهم ییزد و با خوشرو یلبخند  دنشیبا د نایس

 کرد.  یتشکر 

 .یگفت کارم دار  اتی منش -

 خواستم باهات حرف بزنم. ی. م نیبش  ایبه مبل کرد و گفت: آره ب یااشاره 

 شده؟  یز ی: چدینشست و پرس   حرف  یتکان داد و ب یسر 

 گرفت.  یاو جا یبلند شد و رو به رو  زشیهم از پشت م  نایس

  یو توام مدت شهیتون تموم مماه قرارداد خونه نیگفت ا ی. مزدمی با مادرت حرف م  یتلفن  روزید -
 .یا هست که دنبال خونه 

 خب؟  -

 خونه واست سراغ دارم.  هیمقدمه گفت:  یب

است که در نظر   یز یاز آن چ شی آن ب  یو اجاره  شیزد و با خود فکر کرد که حتما پول پ   یپوزخند
خانه   یاجاره  یها مگر دغدغه   نیفکر هم خواهد کرد؟ ا هیقض نیدرد به ا یمرفه ب  نیدارد و مگر ا
 هم دارند؟!

زحمت   ستی م نجواب داد: شما الز یتند و جد  یگره خورد و با لحن یبه اخم  اشی شان یافکار پ نیا از
اون باال باالهاست و اون جور جاها به   یکه شما در نظر دار  یا. خونهیکن دایواسه ما خونه پ   یبکش

 خوره.   یدرد ما نم

 را گرفت.  شی هم برخاست و بازو  نای از جا بلند شد و عزم رفتن کرد که س سپس
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 بگو.  یخواست ی تو؟ صبر کن بذار من حرفم رو بزنم بعد تو هر چ یگیم یدار  یچ -

 حرفم رو بزنم.  ی هیتا بق نیو گفت: بش دیمخالفت و رفتن نداد و دستش را کش یپارسا اجازه  به

 برم.  دیغر زد: فقط زود که با ینشست و با بدخلق اشی قبل یرا پس زد و سر جا دستش

جا   خودم منظورم بود. سه ساله که اون  یقبل یداد: خونه  حینشست و توض  شی هم رو به رو نایس
خاک بخوره اون وقت شما دنبال خونه   لشیبمونه و وسا یخال   یالک یچ یمونده. گفتم برا  یخال
 . نیکن  یاون جا زندگ نیای ب ن؟ی باش

 مونده؟ یخال  یواسه چ -

 اش افتاد و چه قدر دلتنگ بود.خاطرات گذشته   ادیو  دیکش  یآه نایس

پا تو اون خونه بذارم. انگار که خاطره ها   نتونستم گهیام رو از دست دادم، دکه زن و بچه یاز وقت -
 . ارنیکنن و نفسم رو بند م  یام مخفه 

 متعجب شد.  پارسا

 . نیجدا شده باش  دیفکر کردم شا دمیات رو ندزن و بچه یمن وقت -

 لبانش آورد.  یزهر رو  یبه تلخ یلبخند نایس

لحظه هم  هی میتونست ینم م،یو مجنون معروف بود یلی که به ل ای ! اونم ما دوتا! من و دنم؟یجدا ش -
 .میاز هم دور بمون 

 کنم؟  فیواست تعر یگفت: دوست دار  دیکنجکاو پارسا را که د نگاه

 گوش سپرد.  شی اکتفا کرد و منتظر و کنجکاو به حرف ها یبه تکان دادن سر   پارسا

رفت و   گهی ن بود و با هم دآقاجو  یاز دوست ها یک ی. دختر میبود که ازدواج کرد شیسال پ  ستیب -
و دلم باز کرد و دلم  یطور گذشت که کم کم جاش رو تو ن ی. هممیداشت   یو ارتباط خوب یآمد خانوادگ 

 به خاطر پام.  کنهی کردم قبولم نم یبهش باختم. فکر م 

 .کردی م  ریس شیراستش گذاشت. انگار که در آن روزها و آن سال ها  یپا یرو یدست
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ها بود که پام  اتی از عمل یکیغرب و تو  یاز جبهه ها ی کی سال مونده آخر جنگ بود که رفتم  کی -
  یواسم سخت بود و حال بد یل یجز قطع کردن اون نمونده بود. اوالش که خ   یاترکش خورد و چاره 

داشتم که به خاطر دفاع   یبابت هم حس خوب نیبرام گذاشتن. از ا یوعمصن ی بعدش پا یداشتم ول
باشه اما قبول کرد. انگار   یمنف ایکردم که جواب دن یاتفاق افتاده. اوالش فکر م نیاز خاک و مردمم ا

 نیوقتا از ا هیکه  یطور  م،یداشت یخوب   یلیخ  یو زندگ میرو ابرا بودم. ازدواج کرد  یکه از خوشحال
اما نشد و  م یبه بچه دار شدن گرفت میگذشت که تصم ی. دو سال دمیترسی م طی دن شراهمه خوب بو

از قبل   مونیرو بهمون داد و زندگ   الیکه بعد هفت سال خدا دان میدنبال دوا درمون بود ی خالصه کل
طور گذشت و البته  نیبه خودش گرفت. هم یخوشبخت   یرنگ و بو شهیاز هم شتریهم بهتر شد و ب

 هیبود که تو  شتهگذ مونیاز شما بودم. هفده سال از زندگ یبگم که اون موقع هم دنبال رد و نشون
 تصادف هر دوشون رو از دست دادم.

در  یخارج شد،؛ بغض بد اشنه یاز س یادامه دهد و سکوت کرد و آه تلخ نیاز ا شیب  نتوانست
 فرو برد. بغضش را  ینشسته بود اما به سخت شیگلو

 گفت: متأسفم.  یاتفاق تلخ متاثر شده بود با ناراحت نیقلب به خاطر ا میکه از صم  پارسا

 بغض سخت بود.  نیتحمل ا یادیزد و بحث را عوض کرد؛ ز  یلبخند تلخ نایس

  حهیمونده. با مل ینتونستم تو اون خونه برم و خال  گهی. از اون موقع دمونی سر بحث اصل میخب بر - 
پارسا بگه، حرف ما هم همونه. حاال    ینداشتن و گفتند که هر چ  یکه حرف زدم مشکل چهری خانوم و پر
 ه؟ یتو نظرت چ

خوام تو زحمت    یشد اما گفت: نم  ینکردن خانه خالص م دایگشتن و پ نیبود. حداقل از ا یخوب   فکر
 کنم. دای جا رو پ هیتونم  یخره مبندازمتون، خودم باال

 زد.  شی به رو یمهربان  لبخند

 ه؟ی. حاال نظرت چیاما دوست دارم که قبول کن یتون  یدونم م یآخه پسر جون؟ م  یچه زحمت -

 باال انداخت.  یمتفکر شانه ا پارسا

 ... یدونم ول ینم -
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 آمد. شی حرف ها انیم

 بگو چشم. گهیم یز یچ هی بزرگترت  یپسر خوب. وقت گهینداره د یول -

 نداشت.  یبود اما چندان حس خوب  یتکان داد. ته دلش راض یسر 

 ! ؟یدیکه جواب بله رو نم یخوا ی م یلفظ ریشد؟ ز  یبا خنده گفت: چ  دیاو را که د سکوت

 پارسا درهم رفت.  ی اخم ها کبارهیبه  دهیو حم   تیفکر به هدا با

 . ادیاز ترحم خوشم نم -

  گمایبهت م  یز یچ هینشست و حرص زد:  اشی شانیپ  یرو ظیغل  یاش محو شد و اخمخنده نایس
  هی. یکن یاون خونه زندگ یتو یگفت که بهت بگم بر  یبچه! ترحم کجا بود آخه؟ اتفاقا آقاجون هم م

. اصال  یکنی که قبول نم دونستمی من م یاونجا ول  نیای ب  نیخوا  یساختمون جدا داره که گفت اگه م
نه،   یبگ ؟ی همه سال. حاال چ نیا یها یبه جبران کوتاه کی کوچ یلیخ ی هیهد هیبه حساب  بذار

 دونم و تو!  یمن م

 جواب خودش را داد: عمرا! عی ! خودش سرکرد؟یم ی آقاجون زندگ ی خانه

 شد.  یرفع م  شیهااز دغدغه یک ی نبود و حداقل  یبد  شنهادیهم پ نیا اما

 پارسا نشست.  یب هال  یرو یلبخند باالخره

 قبوله.  -

 زد.  یاز خوشحال یبرق نایس چشمان

  چهری هم بگو. مراسم شوهر پر چهری . به مادرت و پرمینیبا هم خونه رو بب  میفردا بر نیپس بهتره هم  -
 .نی هم همون جا برگزار کن

 تکان داد.  د ییتأ یبه نشانه  یسر 

 خوبه.  -

 ن؟یبا من ندار  یاز جا بلند شد و گفت: کار  سپس
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 هم بلند شد و دستش را سمتش دراز کرد. او

 . ینه، خسته نباش -

 مردانه دست او را فشرد. پارسا

 ممنون. یبابت همه چ -

 زد.  رونیاز شرکت ب یکوتاه  یاو زد و پارسا پس از خداحافظ یبه رو یلبخند

 

 کارشان از شرکت به سمت خانه با موتورش به راه افتاد.شان روز بعد، پس از تمام شدن برنامه  طبق

 شوند.  یآن خانه با هم راه دنید یبرا  یو همگ دیای شان بهم در خانه نای بود س قرار

سالم و  نایآمده و با س رونی و بهار که آماده و منتظر آمدن آنها بودند، از خانه ب چهری پر حه،یمل
 به راه افتاد. ز یشدند و او ن نایس نیکردند و سوار ماش  یکوتاه یاحوالپرس 

 شدند. ادهی پ ی همگ ن،یشد و با توقف ماش یدر سکوت ط  یاقه یچهل دق ریمس

 قرار داشت.  یآرام یشهر بود و در محله  یمتوسط و رو به باال ی منطقه

آورد و داخل قفل چرخاند و سپس در را باز   رونی اش ب یاپارچه یاشلوار سرمه  بیرا از ج  دیکل نایس
 .دییکرد و تعارف کرد: بفرما 

 پشت سرش داخل رفتند. ز ین  هیتعارف، خودش جلوتر راه افتاد و بق یاز رد و بدل کردن کم بعد

شاخ و برگ شده   یخشک و ب یدگی عدم رس لیداشت و درختان تنومند به دل ینسبتا بزرگ  اطیح
 به درختان.   یدگی نداشت چه برسد به رس یخانه را هم حت نیآمدن به ابودند؛ خودش که دل و دماغ 

را خاک پوشانده    لیو تمام وسا د یرس  یگرد و خاک به مشام م یاز همان بدو ورود بو زیخانه ن  داخل
 بود.

هم به  یز ی اگه چ ن،یاستفاده کن ن یاگه خواست نایاز هم له یتکم لشیجا که وسا  نیداد: ا حیتوض  نایس
 . اطهیح یکه تو یداخل انبار  نشیبذار  نیتون  یم نیالزم نداشت ای دردتون نخورد 
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داخل خانه عوض   یخفه  یهوا ی و بزرگ رفت و آن را باز کرد که کم یسراسر   یسمت پنجره  سپس
 یکس گهیجا رو. چون د نیقدر گرد و خاک گرفته ا نیکه ا دیببخش  گهیگفت: د  نیشود و در همان ح

 . ستخته یقدر به هم ر نیا نی جا سر نزده، به خاطر هم نیو به ا ومدهین

 کارتون.  نیا یبرا  نیو لطف کرد نیدیهم زحمت کش ی لیخ  ه؟یچه حرف نی گفت: ا عیسر حهیمل

  یواقعا نم گه،یرا داشت گرفت و گفت: راست م لیدست بهار را که قصد دست زدن به وسا چهر یپر
 ازتون تشکر کنم. یدونم چه جور 

 زد.  یلبخند نایس

 جا.  نیا نیهم خوشحال شدم که اومد ی لیخ  ه؟یحرفا چ نیا -

کردن   زیکمک واسه تم امیخودمم م  نیبه اطراف انداخت و اضافه کرد: هر وقتم خواست  ینگاه سپس
 جا.  نیا

 .میجبران کن  می. انشااهلل بتونمیتو زحمتتون انداخت  ی جاش هم کل  نیتا هم گهیگفت: نه د حهیمل

 به خانه انداخت.  یآن ها گرفت و نگاه یگوش از تعارف ها پارسا

  لیخودشان بزرگ بود و وسا یسه برابر خانه  بای اما تقر دی رس ی به نظر م یمعمول دیآنها شا یبرا خانه
بزرگ و   یاآشپزخانه ک،یو ش  متیگران ق یها ی. هال بزرگ با مبل و صندلبا یو ز کیش یهم همگ

 مجهز و سه اتاق خواب.

که حالش به   دیفهم یو خوب م  ندیتوانست غم چشمان او را بب  یم یافتاد. به خوب  نایبه س نگاهش
 همه خاطرات را ندارد. نیبا ا   ییارویو تحمل آنجا ماندن و رو ختهیهم ر

شما هم اتاق ها و آشپزخونه رو    اط،ی تو ح رمیتون من مو گفت: با اجازه  اوردی هم طاقت ن تی نها در
 . دینی بب

 ماند.  نایس شی مشغول نگاه کردن به خانه شدند و فکرش پ زیو مادرش ن   چهری رفت و پر او

 شود! یکند و نگرانشان م  یم  یها دلسوز  نیا یشد که چرا برا یم  یاوقات از خودش عصب یگاه

 بود صدام کن. یکار  اط،یتو ح  رمی مامان من م -
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نه گل  گر یکه د یاباغچه نشسته. باغچه  یکه لبه  دیرا د  نایام برداشت و س گ اطیسمت ح  سپس
 .ییبای ز چیداشت و نه ه

 کرده بود که به حرف آمد.  دای درد دل پ یبرا یانگار که گوش نا ینشست و سکوت کرد و س کنارش

روز   هیکه  یی. خاطره هاچهی پ یست و همش صداشون تو گوشم مخونه واسم خاطره  نیا یجا یجا -
بودن اما االن از زهر هم واسم تلخ تر شدند. شب ها همش کابوس اون تصادف منحوس رو    نیریش
 .  دنشونید گهیبار د هیشم. دلم لک زده واسه   داریکه با حال خوب از خواب ب ستیروز ن هیو  نمیب یم

 که چرا منم با اونا نرفتم. برمی م  تیبه خدا گله و شکا یوقتا ه هی

 تلخ بود.   یادیز دیکه کش یآه

خوبم اما   گمیدرد تو قلبمه. همش م  نیکنم حالم خوب باشه، بگم، بخندم اما بازم ا یم  یهمش سع -
 .کشمی نم دم، یبر گهیبه خدا که د

 شهیکه هم نایکرد س یگاه فکر نم چیدستش گذاشت. ه یرو یهم درد یبه نشانه    یدست پارسا
 .  ندیبب ختهیقدر داغان و به هم ر نیرا ا کندی منتقل م هی حس خوب به بق شهیلبخند بر لب دارد و هم 

 قدر غم داشت... چه

 به خودش آمد و از جا بلند شد. نایسکوت شد که س نشانیب  یلحظات 

 تو.  میپاشو بر -

 انداخت.  یبه او نگاه یبرخاست و با نگران  پارسا

 ن؟ یخوب  -

  نیع یول  یامبد باشم؟ تو برادر زاده شهیمگه م نمتیبی و م  یتو برگشت یزد و گفت: وقت  یلبخند
 خودم تو رو دوست دارم.  الیدان

از   یاون باشه ول نینتونه واسم ع ی کس هیبق  نیاز ب دی و شا میهست یم یبا هم صم یل یارغوان خ منو
 خوب و با مرام.    قیرف هی ،یبرام باش  یتون  یم قیرف هی نیکه توام ع  دمیفهم دمیکه تو رو د یوقت
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 بر لب نشاند و هر دو داخل رفتند. یدر جواب احساسات او لبخند پارسا

 

  نیبود و بنابرا  یهم سالگرد مصطف گرید یشان مانده بود و هفته خانه  ی هیهفته به موعد تخل  سه
 کردند و مقدمات مراسم را هم آماده. یم  یهفته اسباب کش نی در هم دیبا

 کرد.  یم  یرا جمع آور  لشیاتاقش بود و وسا داخل

 یکه صدا  دیچ  یاش بودند را داخل کارتن مو مربوط به رشته  یتخصص شترشانیکه ب شیها کتاب
 زنگ به گوشش خورد. 

و از لبخند و   زدی که با مادرش حرف م نیشاه دنیانداخت و با د ینگاه اطیرا کنار زد و به ح  پرده
بر لبش نشست و به ادامه  یرا راه انداخته، لبخند شیهای باز هم شوخ دیفهمی مادرش م یخنده ها

 کارش مشغول شد.  ی

 صورتش گفت: سالم.  یبدون در زدن در را تا آخر باز کرد و داخل آمد و با لبخند پهن رو شهیهم مانند

 .نیورا؟ راه گم کرد نیرا داد: به به آقا داماد، از ا  ابشجو

 تختش نشست.  یکرد و رو یاخنده

 .میری بگ یدنبال کارامم که انشاهلل تا آخر امسال عروس  گه،یبودم د  ریدرگ -

 : خب چه خبرا؟ د یپرس نیگفت که شاه یهم انشاهلل ا پارسا

 ؟یکرد دایخونه پ ن؟یدار یشده اش گفت: اسباب کش  یجمع آور  لینگاه به کارتن ها و وسا با

 کرد.  فیاو تعر یاز ماجرا را برا یو کنار او نشست و خالصه ا دی دست از کار کش پارسا

  میو تصم  یتکان داد: نه خوشم اومد، پس باالخره عقلت رو به کار انداخت یسر  تیبا رضا نیشاه
 . یدرست رو گرفت 

 درست؟!  میزد؛ تصم یپوزخند پارسا

 . اوردیرا به زبان ن  شی تکان داد و فکرها یسر  اما
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 . میکن یهفته نقل مکان م  نیتو ا گه،یآره د -

 نبوده.  جای ب حهیمل یهای کرد نگران یمردد نگاهش کرد. احساس م نیشاه

 ؟ یگ یبگم راستش رو م زیچ هیپارسا،  گمیم -

 گفت.  یداخل کارتون، هوم لشیوسا دنیبود و در حال چ نییطور که سرش پا  همان

  یهم رفت هوی دنشون،یکه بعد اون همه مقاومت واسه د  دمیفهم یمامانت نگرانته، راستش منم وقت -
  بیراستش برام عج ،یکه اونا بهت دادن رو قبول کرد یاشون، هم خونهتو شرکتشون، هم تو خونه

 اومد.

 را کنار گذاشت.   لشیو وسا دیکالفه دست از کار کش پارسا

  یچرا لجباز  نیگفت یصد دفعه م یتون روز نداشتم همه میاون موقع که من تصم به؟ی کجاش عج -
   ن؟یگ یم گهید زیچ  هیشدم. حاال قبول کردم باز  یانهی و ک کنمیم

 کار کنم!  یچ  دیبا دونمینم گهیزد: من واقعا د  حرص

 کرد.  یانخواهد کرد خنده  یراحت شده بود پارسا کار اشتباه الشیکه خ  نیشاه

 . دینکن، ببخش یخب قاط یل یخ -

 باشه هستم. یبود خبرم کن. هر کمک  ی نداد که خودش اضافه کرد: کار  یجواب   پارسا

 گفت: دمت گرم. نیپرداخت و در همان ح شیکارها یبه ادامه   پارسا

زنگ خورد و گفت: من   نی شاه یگوش  د،یبگو یز یپارسا چرا جمع کرد. قبل از آن که   لشیاز وسا یکم
 سر بهت بزنم.  هیبرم، فقط اومدم  دیبا گهید

 کردند و پارسا به کارش ادامه داد.  یخداحافظ 

شد و چه قدر  رهی خ رشیو به تصو  دیآن کش یرو یبرداشت و دست وارید یعکس پدرش را از رو قاب
 کس بود. یپدرش تنها و ب 

 . دیکش یآه
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 کار کنم.  یچ  یگفت یو بهم م یواسم نمونده. کاش بود ینه اما چاره ا ایدونم کارم درسته  یبابا نم  -

 داد. یجا لشیوسا ریسا انیو قاب عکس را م دیکش گرید یآه

 کند.  چهر یبه مادرش و پر  یآمد تا کمک  رونیاز اتاقش ب  سپس

 

  دیکه همان روز به آنها کل نایس  ینه روز هم به خا کی بودند و   لیجمع کردن وسا  ریرا درگ  یروز  دو
 و نقل مکان بودند. یو مرتب کردند و اکنون در حال اسباب کش زی داده بود رفتند و خانه را تم

نشسته  یگذاشت و در را پشت سرش بست و با پشت دست عرق ها  نیزم ی کارتن آخر را رو پارسا
 . دیآب به صورتش پاش ینشست و مشت اطی آب داخل ح  ریپاک کرد و کنار ش  اشی شانیپ یرو

برد تا کارتن را بردارد که پارسا   شی دست پ  چهریچادرش را از سر برداشت و پر  یبا خستگ زی ن حهیمل
 مانع شد. 

 .نهیبرم، سنگ یبذار خودم م -

 شدند.  لیوسا دنیبا کمک هم مشغول چ یکارتن ها را داخل برد و همگ سپس

* * * 

 

 

 

. دیکش یاخورد و پوف کالفه  تی هدا نیپارک کرد و چشمش به ماش  طایرا داخل ح نشیماش  نایس
 نکند.   ییغر نزند و از پارسا بدگو گریدفعه د نیبود ا دواریام

 جوابش را دادند. یکرد که همگ ی خانه شد و سالم وارد

 ومدن؟ یخانوم بچه ها چرا ن  ؟ی: چرا تنها اومدد ینشست و پرس تیمبل مقابل هدا یرو
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 کرد.  یاخم تیهدا

 اومدم باهات حرف بزنم. ومدم،ین ی واسه مهمون -

 هاتف. یدست زن و بچه ها یات رو سپردخونه   دمیمقدمه گفت: شن یمنتظر نگاهش کرد که ب نایس

 تکان داد. یسر  خونسرد

 ه؟ یآره، مشکلش چ -

 انداخت.  گرشید یپا یرا رو شیزد و پا یپوزخند تیهدا

کم   هی رن،یگ  یم لشی و همش تحو  نیکن  یم یجور  نیخونه ا نیهنوز چند روزه پاش باز شده به ا -
 !ن؟یکن یکارش م  یبگذره چ

 ؟ یگیم یطور  نیشده که ا یمادر؟ حاال مگه چ هیچه حرف نیگفت: ا عیجون سر خانم

 کرد.  یعصب  یخنده ا تیهدا

 ن؟یذاری به الالش م یل  یل یه  دهیپسره تازه از راه رس نیا یچ یعنیشده؟!   یچ نیپرس  ی تازه م -
  یدون یشده. م یبه اون مهم شگاهی مسئول آزما ن،یکن یتو شرکت استخدامش م   ن،یدیخونه بهش م

 نا؟ یس  یکن  یکار م  یچ یدار 

 درهم رفت و آقاجون به دفاع از پارسا پرداخت.  نایس یها اخم

حق   یعنیهمه سال نبودن  نی! بعدشم استیکه ن بهیغر حرفا؟ خوبه برادرزاده اته و   نیا یچ یعنی -
 ی تون خونه خر رو ندارن؟ واسه همه  یچیه

 

 نه نگفتم.  نیداشت یاز سهام اون شرکت به اسمتون زدم، هر جا هر کم و کسر  دم،

هاش که  بچه ست،ین گهیشه؟ خودش که د عیحقش ضا  دینداره؟ با یسهم  چیهاتف ه یعنی حاال
 هستند.
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 یبچه ها نیگفت: چه قدر هم که طرفدار دارن ا یکرد و با پوزخند یعصب یاباز هم خنده تیهدا
 میکدوم اجازه نداشت چیه یو حت رونی ب  نیپرتش کرد یرفته اون موقع چه جور  ادتونیهاتف! انگار 
 !ن؟یشده که همه دلسوز و نگران بچه هاش شد ی. حاال چمیاریاسمش رو ب

 او را ببخشد.  زی کرده بود و انتظار داشت پارسا ن ییانداخت. چه کارها ریشرمنده سرش را ز قاجونآ

 تلخ او ساکت بماند.  ینتوانست در مقابل حرف ها اما

که باهاش بد   نیکه بود بازم پسرم بود با ا یکه بوده گذشته. بعدشم هاتف هر چ یآره اما هر چ  -
 هاش. خوام جبران کنم واسه بچه  یاالن م یکردم ول 

 ه؟ یچ نای : اصال تو مشکلت با اد یپرس  تی با جد نایبار س  نیا

 چون پسر هاتفه.  اد،یپسره بدم م  نیاز ا نهیدرهم پاسخ داد: مشکلم ا یبا اخم ها تیهدا

 .د یکش ینی جون ه خانم

 کارت کرده؟  یچرا آخه؟ مگه چ -

 برخاست.  از جا اشی شان یپ یکور اخم ها یبا گره  تیهدا

پسر اگه دور برنداشت و هر کار دلش   نی. حاال انیشیشما متوجه نم  گمیم یمن برم بهتره، هر چ  -
 . نیبه من بگ نیخوا  یم یهر چ  نیای خواست نکرد اون وقت ب

 . دیزد و در را محکم به هم کوب رونی دهند، از خانه ب یبدون آن که اجازه دهد جواب سپس

 

 دوخت.  نایبه س ت یهدا یخال   یجون نگاه ماتش را از جا خانم

 کرد؟   یجور  نیشده آخه؟ چرا ا یچ -

خانوم جون،   الیخ  یبود اما گفت: ب ختهیبه هم ر تیهدا یکه اعصابش از کارها نیهم با ا نایس
 شهیرفت و هم  یجوب نم هیوقت با هاتف آبشون تو  چی. اون موقع ها هم هگهید نهیاخالقش ا
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هاتف افتاده و  ادیهاتفه، بازم  هیشب  یلیچون خ  دیو شا دهیجنگ و دعوا داشتن. االنم که پسرش رو د
 شده. یطور  نیا

 تکان داد.  یهم سر  آقاجون

 طوره. نیحتما هم  -

 بگم واال! یزمزمه کرد: چ  یجون با ناراحت  خانم

  ادیقراره پارسا هم ب  یدرمان یم ی. فردا واسه شنیش  الیخ  یرو ب   نایگفت: حاال ا یبا لبخند نایس
 باهامون. 

اش گفت: از همون اولش که  قربان صدقه رفتن نوه یبر لبش نشست و پر از کم   یجون لبخند خانم
 شهیم یمهربون  یتو چشماش کل  یکم اخمو هست ول هیچه قدر خوب و مهربونه.  دمیفهم دمشید
 .دید

مونه. اما به نظر منم پسر با جنم و   یهاتف م ن یا و حرفاش عاز رفتار یلیهم اضافه کرد: خ آقاجون
 . هیخوب

 تکان داد و به اتاقش رفت.  یهم سر  نایس

را   شیرا به پارسا اطالع داد و خودش هم لپ تاپش را روشن کرد تا کارها مارستانیرفتن به ب   ساعت
 انجام دهد. 

 

 رفتند.  مارستانیپارسا و ارغوان همراه خانم جون به ب  نا،یروز بعد س  صبح

 به او.  یدگیبود و پزشکش مشغول رس  یجون در اتاق خانم

 : آقاجون چه طوره؟دیپرس ارغوان

 . ستی به اومدنش ن یاز یو ن میکه گفتم خودمون هست ادی خواست ب یپاسخ داد: خوبه، م نایس
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ذهنش که باز   یبه صدا  یداشت و حت یحس بد دنشیاما نگران خانم جون بود و از درد کش پارسا
 داد. ینشان نم  یکرد، توجه   یم یادآور یخانواده را به او گوشزد و  نیهم به او متنفر بودن از ا

 چه طوره؟  تشی: وضعدیپرس نایبه س رو

 . دیکش یآه

  بای خب از روند درمانش تقر یثابته ول  تشیگفت وضع یدکترش م  شیپ یبگم واال؟ دفعه  یچ -
 .هیراض

و   نی و مادرت اومد چهر یتو، پر یاضافه کرد: اما از وقت  زی محبت آم یتکان داد که با لبخند یسر 
 بهتر شده.   یلیدرمان خ یواسه ادامه  اشه یروح دهیشماها رو د

 در دلش نشست.  یگرفت و حس خوب یلبش جا یرو  یلبخند محو پارسا

دل به دل   ندیگو یو از ته دل است. م یآن زن واقع یه قدر محبت هاچ دیفهم  یهم خوب م خودش
 به خانم جون داشت. یراه دارد که او هم احساس خوب 

 . رمی خانوم جون رو بگ یداروها رمیتو، منم م دیرو به ارغوان و پارسا گفت: شما بر نایس

 تکان دادند و داخل اتاق رفتند.  یدو سر  هر

:  دیلب آورد و پارسا پرس یکم جان رو  یلبخند اشی دوست داشتن ینوه ها دنیجون با د خانم
 ن؟ یبهتر

 . نیتون تو زحمت افتادبه خاطر من همه د یخوبم پسرم. ببخش  -

 تخت نشست و دستش را در دستش گرفت.  یکنارش رو ارغوان

 .میشماا شیکه پ میهم خوشحال  یلیخ   ه؟یچه حرف نیعه ا -

کرد و چشمانش   یداده و به آن ها نگاه م هیتک  واریتر به د آن طرف یبه پارسا افتاد که کم نگاهش
مشغول  یبودند و پس از آن هم کم لیوسا دنیو چ  یاسباب کش  ریرا درگ روزیخسته بودند. د

 خسته بود.  یپروژه شده و نتوانسته بود خوب بخوابد و حساب یبرا  قاتیتحق
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 زدند. رونی ب مارستانی خانم جون که تمام شد، از ب کار

خونه، مزاحم   رمی جا م نیاز هم  گهیشد و پارسا گفت: من د  نیجون با کمک ارغوان سوار ماش خانم
 .شمیشما نم 

 . ایآورد و گفت: عه کجا مادر؟ توام با ما ب  رونی آمده سرش را ب نییپا  ی شهیجون از ش خانم

 .گهیوقت د هینه ممنون، بمونه واسه  -

 باهامون.  یایب  دیو با ستین رفتهیپذ یابهونه   چیو گفت: ه  دیدستش را کش  نایس

 .ای پسرم، ب گهیراست م  -

 توام. نی. ارغوان بشگهیدر را باز کرد و گفت: سوار شو د نایشد که س مردد

 مان نشست و به راه افتاد.هم پشت فر خودش

 ی هیروح  شه یحال بود اما هم یکه ب  نیو خانم جون در حال حرف زدن بودند. خانم جون با ا ارغوان
 کرد.   یخوبش را حفظ و درد را تحمل م

 ست؟ یبراتون سخت ن ی: رانندگ د یانداخت و پرس نایس  مرخیبه ن  ینگاه پارسا

 به پارسا کرد.  ینگاه  میاش را زد و ن یشگیلبخند هم  نایس

و   نمیدوست دارم و نتونستم پشت فرمون نش یلیرو خ  ی سخت بود اما من رانندگ یل یاولش آره خ -
 شده.  یهمه سال برام عاد نیبعد ا گهید

 تکان داد و نگاه از او گرفت.  یسر  پارسا

جوابش را داد و  ییبا خوشرو کرد که یخانه رفتند و پارسا رو به آقاجون کوتاه و سرد سالم داخل
 . یگفت: خوش اومد

 استراحت به اتاقش برود.  یبه خانم جون کمک کرد تا برا ارغوان

را  اشیی مویو شال ل دیرنگش کش  دیسف ک یبه تون یآورد و دست رونی هم مانتواش را از تن ب خودش
 رفت.  رونی مرتب کرد و از اتاق ب
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 نشست و آقاجون از جا برخاست.  نای س کنار

 خوبه.  نمی ماهرخ بب شی من برم پ -

 ه؟ یتموم شد؟ مراسم ک ی: چه خبر؟ اسباب کشد یرو به پارسا پرس  نایاز رفتن او س پس

 ست. هفته  نیهم یآره تموم شد، مراسم هم پنجشنبه  -

 رو.   خدا رحمت کنه همسرش ده،یچه قدر عذاب کش چهریپر یگفت: طفل  یبا ناراحت ارغوان

 .شهیهم م شتریب هاشی هم اضافه کرد: تازه بهار که بزرگتر شه سخت نایس

نداشته باشه. نداشتن پدر   یکنم که کمبود یرو م میجواب داد: درسته اما من دارم تموم سع  پارسا
 کم کمتر بهش سخت بگذره. هیداشته باشه ممکنه  یحام هیسخته اما اگه آدم  یهر کس  یبرا

دانست منظورش   ی. مدیکش یانداخت و آه  ری ز یو سرش را با ناراحت دیرا فهم اشه یخوب کنا نایس
 کس را کنار خود نداشتند.  چیکه ه ی است زمان چهریخودش و پر  یگذشته 

  تی حما یو محکم حرف زدن او درباره   تیاو شده بود اما در دل از آن جد هیکنا یهم متوجه  ارغوان
 از خانواده اش خوشش آمده بود. 

 نا؟ یگفت: آقا س دیسکوت شد که پارسا با ترد نشانیب یلحظه ا چند

 را باال گرفت و نگاهش کرد.   سرش

 جانم؟  -

 نم؟یاتاق بابام رو بب  شهیم -

 . ارمیرو از اتاقم ب  دیتکان داد: آره، چرا که نه! برم کل یسر  نایس

 شد و سمت پله ها رفت. بلند
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زد و گفت:    یدر بسته افتاده بود، لبخند شهیو آن اتاق هم اشی بچگ ادیارغوان که  نا،یاز رفتن س  پس
ذارن   یتوش داره که نم یو اصال چ هیکه اون اتاق ک می اون موقع همه مون کنجکاو بود ر یبخ ادشی

و   میکن دای د رو پیتا کل  میختیبرنامه ر یبا احسان کل  یتوش و درش چرا قفله. چند بار  میها برما بچه 
بعدشم  فکرمون رو   گرفتیو مچمون رو م  دیفهم ی م  نایاون اتاق. اما هر دفعه عمو س یتو میبر

نداشت و بازم   یر یاما بازم تاث  میسراغ اون اتاق نر گهیکرد تا حواسمون پرت شه و د یمنحرف م
 . میترفیم

ناشناخته دلش حرف زدن   یلیاما به دل دیفهم  یاو را نم یکردنش برا فیخاطره تعر  لیهم دل خودش
 خواست و کل کل با او را دوست داشت.  یبا او را م 

 ن؟ یدونست ینم  یز ی کدوم از ما چ چیه یعن ی: د یزد و پرس یلبخند محو پارسا

 تکان داد.  ن یبه طرف یسر  ارغوان

دو روز بعد که برگشتم  یکیدونستن اما به ماها نگفته بودند. منم  یم گهیچرا، بزرگترا که د یعنینه  -
 کرد.  فیعمو واسم تعر

 ؟ یرفت  یاصال برا چ  ؟ ی: چند وقت اونجا بوددیاو کنجکاو شد که پرس  یدرباره  یکم پارسا

 .گهیبرا درس خوندن د ش،ی سال پ ش یش -

 یرا در چشمان ارغوان م ینگاهش را دوخت. خوب ناراحت کرد و به او زیرا موشکافانه ر  چشمانش
 . ندی توانست بب

 فقط واسه درس؟  -

 . دینگاهش را از او دزد  یبا ناراحت ارغوان

و همه کس   زیرو از همه چ یمدت هیخواد   یکه آدم دلش م ادی م شیپ  ییزایچ هی ،ییوقتا هیخب  -
زنن دور بشه.   یاش مکه درباره   ییحرف ها  یلی شناستش و از خ  ینم یکه کس  ییجا هیدور شه. بره 

 داشتم به رفتن و دور شدن. ازیمنم اون موقع ن

 زد.  یپوزخند پارسا
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 !زاست؟ی جور چ نیو ا یپس بحث شکست عشق -

 پارسا را صدا کرد. نایکند، س دایاز آن که ارغوان مهلت پاسخ دادن پ قبل

 . ایپارسا جان ب -

 !ام؟ی من ن یعن یگفت: عمو؟  طنتی شد که ارغوان با ش از جا بلند پارسا

 اش گرفت. ارغوان افتاده بود، خنده  یبچگ یروزها  ادیهم که  نایس

که تو واسه رفتن تو   ییها شیو چه آت یدیکه تو نکش ییفضول خانوم. چه نقشه ها ای خب، ب یل یخ -
 !یاتاق نسوزند نیا

 و هم قدم با پارسا از پله ها باال رفتند.  دیخند ارغوان

 داد که داخل شوند.  یادر قفل انداخت و در را باز کرد و اشاره  دیکل نایس

 . نایو جلوتر از آن دو وارد اتاق شد و پشت سرش هم ارغوان و سپس س  رفتی بدون تعارف پذ  پارسا

 که نه بزرگ بود و نه کوچک. ینگاهش را به اتاق دوخت. اتاق پارسا

  یکوچک یآن کتابخانه  گریپنجره و سمت د یگلدان در لبه  نیکه کنار پنجره قرار داشت و چند یتخت
 هاتف.  یپر از عکس ها وارهایبود و د

جا گذاشت و    نیداد: از همون موقع که هاتف رفت، خانوم جون تموم عکس هاش رو ا حیتوض  نایس
 اتاقش.  یاومد تو یهر روز م

 ن؟ یپنهون کرد هی: چرا وجود ما رو از بق د یپدرش پرس یاز عکس ها  یکیبه  رهیو خ  واریرو به د  پارسا

 . ستادیکنارش ا نایس

گفت   گهیبود و هم ناراحت و عذاب وجدان داشت. د  یبهتره. هم عصب یطور  نیآقاجون گفت ا -
 نفهمن.  یز یچ هیقض نیها فعال از ابچه 

 زد. باز هم آقاجون! یپوزخند پارسا
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 رفت.  رونیگفت و از اتاق ب  یدیببخش اش،ی خواست ادامه دهد که با زنگ خوردن گوش نایس

دوست داشت   د،یفهم  یبود و ارغوان که غم دل او را م رهیهمچنان به عکس ها و اتاق پدرش خ  پارسا
 دور کند.  یفکرش را از ناراحت  یالحظه  یبرا ی بزند و حت   یبا او حرف

 وال بپرسم؟ س هی -

 تکان داد. ینگاهش از عکس را به ارغوان داد و سر  پارسا

 ؟ یتو هنوز از آقاجون ناراحت -

 لبش نقش بست.  یرو  یپوزخند

 ؟ یناراحت نبود یمن بود یتو جا -

 . ستادیا شیرفت و رو به رو کینزد یکم

 دونم سخته اما... یخب م -

 آمد.  شی حرف ها انیبا حرص م   پارسا

 یاراده کرد یو هر چ  یکه تو پر قو و ناز و نعمت بزرگ شد ییآخه؟ تو هیچ  ی سخت یدون  یتو م -
تا صبح از   یشده شب رو نتون  ؟یزندگ یها یاز مشکل و سخت یفهم  یم ی نه نگفته؟ تو چ  یکس

شده هر روز و   ؟یجا نرس  چیو به ه یهمش از صبح تا شب سگ دو بزن ؟یکابوس چشم رو هم بذار 
 گم،یمن م هیچ نایمعلومه که نه! اصال ا ؟یباشه فردا رو چه طور بگذرون نی هر شب فکر و ذکرت ا

اصال  ؟یکرد یکار م یچ یمن بود ی. تو جایتصورشون هم کن یتون  ینم  یبوده که تو حت زایچ  یلیخ
  نیپس واسه من دم از بخشش و ا ؟ینکبت  یزندگ نیتو ا یار ی دووم ب یتونست یم ینازک نارنج  یتو
 . ننز  زایچ

 یبود، آه دهیرا شن شانیحرف ها یزود تمام شده و همه   یلیکه تلفنش خ  نایمات ماند و س ارغوان
 پارسا را آرام کند.  ی کرد کم یو سع دیکش

 پارسا جان آروم باش.  -

 دوخت.   نایسردش را به س نگاه
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ازم   یو خوب  یکدوم و توقع مهربون چیه نیآروم باش پس حرف بخشش رو نزن  نیخوا یاگه م -
 اون آقاجونتون. یمخصوصا برا نی نداشته باش

 تکان داد.  یو به ناچار سر   یبا ناراحت نایس

 .یتو بخوا یباشه پسرم، باشه هر چ -

 آمد.  رونی تند پارسا، رو از او گرفت و از اتاق ب یدلخور از حرف ها ارغوان

کاسه و کوزه  یاما او چه کاره بود که همه  دهیکش یادیز  یها یکه سخت  دیفهم یکرد و م یم درکش
بود!   امدهین ا ی کرد؟ او که آن زمان هنوز به دن یم یرا سر او خال  اشی شکست و ناراحت  یها را سرش م

 بود؟ دهیکه ارغوان کش ییهای اصال مگر او خبر داشت از سخت

به وجود آمده  نیجو سنگ رییدر تغ یکه سع  ناید و سآمدن نیی و پارسا از پله ها پا نای بعد س یلحظات 
 سفارش بدم برا ناهار؟  نی خور یم  ی داشت گفت: خب چ

 

 ها کرد. به بچه یتست را بست و نگاه کتاب

ها عادت  به بچه  یجا درس داده و حساب نیدر آموزشگاه بود؛ دو سال در ا سشیجلسه از تدر  نیآخر
 کرده بود. 

 بر لبش آورد.  یرا دوست داشت. لبخند شانزهی کنار آنها و انگ بودن

 ما. یجلسه   نیاز آخر نمیخب ا -

 ن؟ یایجا نم  نیا گهیشما د یعنیاز دخترها گفت: استاد  یکی

 نه. گهیجواب داد: د کوتاه

استاد، آخه من به خاطر شما به چند تا از دوستام گفتم   نیموند یها گفت: کاش م از بچه گرید یکی
 آموزشگاه ثبت نام کنند.  نیکه ا
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  الی داشت و از فکر و خ یشرکت و غرق در کار بود، حال خوب ای آموزشگاه و  نی در ا یزد. وقت یلبخند
 شد.  یرها م

 بهتر باشه.  یلیخ  ادیکه بعد من ب یاون کس  دیشا -

بوده   دیکالس ها براتون مف نیکه ا دوارمیادامه داد: به هر حال امانداخت و  یبه همگ  ینگاه سپس
 نیاما به ا نی هست  یدونم که تو دوران سخت و پر استرس ی. م دیریبگ  یخوب ی جهی نت  یباشه و همگ

 .دیرس  یم نیکه دوست دار ی ز یو به اون چ دهیم جهیتالش هاتون نت نیا  یروز  هیکه  نیفکر کن

 تونم.  یگفت: آخه من نم  یها با ناراحت از بچه  یکی

 شد.  یجد

وقت   چیهم به دردتون بخوره. ه یزندگ یدرس تو یکه نه فقط تو گمیتون مرو به همه یز یچ هی -
. اون دیکن  نانیهاتون اطم  ییو به توانا  نی. خودتون رو باور داشته باششهینم دیتونم، نگ  ینم دینگ
 گرانیکه د نیند تیاهم نیو به ا دیکه بهش برس  نی رو اون قدر تالش کن ن ی رو دوست دار یز یچ

 شما از خودتونه.  ت ی کنند، مهم رضا یم ی راجع به شما چه فکر 

انداخت و   اشی گوش یبه صفحه  ی را قطع کند. نگاه  شی اش باعث شد حرف ها یزنگ گوش یصدا
تماس زد و گفت: خب اگه  درهم گره خورد و رد شی محتشم، ابروها وشیدار یشماره  دنیبا د

 .دیببر فی تشر دیتون یاگه نه هم م دییهست که بفرما یز ی چ یحرف ،یسوال

 زد.  رونیاز آموزشگاه ب زی گفتند و پس از رفتن آنها، پارسا ن ی دیخسته نباش یهمگ

گرفت و سمت شرکت   یرا هم نداشت پس تاکس رشیخراب بود و وقت تعم  شهیمانند هم  موتورش
 به راه افتاد.

  یاجه ی: خب اوضاع چه طوره؟ به  نتدیپرس  یرفت و رو به همگ شگاهیاتالف وقت، داخل آزما بدون
 ن؟ یدیرس

 . شهی و انجام نم  میخور یانگار به در بسته م میکن  یم یداد: نه متاسفانه، هر کار  حیتوض  فراز

 کرد و جلو رفت.  یاخم
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 خب مشکل از کجاست؟  -

 . میریگ ینم یاجه ینت میکن یروش فکر م  یدونم، هر چ  یگفت: نم   ادیاز فکر کردن ز کالفه

 .د ینرس  یخاص  ی جهیبه دست آمده شد اما به نت  جیها و نتا افتهی یمشغول بررس زین  پارسا

 کنم. یمنم روش کار م  د،ی کن  یو اطالعات رو بررس  دیبازم روش فکر کن -

 نگاهش را چرخاند و رو به ارغوان که در حال انجام کارش خودش بود گفت: خانوم دانشور؟  سپس

 و سرش را برگرداند.  دیدست از کار کش  ارغوان

 آن روزش دلخور بود.  یهم از دستش به خاطر حرف ها هنوز

 بله؟  -

 ست؟گزارش کارا آماده  -

 و خشک پاسخ داد: نه هنوز.  یخودش جد مانند

  دیتا آخر وقت گزارش ها با د؟یشون کن: مگه قرار نبود امروز آماده دیپرس  تیرد و با جدک  یاخم پارسا
 من باشه. زی رو م

 حرف زدن به او دهد، داخل اتاقش رفت و در را پشت سرش بست.  یبدون آن که اجازه  سپس

 یگفت: پسره  رلبی درهم رفت و ز شیبدش آمده بود، اخم ها هیبق یاو جلو خیکه از توب ارغوان
 ادب! یزشت ب

فردا انجام دهد،  یرا برا شیکه در شرکت تمام شد، سمت خانه به راه افتاد تا زودتر کارها شی کارها
 بود. ختهیکار سرش ر یبود و کل یفردا مراسم سالگرد مصطف 

 

 صبح زود مشغول انجام کارها بودند.  از

 به کمکشان آمده بودند.  زی ن میو نس نیشاه
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و   یو مصطف  چهری پر انی و چند تا از دوستان و آشنا شانیقبل  یخانه  یها هیاز همسا شانیها مهمان
و عمو   دهیاز عمه حم ریاش به غشده  دایتازه پ یها  لیبودند به همراه فام  یپدر و مادر مصطف

 .تشیهدا

 بود تا از مهمان ها استقبال کند. هستادیدر ا یجلو   زیدر خانه نشسته بودند و پارسا ن  یهمگ

خواهر و برادر بزرگترش، کنار پارسا   امدنیبه خاطر ن ختهیبه هم ر یدرهم و اعصاب  یبا اخم ها نایس
 که کمک کنم؟  ستین  یو گفت: کار  ستادیا

 تکان داد. نی به طرف یسر 

 فکر کنم همه اومده باشن.  گهینه، د -

 نگاهش کرد.  یناراحت با

 ها.  ومدنین تتیو عمو هدا دهیکه عمه حم ینش ری وقت دلگ  هیپارسا جان،  گمیم -

 داشت!  تی اهم شی بر لبش آمد. چه قدر هم که آمدن آن دو نفر برا  یپوزخند

 .ستیرا به زبان آورد: مهم ن فکرش

کم و کسر   یز یچ  نمیبه مهمون ها بزنم، بب یسر  هیاز او رو گرفت و اضافه کرد: من برم تو   سپس
 . ستین

 کن.  شیی اومد راهنما  یجا بمون اگه کس  نیهم ن،یزد: شاه  شیافتاد صدا  نی که به شاه نگاهش

 راحت.   التی تکان داد: باشه، خ  یسر  نیشاه

شد،   یکه پخش م یقرائت قرآن  ینوا  انیها م هیگر یگذشت و وارد خانه شد. صدا نایاز کنار س پارسا
 واضح تر به گوشش خورد.

 توانست شود. یندارد و وارد قسمت زنانه هم نم یدانست حال خوب یبود و م  چهری پر نگران

به او داد و  یارا چرخاند که نگاهش به ارغوان افتاد که حواسش به او بود. با چشم و ابرو اشاره   سرش
 از قسمت زنانه فاصله گرفت. یکم
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 ت پارسا رفت. از جا بلند شد و سم ارغوان

با هم نزده بودند و  یحرف خاص  گریآقاجون رفتند، د  یبه خانه  یدرمان یمی آن روز که پس از ش از
 درمورد کار.  زی اندکشان ن یهم فقط شرکت بود و حرف ها دارشانید

 کل کل و بحث کرده بودند. گریکدیبا  شهیکرده و مانند هم خی پارسا او را توب زی گذشته ن روز

 رسا انداخت و جواب داد: بله؟ به پا  ینگاه

 خوبه؟  یهمه چ ست؟یکم و کسر ن  یز یچ -

 تکان داد: نه، خوبه. یسر 

 چه طوره؟  چهری: پردیزد پرس  یدر آن موج م  یکه نگران  یچشمان  با

 .ششنیاما االن عمه و مامانم پ ستیخوب ن ادیبگم واال، ز یگفت: چ  یناراحت با

 من برم؟ یندار  ی: کار دی تکان داد و ارغوان پرس  یگفت و سر  یاخوبه 

 و بهار باشه.  چهرینه فقط حواست به پر  -

 راحت.   التیپاسخ داد: خ نانیاطم با

 زد: ارغوان؟   شیرفتن کرد که پارسا صدا قصد

او را   میمستق ایکرد.  یم شیبار بود که او با اسم کوچک صدا  نیخشک شد. اول شی سر جا ارغوان
بودند هم، خانم دانشور  شگاهی اگر داخل آزما ایکرد و  یاد و اسمش را صدا نمد یمخاطب قرار م

 !کندی خطاب م بایکرد و در دل اعتراف کرد نامش را ز یخطابش م 

 را برگرداند و منتظر به او چشم دوخت.   شیرو

 ؟یاون روز از حرفام ناراحت شد -

 من واسه تو مهم شده؟ یتا حاال ناراحت   ی: از کد یزد و با تمسخر پرس  یپوزخند

 کرد.  یاخم پارسا
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 . ختیخودت بود که اعصابم به هم ر ری تقص -

  دیانگار! البد االن من با میهم طلبکار شد یز یچ هیچشمانش را گرد کرد و حق به جانب گفت:  ارغوان
الت رو کردم  و منم مراعات ح  یدلت خواست بهم گفت یو هر چ  یکنم که سرم داد زد یازت عذرخواه

 و جوابت رو ندادم. آره؟!

 به چشمان دلخور او انداخت.  ینگاه پارسا

 شدم.  یدونم تند حرف زدم اما خب عصب یم -

! آدم ها هم تو گهیدلت بود د یخب حرفا یول یشد یزد: درسته عصب  یشخند یباز هم ن ارغوان
 . مگه نه؟! گنیدلشون رو م یحرف ها  تیعصبان 

 راست بود.   بینداد و حرفش عج یجواب

 زد.  یسکوت کردند که ارغوان لبخند یالحظه 

 !یکوچولوها پررو نش  هیفقط  دم،یکم حق م هیبهت  گه،ید ستیبه هر حال مهم ن -

 پارسا نشست.   یلب ها یرو  یلبخند

با افعال   شان یی آشنا لیداشت و فقط اوا یپارسا اما ارغوان با او احساس راحت یها تی وجود جد با
 تر شده بود. یم یراحت تر و صم یل یکرد و اکنون خ یجمع او را خطاب م

زد و   یقدر راحت لبخند م نیرا فراموش کرده و ا اشیکرد چه قدر زود دلخور  ی فکر م نیپارسا به ا و
 دارد.  یاست و چه قلب مهربان یوجودش پر از انرژ 

 نه رفت. به قسمت مردا ز یدوباره داخل رفت و پارسا ن ارغوان

 

اش نشاند. گونه یرو یآرام یبه بهار که در آغوشش به خواب رفته بود، انداخت، بوسه  ینگاه
 و معصومش زد و از جا برخاست که او را به اتاقش ببرد.  یدوست داشتن یبه چهره  یلبخند
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را در آغوش    شیکز کرده و زانوها یااتاق گوشه  یکی . در تاردیرا د  چهریرا باز کرد و داخل شد که پر در
 گرفته بود.

چشمانش    ادیز ی هیانداخت. هنوز هم از گر چهریبه پر  یتخت گذاشت و نگاه  یرو  یرا به آرام بهار
 خون بود. یاکاسه

 ؟یبهتر  -

 دونم.  یجواب داد: نم  شیو ناله ها هیاش به خاطر گرگرفته  یبه بهار ماند و با صدا رهی خ چهر یپر

 سمتش کج کرد و کنارش نشست. را  شیها قدم

که نا  یانده یترسم پارسا. از آ یم  یل یبه حرف آمد: خ ش یدرد دل ها یکرده برا دایهم که گوش پ او
اگه   یکه فردا روز  نی. از اامیدرست بهار بر ب  ت یتونم از پس بزرگ کردن و ترب  یکه م نیمعلومه، از ا

.  امیکار بر ب   نیا پسشرمنده نشم که نتونستم از  امرزیاون خدا ب شی پ ایاون دن  ن،یسرم رو گذاشتم زم
 . ایبد دن  یپر از استرسم، پر از تموم حس ها

  یو محکم نم  یمن اصال قو ستم،ی مامان ن نیو با درد زمزمه کرد: من ع دیاز چشمش چک یاشک قطره
من ندارم    یبابا دارن ول هیپرسه بابام کجاست و چرا بق  یبهار م  یکار کنم. وقت   یتونم باشم، موندم چ

هم  نشاال نیهم ارم،ی رومه رو تحمل ب  شیکه پ یهمه سخت نیتونم ا یجوابش رو بدم. من نم یچ
 .ستمیپارسا، ن  ستمی ن یباشم ول  یتونستم قو یمامان م  نیکم آوردم به خدا. کاش منم ع

اش گفت:  حس ها اما با لحن محکم و دلگرم کننده  نیداشتن تمام ا  یدر دل به او حق داد برا پارسا
داشته  ییدغدغه ها نیکه چن دمی کنم و بهت حق م یحس هات رو درک م یدونم سخته، همه  یم

رو   خدااول از همه  چهر،یپر یستیفکر کن که اون موقع مامان تنها بود اما تو تنها ن  نیبه ا ی ول یباش 
تازه   یالی فک و فام نیا یو حت  یمامان رو دار  ،یار که حواسش بهت هست، بعدشم تو منو د یدار 

 نوی. امیکن  ینم  یوقت پشتت رو خال چیوقِت ه چ یداشته باش که ه نانیمون! اطمکشف شده
 مطمئن باش. 

 او بر لبش آمد. یاز حرف ها یلبخند شیهق هق ها انیم چهر یپر

 . ییوقت فکر نکن تنها چیفکرا نکن، ه  نیوقت از ا چیه گهیپس د -
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  یلیبخواب، امروز خ ری هات رو پاک کن و بگزد و اضافه کرد: االنم اشک شی به رو یلبخند سپس
 .یخسته شد

 تکان داد.  یسر 

 امروز همه.تون رو تو زحمت انداختم مخصوصا تو رو.  -

 گره خورد و از جا برخاست.  ی پارسا به اخم   یشانیپ

 بهت نگفتم.   یز یچ هیپاشو تا  -

 شد.زد و بلند  یلبخند چهر یپر

 . ری توام برو استراحت کن، شبت بخ -

هم  یتخت انداخت و چشمانش را رو یخودش را رو  ی را داد و به اتاقش رفت و با خستگ  جوابش
 که به خواب رفت.  دی نکش یگذاشت و طول 

* * * 

 

 دادند.  یرا انجام م  شانیرفت و کارها یگذشت. هر روز به شرکت م یهم م یاز پ روزها

جبهه  شانی حد که کمتر مقابل حرف ها نین ارتباطش بهتر شده بود اما فقط در او ارغوا  نایبا س یکم
 ادامه داشت. شیهای شد وگرنه هنوز لجاجت و کله شق  ی م  یگرفت و عصب یم

 پارسا سمتش رفت.  دنیشد و نگاهش را چرخاند و با د شگاهیوارد آزما نایس

 . یخسته نباش -

 کرد. یو تشکر  دیبه خودش آمد و دست از کار کش  پارسا

هست که   یمشکل ایکم و کسره   یز یکه اگه چ یایاز انبار، گفتم توام ب یخواستم برم برا سرکش یم -
دفعه گفتم که توام  نیا یفرستادم ول یشرکت رو م  ل ی وک ای رفتمی . آخه قبال خودم ممیدرستش کن

 ؟یای. میش  خوام با کارا آشنا  یبه هر حال م ،یباش 
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سفارش    هیکه الزم بود را به بق  ییآورد و کارها رونیرا از دست ب  شیتکان داد و دستکش ها یسر 
 کرد و رو به ارغوان گفت: گزارش کار و جواب تست ها تا فردا آماده باشه. 

 ؟ یکرد: عمو پس رفتن به اون شرکت چ نایتکان داد و رو به س یسر  ارغوان

 شده. اون که واسه فردا هماهنگ -

 : کدوم شرکت؟ د یپرس پارسا

 . شهیاعالم م جهی. چند روز بعدشم نتگهید ده یاعالم رقم مزا یبرا -

 از شرکت خارج شدند. نا،ی تکان داد و به همراه س یگفتن "آهان" سر  با

 

ساخته  یکاال  ،یبسته بند ه،یبزرگ داشت که شامل انبار مواد اول اری چهار قسمت مختلف و بس انبار
 شده و انبار قطعات بود.

 ستمی مجهز به س ،یکاف شی و گرما شیسرما ستمی کامل، س یقفسه بند  یشرکت دارا یانبارها
تحت کنترل، انبار پوکه   یمدار بسته، انبارها یها نیدورب  یجهت کنترل دما و رطوبت، دارا شیساما

 بود.  فتراکی حمل و نقل مانند پالتراک و ل زاتیکپسول و تجه 

و   دیمراحل صدور درخواست تول هیاطالعات کل کپارچهی تی ریمد ستمیاز س یر یگبا بهره  نیهمچن
  یو اجرا م تی ریپخش مد یساخته شده به شرکت ها یکاال  لیمحصوالت تا تحو هیکل  ندیکنترل فرآ

 شد.

بهتر   یبرا  یداد و اگر راه یمحصوالت نظر م یکردند، درباره بعض دیپارسا از تمام قسمت ها بازد با
او بود و   یخرسند از همراه  نایکرد و س یم انیساخت و محصوالت داشت، ب  ای و   دیتول  تیف یشدن ک

ا به  یکرد و  یم ادداشتیرا  شنهاداتیپ یرا کامال قبول داشت و همگ  اشیو تخصص قینظرات دق
نمود را  یه پارسا به آن اشاره مک یرات ییکه پارسا گفته را انجام دهند و تغ یی گفت کارها یم هیبق

 کرد. یاعمال م

 رفتند.  نگیزد و داخل پارک یاز همراه کردن پارسا با خود لبخند  تیرضا با
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 آورد و سمت پارسا گرفت.  رونیب  بشی را از ج چیسوئ

 .هیهم که طوالن ر ی مس نیتونم، ا  ینم یرانندگ  ادیپشت رل؟ من ز ین یتو بش شهیم -

 را روشن کرد.   نیرا از دستش گرفت و پشت فرمان نشست و ماش چیو سوئ  رفتی حرف پذ  یب  پارسا

 پارسا شد.  یجد مرخیبه ن  رهی با تبسم خ نایس

دونم  ی. مم یکنی م یشون رو حتما عمل همه ،یکه داد یخوب یشنهادایو ممنون از پ یممنون که اومد -
 کمتر نگران شرکتم.  گهید  ی. االن که تو هستشهیاوضاع شرکت بهتر از قبل م یحاال که اومد

 لبانش گذر کرد. یاز رو یمحو لبخند

 نکردم که. یکار  -

به   یهم خوب بود که راض نیبه او شد. گرچه هنوز هم رفتارش سرد بود اما هم  رهیخ  قیعم  یلبخند با
 آمدن به خانه و شرکتشان شده.

 

 * * * * * 

 پروژه. یدر لپ تاپش بود و غرق در فکر رو سرش

 بود. ختهیذهنش به هم ر یو حساب دیرس ینم یا جهیه نت کرد ب یچه م هر

 به او بکند.   یهم زنگ زده بود اما او هم نتوانست کمک خاص نایس به

پارسا که   یشماره   یشد و رو نی.اش را برداشت، وارد مخاطبیو گوش  دیبه ذهنش رس یفکر  ناگهان
ا کنار گذاشت و شماره را لمس  ر  دیکرد و سپس ترد یکرده بود مکث  رهی اخمو" ذخ یآن را "پسر عمو

 کرد.  کیرا به گوشش نزد یکرد و گوش 

 . دیچی گوشش پ یپارسا تو یجد شهیهم یکه صدا  دینکش یطول

 بله؟  -
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 سالم. -

  صیشد تشخ  یرا م فیو ظر یپر انرژ  یصدا نیاو را شناخت. اصال چگونه ا یزود صدا یل یخ  پارسا
 نداد؟! 

 گفت: سالم. کوتاه

 ارغوانم. ؟ی: نشناختد یمردد پرس ارغوان

 ؟ یداشت یچرا، شناختم. کار  -

 کرد.  یشد و اخم  زانیآو شیلحن سردش، لب ها  از

 .شمیانگار بد موقع زنگ زدم، مزاحم نم  -

  یم یلحنش شده بود، قبل از آن که قطع کند گفت: نه صبر کن، چ یکه خودش هم متوجه  پارسا
 ؟ یبگ یخواست

  یکنم ول ی داد: داشتم رو پروژه کار م حی زود فراموش کرد و توض  یلیاش را خ   یدلخور  شهیهم مانند
بعدش گفتم که بهتره زنگ   یازت بپرسم ول دمتیکردم، اولش خواستم فردا که د دایجا رو مشکل پ  هی

  یعنیکنم  اشه تا فردا آماد خوامی. آخه م دونستی نم یول  دمیهم پرس نایبزنم و االن بپرسم. از عمو س
 بهم داد.  نای. شماره.ات هم عمو سمیهم ندار یادی وقت ز ،یخودت گفت

 رو دهانش گرفت و چشمانش گرد شد. یکه تمام شد، دست  شیها حرف

 که الزم نبود بزند؟!   ییکرد آن هم حرف ها یقدر پر حرف نیا چرا

 ه؟ی: حاال مشکل چ دیکوتاه پرس شیهای بدون توجه به پر حرف   پارسا

لحظه  هیتکان داد و گفت:  یلحظه بلند کرد، سر  کی یانگشتش را به نشانه    ند،یب  یکه او را م انگار
 فرستم.  یصبر کن، االن عکسش رو برات م 

و   دیو کامل پارسا به جوابش رس قیدق حاتیفرستاد و با توض  شیرا قطع کرد و عکس را برا  تماس
 کرد.  یتشکر 
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در   شیعکس ها شتریارغوان را نگاه کرد. ب ل یپروفا یعکس ها  یاز اتمام تماسشان با کنجکاو پس
اش پر  ره بر لب داشت و چه  نیریو ش بای ز یبود و در تمام عکس ها لبخند ورکی وین  یدنید یمکان ها

 بود.  یاز انرژ 

 یجور  نیا ی لبخند نزنه و خوشحال نباشه، پس ک نیگفت: اگه ا رلبیبر لبش آمد و ز  یپوزخند
درد که   یمرفه ب الش،یاون فک و فام نیع هیکی نمیبخنده! ا دیخوشحال باشه و بخنده؟ معلومه که با

که  ما  نینه ع  کا،ی آمر ای مسافرت برن اروپا  نهیشون اکه تنها دغدغه  یینای! هم گهید ناانیا گنیم
 واسه اجاره خونه! میبذار مینپوش م،ینه مونه که نخور یهشتمون گرو

قرار داد و  یآن را با حرص قفل کرد و گوشه.ا اشی گوش یکنار  یزد و با زدن دکمه   یگر ید پوزخند
 هم گذاشت.  یچشمانش را رو

کرد و   یم  ادیکه فقط نفرتش را ز ییها سهیافکار عذاب آور و مقا نیود از اخواب بهتر ب حداقل
 . شتریحرصش را ب

 

 آالرم را قطع کرد و از جا برخاست. یبه بدنش داد، صدا  یو کش و قوس دیکش یا ازهیخم

را تن کرد و لپ تاپ و    رونشیب یبه دست و صورتش زد و دوباره به اتاقش برگشت و لباس ها  یآب
 رفت.   رونی که الزم داشت را برداشت و از اتاقش ب ییبرگه ها

جوابش را   یبا لبخند و مهربان   زیگفت که او ن یر یبر لبش نشست و صبح بخ یمادرش لبخند  دنید با
 صبحونه بخور.  ای داد و گفت: ب

 دستش انداخت.   یبه ساعت رو ینگاه

 برم، کار دارم.  دینه با -

 بخور بعد.  یز یچ هی  ای گفت: ب کردی طور که سفره را پهن م همان

 گذاشت و نشست.  یرا کنار  لشیگفت و وسا  یخب   یلیخ

 ره؟ یم  شیاوضاع کار چه طوره؟ خوب پ -
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 تکان داد. یخودش گرفت و سر  یبرا  ری نان و پن یا لقمه

 آره، خوبه. -

رد، هر دو جوابش را دادند و ک ی آنها آمد و سالم  شیهم پ  چهری" که همان لحظه پری"خدا رو شکر 
. دست آقو مونی تره تا خونه قبل کی نزد رشیخونه تا شرکت مس   نیخوبه از ا یدوباره گفت: ول  حهیمل
 مون رو راحت کرد.همه الی اش فکر و خدرد نکنه که با دادن خونه نایس

جا حس کردم که   نیکرد: آره واقعا دست عمو درد نکنه. از همون روز که اومده بود ا دییهم تأ چهر یپر
 دوسش دارم. یلیچه قدر خوب و مهربونه، منم خ

 زد. ی داد و پوزخند یگوش م شانیدرهم به حرف ها یبا اخم ها  پارسا

 واقعا لطف کرده به ما؟! -

 ه؟ یگنگ نگاهش کرد: منظورت چ حهیمل

نبود   ادشونیکه  یز ی که تنها چ یی انداختند. همونا رونی شون بکه بابام رو از خونه  اند ییهمونا نایا -
 بدترن و دروغگوان.  یکی از  یکیهمشون  ن؟یدیرو نفهم نایشما ا یعنی. میما بود

 هی ؟یکن  یکه درست حرف بزن، بعدشم چرا قضاوت م نیکرد و تشر زد: پارسا! اول ا یاخم  حهیمل
و   نهیاما االن ک ستنیمقصر ن گمی نم ؟ی کن یرو بس نم  نه یک نیتو گذشته بود و تموم شد، چرا ا یز یچ

 کار گذشته. نی گذشته رو عوض کنه پس بهتر ستیقرار ن یناراحت 

 را برداشت.  لشیبا حرص از جا بلند شد و وسا  پارسا

 شون مقصرن.ببخشم، همهرو  نایمن عمرا ا -

  رونی دهد، از خانه ب یتیکردند اما بدون آن که اهم شیهر دو صدا  چهریو پر حهیدر رفت که مل سمت
 . دیزد و در را محکم به هم کوب

 کنه؟ یم یجور   نیگفت: آخه چرا ا چهری به هم کردند و پر ینگاه  حهی و مل چهر یپر

 . دیکش یآه
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و   دمیازشون ند یتموم کنه. چون واقعا من بد دیرو باالخره با نهیک نیبگم واال؟ حق داره اما ا یچ -
 گذشته رو برگردوند.  شهیگذشته و نم گهیکه بود د یهر چ

 و سکوت کرد. دیکش یپارسا، آه یبه خاطر حرف ها یبا ناراحت چهر یپر

 

 بودند. خورده یبه اخم گره کور  شی داشت و ابروها یحرص گام برم  با

 د؟ یبخش یآنها را م  دیداشت! با یهم چه انتظارات  مادرش

 داد؟ ی نشان نم  یسرسخت لیدو دل بود و مانند اوا چرا

 متنفر باشد.  دیکرد که با نیافکارش را پس زد و باز هم به خودش تلق عیسر

 اش را آرام کند.  ختهیاعصاب به هم ر یکرد کرد افکارش را نظم ببخشد و کم  یسع

  اشی کی آشنا را در نزد ییشد و سمت ساختمان شرکت رفت که صدا ادهیپ ی ت از تاکس شرک  یجلو
 . دیشن

 دکتر؟  یآقا -

کرد؟   یجا چه م نیکرد. او ا یمحتشم چشمانش گرد شد و اخم وشیدار دنیرا برگرداند و با د  شیرو
 چه؟ دیدیآن دو را با هم م  یاگر کس

  نشی باز ماش مهی ن ی شهیبلند او رفت. خم شد و از ش یشاس  نیحرص نگاهش کرد و به طرف ماش  پر
 نگاهش را به او دوخت. 

 نه؟ی ما رو با هم بب  یکس خوامی نم  ا؟یزد: ده دفعه نگفتم دم شرکت ن غر

 .کشهی طول نم ادیراحت، حرفام ز   التیو خونسرد گفت: خ دیکش ششیبه ته ر یدست

سوار   افتن،ی نانیو پس از اطم   ندیب  یآن دو را با هم نم  یرد تا مطمئن شود کس به اطراف ک ینگاه
 خب، زودتر فقط.  یلیشد و گفت: خ نشیماش
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  شیموها یرا از چشمانش برداشت و رو نکشیو سرعتش را کم کرد، ع دیچی پ  ابانی داخل خ ارغوان
 گذاشت. 

مقابلش دهانش باز   یصحنه  دنیشد اما با د یبود که پخش م یبا آهنگ شاد یدر حال هم خوان  
 آهنگش نصفه ماند.  تی شد و ب

 !ندی آن را بب یکرد روز  یبود که تصور م یاصحنه  نی مقابلش آخر ی صحنه

 سرسخت شرکتشان!  بیمحتشم داشت؟ با رق  وشیبا دار یچه ارتباط  پارسا

رو به   نی ماش  ی شهیکرد به ش  زی هم قرض کرد و با دقت چشم ر گریچشم داشت و دو چشم د دو
 .اوردیسردرب  هیاز قض دیشد تا شا رهیخ  اشیی رو

مشخص بود که   ظشیغل یبود و پارسا از حرکات کالفه و اخم ها یز یدادن چ حی در حال توض  محتشم
 . ستین لشیمحتشم باب م یحرف ها

و دوباره به آن دو نگاه  دیرا جو  شی ضبط را قطع کرد و طبق عادت مواقع فکر کردن، لب ها یصدا
 کرد.

  دیاش را تهدکرد و انگشت اشاره  ی بار پارسا بود که صحبت م  نیمحتشم تمام شده بود و ا یها حرف
  یم دیپارسا، محتشم را تهد لیداد و ارغوان متعجب شد که به چه دل یصورت او تکان م یجلو زیآم

 کند؟!

  نگیرا روشن کرد و داخل پارک ن یو ماش دیکش یاپوف کالفه دانست،ی از موضوع نم یز یآن که چ از
 رفت. 

کرد   ینگاهشان م رهیرا خ  یقیارغوان که دقا یمتوجه  یقدر پارسا غرق حرف با محتشم بود که حت آن
 نشده بود.  زین

 . دیرس  یبه مشامش نم  یخوب یداشت و بوها یدانست چرا از مالقات آن دو نفر با هم حس بد ینم

 آمد و داخل شرکت شد. رونی از آسانسور ب متفکر
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  ایمربوط بود  دهیمزا نینه. اصال بحثشان به شرکت و ا  ایاطالع دهد  نایدانست الزم است به س ینم
 بود؟ انیدر م گرید یامسئله

شد. در حال حرف زدن با فراز و الدن بود که پارسا داخل آمد.   شگاهیداخت و وارد آزماباال ان یاشانه 
  توانستی عنوان نم  چیتوانست بفهمد و به ه ینم  چیاش هبود و از چهره  یعاد  یلیو خ  شهیمانند هم

 ببرد.  یبه افکارش پ 

 داشته باشد چه؟ دهیبه مزا یاگر مالقاتشان ربط  اما

نگاه  دنیبه پارسا که در حال حرف زدن با چند نفر از کارمندها بود انداخت و با د یمشکوک ینگاه مین
 سرش را برگرداند. عیاو نشست، سر یپارسا که رو

 .ستادیتمام شده بود، جلو رفت و کنار ارغوان ا هیکه حرف زدنش با بق پارسا

 نبود؟  یتو اون قسمت ها مشکل گهید -

 نه همه رو متوجه شدم. آن که نگاهش کند جواب داد:  بدون

 درآورد و به دستش داد. فشیک  یرا از تو شی فلش و برگه ها سپس

 نگاه بهش بنداز.  هیخودتم   ناست،یا -

متفکر ارغوان انداخت. نه به   یبه چهره   یتکان داد و فلش و برگه ها را از دستش گرفت و نگاه یسر 
 بودن االنش.کوتاه جواب دادن و آرام  نیو نه به ا شبش ید یها یپر حرف

 شده؟  یز یچ -

 کرد و دوباره خودش را سرگرم کارش نشان داد.  یپارسا انداخت و اخم   یبه چهره  ینگاه مین

 نه. -

 تو همه؟  یجور  نیاخمات ا  یپس برا چ -

 پارسا مهم شده بود؟! یتا حاال برا یباال انداخت. از ک یا شانه

 . ستین  یمهم زیچ -
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 اصرار قبول کرد.  بدون

 گفتم کار کن. روزی که د ییزایچ هیخب، پس رو بق یل یخ -

ها و کل کل با او عادت   ینگاهش کرد. به پر حرف رهیخ یاگفت. پارسا لحظه  یاتکان داد و باشه  یسر 
 کم حرف و آرام بودنش را دوست نداشت.  نیکرده بود و ا

 : چته تو؟د یتر رفت و پرس کینزد یکم

 

 لینک زیر مراجعه فرمایید صفحه به    500برای دریافت نسخه کامل این رمان در  

https://zarinp.al/349613 

 

 

  یوجه قانون چیرمان به ه نینسخه کامل ا هیته  یرمانکده برا  تی از سا ریبه غ  گرید یمنبع ها یتمام
 باشد یرمان به عهده خودتان م نیا دی خر یبرا نهیباشد و عواقب پرداخت هز ینم

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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