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 باشد  دنیشن یبرا یاگر گوش باستیز  یزندگ آواز

 ست یکه کوک ن  یدل یساز را برا نیتو بنواز ا و

 دل با ساز دلت کوک شود  نیا دیشا

 ی نی که تو بهتر چون

 

 

 

 

 نام خالق عشق  به

نگاه به    هیآقا؟ با  دیندار یز یچ گهی: دد یجا داد از مرد پرس  نیساکهاشو درون صندوق عقب ماش راننده
نشست پشت رل و   عیگفت وسوار شد. راننده درصندوق عقب رو محکم بست، سر یفی ضع ۀراننده، ن

 ردم نیداشت. راننده خسته ازسکوت ا ابونهاشی حرکت کرد… مرد تموم مدت چشم به مردم شهر وخ
که بهش گفته   یکرد و به آدرس  ادتریدرحال پخش بود رو ز یکه آهنگ نویضبط ماش یبدعنق، صدا

  یابونهایخ  ده،یسربه فلک کش یناآشنا شده بودند، برجها شیهر براش یابونهای شده بود رفت. خ
 رانیداشت انگارسالها ازا یرنگارنگ و...همه براش تازگ یمغازه ها وپاساژها ض،ی اتوبان شده وعر

گرفته شد.  یبه باز   شیزندگ یکه روز  ییگشت به جا یدوربوده است. اگرمجبور نبود هرگز برنم 
.  میدیراننده به خودش اومد: آقا رس ی... با صدادیکش یدشو سوهان م خاطرات بد گذشته روح پر در

 نندهشد. را ادهیتکون داد وپ یروبروش پارک کرده بود. سر   نیکرد که ماش یبا مکث نگاه به خونه ا 
رو پرداخت.   هیکرا ریتأخ  یپاش گذاشت. با کم  یآورد وجلو رونیدرصندوق عقب رو باز وساکها رو ب 

چشماش جان   یدوطبقه از سنگ مرمر، جلو یتشکر سوارشد ورفت. برگشت، خانه ا هیراننده با 
براش آرزوها داشت. سگرمه هاش درهم شد  یزمان هیخودشو حفظ کرده بود،  یگرفت، هنوز نوساز 

شده  یا خودش نوساز وچند طبقه  ۀخونه ها مثل خون شتریانداخت. ب ابونیاز خونه گرفت وبه خ نگاه
 ستاد،ی انداخت وساکهاشو برد داخل. در رو بست. ا   دیکرده باشند... کل دیرو تقل  یبودند انگار کار 

  اطیوکف ح دندخشک شده بو یآب  یکرد. تموم درختها وگلها از ب اطینگاه به ح یشتر یبا مکث ب  نباریا
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 ۀگوش  نگیبه پارک دیرس. نگاهش آروم حرکت کرد تا  یز ییپا  ۀشد ختهیرنگارنِگ ر یپر بود از برگها
 یداد حسرت خوردن درد رونی ب یبود. نفسشو با آه  دهی پرچرک وپوس  نگیدر پارک زونِ ی آو ۀپرد اط،یح

ساختمون راه  سمتآورد ودوباره ساک بدست  رونیپالتوش ب  بیکرد. دستهاشو از ج یازش دوا نم 
بدون    نباریشکست. ا  یرو م اط ی ها سکوت وهم آلود ح کییموزا  یافتاد. خرخر چرِخ ساکها بر رو

سالن انداخت و ساکها رو برد تو تا از گزند سرما درامان بمونه. داخل  یبه در ورود دیکل  یمعطل
 رانیومدنش به اا زبرق رو زد، تموم سالن روشن شد. قبل ا  دیبود. دست برد وکل کیساختمون تار

آب وبرق، گاز وتلفن   ۀخونه رو به خصوص مسئل یبفرسته کارها ویکی ازتنها دوستش خواسته بود تا 
.  زدیبرق م یز ینداشته باشه. همه جا از تم  یبابت مشکل  نیاز ا ادیم یکنه تا وقت سیرو راست ور

پزخونه سمت راست و  مبل پرت کرد. آش نیساکها رو دم درسالن گذاشت، پالتوشو درآورد و رو اول 
اجاق گاز   یرو پرآب کرد و گذاشت رو یباال قرارداشت. رفت آشپزخونه، کتر  ۀطبق یپله ها یروبرو

داشت. ساعد   یکاناپه ولو شد. سفرخسته کننده ا یروشن کرد. دوباره برگشت تو سالن ورو رشویوز
  ییها، جا گذشتهناخودآگاه ذهنش رفت سمت  ری و چشماشو بست. ضم یشونی دستش نشست رو پ

سرشو محکم به دوطرف   زه،یخواست با مرور کردنشون دوباره اعصابش بهم بر  یدور که دلش نم 
  زیبه سالن سوت وکور کرد.همه چ  یحرکت نشست. نگاه هیتکون داد تا درخاطراتش غرق نشه با 

مجبورش کرد بره آشپزخونه،   یسوت کتر  یگذاشت ورفت. صدا شی بود که شش سال پ یهمون جور 
 یبرا وانیل  هیکرد... تو  داشیکنار هود پ  نتیگشت باألخره تو کاب ییرو دنبال چا  نتهایتموم کاب

چهارنفره نشست وجرعه جرعه درآرامش  زیآشپزخونه پشت م یتو خت،همونجای ر ییخودش چا
در   نیبرد باال. اول گذاشت و رفت سمت ساکهاش. کشون کشون ازپله ها نکیرو درون س  وانیخورد.ل

 یوسبز. چشم رو میمال یبزرگ با ِست آب  یو داخل نرفت اتاق  سادیراست رو باز کرد. دم در وا  تازسم
رنگ بود اما االن در نظرش    نیعاشق ا یروز  هیفرستاد.  رونیهم گذاشت ونفسشو به شکل آه ب 

  ورنگها بود. اخم کرده در رو بست وموقتًا رفت اتاق مهمون تا سر وقت بده دکور اتاقش  نیمنحوس تر
کارش تموم شد   نکهیاز ساکها رو بازکرد و لباسهاشو درون کمد جا داد. بعد ا یک ی کامل عوض کنند... 

  رونی سفر از تنش ب یدوش آبگرم موند تا خستگ ریز قهیدق  ستیحوله شو برداشت ورفت حموم. ب 
شد تا بهتر    کتریبه خودش نگاه کرد. نزد یقد ۀنی. از آرونی و اومد ب  دیچی ... حوله رو دور خودش پبره

کوتاه و   قه یکه از شق ییبا موها  یض یخودشو برانداز کنه. قدبلند وچهارشانه بود مثل پدرش، صورت ب
رد، چشماش  ک  یکم نم  تشیازجذاب  زدی سمت راست به باال شانه م شهیبلند وهم  باً ی وسط سرش که تقر

 یازش حساب م ییجورا هیکرد و نگاهش که همه  یم ییتو صورتش خودنما یز یازهرچ شتریب
لباسهاش   ن ی کند و سمت کمد رفت ازب نهیصورتشو از مادرش به ارث برده بود... دل از آ  بیبردند، ترک
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وسط   زیم ی . حوله رو پرت کرد رو صندلدیبرداشت و پوش  دیسف یگرمکن مشک  هیبا   دیسف شرتیت هی
سکوت و   همه نیشد خسته از ا رهی مدت بدون حرکت به سقف خ هیاتاق وخودشو انداخت رو تخت. 

چهار تماس از دست رفته   لیآورد. با روشن کردن موبا رونی ب یاز تو ساک دست لشویموبا یسردرگم
بود و چهارتاش ازپدر   زدادی از  یکی م ه امکهایدوستش بود وپ  زدادیداشت. دوتماس از  امکیوچند پ

 تماس گرفت.  زدادیشد و با  الی خیرو ب   امکهایوبرادرش بود. پ

 سالم!-

-...... 

 دادنزن گوشم کرشد. -

-..... 

 .دمیخوب!تازه رس یل یخ-

-..... 

 خوام بخوابم.   یخسته ام م یل یخ-

-..... 

 . ایب  ریبا خودت شام بگ  یاومد یباشه وقت -

-..... 

 بخوابه...   یتا کم لنتی قطع کرد وگذاشت رو سا ویباشه باشه! گوش-

تو  یغر زد:ا رلبی. زداربشهی اومد و باعث شد ازخواب ب  یاونقدر بلند بود که تا باال م  سروصداها
دوستش بود. تو تخت   نی خونه رو داشت هم دیکه کل ی. تنها کس شهیکه وقت سرت نم زدادی روحت 

 زدادیداشت اما با اومدن  دنیبه خواب یدیشد  لیهنوز م دیاش کشآشفته  یبه موها  ینشست دست
پف کرده رفت   ییکردند با چشما دایتماس پ نیپتو رو کنار زد وپاهاش با زم  د؟یشد خواب یم همگ
دوستش که  دنیبا د دیچ یرو هم م  زشامیکرد م یرو زمزمه م  یلب آهنگ ریز کهیدرحال  زدادی... نییپا

روشن   آقا ی ! باألخره چشم ما به جمال نورانلیسه  ۀزد:  به به جناب ستار یوارد آشپزخونه شد لبخند
  زدادیذّره شده بود پسر! خودشو از آغوش  هی: دلم برات دش یشد. طرفش رفت ومحکم درآغوش کش
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زد: دل منم  یوکرد لبخند مح زدادینگاه به  هی. زآشپزخونهی پشت م یونشست رو صندل دیکش رونیب
: حاال  زکرداجاق گا ینگاه رو هیگفتن دارم.  یحرف برا ی شش سال کل  نیا ۀبرات تنگ شده بود انداز

تو البته  یحرفها   دنیبرداشتن قابلمه گفت: منم مشتاق شن نیلبخند به لب ح  زدادی  ؟یگرفت یشام چ
شش   نی برات گرفتم که فکرکنم تو ا  یرونیکامالً ا یغذا هی:ز ی ! قابلمه رو گذاشت وسط ماتشیبا جزئ 

! نی باال: آفر ادد ییابرو یز ید دنیخوردنش. سرقابلمه رو برداشت با د ی سال دلت لک زده برا
: مگه د یخودش غذا کش یجلوشو برداشت وبرا ۀکاس زدادینرفته.  ادتیمن  ۀموردعالق یهنوزغذا

پر کرد.   یز یکاسه شو از د ازیپا ده؟یم  حیترج یا گهید ی رو به هرغذا یز ید ازخانیبره پا ادمی شهیم
 نون سنگگ از سبد نونها برداشت و خرد کرد تو کاسه اش.  یتکه ا

 نخوردم.  یز یوقته د ی لیدستت درد نکنه خ -

دست   ازیکرد. پا  فیچندسال رو براش تعر نیفک زد واتفاقات ا زی ر هیخوردن  ن ی ح زدادینوش جان! -
 گهید ینوش جون هی زدادیدستت درد نکنه.  دیچسب یل ی: خ دیدوغشو سرکش وان یول  دیاز خوردن کش

خواد دست به   یگفت: تو نم یپرکردن کتر  نیگذاشت وح نکیشد ظرفشو داخل س ازبلندی گفت. پا یا
 شورم.  یظرفها رو من م یبزن یز یچ

  اجاق گاز وبرگشت سرجاش نشست. یرو گذاشت رو یکتر   ازیشورم. پا  یالزم نکرده خودم م-
 زدادی ومد؟ی ن شی پ یشرکت مشکل  یمدت درنبود من برا نی: تو اد یاش زد، پرس رچونهی دستهاشو ز

  نیمرتبه ع  زی شستن ظرفها گفت:همه چ نیرو بازکرد وح   رآبی ش نکیهمراه با ظرفش رفت سمت س
با چند پر   زدادیرو درست کرد.   ییازجاش بلند شد و چا یسوت کتر  یصدا دنیشن  اقبل. ب  یسالها

گذاشت  زدادی یجلو یچا وانیل ه ی ازیقبلش. پا یدستهاشو خشک کرد وبرگشت سرجا یدستما کاغذ
  چوقتیزوم شد، توهمون حال گفت:اگرمجبور نبودم ه  ییو خودشم نشست. نگاهش به بخار چا

 نگاهش کرد.  ردهخو هی زدادیگشتم.  یبرنم 

  یجور  هی زدادی م تو چشم دوستش شد نگاه گرفت وچش یینگاه ازبخار چا ؟یمجبورشد  یبه خاطرچ-
ارث کنه اگر نباشم از ارث محرومم   میخواد تقس  یبود: بابا گفت م  بهینوع نگاهش غر نیبود با ا

 . کنهیم

و   یدیهمه راهو به خاطرش کوب نیبرات مهم بوده که ا  نقدرارثینه؟ایبرگشتنت هم  لیدل یمطمئن -
 ؟یاومد
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 دارم.  ازی خوام شرکت رو گسترش بدم به پولش ن یآره! چون م-

 ؟ یر یگ  یچرا از بانک وام نم-

 بدهکارم.    یهنوز بابت وام قبل-

 ؟ یشینم  تی اذ یپا تو اون خونه بذار  یخوا  یم نکهیاز ا-

 فراموش کردم.   ویهمه چ ستم،یاون آدم سابق ن گهی! من دزدادی-

 ن مکث کرد، محکم گفت: بله!تو جواب داد  ازیپا ؟یفراموش کرد ویباورکنم همه چ-

 . یفراموش نکرد گمیمن م  یول-

 ازگذشته بوده رو تو خودم کشتم. یمطمئن باش هرچ-

  ؟یگیباشه که م نطوریا دوارمیام-

 که گفتم. نطورهیمطمئن باش هم -

 ؟یبر  یخوا  یم یحاال ک -

 فردا.-

 گه؟یروز د هی یبرا یبذار  یخوا  یزود؟ نم   نقدریچرا ا-

 .شمیهرچه زودتر برم زودتر از شّرش خالص م -

 . امیپس منم باهات م -

 تنها راحت ترم. -

 .  ــــامیمـــــن باهات م -

 خوام تنها باشم. ی! مزدادی-

 . میریمن م نیو با ماش  امینه! فردا صبح م گمیمنم م-
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 !زدادی-

تموم اون  د،مثلیبه دادش رس زدادی شهیآژانسم خوبه؟مثل هم ۀ!فکرکن من رانندزدادی  یب زدادی-
تا صبح   زدادی و زدی که ضجه م ییداشت و تنهاش نذاشت، مثل تموم اون روزها  ازیکه بهش ن  ییروزها

 ...یمّنت چیومرهم زخم هاش شد بدون ه دارموندیپا به پاش ب 

  رمونیبه ساعت کرد: د ینگاه زدادی دم در رفت. در رو بست وسوار شد.  نیبوق ماش یبا صدا صبح
 شد. 

 در رفتن تعلل کرد.  زدادیغر نزن.  نقدرمیا گهیحرکت کن د-

   ؟یفت یچرا راه نم  -

افتاد به جونش اما   دیشک وترد زدادی با حرف  ؟یبر  یخوا   یم ینشده مطمئن ری !هنوزم دازی پا نیبب -
 دیبه صورتش کش یقد علم کنه ومانع رفتنش بشه. کالفه دستشک، جلوش  نیا ذاشتیم دینبا

   ؟یفتیو راه ب  ینزن نقدرحرفیا شهیداد: م  رونیب یونفسشو بصورت آه بلند

سکوت   نی گفت وراه افتاد. تموم مدت تا برسند قزو ییتو دیبه ام یزنم. با اله   یحرف نم  گهیباشه!د-
به   زهینخواست خلوتشو بهم بر زدادیبود.  بهی کرده بود وبه جاده چشم داشت جاده هم براش غر

  لیمبه  ازیخوردند و دوباره حرکت کردند. پا  یمختصر  ۀراه صبحون  نینزد. ب  یحرف   چیخاطره نیهم
 کرده.  ری خودش سکوت رو شکست: تهران چقدر تغ

 مثل شش سال قبل باشه!  یانتظار داشت ،یودنب رانیشش سال ا یجنابعال  نکهیبه خاطرا-

 زمان چقدر زود گذشت!-

 دنیبلند شد. با د زدادی یگوش یمثل ما شش قرن بود. صدا ییآدمها یتو زود گذشت برا یبرا-
افتاد که داشت   ازیلحظه نگاهش به پا هی یپشت گوش یصدا  دنیجواب داد: بله؟! با شن عیشماره سر

 داد.  یکرد. دوباره حواسشو به رانندگ یرو تماشا م رونیب

-....... 

 .میبله تازه راه افتاد-

-..... 
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 !یچ یه-

-..... 

 بگم.  یز یتونم چ ینم-

-...... 

 . دمیم امیبهت پ  میدیرس  یوقت-

-..... 

 قطع کرد وگذاشت رو داشبورد. ویممنون. گوش-

 بود؟  یک-

 . میگرد یبر م  یشرکت، خواست بدونه ک یاز بچه ها یکی-

 شش سال!  نیتو ا یدر آورد یباز  سییخودت ر  یبرا  یحساب -

 چه جورم! -

 شرکت.  امیکم سرم خلوت بشه خودم م هی-

 ؟ یموندگار بش یخوا یمگه م-

  ادیباال روکامل عوض کنه خوشم نم یاتاق خوابها سی کن سرو داینفر رو برام پ  هی یفعالً آره! راست-
 باشه.  میاز گذشته تو زندگ یز یچ

 باشه؟ یا گهیچشم! امر د-

 تموم راهو سکوت کرد...   نیرو نگاه کرد تا برسند قزو  رونی ! دوباره ساکت بیسالمت-

رو راهو رفته و برگشته بود.   نیا ازیداشت بارها با پا ییراه آشنا نیبا ا زدادی. دندیرس  نیقزو به
 تو راه شهر آوج بودند.  گهید ۀقیوپنج دق یوس  کساعتی

 کنم!  یمن رانندگ  یاگر خسته ا زدادی-



  

10 
 

 . ستمینه بابا!خسته ن-

  ینطور یراهه ا یل یکنم هنوزتا روستا خ یراهو رانندگ یۀبذارمن بق  یچهارساعته پشت فرمون نشست-
 رو ادامه داد...  ی نذاشت وخودش رانندگ زدادی. یشیخسته م

با رفتن به  ی دون ینشده اگرم  ریهنوزم د ازی : پادیبار پرس نیآخر یبرا زدادیبه روستا  دنیرس  قبل
 . شی شش سال پ یۀنشه قض میجا برگرد نیازهم شهیاونجا حالت بد م 

 . ستیهم درکار ن یبعد  ۀدفع رمی بار رو م هی نی بهت گفتم هم ؟یمنصرفم کن یدار  یچراسع-

 کنم.  یفکرنم  نطوریمن ا یول-

 ه؟ یمنظورت چ-

 نداشتم.  یمنظور -

 ؟یبگ یخوا  یم یچ نمی رک حرفتو بزن بب ،یگینم ی ز ی ون منظور چتو بد-

 ها؟! یداد ریگ-

 راه نکبت رو رفتم وبرگشتم.   نیشش سال هر روز ا  نیکنم انگار تو ا یفکرنم  یگیم نیآخه همچ -

 .یس یپاش وا یبزن که بتون ی پس حرف-

 مونم.  یحرفم م یپا-

 از پنجره برد...   رونی کرد و نگاهشو دوباره ب زدادینگاه چپ به  هیخدا کنه. -

چشماش زنده شدند و رژه رفتند.عرق   یجلو شیخاطرات شش سال پ گهیروستا شدند. بار د  وارد
 یتا هوا دیکش یق ینفس عم نه،یسنگ یادی روستا ز یرو تن داغش نشست، حس کرد هوا  یسرد

نگاه   هی زدادیفقط حماقت محض بود.  انجیبود اومدن به ا زدادیهاش بفرسته حق با  هیبه ر یشتر یب
فرستاد.  امکی پ هی شیخاطرات بدش بودند. با گوش ۀدرهمش نشون دهند یاخمها کرد ازیبه پا

تازه   یازساختمونها نویلحظه از رو چشماش برداشت. روستا بزرگترشده بود ا هی شو  یدود نکیازعیپا
  نکشویچشماش ظاهرشد. ع یاز دورجلو امهریبزرگ ک یالی . ودندیروستا رس ی... به انتهادیساخت فهم 

رفت دستهاشو مشت   یضربان قلبش هر لحظه باالتر م   الیشدن به و کتری گذاشت. با نزد شرو چشما 



  

11 
 

خواست به    ه؛یدونست چ یشد که خودشم نم یجور  هیکرد تا بهتر رو اعصابش مسلط باشه حالش 
اش اومد اما انگار زبونش قفل   دشدهیکل ینهاشده، حرفش تا پشت دندو مونی بگه برگرده، پش زدادی

 هیتوسط  عیدرسر ۀزد... دو لنگ  یبوق  زدادی. دندیرس الی ان کردن شو نداشت... به در ویشد وجرأت ب 
پارک کرد، برگشت   ییمدل باال  ن یکنارماش نوی. ماشنگی رفت سمت پارک میمستق زدادینفر باز شد. 

  ازی. پامیگرد یبرم  ینشده، بخوا ری هنوزم د ؟یندار   یاومدنت مشکل  نجایبا ا ی : مطمئنازیطرف پا
کرد انگشتش  ینچ  زدادیبتونم.  د ی: باد یرس زدادیبه گوش  فیدوطرف تکون داد صداش ضع به یسر 

تونه مجبورت   ینم یچی ه ست،ی درکار ن یدیرفتن به اونجا با یرو نشون داد: برا  ییساختمون روبرو
 اومدم. نجایشد:خودم خواستم که تا ا زدادی. نگاهش بند نگاه یخودت بخوا نکهیکنه مگه ا

کر   ،گوشهاتیدیگفتند وشن ی زده شد وهر چ ی،هرحرف یخودتو کنترل کن دی به بعد با  نجایپس ازا-
دوباره شک انداخت تو دلش: اومدنم  زدادی ؟یدیفهم یزنی الم تا کام حرف نم شندیوچشمات کورم

 بهو یاومد یرترمیکم د هیکاش  نهیاما حرف من ا یاومد یم دمیاشتباه نبوده! با-بوده؟   یکاراشتباه
 یچ یبه دو کردن با اون برا ّکهی اصالً  د،یفهم یرو نم زدادی. منظورحرف  یداد  یخودت فرصت م

دهنش   ن،یماش ۀشیبه ش یکرد؟ با تقه ا یم کل کل  نجایاومدنش به ا یبرا نقدریا یچ یبود؟ برا
با   ازیپا شوپشت سر  زدادیبازموند. نگاه هردو به مرد جوان وقدبلند افتاد اول  مهی ن یگفتن حرف  یبرا

تا درآغوشش جا    ازیازدو طرف باز شدند ومنتظر پا نی غمگ یمرد با لبخند یشد. دستها  ادهیتعّلل پ
بوش   قیقدم شدو محکم بغلش کرد عم  شیخوره خودش پ  یازجاش تکون نم  ازیپا دید ی . وقترهیبگ

  بهچشممون  ،یخوشحالم برگشت یل یکرد ونم اشک پشت پلکهاش النه بست صداش دورگه شد: خ
اومد،شش سال   رونیازآغوش مرد ب  یحس  چیبدون ه  مت؟ی نیب  یدوباره م یدر خشک شد که ک  نیا
 ان،ی بود. از سرتا پا پو گانهی آغوش براش ب نیواکرده  یبا احساس وعاطفه اش خداحافظ  شیپ

دوبرادر رو   نیسکوت ب  زدادی بودش الغرتر شده بود.  دهیکه د یبار  نیبرادرشو نگاه کرد از آخر 
هر سه سمت   زدادی. با حرف زنمیم  خیسرما  نی دارم تو ا یکی داخل من  میشکست: بهتره بر

 ساختمون راه افتادند... 

نکرده بود. نگاه ازسالن گرفت   ری تغ یچ یمبلها ه  س یسالن رو ازنظر گذروند به جزسرو نگاهش
نشست: تا شب    شیبردارش گذاشت رو مبل کنار یرو جلو  وهی ظرف م انیپو  ست؟ی: پدرند یوپرس

  نمش؟یب  یرکجاست؟ نم : مادد یداد دوباره پرس یچپشو مرتب تکون م یپا ی. عصبشهیم داشیپ
از   عیسر  انیپوش وارد شدند. پو اهیدرسالن باز و چند مرد س هویبه هم نگاه کردند.  زدادیو انیپو

هستند. همون مردها از دور به   ایکرد بفهمه تازه واردها ک  یسع ازیجاش بلند شد و رفت طرفشون. پا
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 زدادیسالن رفتند.  ییرای سمت پذ انی پو ییدادند. با راهنما یگذاشته و سالم نهی احترام دست رو س
 اتاقت.  میبر میتون  یم ی: اگر بخوات گف

بود که کناراون چند مرد نشسته   انیاما حواسش به پو زدیحرف م زدادیمونم... با  ینه! منتظر م-
بعد از  انیبلند شدند ورفتند. پو  ییوخرما ییساعت بعد مردها با خوردن چا  می.نبود  نییوسرش پا

 بدرقشون برگشت سالن و سرجاش نشست. 

 ببخش داداش! مهمون بودند واحترامشون واجب.  -

 تکون داد: آره. یسر  انی با بابا کار داشتند؟ پو-

 چرا منتظر نموندن؟  -

  لیتما انی پو دیصحبت فهم   ریمس ر یبا تغ ؟ینشد تیاذ  ییکارداشتند! تو از خودت بگو! اونجا تنها-
 به سؤال وجواب نداره. یچندان

حوصله   یازب یشون زده شد، گذشت. پا نیکه ب یمتفرقه ا  یباحرفها گهیساعت د  کینشدم.  تینه!اذ-
شش ماهه که  ؟ی گفت: چقدرعجول زدادی  رون؟ی : بابا ومامان باهم رفتند بدیپرس یانتظاِرطوالن  نیاز ا
نگاه به  هی  انینگاهش باال اومد: کجا؟ پو انی. با بلند شدن پوانیم  یصبر داشته باش ؟یومدین  ایبدن

 نگاه به برادرش کرد.  هیو زدادی

 به بابا زنگ بزنم،به حنا هم بگم ناهار رو آماده کنه.   رمیم-

  یخوا  یکجا م یهمه سال اومد نی گره خورد: بعد ا انیپو یدوابرو ن یب یز ی. اخم رومدمیناهارن  یبرا-
به کل سالن کرد.  ینگاه گهیبار د هی  ازیومنتظر جواب برادرش نشد ورفت. پا یهست  نجایناهارا ؟یبر 
 ی. هر پله ادسرگرم کر شی گفت وخودشو با گوش یباشه ا زدادیباال.   رمیسرم هیبلند شدن گفت:   نیح

نگاه  هی دی باال رس  ۀنبود. طبق ندیگرفت که براش خوشا  ی خاطره تو ذهنش جون م هیرفت  یرو باال م
و اتاق   انی اتاق متعلق به پو نیشد. اول  یباال کرد. گامهاش آهسته برداشته م ۀهم به سالن طبق یکل

مهمون بود. خاطرات   اتاقهم   یمال خودش بود. اتاق سوم،از آِن پدر ومادرش و دواتاق آخر  یبغل
عقب گرد کرد.    تیمشت کرده ازعصبان  یی. با دستهازدیتو گوشش زنگ م یی شب کذا نحس اون

چند  یصدا  ساد،یپا تند کرد تا هرچه زودتر از اونجا دور بشه. تو پاگرد پله ها وا ارهینتونست دووم ب 
  ییصدا چیه گهیبود که د ابده اما ساله  صیکرد صداها روتشخ  یاومد. سع یم  نییاز پا بهیمردغر

کرد تا حرفهاشون رو بشنوه. سه زن ودومرد   زی . گوش تدیسرک کش  واشیبراش آشنا نبود. از باال  
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  یزدند. حرفها  یکنارشون نشسته و داشتند حرف م زدادی و انیبه تن داشتند. پو اهیبودند اونها هم س
ردها  ازم گهید یک یباشه.  رتوناز مردها کنجکاوش کرد: خدارحتمشون کنه انشاِءا...غم آخ یکی

  تی تسل نکهیبدون تعارف بگو پسرم. اومدن مردم به خونه وا یخواست یز یچ ای  یداشت یگفت:اگرکار 
. دوباره دیبود. با پاشدن اون پنج نفر سرشوعقب کش بی به تن داشتند براش عج اهیگفتند و س  یم

رفت وآمدها چه  نیفکرکرد ا دشخو   شیبا تشکربدرقه شون کرد. پ انیگفتنها شروع شد وپو ت یتسل
نکنه. از اومدنش سه ساعت   شونیپر هودهیکرد ذهنشو با افکارب  یتونه داشته باشه؟ سع  یم یلیدل
با   ان ی اومد. پو نیینبود. مطمئن ازرفتن مهمونها پا یو هنوز ازپدر ومادرش خبر  گذرهیم شتریب
اومد  نیی ه رو پا پل نی. آخرندهمو یهمونطور دست نخورده باق  ؟یدیزد: اتاقتو د یلبخند دنشید

  شیطور  یکس گن؟یم  تیچرا تسل نجا؟یا انیم یچ ی: مردم برا د یپرس انیبدون توجه به سؤال پو
به جاش گفت:   زدادیبه برادرش بده.   یدونست چه جواب یلبشو گاز گرفت و ول کرد نم انیشده؟ پو

 ؟ یبرات مهمه بدون

 . دمیپرس  یمهم نبود که نم -

 . مین یبهتره بش-

 موافقم! هرسه نشستند. -

 .  دمیدماغشو خاروند وگفت: تو بپرس من جواب م ۀگوش یمصلحت زدادیخوب منتظرم! -

  ازیخواست حرف بزنه که پا زدادی باال اومد.  عیسر انی. نگاه پودهیجواب م  انیپرسم پو یمن م-
مشکل شد   انیپو یحرف زدن برا ه؟یچ یبرا نجایاومدن مردم به ا ی :نگفتدی پرس  انی نذاشت. از پو

رو    ازیکرد، بهش حق داد نتونه جواب پا یخوب درکش م زدادی بغضشو فرو بده.  یجور  هیکرد  یسع
  یبرا  یبدون  یخوا یکرد:مگه تو نم یرو عصب زدادی  از،ی اخم کرده گفت:علت داره! نگاه تند پا بده

سکوت باال اومد بغضشو قورت داد، ته   ۀبه نشون انیجواب بده. دست پو  یک  کنهی م یفرق ه؟چهیچ
  رهگ یبا اون اخمها ازیسکوت پا ه؟یچ یبرا یبدون  یخوا  یصداش لرزش داشت و دورگه شد: واقعًا م 

 منتظره.    نکهیا یعنیشده 

تو،حسرت به دل موندن که تو رو    ییایدر ب  نیتو ازا ی روز  هیچشم بابا ومامان به درخشک شد تا -
  ایانگار دن ی که تماس گرفت  کسالی شد، بعد  ضینت مدتها تو رختخواب افتاد،مرمامان بعد رفت نند،ی بب

رفت و   هک یهنوزچشم به راهت بود چشم به راه پسر  ش ی !مامان تا چند وقت پازی رو بهش دادند، پا
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رو گونه اش ُسر خورد:    یقطره اشک اری اخت یکرده بود اما... ب غیرو ازش در یتماس خشک وخال  هی
  نی مامان رو ازمون گرفت... بغضش شکست وصورتش ب یاما... اجل مهلتش نداد،اون تصادف لعنت 

 زدادیخبر خشکش زد.  نیا دنیبا شن ازی. پادندیلرز یم هیدستهاش پنهان شد، شونه هاش ازشدت گر
 گهید نکهیبود هضم ا انی رو سرش آوار شد نگاهش مات پو  ای.انگار دن زدی نم یبود وحرف   نییسرش پا
رفت    یکی رو به تار یداشت، کم کم همه چ یباهاش سرناسازگار  ای بود دن نیبراش سنگ ستیمادرش ن 

  زدیصدا م  یسر وته که هرچ  یظلمات وب ینبود بعد از اون درون چاه ییکه پسش روشنا یکی تار
 ...دی شن  یصداشو نم یکس

رفت و صورت نگران   نیازب  دشی د یبعد تار  هیسوزش دستش، چشماش از هم باز شدند. چند ثان از
: حالت  رهیمجبورش کرد نگاه از اونها بگ  یناشناس ی. صدادیزن رو د هیوپشت سرش  زدادیو  انیپو

کم  هیشده بود به زحمت لب زد:   ری زبونش ته حلقش کو ؟یندار  نهیس ۀدرد قفس ای جهی چطوره؟ سرگ
  سی که دهنش خ یکرد. درحد  ک یو به لبش نزدکنار تخت رو برداشت  وانی ل یلطفًا! زن به آن  آب

  فیداخل ک  لشویوسا کهی : چطوره؟ دکتر درحالدیازدکتر پرس  انیبشه خورد نفسش سخت باال اومد. پو
اومده  رونی مو بدم.انگارصداش از ته چاه ب یبده تا نظرقطع   شیآزما یسر  هی دیگفت:با ذاشتیم
 .ستادیلحظه دست دکتر از حرکت ا هی.  هیدونم دردم چ ی... مستیگفت:الزم ن  شهبا

 .  یروح   یهمون تروما ایptsd) )یگفت: تروما زدادیشد    یطوالن ازیسکوت پا ه؟یبپرسم چ شهیم-

 از نوع حادش؟ -

کرد.   ازیبه پا  یبراتون. دکترنگاه گمیاز پنجره رفته بود کرد:م رونی که نگاهش ب ازی نه نه! اشاره به پا-
 نکهیبدون ا زدادیشده؟ یمار یب  نیدچار ا ی: ازکد ینگاه کردند.دکتر پرس زدادیتعجب به و زن م انیپو

 کرد. لشیوسا یۀ. دکتر شروع به جمع کردن بقشهیم  یاخمو نگاه کنه گفت: شش سال ازیبه پا

خشک وسرد گفت:الزم نکرده. لحن تلخ   یل یازخیکنم. پا ی دکتر خوب بهت معرف هیتونم   یم یخواست-
ودکتر   دیریکم تلخه شما به دل نگ هیدکتر زبون داداشم  دی گفت:ببخش انیدکتر رو ناراحت کرد پو  ازیپا

  یخداحافظ  یاهنگام فشار دادن دست دکتربر زدادیهم باهاشون بود.  زدادیرو تا دم در بدرقه کرد.  
  ختی بهم ر  یرو پشت سرگذاشت، بدجور   یتلخ ۀحادث شی دکتر،شش سال پ دینش ر یگفت:دلگ

  تشیبهش داد تا موقع ییهوی دی بد رو نبا یخبرها گهیدکترش م  دیکش مارستانیکارش به ب  کهیطور
رو    برخ  حی صر  دیرفته بود که نبا  ادمی که خبر مرگ مادرشو بهش دادند کالً  یجوربشه، متأسفانه موقع
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مصرف   دیداره حتمًا با ییدارند اگر دارو از یبه مراقبت ن  یل یخ یافراد نی گفتند. دکترگفت:چن یبهش م 
 با دکتر حرف زدند...   گهیکم د هیکنه. 

پالتوشو  کهی درحال زدادی ؟یبهم نگفت یز ی باره چ نی:چرا دراد یپرس یبا ناراحت  انیرفتن دکتر پو بعد
 . رمیتقص  یمن ب  یاز داداشت بپرس  دیبا نویداشت گفت: ا یدم در برم یازچوب لباس 

 حاال کجا؟ -

 ...امیتا ب ششینه، تو هم برو باال پ ایبا خودش آورده  یز یوچ  ییدارو نمی بگردم بب نوی ماش رمیم-

اخم کرده به پنجره زل زده بود. با سربه دختراشاره کرد چشه؟ دختره شونه   ازیوارد اتاق شد پا یوقت
  یم ی: راستدی. دوباره پرس دینشن  یجواب ؟یلب تخت نشست: داداش بهتر  نحالیباال داد. با ا یا

  دای:چفت رو به دختره کرد وگ  انی نگرفت. پو یبازهم جواب ه؟یک  نجاستیخانم محترم که ا نیا یدون
 گفت ورفت.   یبله ا دایچ ؟ی بذار   ما رو تنها شهیم

درهم شده نگاه از  ییفکرکرد مزاحمه. با سگرمه ها چارهیدختره ب  ؟یکنیم یبدخلق  نقدریآخه چرا ا-
 خوام برم سرخاک مامان.   یپنجره گرفت: م 

 اتفاق افتاد؟  نیا یاومدند: ک نییاما االن نه! بدون اونکه خودش بخواد اشکهاش پا یر ینچ! م-

 ! شهیم یهفته ا هی-

خودشو   یرو محکم در دست گرفت جلو از یدست پا ست؟یمامان ن گهیبفهمم د  دیاونوقت من االن با-
 بود. با پشت دست اشکهاشو پاک کرد:بابا کجاست؟   یناگهان  یلی نکنه: خ هیگرفت تا گر

 دی!عمه وخانجون کنارش هستند. تو تخت نشست: پس ارث بهونه بود تا منو بکشونمارستانهیب-
 د؟ یو خبر مرگ مامان رو بهم بگ نجایا

: چرا قرصهات همرات  دیتوپ ازیداخل شد. با حرص به پا زدادی. میخواست بهت بگ  نطوریبابا ا-
اون وامونده ها رو همرات داشته باش؟   یر یکنم هرجا م  یادآور یبهت  نویا  دیهردفعه با ستند؟ین

 ندارم.   یاز ی: بهشون ن دیدماغشو باال کش

!  ریبگ یدکترتو جد  یکنم، حرفها یتونم پنهان کار  ینم  نیاز ا شتریمنم ب ستی ن بهی ! برادرت غرازیپا-
با دکترت حرف   یتوهم ماشاءا... نه حاضر  شه،یم رتیبانگی گر یعوارض بدتر  یاگر درمان نکن  تویماریب



  

16 
 

با دارو   ستخوا  یم یمار یب نیاگر ا   ،یز یر یتو خودت م  ی! شش ساله دار گهی د چکسی نه با ه یبزن 
که ظاهرت   یستین  یاون کهی درحال  یکنیدرمان بشه تا حاال شده بود، همه جا تظاهر به خوب بودن م

اگرخودت به   گمیم انیپو یدارم جلو ،یبکن  یدرمان درست وحساب  هیوقتشه  گهید دهینشون م
من   ۀعهداز  یار ی درب یکنم هرچقدرم عنق باز  یبرم درمانت م  یبه زور چماق شده م  یستیفکرخودت ن

 گفت: رو کمک منم حساب بازکن.  انی. پویدون یخودتم خوب م  نویا یایبرنم  یکی

  یقرص زدادیکتک مفصل بزنم.  هی بلند بشم هر دوتاتون رو  نکهیخواد؟ ا یدلم م یاالن چ یدون  یم-
خوام برم سر خاک    یرو پس زد: م زدادیبخور. دست  ریآورد وگرفت طرفش: بگ  رونیرو از ورقه اش ب 

خوابش   دی نکش  ی. به اجبارقبول کرد. با خوردن قرص طول میری بخور! بعد از ناهار باهم م نویا-مامان.  
 رفت... رونی از اتاق ب زدادیبه همراه   انیبرد. پو

برم فردا   دی با گهیمن د انیبه ساعتش کرد وگفت: داداش پو ینگاه دایدرسکوت خورده شد. چ ناهار
 جمع کنم.  لمویبرم وسا دیشده با رمید  یلیخ  ؟یرسون  یمنو م  شهیکالسهام شروع م

کرد که لبخند به لب   زدادینگاه به   هی دایبرسوندت، امروزمهمون دارم دخترعمو. چ گمیم اریاالن به داد-
 کرد. ینگاهش م

 م امروز سرزده اومدم ومزاحمتون شدم. جون من زدادی دیببخش-

  ؟یخون  یم  ی:چد یپرس زدادیان،ی کنم. با رفتن پو دایروپ  اریبلند شد: برم داد انیکنم. پو یخواهش م-
مزون مد   هیخودم   یبرا ندهیلباس، دوست دارم درآ یبازشد: طراح  خشی زدادی  تیم یبا صم دایچ

 لباس بزنم وطراح لباسها خودم باشم.

 ؟ یخون ی ! تهران درس مهیعال-

 آره! -

 ؟ یسال چندم-

 منتظرته بلند شد.   اریکه گفت داد انیسال آخر! با اومدن پو -

 ؟یاومد یچ یبرا  ینگفت ی:راستدیپرس انی. پوزدادی خوشحال شدم آقا  دنتونیازد-
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تا دم   انیخواستم. پو یم یرفت چ  ادمیخودمم  ازیبا حال بد پا  گه،یوقت د هیبمونه  ستیمهم ن-
خودش گفت: امروز چه   شی. پدی به گوشش رس انیزن با پو هیصحبت کردن   یبدرقه اش کرد.صدا

که   ازیپا  ۀبهارگل،عم دنی. با دکترشدی مهمون نباشه صداها نزد گهیکرد د ی! خداخدام هیروز شلوغ
ازش کوچکتر بود گل ازگلش شکفت. بلندشد ورفت به استقبالش: به به عمه خانم! بهارگل با   کسالی

  ادیکلمه بدم م نیازا یدون یعمه! م یزد به بازوش:باز تو گفت  یکی  فشی با ک دهی عمه نرس ۀکلم دنیشن
گفت:   انی پولطفت قراربده.  تیبعد منو مورد عنا   یبابا! بذار برس یکرد: ا یاخم ظاهر  زدادیبگو!  یه

 ستمیمن ن  دیزی رو بر گهیهمد نبارخونی! گفته باشم اگر ادیدیخدا به داد من برسه باز شما دوتا بهم رس 
رو مبل روبروش   انیبگو. پو ختی ر  یب القیبه اون د نوی مبل ولو شد: ا نیرو اول یها! بهارگل با خستگ
 القیمن به د یآخه کجا ق؟الید یبگ  ادیدلت م دهیرو آفر  یدیو رش یبلند ن ینشست:خدا قد به ا

 خوره؟ یبودن م

بهم نگاه کردند.   زدادیو انیپو ؟یشد  یطرفها آفتاب  نیشده ا ی! حاال چرهیگ یم  لیچه خودشم تحو-
 نگاههاشون رو نفهمه.  یبود که معن نی زبی بهارگل اونقدر ت

گرفته  یون اللم نکهیا انیروهدف قرارداد: پو انیسکوت کرد. نگاهش پو زدادی شده؟  یز یچ زدادی-
 . دیکن یرو ازم مخف  یز ی چ یتون یکه نم  یدون یشده؟ م یحداقل تو بگو چ 

 حاال بابام چطور بود؟ -

به زور    ایشده  یچ یگیم یار ی خواد حرف تو حرف ب یحالش بهتره امروز آوردنش توبخش، نم -
 خیبرگشته. انگار آب  ازیلبهاشو بهم فشرد وگفت: پا  انیرون؟پوی حرف بکشم ب  رزبونتیمنقاش از ز

 باشند  ختهیر

 

 ... اومده؟ازیپا ؟ی... گفتی: چدینشست، ناباورانه پرس  خی بهارگل که س رو

 اوهوم!-

 سروصدا؟ االن کجاست؟  یب  نقدریچرا ا-

 که حالش بد شد االن تواتاقش خوابه. بهارگل بلند شد خواست بره باال دیخبرمرگ مادر رو که شن-
 دستشو گرفت: کجا عمه؟  عیسر انیپو
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 بودم؟ یروز   نیهمچ هیمن چقدر منتظر  یدون  یتو م نمش،یخوام برم بب یم-

آروم    دیبهارگل ماس  ی. لبخند رولبهایهست که بهتره بدون ییزهای قبلش چ هیدونم عمه اما  یم-
 افتاده؟  ازیپا یبرا یاتفاق  ان؟یشده پو ینشست سرجاش دلهره چنگ زد به وجودش: چ

شده؟ دلم   یچ یزودتر بگ شهی: مزدادی دونه. نگاه بهارگل رفت رو  یازما م  شتریاون ب  گهیبرات م زدادی-
 تو حلقم!  ادیداره م

من بود، حالش   شی مدت پ هی قبل رفتنش ست،یسابق ن از یاون پا گهید ازیراستش بعد اون اتفاق، پا-
وعکس دکترش گفت دچار   ش یآزما یبعد کل د،یکش مارستانی اون قدر خراب بود که کارش به ب

کنم بره   شی تونستم راض ادیز  یهای ریگ یکرد، با پ یروانشناس بهمون معرف ه یشده،  یروح  یتروما
خودشو گرفته  میتصم س،یخواد بره سو یفقط سه جلسه رفت وبعد از اون گفت م  روانشناس،  شیپ

 کنهیکار روم  نیاومد، ازش خواستم درمانشو اونجا ادامه بده، بهم قول داد ا یبر نم  یبود و از منم کار 
حالش بد شد. بهارگل با   دیخبر فوت مادرشو شن یاما قولش درحد دارو خوردن بود وبس! امروز وقت

روز   نیکه به ا یاون  یکرد: اله نی صداشو از صورتش پاک و از ته نفر یب  یست اشکهاپشت د
 ؟ یچ یعن ی یکه گفت ینیبخشمش، حاال ا  ینم  چوقتیه نه،ی نب شیروز خوش تو زندگ  هیانداختش 

برند تا خوب بشند، استرس و   یافراد زمان م  نیخورده، ا  یسخت ۀضرب یدکترش معتقده ازنظر روح -
رو   یبد  ۀچه حادث ازیکه پا دیدون یخودتون بهتر م شه،یم یمار یب  نیحد باعث چن از   شیاضطراب ب 

 یخبرها گهیرو از سر گذرونده دکترش م  یافتضاح یدونم چه اوضاع روح یپشت سر گذاشته ومن م
  شی روح تی رو گفتم تا از وضع  نهایا میمراقب باش  دیبا  یل یپس خ کنهیم دیرو تشد  یمار یب نیا دب

رفتم با دکترش    نجایا امی ب نکهی بهش گفت، قبل ازا ییهویبد وناگوار رو  یخبرها  دینبا دیباخبر بش
گذشته  ،تموم شده گهیخواد باورکنه اون اتفاق د یکه نم نهیا ازی پا یحرف زدم، اون گفت مشکل اصل 

که قبالً باهاش   یاعتماد کنه پنجاه پنجاهه اگر با کس یدوباره به کس  نکهیگرده، احتمال ا  یوبرنم
 ادمهیکه   ییقبلش برگرده، بهارگل! تا جا تیهست که به وضع یدیام هیراحت بوده درارتباط باشه 

 هست.  ازیکمک تو ن  هب نجایکرد ا یگوش م یا گهیراحت بود حرفتو بهتر از هرکس د یل یبا تو خ  ازیپا

 کنم.  یبراش م  ادیازدستم برب یهرکمک -

  یتون یم  ،یبمون   ششیتهران وپ ییای ب  نجاستیا کهیخوام تا زمان   یبمونه، م رانیفعالً اومده ا ازیپا-
کنه، اگراون   یاگرحرف بزنه،اگرخودشو خال ؟یار ی واعتمادشو بدست ب  یمثل سابق باهاش حرف بزن
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خواد با حرف زدِن دوباره   ینم  ازیکه پا نهیا یمشکل اصل  شه،یدرست م  یاتفاق رو باوربکنه همه چ
  گهید  کنهی گفت: شش ساله داره مقاومت م انیافتاده. پو یتو گذشته اش چه اتفاق  فتهیب  ادشی

  ادیب  رونیکه دور خودش ساخته رو خراب کنه وب  یحصار   نیمقاومت رو بشکنه وازا نیوقتشه ا
 گره بدست تو باز بشه عمه. نیا دوارمیام

 . امیهم که باشه م ای باهاش تا اونور دن شهیخوب م  ازیباشه! اگر با بودن من حال پا-

. بهارگل  الستیواو یکه اگربفهمه با نقشه اومد میاومدنت داشته باش یبرا  یخوب  ۀبهون هیبهتره -
متعجب گفت:   زدادی! ؟یکه تو قبالً منو تو شرکتش استخدام کرد نیبهتر از ا یزد: بهونه ا یلبخند

برگرده   ره: خنگه اگر قرا د یاونوقـ... بهارگل وسط حرفش پر یباش ششیپ دیتو با گمیمن دارم م ؟یچ
  هی زدادیکرد نخنده که  یسع انیپو نه؟یا رازی!غگهیکنارش باشم د دیشرکت خودش، خوب منم با

 کرد. بشینص  یزهرمار 

 نذاشت به حرفهاشون ادامه بده.  یدورگه ا ی! صدایمطلب رو گرفت ریکنم؟ تو د  کاری خوب چ-

که دست به نرده ها داشت    ازیپا  بتیه دنیاز د دی بهارگل مثل فشنگ ازجاش پر  د؟یتجلسه گرف-
طرفش، دستهاش دورکمر   دییشده باشه دو  داریانگار از خواب ب یمکث طوالن هیخشکش زد بعد 

چقدر دلم برات تنگ شده   یدون ینم  ؟یسروصدا اومد یعمه قربونت بشه چرا ب   یشدند: اله  ازحلقهیپا
با   زدادیشد.  یطور  هیزن بود  هی درآغوش  نکهیلحظه ازکار بهارگل شوکه شد. ازا هیمعرفت!  یببود 

بهش نخوره. با   یزن  چیکرده بود دست ه یشش سال سع  نیتو ا ازی داشت، پا یی صحنه آشنا نیا
  یازسع یپا  ؟یعد مدتها بغلش کن ب  یخوا  ینم ارهیداره بال درم یات از خوشحال ازعمه یگفت: پا اطیاحت

  نیازش فاصله گرفت. ا عیزد وسر یرفتارکنه که به بهارگل برنخوره:آروم رو سرش بوسه ا یکرد طور 
 د ی! خودت باگهید ازیزد:پا یلبخند زدادینگاه کرد.  زدادی کارش باعث تعجب بهارگل شد وبه 

 توهمبلند شد وگفت:تا من آماده بشم  انی سرخاک مامان؟ پو میری م ی:کدیپرس  ازیچرا؟ پا یبهتربدون 
  عیسمت آشپزخونه بهار گل سر ازی! با رفتن پا یز یگفت:نه هر چ زدادی. میبخور تا باهم بر یز ی چ هیبرو 

 کرد؟  نیچرا همچ ازی : پادیچرخ  زدادی طرف 

 تا خوب بشه. برهیزمان م رکردهیتغ زهای چ یل یگفتم که،بعد اون اتفاق خ-

 بود؟   ینخوره چ یز یورت ازهر چمنظ-
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که   یز یحد داغون شده اونم به خاطر چ  نیتا ا ازیخواست باور کنه پا یمعده داره. بهار گل نم  یناراحت-
 اومد رو   نییرو که با سماجت پا  یارزش فکرکردن نداشت چه برسه به غم وغصه خوردن نداشت. اشک 

 ؟ یباره نگفت  نیدرا یز ی زد: چرا تا حاال چ پس

نگم، االنم مجبور شدم که اگربفهمه به شماها همه   یز یچ  یبه کس  ازخواستیبود، پا انمیسؤال پو نیا-
 ؟ یدیقول بهم م هی شه،یگفتم حتمًا از دستم دلخورم ویچ

 ؟ یچه قول-

 . یدون ینم  تشیاز وضع یچ ی ه یوانمود کن نکهیا-

 راحت شد.   المی: خدیکش ینفس آسوده ا زدادیکنم.  یم موی که بتونم سع ییتا جا-

 بابت؟ -

حرفهاشون تموم    انیسخت بود. با اومدن پو یل یخ  ییبحران کمکم کنه تنها نیهست تو ا  یک ی نکهیا-
شش سال حرف نگفته  ۀباهاش درد ودل کرد انداز ییسرخاک نشست وتنها  کساعتیشد... حدود 

داد  یاجازه رو نم نیزمان بهش ا دهیرفت اما چه فا ا یدن نیکه چشم به راه از ا یمادر  یداشت برا
دست نوازش   یکه آرزو ییکه داشت، از روزها یسخت یاز روزها  ش،ییرو بگه از تنها  یشتر یب یرفهاح

بده...   یسرد زمستان گرمابخش وجودش بشه وبهش دلگرم یکرد تا در روزها یمادرشو طلب م 
آن ممکنه برف   شه،هریم  کی، دست رو شونه اش گذاشت: داداش هوا داره تارکنارش نشست انیپو
  یل یخ انی لرزش صداشو پو یکرد صداش دورگه نباشه ول ی . سعهیامروز کاف یم،برایبر گهید هبهتر ادیب

 ان؟یخوب حس کرد: پو

نشد   چوقتیفرستاد: مامان ه نیی لرزش صداشو به همراه بغض پا قینفس عم هیجانم داداش! با -
   ه؟یبگه از دستم عصبان

 .دیاشکش جوش  ۀتو بود وبس! دوباره چشم ۀدوبار دنینگفت! تنها آرزوش د چوقتیه-

 کرد؟  ینم هیبود... اون موقع گر نیصداش غمگ  دمیپرس ی... حالشو مزدمیزنگ م یوقت-

 ؟یخودتو عذاب بد  یخوا  یسؤالها م  نیچرا با ا-
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چشم به راه بمونه، اونقدر خودخواه بودم که به فکر دل نازکش   ره،یزو به دل بمچون باعث شدم آر -
که داشت    ییاتفاق بود اون به تموم آرزوها هیبهارگل جوابشو داد: تصادف مادرت فقط   نبارینبودم. ا

حاال بلند شو تا همه مون رو  ،یخودتو مقصربدون  شهی نم  لیپس دل  نهیقسمت نشد تو رو بب  دیرس
 برد...    نیتو بلند شدن کمکش کرد وسمت ماش انی! پویدسرما ندا

 هفت مادر تموم شده؟-

 پدرت؟  دنید یبر   یخوا ی: نم د یاس. بهارگل پرس گهیدو روز د-

 نه!-

 اون چشم به راهته! -

 زده نشد... یحرف گهیفردا برم. د دیاالن نه! شا-

پاره   شیچه آت ازی بودند خودشو پا کیکوچ  یوقت نکهیازا زدی داشت با ذوق از گذشته ها حرف م بهارگل 
به  دنیآه کش  هیفقط شنونده بود. بهارگل با  ازیکه نسوزوندند. پا ییها شی بودند و چه آت  ییها

 ؟ یمون  ی: چه مدت روستا مد یازپرسیبودند. از پا  یقشنگ یداد: چه روزها انیحرفهاش پا

  هیبا   ازیبرگردم تهران. پا دیبا گهیزد وگفت: منم د زدادیبه   یچشمک هی پس فردا برم. بهارگل احتماالً -
مدت   نیبرگرده شرکت ا دیتموم شده با شیگفت:مرخص  زدادی  ؟یچ ی:برادیباالرفته پرس  یابرو یتا

 فقط به خاطر مراسم اومده بود.

زد: االن  یلبخند گل وگشاد هیبود. بهارگل   یبهارگل از کار تو شرکت فرار  ادمهیکه  ییشرکت؟ تا جا-
برگردم شرکت    دیبه بعد با نیدادم اما از ا یچند ماهه استخدام شدم البته کارها رو تو خونه انجام م 

 شده.  ریشو عوض کرده وسختگ نیقوان  سییر هیچون مدت

 یعنی:کنار دست خودمه د یبه دادش رس زدادی. نگاه کرد زدادیبه   عیبهارگل سر ه؟یاونوقت پستت چ -
  ست؟یمشاوره خوب ن یبهارگل برا یکن  ی: فکر نم د یمشاورمه. متعجب تر از قبل پرس  ییجورا هی

 هی اب زدادی. یکرد تی! ممنون که ازم حمازی عز ۀکرد: دستت درد نکنه برادرزاد ی بهارگل اخم مصنوع
. یدار  ییتوانا ۀکه چه عم یفهم یشرکت م یبرگرد یکمک حالم بوده وقت  یل یلبخند گفت: اتفاقًا خ

خط   انیپو یبرا ییلبخند پرمعنا هیازش رو دست خورده. بهارگل با  زدادی یگفت: حت هیبا کنا انیپو
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خنده   یجلو  دکر یسع زدادیجون.  انیپو شهیشامل تو هم م یکه بزود یرودست هی:آره! دیونشون کش
 . اوردیازحرفهاشون سر درن  یز ی چ ازینشد. پا که موفق رهی شو بگ

تهران   ادمهی که  ییتا جا ؟یکرد یم یکجا زندگ  یکه تهران بود یخوام بدونم تموم مدت   یباشه! اما م-
چشماشو تو حدقه  زدانینگاه کرد.  زدادیزار دوباره به  یا افهیدرسته؟ بهارگل با ق  یخونه نداشت

مرتکب   گارکرد ان زدادیبه  یدفعه نگاه تند  هی. کنهیم  یمن زندگ ۀدوم خون  ۀچرخوند وگفت: طبق
اومد.  یرفت وم  یاز اون در م  یبغل ۀدر داره تو کوچ هیفورًا گفت: به خدا  زدادیشده باشه.   یجرم

بهارگل   ؟ید یمن فهم ۀخون یایوم  یکن  یجمع م  لتویوسا  یر یتهران م میبراق شد تو صورت بهارگل: رفت
 وآوردم.  بردمساک بوده که با خودم  هی شهی ندارم هم یادیز لیزد: وسا یلبخند اجبار  هی

 بخوابم.   رمیخوبه! ازجاش پا شد: من م-

 داداش هنوز سرشبه! -

خورد االن خوابت هفت   یکشور به اون کشوربهم م نی وساعات خوابت ازا یمن بود  یاگرتوهم جا-
  ی:اد یبهش توپ زداد،یرفت بهارگل برگشت طرف   ازیکه پا نی . همری شب بخ ید ید یدخترپادشاه رو م 

 یم یدی هامو تو شرکت د یخرابکار   یحاال وقت ؟یوادارم نکرد  ییکه به چه کارها زدادی تو روحت 
رفت ازخنده.   یم سهیداشت ر انیپو  ؟یجمع کن یک ی یک یمنو  یگندا یخوا یم  یچطور  نمیبب امخو

 داد.  یجاخال  انیرو برداشت پرت کرد سمتش که پو یدستمال کاغذ ۀبهارگل جعب

  یکرد جلو یسع  انیفروشم. پو یکه اول تو رو م ادیاگر گند کارمون درب ؟بدبختیبخند  یتو فقط بلد-
چم کارها رو خوب  اتاق خودم تا خم و ییایمدت ب هی نهیگفت:تنها راهش ا زدادیکه  رهی خنده شو بگ

 بدم،  ادیبهت 

 نگران نباش.  یفت یباألخره راه م 

 کنم ها!  یگفته باشم!کار سخت نم-

  ؟یکه بلد پیتا-

 اوهوم!-

 ؟یاونم که بلد  یگرفت سانسیومدرک ل یخوند  یسیچهارسال درس انگل یناسالمت-
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 اوهوم!-

بهارگل تاآخر بازشد: حاال   شیآسونتر؟ ن نیمترجم شرکت کار ازا یشیم ؟یخوا یم یچ گهیخوب د-
به  یجون. چشم غّره ا زدادی  نهیدستت دوره بب ریمدت ز هی دیکارم با نیا  یگفت: برا انیشد! پو

 ! یالل گنینم یرفت: اگر تو حرف نزن انیپو

 رفت.   یاستخدام شد یالک  یخدا شانس بده! الک -

 !یحسود-

راه تو   یکردم هنوز خستگ یخوابم امروز کل راهو رانندگهم بلند شد: منم برم ب  زدادی برمنکرش لعنت! -
  یز یوقت به بابا چ هی ازی مشکالت پا ۀگفت: عمه دربار انی پو زداد،ی. با رفتن ریتنم مونده شب بخ 

 . رهیم  نیبفهمه کالً از ب نمیاز مرگ مادر داغونه ا یکاف  ۀبه انداز ،ینگ

 . کارنکنمی چ کارکنمیچ یخواد بگ یالف بچه نم هیتو هم  ستم،یفکر ن  یحواسم هست، اونقدرها ب-

به   ی! بهارگل به ظاهر حالت تهاجمیهشتاد ساله ا رزنهی پ هیالف بچه انگار خودت  هی یگیم نی همچ-
نداشت   ۀاون خال رزنیچشمام گم شو تا نزدم له ولورده ات نکردم! پ یخودش گرفت: فقط ازجلو

 انیشو از پاش درآورد. پو یروفرش  ییشد دمپا یعصب انی سر! با لبخند گشاد پو رهیخ  ۀهست پسر
درست کمرشو هدف گرفت؛   ییچهارم دمپا ۀپل د،ییسمت پله ها دو یمعطل  یب   د،یرو قرمز د  تیوضع

بهارگل   دیوبرگشت، د ستادی. ا دیپله ها رس یکرد... باال یط یک یپله ها رو  دوتا  یۀبرنگشت و بق 
 .کنهینگاهش م  ضیوبا غ سادهیوسط سالن وا یدست به کمر وعصب

 خودت! یبرا یشد یپا بروسل هیها؟ یخشن شد   های عمه تازگ-

 الزمه.   یکی تو   یکن یرو کم  یبرا-

 ممنون از ابراز محبتت . -

 باشه! ادتی  شهیهم نویدارم ا یبه تو ارادت خاص شهیهم-

 کارت دارم.  ن ییا پ ای اش گفت: ب ییپاکردن دمپا  نیکنم... بهارگل ح یگوشم م  ۀزی مونه آو ینم  ادمی-

 !نمیبب  نیی پا  ای کارت دارم زود ب گم یبهش رفت و گفت: م یعمرًا! چشم غّره ا-
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 دارم؟ یجان تی امن امیب-

آهسته  ییبا گامها انی. پونییپا  ایب  گمیدونم وتو! دارم بازبون خوش م یاومدم باال من م انیپو نیبب -
 و

 داد: درخدمت بهارگل بانو!  هیآرنج شو به نرده تک سادی سه پله مونده به آخر وا یاومد رو اطی احت پر

شد:اگر   یهمراه با شوخ  انیترسه؟ لحن پو  یخودش م  ۀازعم یگنده ات خجالت بکش! کس  کلیازه-
 ؟ ی! هشدارگونه جوابشو داد: بازشروع کرددیترس دیدست بزن داشته باشه با

  یتوجه به شوخ یب  ؟بهارگلیکن  تی که وص یخوا ینم  اناً یحا  ؟یبگ یخواست ی م ی! حاال چ دیببخش-
 . دیخوب فهم یل یخ انیپو نویشد ا  یاومد وجد رونیاز قالب شوخش ب انیپو

 ان؟ یپو-

 جانم عمه!-

مواظب شون باش   یل یسپارم خ ی اونها رو به تو م یخوام درنبود من مراقب خانجون وبابات باش یم-
  گهید زیاز هرچ شتریبابات بعد مرگ مادرت ب  نجا،یتهرانم جسمم اونجا باشه و روحم ا یخوام وقت ینم

تنها    یببا رفتن بهارگل حسا دیکش رلب یز  یدندون انی. پویکن همدش باش یداره سع  ازیبه همدم ن
شد رو در    یبغض نوپا رو که داشت سد گلوش م  نحالیشد با ا  یتو خونه محسوس م شی خال یوجا

 تمرکز کن.  ازیپا یراحت عمه، تو فقط رو سالمت الت ید: خنطفه خفه کر

 !گهید زیچ هیخودم،  یگفتم و دل قرص  یادآور ی یراحته فقط برا المی با بودن تو خ-

 ؟ یچ-

اعتماد کرد بعد   شهیهم نم یخونه شو انجام بده، به هرکس  یکارها ستین یداداشت تازه برگشته کس-
وقت بنده خداها  هیدربست بفرستشون  یتهران کن با تاکس  یرفتن ما آقا رسول وپوران خانم رو راه

 آالخون واالخون نشند. کری در وپ یتو اون شهر ب 

رنگ برادرزاده اش شد:   یا لهیت  یچشما خی زد م یاونم به چشم عمه جون. بهارگل لبخند کم جون-
داره   اجیبابات بهم احت یا گهیاز هروقت د شتریب  نکهیوا ذارم یت تنهات م دونم دس یبال! م یچشمت ب 

: درک  ت نکنه گف شیکرده درگلو رسوا نیبغض کم نکهیا  یبرا  انیمجبورم به رفتن. پو ه؟یچاره چ یول
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پدر   داری د میدار شیدرپ  یفردا روز سخت میبخواب میحاال بهتره بر  دیراحت بر  الیکنم، شما با خ یم
 کنه. ینزنه که باز بابا رو عصب   یحرف ازیوپسر بعد شش سال! فقط کاش پا

 نباش... یچی خانجون هست نگران ه ی تا وقت-

و    ازی... تو راهرو با پارونی از پوشش خودش از اتاق رفت ب یبه خودش کرد راض نهینگاه ازآ هی زدادی
 ؟ یقرار دار   یازسرتا پا براندازش کرد: با کس ازیپا د؟یزشدی ! سحرخامهریبرخورد: به به برداران ک انیپو

 نه! چطور؟ -

 !یکه زد یپی ت نیبا ا ی آخه خودتو خفه کرد-

به خودت   یادی ز مارستانیرفتن به ب یاما برا ستی گفت: بد ن  انیبده آدم به خودش برسه؟ پو-
  یخوب   ریاگرامروز به خ دی. کالفه از دست دوبرادر گفت: شما دوتا امروز قصد چشم زدن منو داریدیرس

با تأسف   انیدونم چشم نخوردم. پو یجون سالم به درببرم اونوقت م  یفرض یتموم بشه ومنم ازبالها 
. شهیرمیاره دد میجوابشو بده راه افتاد:بر زدادی نکهیها! قبل ازا شهیم  تیزیچ هی تکون داد: امروز یسر 
 تکون داد.  هیچ یبه معن یسر  زدادیکرد.  یداشت نگاهش م ازهنوزیپا

 راه افتاد...  ازی با اخم جلوتر از پا زدادی  م؟ی! بریچ یه-

وبهارگل   زدادی یهای به شوخ یبود. حت ازساکتیشدند. تموم راهو پا  نیقزو یراه  انیپو  نیسوارماش
اش  ختهی شهر ازفکار به هم ر یوپانزده تو راه بودند. باهمهمه وشلوغ   کساعتی هم توجه نداشت. 

عکس العمل نشون داد، دستشو با شدت پس زد و   عیاومد. دست بهارگل رو پاش نشست، سر رونیب
  شترعذابشیناراحت بهارگل ب ۀافیتعجب نگاهش کرد. ق دیحرکت با د نی.بهارگل ازادیدرهم کش ماخ
نگاهش کرد. از نگاه  نیماش  ۀنیازآ انیسر برگردوند وپو زدادیاست. معذرت خو یرلبیداد و ز یم

  شارها انی؟پویسادیوا یچ ی: براد یپارک کرد بهارگل پرس  ابونی خ ۀگوش انیبود. پو یفرار  هیبق نیسنگ
رفت   شهی که نم یعمه خانم! دست خال رمیدسته گل بگ هی رمی کرد: م ابونیاون طرف خ یبه گلفروش

شد. چشم به  ادهی نذاشت وفرصت اعتراض روبهش نداد وپ انی. پورمیگفت: من م زدادیمالقات. 
عمه خانم؟   یجمع کرد لتویشد: وسا لیبه عقب متما زدادی. یداشت تا رفت داخل گلفروش  انیپو
 سنگر گرفت.   شی بهارگل خواست عکس العمل نشون بده پشت صندل نکهیمه

 که؟  دمینپرس  یر؟ سؤال بددخت یشی دفعه خشن م هیچرا -
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 ره؟ ی نگوعمه! مگه به خرجت م گمیبارچندمه بهت م  نیبب -

 چه اشکال داره منم بگم عمه؟ گهیبهت م  انیخوب پو-

به اسم  یزد:چون به جانور  یمحو  ازلبخندیپا زنه؟یرمی کل بدنم که یکی دونم چرا با عمه گفتن تو  ینم-
زد وگفت:به به! باألخره   ییاومد لبخند دندونما رونی از سنگرش ب زدادی. یدار  تی حساس زدادی

خونسرد روکرد به  یلی خ  ازی پا م؟یدون یوما نم یپسرمون زبون بازکرد نکنه تخم کفترخورد
 فصل بزنش تا دلم خنک شه. هیکتکش بزن از طرف منم  ی:هرچقدر دوست دار بهارگل 

 !فتهی اغ خونه مخان؟ باألخره گذر پوست به دب ازیپا است ینجوریا-

  ازیمجال نشد جواب پا انیخواد. با اومدن پو یفقط دلم کتک زدن تو رو م  ستین میحال یچ یفعالً ه-
به   یگلها رو داد دست بهارگل وگفت:براش رز گرفتم خوبه؟ بهارگل نگاه انیرو بده صاف نشست. پو

 دستهبهارگل باعث شد  یگوش یراه افتاد. صدا  نی. ماشستهیات ب قهیسل شهی دسته گل کرد:مثل هم
 زد واتصال لمس رو زد. یلبخند یاسم رو گوش دنیدرآورد با د  فشی توک وازی. گوشازیگل رو بده پا

 داداش؟  ی! خوبیسالم عشق آبج-

-...... 

 .میست یخونه ن-

-..... 

 .مارستانیب  میریم میدار-

-..... 

 رفت وجواب داد:آره داداش!  ازی بهارگل به پا نگاه

-..... 

 نم! احتماالً پس فردا بخواد بره. دو  ینم-

-..... 
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 شب؟ -

-..... 

 .م یباشه منتظرت هست-

-..... 

 :عمو بود؟ د یپرس انی. پوفشی دوباره گذاشت تو ک ویخداحافظ. گوش-

 آره. -

 گفت؟  یم یچ-

ندارم گفته باشم تا   یمهمون  ۀچهره درهم کرد: من حوصل ازیخونه. پا انیشب م  ازیگفت به خاطر پا-
 درکار نباشه. یبعدًا اعتراض

نگفتم اونوقت   یز یکرد چرا بهش چ هیگال یاومد دیفهم یزشته! داداشم وقت از؟ ی پا هیچه حرف نیِا ا-
   ؟یکن یم  یجور بدعنق  نیتو ا

  ؟یباش  یفرار  هیازبق  یخوا یم  یگفت:آره زوره! تا ک  یزوره؟ بهارگل عصب  نمی رو بب یمن نخوام کس -
 نه؟ ایختم بشه  دیقائله با نیا ییجا هی یروز  هیباألخره 

 اما نه االن!  شهیختم م-

کردم و   یرو گوش م  زدادیبود کاش حرف   یکاراشتباه نجا یگفت:از اولم اومدنم به ا یازعصب ی! پاازیپا-
  یبحث م   دیبچه ها دار نی!عگهید هیشد: کاف لیبه عقب متما زدادی. ذاشتمیخونه نم   نیهرگز پا تو ا

  متشد و رفت س ادهیجو ساکت شد. بهارگل، دلخور قبل ازهمه پ  نی ماش  سادنی. با وادیکن
  ازی. پایدسته گل رو گرفت وگفت: عمه رو ناراحت کرد انیهم پشت سرش رفت. پو زدادی. مارستانیب

شد:تو برو من    طلبکارها هیشب  شتریلحنش ب ن؟یتو ماش یبمون یخوا یم-نزد.  یروترش کرد وحرف 
 لب ۀ. گوشامیم گهید ۀقیچند دق

  ؟یبرعکس شده؟ عمه از دست تو دلخوره اونوقت تو طلبکار   ایکج شد وگفت: دن نییسمت پا انیپو
 شد...  ادهی مونم و پ  یمنتظرت م  نییروت رو برم پسر!پا
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 ینه؟... جلو ای نهیخواد پدرشو بب   یرفت که هنوز شک داشت م یم یسمت اتاق  انیپو یبه پا یپا
چشماش   یبه زغال   قینشست روشونه اش، عم انیتوقف کردند. قبل رفتن به داخل، دست پو یدراتاق

شش سال   نی بابا تو ا ه،باورکنیکدورت کاف یدودل نباش، شش سال برا یاومد نجاشیشد: تا ا  رهیخ
دست تو   نهایگل روگرفت طرفش: اتا باورت بشه. دسته  شین یبب دیبا رشدهی شصت سال پ ۀندازا

بره داخل. با   ازیدر رو بازکرد، منتظر شد اول پا انیدسته گل رو گرفت. پو  اط یباشند بهتره. با احت 
تعجب کرده   دنشیشد. خانجون از د خیاتاقو گرفت وتموم نگاهها روش م  یورودش، سکوت مطلق 

 یشد که بعد سالها دوباره م  ی( تو تخت نشست و مات پسر از ی . جهاندار)پدرپاسادیوا اشسرج
پسرش است.   ستادهیکه با دسته گل دم در ا یبده اون نانیچندبار پلک زد تا به چشماش اطم دشید

شش سال خجالت هم  نیگفت: فکر کنم تو ا یآروم از پشت هلش داد سمت تخت. به شوخ انیپو
به مرد روبروش   ازهمچنانیاومد. نگاه پا یصدادر نم یاضافه شده. هنوز ازکس داداش  ۀگیبه صفات د

  ینهایماش  نیع  دیبا گهیتو هم برو جلو د ازیبه ظاهر اخم کرد: چرا همه مات تون برده، پا انیبود. پو
  نشیسنگ ی باز کنه. قدمها  یهم نتونست لبشو به لبخند کوچک انیپو  یمن هلت بدم. شوخ یاسقاط

شد   یلحظه ازش برداشته نم هیجهاندار یبه تخت. چشما دیشکست. رس  یاتاقو م  بدسکوت  
شدند. دسته گل رو   ری اشکهاش سراز یک  دیکرد. نفهم یرو نگاه م   یگرانبها وارزشمند ءِ یانگارداشت ش

  نیزبونش قفل شده بود. زرّ   ییجورا  هیحرف زدن بهش نداد  ۀگلوش اجاز یگذاشت لب تخت. خشک
ازاون طرف تخت خودشو  یدردش که تو راه رفتن مشکل داشت به سخت  یپاها اگل )خانجون( ب 

  یاون قد وقامتت بشه ک یخانجون فدا یاز سرتا براندازش کرد: اله  یبارون ی. با چشماازی رسوند به پا
هنوز براش خاص   رزنیپ نیگل. ا ن یطرف زرّ  دیگل؟ نگاه ازجهاندار گرفت وچرخ  نینور چشم زرّ  یاومد

تونست   یکه بعد از شش م  ی دوستش داشت، تنها زن ایدن نیتو ا یا گهیکس د از هر  شتریبود، ب
شد.  ازگمی پا ۀگل تو آغوش مردون نی. زرّ یاسترس واضطراب چیزن بود بدون ه  نیدرآغوش بکشه هم

  یدار  ینکن هیگر شهیوبا بغض گفت: خانجون م دی. رو سرشو بوسختیر یزن اونو بهم م نیا یۀگر
  یوقت  شیپ  کساعتی. دیازتعجب به آسمون چسب انیوبهارگل و پو زدادی ی. ابروهایار یاشک منم درم

کالً فرق    تیرفتارش وضع  نینشون داده بود اما االن با ا یبهارگل بهش دست زدعکس العمل بد
 نگاهش کرد. نییگل ازش فاصله گرفت ودوباره از باال تا پا نیداشت. زرّ 

بد   یر یبگ  لی کم ما رو هم تحو هیگفت: خانجون  انی. پو شمینم ری س دنتینگاهت کنم از د یهرچ-
  یبرا یگل پشت چشم نی. زرّ یکن ی و ولش نم  یحسن کباب ۀبه اون دوردون یدی ها! فقط چسب  ستین

! پسرم بعد شش سال اومده گهی د یشب و روز ور دلم هست کار؟ی خوام چ ینازک کرد: تو رو م انیپو
 .  نهیب یچشمام فقط اونو م ناال
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:  دیپرس یبا لحن بغض دار  دی جهاندارحرفهاشون بر ی خوره!... صدا  یداره بهم برم گهیخانجون د-
 کرد لحنش سرد نباشه. یتونست سع  یکه م ییپسرم؟ نگاهش به جهاندارافتاد تا جا  یخوب

خوبه   دمیشدند: خوبم  پسرم! تو رو که د یباهم قاط یشاد  یۀلبخند وگر ؟یبهتر  ؟یخوبم! توچطور -
سکوت    ازهمچنانیپا یاومد ول رونیب  شیساعت پ  می ن یخوب شدم... جو اتاق کم کم از اون سرد

بود که   ازی کرد. تموم مدت جهاندارحواسش به پا یرو تماشا م رونی بود وب سادهیکرده وکنار پنجره وا
رو   رونیخورده ب هی. ازی رفت کنار پا دیحسرتبار پسرشو که د یَکند. خانجون نگاهها یدل از پنجره نم

 نگاه کرد. 

 خانجون؟ یگفت یسردش اومد: چ یایبه دن شونی خانجون از اون افکار پر یبا صدا  باست؟یز-

 ؟ یساعته محو تماشاش شد هیکه  باستیز مارستان ی ب اطی گفتم ح-

 به صورت پرازغم نوه اش.  دیبود. نگاه خانجون باال اومد تا رس  گهید یجا هیحواسم -

شناختش،    ینبود. خانجون خوب م یزمهم ی خانجون گفت: چ  یازسؤاالت بعد یی رها یمثالً کجا؟ برا-
 سرش آوار نشه.  یحرفو عضو کرده تا سؤاالت بعد ری دونست مس یم

 گه؟ید یمون ی فردا هفت مادرته! م-

 آره!-

 .یکه برگشت نند یبخوبه! بذارمردم ب -

:  ره یگل مجبور بود همچنان سرشوباال بگ نیاونقدر بلند بود که زرّ  ازیبه مردم داره؟ قد پا یچه ربط-
 یها چفت وبست نداره پسرم، نبودت بعنوان پسربزرگ جهاندار تو مراسم خاکسپار  یلیدهن خ

بشه، فردا نشون بده که جهاندارهنوز پسربزرگ شو از دست    ادیها ز ثی مادرت باعث شد حرف وحد
بوده   یپدرشه، هنوز به فکر مادر  یر ی پ یهست که عصا یاز یهنوز پا ،ینداده، هنوز تو پسر ارشد پدرت 

 پدر وبرادرت.  ۀشونه به شون یبزرگش برگزار بشه، بذار افتخار جهاندار باش ۀفتش بدون بچکه نذاره ه

فقط خودتو نشون بده،  یبکن یخواد کار   یگل نذاشت حرف بزنه: فقط باش! نم نیخانجون من... زرّ -
. بهارگل به جمعشون شهیها بسته م یلیخوام با بودنت تو مراسم دهن اون خ  یازت نم  یادیز یز یچ
  کیوچک یدلخور  هیلحظه رو به خاطر  نیخواست ا یبود اما نم ری دلگ ازی ضافه شد اگرچه از دست پاا

زد وگفت: بعد   یگل لبخند نی! زرّ دینوه ومادربزرگ خوب باهم خلوت کرد نمیب ی همه تلخ کنه: م یبرا
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با   یحاال حاالها باهاش کار دارم. جهاندار گفت: خانجون اجازه بده منم کم  دمیسالها به پسرم رس
هنوز دلش با پدرصاف   دپنجره گرفت با دوگام بلند کنار تخت اوم  واریاز د هیتک  ازیپسرم خلوت کنم. پا

شد، بهش    ریمونده؟ جهاندار ازلحن تند پسرش دلگ ی،حرفیمونده بگ  یکه اگرحرف نجاینبود: اومدم ا
  ی دونست مقصراصل یم  ازینمونده بود که نزده باشه، خود پا یحرف شی داد چون شش سال پ یحق م

 شکستش. یپدرش بدجور  یحرفها نحالیخودش بوده تا پدرش با ا

داغ  ست،یگذشته ن یبازکردن زخمها یبرا  یاما االن وقت مناسب یدونم هنوز ازدستم دلخور  یم-
رو شونه اش  یف یبدترش نکن. با نشستن دست ظر گهیتو د کنهی م ینیرو دلم سنگ یمادرت بدجور 

  نیهمچ هیبود که بهارگل  یبار   نیدوم  نیمحکم چشم رو هم گذاشت و دستهاش مشت شدند. ا
  ازی به نام پا یبره موجود ادشیداد که  یجوابشو م یاون بود حتمًا جور  یجا یک  هرکرد  یم یکار 
 هست. آروم چشماشو بازکرد. هنوز دست بهارگل رو شونه اش بود.  نی زم یرو

 .  دیدست بهارگل عقب کش ری آروم شونه شو از ز م؟یحرف بزن رونی ب  میبر یخوا یم ازیپا-

برو با دکتر حرف بزن تا   انیگفت: پو انیرو به پو داکنهیبحث ادامه پ نینه! جهاندار دوست نداشت ا-
قل تو مراسم هفت مادرت باشم. خانجون آروم آروم اومد کنارتخت:  خوام حدا  یفردا مرخصم کنه، م

 انیمراسم؟ پو ییایب  یخوا یم یشکسته و سرعمل شده چطور  یبا پا  ستیخوب ن  تتیمادر تو وضع 
 دمیبهت قول م میکرد. بهارگل گفت: داداش نگران نباش ما هست دییهم حرف خانجون رو تأ

متوجه شد که  زدادیبه ساعت کرد.   ینگاه ازی. پامیکن  یم مراسم رو برگزار یکه دوست دار  یاونجور 
 . شهیحوصله م یداره ب

انگار   ازیهر چه زودتر حالتون بهتر بشه. پا دوارمیکنم ام یزحمت رو کم م  گهیمن د امهریک  یخوب آقا-
گفت:   انی. پومیمراسم فردا رو آماده کن لیوسا دیبا  ام،ی باشه گفت: منم م یلحظه ا نی منتظرچن

  ازید کرد. پاییرو تأ  انی. جهاندارحرف پویشیخسته م  نطوریا یینجایا روزیاز پر ا،ی خانجون توهم ب
 رفتند...  رونی زودتر ب زدادیو

  یبودند. با کرخت داریب  روقتیتا د شبیتو تختش زد. د  یشد. غلت  داریاز خواب ب یهمهمه ا یصدا با
بار    اطیاز ح یگوشه ا یبزرگ مس  یگهایپر بود از آدم. د اطی اومد ورفت کنار پنجره. ح نیی از تخت پا

ربع بعد مرتب   هیبود. حوله شو برداشت و رفت حموم.  یگذاشته شده بودند. هرکس دنبال کار 
در خورد. شونه رو رها کرد   به ی. تقه ازدی بود وموهاشو سمت باال شونه م ستادهی ا نهیآ یوسرحال جلو
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و به  نهیچشماش برق زدند. رفت جلو آ پش یت دنیگفت. بهارگل داخل شد. با د یدییوبفرما
 ها! یچند ضربه زد: بزنم به تخته دخترکش شد شی زآرایم

 بهارجون.   یکن  فیمگه تو ازم تعر-

 کنم!   کاریعهد بوقت چ قیدونم ازدست تو واون رف ینم-

 چطور؟ -

رو چرا درست   یقشنگ نیبهار، بابا اسم به ا  یگیاز تو م نمیعمه ا گهیمصرف که بهم م یب قالیاون از د-
عمه جونم.  یبهار  شهیمن هم ی: تو برا زدیموج م  ازیپا  یتو حرفها طنتیش یرگه ها  د؟یکن یصدا نم

اون  هیشب  یواباشه بخ ادتیگذاشته!  ریتو هم تأث یرو  زدادی  نیپهنش زد: ا  ۀنیرو س  یبهارگل مشت
 دونم وتو!   یمن م  یباش قتیرف

 . فتمیمن غلط بکنم با تو در ب-

رفت بهارگل تو    رونی . دوش به دوش بهارگل از اتاق بانیاالنه مهمونها ب  میزودتر بر ایحاال شد! ب   نیآفر-
 .سادیوا ازهمی کرد. پا یراهرو مکث

 ؟ یسادیچرا وا-

 . نییپا  میخوام دستمو دور بازوت حلقه کنم وباهم بر یم-

! زشته بهار! بهارگل تظاهرکرد به فکرکردن:اووومممم! آره حق با توئه!زشته! لباس  هیمگه مجلس عروس-
کنه،   یخونه خانم  نیا یتا تو ستیمادرش ن  گهید نداختی م ادشیکرد و یم تشیتن بهارگل اذ اهیس

اش   ندهخ ی صدا انیوپو دایچ یها ی خوره وسرش غّر بزنه، با شوخحرص ب انیپو  یهای به خاطرخرابکار
جهاندار به خاطر   شهیکرد وهم  یم  یپدر رو حرص گاهشیگاه وب  ینوازشها د،یچی پ یتو کل خونه م

خواست باورکنه اونو   یخواست مرگ مادرشو باورکنه، نم  یبود، نم یشاک یکارش از دست حور  نیا
 ... نییا وقبل از بهارگل رفت پ دیکش ی. آه سوزناکندشیب  یهرگزنم گهیاز دست داده و د شهیهم یبرا

  یل یشده و دو دسته گل خ دهیسمت چ  هی فیهمه به رد هایسالن کامالً عوض شده بود. صندل  دکور
کنار دسته گلها  یزهای م یبزرگ حلوا وخرما رو یها ینیبزرگ دو طرف درسالن گذاشته شده بود، س

خواندند.   ینشسته و داشتند قرآن م  اهی کردند چند خانم با لباس س یم  ییخودنما  یز یز هرچا شتریب
زدند. با اومدن   یگل هم به همراه چند زن همسن خودش صدرمجلس نشسته و آروم حرف م  نیزرّ 
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رفت. بهارگل سمت مادرش رفت و به اون   رونیندونست و از سالن ب  زیموندن رو جا گه،یچند خانم د
 یماشاِءا... جوون برازنده ا ه؟ی : بهارگل جون خبردیاز زنها پرس یک یگفت.  ییم خوشامد گوچند خان

زن شد با غرور   یۀگل متوجه کنا نی. زرّ دینگاه کرد منظورشو خوب نفهم یبود. بهارگل به زن سؤال 
منه پسر بزرگ جهاندار تازه از خارج اومده تا به   ۀخانم! اون جوون نو  نیسرشو باال گرفت وگفت: نه مه

 بود؟   ازیآقا پا یعنی:  دیبا تعجب پرس نیمراسم مادرش برسه. مه

 مجلس پچ پچ به راه افتاد... نیدفعه ب هیآره! -

  یرو م  ازیکه پا ییگفت. اونها یم  ییبود وبه مهمونها خوشامدگو ستادهیا زدادیو  انیدم درکنار پو ازیپا
.  هیک دندیپرس  یم هیشناختند با پچ پچ از بق  یکه نم ییکردند اونها  یاش سالم واحوال مشناختند باه

به  ینک دودیوع  یمشک ییدر خونه پارک شد. سه زن با لباسها یجلو یبلند مشک یشانس  نیماش
کرد فوق العاده  یم  یکه رانندگ ی داشت. دختر  یچشم از سه زن برنم  ازیشدند. پا ادهیچشم، ازش پ

  یچشم هر مرد یزمستان مینورآفتاب مال ر یز دش یو جذاب بود به خصوص که پوست سف پی خوشت
ان لبخند  ی شون رو برداشتند. پو  نکهایع  دندیکه رس  ازیوپا  انیکرد... به پو یرو سمت خودش جذب م

 دخترعمو . گلرخ گفت: ممنونم پسرم.  یزن عمو، خوش اومد یزد: خوش اومد

 ومد؟ ین  چرا عمو-

پسرم! بهت   ریبخ  دنی: رس از یرسونه بعد رو کرد به پا یگفت ناهار خودشو م  مارستانهیعموت هنوز ب-
به خودش اومد   ازیمادرت کم از خواهر برام نبود درد نبودنش کمر ما روهم خم کرد. پا گم،یم ت یتسل

به همون  تنوب  دایچبوده... بعد  نطوری و جواب گلرخ رو با احترام داد: ممنون زن عمو حتمًا هم
  یم یبه تن آدم خیزمستون،  یلحنش مثل هوا یداشت اما سرد ییرایگ ی. صدادیدختِرراننده رس

محبت هاشو فراموش   چوقتیبود ه  زیمنم عز یپسر عمو؟ غم آخرت باشه زن عمو برا یبست: خوب
باشه!   دایدختر همون سا نیتونست باور کنه ا  یشد. نم یباز نم  یکنم. دهنش به گفتن حرف  ینم
  واریبا د یفرق  چیشکست اما حاال با لحن وظاهر سردش ه   یبراش سر ودست م یروز  هیکه  ییدایسا

رفتارش اونو خانم تر    ینی ومتانت وسنگ باترشدهی ز اریبس ش ی روبروش نداشت نسبت به شش سال پ
 ! توئهبا  ازیبه خودش اومد: پا زدادی یت. با صدابه تنش انداخ یلرز  دایسا خی کرده بود. نگاه سرد و

  د؟یفرمود ی لحظه حواسم پرت شد چ هی یبرا دیببخش-

 انجام بدم.  ادیاز دستم برم یگفتم اگر کار -
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با   دایخودشو جمع وجور کرد. سا  عیسر یگم کرده بود ول ییجورا هینه... نه... ممنون. دست وپاشو -
. با رفتن گلرخ و  دیمامان شما بر امیبه اون طرف نگاه کرد: االن م  ؟یایمادرش که گفت چرا نم یصدا

به   نگاهش کهیدرحال  دایسا ؟یکمکش کن شهیجون بهارگل دست تنهاست م دای گفت: سا انیپو دا،یچ
 راحت، فعالً... الت یرو داد:خ انیبود جواب پو ری سر به ز ازیپا

همچنان دم در   زدادیو  ازیکم وکسرنباشه. پا یز ی ه بود داخل سالن تا چمراسم رفت یسرکش  یبرا انیپو
  زیزن رشته کالم ازدستش در رفت. گوشهاش ت  هی فی ظر یزدند. با صدا یو آروم حرف م سادهیوا

 ستاد،یصدا حکم ناقوس مرگ رو براش داشت، زمان ا  نیهم آشنا بود، ا یادیشدند صدا آشنا بود ز
تکِّه چوب خشک شده بود. دعا کرد اشتباه  هیرو سرش آوار شد، دستهاش سرد و ته گلوش مثل  ایدن
کرد. زبونش    ینگاهش م نیبودوغمگ سادهیوا شیباشه سرش آروم باال اومد. زن درچند قدم دهیشن

کرد.   یم  ینیدوپا سنگ  ین رو نداشت وزنش بر روکلمه حرف زد هی یارایو دهیبه سقف دهن چسب
 نازکش هنوز پر از عشوه بود. یصدا

  ازی از طرف پا یمنتظرعکس العمل  زدادیآخرت باشه! بازسکوت بود وسکوت.  گم،غمیم  تیبهت تسل -
 هیزن  نیبه نعره نشه. ا لی دستهاش مشت شدند تا صداش تبد ؟یدونستم برگشت ینم-بود. 

گفت: ممنون خانم   دیرو د ازیسکوت پا یوقت زدادینداشت.   یکه دوم  بایز  ۀساحر هیافسونگربود 
کرد و رفت   ازیبه پا  یقینگاه عم هیکرد: ممنونم ودوباره  زدادیبه  یزنونه. زن نگاه  مجلس دییبفرما

گلوشو   یندونست آب دهنشو به زور قورت داد بغض چون استخوان  زیموندن رو جا گهیداخل. د
 تازه حالشو بهتر کنه. یهوا دیشا دیکش قی چند نفس عم دیخراش 

گرفت و از   نیی رو بشنوه. سرشو پا زدادی  یمزاحمم نشه. منتظرنموند تا حرفها یاتاقم! کس رمیم زدادی-
پرت کرد   ت ی شو درآورد با عصبان  یککه وارد شد کت مش  نیساختمون رفت به اتاقش. هم یدر پشت

زن  اون ۀ دوبار دنیشو باز کرد وخودشو انداخت رو تخت. د یسورمه ا راهنیپ  یباال ۀرو تخت. دکم
خواب شبانه رو براو    شیکه هنوز کابوسها یبود خاطرات  ششیخاطرات تلخ شش سال پ ۀ کنند یتداع

خواست   یبه سقف زل زد. نم یبرنداشته بود. مدت شیدست ازسر زندگ شیحروم کرده وپس لرزه ها
مادرش   اسمخونه. اگر مر یفاتحه م شی فرد زندگ نی زتری عز ینشسته و داره برا  نییباورکنه االن اون پا

 یند شد وپنجره رو بازکرد هواکرد، بل  یاتاق داشت خفه اش م ی. هوارونی ب نداختشینبود از خونه م
از التهاب درونش کاسته بشه. دستش مشت وچند بار    دیهاش فرستاد شا هیسرد رو با تموم قوا به ر 

. آستر دوم پرده ها  نشدآروم   خت،ی ر  رونی شو با کندن پرده ها ب تی شد. عصبان  دهیپنجره کوب  واریبه د
کرد به سمت   یاومد پرت م ی دستش م کند وپرت کرد وسط اتاق،هر چه دم واریرو با چوبش ازد
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دودست گرفت. زمان از  نیلب تخت نشست وسرشو ب   یختگیهمه بهم ر  نی. خسته از اییوسو
  که ییپا  یصدا  یحت دیدر رو نشن  یدستش در رفت. آشفته حال درون گذشته اش غرق بود. صدا

 رو هم متوجه نشد.   ستادهیآروم داخل شد واومد باالسرش ا

تو اتاق تعحب کرد. دوست نداشت   دنشیسرشو آروم باال آورد. از د کنه؟ی م شونتیپر  نقدریا دنشید-
 . نهیشو بب یدخترآشفتگ نیا

زد:  ی. پوزخندزدی خنجر م  شتریدختر قلب شو ب ن یزبون ا شیبه مراسم؟ ن ادیب  یکرد  یفکرنم-
با همون نگاه   دایسا ؟یکن یذوق م  ین یب  یحال م نیا منو تو نکهی از ا کنه؟یمن دلتو خنک م یشونیپر

  تاومدم تو. پش یناهار صدات کنم در زدم جواب نداد  یبرا امی ولحن سرد گفت: عمه بهارگل گفت ب
 برگرده.  نکهیبدون ا  ستادیا ازیپا یکرد ورفت سمت در که با صدا

  دینکش  یاتاقو ترک کرد. طول  یحرف  چیبدون ه دایخوام بخوابم. سا یم ستمیبه بهار بگو گرسنه ن-
نگاه سرخ  ازیپا ازجون؟ی درب وداغون کنارش زانو زد: پا ازیوپا ختهیاتاق بهم ر دنیبهارگل اومد. با د

 بهارگل دوخت.  یشو به چشما

بود که ازچشمش رو گونه    یدرجواب سؤال عمه اش قطره اشک ؟یکن ی کار روبا خودت م نیچرا ا زمی عز-
 .دیتو اتاق به گوش رس  یا  گهید یپا یبهارگل رو به درد آورد. صدا اون صحنه دل دنی. ددیلغز

ازجاش پا شد سمت در رفت که    تی با عصبان ستیبرام مهم ن چکسی کنم حرف ه یم رونشی ب  رمیم-
بعد شش سال چه    ندیرو نکن! االن چشم همه شده عقل شون که بب نکاریجلوشو سد کرد: ا  زدادی

مهمونها. بهارگل تموم   شی مونم تو برو پ یم ازیپا شی مراسم رو خراب نکن، من پ فته،یم  یاتفاق
اون   یجا یخبرش کرده ول  یدونم ک ی: برو کنار! نم زدادی ۀنی تو دستهاش وزد تخت س ختیرخشمشو 

 شد. یکنار نرفت جد زدادی . ستین نجایدختر ا

 زدادی ی. تو چشما ستیالن وقتش ناما ا یکار رو بکن  ن یا یتون یبهارگل حرف گوش کن!بعدًا هم م-
 نویتو ا شهیشکنجه م ازیپا نجاستیکه اون دختر ا یحال خوبه؟ تا مادام نیتو ا ازی پا دنیشد: د  رهیخ
به اون همه  یجرقه بزن  هی هیتوخونه تون،کاف ختهیفکرکن! االن کل روستا ر یکم منطق هی- ؟یخوا یم
به اون دختر؟ بهارگل   یچشم اون همه آدم حقو بد  یبعد شش سال جلو یخوا  ی! میمیقد ۀنیک

رفت   عیتوجه هردو سمت در رفت. بهارگل سر  یز یافتادن چ یداد. صدا رونی شو ب نینفس سنگ 
 ؟ یینجایا یاز ک دا؟یسا  ییپشت در گفت: تو  دایسا دنی. با درونیب
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  رمیمن م زدادی رشو برد داخل اتاق: دنبالت. بهارگل س   ام یبه خدا تازه اومدم عمه! خانجون گفت ب-
به داخل   ینگاه دایوبستن در اجازه نداد سا زدادیباش. چشم گفتن   ازیتو هم مواظب پا نییپا

 شده عمه؟ یز ی : چدیپرس   نییپا ۀرفتن به طبق نی بندازه. ح

 . ینگ یز یبه خانجون چ  ازیوقت در مورد پا هینشده  یز ی چ زمی نه عز-

 چشم... -

قصد کرد   یهمون دختر بود.انگار قصد نداشت مجلس رو ترک کنه. چند بار  ی حواس بهارگل پ  تموم
 کرد... یگرفت وآرومش م یهربار جلوشو م دایبره طرفش که سا

 به سالن درهم وشلوغ کرد.  ی( نگاهدا ی)پدر سا دیتموم شد. جاو یبه خوب  مجلس

 ان؟ یپو-

 بله عمو!  -

 زحمتش با تو پسرم.   ،یستیبهز  یمقدارغذا گذاشتم کنار که ببر  هی-

 رفت کنار مادرش وهمسرش نشست.  دیجاو  ان،ی ببره. با رفتن پو اریداد گمیباشه، االن م-

 مامان؟  یخوب -

  فهیهمسرش گفت: خانجون وظ   یتو زحمت. گلرخ به جا یپسرم دستت درد نکنه، افتاد یزنده باش-
از تنم در رفت.   یجمله تموم خستگ نیکرد: دستت خانمم درد نکنه با ا یاخم ظاهر  دیاش بود. جاو

 ها!  یبا من طرف  یکن  تیگل گفت: عروسمو اذ نیزرّ 

ما   یاز پسرهات خواست شتریاونها رو ب  شهیگل خانم! هم  نیزرّ  فتمیمن غلط بکنم با عروس شما درب -
خرما وحلوا.    سیبا د دایاومد پشت سرش سا رونیازآشپزخونه ب یچا ینیهم که کشک! بهارگل با س

  شتریداداشم عروسهاش ب   دم،یوگفت: تو آشپزخونه صداتون رو شن زیم  یرو گذاشت رو  ینیس
باال برد:   میتسل  ۀدستهاشو به نشون دیجاو ؟یقبول دار  گهیکه د نویا دندیرس یبهش م  رهاشازپس

 . میندار ییهر جا چند زن باشند ما مردها توش جا دمیخوب قانع شدم، فهم  یلیخ

  یخال دانیگفت: چه زود م دی! خواست بره سمت پله ها که جاو ینگو داداش شما تاج سربنده ا-
سر بهش    هیکم ناخوش احوال بود برم  هیوسط مراسم  ازیعقب عقب سمت پله ها رفت: پا ؟یکرد
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باهات   امی تو مراسم نبود، منم م  دمیگفت: د دیجاوشده بهارگل؟  یز ی : چدیگل نگران پرس نیبزنم. زرّ 
 . مارستانیب  مشیحالش خوب نبود ببر اگر

بدون توجه به حرف خواهرش رفت   دیحالش چطوره. جاو نمیبب   رمی دارم م ستین  ازینه نه داداش ن-
 باال...  ۀطبق

به بهارگل   ی که انگاربمب توش منفجر شده باشه سؤال  یا ختهی که خواب بود واتاق بهم ر ازیپا دنید با
 جوابشو داد.  دیاز پنجره فاصله گرفت و سالم کرد. جاو زدادینگاه کرد. 

کجاست؟ وجواب دادن بهارگل که  انیپو دنیندونست با پرس  زیموندن رو جا  زدادیچه خبره؟  نجایا-
پر شالشو تو دست  یرد. بهارگل عصب منتظر به بهارگل نگاه ک دیرفت. جاو ن ییپا  رونی گفت رفته ب

 هاش کرد.  شهیگرفت و شروع به کندن ر

پررنگتر شدند: کدوم دختره؟   دی جاو یدوابرو نی ب ی. اخمهاختیدفعه بهم ر ه یاون دختره  دنیبا د-
  دیجاو ۀ مرتکب شده باشه آروم گفت:سلماز! چهر یینگاه کرد انگار خطا دیبه جاو یرچشم یبهارگل ز

بهارگل   گشتدعوتش کرده بود؟ ان  یکرد؟ ک یکارمی چ نجایداد زد: سلماز؟ اون ا باً ی قردرهم شد ت شتریب
  نییدر پا  یسع دیحرف زد. جاو  شهیم واشترهمی ؟یزنی! چرا داد مسسسسی لبش نشست:ه یرو

 دعوتش کرده؟  ی: گفتم کدیشده اش پرس  دی کل یآوردن صداش داشت و ازپشت دندونها

 دونم!  ینم-

 برگشته؟  ازیپا دهیاز کجا فهم -

 یتو موها  یدست یعصب دیخونه بذاره. جاو نیپا تو ا ذاشتمیدونستم که نم یدونم! اگر م  ینم گمیم-
 دونه؟  یم  یز یدونم  و اون! مادر چ یدختره رو خبرکرده من م نیا ی: بفهمم کدیکش  شیجو گندم

 دونه.  یم دایفقط سا-

تونم.   یمنکه م  رهیدخترشو بگ  یتونه جلو  یبا مالک بزنم، اگرنم  یگپ حساب هی دیخوب! با یل یخ-
سلماز   رهی م نجایفردا از ا ازی! پایکار رو نکن نیوقت ا  هیبهارگل هول کرده گفت: داداش تو رو خدا 

دختر   نی خواهرمن؟ ا یکار  یمتعجبش کرد: کجا  دی تونه مزاحمش بشه. پوزخند جاو ینم گهید
نه جانم! تازه اول ماجراست   داره؟ی دست ازسرش برم  یآسون نیبه ا یکن  یبرگشته فکر م  ازی پا دهیفهم

شانس! تموم زحمات   نی... لعنت به اختهیبهم ر نطوریا  دنشیبا د یاومد روستا؟ وقت یم  دینبا ازیپا
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گام کوتاه پر   شون رو با دو نیب   ۀشد. فاصل  دیحرف آخر جاو  جِ یشش ساله ام به باد رفت! بهارگل گ
 کرد.

  یتکون داد وچرخ یسر  دی جاو ؟یزن یحرف م  یازچ د؟یجاو  یگیم یزحمات شش ساله ات؟ چ-
 بود. لیدورخودش زد جواب دادن به بهارگل و قانع کردنش کار حضرت ف 

برگشته بود به اتاق.    یک زدادیاّطالعم؟ معلوم نبود  یبوده و من ازش ب   یشش سال خبر   نینکنه تو ا-
خبر    زشیبوده ازهمه چ  ازیشش سال تموم دورا دور مواظب پا  دیگاه در گرفت وگفت: آقا جاوازدر  هیتک

رو به برادرش   ل! بهارگزدادیرو صدا زد:  زدادیشلوارش کرد با تحکم اسم  بیدست تو ج دیداره. جاو
   ؟ینگفت یز ی و چ  یخبرداشت  ازیسالها از پا نیگفت: داداش تو ساکت! تو تموم ا

که داداشم با پسرش کرد من مثل اون  یبا اون کار  یبفهمه،تو که انتظار نداشت  یز یچ یقرارنبود کس -
ولش   طیشرا نینه؟ تو بدتر ایگرفت  یبچه روم  نیپر وبال ا ریز  دیبا  یکیکردم؟  ی م ازی پشت به پا

با دخترش    ککرد، مگه مال یاون رفتار رو باهاش م  دیکرد به امان خدا، حاال اگر مقصرهم باشه نبا
خدا!  یگفت:ا ی! بهارگل عصب گهی ودخترم دخترم م کنهی کرد؟ هنوز تا هنوزه با غرور سر بلند م کاریچ

چطور داشت   یدیتو د ؟ینگفت یز یچ  یچرا به حور  نهی! تموم حرف من ا ؟یگیم  یتو چ گمیم یمن چ
  یبحث ب نیبه ا ازیپا ۀبغض کرد یصدا ؟یازش خبردار  یچرا بهش نگفت  زد ی پسرش له له م یبرا
 یبه موها  یزد و تو جاش نشست دست ینداره،غلت یا دهیداد: نبش قبر کردن گذشته فا انی پا جهینت

بستن دکمه هاش گفت: به   نیح  دیشو از رو تاج تخت برداشت و پوش  راهنی . پدیآشفته اش کش
روستا   نیا وپا ت مجبور بشم دوباره نکهیقصد برگشتن هم ندارم مگر ا رمیم نجایهرحال من فردا از ا

 ممنونم.  یوبهارگل نگاه کرد:عمو به خاطر همه چ دیبذارم. به جاو

پشتت هستم.   شهی،همیمن حساب کن یرو  یتون یم  یتوهر وقت کمک خواست ه؟یچه حرف نیا-
 :تو کجا؟ د یپرس دیجمع کنم. جاو  لمویبهارگل گفت: پس من برم وسا

من   دینقشه شون لو نره دخالت کرد:آقا جاو نکهیا یبرا زدادیکنم.  یزندگ  ازیبه بعد با پا  نیقراره از ا-
 ی.بهارگل خواست بره که با صدارونیدستشوگرفت وازاتاق برد ب دمیم  حیبراتون توض 

 :بهار؟  ازبرگشت یپا

 جانم! -

 بهار متوجه سؤالش نشد. اد؟یاز ترحم کردن بدم م یدون  یم-
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تو هم. بهارگل آمپر چسبوند:آره دارم  رهیم تهران کالهمون یاومد یا گهید  زی اگربفهمم به خاطرچ-
بندم چون دلم به حالت   یساکمو به خاطر ترحم به تو م رمیکنم االنم دارم م یبهت ترحم م

اومد   ینم  ادشیکرد  ختهینگاه به اتاق بهم ر هینچسب! ورفت.  ۀنازک کرد:پسر یسوخته!پشت چشم
 نهیآ ی درهم وبرهم جلو یتو اون شلوغاومد  نییازتخت پا یکرده. با کرخت یکار  نی همچ هی یک
 وموهاشو شونه زد. صورتش هنوز پف کرده بود.  سادیوا

پشت سرش بود نگاه  نهیکه دست به س زدادیبه  نهیباال. از آ  ومدهیتا خانجونت ن نییپا  ای زودتر ب-
پا خانم مارپل هست   هیرفتن سمت درگفت: خانجون  نی ح  زدادیگفته؟  یز یبه خانجون چ یکرد: کس 

 ... ستیبه گفتن ما ن یاز ی خودش ن یبرا

خونه داشت چه   نیبا خانواده اش تو ا یادی بار به گوشه وکنار خونه نگاه کرد. خاطرات ز نیآخر یبرا
  یزنگ بزن  هی یدیشو پاک کرد: مادر رس  یبارون یچشما شی گل با پر روسر نیخوب وچه بد... زرّ 

  میریم میپرچروک مادرش زد: قربون اون اشکهات بشم دار ۀرو گون  یراحته شه. بهارگل بوس  المیخ
رسوندت.   یبگو سه سوت م  تی خاص  یب انیپو نیبغله هر وقت دلت گرفت به ا نیتهران، تهرانم ا

نشست:   انیصورت پو ینگو نه! لبخند گشادش رو  یآدم فروش گمیم یمعترض گفت: وقت انیپو
بدعنق نگاه نکن   ازیپا نیبه ا یعمه بهارگل خاص  یبرا شهیخوشگلت بشم تو هم  یقربون اون چشما

 حد باز شدند.   نیتا آخر  ازیپا یچشما نباری. ایکنم تو از اون سرتر  یم ش یهمراهدارم 

 ! ممنوع یازدست من نجاتت بده پس آدم فروش  ستین  یتهران ها ! اونجا کس   یایبا من م یبهار دار -

دوتا نجات بده.همه به بهارگل و   ن یمنو ازدست ا یکیافتادم  ریگ  یابونیدوغول ب نیا نیبابا! من ب یا-
فقط به   امهری ک ونیآقا  ذارندیدوتا دارند سر به سرت م نی ! ازمی. گلرخ گفت: برو عزدندیحرفهاش خند

 ۀازگون یدار بوس صدا هی. بهارگل میهمو داشته باش ی هوا دیفکر خودشون هستند وبس!ما هم با
دفعه تو  هی. شهیبنده بلند نم  ۀچهاربرادرزاد نیاز ا یوگرنه بخار  یگلرخ گرفت: مگه تو به فکرم باش

 رهی اش نگ هیکرد گر یزد: مواظب خودت باش. بهارگل سع یگم شد رو سرش بوسه ا دیآغوش جاو
داداش   مونندانجون وداداش تنها بخ یاومد: تو هم مواظب همه باش نذار  رونیب  دیازآغوش جاو

معترض گفت:   زدادی. شهیکن مثل هم یخوره براش برادر  یغصه م ادیز یجهاندار بعد از مرگ حور 
رفت: االن   یبهش چشم غّره ا  ازیپا م؟یما بر یشد مونی شد، بهارگل اگر از اومدن پش رمونی بابا د

جا   یز ی : چد یرسپ دایتموم شد. بهارگل رو به سا ی! باألخره مراسم بدرقه و خداحافظ گهید میریم
دانشگاه  دایاخم کرده برگشت به بهارگل زل زد. بهارگل گفت: سا ازینه گفت. پا هی دایسا ؟ینذاشت
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تهران اونم با   میریم میما که دار ه؟یبره من گفتم چه کار ییخونه خواست تنها  یتهران درس م
 سوار بشند... هیزد تا بق  یرفت نشست پشت رل بوق زدادی. میببر خودمون

نگرفت وخودشو با    رونیچشم ازب نهیبغ کرده شو نب  ۀاف ی ق نکهیا یبرا دایراه اخم کرده بود. سا تموم
افتاد. شالش   دایچشمش به سا  نیبغل ماش ۀنیلحظه از آ هیسرگرم کرد.  رونی بکر ب عتیطب یتماشا

  باسماجتشال،   ری فرستاد ز یگرفته بود.هر دفعه موهاشو م یلخت شو به باز  یعقب رفته وباد موها
  یباورش نم  دشید یدادند. اگر نم  یاومدند وبه رقص خودشون تو هوا ادامه م یم  رونیب  یشتر یب

سه  نید تو اباشه، پخته ترشده ورفتارش خانمانه تر شده بو  شی شش سال پ یدایهمون سا نیشد ا
 یها وجذاب بود مو  بایحرف بزنه، ز نکهیداد تا ا ی م شترگوشیحرف بزنه ب  ادیبود ز  دهیروز ند
در نگاه اول به چشم   شیی بای نشست ز یدرتضاد بود کالً تو دل همه م دشیبا پوست سف  شیپرکالغ

قرن گذشت...  هی ۀچندساعت راه انداز نیحال رو ترش کرد و چشم به جاده دوخت. ا  نیاومد با ا یم
خوابگاه  نمیخانم ا دایپارک کرد برگشت عقب: خوب سا یمیقد ۀساختمون دوطبق یجلو زدادی

 زد: ممنونم.  یحیلبخند مل دای. ساییدانشجو

: قربونت  دی رگل رو گونه شو بوس. بهاارهی ب رونیشد تا ساکشو ازصندوق عقب ب ادهی. پستیتشکرالزم ن -
اال   دندیبه خودم زنگ بزن نشه مثل اون دفعه که عالم وآدم فهم یداشت یبرم مواظب خودت باش کار 

 خودت؟  ۀخانواد

گفت: خداحافظ   یفیضع یشدن با صدا ادهی چشم عمه جون تو هم مواظب خودت باش! قبل پ-
شد   نیحرف زد و دوباره سوارماش  دایبا سا یا قهیچند دق زدادیشد.  ادهی پ دیکه نشن یپسرعمو! جواب

  یسدر یاز کتابها یکی نگاه به بهارگل کرد:  مین  نهیگفت؟ ازآ یم  یچ دای: سادیوحرکت کرد. بهارگل پرس
 دیشا می ها رو بگرد یکتابفروش  میازم خواست فردا برم دنبالش باهم بر ادینم رشی و گ ابهیشون کم

 . میکن  دایپ میتونست

با خبر   شی چی حاال نذاشته باباش ازه نجا،تایبه ا دیتا رس  دیکش یسخت یلیاونم خ رمیبراش بم   یاله-
 بشه. 

 .م یاز اونجا گذشت یمنو حافظ اتفاق  ی شانس آورد اون روز بارون یل یخ-

به خونه   دنیتا رس گهی. دشهی حالم بد م  فتمیاون شب م ادی  یوقت میبهتره راجع بهش حرف نزن-
 زده نشد... یحرف 
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                 ************************************************ 

شرکت   طی تا خودشو با مح دیزحمت کش  یمدت کل نیا یهفته از اون ماجرا گذشت. بهارگل تو سه
اول اصالً سر از   یخواست که بهارگل اونم نداشت. روزها یم وبیصبرا زدادیوفق بدهد. کارکردن با  

 زدادی. رونی رفت ب  یواز شرکت م زدی کرد و وسط کار جا م ی کالفه اش م نیآورد وهم ینم  در یچیه
  حاتیوآرامش توض ینفهمه درکمال خونسرد یز یبهارگل چ یکارها یاز ناش یاز بعض  ازیپا نکهیا یبرا

تو  ینگاه به انبوه کاغذها هی. بهارگل دیکش یوقتها هم خودش جورشو م  یداد وگاه یالزم رو بهش م
بشند؟    جمهتر   دیهمه با نهای: اد یگرد شده از تعجب پرس یبا چشما زداد،ینگاه به  هیدستش کرد و 

تا شب   ازیگشت تو همون حال جوابشو داد: پا  یم یز یها بود و دنبال چ  لیفا یسرش تو کشو زدادی
  لیمورد نظرشو از تو فا ۀ. پروندهگینفرد هی یبفرستم برا یانجامش بد یتون  یخوادشون اگر نم یم

  یبود و نگاهش م ستادهیبهارگل که هنوز وسط اتاق ا دنی. با دزشیدرآورد وبرگشت نشست پشت م 
برسه   ازی به دست پا  دیترجمه ها تا شب با گه،یبرو به کارت برس د یسادیکرد، گفت: چرا اونجا وا

  یرفت. با صدا  رونی . با نق زدن ازاتاق بادی خوشش نم  یقول یوب  ینظم یکه! از ب  یدون یاخالقشو م
 بلند کرد: بله؟  ویزنگ تلفن، گوش

-....... 

 رسونه.  یدادم بهارگل تا شب به دستت م-

-...... 

 به کارش شک نکن.  رسهیمطمئن باش بدستت م-

-...... 

مشغول کارش   اومده و دوباره ایلب غر زد: انگار شش ماهه بدن  ریگذاشت سرجاش و ز ویباشه. گوش -
 شد... 

شد که اومده بودند.  یم یهفته ا کیگفته بود پوران با همسرش رسول   انیاون چه به پو طبق
کرد.   زدادیفحش هم نثار   هیو  دی به گردن دردناکش کش یبرگه رو گذاشت رو ترجمه ها ودست  نیآخر

رو برداشت و رفت  از کارش برگه ها  یهم به بدنش داد. راض یشد کش وقوس   یهمونطور که بلند م 
غذا رو گرم کردم؟  بهارگل نشست رو   نیچندباره ا یدون ی. وارد آشپزخونه که شد پوران گفت: م نییپا

  زیم دنیکو؟ پوران درحال چ ازیببخشد، پس پا دی: کارم طول کشزی م یوبرگه ها رو گذاشت رو  یصندل
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. بهارگل قبل از  تو رف دیپوران غذا روکش از،یگفت: آقا هم بدتر ازشما! هنوز تو اتاقشه...  با اومدن پا
که دادم سر وقت وبه موقع تموم    یترجمه ها! طبق قول نم یا ایخوردن غذا برگه ها رو گرفت سمتش: ب

  یبن رادی! انی بخوردن گفت: ب  ن ینگاه بهشون انداخت. بهارگل ح هیشدند. برگه ها رو گرفت و 
برگه ها رو گذاشت   ازیدونم و تو! آرتروز گردن گرفتم تا تموم شون کردم. پا یمن م یر ی بگ  یلیاسرائ

  نهایفرزتر ازا دی کارکردن آسونه؟ با یتو بشقابش وگفت:فکر کرد   دیبرنج کش یکم  ش،ی کنار یصندل یرو
... کارکردن با... تو  ستیآسون ن  گفت: دهیجو دهیبهارخانم! بهارگل با بودن لقمه تو دهنش، جو یباش 

 . یمشکل یمشکله... آخه خودت خدا

 دهنت پره حرف نزن!  یبهار، جانم من وقت -

 زدادی وگفت: خوشم اومد! انگار  دیازدوغ شو نوش یا ازجرعهینه؟ پا ایحاال ازکارم خوشت اومده -
بهارم   شهی تو هم یباشه من برا ازحواست یبسازه! بهارگل اخم کرده گفت: پا یآدم کار  هیتونسته ازت 
به بهارم   بکنمباال برد: من غلط   م یتسل ۀدستهاشو به نشون ازی نره! پا ادتی چوقتی ه نوینه کارمندت ا

 به چشم کارمند نگاه کنم!  

رشته   یبرا لیوسا یر س هی دیخر  رمیم دایبگم فردا با سا دیخوبه!حاال که حساب کاردستت اومده با-
داد: چرا خودش   وندیمرد مغرور رو بهم پ نیا یدو ابرو یز یکه تنها نباشه. اخم ر رمی داره م ازیاش ن

برم؟   دیبردن غذا به دهنش توهوا موند:چرا نبا یدست بهارگل برا ؟یباهاش بر   دیحتمًا تو با  ره؟ینم
دانشگاه  ادیدرس خوندن م یراب ییکه تنها یچشم توچشم بهارگل شد خشک وسرد جواب داد: کس

کشه  یوادعاش رو صد تا شتر نم شهیم ری مثل تهران، تو خوابگاه جاگ یکر یدر وپ یشهر ب هیاونم تو 
  یکن یبشقاب:چرا فکرم   توبه همراه نداره. بهارگل قاشقشو برگردوند   یاز یپا مرده، ن هیخودش  یکه برا

 داره؟ ییادعا نیهمچ هی دایسا

 نه؟ یا رازیغ دهینشون م ینجور یرفتارش ا-

اونم  یز ی اونم هست همون اندازه که تو برام عز یبگم همون قدر که تو برادرزاده ام هست دیمنم با-
  دنیبه شن یدونم عالقه ا یو خوب م یخبر   یهست که تو ازشون ب ییزهای چ هیوسط  نی،ا زهیعز

زود قضاوت نکن باشه؟ قاشق وچنگال شو تو    یستیوباخبر ن  یدون  یکه نم یز ی پس از چ  یشون ندار 
 یسکوت آشپزخونه رو شکست بلند شد قبل از رفتن محکم وجد یبد یرها کرد که صدا بشقاب

 دایسا ۀنه عم یکارمند هیتو  رونی ب یبر  یخوا یکه م یاون ساعت  یگفت: فردا سرساعت شرکت هست
گفته  زدادیداد.  هیتک ینار زد وبه صندل بشقابشو ک   یگفتم! و رفت.عصب یچ یگرفته باش دوارمیخانم ام
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برداشت   ویحد باشه. بلند شد ورفت اتاقش... گوش  نیکرد تا ا  یعوض شده اما فکر نم یلی خ ازیپا ودب
 رو گرفت.  زدادی ۀو شمار

 رفت.  یتو اتاق قدم رو م   یحرف زدن تو عصب  نی! حزدادیسالم -

-...... 

افتاده رو   ازیچطوره؟ پا یدون یشو م   تیتو که وضع رونی برم ب دایخوام با سا  یخواستم بگم فردا م-
 کارکنم؟ ی چ دهینم یمرخص  گهیلج و م ۀدند

-..... 

 شد وجبهه گرفت.  یشیدفعه آت هیبهش گفتم  یوقت-

-..... 

 مطمئن باشم؟ -

-..... 

 . دایدنبال سا رم یشرکت بعد م امیپس اول م-

-...... 

 کردم.  یم کاری اگر تو رو نداشتم چ-

-.... 

که   ییبه در زد. صدا ی. تقه اسادیوا  ازیقطع کرد... کناراتاق پا ویآروم گوش یواعصاب حی لبخند مل هی با
تخس رو تخت، پشت   یبچه ها  نی. اول سرشو برد داخل. ع نییدر رو داد پا  ۀ ریآهسته دستگ ومدین

 . رونیکنار تخت. نفسشو آروم داد ب   یبود. رفت تو... نشست رو صندل  دهیبه در دراز کش

 دیکرد همه با یبود تخس وننر! ازبس مامانش لوسش کرده بود فکر م  یدور پسر  یزمانها ادمهی-
برادِرپسره! ازدستش  چارهیداشت، ب  فیولوس تشر یجلوش خم و راست بشند، پسره ازخود راض 

هم   گهید یاون خونه دوهمباز  یکرد، تو  یباباش م شی گتر رو پبرادر بزر  تیشکا شهیبود،هم یعاص 
کردند که   ی م یگرگم به هوا باز  کهی روز اون دو پرنسس داشتند با برادر کوچ هی  با،ی ز پرنسسبود دو 
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داشت آروم   یسع کهی شون زد بهم واشک اون دو پرنسس درآورد، برادرکوچ  یبرادر بزرگتر رفت باز 
آهش کرد   ۀبهشون گفت؟ بهارگل لبخندشو بدرق یچ یدون  ینذاشت م ینم شون کنه اما برادر بزرگتر 

حرف برادر بزرگه  کهی خودشون بمونند درحال یرو پا  رندیبگ  ادی دیفرستاد: بهشون گفت با رونی و به ب
باباش بکنه. برادربزرگه    شیبرادرشو پ یرفت چغول  کهیبچه ها نداشت، برادرکوچ  یبه باز  یربط چیه

  نبارپشتاستفاده کرد و اون دوپرنسس رو با خودش برد تو ا کهی برادرکوچ  بتینکرد و ازغ ینامرد
شون کرد. پدرومادِر اون دوپرنسس تا شب دنبال بچه هاشون گشتند. باألخره اونها رو    یخونه و زندون

 دیکش مارستانیکارش به ب یه بود. وقتبد شد  یلیاز اون دوپرنسس حالش خ  یک یکردند.  دایتو انبار پ
مرخص شد   مارستانی از ب نسسهمان روز پر یکرد. فردا  یم هیرفته بود تو انبار وگر  یواشکیبرادربزرگه 

 یکردند؟ تو دایاونوکجا پ یدون یگشتند م یاز برادر بزرگه نبود.همه هراسون دنبالش م یخبر   نباریا
 یروبان موها کهی کرده بود. برادربزرگه در حال یندونکه اون دو پرنسس رو ز یی! جایهمون انبار 

اون  یکردن خودش، تو هیتنب یادستهاش داشت، بر یکه حالش بد شده بود رو تو  یهمون پرنسس 
خودش نگه داشت. اونجا    شیخودشو محبوس کرده بود. برادر بزرگه تا مدتها اون روبان رو پ  ،یانبار 

داره بعد اون اتفاق   یبرادربزرگه، برخالف ظاهرسرد وخشنش دل نازک ومهربون  دندیبود که همه فهم
جون  یشون نکنه، شدند دوستها   تیاذ یحواسش به اون دوپرنسس بود تا کس  گهیبرادر بزرگه د

جابجا   ی. صدادیکش یوکشدار  قی نفس عم دیداستان که رس ی. به انتهایجدا نشدن یارهایو   یجون
دلشو به   ازیپا نیغمگ یبدوزه. صدا ازی و به پا  رهیروبرو بگ  واریشدن تخت باعث شد بهارگل نگاه ازد

 درد آورد. 

فلک روزگار له شد،  یرچرخهایمثل سابقش نشد چون ز  گهیاون برادربزرگه بعد اون اتفاق شوم د-
د که دلش با همه صاف ومهربون بشه،  نمون یازش باق  یز یچ گهیشد، د کهی خورد شد، شکست وهزارت
خفه  شهی هم یبه گردن خودش انداخت که باعث شد برا یهمه؛ طوق یبرادر بزرگه شد انگشت نما

چون اون  یشناسه نه برادربزرگ یم  ینه پرنسس گهیباال نره، د یکس یو صداش برا رهی گخون ب
  یخودش بهم م دنیحالش از د  کنهیبه خودش نگاه م نه یتو آ یبرادربزرگه خودشم فراموش کرده وقت 

به دست   گهی.دست بهارگل نشست رو موهاش ونوازششون کرد.دنیزدش زم یبدجور   یخوره زندگ
 شده بود. یداد براش عاد یالعمل نشون نم کسبهارگل ع  یزدنها

 فراموش کنه.  شهیهم ی پرنسس رو برابد نشده که اون  نقدریا یول-

که مواظب اون   ستیدرکار ن یبرادربزرگ گهیاون وجود نداره!د اهیس یا یتو دن  یپرنسس گهید-
 . ستیسر جاش ن یچ یوقته ه یل یدوپرنسس  باشه! خ
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ازشون خبر   یکس  دیوجاو زدادیداره که جز منو و  ییهم دردها دایسا ،یدی تو تنها درد نکش ازیپا-
 یکس زدادیشهر به جز منو  نیا ی داره تو ازی اون به کمک من ن یر یجبهه بگ  دای سا یجلو  دینداره، نبا

  فدفعه اخمهاش رفت توهم:هنوزحر  هیبکنه؟  یکمکش کنه اگر منم بهش کمک نکنم پس ک  ستین
من هر  یند  ای ی: اجازه بداز یدست ازنوازش موهاش برداشت. بّراق شد تو صورت پا ؟یزنی خودتوم
حرکت ازجاش   هیتو گوشش فروکن پسرجون. با  نویا ذارمیداشته باشه تنهاش نم ازی بهم ن دایوقت سا

و از    میکه با هم حرف بزن  امیم یحرفهام داشت   یبرا یی: هر وقت گوش شنوا دی بلند شد قبل رفتن غرّ 
 کرد...  ۀبدرق  رونیاز اتاق بره ب  یبهارگل رو تا وقت   ضشیپر ازغ زویت یرفت. چشما  رونی اتاق ب

شد تا   ادهی . بهارگل زود پنگی برد پارک  نویبه شرکت رفت. تموم راه تو سکوت گذشت. ماش ازی پا با
  ازکنارش ی. پاادیتاآسانسور ب  دیطول کش قهیآسانسور رو زد. چند دق ۀبحثش نشه. دکم  ازی دوباره با پا

  آسانسورداد. با اومدن  یبهش انداخت. ظاهرش خونسرد نشون م  یاهنگ یرچشمی . بهارگل زسادیوا
سوم همچنان سکوت کرده بودند. با بازشدن در   ۀ. تا برسند طبقازاومدیتوش، پشت سرش پا دیپر

ورفت.   امهریبهارگل برگشت ومحکم گفت: بله جناب ک  ؟ی:هنوز سرحرف خودت دیپرس  از یآسانسورپا
 رفت... رونیتکون داد واز آسانسور ب  یسر 

کردم بتونه ترجمه شون کنه،   یداد باال وگفت: فکر نم  ییکرد ابرو  یترجمه رو نگاه یبرگه ها زدادی
لم   شی. به صندلذارهیسرکار زنده ات نم  شی وادامه داد: اگربفهمه گذاشت زیم یبرگه ها رو گذاشت رو 

با   شهینم  بلند یکرد، از تو که بخار  ی خودشو ثابت م دی کرد: با یم  یدستش باز  یداد وبا خودکاِرتو
برند ومن مورد دوم رو   ی ازت م یحساب  هیکنارش باشه  یر یاما اگرسختگ یکنی پرسنل نرم برخورد م

  یلبخند ازی! پا یشناس   یات رو بهتر از من م ،عمهیبهش نگ یز یبه هرحال بهتره چ- کنم.  یانتخاب م
خنده اش  زدادی. تهرو از پشت بس  دیر وجاوداره، دست جهاندا یبره چه اخالق ادمی شهیزد:مگه م

 .فهی لشکر رو حر هیخودش  یروش باز کرده، برا گهیحساب د  هیگرفت: خانجونت 

 باألخره رفت؟ -

 .  یکرد یجنازه مو با خاک انداز جمع م  دی نبودم با شتیدادم که االن پ یآره! اجازه نم-

 شهیکارمند هم کیبدونه   دیکرد با یکار  نیهمچ  هیبار بود که بهار   نیآخر نیا دم یبعد اجازه نم  ۀدفع-
 باشه.  نیتابع قوان 
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رو   دایخواست دوباره اسم سا   یبره. نم ذاشتمیباورکن اگر واجب نبود خودم نم از،یپا ریسخت نگ -
 زدادی پس مشغول کارش شد:توهم برو به کارت برس. ختی ر یاسمش اعصابشو بهم م دنیبشنوه شن

 گفت و رفت...  ینداره پس چشم دایسا ۀدربار یچندان یل یت تمادونس  یم

راست رفت مبل   هیاومد و  ن ییازپله ها پا  ازیخوند. پا  یلم داده بود و تو سکوت کتاب م بهارگل 
برداشت وپوست گرفت. درحال خوردن چشم به بهارگل داشت.   وهیاز سبد م ینشست. موز  ییروبرو
زل   نطوری ا ی: به چد یکرد وپرس ی چشماش برداشت پف   یمطالعه شو از رو نکی مدت بهارگل ع  هیبعد 

از موزشو گاز زد وتاخوردن کاملش فقط به عمه اش نگاه کرد. بهارگل هم  یا گهید ۀکیت ؟یزد
 منتظرشد تا خوردنش تموم بشه. 

 کردم.    ینگاه م بای ز یتابلو هیه داشتم ب-

 اون تابلو که من نبودم؟  اناً یاح-

 بده؟-

 چشم ودل جهاندار روشن!  ؟یبرگشت ینطور یاونور آب ا یخجالت بکش! شش سال رفت-

 بهارجون؟  ی زن یبه عمه اش نگاه کنه بده؟ حرفها م  یکس-

کارت لنگه برو سر اصل مطلب بچه جون! باز   ییجا هی نکهیا یعنی یزنی حرف م  ینجور یا یدار  یوقت-
کرد:   یفی فهم خودم برم. بهارگل به ظاهراخم ظر یهمه چ ۀزد وگفت: قربون عم یشده؟ لبخند یچ

 مرد گنده! حرفتو بزن!  نمی بب زیزبون نر

رفته شهرستان؛ گفتم  یکار  هی یبود، مترجم مون برا رمنتظرهی غ یعنی م،یدار یفرداچند مهمون خارج -
 ها!  رهیآبرومون م   ییایجاش؟ ن ییایرات مقدور هست تو باگر ب 

  یلیمن خارجه چون خ ۀ !من فقط مترجم رو کاغذم نه جلسه وقرادادهاتون، متأسفم ازعهدازی پا نیبب -
فول   تیس یزبون انگل دیبا یکرد  یحرف نزدم تازه خودت چندسال سوئد زندگ  یسیوقته با زبون انگل 

 به منه؟  یاجیباشه چه احت

حرف زدن    ی سیکه انگل یبگ نویا ی دومًا چهارسال درس خوند یسیبلدم نه انگل یمن زبون سوئداوالً -
گفتم؟ حاال پاشو برو بذار به   یکه چ یدیرفت: شن  ازیبه پا ینوبر به خدا! چشم غّره ا ؟ی ستیبلد ن
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خبر رو   نیا شی پساعت  کیکنم  کاری! اما چدمیاز رو نرفت و جواب داد:آره شن ازیمطالعه ام برسم. پا
 کنم؟  دایاز کجا مترجم پ ی بهم رسوندند حاال تو بگو من نصف شب

بهت بدم نظرت   یاگر کارت خوب بود پست باالتر  دمیحرفش اومد: بهت قول م  ازوسطیمـ... پا ازیپا-
  ستیدو، درد من پست ومقام ن ، یرشوه بد شنهادیخواد بهم پ ینم ک،ی: دیکش ینفس کالفه ا ه؟یچ
 آبروت بره .   شتریشده ممکنه گند بزنم وب فیمن ضع یسیزبون انگل گمیم

 رشوه نبود. شنهادمیکنم؟ باورکن پ  یعمه جون خواهش م -

 کرد:اوهوم!  نییآره؟ کله شو باال وپا گهید یتو خط قرمز  یعنیعمه جون   یگیم یوقت-

 ؟ یدیفهم  یسرزنشم کن یکردم حق ندار  یاگر خرابکار  گمیدارم م-

 دارم. مانیمن به کارت ا-

 ! یبذار  ربغلمیالزم نکرده هندونه ز-

  میپوران از تو آشپزخونه اومد: ن ی نوکرتم بهار خانم! از تو سالن داد زد: پوران شام آماده نشده؟ صدا-
 آماده اس آقا... گهیساعت د

  یهمه عذرخواه از رشی وارد سالن جلسه شدند. مهمونها اومده بودند. بابت تأخ ازی پا ۀبه شون شونه
 ۀقیداد باال. جلسه شروع شد. ده دق ییبهارگل ابرو دنیبا د زدادیکرد. بهارگل کناردستش نشست. 

  نیازبود کامل از ب یتو دل پا لیکه اوا یبهارگل سخت بود اما کم کم راه افتاد. اون اضطراب  یاول، کاربرا
  نیطرف  تی کارش براومده بود و با رضا ۀخوب ازعهد   ی لیبرگزارشد وبهارگل خ یرفت. جلسه به خوب

ولو شد: خدا بگم  ی. بهارگل رو صندل دیکش ی. با رفتن مهمونها نفس آسوده ادیرس  انیجلسه به پا
دفعه رو گونه اش گرم   هیاومد چقدرم اهل چونه زدن بودند.  ی ! نفسم داشت بند مازیکنه پا کارتیچ

 الن رشوه بود؟ا نیگفت: ا ازیپا ۀشد. متعجب از بوس

 وارد سالن شد. زدادیمونده بهارجونم!  یاصل  ۀزی جا-

از کار بهار   یبود  یگفت: راض ازیرو به پا  زی . نشست لب میدستت درد نکنه بهارگل، واقعًا گل کاشت-
 جونت؟ نگاه قدردان شو به بهارگل کرد: قراره بشه مترجم دوم شرکت.



  

47 
 

 یتو بودم رو هوا قبول م یبعد رو به بهارگل گفت:جا  ا؟ه یدست ودل باز نیواز ا  امهری ازکیبه به! پا-
پست رو   نیکنم ا یم  شنهادیبهت پ  کنهی م هایزی ناپره نیبار از ا هی یبرادرزاده ات ده سال نیکردم ا

 کم مکث کرد.  هیقبول کن. بهار 

رو   هیبابا بله رو بگو وقال قض ؟یآورد ری خنده اش گرفت: تو هم وقت گ زدادیفکرهامو بکنم.  دیبا-
 کار دارم فعالً...  یلیبرم خ  گهیمن د ره یبگ  میبلند شد: بذار خودش تصم  ازیبکن. پا

تر وبه کارکردن تو    نیگذشت. کارش نسبت به قبل سنگ ی که بهارگل گرفته بود دوازده روز  یم یتصم از
اونو هم   ۀعقب افتاد یقتها کارهاو  یبود. گاه از یکرد. اتاقش بغل اتاق پا دایپ  یشتر یب ۀشرکت عالق

فکس شده   یرفت داخل. برگه ها یتو اتاقه وبا نه گفتن صدر  یکس دیپرس  یداد... ازمنش یانجام م 
بهارگل   ه؟یچ نهایبا نگاهش به برگه ها اشاره کرد: ا  د،یدست ازکار کش  ازی. پازشیرو گذاشت رو م 
شون رو   طی! شراشهیپ ۀدوهفت ۀستون وبه طرف جلو خم شد: قرارداد جلس زیم یدستشهاشو رو

 خونم.   یم اً وگفت: بعد  یخارج یقراردادها ۀپوش یبرامون فرستادند. برگه ها رو برداشت وگذاشت ال

 از؟ یپا-

  یرو لبها یشنوم. لبخند گشاد  یکرده بگو م ری گ ییجا هی باز کارت   یعنی یکن یصدام م  ینطور یا یوقت-
 تونم امروز زودتر برم خونه؟   یگل جا خوش کرد: مبهار 

رو نشون   کی نذاشت با انگشت عدد  شیگوش یرو بده که صدا ازیاومد جواب پا ؟یچ یاونوقت برا-
 زد وجواب داد. یلبخند دایسا ۀشمار دنی! با دقهیدق هیداد: ببخش 

 جانم! -

-....... 

  یپراضطراب بهارگل نگران یلطفًا! صدا دی:زود آدرسو بددی نگران وهول کرده پرس  یپشت گوش یباصدا
 منتقل کرد.  ازیرو هم به پا

-...... 

هنگام حرف   بش،ی قطع کرد وگذاشت تو ج یبدون خداحافظ  ویرسونم. گوش  یباشه االن خودمو م-
  ازیپا یکه باصدا  دییدر دو سمت می زن  یبرم بعدًا با هم حرف م دی: من بادیلرز یصداش م   ازی زدن با پا
 برگشت. 



  

48 
 

در موند. رنگ   ۀر یهول ووال افتاده به جونت؟ دستش رو دستگ نجوریکه ا یدیشن یشده بهار؟ چ یچ-
 به رو نداشت. 

  ازیپا ی . صدارمیم زدادیافتاده که اونم با  یاتفاق هیدونم   یشده فقط م یاالن وقت ندارم بگم چ-
ام که به  بهینقدرغریا یعنیاما با من نه؟  یبر  یتون ی م زدادیکه با  هیناخودآگاه باال رفت:چه اتفاق

زل زد وگفت: مربوط   ازی پرخشم پا یبهارگل آب دهنشوقورت داد به چشما ستم؟یمحرم ن زدادی ۀانداز
  نیبسم ا... ا یون ت یاگر م ؟ییای ب  یتون یم یبا اون روبرو بش ادی خوشت نم ادیتوهم ز داست،یبه سا

که به خودش مربوطه  یکار  ذاشتیم دیاومد اما نبا یخوشش نم دایاز سا نکهی ! با ادونیم نیوا یگو
 کنارش باشه.  یط یشرا نیچن رداره د فهی از خون خودشه و وظ  دایباشه سا یانجام بده هرچ زدادیرو 

چنگ زد و   ی صندل  ی. پالتوشو از پشتامیخودم م  یبگ ی ز یچ زدادیخجالت بکش بهار! الزم نکرده به -
 ...میریرو برداشت: با هم م چییسو

  ای: بسه! بد یگوشش رس ازبهیپا  یعصب یازبس طول وعرض سالن رو رفت واومد که صدا بهارگل 
  ادی از استرس ز د،یرفت کف دستهاشو بهم مال   ازی رفت. نگاه پراضطرابش سمت پا  جی! سرم گنیبش
 نیکم بش هی  ایب  ستین یز یوکناربهارگل اومد: بهارجون انشاءا... که چعرق شده بودند. بلند شد   سیخ
 .شهیخورد م شتریاعصابت ب نکهیاال ا یبکن  یتون ینم یراه رفتن کار  اب

تموم موند وسمت دکتر پرواز   مهی اومدن دکتر از اتاق حرفش ن رونی ... با بــیتونم پا  یتونم! نم ینم-

گرفت وبه آرامش دعوتش کرد. دکتر گفت:   ازدستشوی حالش چطوره؟ پا دیبگ  خدا  رو  دکترتو– کرد. 
رفع   ارواونم با د کنهی م تیهاشو اذ هیمدت ر هیاستنشاق کرده که تا  یادیحالش خوبه فقط دود ز

که   یر بهارگل هم رفت داخل اتاقواز دکتر تشکر کرد. با رفتن دکت   دیکش ی. بهارگل نفس راحتشهیم
  ۀرو گرفت وآروم روش بوس دایبهش وصل بود. دست سا  ژنیبود. چمشاش بسته واکس یبستر  دایسا
 اتفاق افتاده؟ نیا یشد:چطور  دهیاز پشت سرش شن از یپا یزد: قربونت بشم. صدا  ینرم

 . هیگفت منتظر جواب آتش نشان  سی ! پلستیمعلوم ن-

 باشه؟  یتونه اتفاق  ی خوابگاِه صدنفره به نظرت م  هیآتش گرفتن -

تو   رمیبگ وهیسالمه، من برم براش کمپوت وآب م دایمهمه که سا  نی دونم برام هم ینم یچیاالن ه-
 وحواستو بهش بده.  ششیبمون پ
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داشت ودست چپش   ییجز یبود سمت چپ صورتش سوختگ دایباشه!... نگاهش رو صورت سا-
شش سال   ادی  دنشیجا خوش کرده بود. با د شی کمان یدوابرو نیب  یفیشده واخم ظر یچ ی باندپ

اون نگاه پرازاشکش، نگاه پراز التماسش، دستهاش مشت شدند ورفت کنارپنجره   ادیافتاد،  شیپ
دوساعت    ادی یمونده بود... وقت  ادشیخوب   یلیرو خ  دا یاون شب سا یصدا  یب یها هیستاد،گریا
اما به  مارستانیب  ادیخواست با او ب  یاعتماد داشت که م زدادیافتاد که بهارگل اونقدر به  شیپ

 زدادی کهی هردو ازخونش بودند درحال  دایشد؛ بهارگل وسا  یم یشترعصبیخودش نداشت ب ۀبرادرزاد
کردند اما با   یم یشتر یب یاحساس راحت زدادی چند ساله! اونها با  دوست کی دوست بود  کیفقط 

  داری: بدی نه! با اومدن بهارگل ازپنجره فاصله گرفت وبرگشت کنار تخت. بهارگل پرس ازیبه نام پا یکس
 نشد؟

 نه!-

 نگران بشه. یخودی خوام ب ینم  ،یبهش نگ یز یوقت چ  هیتماس گرفت  دیاگرجاو-

ها رو    وهیکمپوت وآب م ۀسی رفته خوابگاه؟ بهارگل ک  یچ یچرا عمو براش آپارتمان نگرفته؟ برا-
 وبرگشت سرجاش.  خچالیگذاشت تو 

براش افتاد که عمو   ی اتفاق هیکرد اما  ی م یاز دوستهاش تو آپارتمان زندگ یک یبا  شی پ کسالی تا -
که   یاونطور  ستیخوابگاه باشه تا تو آپارتمان؛ خوابگاهشون حاال حاال درست بشو ن یداد تو حیترج 

  بره،دختر  نیرفته موندم کجا براش امن تر هست که ا  نیگفت حدود هفتاد درصدش ازب ی م سیپل
 ی. با خودش کلنجار رفت تا سؤالششیکنم وبرم پ دایآپارتمان پ  هینشد مجبورم  دایپ  ییاگر جا
 نپرسه. 

من اونقدر   ۀخون د؟یبر دیخوا یهمه گرگ دّرنده کجا م   نیبا ا یبزرگ  نیشهر به ا نیتر تنها تو ادودخ-
هر دو متوجه شدند بهوش   دای سا یسرفه ها یتوش جا بشه. با صدا گهینفِر د هیبزرگ هست که 

  یبکردم. نگاه  یاز ترس داشتم سکته م زم؟یعز یزد ودستشو گرفت: خوب یاومده. بهارگل لبخند
 هیسوخت ماسک رو کنار زد وگفت: خودم  یگلوش م نکهیدوخت. با ا ازیحالشو به بهارگل بعد به پا

 ؟ یدیما رو شن یتو حرفها دای: ساد یکنم. بهارگل پرس یم  شیکار

 با اجازه تون آخرهاشو. -

 ما.  شی پ یایست بشه م خوابگاه دوباره در کهی نباش! تا زمان  یچی نگران ه زمی عز-
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 نه! -

 نمی! پس ای دیگفت: خوبه که حرفهامون رو شن یوجد ازمحکمی اخمو کرد. پا ازیبه پا  یآخه چرا؟ نگاه -
راست  هیخورم  یاز اونچه که من گفتم به سرت بزنه قسم م ریغ یا گهیخوب گوش کن اگر فکرد

با دانشگاهتم    دیبخواد درست بشه با یک  ستیتا درست شدن خوابگاهت که معلوم ن ن،یبفرستم قزو
 . یاش کن هیتوج نویبهتره خودت ا رونیب  رمیرو به بهارگل گفت: من م  ،یکن  یخداحافظ 

  یخوا یچرام  ازهستیپا ۀکه خون ی! تا وقتگهیخوب راست م ؟یزد یبود یچه حرف  نینچ! آخه ا-
 . یآپارتمان واون آپارتمان کن نیخودتو سرگردون ا

تونه   یاون نم نکهیبه خصوص ا  رهیجوب نم  هیتو  ازیآب منو پا ستم،ینه راحت نعمه! من تو اون خو-
 . دیاصرار کن ی حاال شما ه  نهیمنو بب 

 داره. یگفته؟ به ظاهرش نگاه نکن! به خدا قلب بزرگ  نویا یک-

 !ستمی ن ای من اونجا ب-

 از؟ ی پا ۀامن تر از خون ییچرا؟ چه جا-

 بشه. ری هم تو مشکالتم درگ ازی خوام پا ی! نمگمیم نیهم یخوب برا-

 ! شهیَمرده، قّوت قلبت م ازیدختر! پا یکامل دار  تی درعوض امن-

خسته شده بود گفت: باشه!  دا یسا یکنم! بهارگل که ازلجباز  یرو نم  سکیر  نینه عمه جون! من ا-
 .نیفرستم قزو  یو م شمیم  ازیمنم همدست پا یخوا   یم نطوریحاال که ا

  یر یم میمستق ای  ازی پا ۀخون یایم  یکن  یقبول م ایعمه!   یبهارگل درهم شد:عمه ب یاعمه! سگرمه ه-
 ؟ یکن یکارمیبابا رو چ  ؟یگیتا بهتر بتونه حرف بزنه: چرا زور م   دیکش یق یکدومشون؟ نفس عم نیقزو

 ! از؟یمطمئن تر ازپا یازهمه جا راحته ک الشیما، خ شیپ  یایب یخوا ی اتفاقًا بابات بفهمه م-

 ی! بگهیافتاده د لی از دماغ ف کنهی که فکر م نهی! همره یگ ی م لیاووووه! چقدرم برادرزاده شو تحو-
 ن؟ یپستت کنم قزو ای یبگم قبول کرد کارکنم؟ی :چدیپرس دایسا یۀتوجه به کنا
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بازشدند:   یبهارگل به لبخند یلبها د؟یهم برام گذاشت یا گهید ۀچار ییشما دوتا مگر جز زورگو-
 کنه. تتیاذ ازی نذارم پا دمیقربونت بشم، قول م

 عمه خانم... مینیب  یاونم م-

شرکت رو فرستاده بود دنبالش تا ببردش خونه. به پوران   ۀرانند ازیمرخص شد. پا مارستانیازب  روزبعد
  اطیبه کل خونه کرد. ح یاهشد. نگ  ادهیپ  نیاز اتاقها رو براش آماده کنه... از ماش یکی سپرده بود 
سخت زمستان هنوز سبز بودند.    یوسط باغچه با وجودسرما  یاز درختها یبود تعداد یبزرگ ودلباز 
دخترم. نگاهش ازباغچه سمت صدا رفت از   یبراش تکون داد:خوش اومد یدست  دنشیرسول با د

ل گل ازگلش شکفت.  زن رسو دنی رسول تعجب کرد. درسالن بازشد وپوران دم درظاهرشد. با د دنید
گفت:   نده. رانیار یم فیدخترم بال به دورباشه آقا گفتند که تشر یپوران اومد استقبالش: خوش اومد

  دای. کمک سایبر  یتون یجواب داد: دستت درد نکنه م دایسا یپوران به جا د؟ی ندار یخانم با من کار 
بره. هنوزموقع حرف   رونیکنم تا سرما ازتنت ب  رگرمیمن برم برات ش نیکرد وبردش داخل. تو برو بش 

 سوخت.  یاش م نه یهاش بود س هیکه تو ر یزدن به خاطر دود

از تنم بره. پوران  مارستانیب ی تا بو رمی دوش بگ هیممنون پوران جون فقط اتاقو نشونم بده اول -
 کمکت کنم؟  یخوا یم یباال دست چپ اتاق دوم  ۀگفت: طبق

به سالن کرد.همه  یگفت ورفت آشپزخونه. نگاه یه کارت برس. پوران باشه اتونم تو برو ب  یخودم م-
که به  یبود رنگ دیوسف  یداخل سالن نقره ا یِست مبلمان وپرده ها زدی برق م یز ی مرتب و از تم زیچ

طرف   ونشسته وهر دو پسرش در د یصندل   یازپدربزرگ که رو یبزرگ باً یتقر ینشست. تابلو  یدل م
پله ها را باال   دیچرخ  ینگاهش به اطراف م کهی کرد. درحال یم ییخودنما نهیشوم یالبودند با ستادهیا

نسبت به    دمانشیشده بود چ دهیچ  یسبک سی کوچکتر وسرو نییرفت. سالن باال نسبت به سالن پا 
بود،  یرفت اتاق دوم ازسمت چپ. درشو بازکرد. اتاق بزرگ ودلباز  میجمع وجورتر بود... مستق نییپا

  یم یبود. ازاتاق خوشش اومد. وقت اهیس  یبا خالها دیکمرنگ وسف یصورت  یاز رنگها یبی ِست اتاق ترک
تو   لشی. تموم وساستیهمراش ن یلباس چیتنش ه یافتاد به جز لباسها  ادشیخواست بره حموم 

  یزد. پوران با دستها ا. پوران را صدنییپا ۀرفته بودند. دوباره رفت طبق  نیسوخته و از ب یسوز  شیآت
 ؟یدار  ی اومد: بله دخترم کار  رون ی ازآشپزخونه ب یکف

 تلفن بزنم؟ هیتونم  یم-
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 بهارگل رو گرفت.   ۀتلفن رو نشون داد ودوباره رفت آشپزخونه. شمار یجا  ه،یچه حرف نیا-

 سالم عمه!-

-....... 

 . دمیتازه رس-

-...... 

 تونم از لباسهات استفاده کنم.  یخوام برم حموم لباس ندارم م یم-

-...... 

 ...رهیرفت باال تا دوش بگ عیممنون. قطع کرد وسر -

سر کنه.  عیاومد سر ازیکه دم دست گذاشت تا اگرپا یدیوسف اهیتنش بود وشال س یشلوارمشک  بلوزو
 بزنه...  یچرت کوتاه هی به اتاقش رفت تا   دو بود. خسته از انتظار کی نگاه به ساعت کرد نزد

رومهمون    یسرد زمستان ی. بهارگل پنجره رو بازکرده وهوادارشدیازخواب ب ییومنگ با صدا جیگ
  هیگفت: هواسرده ببندش  یمروز یگرفته ازخواب ن  ییبا صدا  دویپتو خز ری ز شتریاتاقش کرده بود. ب

 کرد. پنجره روبست.  یا لبخند نگاهش م گرفت و ب رونی . بهارگل نگاه از بیوقت سرما نخور 

  رونی ب رپتوی . از زدیکش شونشیپر یبه موها یدست دایدختر؟بلند شو شب شده. سا یخواب  یچقدرم-
 ؟ یاومد یاومد: ک

 بخور تا شام آماده بشه.  یز یچ  هیباال، بلندشو  یگفت ناهار نخورده اومد یساعت چهار! پوران م -

 مونم تا شام آماده بشه. یم گهینه د-

 ؟ی ر یدانشگاه نم ی تا ک-

 ؟ یچ یبرا-

 تو بگو! -

 دانشگاه سه روز بهمون استراحت داده. ریمد-
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 کنم.  هیبرات ته  یو شخص یدرس ل یتا دوباره وسا رونیب م یریخوبه! فردا باهم م-

 برام بفرسته. گمیعمه به بابا م  ستی الزم ن-

 اونم بابات بفرسته؟ ؟یرو چ یدرس یها! کتابها یزنی م یحرف -

 کنم.   هیاز اول ته دیاون نه! اونها رو دوباره با-

 . دیخر میریبلند شو! بلندشو اول به خودت برس؛ فردا باهم م-

 کنه.  زیبذار به بابا بگم برام پول وار-

  نیی. شالشو سرکرد و همراه بهارگل پاشهیکه داره گرسنه ام م میبلندشو بر رم ی گ یبعدًا از بابات م-
اون دوغ رو   دایبندازه. بهارگل گفت: سا ینگاه میسربلند نکرد تا به اطراف ن  یحت   زشامیت... سرم رف

چپ بشه.   بود کی. آروم پارچ دوغ رو بلند کرد تا بده دستش که نزدرسهیدستم بهش نم یدیبهم م
رو ول  گفت و پارچ   یدیببخش هی  رلبیشد. ز یلحظه نگاه هردو باهم تالق هیبه موقع گرفتش.    ازیپا

سرشوبلند کرد: چه   دای. سایبلندکن نیسنگ  زیچ  یتون ینبود هنوز نم  ادمیکرد. بهارگل گفت: ببخش 
 نیاز ا یمرخص شد  مارستانیگفت:تازه از ب  وانشیدوغ تو ل ختنیداره عمه؟ بهارگل درحال ر یربط

 لحاظ گفتم.

 من حالم کامالً خوبه. -

 ! یار یخوام نه هم نم یم ی:فردا مرخص دیپرس  ازیشنوم. بهارگل از پا  یم نویخوشحالم ا-

 ؟ یچ یبرا-

کنه  دیباهاش تا خر   رمیرفتند فردام نیازب  یسوز  شی تو آت دایسا یوشخص یدرس  لیتموم وسا-
  ستیرو ل یدرس  یگفت:کتابها  دایرو به سا ازی. پامیکن  داشونیپ میتا بخوا برهیزمان م یکتابهاش کل 

 یرو عصر  یشخص  لیکنه وسا هیداره برات ته یبزرگ یازدوستهام که کتابفروش  یک ی دمیکن م
 دیمن تنشه شا یاالن لباسها دایسا از؟بابای پا ی.بهارگل معترض گفت:باز سازمخالف زددیکن  دیدخریبر
خواد   یهم م یدرضمن لب تاب و گوش  ؟یبگم که متوجه بش نویا دیراحت نباشه!حتمًا با  ینطور یا
ولب   یدرهم شد:گوش ازی پا یبخره. دوباره اخمها زدادیبدم    یتون  یکارخودته اگر نم ۀسترا گهید نهایا

 بلند شد و رفت.  زی . از سرمدیکن ستیلطفًا ل  ازهین یا گهید  زیتاب با خودم اگر چ
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 رفتم بهتر بود.  یم زدادیبا   ؟یعمه چرا بهش گفت-

  یخوره و آمپر م یبهش برم  هویکار رو بکنه  نیا زدادی  گمیدونم تا م یپسر رو خوب م نویمن قلق ا-
 . یزن یبهش م  یرتیغ یچسونه انگار که انگ ب 

 . یگفت  یبه هرحال کاش بهش نم-

 اش هست. هر دو مشغول خوردن شدند... فهیحاال که گفتم تازه! وظ -

 باز ازش استقبال کرد.  ییشد. با رو ری غافلگ دیجاو ییهویهفته بعد با اومدن  کی

 ! یکرد یخونه تکون یبه دفترش کرد وگفت:حساب  ینگاه هی دیعنبرآورد. جاو یباد آمد وبو-

 قابل شما رو نداره عمو جون!خان جون چطوره؟-

 سالم رسوند. -

 اونها خوبند؟  یوبابام چ انیپو-

 ؟ یایم ی دار  یفتعوض کردن بحث گفت:چرا نگ  یدلتنگت شده. برا یاونها هم خوبند بابات حساب -

اومد داخل. با   زدادی گفت. در باز شد و یدییبفرما ازیدر پا یباهات حرف بزنم. با صدا ییخواستم تنها-
 گل از گلش شکفت واومد داخل. دیجاو دنید

 ؟ یداشت  ی:کار دی پرس  ازیکردند. پا یدست دادند و روبوس گهیاومده!باهمد  یک نیبب -

 اومده.  شیپ یکارضرور  هی رونی ب  رمیآها! اومدم بگم دارم م -

 ؟یگرد یبرم یک-

 .گهیاحتماالً دوساعت د-

 مهمه؟  یل یخ-

 آره جون خودت. -

 فقط دوساعت! -
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خنده اش  دی! جاونیرو بب  شی دوماه پ  سیی االن با ر سیی گفت:فرق ر دیخوب، روبه جاو  یل یخ-
 .یافتاد یس ییر  نیهمچ رینکنه که گ ابونیگرگ ب بیجون! خدا نص  زدادیفهمم  یگرفت: م

 عمو! -

 گفت:قربون اون دهنت!  زدادی گم؟یجانم! دروغ م-

 کرد و رفت.  یخداحافظ   دیگفت وبا جاو یچشم زدادیمنصرف نشدم.   میزودتر برو تا از تصم زدادی-

برام   ویتماس گرفت وهمه چ لبشو خاروند وگفت: بهارگل باهام ۀگوش دی! جاویگفت یم  یعمو داشت-
 راحته که تو حواست بهش هست.   المیخونه ات، خ یرو برد دای گفت، ازت ممنونم سا

 اس عموجون! فهیوظ -

 . یبلکه لطف کرد ستی ات ن فهی نه عمو! وظ -

نخورم حاال نوبت منه  نیتا زم  یودستموگرفت یتو کنارم بود میزندگ    طیشرا نی! دربدتر هیچه حرف نیا-
 که جبران کنم. 

 .ست یرو دوشت ن یا فهیوظ  چیمن بوده اما تو نه!ه ۀفیتو وظ  یبرا-

 تونم جبران کنم؟ یم یچه جور -

 پسرم.   ستیبه جبران ن  ازین-

 .  یخودت کرد ونیتا آخرعمر منو مد-

 ازت بکنم؟  یخواهش هیتونم  یم  م،یاز تعارفات بگذر-

 تو جون بخواه عمو! -

که قبول  ستیدرش ن یاجبار  چ یرو که ازت دارم ه یخواهش نیجونت سالمت باشه، قبلش بگم ا-
 . ذارمیباشه من بهش احترام م  یجوابت هرچ  یر ی تو معذورات قراربگ ای یکن

 .ینکرد یعموجون! کم درحقم خوب  هیچه حرف نیا-
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تکون   یسر  دیخوبه؟ جاو زنمینم گهیچشم! ددست رو چشم گذاشت:  ازیگفتم حرف ازجبران نزن! پا-
  المیبا بودن تو خ ینطور یتو بمونه، ا ۀاون تو خون دا،ی خوام تا تموم شدن درس سا  یداد وگفت: م

 . ستمینگرانش ن گهیراحته ود دایبابت سا

 چقدر از درسش مونده؟-

 .گهیدوسال د-

 واحد عقب افتاده داره؟-

واحد عقب افتاده  هی یحت  رهیگیدانشگاهشه تابستونها رو واحد اضافه م ۀنمون یدانشجو داینه! سا-
 هم نداره چطور؟ 

 . دمیپرس ن ی هم یهست برا یسال پنجم دمیازبهارشن-

 ۀرشت دم ید یخوند، منم وقت گه ید زیچ هیکه من ازش خواستم رفت  یبرخالف اون رشته ا دایسا-
 نکردم. یلفتمورد عالقه اش هست گذاشتم به درسش ادامه بده ومخا

 خونه؟    یم یچ-

خونه.  یم یبدونه چ یدوست نداره کس  یپرسند، بهتره از زبون خودش بشنو یکه همه ازم م  هیسؤال-
 ابروش رفت باال:معماست؟  یتا هی

 فکرکن.  نطوریتو ا-

 خوب!  یل یخ-

 به حسابت.  زمیکن برام بفرست تا بر ستیل یکرد نهیهز  دایسا یرو که برا ییدهایتموم خر یراست-

 حرفشم نزن.-

  یباشه، اون بعض یکس ونیداره دوست نداره مد یاخالق به خصوص هی دایکنم سا یمن تعارف نم-
تو   زمی ر یحساب بازکردم و م  هیگردونه منم  یخرم پولشو بهم برم  یرو که من براش م  ییزهای وقتها چ

بهت   وهمه ر ی نگرفت لویگردونم، حاال اگر بفهمه پول وساروز دوباره به خودش بر   هیهمون حساب تا 
 . دهیپس م
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 مونه.  یمنو وشما م نیبفهمه چون ب ستیقرارن -

 فاکتور کن برام بفرست.  یبه هرحال از من گفتن بود، هروقت خواست-

 بلندشد. دیکنم. جاو یکار رو م   نیا دیهر وقت به گوش دخترخانمتون رس-

 کجا عمو؟ -

 دنبال اون. رمیدم دانشگاه منتظرمه م دایچ-

 شام منتظرتونم.  یبرا-

 .  نیبرگردم قزو  دینشده با کیتا هوا تار گهیوقت د هیبمونه -

 من بمونه .  شی تونه پ  یدرس داره م کهیراحت باشه تا زمان   التونیخ  دایبابت سا-

 ازت ممنونم. -

 نکردم. یکار -

گذاشت: به همه سالم برسون. با هم دست  دیجاو ۀرو شون یدست ؟یندار  یمن برم کار  گهیخوب د-
 رفت...   دیدادند وجاو

  یرو م دایکم سا یل یخونه بود خ ازیکه پا یبه دانشگاه برگشته بود. زمان  دایشد سا  یم یا دوهفته
داشت با    از یاومد... پا رونینسکافه ازآشپزخونه ب وانیل  هیتو اتاقش بود. بهارگل با  شتراوقاتی. بدید

تو  وانیل دنید باآورد  رونی سرشو از تو لپ تاپ ب ؟یگرد  یم ی: دنبال چد یرفت پرس  یلپ تاپش ور م
 : نسکافه. ش یبهارگل نشست رو مبل کنار  ؟یخور  یم  ی: چد یدستهاش پرس

 !شهیداد باال: نچ! نم ییواسه خودت درست کن. بهارگل ابرو گهید یکی بده من برو -

رومحکم   وانی. بهارگل با دستهاش دوطرف لکنهیمو برطرف م یه خستگنسکاف نیبهارخسته ام ا-
 کرد.  یتر م   صیخوردن حر  یگرفته بود. عطر خوش نسکافه اشتهاشو برا

 بده!   گمیبهارم-

 کرد گفته.  خودیب  زدادی. چهره درهم کرد: ستیبرات خوب ن  نهایگفته ا زدادیمتأسفم! -
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 .  یکن تی تو رعا ییغذا میرژ دیبا نجامیمن ا یتا وقت ،یدیکه حرف گوش نم یکن  یم خودی تو ب-

 گفته؟ زدادی نمیا-

 اوهوم.-

 !یکار دارم حساب  زدادی  نیمن با ا-

 ؟یدار   کاری به اون بدبخت چ-

 کشم از دست اونه.  ی م یهرچ-

از شانس   نیا شهیم دایدوره زمونه دوست خوب کم پ  نیکه به فکرته، تو ا یازش ممنون باش  دیبا-
 ؟یهست ی دنبال چ یشده، قدرشو بدون، نگفت بتینص ی دوست نیبه پستت خورده وهمچ  زدادیتوئه 

!  یکنم اونم حساب یم هیسوسمار بعدًا تسو زدادیبا اون  ،یبا حرفهات خامم کن  یفکرنکن تونست -
 مونه بهارخانم!  یم  ادمیتو هم  ۀنسکاف

چشم غّره   هی نه؟  ای یهست یدنبال چ یگیرو بکش خوبه؟ حاال م زدادی خوب بعدًا برو   یلیبابا! خ یا-
 فردا. یشون کنم برا  میتنظ دی قرارداد هست با یسر   هیبه به بهارگل رفت: 

 ؟ یخوا یکمک نم -

 تونم.   یخودم م-

 : دی. دست از کارکشنجایا ادیشام م یبرا زدادیرفت بگم امشب  ادمیآها ! -

 اد؟ یخواد ب  یم یچ یشازده برا نیحاال ا چه حالل زاده!-

 کنه. یتالف ادی خواد ب یمزاحمت نشده م هیگفت مدت-

پسر. بهارگل از جاش بلند شد   نی هست ا شیمخّل آسا  یعن یتونم به کارهام برسم  یمن نم ادیاون ب-
بهتره   زنه؟یحرفها رو م  نیپشت سر دوستش ا یقبل رفتن به آشپزخونه گفت: خجالت بکش! کس

  و . لپ تاپ ریبه کارت برس  ذارمی و نم شمیمخّل کارکردنت م نبارمنیچون ا یکارهاتو زودتر انجام بد 
  زمی گل از تو آشپزخونه اومد:آره عزبهار  یآره؟ صدا گهید  دیقصد جون منو کرد  زدادیکنارگذاشت: تو و

 !...دیهم ۀلب غر زد: جفت تون لنگ ری تو خال. ز یزد
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 شام رو آماده کرده بود. زی شد. پوران م لیکار رسمًا تعط  زدادیاومدن  با

 شام آماده اس. زی بهارگل م-

 . یبر   یتون یم  گهیممنون پوران تو د-

  دیرفتن سمت پله ها گفت:تا شما بر  نیبهارگل ح ست؟ین دایبه سالن کرد: سا ینگاه زدادیچشم. -
 کنم...  یرو صدا م   دایشام منم سا  زیسرم

.  دادیشد ونظر م  یجاها بهارگل وارد بحث شون م یگرم حرف زدن بودند. بعض  یحساب زدادیو دایسا 
 کرد.  یساکت به مشغول خوردن بود وگوش م ازیوسط پا نیا

  ازیلقمه شو قورت داد وگفت:به لطف دوست آقا پا دایسا  ؟یکن  دایاون کتابتو پ  یتونست دایسا یراست-
 شونی! باألخره اازی دارگفت: به به آقاپا هیشد، کنا انینما  زدادیرو لب  یکردم. لبخند کج ومعنادار  دایپ
  یمزه پرون  ی: به جا خت نگاه چپ بهش اندا  هی ومدیخوشش ن زدادیکاِر مثبت انجام دادند! ازلحن  هی

دستت درد نکنه   ازجونیگفت: پا دنی گذاشت دهنش درحال جو کیترب کوچ هی شامتو بخور ! بهارگل 
خونه که   یم یچ دایدوست داشت بدونه سا یلی. خیترم جلو انداخت هیرو  دایسا یکرد یکاربزرگ

حس رو   نیاداد بپرسه اما  ی م قلقکش  ییجورا هی  ی،حس کنجکاو دهیدرسش طول کش نقدریا
رفت سمت   ازیانجام بده. دست پا ازجونیکارها که پا نیگفت: تا باشه ازا زداد یدرنطفه خفه کرد. 

با   زدادی نه یمتعجب سرشو از بشقاب بلند کرد بب  دایبلندشد: اون نه! سا زدادی محکم  ینوشابه، صدا
شامو   ینشه وبذار  زبار اون دهن مبارکت با هی شهیمعترض گفت: م  شیشگیاخم هم  ازبای بود. پا یک

  یگفت: ازکوفت کردن که کوفت کن اما بعض یشد وجد ازیطلبکار پا یچشما  خیم زدادی کوفت کنم؟ 
به زور لبهاشو بهم فشار داد تا   دای بدم؟ سا حی توض شتری ب  ای یدیفهم  یکوفت کن  دیازکوفت ها رو نبا

! چرا گهید گهیمگفت: خوب راست  یی. بهارگل با ترشرورهیش نگخنده ا زدادی ازحرف زدن 
بعد شام   دایازحرفهاشون متوجه نشد،دوباره مشغول خوردن شد... سا یز یچ  دایسا ؟ی شیدلخورم

  یخوندن شو، خودتو کشت الیخ  یامشبو ب  هیخواست بره اتاقش که بهارگل معترض گفت:جان من 
 پوست واستخون.    یشد ،یو درس بخون  ی بس تو اون اتاق بچپ 

 بمونم.  داریب دیهستند تا صبح با  نیسنگ یلیعمه جون فردا امتحان دارم درسهام خ -

دورهم  میخوا یامشب م هیآب خوردنه   یکیتو  یبرا نیبه ظاهر سنگ  یدونم اون درسها یمن م-
هم   زدادی باهات کار دارم.  نی بش ای کنار خودشو نشون داد: ب یخال  ی. با دست جااریبهونه ن   میباش
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بود به ناچار   ازیعمه وپا نیکه بهارگل نشون داد نگاه کرد ب یکرد. به مبل خال دییحرف بهارگل روتأ 
 رفت وکنارعمه اش نشست... محفل گفتگو شون گرم شده و آروم درحال حرف زدن بودند.

اونقدر   ازیپا ی. گوشهارهی برات بگ گمیازمیبگو به پا یدار  ی ز یو چ اگرهنوز کمبود   ؟یندار  یمشکل گهید-
 صحبت کردن اونها باز حرفهاشون رو بشنوه.  واشیبود که با   زیت

 خوبه.  ینه همه چ-

 .یتعارف ندار  یدونم با کس  یبدون تعارف بگو هرچند م یداشت اجی احت یز ی اگربه چ-

 ! یچشم عمه جونم! تو که از مامانم نگران تر -

 نگران باشم؟  دینبا-

 . ستین ینگران  یقربونت بشم! باورکن جا-

بگم؟ بگم نه که  یداد:چ  رونی صداش ب  یآه شو به همراه نفس ب دایسا شه؟یمزاحمت نم گهید نمیبب -
 کرد.  یفکراساس هیوضع خسته شدم عمه، کاش بشه  نی از ا گهیدروغ گفتم! د

 فهمند.  یرو بهتر م گهیبگم بره باهاش حرف بزنه؟ مردها زبون همد زدادیبه   یخوا ی! مدلمزی عز-

کارشون   یهم نگاه کنم چند بار باهاش حرف زده حت  زدادیتو صورت  شهیروم نم گهینه عمه جون، د-
 بکنم. یفکراساس هی دیخودم با دهیبه زد وخورد هم کش

 که تا حاال رفته بود.  د یفهم یاگر با زبون خوش م ؟یمثالً چه فکر -

 دونم! خودمم توش موندم.  ینم-

 پس بذاربه بابات بگم. -

از زندون درش   لیسر بابام آورد؟ با التماس و زور وک  ییاون بار چه بال ستین ادتیاصالً حرفشم نزن! -
 خوام اون اتفاق تکرار بشه.  ینم گهید میآورد

با   فته؟یتونه هزار اتفاق خوب وبد ب  یدوسال م نیتو ا یدون  یرست مونده ماز د گهی! دوسال ددایسا-
بعد  ۀدفع یبندازه، اون دفعه شانس آورد  رتی خلوت گ یجا  هی هیفقط کاف یکن یم  تی رعا  یلیکه خ نیا

 ! میکن تی کاازش ش  میکه نگرانت نباشم بذار بر ستین یا ه یثان دایسا اد؟یبه سرت ب یچ  ستیممکن ن 



  

61 
 

 هیبابا دستشه! کاف یسفته ها ی دون یتوش هست؟ توکه م  رممکنیغ هیکه   یزن یم  یعمه چراحرف-
 کار رو بکنم اون وقته گور خودمو کندم.  نیا

 گرفته؟ ادیرو هم   نجایراه ا-

 کردم نتونستم از دستش خالص بشم. یتا درخونه دنبالم بود هرکار  روزیآره! د-

 خدا به دادمون برسه...-

خودش فکرکرد:»چه   شی لحظه پ ه یبود.  رکردیافکارشو درگ کهی داشت طور یتازگ ازی پا یابر  حرفهاشون
 بهارگل هم بهم گوشزد کرده بود اما...« یخبر داره و من نه، چند بار   زدادیافتاده که  یاتفاق

 نبود. زدادی یاصالً متوجه حرفها ه؟ینظر تو چ از؟یپا یگیم یچ-

 ؟ یگفت یز یها؟ چ-

 شده؟ معلومه حواست کجاست؟  یچ ی گ یتازه م زنمیساعته دارم فک م هیبع پسر! -

 شد.   ییلحظه حواسم پرِت جا هیببخش -

 . میبند یرستوران؟ قرداد رو هم همون جا م میفردا رو ناهار ببر یمهمونها گمیم-

 همون کار رو بکن.  شهی قرارداد بسته م نیا یدون  یهرجور خودت م-

 واقعًا؟ -

 ن سفارشات شهرگرمسار آماده اس بفرست براشون. آره! درضم-

 ؟ یا گهیچشم! امر د-

 ؟ ی: چه کار دندیباال پر زدادی  یبه اون برسم. ابروها  دیکار مهم دارم با هی ستمیفردا من ن-

 . ستی! به تومربوط نهیشخص-

 ! یگفت بینه بابا! چشم بسته غ-

 پس، فردا حتمًا تموم حواست به قرداد باشه. -
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 گه؟ یموقوف د یفضول  یعن یحرف  نیا -

 ! قاً یدق-

 تو شرکت بمونه؟   یادب! اونوقت ک یب-

 بهارگل.  -

   ؟یکن  یم یشوخ -

 دارم باهات؟  یاالن شوخ-

 آخه بهارگل... -

 سپارم اونم حواسش باشه.  یم یمی نترس به عل-

 مه داشت...شب ادا مهیحاال شد. بحث شون تا ن-

که   یز ی! تو گفتن چ ازجانی: جانم پاستادیرفتن به اتاقش بهارگل روصدا زد... بهارگل مقابلش ا موقع
 رو کنار گذاشت.  دیخواست بپرسه شک داشت. ترد یم

 ؟ ینگ  یو نتون یبهم بگ یهست که بخوا  یز یچ-

 ؟ یمثالً چ-

 ؟ یا گهید ز ی هرچ ای  یمثالً مشکل-

 نه!-

 ؟ یمطمئن -

 آره!-

  یبهم بگو. از حاتم باز   ادیبرم یو از دست من کار  یدار  یوگرفتار  ریگ یوقت احساس کرد هیپس اگر -
 تعجب کرد.  ازیپا
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تخت رها کرد وبه سقف زل زد.  یچشم! با رفتن بهارگل، به اتاقش رفت و در رو بست. خودشو رو-
استرس   یزدند ول   یآروم حرف م نکهیرفت. با ا دای بهارگل وسا یتموم ذهن وحواسش به حرفها

  یعن یلب زمزمه کرد:  ریدونست. ز ی نم دایاز سا یچیکامالً معلوم بود اما ه دایسا  یتو حرفها  یونگران
داره. رو دست راست افتاد.  یراه حل هیآخرش  یز یبکنند؟ هرچ یتونند کار  یافتاده که نم  یچه اتفاق

 کرد...  یخودش کشف م  دیبپرسه با یز ی از بهارگل چ میخواست مستق ینم

وارد شد. چشماش از   دایباز وسا  هویروز از اون شب گذشت. بهارگل مشغول ترجمه بود که در  سه
بلند شد واومد طرفش، دستهاشو گرفت ونشوند رو    زشی پف کرده بودند. بهارگل نگران ازپشت م  هیگر

.  دشدن ریاز دوباره اشکهاش سر ؟یکرد هیچراگر دا؟یشده سا یپرآب کرد وداد دستش: چ یوان یمبل. ل
: باز مزاحمم شده عمه،از دستش فرارکردم؛ روز  د ی. دماغشو باال کشدیآب نوش یبه اصرار بهارگل جرعه ا 

  نیبه هق هق شد و تو آغوش بهارگل جا گرفت:عمه کمکم کن!ا لی اش تبد هی. گرشهیبه روز داره بدترم
بذار به بابات بگم   شمقربونت بکرد:  یبود افتاد به جونم؟ بهارگل ناراحت  کمرشو نوازش م یشیچه آت
 تونه کمکت کنه. یاون م

 نه نه! -

اش   هیاش شدت گرفت: عمه... من... من... بهارگل ساکت موند تا ازشدت گر هی! گرزمیآروم باش عز-
درآغوش بهارگل   دایسا دنیدرگاه ظاهر شد. ازد ۀپوشه به دست درآستان ازیدفعه در باز وپا هیکم بشه. 

اومد   اطرافاون  ینگاه به سالن انداخت مطمئن از نبودن کس  هیجب کرد. ابتدا وهق هق کردنش تع 
ازآغوش بهارگل   دایسا د؟یراه انداخت  یچه خبره؟ مراسم عزدار  نجای: اد یتو، در رو بست واخم کرده پرس

 یۀناراحت شد با دستمال دماغشو گرفت. نگاهش به صورت پف کرده ازگر ازیآخرپا ۀاومد ازجمل رونیب
جلوتر رفت نگاهش به   گهیدررفت وآمد بود دوگام د دایبهارگل وسا  نیافتاد. مشکوک نگاهش ب دایسا
رو   یز یچ  ازیپا یتونست برا یگرفت نم  نییاما مخاطبش بهارگل بود: بهار؟ بهارگل سرشو پا  دایسا

  یز یاشاره کرد:چ دایآروم باال اومد،نامحسوس با ابرو به سا ازسرشیپا ۀدوبار  یبده. با صدا  حیتوض
بود که با استرس،   یآشفته ا یدا یاپوشه رو دست بهارگل داد اما نگاهش به س ؟یداشت ینشده،کار 

 شد.  یم  زیزریتو دستش ر یدستمال کاغذ

زبون راند:   یبار اسمشو بر رو  نیاول یباشه. برا قیخوام ترجمه شون دق یرو تا پس فردا م  نهایا-
لرزانش شدند چشم  یدستها ۀمچال یدستمال کاغذ یها  زهی حبس شد ر دایسا  ۀنی؟ نفس تو س دایسا
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  یاز رو دیکش یق یشو نداشت نفس عم دنیکه چشم د فتهی ن یبرهم گذاشت تا نگاهش به نگاه مرد
 بود.  نیسرشو باال آورد اما همچنان نگاهش به زم جبارا

نداشت:   ازیجواب بده که پا دایسا یکرده؟ بهارگل دهن باز کرد جا تتیاذ یس شده؟ ک یچ-
خفه   دایسا یفرستاد صدا نییکنم! خودش زبون داره! ترسشو همراه بزاق دهانش پا یبهارخواهش م 

 : نه!دیبه گوشش رس  فیوضع

مرد روبروش زل بزنه: تو   یبه نگاهش جرأت داد تو چشما ه؟یچی صورت پف کرده به خاطره  نیپس ا-
  شتریب  ازیپا یلبها یافتاده نگران اونم. لبخند کج نشسته رو یازبچه ها اتفاق بد یکی یدانشگاه برا

 منظور.  یلبخند ب  هیپوزخند بود تا  هیشب

 . یختیبراش اشک ر  نطوریبرات خاص بوده که ا  یلیخ  تی همکالس نیحتمًا ا-

 اوهوم!-

 فتاده؟ی ن یا گهیس اتفاق دپ-

 نچ!-

بهارگل بلند شد و رفت پشت   ؟یکن  یم دییباشه! قانع شدم. رو به بهارگل کرد: توهم حرفهاشو تأ-
  زتیافتاده، نگران ترجمه ها هم نباش تاپس فردا رو م  یچه اتفاق نمی : من که باهاش نبودم ببزش یم

از اتاق   نکه یداشت، هم  ییازآشنای شه گفتن پابا نیگفت: باشه باورکردم. بهارگل با ا هیهست. با کنا
 .ادی گندش درم تیندونم کار نیدونم با ا یم یکاش بهش گفته بود دای: سادی رفت بهارگل غرّ  رونیب

 بفهمه.  یکس ستیقرارن -

 گفتم؟...   یک  نیبب  یدون  یخودت خوب م  نمیفهمه ا یم از یپا یول-

ومنتظرنشست تا    دیپوش یلباس اسپرت دارشد،یکرد. صبح زود ب یشوعمل می ازتصم ی روز بعد پا چند
منظم  ی. صدادیبه گوشش رس  دایبازشدن در اتاق سا یساعت بعد صدا  میبهارگل بره شرکت. ن

 ؟یندار   یکار  رمی: پوران من دارم مد یچی سالن پ یقدمهاش از کنار در اتاقش رد شدند. صداش تو
. زدی داشت با تلفن حرف م دای. سادیکش ی اومد. از باال سرک رونی . آروم از اتاق بدیرو نشن رانجواب پو

. لقمه  یوقت تو راه ضعف نکن هی  ردخترمی رو داد دستش: بگ یاومد ولقمه ا رونی پوران از آشپزخونه ب
آژانس  نهبرم اال  گهیگفت: دستت درد نکنه من د حیلبخند مل هیرو از دست پوران گرفت وبه همراه 
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اومد.  نییخداحافظ. پوران تا دم در بدرقه اش کرد ودوباره برگشت آشپزخونه. آروم پله ها رو پا  ادیب
 رو برداشت...  چیی وسو  دیپالتوشو پوش

دانشگاه. از   دیتا رس دیطول کش یساعت  کیبه  کیگم نکنه. نزد نوی صبح ماش یکرد تو اون شلوغ  یسع
رو کرده بود   ی... فکر هر رشته ایپزشک   ۀدانشکد ابروش رفت باال: یتا هیاسم سر در دانشگاه  دنید

 کرد ومنتظر موند...  دایپارک پ یبرا یمناسب  ی. جایاال پزشک 

بود   یانتظار  نیبه سه بود. مزخرف تر  کیبه ساعت کرد نزد  یظهرش بود... نگاه یغذا چیساندو هی
  کیضرب گرفت وچشم به در دانشگاه داشت.  نیفرمون ماش یحوصله رو ی. بد یکش  یکه توعمرش م

. با چشم دنبالش کرد. رفت  رونیکه از دانشگاه اومد ب دیرو د دایگذشت. باألخره سا گهیساعت د
  یایم یبا اتوبوس وتاکس یچ یبرا یدار  نیغّر زد: تو که ماش  رلبیاتوبوس منتظر نشست. ز ستگاهیا

بعد  قهیکنارش نشستند. ده دق گهیود. دوخانم داتوبوس خلوت ب ستگاهیعقل؟! ا  یب ۀدانشگاه دختر
اومد   یلمعمو ۀافیو ق پیقدبلند با ت  یپسر   نباریاومد و اون دوخانم هم سوار شدند... ا یاتوبوس بعد

  لشیو مشغول موبا نییسرش پا  داینشست. سا دایبه اطراف کرد و رفت کنار سا ی. پسرنگاهستگاهیا
سرشو بلند کرد و مثل   دایگفت که سا یز ی. انگار پسر چ نهی رو بب دایبود. منتظر شد تا عکس العمل سا

 دایکه اومد سا بوسکرد. اتو یپسره خونسرد نگاهش م  یکرد ول  یو شروع به پرخاشگر  دیفنر از جا پر
  یدگی بر نی روشن کرد واول  نویماش عیسوار شد، پسره هم پشت سرش رفت داخل اتوبوس. سر یعصب

 رو دور زد... 

بوق ممتمد   یشد و پسره هم دنبالش بود. صدا ادهیپ دایهفتم سا ستگاهیگذشتند.ا ستگاهیچند ا از
  یکردند وم یهم نثارش م یحرف  هاشونینداشت بعض  تی پشت سرش اصالً براش اهم ینهایماش

... بحث شون دیبرگشت و به پسره توپ  دایدفعه سا هیکرد.  بیو پسره رو تعق دایرفتند. آروم سا
که همون  یرو بکشه و ببره تو کوچه ا دایبود که پسره به خودش جرأت داد دست سا  دیاونقدر شد

قفلش کرد،   یکجا پارک وچطور  نویماش  دینبرد... نفهم   ییراه به جا دایسا یبود. مقاومتها  یک ینزد
رو   چکسی وه  یچیبود که ه ی نقدرعصبانهم تنه زد اما او یسمت همون کوچه، به چند نفر  دییدو
  غیرفت ج یم  یکی . در اون غروب زمستون که هوا داشت رو به تارسادیکوچه وا ی. وروددید ینم
کشوند   یاونو دنبال خودش م یگوسفند قربون ۀالش نیخواست، پسره ع یکه کمک م دیرو شن  دایسا

کنه. معّطل نکرد با چندگام بلند خودشو به  دایپ  یتا از دستش خالص دیرس ی به پسره نم  دایزور سا
که پسره    نیهم ؟یدخترمردم دار  کار ی ناموس چ یصداش کل کوچه لرزوند: آشغال ب سوند،ر دایسا

شده   نی... پسره مثل کتلت پهن زمیوبعد یبعد ینشست توصورتش، مشتها ازیبرگشت مشت پا
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اومد. نگاه  ینفسش باال نم  هی ازگر دایچند نفرمهار شده. ساتوسط  دیبه خودش اومد د یبود. وقت
خودم   نمتیدختر بب نیدور وَبر ا گهیبارد هی! فقط گهیبار د هیانداخت و داد زد:  سرهنفرت بارشو به پ

که مهارش کرده بودند رها کرد رو به   ییحرکت خودشو از دست کسا هی! با یکشمت آشغال عوض یم
 دنبالش راه افتاد... عانهیمط  دای. سامیرب  فتی : راه بدیتوپ دایسا

  یبود که هر از گاه دایسا یصدا  یب یها هیگر نیشون زده نشد وا  نیب یحرف  چیبرسند خونه ه تا
 شکست...   یم نویسکوت بد ماش 

خواست    دایسا از؟یشده پا ینگران ازجاش پا شد: چ ازیو پا دایسا ۀختیاوضاع بهم ر دنیبا د بهارگل 
: کجا؟ برگرد باهات کارت دارم. بهارگل نگران نگاهشون سادیسرجاش وا ازیبلند پا یبره باال که با صدا

بود که مدام طول  یبخوره. اونقدرعصب دایبده سا  اریآب قند درست کن ب  هیکرد. داد زد: پوران   یم
  دایند رو داد دست سامبل نشست. پوران آب ق نیبرگشت رو اول دایاومد. سا ی رفت وم  یسالن رو م 

شده  ی: چ دیازآب قند رو بخوره. کنارش نشست وآروم پرس  یورفت. بهارگل کمکش کرد کم
. با چهره  تپرازاضطراب تو سکوت گذش  یا قهی. ده دقدی نشن  یدعوات شده؟ جواب ازیبا پا داجون؟یسا

  هی د،یلرز  یگنجشک م  نیبهش نگاه کرد،ع قهینشست، فقط چند دق دایسا یدرهم رو مبل روبرو  یا
به حرف اومد: منتظرم! بهارگل   ازیتونست. باألخره پا یلرزشو پنهان کنه اما نم نی خواست ا  یم یجور 

  گمیباال: م  فتدفعه صداش ر هیهمچنان سکوت کرده بود.  دایکرد. سا ینگاهشون م جیوسط گ نیا
  یون کوچه دنبالت کرد؟ شونه هاش از ترس تکونبود که از دم دانشگاه تا دم ا یبگو اون پسره ک 

  از یبلند پا یبرد. اومد حرف بزنه که با صدا  یخوردند وچشماشو بست. بهارگل تازه به عمق فاجعه پ
 ساکت شد. 

کنم! چشماش, آروم باز کرد دوباره   ی: گوش مدایطرف سا دیتو ساکت بهار! با تو بعدًا کار دارم، چرخ -
! تا  نیتر ازقبل گفت: بب  یمحکمتر وجد دایکردن حال بد سا تیشدند. بدون رعا  یچشماش بارون
  بتیکه تعق هیخوام بدونم اون پسر ک یم کنهیبه حال من نم یفرق  یکن  یو خودکش یز یشب اشک بر

 بهارگل رو خفه کرد.  از یپا ی. نگاه تند وعصبگم یدفعه گفت: من برات م هیکرد؟ بهارگل  یم

برداشت واشکهاشو پاک   یپِردستمال کاغذ دیدماغشو باال کش دایکنم. سا ینم  سؤالمو تکرار گهید -
سابقمه. همچنان   یها ی خفه ونازک گفت: ازهمکالس ییخودش نداشت با صدا   یبرا ی دفاع چیکرد ه

 اخم کرده بود. 

 کرد نه پرسش. یم ییداشت ازش بازجو ازیسوخت پا دایخوب؟ بهارگل دلش به حال سا-
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 میسال ون ک ی: دیبهش توپ  یعصب   دیبه صورت کش ی که مزاحممه. کالفه دست شهیم میسال ن کی-
 ؟ ینگفت یز یمزاحمته و به عمو چ

 دونست.  یقبالً م یعنیدونه،  یبابام م-

 دونست؟  یقبالً م یچ یعنی-

ماه بعدش دوباره  کیاما  شهیبابام باهاش حرف زده بود وقول داد مزاحمم نم  شینه ماه پ-
 انیاومد در دانشگاه، با عمه در م یکم کم م یگرفتم ول ینم یجد لیمزاحمتهاش شروع شد اوا

 زدادیادامه داد:   دایشد. سا ی دوباره عصب زدادیکمک خواست. با اومدن اسم  زدادیگذاشتم اونم از
شد بعد اون حادثه  نمارستای ب  یراه زدادیو دیبارکارشون به دعوا کش هی یکمکم کرد حت  یبار چند

بهش نگفتم.بغض نذاشت ادامه   یز ی چ نیهم یبرا فتهیب  یاتفاق یکس یخواستم برا  ینم گهید
  هیکردن:   فیشروع کرد به تعر دی ند ازی ازجانب پا یمخالفت ی. وقتگمیشومن م  هیبده.بهارگل گفت: بق

 یکنه سفته ها تی کرد اگربه عنوان مزاحم ازش شکا دشیآورده بود و تهد رشی گ ییتنها ابانی خ توبار 
اواخر   نینگفته ا یز یهم تا حاال از ترس باباش سکوت کرده و چ دایسا  ذاره،یرو اجرا م  دیجاو

هم اومده. دستهاش درهم قفل شدند وبه سمت جلو خم شد:   نجایشده تا ا ادتریز یل یمزاحمتهاش خ
جواب داد: بابا بهش سفته نداده اونها رو از شّرخر   دایسا  نباریپسره سفته داده؟ ا نیبه ا یچ یبرا عمو
 دهن ما رو بسته.  قیطر نی. بهارگل گفت: از ادهیخر

نگاه بهم کردند.   هی دایبهارگل وسا گه؟یداشته باشه د  یلیدل هی دیبا کنه؟یکارها رو م نیا یچ یبرا-
  ازیپا یابرو یتا هیخانم کرده.  دای که سا  یخبط هیه خاطر انداخت بهارگل گفت: ب نییسرشو پا دایسا

چند  یۀقض  شهن نیگفت: بب  دواریصاف نشست وتهد  دیسکوت هردو رو د  یوقت ؟ی: چه خبط د یباال پر
همه  دیمن با  نبارینزد! ا یکدومتون الم تا کام حرف  چیافتاده ه یاتفاق  دمیازتون پرس یوقت  شیروز پ 

  شیفرستاد وگفت: دوسال پ نییکرد آب دهنشو پا  داینگاه به سا مین هیبهارگل  د؟یدیبدونم فهم ویچ
داد و به  رونی ... نفسشو محکم بتانداخ  ریسربه ز یدایبه سا گهینگاه د مین هی پسره از... دوباره  نیا

 ادیز دیاومد تهران وپسره رو د د یکرده بود، جاو یخواستگار  دایشد: از سا ازیاجبار چشم تو چشم پا 
  هیرو گرفت،   دیپسره اونقدر رفت واومد تا موافقت جاو یوجواب رد بهش داد ول  ومدیازش خوشش ن 

پا پس   دایسا دهیشد به دوماه نرس  یچدونم  یوپسره خونده شد، نم دایسا نیسه ماهه ب ۀغیص
بعد از اون   م یخور یفقط گفت ما به درد هم نم میدیازش علتشو پرس یزد، هرچ وبهمیوهمه چ دیکش

به خاطر کارش   یکرد، دو بار   تیبه حراست دانشگاه شکا دایماجرا مزاحتمهاش شروع شد سا
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رو به   دایسا ۀنی ح تر کرد از اون روز کی پسره رو جر ن،یاما بار سوم از دانشگاه اخراج شد وا دنشیبخش
جرأت بلند    دایحرفها توش بود. سا یل یکه خ ی، نگاهنشست دایسا یرو  ازیپا ن یدل گرفت. نگاه سنگ

 داد. هیآه بلند به مبل تک  هیبا  ازیمرد روبروش زل بزنه. پا یکردن سرشو نداشت تا تو چشما

  زیبشه. ت ینجور یآره؟ بهارگل گفت: قرارنبود ا د،یباز گذاشت  یاون عوض یشماهم با سکوتتون راهو برا-
 !یتاز  ّکهیتازه اونم چه   یخودش م ینبود حاال داره برا  ایبه عمه اش نگاه کرد: بود 

 آشغال رها شد؟  نیتا بشه از شّر ا رسهی به ذهنت م یراه حل   ای یفکر  ،یدون  یم ویحاال که همه چ-

ز  با  ی. لب بهارگل به لبخندکارکنمی که چ رمی گ یم میوباهاش حرف بزنم بعدًا تصم  نمشیاول بب دیبا-
  یکابوس نجات داد؟ از دست اون ب  نیرو از ا دایهست سا یدیام ؟یبکن  یکار  یتون  یم یعن یشد: 

 دایسا یچشما خیم ازهمیشد. پا  یتالق  ازی باال اومد و با نگاه پر از اخم پا یبه آن دای! نگاه سازیهمه چ
هم بده راننده،   تویکالس ۀبرنام ،یگرد یدانشگاه وبرم  یر ی شرکت م ۀخانم از فردا با رانند دایشد: سا

  ای یر یم زدادی با   ایفرستم دنبالت   یم  ویکی  ای یدیقبلش به من خبر م یر ی تنها نم یبر  یخواست  ییجا
 کردند.  یم منتظر نگاهش  دایشد. بهار وسا  یبهار، اگرنشد... سکوتش طوالن

  یبا زبون لبشو تر کرد: خودم م دای اون بزمچه رو روشن کنم. سا فیبرمت، تا تکل  یاگر نشد خودم م-
 حرفشو خورد.  ازیپا نی تونم... با نگاه خشمگ 

 . رمیم  شیاون مزاحم، با قانون تو پ فیباشه! تا روشن شدن تکل-

 ؟یپسره رو دار   نیا ۀ! حاال شمارنهیدرستش هم هم-

 نچ!-

که امروز خورده فردا صد درصد سر راهت سبز   ییدنبالت، با کتکها امی پس واجب شد فردا خودم ب-
 . دشیجد یکردنها دیتهد یبرا شهیم

 .یفتیدردسر ب  یخواستم تو هم تو ینم  دیببخش-

با منه، فردا  تتیو مسئول  یکن یم  یمن زندگ ۀبخوام نخوام دردسر تو به منم ربط داره چون تو خون-
حال   نیبود با ا ری دلگ ازی پا یزدنها شی از ن ؟یدیفهم  یزن ی کلمه حرف نم هی یباهاش روبرو شد  یوقت

بلند    ازیابشه. پ  ازی پا یاشکهاش جلو زشی کرد مانع ر یهم سع یگفت، با فشردن لبهاش رو یباشه ا
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با   ده،یگفت: خدا به دادت رس  یباال. بهارگل با سرخوش ۀرفت طبق  دایخراب سا یۀتوجه به روح  یشد ب
 ترسم.  یعمه، من م یبه زحمت لب ازهم باز کرد: ول دایدلم قرصه. سا گهید ازیبودن پا

گوشتتو بخوره استخونت رو دور   یفتی که به خطر ب کنهی نم یازکار ینترس! بد به دلت راه نده، پا-
آروم و به دور از چشم بهارگل از   ی بهش اعتماد کن. قطره اشک ی باشه از خونش هست یهرچ  ندازهینم

  تکمک ها منّ  نیبه خاطر ا  ازیپا یروز  هیکه  دیترس  یم نیچشمش ُسر خود رو گونه هاش، از ا
 خونه بودنش مّنت سرش گذاشته بود... یکه به خاطر تو شیساعت پ  میروسرش بذاره درست مثل ن

از پسره نشد. روز   یدو روز خبر  نی ا یگشت. تو ی رفت دانشگاه وبرم  یم ازیدو روز تموم رو با پا دایسا
رو لب داشت: سالم   یسبز شد لبخند کج  دایدم در دانشگاه، سر راه سا یلیزخم وز  یسوم با صورت 

برگشت پشت    عیحد ممکن باز شدند، سر نیصدا چشماش تا آخر دنیبا شن دایجون! سا دایسا
شون   نیب   ۀفاصلنگاه کرد. ازترس زبونش بند اومد وطناب کوله شو محکم گرفته بود. با دوگام  سرشو

  یوبلبل زبون  یشده بود  ریخوب ش روزی زبونتو موش خورده؟ پر هیرو پرکرد پوزخندش پررنگتر شد: چ 
 !یکرد یم

  انیشد. دانشجو  ازیپا ۀنیبه س نهیدفعه برگشت عقب وس هیبه بعد من زبونشم. پسره  نیچون از ا-
 یبچه ها ۀآبروش بره و سوژ نیاز ا شتریخواست ب   ینم دایصحنه داشتند، سا نیهمه چشم به ا

. دست پسره دیخوب فهم  یلیکه به اطرافش داشت خ دایاز نگاه هراسون سا نویا ازیدانشگاه بشه. پا
  ینترس کار  ؟یدیترس  هیزد: چ یپوزخند  ازی. پاسادیرو گرفت که پسره از ترس محکم سرجاش وا

جون رو   دایجون! اسم سا دایسا  تو ومنو م،یدنج باهم حرف بزن یجا هی میبر م یخوا یباهات ندارم م 
  وبا د از ی کرد. پا دایبه سا یگردش قورت داد و نگاه  یادا کرد. پسره آب دهنشو با چشما دهیکش

 داینه سا زنمیانگشت شست و سبابه صورت پسره رو برگردوند سمت خودش: من دارم با تو حرف م 
. دلش با  نیجلوتر از هر دو راه افتاد سمت ماش  دایبه زور ببرمت؟ سا ا ی یایخودت م یجون! حاال با پا

 قرص شده بود... ازیبودن پا

 یشدند. نگاهش به چشما ادهیپارک کرد وپ  ابونی کنارخ نویکرد. ماش  دایرو پ  یخلوت ودنج یجا هی
  یناقضت  د،یترس یازش م یداره و تا حدود یافتاد، معلوم بود ازپسره دل پر  دایسا ۀوآشفت یوحش

 کرد.  یم  جیرو گ  ازی آشکار که پا

به سمت راستش اشاره کرد:   ازیپسرعموش موند. پا یچشم چرخاند ونگاهش ثابت رو دایسا دا؟یسا-
انگار قوت قلبش شده بود. وارد   ستادیکرد ا ازاشارهیکه پا  ی. ازخدا خواسته به طرفسایطرف وا نیا ایب
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داد.  یک شکالت یدستور سه قهوه وک ازی رو انتخاب کردند... پا یوصندل  زی م نیرستوران شدند، گوشه تر
بخوره به خودش جرأت    دینبا وی هر چ ازیشام افتاد که پا زی بهارگل سرم شیحرف ده روز پ ادی دایسا

  دنیگفت و رفت. تا رس یلطفًا! گارسون چشم باشه ییچا شونیکیداد و رو به گارسون گفت: ببخشد 
ورفت. قبل حرف   زی م یرو  دیربع بعد گارسون سفارشات رو چ هیسفارشات هر سه سکوت کرده بودند. 

خودش. پسره به  یاونوجلو ۀوقهو ازگذاشت یپا یرو برداشت وجلو یگفت، چا یبا اجازه ا دایزدن، سا
 کرد.  ینگاه م دایحرکات سا

سرشو کنار گوش   یاندک  ۀبا فاصل دایباال رفت: منظور؟ سا  ازیپا یابرو یتا هی.  یبخور   دینبا ویهرچ-
  یگفت: م یبهت بگم پسرعمو. پسره با بدعنق  دیمن نبا نویبرد آروم گفت: به خاطر معده ات! ا  ازیپا
  یفضول نی: ادیبهش غرّ  نیازخشمگیخانم؟ پا دایسا دهیجد  سیگرمه؟ ک گهید ی کی سرت به آخور نمیب

  ،یکه تو خواست یهمون طور  زنمی گفت: من حرف نم دای دهنتو ببند تا به وقتش. سا ومدهیها به تو ن
 هیبعد  از یحرف منه. پا شونیهستند حرف ا ازخانیبه بعد زبون من پا نیبعد رو به پسره گفت: از ا

  ؟ی: اسممو بهش نگفتت گف دایبه سا  هیپسره با کنا ه؟ی : اسمت چدیازپسره پرس  دایبه سا قینگاه عم
که   یدیشد: شن یرو تن پسره نشست لحنش جد  ازینگاه سرد پا م؟یباهم داشت  یقبالً چه نسبت ینگفت

 دایاونم هست. پسره نگاه از سا یمن حرفها  یهستم پس حرفها دایگفت! از امروز من زبون سا یچ
 گفت: چاووش.   لشیگرفت بر خالف م 

:  زشدند ی م ازستونیپا یگفت. دستها یووش مغرورانه بله اکاروان درسته؟ چا ای شرولشکریپ  یعنی-
گفت:   یدر شّر و مزاحم ناموس مردم شدن. چاووش با لحن بد شرویشده، پ ینطورمعن یا یکی تو  یبرا

 درکمالکنه خوشحال بود  یپسر رو عصبان  نیتوانسته بود ا نکهیاز ا ازی! پاکهی حرف دهنتو بفهم مرت
گفت:   هیبود با کنا ازی. نگاه بد چاووش همچنان رو پاامهرهستمیک یگفت: منم آقا یخونسرد

دونست گوشش   یبود اما م کشی نگاه کرد به ظاهر مشغول خوردن ک دایبه سا  یرچشمی ز ؟یبرادرش 
 اونهاست.  یبه حرفها

همه کاره اش   یبود: مطمئن  شداریچاووش ن  نبارلحنیهمه کاره اش هستم تو رو سننه؟ ا-
  یباعث نقطه ضعفش جلو تشیرو داشته باشه تا عصبان  یکرد رو اعصابش تلسط کاف  ی؟سعیهست

 ه؟ یتو چ یطور فکر کن! نفعش برا ن یپسره نشه: تو ا نیا

 !یچ یه-

 سراغ اصل مطلب!  م یبر یچ یپس از سِره-
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 موافقم.-

  هیرضت چخوام بدونم م یمثل تو بگذرونم م یکار یعالف وب یوقت ندارم وقتمو با آدمها ادیمن ز-
مجبورش کرد   ازی پا  ضی پر ازغ ی. صدا دایسا یدختر؟ دوباره نگاه چاووش رفت رو نیدنبال ا یافتاد

:  ازقهوه شو خورد وگفت  یطرف صحبتت منم. چاووش جرعه ا گمی: بار آخره بهت مرهینگاه ازش بگ 
  نکهیا ه؟یدونم چ  یکش اومد: مرضت رو که م زیم یرو  ازیمرض ندارم، حتمًا کاردارم که دنبالشم. پا

 فهمم؟  یدنبالش رو نم ی افتاد مهیسال ون کی

. ادی از دهنت درم ی! حواست باشه چامهری ! خانم کی: هودیوسط حرفش پر ضی ... با غدایسا-
 م؟یبا هم داشت یقبالً چه نسبت  حتمًا گفتند ما امهری چاووش پر اخم گفت: خانم ک

 گهیشناختن همد یکه اونم فقط وفقط برا تی محرم ۀغی با سه ماه ص یبرام گفته، کس ویاون همه چ-
 افتاده بود. یبدجور آدم   ری! چاووش گینامزد گهیهست نم

زندون و   رهی م یمدت طوالن  یمشت سفته دارم که اگربذارم اجرا برا هی شونیخوب! من از پدر ا یل یخ-
به زندون    یکه راض یهست نقدرعاقلیا یعنی! یخوا ی نم  نویدونم که تو ا یخوره وم   یآب خنک م
 . یخان نباش دیافتادن جاو

 .دایدوباره نگاه چاووش رفت سمت سا ؟یخوا یم  یسفته ها چ یدر ازا-

  نیزد: چرا ا ی! چاووش پوزخندامهریگفت: خانم ک یازعصبیباال اومد. پا ینبه آ دایرو! نگاه سا دایسا-
 صداش کنم؟  یل یبا فام یقدر اصرار دار 

  ازیپا یزل زد توچشما ؟یخوا یم یچ گهیبگو درعوض اون سفته ها د ست،ی به تو مربوط ن  نشیا-
 شد.  ازیپا خیم دایکرد رو اعصابش مسلط باشه. نگاه سا یسع از ی رو! پا  دایوگفت : سا

 نباشه؟  دایواگر سا-

 فقط اون!-

 !شهینم-

 شه؟ یچرا نم-

 نداره! یچون به تو ربط -
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 بهم جواب بله رو بده.  دیباباش براش مهمه با یاتفاقًا به من ربط داره اگر آبرو-

 نفهم! شهیگفتم نم-

 !شهیم-

 !شهینم گمیم-

 سفته ها رو اجرا بذارم.  نکهیمونه اال ا  ینم یا گهیپس راه د-

 امکان نداره!  نیا-

برد تا   یرو م دایزنم بشه؟ عمدًا اسم سا دایکه نه سفته ها اجرا گذاشته بشند نه سا یدار  یچه اصرار -
  یخواست جلو  یخواست بگه عذاب وجدان داشت. نم  یکه م یاز دروغ ازیکنه. پا  یرو عصبان   ازیپا
  ییجا هی  اخواست بزنه رو نداشت ام  یکه م یحرف  نی به گفتن چن یلی. تماارهی زورگو کم ب ۀپسر نیا

 . دیمال ی م نیزبون نفهم رو به زم  ۀپسر  نیا ۀ پوز دیبا

 کرد. یهم منگ نگاهش م دایلحظه چاووش خشکش زد. سا هی چون اون نامزد داره! -

 بگه. ی مونده بود چ دایسا ه؟گینشست: راست م دایبگم. نگاه چاووش رو سا یخودت اصرارکرد-

 نگفته بود؟ یز یتا حاال چ   داینگاه کرد: پس چرا سا ازیبهت گفتم که من زبونش هستم! به پا-

  ؟یکه ازش خواست یاش هست کارهیزد: تو چ   یچون من ازش خواستم؟ حرف من حرِف اونه. پوزخند-
کار رو فقط وفق به  نیخواد بگه دو دل نباشه ا  یرو که م یز یچشم رو هم گذاشت تا چ  ازیپا

بود کپ کنه.   کیحرف نزد نیا دنیازشن دایهستم. سا  دایکرد: چون من نامزد سا یخاطرعموش م
شبه  هی مجّرد بود چطور  روزیتا د  داینگاه کرد: امکان نداره! سا دایبه سا دهی در یچشماچاووش با 

 نامزد دار شده؟ 

رو هم  یجنابعال دیدونستم با یدونند وبس، نم یفقط خانواده هامون م میسروصدا نامزد شد یما ب-
 کرد.  یکردم؟ چاووش هنوز باور نم یخبر م   مونیتو مراسم نامزد

وگرنه خودم   یدور وبر نامزدم بپلک نمینب گهی! دلمیسپارم به وک یسفته ها که اونو م یۀمونه قض یم-
 نمی: ازیم یپالتوش درآورد وگذاشت جلوش رو بیزندون. کارتشو از ج یها لهیفرستم پشت م  یم
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.  میبر شو کرد: بلند  دای. رو به ساریبا خودم تماس بگ یسفته ها داشت  ۀدربار یکارتمه هر وقت کار 
 از رستوران خارج شد... ازیدنبال پا عانهیمط دایسا

. دستهاشو دورخودش حلقه  دیلرز یبود بازم ادی ز نیماش یبخار  نکهیبود. با ا  نیتوماش  یبد  سکوت
 بهش کرد. رنگ به رو نداشت.  یینگاه گذرا ازیکرد. از درون سردش بود. پا

عوض   مارستانیسمت ب رشوی. مسدیلرز ی. دوباره نگاهش کرد داشت م دینشن یحالت خوبه؟ جواب -
داره...  یدونست چه درد  یچشم داشت که نم یا دهینشسته بود وبه دختر رنگ پر  یکرد... رو صندل 

از با  یشد. پا ی جور   هیباالسرش بود دلش  ازیپا نکهی. ازادیسرم د ری ز مارستانیچشم بازکرد خودشو تو ب
بله تکون داد. موقع حرف زدن انگار باهاش   ۀبه نشون ی: حالت بهتره؟ سر دیبازش پرس یچشما دنید

خشکش آروم   ی! لبهادمیترس  یحساب  دمتیتو اون حال د یچت شد؟ وقت  یی هوی سرجنگ داشت: 
 تو زحمت.  یازهم باز شدند: ببخش تو هم افتاد

 شه؟یم ی: حاال چدیخورده مکث پرس   هی! بعد یچه زحمت-

 شه؟ یم یچ ،یچ-

 اون پسره؟  یۀقض-

شناسم باألخره مجبور   یروخوب م  نجورآدمهایمن، ا ۀبذارش به عهد ،یخواد به اون فکرکن   یآها! نم-
 اومد.  نیی پا دایاز چشم سا ی. اشک ادی کوتاه ب شهیم

  یمن! با دست آزادش اشکشو پاک کرد: م  ۀگفتم که بذارش به عهد ؟یکن یم هیگر یچ یحاال برا-
 ؟ یترس یم یاز ک ؟یترس یرو تکرار کرد: م دایترسم! سؤال سا

 ؟ یترس  یاز تو! انگشت شو متعجب طرف خودش نشونه گرفت: از من؟ از من م-

 ترسم.  یم یفت یبکنه تو به دردسر ب   یپسره کار اون  نکهیاز تو نه! از ا-

 سؤال ازت بپرسم؟ هیتونم از خودم مراقبت کنم، حاال  یمن م  ،یخواد نگران باش  یآها! نم-

 بپرس! -

بپرسه. سکوت    یسؤال ن یهمچن ه ی ازی کرد پا یفکر نم دی به سقف چسب داینگاه سا ؟یدوستش داشت-
 اومد محکم گفت: نه! ازیاز سقف رو صورت پا ! نگاهشیباعث شد بگه: پس دوستش داشت دایسا
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 ؟یخوند  تی محرم ۀغیباهاش ص یچ یپس برا-

 عجوالنه! میتصم  هی ت؟یّ ازخر-

رو    ازیپا ۀ وصورت مردان دندیچرخ یحدقه م یمردمک چشماش تو ؟یکه جدا شد یدیازش د یچ-
جدا   نیهم  یتونستم کنارخودم قبولش کنم! برام سخت بود، دلم باهاش نبود، برا ی: نم دند یکاو یم

  یر یبا زبون لب ز ؟یبه خودت زد  یبزرگ  ۀچه ضرب یدون ی بود: م یسرد وجد ازهمچنانیشدم. لحن پا
  نهیا ی! االن تنها هدفم تو زندگستیمهم ن یچیه گهیوبه پنجره دوخت: د ازگرفتیکرد نگاه از پا ررو ت 

 که درسم تموم بشه وبرم سرکار! 

 نگرفت.  ی! جواب؟ی ندار  تی تو زندگ یا گهیهدف د چیه یعنی-

 دا؟یسا-

 به جواب دادن ندارم.  یلیتما م؟یحرف نزن گهیباره د نیدرا شهیم-

 ؟یبود به اون پسره زد  یاون چه حرف  ی: راست دیاخم کرده پرس  از،ی برگشت طرف پا  هویباشه! -

 کدوم حرف؟ -

اگر   ارهیرو درب  هیقض یتا ته تو فتهی حاال دوره م م؟یما با هم نامزد ی! چرا بهش گفتینامزد یۀقض-
 !شهیبفهمه دروغ بوده که اوضاع بدتر م

 ؟ یاون حرفو بهش گفتم ناراحت نکهیازا-

 ؟ یبر   شیدروغ پ نی با ا یخوا یم ی تا ک-

 .شهیمدت مزاحمت نم هیتا -

اون پسره رو   یجلو یخوا یم  نطوریا ؟یبفهمه دروغ بوده چ ؟ی! بعد ازاون چدیمدت شا هیتا  -
 ؟ یر یبگ

 هیدست من پس بهم اعتماد کن، تا اون موقع  شیاگرسپرد ،یرو بخور  یز یخواد حرص چ  یتو نم -
 بمونه. یبراش دارم، بذار تو خواب خرگوش یفکر 

 نداره!  یکه دوم هیهفت خط  هینکن  حرفتو باورنکرد! به ظاهر ساده اش نگاه دمیپسره د یتو چشما-
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شده با   یکنه!حاال چ دتیتهد یکس یبذار  ینبود یدختر  ادمه یکه  ییتا جا ؟یترس یم  نقدرازشیچراا-
 لرزه؟   یاون پسره دست وپات م دنید

  یبودم که از کس یبرسه، من دختر   بیخوام به خانواده ام آس  ی! نمونهیبابام درم یآبرو یچون پا-
 بودم؟  ینجور یبودم پسِرجهاندار؟ هان؟ من ا ینجور یحرف بخورم؟ من ا

 شدند.   ری سراز دایسا یخوب آروم باش! فعالً آروم باش! دوباره اشکها یل یخ-

 ؟ یکن یم هیگر  یچ یبرا گهید دم،یسؤال پرس هینچ! فقط -

نه!   ای میباهم نامزد  کهنیدنبال ا فتهی وم ذارهیکنار م شوی شده، کار وزندگ  یچطورآروم باشم؟ اون لعنت-
 آروم باشم؟  یگیاون وقت تو م 

کنم خوبه؟  دایپ  یراه حل اساس هیمونم تا  یدارمیتوآرامش فکرکنم! امشب شده تا صبح ب دیمن با-
  ؟ی دیدوخت ناباورانه گفت: قول م ازیدرشت وبراق شو به پا یچشما

 ؟ی کارکن ی چ یخوا ی بابا م یسفته ها ی: برادیوپرس دیدماغشو باال کش  دای. سادمیآره قول م-

 .کارکنهیدونه چ یشرکت اون بهترم  لیدست وک دمیم-

 هست؟   یدیام یعنی-

 هست.  ی راه حل  هیمشکالت  یبرا  شهیچرا نباشه! هم-

مراقب   شتریجبران کنم. پرستاراومد وسرم رو ازدستش جدا کرد: خانم ب  یروز  هی  دورمیازت ممنونم ام-
بشه دکتر دو   تی تقو دیگفت: خانمتون با ازی بود. بعد رو به پا  نییپا یلیفشارتون خ دیخودتون باش

سمت   گاهشون دای. ساهیتسو یبرا   دیبر  دیتون یکرده االنم مرخص شده م زیروز استراحت براش تجو
 ...هیتسو یگفت ورفت برا یچشم  ازیپنجره برد. پا

 دایچرا سا از؟یشده پا  ینگران زد رو دست خودش: خدامرگم بده! بازچ دایحال نزار سا دنیبا د بهارگل 
عمه حالم  ستین یز ی گفت:چ  یحالیمبل خودشو انداخت با ب نیاول یرو دایرنگ به رو نداره؟ سا

 دای. سازهتو کو فتهیم یهم روز  اطیخ  یدون  یداروها رو داد دست بهارگل وگفت: نم ۀسیک ازیخوبه. پا
 . می مصون بمون  زیکه ازهمه چ میتن هست نییرو  اریشو گرفت جواب داد: مگه ما اسفند هیکنا
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حال نداره    دایسا ینیب  یازمی! پاگهیبابا! بسه د یگفت: ا  یبهارگل حرص   ه؟یفکرکردم حرف ینطور یمن ا-
 باهاش کل کل کن! یتوهم ه

  یرو م دای خجالت بکش، سا  رفت: ازیبه پا یخوبه؟ چشم غّره ا ندازمیکل نم گهیچشم عمه خانم! د-
بلند شو    دا،یکرد: بلندشو سا دای افتاده. روبه سا یچه اتفاق یکن  فیبرام تعر دی برم اتاقش، برگشتم با

  یداد زد: من کار  باً ی تقر لهباال رفتن از پ نی ازحیشازده دارم. پا  نیکار با ا یاول تو رو روبراه کنم بعد کل
 نثارش کرد...  یا وونهی د ۀپسر هی رلبیمزاحمم نشه. بهارگل ز یندارم درضمن کس  یبا کس

به در زد ورفت داخل:   یکرد وبرد اتاقش. تقه ا رگرمیش  یوانی ل از،یشام نخوردن پا ۀبه بهون بهارگل 
ندم کار   ای عمه اش گفت: اجازه بدم  دنینوشت با د یم یز ی جلوش چ ۀاجازه هست؟ داشت رو برگ

رو گذاشت جلوش و لب تخت نشست: بخورش   ری خانم! بهارگل ش درخدمتم بهار یکنی خودتو م
 ساعت چنده؟ یدون یبدبختت گرسنه نمونه. با ابرو اشاره به ساعت کرد: م ۀحداقل اون معد

 شب!  مهین  ۀبه س قهیآره! پنج دق-

 ؟ ینذاشت بخواب  یفضول-

 افتاد؟  یاسمشو بذار فقط بگو چه اتفاق یخوا یم  یتوهرچ-

 چطوره؟ دایسا-

 .دیقرصهاشو خورد وخواب -

تونم   یاونم تو؟ نم ؟یباال: گند زد  دندیبهارگل پر  یزدم که خودمم توش موندم. ابروها یگند هیامروز -
 !ازیباورکنم پا

  یبه نظرم حرفها میباهم حرف زد یل یخ دایجمعش کنم؟ منو سا یدونم چطور  یبهار باور کن نم -
 اومد. یم  یمنطق دایسا

کرد:    یوکالفه پف دیبه موهاش کش یتونم کمکت کنم! دست یکه نم یکارکردی من تا ندونم توچ-
  یم دیرو تهد  دایوسا دیچشم خودم عموجاو یرو اعصابم رفت جلو  یلیچاووش! اون پسره امروز خ 

ازدهنم  هویبودم   یبله رو بهش بده منم اونقدرعصبان دایداده درعوض دادن سفته ها، سا ریکرد، گ
 بود.  یدنیاش د افهی مترباز موند وق هیحرف دهن بهارگل   نیا دنی! ازشنمیوگفتم ما باهم نامزد فتدرر
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اگر   کنهی و پرس وجو م فتهیازفردا دوره م ه،یپسره کارآسون  یموضوع برا نیا دنیگفت فهم  دایسا-
کنم، اگر بفهمه   یموضوع فکرم نیاومدم باال دارم به ا  یممکنه اوضاع بدتر بشه ازوقت  ادیگندش درب 

پرکرد.  اتاقوبهارگل کل  ۀدفعه خند هیمبلغش هم هنگفته.  ذاره،یعمو رو اجرا م یدروغ گفتم سفته ها
 یم یجوشه اونوقت تودار  یم روسرکهیگفت: االن وقته خنده اس بهار! دلم داره مثل س ی ازعصبیپا

 تا بهارگل خنده شو مهارکنه.  دی طول کش یکم ؟یخند

 که! یچشمشو درآورد  یزد یابروشو درست کن  ی! رفت زمنی آخه عز-

  دایپ یراه حل اساس هیداشت! بهش قول دادم تا فردا   یچه استرس مارستانی تو ب دایسا یدون ینم-
 کنم. یم

 ! ی! تو کار رو بدتر کردگهید  داستیحق با سا ؟یکارکنی چ یخوا  یحاال م-

 هی دیبا   ستیول کن معامله ن دمیکه من د یشیکردم تو ِگل! اون پسِر سر ر ی دونم مثل خر گ ینم-
فرصت رو بهش بدم وبذارم تو   نی ا دینبا شهیم دانیتازم ّکهی خودش  یوگرنه برا  رمی جلوشو بگ یجور 

که  دشده بو  ییخت، وارد ماجراسو  ازینگاهش کرد. دلش به حال پا قیبتازه. بهارگل عم دانیم نیا
موضوع قوز باال قوز شده   نینداشت حاال ا ییوازش رها زدیدست وپا م  یخودش هنوز تو بحران قبل

 بود.

 بهار؟ -

 جونم!-

 .دمیرس  جهینت هیمدت که فکرکردم فقط به  نیتو ا-

دونست تهش   یبشه که نم  ییخواست وارد ماجرا یبود نم  ازسختیپا یگفتنش برا ؟یا جهیچه نت-
  ینطور یا فتهی دست بکشه وعموش به زندون ن دایبود تا پسره ازسا یموقت میتصم یول  رسهیبه کجا م 

 کرد. یزحمات عموش رو هم جبران م ییجورا هی

   از؟ی زده به سرت پا  ؟یداد زد: چ باً ی. بهارگل تقرمیموقتًا محرم بش دایمنو سا نکهیا-

 !نهی بشم که ازش نفرت دارم اما تنها راهش هم  یزندگ هید خوام وار  یراستش خودمم نم -
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 هیبا  یخوا  یبعد م  یبه خاطراون اتفاق روپا بش یتو هنوز بعد شش سال نتونست  ازیمن! پا یخدا-
 . ذارمینم   یکینه! من  ؟یخودت فکرکرد شی پ یتو هچل؟ تو چ یخودتو بنداز  گهیاشتباه د میتصم

 .دهیهست که به ذهنم رس یبهار تنها راه-

 صرف نظر کن.  متیکنم ازتصم یکنم! التماست م ی ! خواهش م ازی کار رو با خودت نکن پا نیا-

 کنم. یاشتباه رو دوبار تکرار نم  هینگران نباش! -

با   چوقتیرو ه دایفاجعه بود اما سا هینه نه نه! منظوِر منو اشتباه برداشت نکن، موضوِع تو وسلماز -
 . یکار رو بکن  نیا دیتا آسمونه، توهم نبا نیدوتا تفاوت شون از زم نی نکن! ا هسیسلماز مقا

 مدت کوتاهه.  هی یبهار فقط برا-

 روز! من مخالفم. کیبگو  -

  دیسکوت بهارگل رو د یکنم. وقت یبگو من همون کار رو م  رسهی اگرم رسه؟ی به نظرت م یا گهیتو راه د-
   ؟یخوا یم فته یزندون ب  یها لهیپشت م دیعمو جاو یخوا یادامه داد: تو که نم

 خوام!  یمعلومه که نم-

 .  یکمکم کن  دیپس نگو مخالفم! به جاش با-

 حرف بزن نظر اونم بپرس. دا یپس اول با سا یخودتو گرفت میتو که تصم-

 . یرو تو بهتر بلد دایتو! زبون سا ۀبه عهد  ذارمیم نویا-

 از؟ یپا-

 بله!-

 ؟ی فکرهاتو خوب کرد یبدتر بش  یکه هست ینیخوام از ا   ینگرانتم، نم-

 بکنم! یکار  ن یهمچ  هیخوام  یحتمًا فکرهامو کردم که م-

 پس مراقب خودت باش. -
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 کنم.  یم  کاری دونم دارم چ ینگران نباش بهارجون م-

 ... دوارمیام-

              ************************************************** 

به خاطر پدرش قبول کرد تا   دایبه پا بود که نگو. سا یخبر مثل بمب تو روستا منفجر شد.همهه ا نیا
که   یوصلت، رو پا بند نبودند اما غافل از باز  نیخوشحال از ا  دیشرکت کنه. جهاندار وجاو  یباز  نیتو ا

با   دایبرگزارکردند. سا یامراسم ساده  از،یمادرپا ،یا به راه انداخته بودند. به خاطر مرگ حور دوت نیا
  ۀنیاز تو آ ازیرو مبل دونفره نشسته بود. پا  ازیکنار پا دیرنگ وشال سف  یکامالً ساده ولباس نبات شیآرا

  ییا فکرش جاخوند ام یبود وبه ظاهر داشت قرآن م ن یی چشم داشت. سرش پا دایبه سا عقدۀ سفر
حلقه ها رو    ۀتن داشت. گلرخ جعب  بهرنگ  یدونست کجاست. کت وشلوار سورمه ا یبود که نم گهید

که گفت عاقد   انیپو یخنده اش گرفت. با صدا  ازیکرد که پا یپچ پچ ازی گذاشت سِرسفره، در گوش پا
 یکنه که چشمش به سلماز افتاد، گوشه ا  دایرو پ زدادی به پا بود. سر بلند کرد تا  یاومدهلهله ا

 دایسوزوندن دلش فاصله شو با سا یکرد. اخم کرد وبرا ینگاهش م  ینی و با نگاه غمگ ستادهیا
 دایتماس پ  دایدستش با بدن سا  یسع دا،یکم دست برد پشت کمرسا  یلیخ ۀ کمترکرد. آروم با فاصل

زد  یشده؟ لبخند ظاهر  یز ی ت: چشد و سر از قرآن برداش دایکار باعث تعجب سا نینکنه. ا
  ینه؟ تو که نم ای میکن داشتنتظاهربه دوست   گرانید یجلو دیبرد: با دایگوش سا  کیسرشونزد

 م؟ یکن یکار رو م نیا میدار یچ یهمه بفهمند برا  یخوا

عقد خونده بشه  ۀکنم! حداقل بذارخطب یکه با حرف اونها زندگ ستیحرف مردم دارم، قرار ن  کاربهیچ-
خم شد  انیبشه. پو  ریبه سلماز کرد. کم مونده بود اشکش سراز گهینگاه د هی. ار یعاشقها درب  یبعد ادا

 و در گوشش پچ پچ کرد: خان داداش عاقد با شماست.

 اشاره کرد که آماده هستند... انی. پومیبهش بگو ما آماده ا-

لحظه  هی از ی خواد. پا یم  یلفظ ری گفت:عروس ز ادیعقد چ ۀخانم... بعد سه بارخواندن خطب زهی دوش-
کامل   یز ی آبرور هیکرد؟  یم کاریچ  دیحاال با تی همه جمع نیا ینگرفته جلو یرلفظی اومد ز ادشی

دونستم  یجلوش سبزشد: آقا داماد گرفتم برات م  یمتوسط  ییکادو ۀدفعه جعب هی. یدراول زندگ 
 دیکش یبود نفس آسوده ا  دهیوآبروشو خر   دهیبهاربه موقع به دادش رس نکهی. ازایکن ی م فراموش

نگاه بهش کرد: کادوت   هی دایعروس خانم! سا  دیی: بفرمادایوتشکر کرد... جعبه رو گرفت طرف سا
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تو جعبه قورباغه  ادته؟یرو   هامونیگفت: بچگ  واشی داینشد. سا دایمتوجه منظور سا ه؟یواقع
  نیاول یبرا  دایکش اومدند. سا ازیپا یآوردن اون روزها لبها ادیبا به  ؟یددا یو بهم کادو م  یذاشتیم

 ! یبرد یلذت م  یل یاز ترسوندم خ ؟یبخند دمیزد: با  یو از لبخندش، لبخند دیبار لبخندشو د

  یتعجب کرد.عکسها یمیعکس قد یتعداد دنیتو بازش کن! درجعبه رو بازکرد از د ه،یحاال واقع-
  یا هیهد  نی ! بهترازیبرق زدند: پا یتوش بود. چشماش از خوشحال  یروبان صورت  هیشون با   یکودک

.  آوردهرو به وجد  داینقدرسایتو جعبه بوده که ا یخودشم کنجکاو شد چ  ازیبوده که تا حاال گرفتم. پا
تعجب کرد. به هرحال دست  ی و اون روبان صورت یکودک  یعکسها دنیتو جعبه. با د دیکش یسرک

 یلحظه ا نی به موقعش. گلرخ گفت: حاال نوبت حلقه هاست. سخت تر یۀهد  نیهارگل درد نکنه با اب
بود حلقه رو   یگرفت. به هر جون کندن  ازیپا یدستشو باال آورد وجلو دایبود.سا یازش فرار  ازیکه پا

کرده. نوبت   ری بعد اون ماجرا چقدر تغ  ازیبود که پا دهیقبالً از عمه اش شن دایکرد. سا دایدست سا
  ازیکرد. پا ازیحلقه رو انگشت پا  یتماس چیکامل، بدون ه تی کنه. با رعا ازیاون بود حلقه را دست پا

 دایرو کرده بود. سا ایدن کار  نی داد انگارسخت تر رونی شو ب نیاطرافش، نفس سنگ  یایفارغ از دن 
بهش   یش قول دادم مراقب باشم. نگاه قدرشناسه اگفته به ویدرگوشش زمزمه کرد:عمه بهم همه چ

 گهیمراسم با حضور مهمونها برگزارشد. دوشادوش همد یۀاکتفا کرد. بق  یبه لبخند دایکرد: ممنون. سا
  نی: تو اد یمراسم پرس یدن سلماز تویبا د دایگفتند. سا یم  ییرفتند وبه مهمونها خوشامدگو یراه م

 ؟ی دختره رو دعوت کرد

  کیدرهم شد: نه! سلماز لبخند به لب بهشون نزد ازیپا  ی؟ به سلماز اشاره کرد. اخمهاکدوم دختره-
  ازی پا ؟یازدواج کن یزود نیبه ا یبرگرد  یکردم وقت یگفت: فکرنم  ازی! رو به پاگمیم  کیشد: بهتون تبر

  یبمونم؟ زه مرمجردتا آخرع یکه زد داغ دل سلماز رو تازه کرد: انتظار داشت یپوزخند به لب وبا حرف 
  ستیمهمونها منتظرند صالح ن  زمی نشه گفت: عز جادیا یتنش  نکهیا یبرا دایباطل خانم! سا الیخ
با   ازی. پا میزن  یبعدًا با هم حرف م  ازی. سلماز قبل رفتن شون گفت: پامیمعطلشون کن نیازا شتریب

با شما ندارم واشاره به   یحرف چی تک تک کلمات رو به تن سلماز نشاند:من ه  یسرمالحن سردش، 
.  رهیدامن اونم بگ تیترسم نحس  ی شما خاطرش مکّدر بشه م دنیخوام همسرم با د  یکرد: نم دایسا

گفت؟ از سلماز که  یشوهرم چ ید ینذاشت: خانم محترم شن دایسلماز دهن بازکرد حرف بزنه که سا
 ؟یکرد  یفاصله گرفتند هر دو خنده شون گرفت: چه همسرم همسرم م 

اسم سلماز   دنی! از شنفتهی گفتم االنه سلماز پس ب یشوهرشوهرم کرد   نی؟همچی گیچرا خودتو نم-
 هیعقد، نیدونست ا یم دای؟سای بپرسه:ناراحت شد ازی باعث شد پا  د،سکوتشیخنده رو لبهاش ماس



  

81 
 

باال  یتفاوت شونه ا ی زود بعد اتمام قراردادشون از هم جدا خواهند شد، ب ای  ری دهست  یعقد سور 
 مهمونها...  یۀبق شی پ می: نه! بهتره برادد

  باً یمراسم ادامه داره... تقر نیا یداشت که تا ک  یچشم ازساعت برنم  یمراسم سور  نیازا ازخستهیپا
:  دیبوس  ازیخوب تموم شد. گلرخ صورت پا  یلیشب بود انتظارش به سراومد. مراسم خ یها مهین

 .  یخوام مثل چشمات مراقبش باش یسپارم ازت م  ی زنته، اونو به تو م دایبه بعد سا   نیپسرم از ا

  انیهست. پو دایقول داد مواظب سا ازیکرد. پا ازیهم سفارشات الزم رو به پا  دیچشم زن عمو! جاو-
  نکهیمثل ا  یول  یکن یکردم حاال حاالها عروس  ی: فکر نمد یو درآغوش کش دیبرادرشو بوس گهید بار هی

 گه؟ید یاومد: در نبود من مواظب بابا هست  رونی کردم. از آغوش برادرش ب  یاشتباه فکر م

ندارم جز   ییآرزو چیه گهید د،یخوشبخت بش  یالبته!... خانجون هردو نوه هاشو درآغوش گرفت: اله-
از دست من خالص   یرو درآغوش گرفت: فکر نکن زن گرفت  ازیپا زدادهمیبچه هام سالم باشند.  هنکیا

 ؟ یازش فاصله گرفت: توچ  ازیموندم؟ پا یز یچ هیتو  یداداش! ول  دمیتازه بهم رس یشد

هنوز   یهم عقد کن یکن یدعروس یهم خر یشد درعرض ده روزهم عاشق بش یچطورراض  نکهیا-
  ؟یچ  یعنیراز  یدون  یم یراز! حتم هیخان!  زدادیرازه  هی نیبفهمم؟ بهارگل گفت: ا نوینتونستم ا

 ؟یوطلبکارگفت: بله!حاال که چ  سادیرازه بهارگل خانم؟ بهارگل دست به کمر جلوش وا هیآها! پس -
  یمونه بهارگل بانو! بعدًا م یخان مجهول نم زدادی یبرا یچ یگوش بهارگل برد:ه کیسرشو نزد زدادی

شونه اش   وزد ر  یکی ازی. پادیکرد  یمارمولک تو ازم مخف  ۀکه تو واون برادرزاد هیچه راز نیفهمم ا
  نقدری: آخ شاه دوماد! اازگفتی رو به پا ستادیبه بهارگل زد وصاف ا  یموقوف! چشمک یوگفت: فضول 

وقت   هیکه   کنهی داره براش جلز وولز م ورنطیکه عمه خانم داره ا هیچه راز نی خواد بدونم ا یدلم م
بهارگل درهم   یرفت آشپزخونه. سگرمه ها هیپشت به بق  ره ی کرد خنده اش نگ یسع  دایفاش نشه ؟ سا

 گهیباال: د ۀرو هل داد سمت طبق زدادی از،یپررو نشو. پا گهید گمیبهت نم یچی! هزدادی  یشد: آها
 کارت دارم...   ام،یم گهید ۀقیبرو باال منم چند دق ه،یکاف

  هیبه  لیتبد  یعقد سور  نیکنم ا یرفت گفت: براتون دعا م   یم رونیب  ازی داشت ازاتاق پا یوقت بهارگل 
عمه! بهارگل دم درمکث   یعقد سور  یگیگفت: حاال خوبه م دایدار بشه. سا شهیو ر قیعشق عم

باشه. رو به   ادتی شهیهم نویا دای سا ست،یحکمت خدا ن   یب یکار  چیکرد، برگشت وگفت: ه یکوتاه
پس   نیباشه بدون ازا یهرچقدرهم عقدت سور  گم،یم  یچ  نیگفت: تو هم خوب گوش کن بب ازیپا
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  بیدست به ج  ازی! پایهمه جا حواست بهش باشه وخوب ازش مراقبت کن دیناموست شده با  دایسا
سفته  نکهیهم  ،یگرفت یجد یل یعقد رو خ نیدر اومد: بهارجون ا کیگرفت ، تا نزد یوار یاز کمد د هیتک

عقد   نینباش که ا دواریام ادیز میشیجدا م گهیدرست بشه ازهمد دایو کاِرسا رمی ها رو از اون پسره بگ
احساس وعاطفه رادرخودم   ستم،یسابق ن ازیاون پا گهیبشه چون من د نیعشق آتش  هیبه  لیتبد

  نم ن،یزم  فتهی خوره تا ب یکه پرت بشه هوا هزارتا چرخ م یب یوگفت: س دیکش  یارگل آهکشتم. به
گرفته ها!   یگفت:عمه موضوع رو جد دایشبتون خوش. با رفتن بهارگل، سا شم، یونم ستمین دیناام

وبه آسمون نگاه  ستادیکنار پنجره ا دای. ساارهیدر ب یدست لباس راحت هیسمت کمدش رفت تا  ازیپا
  یبود نم یوابر   رهیآسمون ت یدلش مثل هوا یشد، هوا ینم دهیتو آسمون د یستاره ا چیکرد ه

 . شهیداستان به کجا ختم م نیدونست آخر ا

 ؟ یگفت یرو بفهمه: چ ازیحرف پا  ی. برگشت تا معن ینگاه کن  یتون  یم-

 . یراحت باش  یتون یگفتم لباسهاموعوض کردم م-

 ؟ یخسته شدم تو چ  یلیکردم. خودشو رو تخت پرت کرد: امروز خ  یآسمون رو نگاه م! داشتم وونهید-

 از؟ یمنم خسته شدم. اومد لب تخت دونفره نشست: پا-

 هوم!-

 زوم شد: بابت؟  دایرو سا  ازیممنونم! نگاه پا یل یازت خ-

 یبه خاطربابام تن به کار  یول  یکار رو بکن  نیا ی! مجبور نبودیخودتو وقف مشکل من کرد نکهیا-
 کنم.  یتو فراموش نم یفداکار  نی هرگز ا یبهش نداشت ی چندان لیکه تما یداد

بلند   دای. ساستیبه تشکر ن  یاز ی حاال نوبت منه کمکش کنم پس ن  دیمنم کم دردسر نکش  یعمو برا-
 !گیافتادم تو د میکنند از هول هل  یبمونم االن همه فکر م نجایبرم! زشته ا گهیشد:من د

 وسط راه برگشت: بله! دایسا دا؟یسا-

 بهت گفته؟  ویبهار همه چ  یگفت-

 آره!-

 گفت.   یف یضع ۀبل دایسا م؟یتظاهر به دوست داشتن کن  دیبا گرانید یجلو یدون  یم-
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که باهاشون راحت هستم خانجون  یتنها کسان   ام،یمن هنوز تا هنوزه نتونستم با خودم کنارب-
  یبد حیخواد توض یوسط حرفش اومد: نم نی لبخندغمگ هیبا  دایوبهارهست، ممکنه نتونم با تو... سا

خودمون  میتون یم میاریعاشقها رو درب یادا ستین  ازیازت ندارم، ن یانتظار  چیکنم! ه یدرکت م
 بدون مشکل.   میباش

شب زل زد، پا   ی کی رفت... رو دست چپ افتاد و به تار رون ی گفت وازاتاق ب یر ی شب بخ دایخوبه! سا-
. شهیراه به کجا ختم م  نیدونست سرانجام ا ینداشت ونم  ییروشنا چیگذاشته بود که ه یتو راه

  یاز با سرنوشتش ب یداد کس یاجازه نم گهیشو شعله ورتر کرد، د نهی سلمازآتش ک نیغمگ ۀافیق دنید
  ازی راست رفت کنار پا هیاومد داخل. درکه بسته شد  زدادی به درخورد و یتباه کنه. تقه ا شویو زندگ 
  دایجا پ یچ  یعنیشد:  رهیخ زدادی کردم. متعجب به  دای پ دنیخواب یبرا  ییجا هی!  ش ی: آخدیدرازکش

  حاال ،یگرفت ی ر ومثل خر ازم سوا یکشوند  نجایمنو تا ا یکش  یرو ترش کرد و گفت:خجالت نم ؟یکرد
 ندارم؟  دنیخواب یبرا ییکه موقع خوابه جا

 ه؟یاتاق مهمونها که خال-

 اتراق کردند.  نجایراهشون دور بود وشب ا   یجنابعال یدوتا از مهمونها ه؟یگفته خال یک-

 ؟ یزنی حاال چرا غر م-

سالن   ۀتو برو رو کاناپ گهیتعارف نکرد برم تو اتاقش اونوقت برگشته به من م یموزمار حت  انیاون پو-
 سوزه.  یاز کجا م  زدادی  دیتازه فهم ه؟یرسم مهمون نواز نیبخواب ا

 از ترس خودش تو رو به اتاقش راه نداده. انیپو ؟یحاال چرا جوش آورد-

 از ترس خودش؟ -

  نیهم  یبرا  برهی جون سالم درنم زنهی زبس لگد مبخوابه ا ششیپ  یبدخوابه،هر ک  یلیخ  انیآره! پو-
 ! وونهیتعارفت نکرده د

 بود!   دهیبگو آقا چرا ترس-

تو سکوت   یا قهیخسته ام. چند دق یل یوبخوابم؟ به خدا خ نیمرگمو بذارم زم  ۀکپ یحاال بذار  شهیم-
 . دیبلند شد وچراغها رو خاموش وآباژور رو روشن کرد. دوباره برگشت سرجاش خواب  زدادیگذشت . 
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 از؟ یپا-

 هوم!-

 ؟یعقد کرد  دایجان من بگو معجزه شده با سا-

 دهنتو ببند وبخواب! -

سر   ی ز ی ازهر چ ستی کرد وگفت: قرار ن زدادی. پشت به یمحترمانه گفت  ی لیدستت درد نکنه خ -
 حاال بخواب!... یار یدرب

  یمیکرد، آهنگ مال یم  یرانندگ زدادیتهران شدند...  ی در روستا موندند بعد از اون راه گهیروزد دو
افتاد که پشت سرش نشسته بود. موقع رفتن به   دایبه سا نهیاز آ ازیپر کرده بود. نگاه پا نو یماش یفضا

نش بود.  ت  یکرم رنگ یسرش ومانتو یدیروستا دخترعموش بود اما حاالهمسرش شده بود! شال سف
 دایاومد. به چاووش حق داد دنبال سا یبراقش م اهیدرشت وس یوچشما  یکه به پوست مهتاب یرنگ

ته وجودشوقلقلک   یز یچ هیلحظه  هیبود.  یآل هرمرد دهیکم نداشت وا ییبایازز یچی باشه اون ه
قرارداد است وبس! باهم دخترعمو   هیفقط  دایزد که عقدش با سا بیداد. به خودش نه 

که   یوقول فهی ندارند اما چون حاال عقد کرده اش بود بنابر وظ  یا گهینسبت د چ یوه سرعموهستندوپ
 یداد کس ی اجازه م دیبا اون بود ونبا شی کرد و حاال مسئول یازش مراقبت م  دی به عموش داده بود با

 مزاحمش بشه...

  یکی تار یخونه تو یافتاد که پشت درخت روبرو یبه مرد دایسالحظه نگاه  هیدم خونه  دندیرس یوقت
برد داخل   نو ی ماش زدادیتو دلش نشست...  یترس  هویداشت.  یکرده و چشم ازخونه برنم  نیشب کم
 تهبه بدنش داد: آخ بدنم درد گرف ی شدن کش وقوس ادهی ... بهارگل بعد پنگی رفت تو پارک میومستق

ندارم... بهارگل   ستادنیا ینا گهیقبل ازهمه رفتن تو ساختمون گفت: من که د  زدادیجا نشستن!  هیاز
  ازی ساکشو ازصندوق عقب برداشت، پا دایو رفت. سا دیساکشو همراه خودش کش زدادیهم پشت سر 

!  یچ یدوخته شد: ه نیآب دهنشو قورت داد ونگاهش به زم ده؟یشده؟ چرا رنگت پر  یز ی: چد یپرس
ساکش تو دست   دیبرگشت ود ساد،یشد، وا دهیختمون که ساکش از پشت کشراه افتاد بره سمت سا 

 هست.  ازیپا

دفعه از   هی د یپات تو خونه رس  ؟ید یخند  یوم یگفت  یبا بهارم  شیپ ۀقیشده؟ تا چند دق یچ دمیپرس-
  یچ یگیسؤالشو تکرارکرد: م یازعصبی گفت. پا یف یضع ۀ ن یرلب ی شده؟ ز یز یچ ی رو به اون رو شد نیا
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 نیکه به صورتش خورد تو خودش جمع شد، ا یزبونت حرف بکشم؟ از سوز سرد ری به زور از ز ایشده 
گرفت. از   یسرد بسوزه تا جواب نم یهوا نیدختر، در ا نیحرکت هم باعث نشد دلش به حال ا

رو   یز ینتونست چ  تچوقیکرد. ه  یم شیاش چه زود رسوا دهیرنگ پر نکهیخودش بدش اومد از ا 
  عگفت: موق  یرمکثی و با تأخ دیوهمه جا بود. لب گز ویکه حواسش به همه چ یاز ی پنهان کنه، پا  ازیازپا

 و؟ ی: کدی! همراه با تکون دادن سر پرسدمشید یاومدن

زد وچشم توچشم   ایدل به در ش؟ید یشون صورت گرفت: کجا د نیب یا هیچاووش رو! مکث چند ثان-
کرد: پشت درخت   یبهش اعتماد م دیشوهرش شده بود پس با  شیمرد روبروش شد که سه شب پ

 دای. سااطیپا تند کرد سمت درح یبدون معطل   ازیکرده بود. پا نی کم یک یخونه! تو دل تار یروبرو
پشت درخت  . ابون ی نگاه انداخت و رفت اون طرف خ هی... به اطرافش دیاما بهش نرس  دییدنبالش دو

تازه   دایکه نبود برگشت خونه. سا یرو ازنظرگذروند خبر   ابونیدوطرف خ یا قهی چند دق دیرو ند یکس
 ش؟ یدی: ددی بود، پرس دهیدم دررس

 خودش بود؟  ینه! مطمئن-

 آره به خدا! خودش بود.-

 شرکت؟  ۀ به رانند  یتو داد یدرس ۀ! برنامیخواد قسم بخور   یخوب نم یل یخ-

 آره!-

 یسر  دایسا  ؟یدیفهم  یر ی نم ییهم جا ییتنها ،یگرد  یوبرم  یر یشرکت م نی خوبه! از فردا با ماش -
نوع از جنس   نینگرانش بود ته دلش قرص شد ا از یپا نکهیگفت: باشه! از ا عانهیتکون داد ومط 

نترسه،  یز ی هست مدام از پشت سر مراقبش باشه تا ازچ یک ی  یعنی نیرو دوست داشت، ا  ینگران
 ساختمون شد... یراه  ازی محکمتر از قبل برداره ... دنبال پا شوگامها

:  دیپرس دایوسا   ازی. با اومدن پازدادی ونشست رومبل کنارِ   زیم یرو گذاشت رو ییچا یاستکانها بهارگل 
سالن گذاشت پالتوش درآورد ورفت کناربهارگل   ۀساکشوگوش دایسا د؟ییمعلوم هست شما دوتا کجا

 : چرا سالن سرده؟د یمعترض پرس ازی نشست. پا

تازه عروس وداماد گرم کنه، تا فردا هم  یرو برا  نجایپوران ورسول خونه نبودند تا ا نکهیا یبرا-
 دایسا رو از قبل روشن کرده بود اما هنوز سالن آنچنان گرم نشده بود. نهیشوم زدادی هستند.  یمرخص
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بهشون  ینگاه  هی دیعقب موندم با یلیبلند شد وساکشو برداشت: من برم اتاقم، از درسهامم خ 
 بندازم. 

  زی:همه چدیپرس  دا،بهارگلیازش خورد. بعدرفتن سا  یرو برداشت کم ییچا  ازاستکانیبروعمه! پا-
 ؟ یپرس  یم  یچ یباال: برا دیپر ازیپا  یابرو یتا هیمرتبه؟ 

 . یباش ختهیسلماز دوباره بهم نر  دنیراحت باشه که بعد از د المی خوام خ یم-

هدف ورق   یکه دستش بود وب یمجله ا زدادی تخت.  الت یمرتبه! خ  یبگم همه چ دیازاون لحاظ؟ با-
 دیبا نکهیشده، عالوه بر ا زعوضی همه چ تی تو زندگ دایرو کنار گذاشت: حاال با اومدن سا زدیم

خسته از   ازیخوام بگم؟ پا یم ی که چ یدون  یتوئه، م  ۀم به عهدمراقبت از اون یمواظب خودت باش
  یهم به نگران ی از یکه کردم مطمئنم ن  یبلند شد قبل رفتن به اتاقش گفت: من از کار  یهمه نگران نیا

 فعالً...   نم،یب  یشما نم 

خونه  یاز سر کردن شال تو  نکهیکرده بود ا دایکه سا ی ر ی ازعقدشون گذشت. تنها تغ یهفته ا سه
به پوشش   یاز ین گهیشوهرش هست و د  ازیراحت شده بود اونم به اصراربهارگل که گفته بود پا

با هم حرف   ادی شد. ز یکم کم براش عاد یاون سرلخت باشه ول  یبراش سخت بود جلو لی . اواستین
  یبرد، زبونش برا یم ازحسابیازپا  ییجورا هیکار ودرس!  ۀاونم دربار یمگر در مواقع ضرور  زدند ینم

به   نهیتوآ ی شد... بهارگل نگاه  یکوتاه م  دیرس  یمرد پر ازغرور ولجباز م نیبه ا  یهمه دراز بود اما وقت
. دم اتاق  رونی فرستاد و از اتاقش زد ب نهی خودش توآ  یبوس برا هیکه زده بود  یپی خودش کرد ازت

درگاه  ۀدرآستان دایدفعه باز وسا  هیدر  ؟یشد؟ هنوز آماده نشد  ی: چد یاز پشت در پرس سادیوا دایسا
  یفهمم. بهارگل از سرتا پا اسکنش کرد مانتو یم یهم بگ واشی ستمیکر ن  ؟یزن یظاهرشد: چرا داد م

  یمیمال  شی آرا هیبود،  دهیراسته پوش یشلوارمشک  د،ی زسف ی ر یبا شال سبزکمرنگ و گلها یشم یسبز
چه   نیجان! بب یزد:ا یاومد سوت ی م دیتو د شتریو اون قاب سبزکمرنگ بت شیی با یهم کرده بود که ز

زد: به نظرت    یحی لبخند مل دایسا م؟یبوس ازش گرفت وگفت: بر هیخودش.  ۀشده واس یر ی گیج
 اد؟ ینم  شیپ  یمشکل

 ؟ یچه مشکل-

 هست عمه خانم؟ زتونیعز ۀمنظور اون برادرزاد-
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اون دونفر   یپاها یمشغول کار با لپ تاپش بود. با صدا شهیهم ازمثلیرفتند. پا نییاون با من! پا -
  ی: خانمهااوردیدوام ن  ادیلحظه ز نیشد اما ا دایسا ییبا یآن، مست ز هیسرشو ازتو لپ تاپ باال آورد 

  یایباهامون ب دید یشما که افتخار نم  د،یخر میبر میخوا  یبهارگل تا آخر بازشد: م  شیمحترم کجا؟ ن 
 .میودمون باش الاقل خودمون به فکر خ

 د؟ یریم  یحاال با ک-

 دنی. با دادیبهش م  یلیخودش اعتراف کرد رنگ سبز خ شی بود، پ دای! نگاهش به وضع سازدادی-
کم اون شالتو   هی رونی ب  یر یم یزده بود اخم کرده گفت: وقت   رونی شال ب  ریازموهاش که از ز یدسته ا

 کرد.  دایبه سا یبکش جلوتر! بهارگل نگاه

 هی. بهارگل دیگفت و شالشو جلوکش یفیچشم ضع دای! سارونه؟یبدبخت کجا موهاش ب  نیواه ! ا-
راست   هیتموم شد  دتونیبهارگل نکرد وگفت: خر ۀبه چشم غرّ  یرفت. توجه  از یتوپ به پا ۀچشم غرّ 

رو گرفت واز سالن   دایگفت ودست سا یها! بهارگل چشم  دییا یشب ب مهین دیخونه نمون  دیگرد یبرم
!  رهیگ یم  نیکه ا رهی گ ینم رادی ازم ا نقدریوپرحرص گفت: بابام ا  زونیآو یبا لب دایرفتند. سا رونیب

 دای. سارمی گ یم  کیبه فال ن نوی بهارگل لبخندزنان گفت: من ا  اطیرفتند سمت درح یهمون طورکه م
! ازشانس  ییوزورگ گنیم نیبه ا ؟یر یگ  یم کیرو به فال ن  یبداخالق نیا ی: تو کجاسادیدفعه وا هی

 . ادیبِت مغرور زبونم بند م نیا یبدم تنها جلو

  دنی. با شن کنهی داره بهت توجه م ی عن ی دهیم ری به ظاهرت گ یقربون اون حواس پرتت بشم من! وقت-
اما اون  دینفر لغز  هی یکه دلش برا شی انگار برگشته بود به شش سال پ د،یلرز دایحرف ته دل سا نیا
 حرف ومغموم از کنار عمه اش رد شد...  یشکستش. ب  ینفر بدجور  هی

رو به بهارگل کرد و    دایبخره... سا یوچ  ادیبهش م یداد که چه رنگ یبهارگل نظر م  یشتربرایب زدادی
 بخرم.  یتر دو دست لباس راحت  نییپا من برم دو مغازه یبکن  دهاتویگفت: تا تو خر

 مواظب خودت باش!... یباشه!ول -

پول   یازهمه شون خوشش اومده بود. ول  دایچند مدل دست لباس جلوش گذاشت. سا فروشنده
برداره. پولشون روحساب   یونقره ا  ییمویل  ینداشت . مجبور شد دودست به رنگها دیخر یبرا یکاف

. نگران به دیوبهارگل رو اونجا ند زدادیاما  ،یمانتو فروش  ۀاومد. رفت مغاز رونی کرد و از مغازه ب
  ینبود. رفت روصندل زدادیازبهارگل و یخبر  یروهم گشت ول  گهید ۀنگاه کرد. چند مغاز طرافشا
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هم به مغازه ها   یرگرم کرد. گاهمنتظر نشست. خودشو با نگاه کردن به عبورعابران س یکنارآبخور 
 قهیچهل وپنج دق نداخت،یم شی به ساعت مچ یهم نگاه یکرد. هر از گاه یوجنس هاشون نگاه م 

درآورد وبا بهارگل تماس   بشی ازج و یبه اطرافش کرد. گوش  گهینگاه د هینشسته بود.  نجایشد که ا یم
  رهیفرستاد که م امکی بهارگل پ ید. برارو گرفت اونم خاموش بو زدادی نباری. ازدی گرفت. بوق آزاد م

  ابونی خ اونورپارک بود. رفت  ابونیکنار خ  نی رفت... ماش  نییمونه. از پله ها پا  یمنتظر م  نیکنارماش
تعجب کرد.    یکل ازیپا  ۀشمار دنی درآورد. از د فشیاز تو ک ویگوش  لیزنگ موبا یومنتظر شد. با صدا

 . رهی داشت باهاش تماس بگ یاگر کار   یشماره شو بهش داده بود تا درمواقع ضرور 

 بله!-

-...... 

 منتظرشونم.  نیبهشون زنگ زدم جواب ندادند االنم کنار ماش-

-...... 

 به سردر پاساژ کرد. ینگاه

 پاساژ...هستم.-

-...... 

چاووش سگرمه هاش رفت   دنی. با د برگشت پشت سرش ،یف یخف   غیجون!همزمان با ج  دایسا سالم
  رمی : گدیقطع کنه به چاووش توپ و یگوش نکهیشو پرت کرد تو صورتش بدون ا  ضی توهم، نگاه پر ازغ

   ش؟ی ! فرماکیعل

   ؟یکن یم بی : تو منو تعق دیکرد، پرس زیشد تو صورتش، چشماشو ر قیدق دای. ساادهی که ز شاتیفرما-

 فکرکن.  نجوریا-

 برد.  کتری شون راپرکرد صورتشو نزد  نیب ۀ. با دوگام فاصلیکن یم بی منو تعق یتوغلط کرد-

هستم. نگاه نفرت بارش تو   یدنبال چ یدون  ی! خوب میم،نساختیبساز می! اومدداجونیِد نشد سا -
 زنم! ی م غی دستت بهم بخوره ج یعوض  نی: بب زدیصورت چاووش دودو م
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اونقدر    دایسا ؟پوزخندیرشدیش  یدیپسرعموتو د یت! نکنه ازوق یشد یدختِربد هاینچ نچ نچ! تازگ-
 . دیشو نفهم یواضح بود که چاووش معن

 آره؟  گهید یکنی منو مسخره م یعنیپوزخند  نیا-

در نشست.   ۀر یاش رو دستگ گهیو دست د نیدست چاووش رو سقف ماش هی! دمیحتمًا دلقک د-
خورد که رو    یاز لبخند چاووش حالش بهم م یز یهر چ  شتری. برشدی وچاووش اس نیماش نیب دایسا

 لب داشت.   

  ینجور یا یسبز بپوش  شهیدوست دارم هم یزنم بش ی وقت اد؟ی بهت م  یلیرنگ سبزخ ی دونست یم-
اونقدرعقب رفته بود که به  دایکنم. سِر سا یبا اون رنگ حال م  یومنم حساب  یسرزنده ا  عتیمثل طب

 خوره. ی! حالم ازت بهم می: بروکنارعوض ختیخورد. تموم خشم ونفرت شو تو صداش ر نی ماش ۀوارید

  یاون روز با پسرعموت خوب کبکت خروس م ؟یای خودت برب ۀازعهد  یتون یم یی تنها نمیخوام بب  یم-
! زورت فقط به  یباال رفت: رذل عوض  باً ی چاووش صداش تقر ۀنیخوند! با دو دستش محکم زد تخت س 

. تو  داوم یبه چشم نم ، یکیهمه نزد  نیبود که ا کی. هوا اونقدر تاریستین یوگرنه عدد هرسی خانمها م
گشت تا   یم  یکرده بود هرکس دنبال سرپناه دنیاستخوان سوز که برف تازه شروع به بار یاون سرما

  یجدال نم نیگذشت متوجه ا یکه ازاونجا م یتک وتوک عابر  نیهم یاز سرما درامان بمونه برا
 آره؟  ینامزد دار   یشد: دروغ گفت کتریت چاووش نزدشد.صور 

 دروغ نگفتم! من واقعًا شوهر دارم. -

 ی! صورت چاووش همچنان به لبهایگیم نویا یمنو از سِرخودت وا کن نکهیا یکنم! تو برا یباورنم -
که   ازیپا دنی با د دایخورد تو صورتش. سا یشد ومشت دهیدفعه از پشت کش هیشد،    یم کینزد دایسا

  م. تمون یرو بهش داده باشند نفس حبس شده شو رها کرد وُسر خورد و نشست رو زم  ایانگار دن
با وجود   دش یاومدند، د نییمحابا پا یمقابله با چاووش ازدست داده بود. اشکهاش ب یتوانشو برا

ون کنند  داشتند ازهم جداش یسع یکرد. چند نفر  ینگاه م ازی اشکها تار شد و به زد وخورد چاووش وپا
وافتاد  ردک  ریلب جوب گ ازیپا  یپا هوی... رهی جلوشو بگ  ینبود که بشه کس  یز یچ  ازیقدرت پا یول
که با هر   ی چاووش ازغفلت و فرصِت بدست اومده استفاده کرد، بلند شد وافتاد به جون مرد ن،یزم

زدند. خشم شو تو دستهاش مشت کرد و تموم قدرت شو تو   یبر قلبش م  یمشت چاووش انگار ِنشتر 
 د،یبلند چاووش رو کش یطرف شون... از پشت موها دییو ازجاش بلند شد. دو ختیپاهاش ر
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شد رو سر چاووش: ولش کن کثافت،آشغال... چاووش برگشت، دستش محکم خورد   ادیخشمش فر
مردم باألخره اون دوتا ازهم جدا شدند.  رو. با دخالت ادهی که پرت شد تو پ یطور  دا،یتو صورت سا

خواست سمتش هجوم ببره مردم  ی م ازیداد... هر بار که پا یو فحش م زدیچاووش داد وم
  ایکشمت، گفتم   یم یبش کی وجود گفته بودم بهش نزد  یاز چاووش داد زد: ب لندترب ذاشتندینم

شوهر داره ومن شوهرشم،   گمیم  نباریاون دفعه گفتم نامزد داره ا ؟ی چ یدنبالش ک ینگفتم؟ راه افتاد
 یراست م  هی یپلک یدورش م نمیبعد بب ۀدفع گم،یصفت؟ بارآخره م یب  یبفهم  یخوا  یچرا نم

کنم! پشت کرد و رفت سمت   یکار رو م نیخورم ا یانداخت، قسم م ی که عرب ن ییفرستمت اون جا
کرد لحنش   یوپر ازخشم بود سع  یعصبان  نکهیافتاده بود. کنارش زانو زد با ا نی زم  یکه هنوز رو دایسا

سرش داد. سرش به  وارپشتیشو به د هیباال وتک  دیخودشو کش دایآروم باشه: حالت خوبه! سا
  یق یمشخص نبود. دردشو به همراه نفس عم یچ یه یک ی اون تار یکرد. تو ین درد میخاطرخوردن زم

 نشده.  میزیداد: من خوبم! چ رونیب

 ؟ یبلند ش یتون  یم-

وضعف گفت:   یحال ی افتاد. با ب یرفت وم  یم جیهربار سرش گ یکرد بلند بشه ول یاوهوم! سع-
بود که حاال  دهیخشمش هنوز ته نکش دیکش شونشی پر یبه موها یخوام! کالفه دست  یمعذرت م

تا تونست با خودش   دیکرد که دوست نداشت انجام بده. اونقدر با خودش جنگ  یرو م  یکار  دیبا
شده اش پنهان کرد، دست برد  دیکل  یکنه. چشم بست واضطراب شو پشت دندونها کشوکم   ادیکنارب

 نشه. جادیا یحرف بزنه که سوءتفاهم  یکرد طور  یحرکت از جا بلندش کرد. سع هیبازوش و با  ریز

  یکرد، نم یلرزش دستهاشو از رو لباسشم حس م دای! سایکن  هیبه من تک یتون  یم یاگربخوا -
 .  نیترک خورده آوار بشه رو زم وارید نیکنه که هرآن ممکن بود ع یبر مرد هیخواست تک

 بمونم تا حالم بهتر بشه.  گهید  ۀقیتونم چند دق یم-

تو  دایرو با اون داشته باشه... با نشستن سا  یکی زیتماس ف نیتالش کرد کمتر دایمزخرف نگو! سا-
 رفت پشت رل نشست و راه افتاد...  ازیپا ن،یماش

چپ افتاده  ۀشون یوسرش رو دهیخواب  دایروشن کرد. سا نوی. چراغ داخل ماشنگیبرد تو پارک   نویماش
  دیکش یقی چاووش سرخ بود. از خشم دستهاش مشت شدند. نفس عم یلیراستش براثرس ۀبود. گون

به  یچشم بازکرد ونگاه یفیضع  ۀبا نال دای. سامیدیشو رس  داری...بدای... سادایا آروم  تر بشه: سات
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شد هنوز دو قدم نرفته   ادهیپ ن یتشکر ازماش هیخونه با  دندیرس نکهیاطرافش انداخت. مطمئن از ا
 شد...   نیپهن زم 

سوپ ساده براش درست کن   هیرو گرفت وگفت:   وانیآب قند رو داد دستش: بفرما آقا! ل وانیل پوران
 گفت ورفت.   یحالش بهتر کنه. پوران چشم دیشا

که داشت چشم بازکرد،   یضعف ۀبا هم  دایآب قند رو بخور برات خوبه! سا نیکم ازا هیبلند شو  دایسا-
 . یبه کارهات برس یبر   یتون یحالم خوبه مشو تر کرد: ببخش مزاحمت شدم،    دهیبا زبون لب خشک

  ،یطوالن  باً یمکث تقر هیافتاد. با  ازیتازه به صورت داغون پا دایاالن حال تو مهمتره نه کارم! نگاه سا-
 ۀاز گوش یناخواسته اشک د؛یکبود شده اش. لبهاش لرز ۀگون  یدستش ناخوداگاه باال رفت ونشست رو

 رو گونه اش.   دیچشمش لغز

هم افتاد تا  یمحکم رو ازیپا ینسناس! پلکها  ۀبه روزت آورده پسر یچ  نیش بشکنه! ببدست یاله-
براش بود. آروم سرشو عقب   یحس نکنه؛ امشب، شب پر از تنش  نیازا شتری روب دایلمس دست سا

تا ورم   ارم یب  خینشست تو تختش وگفت: برم برات کمپرس  از،ی بدون توجه به حرکت پا دای. سادیکش
 یبرا یخوا یاون وقت م  یفتیپس م یحالت؟ دار  نی: کجا با اد ی. چشماش از هم باز شد پرسنهنک

از آب   یبخور فشارت افتاده... کم نی کم از ا هیآب قند رو گرفت طرفش:  وانیل ؟ یار یب  خیمن کمپرس 
 . یو پاتخترو گذاشت ر   وانیقند رو که خورد ل

 .ختهیبودم االنم ترسم ر دهیکم ترس هیمن حالم خوبه! -

 از سؤاالتش باشه. یلیخ یپاسخگو  دیکه با دیشد از نوع لحنش فهم ازیصورت پا   خیم دا؟یسا-

 ۀانداخت و با لب نییسرشو پا  دای سا  ؟یکرد یکارمیچ ن یکنارماش   ییتنها ؟یوبهارنبود زدادیمگه با  -
 کردن. یپتو شروع کرد باز 

داشتم... تموم ماجرا رو مو به  از ین  یدودست لباس راحت هیوعمه رفته بودند مانتو بخرند منم  زدادی-
  ضیشد. پرغ دهیاش کوب گهی مشت شد ومحکم به کف دست د ازیکرد. دست پا فیمو براش تعر

 !تی مسئول یب  زدادی: دیغرّ 

 هی میاومد: بر نییومده که نتونستند جواب بدن! ازتخت پا ا شیبراشون پ یکار  دینگو! شا  ینجور یا-
هم   ازیپا یبرا ینگران  نیاتاقو ترک کرد. ا ازی. قبل از پاکنهیبذارم رو صورتت وگرنه ورم م   خیکمپرس 
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اگراون   یاعتماد کنه حت یزن چیخواست بعد اون اتفاق شوم دوباره به ه یبود هم نبود. نم  ندیخوشا
 باشه ...  دایدختر، سا

باهاش نداشته باشه...   یک یزی کرد تا فاصله شو حفظ کنه وتماس ف شویباز، تموم سع دایسا
خنده اش گرفت: خوب کتک خوردن درد داره  دای! آرومتر. ساکنهی : بابا درد مدیسرشوعقب برد ونال 

  هب یچ نی بشه بب   لیذل  یوگفت: اله که ناز ونوازشت کنه. پوران چهره درهم کرد ی! انتظار نداشتگهید
 روزت آورده آقا!  

 نیا ای گفت: پوران جون ب دای! ساشی آت  نیتو ا زیبر  زمیه یتو هم ه دهیم ری کم گ دایپوران، سا-
  دایمعترض گفت: بده خودم مگه بچه ام! سا ازی. پاذارهی به خودش باشه اصالً نم  ر،یکمپرس رو تو بگ 

 بعد برگشت.   قهی چند دق خچالیکمپرس رو داد و رفت سمت 

قصد کشتنمو  یبه قرص کرد:مطمئن یاخم کرده نگاه ازی! پاکنهیقرص بخور دردتو کم م نیا ایب-
 نم؟ کار رو بک نیا یچ یرو بهم وصل کرد:خدا نکنه! برا داینازک سا یابروها یف یاخم ظر ؟یندار 

 !یر ی آخه هنوز مونده تا دکتراتو بگ-

رو داد دست  وانیفرستاد. ل ن یی آب پا یوان ی... قرصو با لشهیبخور دردت کمترم نویمزخرف نگو! ا-
 صورتش برداشت.  یپوران و کمپرس رو از رو

رفت در   عیزنگ خونه اومد. پوران سر یبسته. تو کل کل کردن بودند که صدا خی ! صورتم هیکاف گهید-
  ازیبا عمه نداشته باش! پا یکنم کار  یگفت: خواهش م   ازیپا یبرزخ  ۀافیق دنی با د دایرو باز کرد. سا

 دای. سادی چ یتو آشپزخونه پ  یبد یوصدا نی زم یوارونه شد رو  یاز جاش بلند شد که صندل یطور 
  انینداره! بذار ب یر یکنم! به خداعمه تقص یخواهش م  ازی هول کرده گفت: پا ره یکرد جلوشو بگ  یسع

. دو دستشو ازهم باز  دندیشده بعد درباره شون قضاوت کن! دم درآشپزخونه رس  یبدن چ  حی تو وتوض
  قتش! االن وازیکنم پا یملتمس شو بهش دوخت: خواهش م یچشما ستادیا ازیپا یکرد وجلو

  یجواب  ی! وقتشمیمن الل م یباش به حرفهاشون گوش کن اگر قانع نشد  باشه؟! تو فقط آروم  ستین
  دایواز کنار سا  دیکش یق ینفس عم ازیکنم! پا ینگرفت دوباره التماسش کرد: خواهش م ازیاز طرف پا

  شستفرستاده و رفت ن رونیبه ب ی نفس پراضطراب شو بصورت آه  دایگذشت و رفت تو سالن... سا
 به صورتش کرد. ی. دوباره نگاهازی رو مبل کنار پا

 . دایبرگشت رو سا شی نگاه تند وعصبان کنه؟ی هنوز درد م-
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سکته کنم چه برسه به اون بنده خداها! در  کهی ات نزد افه یق نیا دنیمن با د ؟ یآروم  یعنینچ! االن -
 بود...  زدادیاومد تو، پشت سرش  دهیسالن بازشد و بهارگل رنگ پر

! بهارگل لبشو  هیعصبان یل یگفت: خ واشیاشاره کرد  ازی اومد وبا ابرو به پا رونی از بغل بهارگل ب دایسا
وبهارگل   دایسا د؟یما رو تنها بذار شهیرو به دخترها کرد وگفت: م زدادیگاز گرفت وآروم نشست. 

خم   ازیپا تزانوهاش ستون و سم   یکلمه حرف زدن باهم رفتند آشپزخونه... آرنجهاش رو هیبدون 
داد   یهم برات ندارم، دوست دار  یمنطق  حیتوض چیه  ،ی هست یعصبان  یلیدونم از دستم خ یشد: م

  ازی دونم حق با توئه.  لحن پا یندارم چون م ی من حرف یز یهرچ ای یکن  یکتک کار  ،یفحش بد ،یبزن 
بود،    نهایازا شتریب  ت،انتظارم از زداد؟ی کنند  یم یامانتدار  ینجور یشد: معلومه حق با منه! ا طلبکارانه
همه   یبودم اون چاووش ب  دهیاگر سرنرس یدون ی روبهت سپردم، م  دایکردم سا  نانیبهت اطم

 یالتها جلو نیبه صورت داغونش کرد: توهم ع یاشاره ا زدادی کرد؟  یم یادی چه غلط ز یزوعوضیچ
 !  یبه کتک کار  یمردم شروع کرد

نداشته باش!   یترآورد: خواهشًا به بهارگل کار   نییصداشو پا زدادیکنم؟  قشیتشو یخواست  یپس م-
 صد بار مرد وزنده شد.   نجایا میتا برس  رهیتقص   یوسط ب نیاون ا

بتونه   دیبا شهیکه بهش محّول م ی ت یمسئول رهیبگ ادی دیتو به فکرخودت باش چون دارم برات! بهار با -
  یدست من امانته! عمو بهم اعتماد کرده و سپرده دست من، نم دایسا اد،یازعهده اش برب یبه خوب 

 یچ مفهم یتکون داد: خوب م  یسر  زدادی! فتهی ب یاسم من روش هست براش اتفاق یخوام تا وقت
 نشده هستند. ین یب  شیپ ی عن ی ادیم شیکه ناخواسته پ فتهی م یوقتها اتفاقات یگاه ی ول یگیم

  نیکم رون یچاووش پست فطرت اون ب  یدون یم کهیاتفاق حتمًا ناخواسته بوده آره؟ درحال  نیوا-
 رو بزنه.  ششی بندازه ون ری تنها گ ییجا  هیرو  دایکرده تا سا

دستت امانته!  دایسا یبگ یخواد ه یهم نم خوام؛ تو یخوب! متوجه اشتباهم شدم ومعذرت م یل یخ-
  نیبا دو انگشت شست وسبابه محکم ب   ازیومنم تو ذهنم سپردمش. پا یصدبار گفت  شتریتا حاال ب نویا

ندارم   یفرق چیخوام درباره اش بحث کنم اونقدر خسته ام که با جنازه ه یدو ابروشو فشرد: االن نم
به   دیبرداشته شدند تا رس نی. بلند شد. قدمهاش سنگدیشام صدام نکن  یکم بخوابم برا هیباال   رمیم

باشه و پله ها رو باال   یشرکت حواست به همه چ امیم رتری! فردا دیپله ها، برگشت وگفت: راست
 زدادی ؟ یکن ومشآر یشد؟ تونست ی: چد یآروم وارد سالن شدند. بهارگل پرس دایرفت... بهارگل وسا

  یدونه قراره فردا چه اتفاق ی: فعالً آرامش قبل ازطوفانه خدا مدینداشته اش کش شیبه ر یدست
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طرف صورتش قرمز بود.   هیافتاد  دایبه صورت سا زدادینگاه   ؟یچ یعنی نی : ادیپرس  دای! سافتهیب
! بهارگل ولو شد  اههطوفان بزرگ تو ر هی یعنی نیا-خودش عذاب وجدان گرفته بود.   یازسهل انگار 

 اد؟ ی از دست من برم یگفت:  کار  دایرومبل: خدا به داِد منه بدبخت برسه. سا

کار   نیآروم بشه! بهارگل گفت: آره عمه! ا دیتا شا یبراش حرف بزن  زیر هیو  ینیور دلش بش  نکهیا-
گرفت.  خنده اش  زدادی گه؟ید  یبکن   شیکار هی یبتون  دیبا یکار روخوند نیخودته ماشاءا... درس ا

 زدادیوبهارگل در رفت وآمد بود که  زدادی نیب دایگفت: االن وقت خنده اس؟ نگاه سا یش یبهارگل آت
افتاده  لیازدماغ ف ۀوبم اخالق برادرزاد  ریکارخودته انگار بنده خدا با ز یگیدامیبه سا یگفت: آخه طور 

گفت:   یبهارگل با دلسوز  وار؟یگچ د نیرنگش شده ع ین یب  ی: نمداکردیات آشناست! اشاره به سا
کرد   یسع  زدادی. یبشناس هرتو! حاال حاالها مونده تا شویدراکوال ازدواج کرد  هیبرات عمه! با  رمی بم

اونقدرها هم بد  ازیگفت: پا دایرو به سا  ؟یترسون  یدختره رو م ینخنده به بهارگل تذکر داد: چرا الک 
.  شهیمثل موم تو دستهات نرم م ادی ش دستت بقلق داره که اگر قلق یهست ول  یکم جوش هی ستین

گفت: فقط طرف   زدادیکنم.  سهاموعوضبهارگل خسته ازاتفاقات امشب از جاش بلند شد: من برم لبا
  دیشام با یباال رفتن ازپله ها گفت:برا نی خوره. بهارگل ح یکه گفت شام هم نم  ینر  انیرژیاون ش

 یهر چ زدادی وگفت:  زدادینشست رو مبل مقابل  دایگرسنه بمونه؟ سا دیرفته نبا ادتیبشه  داریب
  ازیداد باال: اگربگم که پا ییابرو زداد ی. شناسمشب شتری خوام ب یبه منم بگو! م  یدون یم ازی پا ۀدربار

بفهمه، قراره من کشفش کنم! اونم کم کم!   ستیزد: قرارن  ی نیلبخند نمک   دای. ساذارهیزنده ام نم

 !ازیاال پا  گنیهمه بهم م نویا–. یهست  یدختر زرنگ ادیزد وگفت: خوشم م یعنادار م ازلبخندیپا

 به زرنگ بودنت اعتراف خواهد کرد. یروز  هیاونم -

 نه؟  ای  یگیحاال م  رسه؛یاون روز هرگز نم -

دست راستشو  یشینما دایکه نفهمه من درباره اش برات گفتم؟ سا یدیاما قول م گمیازگفتن که م-
 نیاز ا ازی. پادیرابطه نخواهد فهم نیدرا یز یچ ازیپا دمیبرد باال و گفت: به شرفم سوگند! قول م

 ؟یدراکوال افتاد نیکشف کردن ا ادیشده   یخنده اش گرفت: حاال چ دایحرکت سا

 ! یکنجکاو یتو فکر کن از رو-

 خوام! یقانع کننده م لیدل هینچ! نشد! -

   ؟یوبگ  ینکن  تیّ اذ نقدریا شهیِا م-
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 !شهینه نم-

 کنم!  یخواهش م زدادی-

 نگم؟ شهیمظلومانه گفت: نم  دایفروشم؟ سا یدارم م  یبدونم دوستمو درعوض چ   دینبا-

 نچ! جان تو راه نداره!-

 !زدادی  یلوس یل یخ-

 ! نیگیبهم م نوهمهیا-

 کمک کردنه!  یخوب توفکر کن برا-

بدست   ی برا  یول  دیکش یخواست بگه خجالت م یکه م  یز یازگفتن اون چ دایبازقانع نشدم! سا-
حال   نیغرورش بود با ا ۀتراز کف ن یدوست داشتن سنگ  یترازو ۀبود. کف یهرکار  ازحاضربهیآوردن پا

  هجالب شد: چ زدادی یحان کنم. براامت ازیبا پا موی خوام شانس زندگ  یپا رو غرورش گذاشت وگفت: م
 زدادیخواست   یشد. نم یبراش سخت تر م شتریرفت حرف زدن ب یرو؟ هر چقدر جلوتر م   یشانس

 ن یدر ا یز یچ

رو بشنوه از دوست   دایخواست حرف دل سا یم زدادی داشت.  اجیبه کمکش احت یبدونه ول  مورد
  یبود آروم لب زد: م نیی گرفته وسرش پا یشالشو به باز  ۀلب دایبشه. سا ازمطمئنیداشتنش به پا

من باشه، نذارم   یمال خودم کنم، فقط مال من باشه، نگاهش برا شهیهم ی رو... برا ازیخوام... پا
به   نیرو ازهم بازکرد: آفر زدادی یلبها یبشه وناراحتش کنه و دلشو بشکنه. لبخند کیبهش نزد یسک

 ؟ی تا به خواسته ات برس  یپات کن یآهن یکفشها دیبا  یوند  یم ی! ولازی تو وخوش بحال پا

بار   هی دهیکش  یسخت یل یخ  ازی! پادایسا نیخم شد تو صورتش زل زد: بب  دایطرف سا زدادیدونم!  یم-
  یاگر اونو عاشق خودت کن  یدون  یتوانشو نداره، م گهیباردوم د یشکست خورده برا شیتو زندگ 

  لمازدونم س یخوب م  ؟یکن یم سهی رو قطع کرد: تو منو با سلماز مقا زدادیحرف  دایووسط راه... سا
! فرصت  زدادی یخبر ی هست که تو ازشون ب ییزهایچ هیشناسم،   یشماها م ۀ! اونو بهتر ازهمهیچه آدم

که  زهی اونقدر برام عز م،یخون هست هیپسرعمومه، از  ازیکنم، پا  یم فیبرات تعر ویروز همه چ هیبشه 
اش مهم   هیبق  نراه کمکم ک نیکنم فقط تو ا  تشیچه برسه که بخواد اذ ستمی نش نحاضر به آخ گفت

 نگاهش کرد.  قیعم زدادی ! ستین
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 خبرم؟ یکه من ازش ب  یدون  یم یچ-

کنم اما به  یرو داد: باشه! کمکت م دایجواب سا  ریبا تأخ زدادیاما االن نه!   دمیبهت قول م گمیم-
 . یبش  کیبهش نزد گهید ذارمیونم  یبا من طرف یبش  شیکه اگرباعث ناراحت  یشرط

 ! با اومدن بهارگل حرفهاشون نصفه موند. گذرمیمن ازت نم یبش  شیتو باعث ناراحت-

 کنم... داریرو ب ازیبلند شد: به پوران بگو شامو آماده کنه من برم پا زدادیشام آماده نشد؟  نیا-

                   ******* *********************************** 

کرد...  ی هماهنگ م  دیبره ازقبل با رونی ب یتنها با کس  دایاجازه نداد سا ش،ی پ کماهی یماجرا بعد
باهم  ازیبود که بهارگل وپا دایبه تهران اومده بود. تو خونه سرگرم حرف زدن با سا یکار  یبرا انیپو

مبل انداخت شالشو ازسر   یخودشو رو یکرد بعد باخستگ یروبوس   انیوارد شدند. بهارگل اول با پو
بهش گفت سپس با   یدیخسته نباش  گهیبار د هی انی. پوفتمیدارم پس م  ی! ازخستگشیدرآورد: آخ 

 گفت ورفت.  یدیآورد وخسته نباش ییبرادرش دست داد... پوران براشون چا

 داشت.   ینگاهش به اون سمت رفت، نشسته بود وچشم ازش برنم دایاس یبا صدا ؟یخوب -

وجلوش   دیازجاش پر یمثل قرق دایسا ؟ی: امروزکالس نداشتدیدرآوردن کتش پرس  نیممنونم! ح-
رو   یکت رو بهش داد: مچکر. لبخند دیبا مکث وترد ازی: نه! پا ره یدستشو درازکرد تا کت رو بگ سادیوا

داد دستش.  مروه  فیک دهیباال پر  ییبا ابرو ازیبرم بذارم تو اتاقت. پا یبده م  فتمی اومد: ک دایلب سا
بهت   یلینگو خ  شه؟ینم  داشیچراآقا اون طرفها پ گمی: مدیکش  یسوت انیرفت طرف پله ها. پو دایسا

  انیکرد وصاف نشست: چه خبر؟ بابا وخانجون خوبند؟ پو انی نثارپو ییخفه شو هی! گذرهیخوش م
 یگرفت: خودتم م ور  انیپو یۀکنا ازیبزرگشون! پا ۀنو یها  یشو مزه مزه کرد وگفت: ازاحوالپرس ییچا

که دوباره پا تواون خونه بذارم به خصوص  فتهیب  یاتفاق خاص  نکهیمگه ا ستمی ن  ایمن اونجا ب یدون
بحث   نیدادن به ا انیپا یداد برا هی. بهارگل رو دست راست تک کنهیم تمیمامان اذ  یخال  یکه جا

عمه   نجاستیکرد: فعالً خبرها ا  ازیاشاره به پا انیپو ه؟ینکنه خبر ؟یشد  لیسه ۀگفت: ستار  هودهیب
دونم وتو    یبلند شدم من م  ؟ینزن هیقدر کنا نیا شهیاخم کرده گفت: م ازیبهتر؟ پا  نجایجون! کجا ازا

 ها؟!  

تازه خانجون بدبخت   شه،ینزنم روزم شب نم هیکنا یک ی اگر به تو  یعنیجون تو راه نداره داداش! -
نوه اش تو   نهی بب  ستین نجایکه ا فیاونجا خودشو کشت ازبس بگه نوه ام ِال هست وبل هست،ح
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  ۀبه همراه آه ونال یبلند باً یتقر یبعد با صدا کنه؛یم  یخودش پادشاه  یقصرش نشسته وداره برا
  ۀنو نی ا ایمن بدبختم  ینی که بب ییکجا ه؟یخال   نجایکه جات ا ییخانجون کجا یداد زد:آ یشینما

 شهی! چه خوش به حالش مانیپو ین یبب یایب  دیکرد: با  ادتریداغشو ز ازیخجسته دلت؟ بهارگل هم پ
به   یتو دلش بشکن بشکن ی! آشه یتو دلش قند آب م یچرخه! آ یمثل پروانه دورش م  دایسا یوقت

 یشتر ی کرد. بهارگل با آب وتاب ب  یگرد شده فقط بهارگل رو نگاه م یبا چشما ازی که نگو! پا پاست
  ره،یگ ینم  لیرو تحو یکس گهی ! برو به اون خانجون بگو نوه ات دان؟یادامه داد: جونم برات بگه پو

از دهنش  دای صدتا سا گهیم دایسا  هیاز آسمون افتاده براش،  یبوده تلپ دایسا هی ای دن نیا یانگار تو
هم وسط  دای... سادایشام وناهارش شده سا دا،یروزش شده سا دا،یشبش شده سا ن،روی ب  زهیر یم

بهارگل قصد نداره  دید یداد. وقت  یعمه اش گوش م  یبود وبه حرفها  سادهیوا  نهیپله ها دست به س
 هیچرت وپرت ها چ نی! آخه ایبس کن  شهیاومدن از پله ها گفت: عمه م  نیی پا نی ح ادی کوتاه ب

قبلش   ی. اومد نشست سرجاتهیحرفهات همه اش واقع دارهیبرش م الیندونه خ  یهر ک  ؟یگیم
 نشست. 

  ازیداد. پا یبهارگل گوش م   یلبخند به لب همچنان به حرفها انی! پوقتهی! حقزمی عز هیچرت وپرت چ -
! بهارگل انشگت شو سمت خودش گرفت:  گه؟ید میشیگفت: بهارجون آخرش که باهم تنها م دواریتهد

خودش    التیّ به تخ  شترینذاره بهارگل ب نکهیا یبرا دای. سا ازجونیاونم با تو تنها بشم؟! عمرًا پامن؟ 
 دایطرف سا انیچه خبرپسرعمو؟ مامان وبابام خوب بودند؟ پو گهی: ددیپرس انیدامن بزنه از پو

 هنوز مونده تا تموم بشه؟ د؟یبرگشت: حال همه خوب بود، سالم هم رسوندند تو َدرست به کجا رس

  یعلت هیدونست اومدن برادرش به تهران  یازم یازش مونده. پا گهیدوسال د ام،یبا درسم کنارم -
 داشته. 

  ی! لبخند کجستین لی دل یب نی همچ نجایدونم اومدنت به ا یسراصل مطلب، م یبهتره بر  انیپو-
 جا خوش کرد.  انیپو یلبها ۀگوش

 !   رهیگفت: انشاءا... که خ ازی. پاستین لی دل یب  نینجاهمچیم به ااومدن ید یزود فهم ادی خوشم م-

 نگاهش کرد.   یسؤال ازیداره. پا یتو بستگ میبودنش به تصم  ری خ نی ا یکه هست ول ری خ-



  

98 
 

اگر   د،یمشخص کن تونیعروس یرو برا   یروز   هیباهاتون حرف بزنم تا  امی راستش بابا ازم خواست ب-
.  تونیسر خونه وزندگ دیبر عیکه سر رهی درنظر بگ یخیتار هیسرتون شلوغه خودش  ای دیکن  یوقت نم 
   ه؟یگفت: چه عجله ا یازعصبیلحظه درهم گره خورد. پا  هی دایوسا  ازینگاه پا

 دونم! یمن نم-

  ویزندگ ۀخوام هم دغدغ یمونده نم یباق دای! هنوز دوسال از درس سادایدارم نه سا شوینه من آمادگ-
 نی شترازایخوام افکارم ب  یهست نم  ختهیبهم ر  یکاف ۀه هم درسشو، فکرم به اندازداشته باش

  یدستهاشو باال برد وگفت: من ب انیبشه. پو یقراره چ ندهی دونم درآ یبشه که نم یرمسائلیدرگ
 ! نیخوان که براشون ببرم هم  یم یجواب قطع هیکارها ندارم فقط   نیبه ا یوکار  رمیتقص

 رو که بهت گفتم بهشون بگو.   ینیهم-

وسط    ازیبلند شد وجواب داد. پا دای زنگ تلفن، سا یرسونم. با صدا  یبهشون م  غامتویفردا که رفتم پ -
 گوش سپرد.  زد،یکه با شخص پشت تلفن حرف م دایسا یوبرگشت به حرفها سادیپله وا

 بله!-

-...... 

 بله.-

- ..... 

 کرد.  یآلود نگاهش مبود که داشت اخم  از یبه پا دایسا نگاه

  یگذاشت سرجاش. دوقدم ازتلفن دور نشده بود دوباره صدا و ی. گوشیمحترم اشتباه گرفت ینه آقا-
دوتا   یکیسرجاش موند. پله ها رو   دای. سادمیازاون باال گفت: من جواب م ازی زنگ تلفن بلند شد. پا

 کرد وبا چند قدم بلند خودشو به تلفن رسوند.

 بله؟ -

-...... 

 آره!-
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-...... 

 ؟یدار  کار یچ شونیبا ا ر،ی نخ-

-...... 

 نذاشت.  یپشت گوش  یبذاره که صدا  ویزنگ نزن. خواست گوش نجایهم به ا گهید شه،یگفتم نم-

-..... 

 چشم داشت. ضیپرغ ازیهمچنان به پا دای! سایعوض ۀکی حرف دهنتو بفهم مرت-

-..... 

 آره شوهر داره ومنم شوهرشم!-

-..... 

 حرفتو بزن نه پشت تلفن. یحضور  ای ب یمرد-

-..... 

رو تلفن. از   دیکوب  ویکنم، محکم گوش   یم تی به جرم مزاحمت ازت شکا یزنگ بزن  نجایا گهیبار د هی-
نگاه به   هیسا کت،  انِ ینگاه به پو هی  دایدارم. سا اتاقم کارت ایگفت: ب  یگذشت عصب ی که م دایکنار سا

 راه افتاد... ازیدنبال پا  یحرف چیبهارگِل نگران کرد. بدون ه

وارد شد و در   نیشمرده وسنگ یی. با گامهاذاشتیبار، پا توش م  نیاول یبود که برا ی به اتاق نگاهش
وسط اتاق   فیبالتکل دید ی. وقت نهیبش داهمینشست لب تخت ومنتظر شد تا سا ازیرو بست. پا

 اه مبل نشست،جرأت نگ  نیاول ی! نگاه ازاتاق گرفت و روگهید نیبش  ؟ییسرپا یچ یگفت: برا سادهیوا
  یبه آتشفشان  لیکلمه حرف زدن تبد هیبا   دیترس یپسرعموش رو نداشت، م یبرزخ  یکردن تو چشما

حرفهاش مدفون بشه.   یازگدازه ها یبار  رکولهیآن ممکن بود فوران کنه و زازخشم بشه که هر 
  یل یآرنجش نشست رو زانوها و چونه اش مهمون دستهاش شدند از نوع حرف زدنش معلوم بود خ

  دایسِرسا ؟یهم داد یرو به کس نجا ی ا ۀ: شماررون یاتاق نره ب نیگرفته تا صداش از ا ودشوخ یجلو
  یگفت: اونقدرها هم با کس  یمکث نسبتًا طوالن  هی آروم باال اومد و تو سکوت نگاهش کرد بعد 

بهشون دادم نه   لمویشماره بدم، اگرهم دادم شماره موبا  یکه بخوام به شخص خاص ستمین  یم یصم
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تا اومد رو صورتش نشست: پس    دیبه گردن کش یداد کالفه دست رونی ب ی. نفسشو با خستگرو  نجایا
 رو ازکجا آورده؟  نجایا ۀشمار کهی مرت نیا

 دونم! یمن نم-

  دن،یهست نه پرس ییبازجو هیشب  شتریرفتارش ب دید ی وقت دایدونه؟ سا یم ی پس ک   یدون یتو نم -
کم نرمتر   هی  شیپ ۀقینسبت به چند دق ازی رفتار پا ؟ییبازجو ای  یکنیسؤال م یبهش برخورد: االن دار 
با   همخالفت کرد ک دای. سارمی برات بگ دیجد ۀشمار  ه یتا  یکنی خاموش م تویشد: از فردا خط گوش 

با   یادیجاش هم ز نی بشنوم، تا هم یحرف اضافه ا چی خوام ه  یروبرو شد: نم از یعکس العمل بد پا
ِل َپست باشه اون  خونه بلند شده واون رذ نیزنگ تلفن ا گهیبار د هیصفت راه اومدم، بفهمم  یاون ب

  یهرچ نکهیو ا ازهستی دونست حق با پا یم دایکنم. سا یباهات برخورد م  یا گهیوقته که طور د
آرامشش شده و ازهمه مهمتر، زودتر از اون  ختنیوباعث بهم ر کنهی م یاون زندگ ۀخون یباشه تو

 ندارم.  یحرف گهیمن د یدون  یخوب! حاال که الزم م  یلیکنه گفت: خ  دایمحکمه نجات پ

 تونم برم؟  ی مردد ازجاش بلند شد: م  دایحتمًا الزمه. سا-

 دوباره سرجاش نشست.  ازی با نگاه منتظر پا دای!ساری نخ-

 تونم رک باهات حرف بزنم؟  یم-

توهم قفل شدند نفس   ازیپا یسروپا گوشم! دستها  نکهیا یعنی نیبوده؟ ا  نیازا ری مگه تا حاال غ-
الزم   نحالیبه پا بود با ا یخواست بزنه تو دلش آشوب  یکه م یگفتن حرف  یبرا دیکش یا گهید ی قیعم

پرسش   نی ا اب دایرنگ سا ؟یکن یکارم یچ میسلماز بخواد برگرده تو زندگ یروز  هی بود حرفشو بزنه: اگر 
  ازهمچنانیرو فراموش کرد. پا دنیبستند، آب دهنش خشک ونفس کش  خیدستهاش   د،یواضح پر

روح وروان    ۀکریبر پ  یسؤالش چه ضربه ا نیدونست با ا  یمنتظرجواب بود. نم دا،یچشم به دهن سا
  رگوشش حس کرد، د خیب  شیاز پ شی خطر رو ب دای. سادهیکش  شیدختر زده وچطور دلشو به آت نیا

خوره،   یافسونگر شکست م ۀباراست داره در برابر اون ساحر نیدوم یاحساس کرد برا الشی خ یژرفا
  نییدهنشو پا ۀکدیزده بود. به زورآب خش   ازخنجریکه آگاهانه و به عمد ازپشت به پا یاونم از کس

: اگر  دش یازهرعاطفه ا یلحنش تلخ وگزنده، نگاهش سرد وخال  نداخت،ی فرستاد. خودشو از تک وتا ن
 یبه تو نداشت؟ اون همه تو بوق وکرنا زد یربط چیکه ه یشد ییقراره بود برگرده پس چرا وارد باز

نشده  ریخوره! االنم د یکه حالم بهم م یدلسوز  اینگو به خاطر کمک بوده  ؟یومراسم عقد راه انداخت 
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 یسالمت! برا بهوما رو   ری بشه، اونوقت تو رو بخ یطالق جار  ۀغیمحضر تا ص میری فردا م نیهم
  یباز  نیباشه آخر ا   یندارم هرچ یم به کمک کسه یاز ین  زمیر  یتو سرم م یخاک  هیمشکلم، خودم 

 یشد. بلند شد بره که با صدا  یوقت بسته نم چیکاش ه یکه ا یلعنت یبه اون قراداِد سور  رسهیم
زد:   یکرد وپوزخند اهرو نگ  ازی! هنوز حرفم تموم نشده. از سرشونه پانیپا سست کرد: بش  ازی محکم پا
با دو گام بلند خودشو بهش رسوند با حرص    ازیپا ده،یبه در نرس  ؟یمونده نزده باش  یباق  میمگه حرف

خوام   یسرجات، هنوز حرفهام تموم نشده! با لجاجت تموم جلوش قد علم کرد: نم  نی : برو بشدیتوپ
 بشنوم مگه زوره؟ یز ی وچ نمیبش

  ی: برو کنار مازیپا یه چشماومحکم زل زد ب یباهات رفتار کنم. جد یا گهینکن طور د یآره زوره! کار -
عمه رو   یگول حرفها  دیاز من بود، نبا تیّ باردوم خورد بشم، له بشم! خر یخوام برم! بروکنار! نذار برا

خاک بر سِر   یا رم،خو  یکردم! االنم دارم چوب همون گذشته رو م یشرکت م   تی خوردم و تو باز یم
 کشم. یصاحبم م  یدل ساده وب نیکشم از ا یم یمنه احمق کنند که هر چ

شد و سر اون    یگوربه گورم دای کاش سا یمرد! ا دایاوج گرفت: سا دایسا یدفعه صدا هی دا؟یسا-
اما همچنان چشماش   دیاز اوج صداش ته کش یداد. کم  ینشست وبله رو نم  ینم ییکذا ۀسفر

رفته  ادمی  !یرو به رگبارحرف بسته بود: البته حق دار  ازی وبا حرص پا زدیخون شده ونفس م ۀدوکاس
! مارستانیب  ۀجا مونده که از پشت بهت خنجر زد! راحت فرستادت گوش یکس شی هنوز پ دلتبود 

مدت بعد دل   هیعشقش!   یداد ورفت پ حی سروپا رو بهت ترج ی پسر ب هیراحت فراموشت کرد! راحت 
کرده! هندوستان  ادیخانم  لی تو ف ۀدوبار دنیباباش وبا د ۀخانم ازعشقش زده شد و برگشت خون

تکون داد: چاووش صد شرف داره به تو که  یارتعاش نداشته باشه تأسف بار سر  داشکرد ص یسع
رفتن   رونیدر شل شد وافتاد. قبل ب  ۀر یاز رو دستگ ازی خوام برم! دست پا ی! برو کنار م یپسرعموم هست

کنم تو دست وپات   یم یتا اون موقع سع رم،یم نجایکنم و ازا یم  دایآپارتمان پ هیروزها   نیگفت: هم
من دردسرساز باشه نه خودت!  یرو قانع کرد که نه برا هیبهونه جورکن تا بشه بق هیفقط  نباشم

 رفت...   رونیو از اتاق ب  یالزم نکرده نگرانم باش  گهیدانشگاه د رمیفرداهم خودم م

شو   هیرو تخت انداخت و گر شدند. خودشو ری اشکهاش سراز یک دیشکسته بود که نفهم   اونقدردلش
  ییخواست هوا  یتازه م یکرد. دلش هوا یرو شروع م  یباز  نیا دیتو بالشت خفه کرد. از اول هم نبا

د  یاشکها رو پاک کرد... لباس پوش نشیتوش نباشه تا زخم دلشو تازه کنه. با آست هیوکنا شیکه ن
آروم درحال حرف زدن بودند...  انی. بهارگل وپونییشونه انداخت.. با عجله رفت پا  یرو  فشویوک

کرد بغض   ی سع دایعمه جون؟ سا یر ی م یی:جاد یرفتن بود پرس رونی ب ۀکه آماد  دایسا دنیبهارگل با د
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 لبفردا امتحان دارم ومنم مطا  رمیاز دوستام تا جزوه شو بگ یکی  شیپ رم ی تو صداش نباشه: م
 ل رو ندارم. قب  یدرسها

 ؟یچطور اون جزوه داره تو ندار  د؟یستی کالس ن هی یمگه تو-

 مربوط به اون چند روز عقدمونه که من کالس نرفتم. -

گذاشت از   ابونی که پا تو خ نیکرد ورفت... هم یخداحافظ  یفی ضع ۀباش هیآها! فقط زود برگرد. با -
دونست   یباد بود، خودشم نم وبغضش دوباره شکست. مقصدش ناکجا آ  دیکش یقیته دل نفس عم 

 زدادی  ۀخون یروبرو دیبه خودش اومد که د  یهدف راه افتاد... زمان یحال ب  نیبره با ا دیکجا با
 رو گرفت.   زدادی ۀدرآورد شمار فشی ازک ویوگوش دیامان باد، دماغشو باال کش یب ی . از سوزسرماستادهیا

 ؟ یکن ی در رو برام باز م زدادیسالم -

-...... 

 ...گمیتو، برات م  امیباز کن ب -

  یاشک گهیآرومتر شده و د دایسا  نکهیمطمئن از ا زدادیدماغ وچشماش پف کرده بود.  ادیز یۀازگر
  یب دای. سافتمی ودلشوره پس م  ینه؟ دارم ازنگران  ای هی چ هیقض یگی: حاال م دی نداره پرس ختن یر یبرا

  دهیرس ییاکارم به ج زداد؟ی  ینیب  یگفت: م یتو دماغ ی کرد. با صدا فیکم وکاست کل ماجرا رو تعر
 شهینجورمیدونستم آخرش ا یهنوز نتونسته اونو فراموش کنه اگرم  دهیم حیکه سلماز رو به من ترج 

کم گلوت   هیجلوش کرد: بخور  یبه چا  یاشاره ا زدادیگفتم.  یعقد،بله رو نم  ۀشدم وسِر سفر  یالل م
 بشه. با دستمال دماغشو گرفت.   سیخ

استکان رو محکم گرفت تا   ۀشو برداشت. با دستهاش بدن  ییصاف نشست، چا زدادیندارم.  لیم-
 باال انداخت: نچ! یسر  دایحرفهاشو بگه؟ سا لیدل یخواست  ازی گرماشو با تموم وجود حس کنه: از پا

 درسته؟ یپس به اون مهلت حرف زدن نداد-

  یلیکارش دل یحرفهاشو بزنه حتمًا برا  ازی پا یذاشتیکش اومد: کاش م  دایسمت سا زدادیاوهوم! -
 داشته. 

 ندارم.   ییجا  شیحرفهاش خواسته بگه که من تو زندگ   نیبا ا زنهینم وی حرف لی بدون دل ازیپا-
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روز برام    هیدونم؟ قراربود  یکه من نم یدون یم ی! اما تو از سلماز چیگیباشه که تو م  نطوریا میریگ-
افتاد که با   دایلرزان سا یبه دستها زدادیروز، االن باشه؟ چشم  هیاون  یکن  یفکر نم  یکن  فیتعر

 شد.  یم  زیر  زیتو دستش ر یاسترس دستمال کاغذ 

قفل شد.   زدادی نگاه کنجکاو  ینگاهش آروم باال اومد و تو  ستاد،یازحرکت ا دا یسا یدستها دا؟یسا-
 . زهی آشفته نکنه و بهم نر نیشترازای دختر رو ب  نیکرد تک تک جمالتش با آرامش باشه تا ا یسع زدادی

شروع کرد به   دایسا یا قهیچند دق ری تأخ هیچطوره؟ با  گه،یروز د هی یبرا میبذار  یندار  شویاگرآمادگ-
درسها   ۀمدرسه، تو هم میباهم رفت م،یباهم بزرگ شد م؛ی بود یهمباز  یازکودک ازیپاحرف زدن کرد: منو 

خوندن غرق  درساونقدر تو  ،یپر ازخاطرات فراموش نشدن  م،یداشت ینی ریش  یکرد، کودک  یکمکم م
دل   یا دمیبودم که د رستانیبزرگ شد. اول دب  یشو تموم کرد، ک رستانی دب یک  دمیشده بودم که نفهم

بود همه جا هوامو  ی زد وادامه داد: ازهمون اول پسر پردل وجرأت  یشدم. لبخند تلخ  ازیغافل! عاشق پا
تولدش    ی. وقتبشموعاشقش   داکنمیپ  یدلبستگ شتربهشیباعث شد ب  تهاشیحما نی داشت و هم

از   یوقت   رمیرو براش بگ  هیهد نیدادم تا بهتر یکادوش وسواس به خرج م دنیخر یشد برا یم
رفت دانشگاه وچهارسال از خونه  ازیپا نکهیشد، تا ا  یاومد تو دلم قند آب م یخوشش م امیاهد

 یا ندهیچه آ  ،کردم یزندگ الشی وخانواده دور موند. منم تا تموم شدن درسم تو اون چهارسال با خ
نقل مجلس شد.  ازی زن گرفتن پا ۀ کرده بودم. درسش که تموم شد زمزم یز یهر دومون برنامه ر یبرا

حرف زدن    ۀ... بغض بهش اجازیمن باشم، ول  کنهیرو که انتخاب م یاون کس از،یدوست داشتم  پا
. دمی: نه! ادامه مد یکش البعد. دوباره دماغشو با یبرا میبذار  یادامه بد یتون ی: اگرنم زدادگفت ینداد. 

 سرد شده گلوشو تر کرد...  ییکم با چا هی

 ۀکرده وازخانواد لیبود، تحص ییبایبه اسم سلمازشده، دختِرز یروز اومد گفت عاشق دختر  هی-
  یبرا یکرد اگر براش نرند خواستگار  دیازتهدیکرد، اما پا یعموم مخالفت م ل ی. اوانیسرشناس قزو

 ماعموم بود ا یبه مخالفت ها دمیبود. ام شی. دل من مثل اسپند رو آت رهیاز اون  خونه م  شهیهم
سلماز   د،یاون روز شوم رس نکهیتا ا  رهیازدواج سر بگ  نیدست به دست هم داده بود تا ا زیانگار همه چ

 گهیشد که ازدست رفته بود و د  یعشق نی دلم ماتمکده شد، عزانش ۀباهم نامزد شدند. خون ازیوپا
  های سلماز رو تو مهمون یمتحّرک. وقت ۀمرد هیاومد. مدتها سردرگم بودم،  یاز دستم برنم یکار  چیه

که  ی رفتم تنها سرگرم یخواستم. اون موقع کالس کنکورم یمرگ مو از خدا م دمید یم  ازیکنارپا
  ۀوارد کالس شدم مجلس بچه ها گرم بود وداشتند دربار یروز وقت هیکرد.  یدورم ازی ذهنمو از پا

اون حرفها برام مهم نبودند تا   لیدر ارتباط بود. اوا گهید یدند که با پسرهاکر  یصحبت م یدختر 
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ومنو کنجکاو کرد به حرفهاشو گوش    دمیاز بچه شن یکیروز اسم سلماز رو ناخودآگاه از دهن  هی نکهیا
اون دختر، سلمازه که با پسرها رابطه داره فرصت رو از دست ندادم وشروع کردم   دم یفهم یبدم. وقت

ازسلماز برام   یه نفرتا اطالعات درستیکردن. دوماه تموم پول کالس کنکورمو دادم  قیدرباره اش تحق
اطالعات داشتم. خوشحال   یتا اون دوماه تموم شد. درعوض کل دمیمکافت کش یل ی. خارهیبدست ب 

 ۀبهش بگم تا دست ازسلماز بکشه... چند روزگذشت و به بهون ویوهمه چ  ازی پا شی رم پب  نکهیازا
گرده  یبرم  یک  ازیپا دمی. ازش پرسدهم بو یعمو. خدا رحمتش کنه زن عمو حور  ۀخانجون رفتم خون

شب بود که  یها مهینگفتم. ن یز یبه عمه هم چ ی . حتادیتا شب نم رونیگفت با سلماز رفته ب 
تعجب کرد.  دنمیرفت سمت ساختمون که صداش زدم. از د ی منتظرش بودم. م اطی توح. ازبرگشتیپا

کرده بودم دادم دستش.  یرو که تو دوماه جمع آور   یوتموم عکسها واطالعات اطی ح ۀکشوندمش گوش
 یتو زندگ  دمیعکسها رو نگاه کنه. بهش برخورد که چرا بدون اجازه سرک کش قیدق نهیگفتم بش
شده رو بخونه بعد عکسها رو نگاه کنه  ینامزدش. ازش خواستم اول مطالب جمع آور  یخصوص 

هفته  ه یکنه.  بارمخواست  یاونها رو بهش دادم هر چ  یقصد وغرض  یاز رو ایاگرکارم زشت بوده 
عکسها دل از سلماز کنده باشه. چند روز بعد  دنیبودم با د دوارمیام نشد.  ازی ازپا یگذشت و خبر 

بودم تا   دهیآوردم، من اون همه زحمت کش  یمشخص کرده. داشتم شاخ درم وی روزعروس ازیپا  دمیفهم
  اوردمیکرد. طاقت ن  ارخودشوگرفت و ک  دهیناد ویبود؟ همه چ کارکردهیاون چ یاز سلماز دورش کنم ول 

کرد. در زدم و   یاتاقشو گز م یتو اتاقش مثل مار زخم ازی خونه نبود، پا  ی. کسازی پا شی و دوباره رفتم پ
از دهنش دراومد بارم کرد. منم هنگ کرده  یباشم هرچ دهیباروت د ۀانگاربشک دنمیرفتم داخل. با د

  یدلم ازحرفهاش شکست، به رو کهی گفت طور راهی بهم بد وب یلی کردم. خ یبودم ونگاهش م سادهیوا
نباشه که چرا  یبدست آوردنش بکنم تا بعدًا حسرت  ی خواستم تموم تالشمو برا یم اوردم ی خودم ن

  یاز رابطه اش با پسرها خبر دارند اون نی قزو ۀخوره هم ی نکردم. بهش گفتم سلماز به دردش نم  یکار 
شو با اون دختره تباه نسازه   ندهیآ  شو خراب نکنهیبهتره ازش دست بکشه وزندگ  کنهیکه فکرم   ستین

تو دهنم که دهنم پِرخون   دیگوش در بود واون گوش دروازه، چنان با پشت دست محکم کوب نیا یول
 گرانید یبود، جلو بانمی و پشت یحام شهیکه هم یمن یباردست روم بلند کرد اونم رو نیاول  یشد. برا

 ...  ذاشتیاحترامم م

 یگلوشو م ری کو ۀخارداروگزند یخاطرات تلخ چون بوته ا نیازا قورت داد. گفتن هرکلمه بغضشو
گذشته روح و روان   یادآور یشد در دهنش.  یا دهیکرد. زبونش تّکه چوب خشک یو زخم م دیخراش 

:  دی متعجب پرس  دایسا ۀبدون توجه به دل زخم خورد  زدادیگرفته بود.  ی وبه باز  ختهیشوبهم ر
  یتازه کرد تا توان ینفس  د،یسردشده رو سرکش یازچا گهید یکرد؟ جرعه ا یکار  نی همچ هی ازواقعاً یپا
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و پا کرد  دی دونم عمو ازکجا موضوع سلماز رو فهم یداستانش داشته باشه: اوهوم! نم ۀگفتن ادام یبرا
  کهیحال به عمو گفتم در ویکرده بود من همه چ الیاز سلماز جدا بشه، اون خ  دیکفش که با هیتو 

  یبرا یاز چه راه  دیدونست با  یبود وخوب م ازآشنایپا  اتیوبم روح  ری سلماز به تموم ز نبود.  نطوریا
احساسات خودش   ریسحروجادوش اس ۀاستفاده کنه. در واقع اونو تو حلق ازیرام کردن ونگه داشتن پا

  یسرمون رو م خیتا ب   خیب میکرد ی بگو وبخند م یا بهیبا هر مرِد غر اعمهیکه اگرمن  یاز یکرده بود. پا
نگفتم حرف به خرجش نرفت. اون شب غرورمو شکستم،   یز ی چ ی. هرچه قسم خوردم من به کسدیبرّ 
که خالصانه بهش داشتم!  ی! به خاطربدست آوردنش! به خاطرعشقازیلهش کردم، به خاطرپا رپا یز

ز  بکنم فقط ازسلما یخوامش، دوستش دارم وعاشقشم و حاضرم به خاطرش هرکار  یبهش گفتم م
. تموم  کشهی به گند م شویو داره با دست خودش زندگ شهیدونستم با اون خوشبخت نم یدور باشه؛ م

بود که به صورتم زده  یل یتالش خودمو کردم. اولش نگاهم کرد، زل زد تو چشمام، تک تک کلماتش س
خواب   شتر، مگر توینه کمتر نه ب م یموندند: ما فقط دخترعمو وپسرعمو هست ادمیشد هنوز خوب  یم
سلماز رو   ینوکر   اقتی ل یمن حت ده،یمثل من نم یسلماز رو به صدتا  یتارمو هیکه کنارشم،  نمی بب

مو بهم نشون  گاهیچه خوب حد وجا ازی ... حرفهاش داغونم کرد،اون شب پانکهیندارم چه برسه به ا
بودم من! هنوز   فتنشست و با دستمال دماغشو گرفت: چه پوست کل  دایلب سا یداد!... پوزخند

  ری تحق شتر یکردم اما ب  یزدم، التماسش م یوارمیخودمو به در ود ازیبدست آوردن پا یداشتم برا
کنم دلشکسته برگشتم خونه.  یم  کی نداره وفقط دارم خودمو کوچ یدار یحرفم خر  دمید یشدم، وقت

 یعزا بود. ولوله ا دلم. تو دیبدستم رس شی بعد کارت عروس کماهی. دمیرو ند ازیپا گهیبعد اون شب د
خواستم مرگ  یشوم نرم. نم یتا به اون عروس ارمیب یچه بهونه ا دیدونستم با  یبه پا بود که نگو. نم 

به   دیبه خانواده ام دروغ بگم. انگار با ینرفتن به عروس  ی. نتونستم برانمی عشقمو با دوتا چشمام بب
. درست شده  شگاهیرفتم آرا دای لباسمومادرم انجام داد. به اصرارچ دیرفتم. خر  یاون شکنجه گاه م
گرفتند. باألخره   یم  میبراش تصم گرانیخورد ود یرفت وغذا م یکه فقط راه م یبودم عروسک کوک 

رفت منم    یشد؟ عمه هرجا م  ینباشم اما مگه م ازیپا دی تو د ادیکردم ز ی. سعدیاون شب نحس رس
عروس وداماد  گاهیکنارهم تو جا  ازیوپا مازافتاده بود. سل یکشوند. فشارم حساب  یدنبال خودش م

  ی. نگاه سلماز به من بود. نمرمیکردند. نتونستم ازشون چشم بگ ینشسته بودند و با هم پچ پچ م
  یبرگشت نگاهم کرد. ازجاش بلند شد واومد طرفم. نملحظه  هی ازیگفت که پا از یدرگوش پا یدونم چ

نکنه. تو  دامیتو اتاق خانجون حبس کردم تا پ  وخواستم باهاش رو در رو بشم. پشت کردم وخودم
کرد اال   یرو بهونه نم   چکسیپاهامو تو شکم جمع کردم وسرمو گذاشتم رو زانوهام. دلم ه یکی تار

به داخل اتاق هجوم آورد. از جام تکون نخوردم از قدمهاش   یدر، نور کم ییهویرو. با باز شدن   ییتنها
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تخت متوقف شدند. نشست   کیپاهاش نزد  یبودم. صدا فظراه رفتن شو ازح  یخودشه! حت  دمیفهم
 یبه سلمازکار  گهید نکهیمقدمه رفت سراصل موضوع! ا یلب تخت وشروع کرد به حرف زدن، ب 

  یحرفها یل یو خ میباهم حرف بزن میتون  یم  یرمواقع ضرور شون فقط د  ینداشته باشم بعد عروس 
سکوت مو   یکلمه هم حرف نزدم. وقت هیآوردم. از جام تکون نخوردم و  یکه ازشون سر درنم گهید
دوست   گهیشده بود. د رحمیب  یل یضربه رو هم زد خ نیآخر رونی بره ب نکهیبلند شد، قبل ازا د،ید

زد  ششوی. نمیا بهی وقت درحضور سلماز باهاش حرف نزنم و درکل باهم غر چی وه نهینداشت منو بب 
  ازیمنو پا نیب  یبفهمه اون شب چ چکسیبه هق هق شدند. نذاشتم ه ل یهام تبد هیورفت. گر

تو سالن   یشب همهمه ا یخودش. آخرها یشده بود برا  یکرد وچه عقرب  رمیگذشت، چقدرتحق 
  زدادیسرشو بلند کرد تو نگاه پرتأثر  دیداستان که رس  یجانیزده. به ا  بشیکه عروس خانم غ دیچ یپ

 یسر   زدادیکه نشد.  یز ی برورافتاد وچه آ یکه چه اتفاق  یدون یشو خودت م  هیبق گهیشد: د  رهیخ
 تکون داد.

 منطق شده بود. یحد ب  نیدختر تا ا  هیبه خاطر  ازیکردم پا یآره! فکر نم -

رو تو   یاستکان خال  زدادیدوستتو زود قضاوت کردم؟   یهنوز سِرحرفت هست  ای  یدیحاال بهم حق م-
  شویشش سال تموم تاوون ندونم کار ازهمیبگم، پا نو یا یدونم حق با توئه ول  یبرگردوند: م ینیس

رو بدست   ییزهایاز دست داد اما درعوض چ  یگزاف  متیرو به ق  ییزهایچ ه یپرداخت کرد درسته! 
 هیاگر  گهیگفت: امروز برگشته بهم م یعصب  دایندارند. سا  متی ق شیتو زندگ که به قول خودش  آورد
 یام که ازم نظرخواه کارهیوسط من چ نیکنم؟ آخه ا یکارمی من چ میسلماز برگرده تو زندگ یروز 

کردم هنوزعاشق   یفکرنم  زنه،یاس وحرف آخر رو م رندهی گ میخودش تصم شهی هم کهیدرحال  کنه؟یم
  ی: وقتدی پرس یمبل لم داد با خونسرد یبه پشت زدادیباشه و نتونسته عشق شو فراموش کنه.  سلماز

   ؟یوبله رو گفت ی عقد نشست  ۀباهاش سر سفر  یچ یهمه بال سرت آورده بود برا نیا

 راستشو بگم؟-

 آره!-

 کرد.  یتعجب م دایاز کار سا شتریرفت ب  یهرچه جلوتر م زدادی. دایبه خاطر بابام، به خاطر چ-

 دا؟ یبه خاطر بابات وچ  یچ یعنی-
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  هی ایاجرا  ذارهیباباموم یکرده، اگربهش جواب مثبت ندم سفته ها دیآخه چاووش خانواده مو تهد-
 د؟ یرس  یبه ذهنت م نیبهتر ازا یراه حل ؟یکرد یم کار ی چ یمن بود یتو جا اره،یم دایسر چ  ییبال

   ؟یراه حل برس نیکه به ا یتو، خراب کرد ندهیتو،آیتو چاه! زندگ  یدختر خوب تو که از چاله افتاد-

خونه  یمدت که تو  نی! تو استیچاه ن ازیبا پا  یخراب کردم اما زندگ  مویکارم زندگ نیدونم با ا یم-
م،اگرم بگم گذشته شو فراموش کن یرفتارها شهینم ل یدل نیا یول  رکردهیچقدر تغ دمیاش بودم د

 بتونمکه   ییوتا جا کنهیم  یتابیب  دنشیصاحب هنوز با د  یدل ب نیدوستش ندارم که دروغ گفتم، ا
به راه نندازه، تا دستم  گهید یز ی آبرور هیتا دوباره رسوام نکنه، تا  رمی گ یدل رو م یسر  رهی خ یجلو

دل  نیا یروز  هیترسم  یباهم سرجنگ دارند، م یبدجور  هیقض نیجلوش رو نشه، عقل و دل، سرا
به احساسم بها بدم  تو بد   ذارهیو نم ارهیگذشته رو جلوم م یهر بارعقل رفتارها یکاردستم بده، ول

با کدوم سازت   ستیمعلوم ن! دایتکون داد: امان از دست تو سا یسر  زدادی کردم.  ری گ یدوراه
درآخر   ،یدار  شی در پ یبدون راه سخت نمیا ،یر یبگ دی که خودت با هیمیتصم نیدرضمن ا م؟یبرقص

 .رونیب  یزدیاز خونه م دیکه نبا نهیحرفم ا

  رونی از دهنم دراومد بارش کردم وازخونه زدم ب یمنم هرچ دیاون سؤالو پرس یدست خودم نبود وقت -
 در خونه ات هستم. دمیبه خودم اومدم و د یتا وقت دمیترک یم  یهمدم یداشتم از ب

 دونه؟ یرو م دایچ یۀقض ازیپا یراست  ،یکرد یکار خوب -

:  د یپرس ی نی نمک ۀطعن هیبا  زدادیباشه.  دایمواظب چ  نکهیدونه اونم به خاطر ا یم انینه! فقط پو-
 کج کرد وگفت:عمه بهار وتو.  ی لب دایدونه؟ سا یم یخودتو ک  یعاشق  یۀقض

از ماها  یک ی یهر وقت دلت بخواد برا تویاز داستان زندگ  کهی هر ت کنه،یمخت کارم ادی خوشم م-
 ۀقص چکسی دونه، ه یم انیدونه اما پو ینم ازی رو پا  دایچ یۀشو سانسور، قض  هیوبق   یکنی م فیتعر

.  بسدونه و یکه فقط موضوع باباتو م  ازمیدونم، پا یدونه اما بهارگل وبنده م یخانم رو نم یعاشق 
خوام خانواده ام بفهمند، خودشون کم  یکنم نم  کاری بعداز مدتها خنده اش گرفت: خوب چ دایسا

 دردسر دارند؟ 

 هم گفت.   یهمراه سر باال انداختن نچ  دایسا نجا؟یا یدونه اومد یم یحاال کس -

 به جون من؟  یاون دراکوال رو بنداز  یخوا یتت درد نکنه باز م دس-
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 . ادیکم بچزونمش تا حساب کار دستش ب هیخوام  یم-

 داره؟!  فیهم ترسو تشر یلیخ  ازیپا نکهینه ا-

 نکهیدونست بدون ا یکرد م  یم  یاحساس راحت زدادیتو سکوت نگاهش کرد. با  زدادی زداد؟ی-
 .کنهیرو قضاوت م  گرانیبعد د هیخوب  ۀسرش داد بزنه اول شنوند ایسرزنشش کنه 

 ؟ یچ یداد باال: آپارتمان برا ییابرو زدادی  ؟یآپارتمان بگرد هیدنبال  یر یفردا م-

 تو اون خونه بمونم.  گهیخوام د یکنم نم یقبل مستقل زندگ  ی خوام مثل سالها یم-

 ده؟یبهت نم  یاجازه ا نیچن  ازیپا  یدون یم  ؟یبچه شد-

 به خودشم گفتم! یدونم ول  یم-

 برو اتراق کن!   یباشه، بفرما خانم! راهت بازه هر جا دوست دار  گهیم ازهمیپا-

 ! زدادیننداز  کهی ت -

 رو گفتم.  ت ی واقع ندازمینم کهی ت-

 هر دومون بهتره.  یبرا  میبه نظرم اگرازهم دور باش -

 رفتنت از اون خونه است.   کنهی موافقت نم ازیکه پا یز یتنها چ-

ونگهش   یاونو مال خودت کن  یخوا یم  نجوریگفت:ا یمکث طوالن هیبا  زدادیمجبوره قبول کنه. -
 ؟یدار 

ورغبت خودش، منو    لیبا م ازیخوام پا یتونم به زور داشته باشمش؟م  یم ستی دلش با دلم ن یوقت-
 بخواد نه به زور واجبار. 

 هی یبرا  یشو تحّمل کرد یهمه سال دور  نیا ،یر گذاشت اون همه درد ورنج رو پشت س دایسا-
شده و ورق به نفع تو برگشته،   ای برات مه ی! االن که همه چیقیحاال بماند به چه طر  ،یروز   نیهمچ

رو    هایبه عشقت سخت  دنیرس یبرا یخوا ینم  ؟یکنی خراب م ویبا دست خودت همه چ یچرا دار 
بازگذاشتن  بیرق  یراهو برا ب؟ی رق یبرا یبذار   یخال دونیم یراحت نیبه هم  یخوا ی م ؟یتحمل کن

طرف سلماز   دمیم نانیدارم بهت اطم  از یکه از پا یحرفها با شناخت  نیشکست دوباره! با تموم ا یعنی
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تا   دهیکش یی هایدونم چه سخت یشناسه، من م  یمن اونو نم  ۀانداز چکسیبهش فرصت بده، ه  رهینم
کردم پس تا اون موقع  فیرو برات تعر ازیمنم داستان پا ی روز  هی دی! شاین یب یکه م  یاز یپا نیاشده 

باش،    شترکنارشیب  ش،یکن بشناس یکارها سع  نی ا یبه جا ر،ینگ میصبر داشته باش و زود تصم
  یمال توئه! اسمش تو شناسنامه ات هست به سادگ ازیاالن پا بت،یدست رق  فتهیب  دونینذارم

  هیبا  ش،ی بکن تا به طرف خودت بکشون یعشقت هر کار  ی، برابجنگ تیزندگ یبرا نده،ازدستش 
  ،یپات کن  یکفش آهن دیبه عشق پاک وخالص با دنیرس ینابود نکن برا تویعجوالنه زندگ  میتصم

 . کنهی تر م  نیری که عشق رو ش هاستیسخت نیهم ،یداشته باش وبیصبرا دیبا

دونم تا االنم سلماز دست رو دست نذاشته  یتونم بهش اعتماد کنم؟ م یکه زد چطورم  یبا اون حرف -
گفت   ازیخودم به پا یجلو دم،یعشقو تو چشماش د گهیبار د  هیننشسته، اون شب تو مراسم  کاری و ب

 شک بکنم وبترسم؟   دیخواد باهاش حرف بزنه به نظرت نبا یهنوز کارش تموم نشده و م

  یدرباره ات فکرم ازیکه پا ینبود یش بجنگ! ثابت کن تو اونبدست آوردن ی برا گمیم نی هم یبرا-
 .ی استفاده رو ازش بکن  ن ی کن بهتر یتوئه سع ن یکرد، االن توپ تو زم

  ممیتو تصم  یممنونم ول یو حرفهامو گوش داد ینشست نکهیاز ا یهست  یخوب ی ل یتو دوست خ زدادی-
درباره اش فکر کنم تا بتونم   دیدودل بودن کارمو سخت کرده، با نیشدم وهم  دیدچار شک وترد

 سبکتر بشم.  یحرف زدن با توباعث شد کم  رم،ی بگ  یدرست تر  میتصم

استفاده رو   نیکن از توپت بهتر یسع گمیباز هم م  ه،یگرفتن دوباره منطق  میتصم یفکرکردن برا-
 .  یببر 

 کنم.   یاوهوم! رو حرفهات فکر م-

گذاشته و   رپای مطمئنم تا حاال کل شهر رو دنبالت ز ار،ی درش ب یبزن وازنگران ازیزنگ به پا هیحاال پاشو -
 تازه کرد.   یبه بدنش داد ونفس  یکش وقوس دای. ساهی از دستت کفر یحساب 

 . ارهیبه زبون ن ویبعد مواظب باشه هر حرف ۀخورده بگرده تا دفع هیبذار -

ذات   ینکنه وبه چاووش زنگ بزنه واون ب داتیداره، اگر پ یروح یتروما  ازیکار رو نکن، پا نیا دایسا-
به  کشهی بربخوره کارش م رتشی بگه که به ناموس وغ  ازی به پا یز یاز نبودن تو سوِءاستفاده کنه وچ

تموم   ستاد،یا دایسا ی. انگار زمان برایبا دندون باز کن  شهیکه با دست باز م  ی ! نذار گره امارستانیب
 زدادیگفته بود نتونست هضمش کنه و زبونش قفل شد.  زدادیرو که  یز یر شد، چرو سرش آوا  ایدن
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. به زور آب دهنشو اری درش ب یزنگ بهش بزن واز نگران  هی! گهیحرفشو دوباره تکرار کرد: بلند شو د
 . دیرو نشن  زدادی قورت داد. انگار حرف 

شروع کرد به گفتن: بعد   دایبد سا یۀخبر از روح یب زدادیشده؟  یز یچ  نیهمچ هی... دچار... یاز ک-
مدت بعد که  هی! مارستانیبردمش ب کهی بد بود، طور یلی حالش خ شمیاومد پ ی! وقتیاون عروس 

  یعنیاتفاق افتاده بود  یرو بهش گفتم که تو عروس  یز یهمون چ دیحالش بهترشد از سلماز ازم پرس 
که   ستین نیبدتر از ا یچی ه ایمرد تو دن هی ی! براادیسا  یدون یرو! دوباره حالش بد شد، م   تیواقع

که   یبزنه بعد بفهم  بشیزد وبند کنه وغ گهید ی کیبا  یدخترمورد عالقه اش و نامزدش شب عروس 
  رتیغ هاز پشت خنجرزدن ب یعنی  انت،ی خ یعن ی ؟یچ یعن ی یدون یم نینزده بلکه فرار کرده ا بشیغ
  یمونه اونم برا یم یمرد باق هیکه تا ابد رو دل  یداغ ،یناموس یبه اسم ب یز یته خط چ یعنیمرد،  هی

  انتیاش بشه خ جهی و نت  یبزن نهیوسنگ شوبه س یستی کل خانواده با یکه به خاطرش تو رو یدختر 
رفت، رفت تا غرور   رانیازا نیهم  یبرا  ازیتو خانواده ات، پا  یزن به مرد بعد روت نشه سرت رو بلند کن

خودشو با خودش روشن کنه،   فی بند بزنه، رفت تا تکل  یی رشو با تنهادا حهیجر
  یدونست وعشق کورش کرده بود وم یکه م یز یاز چ  یوروان  یروح یانت،غربت،فشارهای،خ ییتنها

  چوقتیساختند که ه یاز یپا هی تونست اون راهو نره، همه وهمه دست به دست هم دادند وازش 
کردم اونم  فیدکتر تعر یشو برا انی جر  یبند زده هست وقت ینیچ هیاون االن  شه،یمثل اولش نم

ومنگ   جیگ یا قهیشده. چند دق یروح   یارجاع داد به روانپزشک اونجا بود که دکتر گفت دچار تروما
 به خودش اومد. زدادی ی. با صدا زدینم  یگوشه زل زده بود و حرف  هیبه 

 ؟ یبهش زنگ بزن  یخوا  ینم دایسا-

تماس داشت بدون   ستیبه ب  کی درآورد نزد فشیاز تو ک وی . گوشزنمیچرا... االن بهش زنگ م چرا-
 با بهارگل تماس گرفت.    ازیپا  یبود. به جا دهیبود وصداشو نشن لنتیرو سا  یپاسخ داشت. گوش

 عمه!  سالم–

-...... 

 هام.  یاز همکالس یک ی شی پ رمیهستم شب هم م زدادی  شیمن حالم خوبه زنگ زدم بگم پ-

-...... 
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 خوام امشبو تنها باشم. یم-

-..... 

 ! یبمون  نجایا یتون  یگفت: شب م زدادیقطع کرد.  وی بوسمت. گوش  یم زمیعز  ری مواظبم شبت بخ-

 .کنه ی م یمادربزرگش زندگ شی از دوستهام پ یک ی  شی پ رمی ممنونم م-

رفت تو آشپزخونه.   زدادی. یدرست کنم گرسنه نمون یز ی چ هیشام  یپس من برم برا یهرجور راحت-
 ییاومد تو آشپزخونه، رفت سمت ظرفشو ییازچا یخال  یاستکانها ینیبا س دایبعد سا قهیچند دق

خودم   یذاشت ینگاه بهش کرد: دستت درد نکنه م هیدرحال هم زدن غذا  زدادی واستکانها رو شست. 
  کهیداد: فقط چند ت هیدستهاشو خشک کرد و به اوپن تک یبا چند پر دستمال کاغذ دایشستم. سا یم

   ؟یکن یدرست م ینکردم، حاال چ   یظرف بودند کار خاص

خرد شده   یگوجه ها یۀبق  زدادیاملت.  دمیخنده اش گرفت: فهم دای! ساگهید هی مجرد یغذا دیببخش-
کردم دوباره مشغول  یبهتر درست م زی چ هی حتماً  یایدونستم م یوگفت: اگر م تابهیتو ماه  ختی رو ر

 کرد.  یها رو بهش اضافه م هیادو یک ی یک یهم زدن غذا شد و 

  زیبر یخوا یم  یباال انداخت: هرچ یشونه ا یدیق یبا ب دایسا ؟یخور  یبهش اضافه کنم م یز یچ-
  یآورد. با کم  رونیرفت وگوشت چرخ کرده رو ب  خچالیسمت  زدادی! کنهینم یمن فرق  یتوش، برا
داخل گوجه ها ودرب   ختیدرستشون کرد ور کیکوچ یمخصوص به صورت گلوله ها یۀمواد وادو

  یۀاز اوپن گرفت: تا تو بق  هیتک دای . سانمیچ  یشام رو م  زیگذاشت: تا املت آماده بشه م ور  تابهیماه
راحت   یل یخ زدادی با  ازیتو مدت نبودن پا دای. سانمیچ  یمنم ظرفها رو م یار یدرب  خچالیرو از   زهایچ

  نیا ازبهتر  یمجرد یغذا یببخش دیبا گهی: دز یم یاملت رو با ماهتابه گذاشت رو زدادیشده بود. 
  نی! اولهیهم عال نی: همدیتو بشقابش کش ی خودش کم یوبرا زی نشست پشت وم دای. ساشهینم

 زد: اوووم! خوشمزه اس دستت درد نکنه.  ی نش چشماش برق لقمه رو که گذاشت تو ده

 مدت دنبال آپارتمان بگردم؟  هی هی: نظرت چد یخوردن پرس نی ح داینوش جون! سا-

:  دیلحظه دست ازخوردن کش هی دای! ساستمیمنو با اون شوهر بداخالقت درننداز دنبال دردسرهم ن-
رو آماده کرد وقبل   یبعد ۀلقم زدادیهست.  یعقدمون سور   یدون یشوهرانگار نم  یگیم  نیهمچ

 نه؟یاز ا  ریغ یز ی فعالً شوهرته چ یرسور یچه غ یخوردن گفت: چه سور 
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 کردم! فیوسلماز رو تعر  ازیپا تی نکردم برات، حکا یروضه خون   شی دوساعت پ زدادی-

 نه اون سلماز! یاز ی! فعالً که تو زِن پادمیمنم شن-

 ! زدادی از دست تو -

اول؟! اگر تا حاال بهارگل   ۀسرخون یچهار ساعت رو منبر برات حرف زدم باز برگشت گم؟یدورغ که نم-
آماده  ۀلقم یعصب  دای! ساکنهیرو داره  گز م  ابونهایدونم دربدر دنبالت خ  ینگفته باشه م یز یبهش چ 

 واز جاش پا شد.   ی: غذا رو کوفتم کردزی شده رو پرت کرد رو م

 حاال کجا؟ -

 ! گهیدوستم د ۀخون رمی سر قبرم! م-

مثل سابق سرد   گهیرفت... هوا د  رونی که؟ چپ چپ بهش نگاه کرد واز آشپزخونه ب ینخورد یز یچ-
 برداشت.  فشویشرت شو انداخت رو مانتوش و ک  یی شد. سو یبهار م  گهینبود تا چند روز د

 حداقل برسونمت.  یذاشتیم-

زنگ   م،یس  یب یسمت تلفن رفت همزمان با برداشتن گوش  زدادی کن. برام خبر  یتاکس هیخواد   ینم-
» نه « گفتن،  هیبا  زدای ؟یهست ی رفت: منتظر کس زدادی سمت  دایخونه اش به صدا در اومد. نگاه سا

  تدر رو زد و در رو باز کرد وبرگش کیت فونی تو آ ریتصو  دنیبا د فونیبدست رفت سمت آ یگوش
 بود؟ ی: ک دیمتعجب پرس   دایتلفن. سا یرو گذاشت رو میس یب  یگوش

همون  دایاجاق گاز گذاشت واومد تو سالن. سا  یرو رو ی ! رفت آشپزخونه و کتر ین یب  یاالن خودت م-
بزنه در باز   حرف زدادی لحظه مغزش فعال شد تا برگشت با  هیوچشم به در داشت.   سادهیجور سرپا وا

سالم  زدادی افتاد. اخمهاش رفت توهم. رو به  دایاومد تو، همون نگاه اول چشمش به سا ازی شد و پا
اخم کرده راه افتاد سمت در.   دای شام رو جمع کنه. سا زی جوابشو داد ورفت آشپزخونه تا م زدادیکرد. 

  زی گفت: کجا؟ نگاه تند وت یمحکم وجد ازیدر که پا ۀریهنوز ازش دلخور بود. دستش رفت طرف دستگ
 نشه.   نیکه بهم توه یی: جااز ی پا ۀزد خی نشست صورت  دایسا

جوابشو نداد، در رو بازکرد   دایسا  ن؟یخانم برخورده و شده توه   یقبا شیبهت گفتم که به تر ینچ! چ-
  ستی! قرارم ن نیگفت: برو بش دیکرد صداش باال نره با تأک یبه شدت در رو بست سع ازیبره که پا

 هیاستفاده کرد و با  ازی بمونم! ازغفلت پا  نجایخوام ا  یشد: اما من نم ازی! رخ به رخ پایبر   ییجا
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هم دنبالش! به  ازی و پا دییدو  یرو م اطی. با سرعت طول ح رونیجهش خودشو از سالن انداخت ب 
کرد وراه خودشو  ینم گوش  ازیپا ی گرفتند. اصالً به صدا زدنها یشتر یقدمهاش سرعت ب دیرس ابونیخ
  ییابون دنبال جایاما حاال تو خ زدی خوش وخّرم حرف م  زدادیداشت با  شیپ ۀقی رفت. تا چند دق یم
 خالص بشه .  ازیگشت تا ازدست پا  یم

با چند گام بلند    ازی . پادییدو یهدف م  یب دای! ساسایوا  گمیم ستم؟ی! مگه با تو نسایوا گمیم دایسا-
 افتاد تو بغلش. کهیطور  دیخودشو بهش رسوند ودستشو گرفت وکش

 گهیچشماش ازهر وقت د یمردمک ها زد،ی دو دو م ازیتو صورت پا  دایکنم؟ نگاه سا یصدات م یکر -
 هیکرد وبه ر  یفقط عطر تنش بود که با ولع بو م دیشن ی گشاده تر شده بودند. اصالً حرفها شو نم  یا

از به  یدست پا یشده بود. با تکونها  شیاز محاالت زندگ  یک ی از یبا پا ش یکیفرستاد، نزد یهاش م
  یب یاز چشمش فروافتاد رو گونه ها ی! قطره اشک میحرف بزن  دیگفتم؟ با یچ یدیخودش اومد: شن 

 اعصابش خورد بود.  ازی رنگش. از ضعف خودش دربرابر پا

کنم! بهت گفتم از فردا دنبال آپارتمان    ی! خواهش مازیبذار برم پا  ؟یهم مونده نزده باش  یمگه حرف-
 ؟یخوا  یم یچ گهید رمیگردم و از خونه ات م یم

 . دمیم حی ! برات توضدایسا یتو حرفو منو اشتباه برداشت کرد-

  ستیبه برگشتن ن یاض جوره ر چیه دایسا دید یمدت تنها باشم! وقت هیخوام  ی االن نه! االاااان نه! م-
  رونی ب ازیقدرتمند پا  یتقال کردن تا بازوشو ازدستها نیح  دایبازوشو گرفت ودنبال خودش کشوند. سا

دا رو تو  یمگه زوره؟ همونجور که سا امیخوام باهات ب   ینم ؟یکن یکارمیبکشه باحرص گفت: چ 
! هر یبه حرفهام گوش بد دیکشوند گفت: آره! زوره با ی خلوت دنبال خودش م یو کوچه ها  یکی تار
حاال نوبت منه که  یمنم بشنو یحرفها   نکهیبدون ا رونی ب یواز خونه زد یدلت خواست بارم کرد یچ

 شد... دهید راز دو ازیپا نی ... ماش دیرس  ینم ازیبه پا دای. زور سایحرفهامو بزنم و تو گوش کن

کردن تو انتخاب کلمات دقت کنه تا   یسع  نباریداشت. ا یبرنم رونیبغ کرده بود وچشم از ب دایسا
 نزنه از کوره دربره. یدوباره حرف 

 . دینشن یجواب  دا؟یسا-

برگشت   ضی پرغ یبا چشمها ؟یشنو   یبا توأم! نم دایباز سکوت. بلندتر از قبل صداش زد: سا دا؟یسا-
 م؟ یخلوت باهم حرف بزن یجا هی میانداخت: بر دایاخم آلود سا ۀافیبه ق ینگاه مین هینگاهش کرد. 
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 ؟ یهم مونده نزده باش  یمگه حرف-

 بود! گهید زیچ هیبه خدا قصدم از اون سؤال -

 که برام مهمه رفتن از اون خونه اس! یز ی! االن تنها چ ستیمهم ن گهیخواد باشه د یم  یهر چ-

  گهی! منم دری بگ ،یر ی بگ یخواست  یم یبدم بعد هر تصم ح ی دختر؟ بذار برات توض یکن  یم یچرا لجباز -
 بدتر بود.  یز یاز هر چ دایبه کارت ندارم خوبه؟ سکوت سا یکار 

  یول یخودتو دار  لیدونم دال یکنم! م یخواهش م  زنمی نزن! فقط من حرف م   یبزن  یخوا  یحرف نم-
راحته بعدًا درباره ام بد  المیحداقل خ ینطور یخوره! ا  یبرنم  ییبه جا یمنم گوش کن یبه حرفها

  یخوا یم یشد وفوارن شد رو سرش: چ  ینشست وآتشفشان  ازی به پا لیمتما دا ی. سایکن ی قضاوت نم
مونده که  ادمیخوب! دوستش داشته باشه! منو سننه؟  یل ی خ ؟یهنوز سلماز رو دوست دار  نکهیا ؟یبگ

ته   ای  ازمیبگه من سر پ  ستین یک یهست پسرعمو،  ییوتهش جدا هیعقد قرارد هی یاون عقد کوفت
تا   ضرمح  میری فردا م نیقبالً هم گفتم هم رم؟یتو نظربگ  یزندگ ۀام بخوام دربار کارهی آخه من چ  از؟یپ

تو واون دختره گم کنم؛ فکر کن    یاز زندگ شهیهم یگورم رو برا دمیکنده بشه منم قول م هیقال قض
شو   تی عصبان نی با فشاردادن فرمون ماش از یکن. پا ی ادآور یرو از قلم انداختم بهم  یز یاگر چ  نی بب
 ینهاتو گاز داد دایسا یعوض کرد. اعتراض ها یا گهیسمت د رشویو مس  ختیدستهاش ر یتو

 گم شد.. ازیتوسطپا نیماش

اومد نشست لب   کینسکافه وک  وانیدکه نشسته بودند. با دو ل هیکنار  ،یخلوت  یپارک جا هی تو
 به اطراف کرد. از قبل آرومتر شده بود.   یسهم خودشو گرفت ونگاه دایجدول. سا

دنج تهپارک   یجا هیزدند باألخره  دیرو د  ییموافقت کرد. چند جا دایبهتر؟ با حرف سا یجا هی میبر-
درخت درست شده بود رو انتخاب کردند. نسکافه ها رو گذاشتند  ۀکه از ُکند یوصندل  زی آوردند. م ریگ

تا نظر   رگشتب  یوقت ه؟یقشنگ ی: جادینگاهش به اطراف چرخ دایهم نشستند. سا یوو روبر ز یم یرو
اون  یروجادویآورد تا اس  نیینسکافه ها پا یروهم بدونه با دو چشم براق روبرو شد. نگاهشو رو  ازیپا

! هوا دوباره  دم یگوش م یحرف بزن  یخواست ی نشه لحنش ناخواسته تلخ شد: خوب؟ م نیآتش یدوگو
رو ببره. نصف  هاستفاد تی دستهاش شد تا از گرماش  نها رینسکافه اس وانی شد. ل  یداشت سرد م

:  د یسؤالشو پرس یا قهیچند دق ری تأخ هیدرونش کاسته بشه. با  یتا از سرما دیداغشو سر کش  ۀنسکاف
  یلیخالف تصورش خ اول فکر کنه بعد جوابشو بده اما بر  دایانتظارداشت سا ؟ یهنوز ازدستم دلخور 
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گله  یتر کرد: حق دار  وبا زبون لبش ازی پا ؟یکرد یکارمیچ یمن بود یباشم؟ تو جا دیرک گفت: نبا
پس از   یک ی  داینندازم. کلمات سا دیکردم تا تو رو به شک وترد یمطرح م  یسؤالمو طور  دی! بایکن
  فمی دونم تکل یم گهی ! چون االن دید یپرس یکرد یشدند: اتفاقًا خوب کار  یتلخ تر از قبل ادا م یگر ید
  رهیم یوهر ک شهیتموم م  یبزود همسخره اس ک یباز  هی نیحواسم باشه ا یکرد  یادآور ی! بهم هیچ
به  ،یبنداز  ادمی  یه ستیهست الزم ن یباز  نیمن خوب حواسم جمع ا ازخانیخودش، پا  یزندگ یپ

چشم تو حدقه چرخاند:   دیکش ی. نفس کالفه ارونیکشم ب یم  یاز زندگسر وصدا پامو  یموقعش ب
  ؟ینطورنبودیقبالًها ا یکن ی م تقضاو گرانیزود در مورد د یل ی! ازهمه مهمتر خیتلخ شد  یلیخ دایسا

احمق  یدا یبا سا  یانتظارداشت ؟یخودت فکر کرد شی پ  یباال: چ دیابروش پر یتا هیزد و   یپوزخند
که روبروش   یتموم تالششو کرد تا به دختر  ازیواقعًا که! پا  ؟یروبرو بش شی شش سال پ ۀوساد

دونست   یگرفت چون م  دهیناد و انداختن هاش کهینگه، ت یز یرو از رو بسته بود چ   رینشسته و شمش
تو   یز ی که چ یاز یکش اومد کلماتش زهر شدند به جون پا زیرو م یکم دای بگه حقشه. سا یهرچ

 یدایشد تو چشماش: نه جانم! سا خی دفاع کردن از خودش. نگاه سردش م یرادستش نداشت ب 
تموم احساساتش! تو ازش   یرو یخت یمشت خاک سرد ر  هیو  شی تو کشت یعنی مرد  شی شش سال پ

 هیکه شب  ییدایبه سا دیتوپ  یدفعه ازکوره دررفت وعصب هیکه نرفته ها؟  ادتی! یسنگ ساخت  کهیت هی
  شیشش سال پ یۀقض نقدریا شهیطعمه اش بود: م یحمله کردن برا ۀشده وآماد رحمی ماده ببر ب هی

 هیا نه؟ آره! ی شهیم  ؟یبه رخم نکش یرو ه یلعنت ۀگذشت نیا شهیتو سرم؟ م یو نزن   یرو چماق نکن
زخمش   یهم پس دادم، هنوز تا هنوزه جا  یکردم چوبشم خوردم، تاوانشو پس دادم، بد طور  یغلط

شکست خوردم؟   یبشنو ی! دوست دار گمیبازم م  شهیحرفها خنک م نیسوزه اگر دلت با گفتن ا یم
کردن   رتشو با پ  تیندارم. نفس کم آورد، عصبان  ییابا  چیاونم آره! شکست خوردم و از گفتنش ه

که همچنان بهش   دای. سکوت سادیکش قیکرد سرشو باال گرفت وچند نفس عم یفه، خال نسکا وانیل
  یگرفته بودند، ب یمصرف روبه باز  کباری وانیل ۀلب  دایسا یکرد. انگشتها ی م تشیزل زده بود اذ
گرفت تا   یا گهیداد،سرشو سمت د رونی ب یونفششو به شکل آه  دیبه صورتش کش یحوصله دست

آرومتر ازقبل به گوشش خورد:   ازیپا یگفتن نداشت. صدا یبرا یحرف  فتهی ن یاِزعصبان یبه پا چشمش
  یکشیحرف گذشته رو وسط م یاما تو ه یجوابمو بد یانتظارداشتم منطق  دمی سؤال ازت پرس  هیمن 

داد:   دامها  ازینگفت. پا یز یرفت بازهم چ  ازی . نگاه تندش رو پایر یانتقام بگ  ییجورا  هی یخوا  یانگار م
صدادار بود ابرو درهم    دایکردم. پوزخند سا یخواستم دوباره با سلماز باشم که با تو عقد نم  ین اگر مم

وبه کجا ختم  هیعقد سرانجامش چ نیا یدون  یعقد؟ خودتم خوب م یگیم ی: تو به عقد سور دیکش
 ! رهیگ ی! نگو که خنده ام مشهیم
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چشماشو   دا یکار رو کرده باشم. سا  نیخاطر تو اکه بخوام به  ومدمی من هنوز اونقدرها با خودم کنار ن-
قبالً   یپا پس بکش یتون ینشده م ریمجبورت نکرده بود! هنوزم د یکش اومد: کس زی کرد ورو م زیر

 شهیهم ارمحل خواهم کرد من خدا رو د  یجور  هیمشکلمم  نیهم از پس مشکالتم براومدم باألخره ا
 نیبوده از ا

 هم هست.  پس

 بحث من سلمازه نه چاووش!   ؟یکن یم یبا هم قاط  ویچرا تو همه چ-

سلماز هم وسط  یپا یعنی یبا من عقد کرد یبهم وصلند، وقت ییجورا هیدوتا  نیداره؟ ا یچه فرق-
 ادا کرد. دهیپسرعمو رو عمدًا کش  ۀپسرعمو؟ کلم نه یاز ا ریشده غ دهیکش

رو بهت بگم که تو  یز ی خوام چ یوم   نجایر آوردمت ابه زو نهیاشتباه من ا ه؟یاشتباه من چ یدون  یم-
 دایآب درهاون کوفتن،دخترعمو. سا یعنی نیوا یوبشنو یقبول کن  یخوا ینم  یعنی رهی کت تو نم

   نجایا میحرف زدن وقانع کردن من اومد  یاز نسکافه شو خورد: فکر کنم برا یصاف نشست و جرعه ا 
 نبش قبرکردن گذشته ها. ینه برا

 ؟یذار یبهت بفهمونم مگه م نویا زنمیافتاده؟ دوساعته دارم بال بال م  ادتیمسئله  نیتازه ا-

 یز یچ هینسکافه  ۀومز یبعد ۀخوبه؟ با خوردن جرع شمیوالل م زنمیحرف نم   گهیخوب من د یل یخ-
 ینگاهش کرد. اخمها یسؤال از ینسکافه اس؟ پا نیدفعه سرشو باال آورد: ا هی تلنگر شد تو ذهنش، 

 نسکافه بود؟  یکه خورد  نویا گمیدرهم رفت: م  شتریب دایسا

 . رمی برات بگ یا گهید زی چ هیتونم برم  یم  ادیاگر خوشت نم ؟یآره! دوست ندار -

رو   ادیتازه منظور سا ؟ینسکافه بخور  دینبا یدون  ینم ؟ ی! تو اصالً به فکر خودت هستازیواقعًا که پا-
  یکرد از طرف یطرف دعوا م هیبست رو مهار کرد از  یکه داشت رو لبش نقش م یگرفت خنده ا

 نگرانش حالش بود. 

 که! ادینم  نی بار خوردنش آسمون به زم هیحاال با -

رو   دایسا ۀجلو رفت تا نسکاف  ازیدست پا ؟یمال منم بخور  یخوا یگفت: م  هی! با کنا یفکر  یب  یل یخ-
   ؟یزنیگفت: چرا م یاخم ظاهر  هی! با کشهی زد رو دستش: خجالتم نم  دایبرداره که سا
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 ! نهیقزو یسنگ پا  ستیرو ن  نکهیا یبرا-

که دوست داره   یز یعمر خودشو از چ هیتونه  ی! آدم که نمیکنیبابا! تو هم چقدر گنده اش م یا-
 م؟ یری بگ ین ها رو از زندگ دوست داشت نیا میکه بخوا میکن یمحروم کنه مگه چقدر عمر م 

 باشه مهمه! ونیدرم یسالمت یپا یوقت-

 بحث دور کنه.  نیرو از ا دایخواست ذهن سا  یبدم؟ م  حی برات توض گهیتونم د یاالن م-

که حوصله ام باشه.  گهیوقت د هی یبرا   ذارمی! مستیحسش ن گهیکنم! نه اصالً ولش کن د یگوش م-
صرف تو   یانرژ  یادیخونه من خسته ام فردا هم کالس دارم امروز ز میازجاش بلند شد: بهتره بر

 از پارک خارج شد...  دایکردم... همراه سا

 رسونمت دانشگاه!  یفردا م-

 نداشت.  یتموم  دایسا یخوام تنها برم. لجباز  یمدت م  هیتا -

 ! خودیب-

 ه؟ یک رفته مقصر ادتی نکهیمثل ا-

زد. دوباره   یا رزومندانهیحرف نباشه. لبخند پ  گهیفرستم دنبالت، د یشرکت رو م ۀخوب! رانند یل یخ-
  داشیروزها ممکنه سلماز پ نیگفت: ا نیسکوت سنگ  نیحوصله از ا  یشون برقرارشد. ب  نیسکوت ب

که  فتمکنه گ یبزنه که تو رو عصبان ییممکنه حرفها یشه حت ک یبخواد بهت نزد یبشه و به هر ترفند
 حواست باشه. 

باهاش برخورد کردم   یروز  هیشناسم، اگرم   یبدون که من سلماز رو بهتر از تو م  نمی! ایممنون که گفت-
شده بود  اد یز دایسا یانداختن ها کهی بابت تخت باشه. ت نیازا التی خ گمیبهش نم یز ی ازگل نازکتر چ

 رو فراموش کنه...  شیشش سال پ یهاهنوز نتونسته حرف یعنی نیو ا

چقدر نگرانت بودم؟ از بغل بهارگل   یدون یزد دختر؟ م بتینگران درآغوش گرفتش: کجاغ  بهارگل 
دوستم که آقا  ۀخواستم برم خون یزدم کارش داشتم از اونجا هم م  زدادیسر به  هیاومد وگفت:  رونیب

گفت: من   هارفتن طرف پله   نیح  ازیکرد. پا ازیوپا دایبه سا یمشکوک نگاه  انی اومد دنبالم. پو ازیپا
 : دعواتون شده؟دایاتاقم. بهارگل به رفتنش نگاه کرد... برگشت سمت سا رمیم
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 بگو مگو بوده؟ ی: مطمئن دی پرس  انی. پومیکم با هم بگومگو داشت هینه! -

و بهارگل   انینازک کرد ورفت باال. پو یما باهم بحثمون شده؟ پشت چشم دی وا! چرا شما اصراردار-
دوتا با هم بگومگو کرده باشند.   نیخوره ا یگفت: من چشمم آب نم انیانداختند. پو یبهم نگاه

 شودست  انیپو ؟یکنی حرکت م  ی! حاال فردا ک ومدهیبه تو ن شی: فضول انیزد تو شکم پو یک یبهارگل 
 عمه؟  یزن یگذاشت رو شکمش: چرا م

 ؟ یگرد یبرم ی فردا ک یسرک نکشند! نگفت گرانید یتو زندگ گهیزد تا د دیفضول ها رو با نکهیا یبرا-

 . رمی نه تا ده م یدومًا ساعتها شمیدادشمه و نگران زندگ ازیاوالً پا -

ربع به دو بود. دنبال بهارگل از پله   هیبه ساعت کرد  ینگاه  انی . پوریشب بخ   نمتیب  یخوبه پس م-
 ها باال رفت...  

 واشیاومد،  نیی. از تخت پادارشدیازخواب ب  نی زم یرو یی پاها دنیکش یشب با سروصدا یها مهین
  هیکه  ازیپا دنی. در رو کامل بازکرد. از دهیک نهی در رو بازکرد. نتونست تو نور کمرنگ راهرو بب یال

شده داداش؟   یطرفش: چ دییشکم معطل نکرد و دو  یاش رو گهیبود ودستش د واریدستش به د
  یز یشده اش پنهان کنه: چ دیکل  یکرد درد رو پشت دندونها یپر دردشو باال آورد سع ۀچهر ؟یخوب

بازوش انداخت وبردش به اتاقش... رو تخت دراز   ریدست ز عیسر انیکمکم کن برم اتاقم. پو  ستین
تخت   لب. یکن یرانندگ دیفرستاد: برو بخواب فردا کل راهو با رونی نفس کشدار درد رو ب هیبا  دیکش

رو گرفت:    انی. دست پودارکنمیعمه رو ب   رمیکجا برم؟ م  ت یّ م  نینشست نگران گفت: رنگت شده ع
. نگاه زوم شده اش باعث شد  شمی بهتر م گهیساعت د می قرص خوردم تا ن  هی ،ی کن  دارشیخواد ب ینم

 ؟ یکن ینگاهم م ینجور یبپرسه: چرا ا

 حرفت شده بود؟  دایبا سا-

بلند شد. به    انیفرستاد تا حالت تهوع رو مهارکنه. پو نییپا  ینداره. آب دهنشو به سخت  یبه اون ربط-
 ی. چند بار به در اتاقش زد. بهارگل با ظاهر داینداد ورفت دراتاق سا تیاهم  ازی پا یگفتن ها انیپو

 . رونی اومد ب دایآشفته زودتر از سا

:  د یوبهارگل پرس انیپو دنیهم خواب آلود دم در ظاهرشد. با د دایسا نیح  نیتوهم  ان؟یشده پو یچ-
تا   د یل کشطو هی. چند ثانست یحالش خوب ن ازیدستپاچه و نگران گفت: پا  انیشده؟ پو یز یچ

 ... ازیطرف اتاق پا  دییرو کنار زد و دو انیدفعه پو هیکنه...  یرو حالج   انیپو یحرفها
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بهارگل   ؟یار ی داروهاشو برام ب  شهیحالت تهوع واستفراغ نداره به بهارگل گفت: م گهید نکهیاز ا مطمئن
شده وضعف داشت.   حالیبه برادرش کرد که از درد ب ینگاه  انی. پونییرفت پا   عیگفت وسر یبله ا

گفت:   دای سا سی خ یوچشما انینزار پو ۀافیق دنیدستشو محکم گرفت. آروم چشماشو بازکرد. با د
:  دیشو فراموش کرد و دست به کمر بهش توپ هیگر دای. سادیکن یم  ینطور یا دیهنوز نمردم که دار

دفعه برگشت طرف   هی. رهی گاز گرفت تا خنده اش نگ لبشومحکم انیتخس! پو ۀپسر ری زبونتو گاز بگ
  هی دوبرادر! امشب شما انیکنم پو یکبودت م  ییبا دمپا یاوضاع بخند نیتو ا نی: زهرمار! بب انیپو
داروهاش.   نمی: ادایرو داد دست سا یا سهی! بهارگل درحال نفس زدن وارد شد وک شهیتون م یز یچ

صورتش    یاز قرصها رو جلو یک ی رفت.  ازیچشم غّره هم به پا هیبه داروها کرد...  ینگاه هی دایسا
 یخورد یرو نم   یکوفت ۀاگر شب اون نسکاف ؟یست یو مواظب خودت ن یخور   یدارو م  نیگرفت: از ا

داشت   یاز سر دلسوز  ایهست  یداعصب یدونستند سا ینم  انیاومد؟ بهارگل وپو یم  نیآسمون به زم
جون که نه ناهار   دایبهش اضافه کن سا نمی. بهارگل من من کرد وگفت: ازدی حرف م  ازیبا پا  نجوریا

  یک یتو   فحر  دیدعواش کن شا یدرست وحساب  یدعواش کن یخوا یخورده بود نه شام، حاال که م
  شتریکه داشت ب یکالفه ازدرد  ازیما که همه اش باد هواست. پا یبهتر به خرجش بره وگرنه حرفها

 انیگرفت: عمه، پو یخودبخود رنگ آرومتر  دای! لحن سارونیب  دیداد گفت: فقط بر ینشون م خودشو
   مارستان؟یب مشی خواد ببر ی :نمد یهستم. بهارگل پرس ششیمن پ دیبخواب دیشما بر

بگذره!   ارخوشیدرجوار  دوارمی به برادرش زد: ام  یچشمک انیراحت. پو التونیخ  ستین  یاز ینه ن-
. بهارگل  رونی خودشو ازاتاق انداخت ب  انیپرتاپ بشه پو نکهیرو از پاش درآورد قبل ازا  ییدمپا دایسا

 اد؟یدلت م دایگفت: سا

بعدًا با شوهرتم با   نمیدوباره اومد داخل: بب  انیجوابشو داد! سر پو ییبا دمپا دیپررو رو با انِ یپو-
 ؟ی دیجوابشو م ییدمپا

  یکنم تا کچل بش  یدنبالت و موهاتو دونه دونه ازسرت م   امی م یبر   نیاومدم تا خود قزو انیپو نیبب -
هل داد: برو بچه   رونیرو به ب  ان یبهت زن نده و دل منم خنک بشه. بهارگل رفت دم در وپو یو کس

بچه  رفتنبرو رو اعصابش. با  یاعصاب نداره تو هم ه دایسا ین یب  یشّر درست نکن م  نیاز ا شتریب
اخم کرده گفت: امشب   کنهیداده وداره نگاهش م هیبه تاج تخت تک دیکه د  ازیها برگشت طرف پا

دراز بکش   شهیم شتریکه دردت ب ینجور یا ؟یتو چرا بلند شد گه؟ید دیقراره تو وبرادرت منو سکته بد
کار رو بکنم؟ احساس کرد   نی به زور ا یخوا یخوره گفت: م   یاز جاش تکون نم دید ی! وقتنمی بب

آورد.   رونی ورقه ب هیو سهیدست کرد تو ک دای. سادیآروم تو درازکش کنهیم تشیدوباره درد معده اذ
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 دایبخور! با کمک سا نویآب کنارش نشست: بلند شو ا وانیرو از ورقه جدا کرد و به همراه ل یقرص 
آرومتر شده   شیپ ۀقینسبت به چند دق دایگذاشت. سا  یدارو رو رو پاتخت ۀسی ک  دایقرصو خورد. سا

 . ازی پا یبود. زل به چشما

که  یز یاون چ یوقت ،ی کن ینم  تی رعا توییغذا یوعده ها  یوقت ؟یبا من بحث کن  یچرا دوست دار -
  یکار روم نیو انگارعمدًا ا ستی بحث و دعوا برات خوب ن یوقت  ،یخور  یمعده ات َسمه رو م یبرا
تا اعصاب منم   یکن یدر حق خودت ظلم مدرد کشنده اس، چرا  نیا ۀکنند دیاسترس تشد ی وقت ،یکن
 کرد.   یفقط نگاهش م ازیهمه دردسر رو داشت؟ پا نیسؤال کردن ارزش ا هی ؟یز یبر همب

 کرد. یم شتریحرص شو ب  ازیدامن زدم! سکوت پا هیقض نیمن خنگ هم ناخواسته به ا-

از   ازیپا ؟ی : درد دار د ینگران پرس  دایچهره اش درهم شد. سا هوی ؟یالل شد یحرف بزن  دیاالن که با-
 فرق داشت.  هیبا بق  دا یسا یخوشش اومد جنس نگران  ینگران نیا

 ! ستی ن یز یچ-

 ؟ یخوا یم  یچ ی: برادیمتعجب پرس ه؟یاسم دکترت چ -

  یر ی چکاپ نم یتونم قسم بخورم تو سال به سال هم برا یخوام خودم باهاش حرف بزنم! م یم-
 !ششیپ

 الزم نکرده! -

از   رمینزن! اسم دکترت با آدرسشو برام بگو وگرنه م یکنم پس حرف اضاف یمن الزمشو مشخص م-
 کنم.  یم داشیپ گهیراه د هیپرسم! اونم نگه از  یم زدادی

 جون من دست بردار!  دایسا-

 قسم نده!  یجونتو الک-

 . یوقت خواب نمون هی  یبرو بخواب! فردا کالس دار -

مونم   یم داریامتحانات ب یعادت دارم از بس برا یدار ی من به شب ب  یخواد به فکرکالسم باش  ینم-
 عادت.  هیخونم شده   یودرس م 
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 .تمیاهم یب مینسبت به سالمت گهیاونوقت به من م-

ودرمانگاه    مارستانیکه کارم به ب رسم یوبه خودم م  رمیگ ی م لیاونقدر خودمو تحو ستم،یمن مثل تو ن -
 نکشه.

 یبه گردنش داد ودست  یشالو از رو سرش برداشت تاب دای سا ؟یرو انتخاب کرد  یپزشک  ۀشد رشت یچ-
  از؟یپا یدون یفکر کرد و ادامه داد: م ی: چون بهش عالقه داشتم. به ظاهرکمدی بلندش کش یبه موها

  به یق ینگاه عم رم؟ی بگ یرو تموم کردم تخصص مو چ ی عموم ۀ کنم اگر دور یساله دارم فکر م هی
لبخند   هی  دایسا ؟ی: چ دیکنجکاو پرس  ازی! پارمی بگ یتخصص مو چ دیدونم با یم گهی: حاال دازکردیپا
  یو از خود راض  یبدعنق وبداخالق ومغرور وعصب یزد وگفت: اگرقراره سرنوشتم با تو یز یآم  طنتیش
بهت   سمواچهارساله مدام ح یبچه ها نیتا ع   رمیبشه مجبورم تخصص مو به خاطر تو گوارش بگ   یکی

شد   یتخصصم همون یول  رممکنهی غ یز یچ  نیهرچند چن ،ینذار  رونی قرمز ب ۀر یوقت پا از دا هیباشه 
:  د یچرخ دایشد. رو دست راست طرف سا ی راحت هم منکرش م زدی راحت حرفشو م دایکه گفتم. سا

 منم؟ ضتمیمر نیحتمًا اول 

 داره؟  یچه اشکال -

 تو باشم. یشگاهیخوام موش آزما یکه من نم نهیاشکالش ا-

دفعه نگاهش به   هی رم؟یبگ یخوام تخصص مو به خاطر ک  یدلت بخواد! منو باش که م میل یخ-
 به چهار بود.  قهیدق ستیساعت افتاد ب 

 مونم. یجا کنارت م  نیبخواب! من هم ریبگ گهید-

 دا؟یسا-

 بله!-

 سؤال بپرسم؟  هی-

 سؤال باشه، نه! یکی اگر سؤالت مثل اون -

 !ستینه ن-
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خواست   یخورده فکر کرد. نم  هی دا یسا ؟یکه بهت زدم ناراحت یشیشش سال پ یتوهنوز ازحرفها-
 بدتربشه.  نیو حالش از ا یعصب  از،ی بکشه و پا شیدوباره حرف گذشته رو پ

 . ستیشون مشخص بشه اما االن وقتش ن فیتکل  دیهست که با زهای چ یل یخ-

 وقتشه؟ یپس ک -

 ؟ یاالن بهتر  ،یبهتر بخواب  گهی! دازیپا-

 اوهوم!-

تخت تا   ۀگیطرف د دیخودشو کش ازی. پانجامیمن ا  یداشت یخوب خدا روشکر! حاال بخواب! کار -
خواب کرد.    ازغرقیبه پا ینگاه ومدی... هر چه کرد خواب به چشماش ننهی راحت تر رو تخت بش دایسا

  یباال دیخودشو کش دایال سرش بود. سابود که پنجره با یطور  ازی تو خواب هم اخم داشت. تخت پا
  یک یپرده رو کنار زد واز سرشونه به تار ۀداد. لب هیتخت پاهاشو تو شکم جمع کرد وبه تاج تخت تک

طورموند. دستش خسته شد وپرده رو ول کرد. دوباره نگاهش  نیهم قهیشب چشم دوخت. چند دق
از... یرنگ نگرانش کرد. آروم صداش زد: پا  یدگی پر نیبود، هم   ۀدیهنوز رنگ پر از،ی افتاد به صورت پا

 ... ازیپا

 .  کنهی م کاری چ نجای. زمان برد تا بفهمه اون ادیرو باالسر خودش د  دایبازکرد وسا چشم

درآورد وفشارشو   فشی فقط نخواب باشه؟ دستگاه فشارسنج رو از تو ک رمیگخوام فشارتو ب یازمیپا-
الو  عی گرفت. بعد چند بوق سر یبرداشت وشماره ا شو یبود. مضطرب گوش  نییگرفت. فشارش پا

 گفت. 

 بد موقع زنگ زدم.   دیسالم استاد! ببخش-

-...... 

 فرستم؟ یکه براتون م یآدرس نیبه ا  دیایب  دیتون یاستاد م-

-..... 

 . دینیبب  ضویمر هیخوام  یم-
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-..... 

 شوهرمه!   ستی ن بهینه غر-

-..... 

 . چمیتونم براش نسخه بپ ینم نهییپا یلی فشارش خ-

-..... 

 منتظرتونم...-

سمت در    دییدو عیسر ین یماش  یرو رفت واومد تا با صدا  اطیتو اضطراب واسترس ح  قهیدق چهل
 وبازش کرد.  

  نیاز بهتر یکیکه  دایبه سا ی نگاه رمردیشدم. پ  ینبود مزاحمتون نم  یاستاد اگر ضرور  دیببخش-
استادت   نجایدرضمن من ا ده؟ی دختر ازت بع  یدانشجو هاش بود کرد: تو چرا دست وپاتو گم کرد

  ازیپا تیوضع دایباال رفتن ازپله ها سا نی هستم... با هم وارد ساختمون شدند. ح یاسر ی دکتر  ستمین
 ... ازیبه اتاق پا دندیرو براش شرح داد تا رس

چشم   دایکرد. سا  قیدق ۀنیمعا هی شدند... دکتر  داریب انیودکتر دوباره بهارگل وپو دایسا یسروصدا با
 دایسا یبه جا  انیرو داره؟ پو یمار یب  نیا ی: از کدایداشت. دکترنسخه رو داد دست سا یازش برنم 

گفت:   لشیجمع کردن وسا  نیدرمانش نشده. استاد ح  ریگیاما دوساله که پ شهیم  یگفت: شش سال
چکاپ بشه   دیکنم حتمًا با یم یدکترخوب بهتون معرف هی  ره،یبگ  یبده هم عکس رنگ  شیآزما دهمیبا

که نگرانت کنم   گمینم  نویباشه، ا ی خوب   ۀتونه نشون یبا درد معده نم نییکه فشارپا  یدون یدخترم م
 هست.  شتریب اطیاحت یبرا شاتیآزما نیا

 بله استاد. -

وبه ظاهر دلخور گفت: استاد! مگه سال   فیاخم ظر هیبا  ؟ یسرم زدن که بلد گهی د د،یرینسخه شو بگ -
کردم. اشاره  ی! استاد خنده اش گرفت: ازت مطمئنم، شوخ گهید دیخانواده ام نبر شی ! آبرومو پم؟یاول

ش وعکس رو  یباشه حتمًا آزما  ادتونی مارستانی ب دشیوقت حالش بدتر شد ببر هیاگر :ازکردیبه پا
 بده.
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 ... رهیتا دم در دکتر رو بدرقه کرد و خودش رفت داروها رو بگ  انیچشم استاد... پو-

شون بپره.  ی چند بار باز وبسته شون کرد تا خواب آلودگ  د،یخسته اش کش یبه چشما  یدست دایسا
 تموم شده بود. بهارگل آروم در رو باز کرد و ومد داخل.  باً یِسرم تقر

 مونم. یم ششیجون تو برو بخواب چشمات خون افتاده من پ دایسا-

 باشم.   دیخودم با شهینه عمه! ِسرمش داره تموم م-

 حالش چطوره؟ -

 خواب کرد.   اِزغرقی به پا یوش برگشته. بهارگل نگاه تأثربار شکرخدا بهتره، رنگ و ر-

خودم   شات یآزما یگرفت: برا از ینگاه از پا دای! دلم براش کبابه. سادهیکش یچ  شبید رمی بم  یاله-
 . ندازهیدونم  پشت گوش م  یباهاش م  رمیم

بلندشد   دایدوسال. سا نیمثل ا شهیدرمانش نم  ریگی پ چوقتیخودش باشه ه ،بهیکنی م یکارخوب -
 رو از دستش جدا کرد.   وکتیوآنژ

اتاق و برگشت سرجاش   ۀگوش ۀسطل زبال  یسرم رو انداخت تو یخال یدانشگاه؟ جا یبر  یخوا  ینم-
 شبیرد نکنه خودش د بتیوقت برام غ هی امیتونم ب  یبه استادم گفتم نم   یتلفن شبینشست: نه! د

 چطوره. دیوضع مو د

 برم شرکت.  دیدرسته؟ چون منم با شهینم داریحاال حاال ب  ازیپس تو برو استراحت کن پا-

 خوابه تو بروعمه جون.   یکه زدم تا ظهر م یینه! مسکن ها-

 .ن یکه بره قزو فتهیراه م  یراحت بشه عصر   ازیبابت پا الشیهم خوابه گفت خ  انیپو یراست-

 زد ورفت... دایسا ۀو گونر   یراحت. بوس  التیبرو عمه خ گهیباشه! تو د-

به   کیافتاد نزد یوار یتو تنش بود. نگاهش به ساعت د  شبید یشد هنوز خستگ  داریازخواب ب  یوقت
و   نییبه بدنش داد. از تخت اومد پا  یکش وقوس ازهیظهر بود. نشست تو تخت وبه همراه خم  کی

پف آلودش، خودشم به خنده انداخت.   ۀافیبا ق  دهیوبهم چسب دهی. موهاش ژولستادیا نهیآ یجلو
که   یرنگ ییموی... بلوز وشلوار لادیوحالش جا ب  رهی حوله شو برداشت و رفت حموم تا دوش آب گرم بگ
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با دوش گرفتن سرحال   نکهی. موهاشو بافت وشالشو سرکرد. ازادیبود رو پوش  دهیخر  شیپ  کماهی
  یروبرو از یرفت. اتاق پا رونیاز اتاق ب زای کرد. به قصد سر زدن به پا یم  یاومده بود احساس سبک

هوا: سالم زن داداش!  دیمترپر هی انی پو یاتاقش بود. آروم در اتاقو بازکرد و سرش برد تو. با صدا
!  دمیچه طرزاومدنه ترس نی! اکی اخم کرده گفت:عل انی دستشو گذاشت رو قلبش وبرگشت طرف پو

 ! یاز قبل در نزدم تا متوجه اومدنم بش دیباال رفتند: ببخش  یبه طرزجالب انی پو یابروها

 ! نمکدون!  ششششیا-

 چطوره؟ ازینمکدون، فقط بگو حال پا ی ب ای با نمکدون -

. داخل اتاق شد وپشت سرش  ید یخواستم برم حالشو چک کنم که مثل َاجل معّلق سر رس یاالن م-
 شتری هرچه ب رون،ی ب میآورد: بهتره بر نییصداشو پا  دایهم وارد شد. هنوز خواب بود. سا انیپو

 ...نیی گفت و با هم رفتند پا یباشه ا انیاستراحت کنه براش بهتره. پو

 دنیبه صفحه اش کرد با د یکنارش حس کرد. نگاه وی سرگرم درس خوندن بود که لرزش گوش دایسا
 جواب داد.  عیشماره سر

 بود.  انیبه پو دایپ باال آورد. نگاه سااسم پدرش سر از لپ تا  دنیبا شن   انیسالم عموجون! پو-

-....... 

با خودش   شویگوش رونیرفته ب ازهمی رفته بذاره رو شارژ، پا ادشیتموم شده بود   شیشارژ گوش-
 نبرده. 

-...... 

  ویلبخند گوش هیبا  انیداد دستش. پو ویرفت وگوش انیبه پو ی.چشم غّره اانیپو  دمیومیباشه گوش -
 گرفت: سالم بابا! 

-....... 

 شده.  یگفت چ دایسا-

-....... 
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 .فتمیراه م یخوام عصر  یمعذرت م -

-....... 

 آره! حال همه خوبه.-

-....... 

 باشه... چشم-

-....... 

 .رهی باهات تماس بگ گمیاومد بهش م ازیرسونه پا یهم سالم م دایسا-

-...... 

 بود. یعصبان  یلی : خدایقطع کرد و داد به سا ویباشه... خداحافظ. گوش-

. پوران اومد شهیمعلومه که نگران م یتماس باهاش نگرفت هی یاومد روزیحق داره بنده خدا! از د-
 گذاشت و رفت سمت آشپزخونه...  یکتابشو کنار  دایسالن و گفت: ناهار آماده اس. سا

اوپن  یرو رو   ینی آماده اس ببرم براش؟ پوران س ازیپا ی: پوران غذادیبعد خوردن ناهارپرس  دایسا
  انیرفت. پو  رونی رو برداشت و از آشپزخونه ب  ینی با تشکر س دایبراش. سا  یببر   یتون  یگذاشت: آره! م

وبرگشت طرف پوران:   نکیشکرگفت. ظرفشو گذاشت تو س یقاشقو گذاشت تو دهنش واله  نیآخر
  یغذاها رو درون ظرفها ۀپوران داشت اضاف ؟یخوشمزه ومعروفت هنوز دار   یهای ن از اون ترشپورا

 گفت: چطور؟  ذاشتیدربسته م

گفت: آره   خچالیگذاشتن ظرفها تو  نینشست رو لب پوران، ح  یخوام با خودم ببرم. لبخند یم-
 . یکنار با خودت ببر  ذارمیبرات م

 خوام.   یبابا م یبرا  نویوشمزه هم درست کن اخ کیک  هیدستت درد نکنه! آها! تا عصر -

 اونم به چشم...-

 تونم؟    ینم یگیم یه یخورد شتریبا تشر گفت: چهارتا قاشق ب دایتونم بخورم! سا ینم گهید دایسا-



  

127 
 

  ازی خسته از کل کردن با پا دای. سارمی گ یبخورم حالت تهوع م  گهیقاشق د هی به جان خودم  دایسا-
 .  یبخور  دیبا  گهیکه د نوی: پس داروهاتو بخور ایغذا رو گذاشت رو پاتخت  ینیس

زد    ییلبخند دندون نما دایدانشگاه؟ سا یچرا نرفت یخوام بدونم مگه تو امروز کالس نداشت  یاصالً م-
 دومًا دلم خواست! ومدهیو گفت: اوالً به فضولش ن

 داشت؟ یا گهید لیدلت دل ایدلت خواست -

  یوگفت: برا دیکش ی: کجا؟ پف کالفه اد یپرس دایکه سا نیی پا ادی است ازتخت بهر دوتاش. خو-
   رم؟یاجازه بگ دیهم با ییدستشو

 ! یپررو شد ی لیخ  های کرد: تازگ دایبه سا یاونم آره! نگاه سرزنش بار  یبرا-

 در من اثر کرده.   نیکمال همنش-

 زبونتم دراز شده!-

 دونم!   یاونم م-

  ی. وقتیبهداشت  سیگفتم؟ رفت سمت سرو یک  نیکنم بب یخودم اون زبون درازتو کوتاه م یروز  هی-
 منتظر نشسته بود.  دایاومد سا رونیب

. درحال خوردن داروهاش  یر یوهم عکس بگ یبد شی هم آزما میریداروهات! درضمن فردا باهم م-
حالت   شبیاشت وگفت: د گذ سهیدوباره داروها رو درون ک دایسا ؟ی چ یوعکس برا شی : آزما  دیپرس

وهم  یبد   شیهم آزما دیبد بود مجبور شدم زنگ بزنم به استادم، اومد باال سرت وگفت با  یلیخ
 . یر یعکس بگ

 .دیگنده اش کرد یالک  ستین  میزیمن چ-

وخودت   یبش  یچسبم تا از دستم عاص یکنه بهت م ن یوگرنه ع یایب دیو توهم با   میریبا هم م-
 تا دست از سرت بردارم.   یالتماسم کن

جناب   م ینیب  یرفتن سمت درگفت: حاال م نیغذا رو برداشت ح  ینیس دایباش! سا الیخ  نیبه هم-
 تو؟...   ایمن  شه،یم یکیاون  الی خ  یب  یک امهریک
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  ینشست تا وقت یبست م از یاتاق پا یرفت شرکت وجلو یم میاز دانشگاه مستق دایتموم سا ۀدوهفت
اتاق   ی کار روزانه اش شده بود. طبق معمول نشسته بود روبرو نیگشت خونه. ا یکه باهاش برم 

 نز  هیازکتاب. ابتدا  دایکرد. باز شدن دراتاق مصادف شد با بلند شدن سر سا یوداشت درسشو دوره م 
. زدی در بود حرف مداشت. آروم و با عشوه با شخص داخل اتاق که دم  دایاومد، پشت به سا رونیب

بود بلند   سادهیکه به زور رو سرش وا یوتکه شال یکوتاه تنگ به همراه ساپورت مشک یزن با مانتو
  یتساع می تو سالن. منتظر شد تا دختره بره. خوش وبش کردنشون ن دیچ یزد و صداش پ یقهقهه ا

هم برگشت    یه منشک یانداخت طور  یم نیدختره تو سالن طن  ۀدوباره خند  ی. هر از گاه دیطول کش
 بارآخر سر ازکتاب جلوش برداشت. دختره قصد رفتن کرد.  ینگاهشون کرد. برا

همچنان نگاه مجهولش به دراتاق بود.   دای. سازمیعز امیم  یبعد با وقت قبل  ۀمن برم دفع گهیخوب د-
لبخند   دایسا دنیهمان. دختره با د دایسا ۀومتعجب زد نیخشمگ  ۀبرگشتن دخترهمان وچهر

کپ کرد. دختره برگشت و تو هوا  دایسا دنیکه از د ازی نبود جز پا  یزد. شخص دم در، کس یمضحک 
 دایبود که به قلب سا یر ی خداحافظ. لبخند دختر ت زمیعز نمتیب  یبوس فرستاد: بعدًا م ازیپا یبرا

م بازکرد  چش ی. وقتادی از دهنش درن یهم فشار داد تا حرف  یچشماشو رو ی ازعصب ینشانه رفت. پا
 رفته بود... دایسا

پشت   ازِ یپا  یزدنها دایرفت. به سا  یوتند م زدیتنه م نی تار کرده بود. به عابر دشو ید یجلو  اشکهاش
کرد، قدمهاش تندتر از قبل شدند.   ینداشت. مدام با پشت دست اشکهاشو پاک م   یسرش اصالً توجه

  ست خوا ی. فقط م دیخند  یگفت وم یباهاش م ازیبود که پا یحواسش پرت دختر   دیبه چهار راه رس
  یترمِزوحشتناک یدفعه صدا هیبه خونه برسه وبه اتاقش پناه ببره. اشکهاشو با پشت دست پس زد. 

مطلق گم شد.  یکی تو تار یمه چ ه هیچند ثان یبرخورد کرد. برا یسفت یوبه جا دیبه گوشش رس 
  ی. اشکهاش بند نمدیلرز یکرد. از ترس م یم یعذرخواه یکی که مرتب از د یرو شن  ییآشنا یصدا

 دایدرآروم کردنش داشت. نگاه سا یشده و سع یدو دست قو ری . بازوهاش از دو طرف اسومدندا
 ی. توان اون رو هم نداشت که خودشو از دستهادندید  ی چشماش تار م یباران  یهنوز در پس ابرها

به اطراف نگاه کرد از   ازیکرد. پا ی شد متعجب نگاهشون م یرها کنه. هر کس از کنارشون رد م   ازیپا
 دست تکون داد و سوارشدند... نی ماش نیاول یفاصله داشتند. برا شرکت

 بود.   دهیاشکش خشک ۀچشم ادیز یۀداد. از گر  یراستشوتکون م یمرتب پا ،یعصب
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  یچ ی گفت: ه یوبغض کرده ا یتو دماغ  یسکوت باال اومد با صدا ۀبه نشون دای مـ... دست سا دایسا-
 ؟ یباهاش در ارتباط یواضح وروشن! از ک  دم،یشن ویچ دم،همهید وینگو! خودم همه چ

  هیتوج یخوا   یم ویبلند شد: چ دا یسا یصدا  ؟یکن یفکرم یکه دار  ستین یبه خدا اونجور  دایسا-
زل زد تو  کهی! اون زن دیخند یوم  دیگفت  یبا هم م دمی خودم د  یبودن با اونو؟ من با چشما ؟یکن

هان؟ اون سؤاِل چند وقت   ویچ  از؟یپا یبد  حیتوض یخوا  یومیچشمام با اون لبخند مضحکش! چ
خودم گفتم   شیمِن احمق، مِن ساده، مِن االغ، پ ،ید یربط هم نبود که پرس  یب  نیهمچ شتیپ

که مربوط به من  یز ی دونستم تازه اولشه، اصالً چرا دارم به چ یسوِءتفاهم بوده نم هیداره اشکال ن
 یدخالت کنم! هرچ دینبا تی رفته بود تو مسائل خصوص  ادمیکنم؟ منو سننه؟   یبا تو بحث م  ستین

رهگذرم که  هینداره، بنده فقط   یبه من ربط  هیقض نیا هیچ یه شه،یختم م ییباشه ته کار ما به جدا
انداخت رو   فشوی جل وپالس مو جمع کنم و رفع زحمت کنم. ازجاش بلند شد وک  دیبعد چند روز با
از  یبرگشت ونگاه پر ازخشمشو به پا ؟یر یتو سالن: کجا م   دیچی پ ازیپا یبه در صدا دهیشونه اش. نرس
...  دیو در رو محکم بهم کوب رونی ن رفت ب کردم، از سال ی م  دیبا شی وقت پ یلی که خ یپرتاپ کرد: کار 

صداش دوباره بلند شد: قبرستون!    ؟یر یکجا م  تی عصبان نیاز بازو گرفتش: با ا دیبهش رس  اطی تو ح
حرکت   هی! با  فتهی چشمم به تو و دروغ هات ن گهیخودم بکنم وبخوابم توش تا د یبرا یقبر  هی رمیم

 دا،ی. با رفتن سا میباهم ندار  یصنم چی! ما هایدنبالم ن گهی: درونی ب دیکش ازیبازوشو از دست پا
 برگشت تو سالن... یازعصبانیپا

                           **************************************** 

 دایدانشگاه پ کینزد یبنگاه به اون بنگاه آپارتمان نقل  نیگشتن از ا زداد،یهفته، با کمک  کیاز  بعد
 کنه.   ییرفت وآمد به دانشگاه صرفه جو ۀنیدر هز  خواست یکرد م

 !کشهی نفهمه من کمکت کردم وگرنه منو م  ازی تو رو خدا پا دایسا-

آقا   رسهینوبت به من م کنهیدوست داره م یخودخواه نفهم! چطورخودش هرغلط  ۀپسر کنهی م جای ب-
 . فهمهی نترس نم کنه؟ ی باد م  رتشی رگ غ

دونم تو   یخوب م  نویا یچرا هنوز با سلماز در ارتباطه؟ ول ه؟یچ  ازیپا ریاخ یکارها  لیدونم دل ینم -
 . یر یگ یم میعجوالنه تصم  یهم دار 
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هم  شهینم ره ی بگ میبهتر بتونه تصم  ییتو تنها دیشا م،یمدت ازهم دورباش هیبه نفع هر دومونه  زدادی-
ماز رو فراموش  تونه عشق سل یهست واون نم  یمنو داشته باشه هم سلماز رو،هر چند عقد ما سور 

من  ودهم بهم گفته ب شیشش سال پ  نویندارم ا ازیداشتن پا یبرا یادیوسط من شانس ز نیکنه، ا
 . رمی باتالق فرو م نیتو ا  شتریب زنمیهر چه دست وپا م زنم،یم یخودی ب یدارم دست وپا

 چه مرگشه؟ نمیباهاش حرف بزنم بب یخوا یبگم! م یدونم چ ینم-

 یآه زداد یبابام چه خبر؟  یازسفته ها  یکنم، راست ی فقط خودمو خسته م  ینجور ی! استین ازین-
کرده حاال قرارشده با اون   دایکه سفته ها رو به چاووش فروخته رو پ یاون کس ازیو گفت: پا دیکش

اون   زوگرنه ا یچ یکه ه رهی بکنه ودوباره سفته ها رو از چاووش بگ یصحبت کنه اگر تونست کار   اروی
 و بعد از چاووش.  م یکن ی م تی شرخر شکا

 ممنونم.  یل یخ-

 کار رو گرفته.  نیتشکر کن خودش شخصًا دنبال ا ازی از من نه، از پا-

تا امشب آپارتمان رو برام   یکن دای پ ویک ی یتون  یکنم، م ی به موقعش از اون کوه خودخواه هم تشکرم -
 روبراه کنه؟  

 باشه! نگران نباش. -

  یل یومن خ یبار هم نشد بهم نه بگ هیمن رو دوش تو بوده  یزحمتها شهی! همزدادی ی خوب  یلی تو خ-
به تشکر    یاز یکنم ن  یخودم م ی آبج یکنم برا یم یزد: من هرکار  یلبخند زدادیازت ممنونم.  یلیخ
 نشست.  دایرو لب سا  ی. لبخند گرمستین

 پررو شدم.   یادیز گهید یخودت نگ  شیازت دارم البته اگر پ  گهیخواهش د هی-

 ؟یخوا  یم یمفت نزن، حاال بگو چحرف -

 . یند ازیرو به پا نجایوقت آدرس ا هی-

  یهست به سادگ یکار ساده ا ازی پا یکردن آدرست برا دا یبدون پ  نویا یاز طرف من مطمئن باش ول -
 آب خوردن.  

 .نمشیخوام بب  یمدت نم  هیتا  یدونم ول  یم-
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بهت   نویهردفعه ا  دینرفته؟ من نبا ادتیکه  شیبشه دوهفته پ  یعصب دینبا از یبدون پا نمی! ادایسا-
 کنم.  یادآور ی

  شیبا پا پس بزنه وبا دست پ شهی راهشو انتخاب کنه نم دیبا ازیپا کارکنم؟یچ  یگ یم ینرفته ول ادمی-
 چشم وابرو رفتن، پا بدم.  هیبا  ایاخم پا پس بکشم  هیکه با  ستمین  یبکشه من دختر 

 .یدار  یباألخره تو هم حق  ذارمیاحترام م متی به هر حال به تصم-

 ... یکن یدرکم م نکهیتشکر از ا-

ساک  هی تو  لشویاز دانشگاه برگشت خونه. شب قبل تموم وسا شهیزودتر ازهم دایروز بعد سا  چهار
آورد.   نییپا لشویوسا یۀساک وبق  یگرده زمان رو ازدست نده. به سخت یکه برم یجمع کرده بود وقت

  نهاون صح دنیاومد. از د رونیساکها ب  یکرد با سروصدا یپوران تو آشپزخونه داشت غذا درست م
 . رمی م نجایگرفت گفت: دارم از ا  یآژانس رو م ۀشمار کهی درحال دایمادر؟ سا یر یم  ییتعجب کرد: جا

 دونه؟ یکجا دخترم؟ آقا م-

 آدرس... نیخواستم به ا یم  یتاکس هیالو سالم -

-...... 

بهت   یلیمدت خ  نیدونه،پوران جون تو ا یگذاشت وجواب پوران رو داد: بله آقا م ویممنون. گوش-
 زحمت دادم لطفًا حاللم کن.

 کمکت.  ایدخترم صبر کن به رسول بگم ب  هیچه حرف نیا-

نره   ادتی پوران گفت: فقط  تو زحمت. قبل رفتن رو به  یخواد آقارسول رو بنداز  یتونم نم   یخودم م-
 دل نگرانش باشم.   رمیدارم م  یخوام وقت یبهم نخوره نم   ازیپا ییغذا میرژ

رفت،   رونی راحت دخترم حواسم هست برو به خدا سپردمت. ساک بدست راه افتاد وازسالن ب  التیخ-
 پوران برگشت به آشپزخونه...

رفتن به نفع    نیمجبور بود ا یافتاد ول یاتفاق م نیکرد. دوست نداشت ا یروتماشا م رونی ب گنیغم
رو پرداخت کرد با کمک راننده   هی... کرامیدیراننده به خودش اومد: خانم رس  یهر دوتا بود. با صدا

 آورد...  رونیساک رو از صندوق عقب ب
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شده بود.  زی خوب، تم یل یبود نه نوساز وخ یمیقد ادیکه نه ز یکرد به آپارتمان هفتاد متر  ینگاه
 لشویوجمع وجور بود. وسا کیداشت. آشپزخونه اش کوچ یمتر  ستیهال ب هی و یدواتاق دوازده متر 

 ۀگید درنبود.  یداشت. لباسهاشو درون کمد جا داد. از تخت خبر  یوار یازاتاقها که کمد د یکی برد به 
ه هاشو درآورد  انداخت ومالف رونیکمد رو باز کرد. دو دست رختخواب توش بود. هر دودست رو ب 

دست از جستن   دیگشت نوم نیها رو دنبال پودرماش نتی . تموم کابییلباسشو  نیتو ماش ختیوبرد ر
نفر آدرس   ند کنه... از چ دیبرداشت تا بره خر فشوی توش نبود. ک  یز یرو نگاه کرد چ خچالی ی. تودیکش

کنه.   دایپ کی کوچ  یسوپر  هیتر تونست  نیی پا ابونیداد. دوخ یم یآدرس هیهرکس  دیرو پرس یسوپر 
روشن   نویودوباره برگشت خونه... ماش  دیداشت خر ازیرو که ن ییزهایبود. چ رمردی پ هیفروشنده اش 

تو   دیکرد اما با یم هیته  دیکمبود داشت که با زهایچ  یلیکرد. هنوز خ  یجاگذار   لویوسا یۀکرد وبق 
  ۀاز رفتنش از خون یز یخواست خانواده اش چ یکنه تا به مشکل برنخوره. نم ییاقتصاد صرفه جو

  ییظرفشو عی دور کامل با واکتس وما هیرو درآورد  نتیدرون کاب یبدونند. تموم ظرفها یز یچ  ازیپا
از کارش فارغ   ی... وقتزدی م قبر   یز یازتم دیبا یمورد کامالً واسواس بود همه چ نیکرد. درا زشونیتم

طرف   هیناهارخورد. بعد از اون رفت سراغ کتابهاش.  یبود رو به جا  دهیکه خر ییرکاکائویوش کیشد ک
اتاق گذاشت. کنار پنجره   ۀ. لپ تاپ شو گوشدیبود. کتابهاشو درون اون چ یخال  یوار یکمد د ۀگید
 ۀبودند. محل دشیتو د ابونهای خ یبود کنار زد. تا حدود ری پرده رو که از جنس حر ۀوگوش سادیوا

 یم ادهیچهارراه با دانشگاهش فاصله داشت و پ  کی بود که  نیا شی نها خوببود، ت  یشلوغ  باً یتقر
  یرو لبش نشست. پرده رو ول کرد ورفت تو آشپزخونه تا برا یتونست بره وبرگرده. لبخند محزورن 

دست از   سادیوا  ییلباسشو نیماش ی. وقتدخون یآواز م رلبی کارکردن ز نیدرست کنه. ح یز ی شام چ
شد   یداشت که درش تو آشپزخونه بازم کیکوچ  یلیبالکن خ هیومالفه ها رو درآورد.  دیکش  یآشپز 

از بند رخت نبود دوباره برگشت تو. مالفه ها رو گذاشت   یخبر  یپهن کنه ول   رونی مالفه ها رو برد ب
رو گشت    نتهایکاب  ری نکرد. ز دایپ  یز یگشت. چ نابرو دنبال ط نتهایآشپزخونه وکاب  کیاوپن کوچ  یرو
هست دست دراز   نویزد: خوب خدا رو شکر حداقل ا ی لبخند نتهایکاب ریطناب اون ته، ز هی دنید با

آورد وبرد تو بالکن بستش. برگشت مالفه ها رو برد وپهن کرد رو بند. دوباره   رونی کرد وطناب رو ب
بهار   گهید ۀشده بود. تا دوهفت  کی اومد که هوا تار خودشبه  یمشغول شام درست کردن شد... وقت

به صفحه   ی نگاه  شی کنه خوشحال بود. با لرزش گوش یخواد خونه تکون  ینم گهید نکهی. ازادیرس یم
بود. جواب نداد ورفت تو اتاقو در رو بست و مشغول خوندن درسهاش شد.    ازیازپا اش کرد. تماس

رو دم دانشگاه   ازیکه فردا صبح پا دیترس یم یز یاون چ ازکرد تموم حواسش به کتاب باشه.  یسع
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شد،   یروبرو نم   ازیمدت با پا هی رفت تا   یدانشگاه افتاد اگر از اون در م یدر پشت ادیدفعه  هی. نهی بب
 فکر به خوندن درسهاش ادامه داد...  نیشحال از اخو

شد. بهارگل نگران رفت آشپزخونه آروم از پوران   کهیچند ت یوگوش  واریپرت کرد سمت د وی گوش محکم
 بهت نداد؟ یز ی چ ،یآدرس ره؟ی : نگفت کجا مد یپرس

  نیهمچ هی . بهارگل با حرص گفت: آخه چرا رمیدونند که دارم م یم ازهمینه به خدا! فقط گفت آقا پا-
 پوران!  یزدیزنگ به من م هیکرده؟ کاش  یکار 

.  رونیخونه بذاره ب  نیمحال بودم بذارم پاشو از در ا دی دون  یدونستم شماها نم  یخانم به خدا اگرم -
گل  رنگ لبو شده بود. بهار   تی ازعصبان ازیپرآشوب به سالن برگشت. چمشمها وصورت پا یبهارگل با دل 

  نیچندم یبرداشت وبرا شویروبرو شد. گوش  ایباهاش حرف زد   یتیموقع نیتو چن دیدونست نبا یم
 نکه یا یزنگ بزنه. برا زدادیجواب دادن. مجبورشد به  کیاز غی تماس گرفت در دایبار با سا

رو   زدادیسرخوش  ینشنوه رفت تو اتاق کنار آشپزخونه و در رو بست. بعد چند بوق صدا ازصداشویپا
 . دیشن  یاز پشت گوش 

 .زدادیسالم -

-....... 

 نجا؟ ی ا ییایاالن ب یتون  یم-

-...... 

 . هیعصبان یل یخ-

-..... 

 .شهیم  وونهیداره د ازیگذاشته رفته پا خبریب دایسا-

-..... 

 شدن بهش رو ندارم.    کیجرأت نزد منکه ایتو رو خدا زودتر ب-

-...... 
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. پوران براش  رونی ازاتاق بزنه ب ع یباعث شد سر یز یشکستن چ یقطع کرد که صدا ویمنتظرم. گوش-
از  ده،یشده بودند. پوران، ترس ری خاک وخاکش وانهایپارچ ول ،ین یس ریبرده بود که زده بود ز یدن ینوش

من با   زِ یعز: از ی جمعشون کن. رفت طرف پا  اری رو جارو بخورد. آروم به پوران گفت: ب   یجاش تکون نم
تونه رفته  یکجام  مینیهم بب یرو  میفکرهامون بذار ایب  شه،یدرست نم یز یحرص وجوش خوردن چ

کرد!  یکار رو م نیا دیتونه رفته باش هان؟ کجا؟ نبا یباشه. صداش کل سالن رو منفجر کرد: کجا م
 هیخانم داره  وکرد، مِن احمق گول ظاهِرآروم شو خوردم نگ  یم یبا من باز   دیرفت! نبا  یم دینبا

بره! دست کم گرفته بودمش بهار! دست کم گرفته  نجایتا از فرصت استفاده کنه ازا کنهی م ییکارها
که  ییزهای! بهارگل آب دهنشو قورت داد ازگفتن چدیکردم، نبا یبه جنس شما اعتماد م  دیبودمش! نبا

و   ارهی رو سرعقل ب ازیپا  بمطال نی گفتن ا دیشا دیرس جهی نت نی. آخر به ادیترس یبگه مخواست   یم
 رو درک کنه. دایسا

  یمن نم ست،ی ن یقبل یدایسا گهید دای! ساازینه پا شه؟یهمون دختِر شش ساله پ دایسا یفکرکرد-
رو   یکار   لیدل  یدونم اون ب یشما دوتا گذشته اما خوب م نیب  یچ ایگذاشته رفته  یچ یدونم برا

خودش    یعوض شده، لجبازتر شده، جسورتر شده، برا دایشناختمش که بفهمم سا ینقدر ی! اکنهینم
حتمًا به    ارهیخودش درم  شوی وخرج زندگ  کنهی ازخودشه چون کارم شیب یپوِل تو ج یحت ستقله،م

متعجب   از یچند سال گذشته. پا  نیرفته مثل هم  نجایواز ا  ادیمخارجش برب ۀکه از عهد  دهیخودش د
 : عمو از کارهاش خبر داره؟ د یپرس

خانجون واسطه شد که    کهیشد طور  یسخت یپدر ودختر دعوا  نیب  دیفهم دینه اما بعد که جاو لیاوا-
هم کوتاه اومد چون  دیچشه، جاو دایدونست سا یبذاره به حال خودش باشه انگارخانجون م 

 خانجون ضمانت شو کرده بود.

 اره؟ ی بدست م  یحاال خرجشو چطور -

  یکالفه وعصب ازی. پاییکارها ن یهمچ هی سهینو یپروپازول م کنه،ی م پیتا سه، ینو ینامه م انیپا-
  نیمن! نصف قزو یاش رو کمر بود: خدا گهیدست د دیتا پشت گردنش رس  دیکش  به صورتش یدست

:  زدی ... دوباره شروع کرد به قدم زدن توسالن وبا خودش حرف مدایاونوقت سا امهرهاست یمتعلق به ک
کنم اونوقت   یم داشیدم دانشگاه شو پ رمیفردا م نیکنم! هم یم داشیکنم! باألخره پ  یم داشیپ

 فکر.   یدختِرسرکش و ب نیدونم وا یمن م

 طرف بهار.   دیسرش چرخ از؟یپا-
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اونو و   دا،یخواست بگه که سا یبگه، نم یز یخواست چ یدعوات شده گذاشته رفته؟ نم داینکنه با سا-
بود. دوباره به قدم زدنش   یگفت معلوم نبود عکس العمل بهارگل چ یکه اگر م دهیسلماز رو باهم د

.  داستیسا  نکهیا دیرفت به ام فونی زنگ خونه به سرعت نور طرف آ یبا صدا دی نکش یامه داد. طولاد
که پوران روشن   یجاروبرق یرو زد وبرگشت رو کاناپه نشست. صدا  کیت توری تو مانت زدادی دنیبا د

  ییروخاموش کن سرم رفت! پوران با چشما یرفت داد زد: اون لعنت یکرده بود رو مخش رژه م
  تووقت   هیکردم  یخورده ها رو جمع م  شهیخاموشش کرد وگفت: داشتم ش  عیازحدقه دراومده سر

با  زدادینره. بهارگل اشاره کرد فعالً بره. پوران بدون حرف دوباره برگشت آشپزخونه.  یکس  یدست وپا
اوضاع قمر درعقربه. بهارگل به استقبالش   دیازفهمی پا یخبرز  ۀافیق دنیسالم باال بلند وارد شد. با د هی

! بهارگل ره؟ی باز با خودش درگ نکهی: اد یپرس ازیدرآوردن پالتوش با اشاره به پا نیح زدادی رفت. 
 زدادینشست.  زدادی رو   ازیبگم؟ نگاه تند پا یکرد: چ   زونیدم در آ یپالتوشو گرفت وبه چوب لباس

 شده اخالق گندت خودشو نشون داده؟ یت: باز چ خنده اش گرفت ورفت کنارش نشس 

 رو ندارم.   یکی به دو کردن با تو  ّکهی ۀحوصل-

:  دیکرد پرس  یات هست حضرت آقا! از بهارگل که پا روپا انداخته ونگاهشون م شه یاون که بله! کارهم-
خوردش البته اگر قابل خوردن باشه؟   شهیکارخونه عسل نم هیکه با  نویشده؟ ا یحداقل تو بگو چ 

  ال،یخ  یب زدادیبود.  زدادیهمچنان رو  ازی مونه تا عسل. نگاه پر خشم پا یزهرهالل م  هیشب شتریب
 بهارگل بود. یگوشش به حرفها

 یرفته؟ بهارگل شونه ا یچ یداد باال: گذاشته رفته؟ کجا رفته؟ برا ییابرو زدادیگذاشته رفته!  دایسا-
. قبل از  دی از شازده پرس دیاشاره کرد: فکر کنم علت شو با ازی دونم! با ابرو به پا یداخت: نم داد باال ان

 تو هم!  رهیم همونکال یبنداز  کهی ت یبخوا ن یگفت: بب  یعصب   ازیبزنه پا یحرف زدادی نکهیا

 شده؟   یخوب! پس خودت بگو چ یل یخ-

 نشده! یچ یه-

  یشناسمش الک  یکه من م  ییتا جا ه،یرفته باشه؟ اون دختِر کامالً عاقل لیبدون دل دایسا شهیمگه م-
 رو ناراحت کنه. گرانیکه د زنهی نم یدست به کار 

 شناسم؟  یمن نم  یول دیشناس یچطوره همه تون اونو م نمیبب -
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 اد،ی تا اخالقش دستت ب ینبود رانیشش سال ا ،یتوشش سال باهاش رفت وآمد نداشت نکهیا یبرا-
 گذشته، هنوز بگم؟  یو رفت یتو همه رو گذاشت کهی ز زمانشش سال ا

 کنم؟  کاری چ دیمن با دی! االن بگدمیبابا! فهم  دمیفهم-

 ؟یپرس ی دونم اون زنه توئه از من م یم یمن چ-

  دیشا  ری داره، باهاش تماس بگ نانیاما به تو اطم دهیمن جواب نم  یبه تلفنها دای! سازدادی نیبب -
 ! نیخوام بدونم که جاش امنه هم یجواب تو رو بده فقط م 

 االن که نصف شبه ممکنه خواب باشه!-

 تو زنگ بزن! گمیم-

  ازیدرآورد وتماس گرفت. نگاهش به پا نشیشلوارج  بی ازج ویگوش ؟یزنیخوب حاال چرا داد م یل یخ-
جوابشو نداد.    یلو  دیشن  یرو م دا یسا یپشت خط صدا کهی داشت. درحال  یبود که چشم ازش برنم 

  یشو از رو کنسول  چییازجاش بلند شد. سو شی! مثل اسپند روآت دهیقطع کرد: جواب نم ویگوش
... تو  رهیتا جلوشو بگ دیی! دنبالش دوازی صبر کن پا ؟یر یم ی دنبالش راه افتاد: کجا دار  زدادیبرداشت. 

 ؟ یر یم یکجا دار  ینصف شب نی: اسادیو جلوش وا  دیبهش رس  نگیپارک

نکنه:   یخال  ازیشو سر پا  تی تا عصبان  دیکش یق ینفس عم زدادیتونه رفته باشه؟   یکجا م نمیبب   رمیم-
  ازیپا یسگرمه ها ؟یداد یخونه فرار   نیگذشته که اون دختره بدبختو از ا نتونیب  یبپرسم چ شهیم

نشناسم   ونشست و شمرده گفت: اگر تو ر   ازیپا ۀنیروس زدادی  ۀنبوده. انگشت اشار یچی درهم شد:  ه
آدم بگو  ۀبه زور ازت حرف بکشم؟ پس مثل بچ ایشده   یچ یگیخورم! م یم  واریجرز د یبه درد ال

شلوارش   بی ج یگفتنش هم سخت بود. دستهاش مشت شدند و تو زدادیشده؟ پشت کرد به  یچ
 فرو رفتند. 

بود خودشو متعجب   دهیشن دایموضوع رو از سا هنکیبا ا زداد یسلماز اومده بود شرکت.  شی چند روز پ-
 زدادیبکنه؟ لبهاشو بهم فشار داد وبرگشت طرف  ینشون داد: سلماز؟ اومده بود شرکت چه غلط 
 هبدون حرف زل زد زدادیرفت: اومده بود حرف بزنه.  واریچشماش رنگ خون شدند نگاهش به در ود

 .زدادیپر از سؤال  یبود بهش. نگاهش افتاد تو چشما
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  یچ دمی! فهمهیکاف گهیتکون داد ودستشو آورد باال: د ی با تأسف سر  زدادینگاه نکن! مـ...   ینجور یا-
 یترسم، منه احمق هم ه یگفت م  یم یبشه!ه دی! حق داشت ازت نوامدایسا  چارهی! ب یبگ یخوا یم

 مونه  اقتت یکرده! ل انتیکه بهش خ هیاون دختر رهیدادم، نگو آقا دلش هنوز گ یواه  دیبهش ام
کنم   داشیاگر هم پ نطورهیخونخوارافتاده حاال که ا یتو  ریکه گ دایسا فهی! حدایسا فهی دختره اس! ح

گرفت:   ازیشو سمت پا   دیکنم. انگشت تهد  یکار رو م نیخورم ا  یقسم م رمیگ ی خودم طالقشو ازت م
ام  به یرغ هیمن  یتوئه ول ی ! اون دخترعمویوگرنه با من طرف یش ینم یآفتاب  دایطرف سا گهید
  نیبرو بش  یار یرو درب  یرتیغ یمردا نیا یخواد ادا یگفتم! االنم نم یچ یحرفمو گرفته باش  دوارمیام

 به سلماز بازه! دنی رس  یرفته و راهت برا دا یتو خونه ات وبا دمت گردو بشکن چون سا

حرفمو   یخوام؟ اصالً گذاشت یماز رومگفتم سل یمن ک ؟ی دوز  یوم  یبر   یواسه خودت م  یگیم یچ-
  ؟یمنو شناخت ینطور یبشم؟ ا دهیسوراخ گز  هیهستم که دوبار از  یآدم  نیهمچ  هیبزنم؟ به نظرت من 
 رفته؟  هخون  نیتو وسلماز از ا دنیبا د  دایرفت باال: پس چه مرگته؟ چرا سا زدادی یمتأسفم برات! صدا

منم قبول نکردم اون روز هم   م،یبش  کی اصرار داره باهم تو شرکت شر شهیمزاحمم م هیمدت هیسلماز -
 دایبود ومنو سامان  داخل اتاق؛ سا سادهیاومده بود شرکت ازبخت بد، سلماز دم دراتاق وا یاتفاق

هم تنها   اوفکرکرد منو سلماز ب ختیبهم ر نیهم یبود اما سامان رو نه! برا  دهیفقط منو سلماز د
  یخواست گوش بده وفقط حرف خودشو زد م یاون نم یبدم ول  حی راش توضکردم ب یسع م،یبود
که هرچه گند  ازیپا یر یبم ینشست: ا ازی پا ۀنیرو س زدادی. مشت محکم یازسامان بپرس یبر  یتون

  یعنی م؟یقضاوتت نکن  نقدریکه ا ی گفت یم نویاز اول ا یمرد یجمعش کنم ! م دی منه بدبخت با ی زنیم
 . یبخور  یکتک حساب  هی نجایجا داره ا

دورخودش زد و دوباره   یچرخ زدادیالدوله؟  نیتونم برم جناب ام یحاال م  د؟یذاریمگه شماها م-
  یدون یمشکوک نگاهش کرد: مگه تو م ازیحرف بزنم. پا  دای: بذار اول من با ساسادیوا  ازی پا یروبرو

  ی فیضع  ۀنگاه کرد وبل  ازیبه پا  یرچشم یمرتکب شده باشند ز ییکه خطا ییبچه ها  نی کجاست؟ ع
  کاریدوستش داد نزنه: واقعًا که! من از دست تو چ نیتا سر بهتر  دیکش قیچند نفس عم ازیگفت. پا

  یم یز یاز اول به من چ دینبا ؟یو دم نزد  یدیمنو د یهمه حرص خوردنها نیسه ساعته ا زداد؟یکنم 
 ؟ یگفت

 !ینداز یخودته که با کارهات همه رو به اشتباه م ری تقص-

 ! گه؟ی د میشد رکارهمیتقص-
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 افتاده. ل یبله جناب از دماغ ف -

بهت   یز ی! بهش قول دادم چگمیگفت:نم  یبا تخس  زدادی کجاست؟  دایتا نزدم َشل وَپلت کنم بگو سا-
 نگم! 

 ؟ یداشت دایرفتن سا یتو  یتو نقش نمیبه حالت بب  یوا زدادی-

مگه   ستین  شی اون دختِر شش سال پ گهید دایگناه خودتو گردن من ننداز! قبالً بهت گفتم سا خودیب-
 . یزنی ساز خودتو م یه ؟یدیحرف گوش م 

با خودش   دی! اول باگمیگل کرده بود: نم زدادی بزنم ناقصت کنم؟ سماجت  ا یکجاست  یگیاالن م-
 . دمیآدرسشو بهت م دنشید یشد بر   یحرف بزنم اگر راض

 نه؟  ایپس لطفًا جون بکن وبگو جاش امنه -

 اوهوم! جاش امنه مطمئن باش.-

کله شو باال    نباریکنه ا یحرص  شتری رو ب  ازیپا نکهیا یتونه بگه بله؟ برا یاوهوم وزهرمار! اون زبونت نم -
 ؟ یشد یه! وحش بلند ازش فاصله گرفت: چت زی خ هیبا  زداد یبرداشت که  زدادیانداخت. دوگام سمت  

بزرگه ات گوشت هست   کهیپر هستم دستم بهت برسه ت تمیازظرف شتریمن امشب ب زدادی نیبب -
 . دم یخبرشو بهت م زنمیحرف م  دایخوب! با سا  یل یشد:خ یجد زدادیسر به سرم نذار.  نقدریا

 بهت اعتماد ندارم! گهید-

 !ینصف شب  ی! حاال برگرد برو خونه ات منم زا به راه کردخودیب-

 ! یبهم بدهکار  یگوش هی-

 ؟ یگوش-

 شد!  کهی وچند ت واریخورد به د میبله! گوش-

 تو رو بدم؟ یخسارت گوش   دیاونوقت چرا من با-

 شد.  ینم کهی چند ت نمی نازن یشدم وگوش ی نم یکجاست منم عصبان  دایسا یگفت یچون اگرقبالً بهم م-
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جمعش کنند وخسارت هم بهت بدن!  هیبق  یاونوقت انتظار دار  تی به زندگ یزنی! گند مییپررو یل یخ-
 تخس! ۀدست خودمو خودت ندادم پسر یکار  هیبرو تا 

 دا؟ یسا شیپ  یحاال منو ببر  شهینم-

 !شهیگفتم نم-

 خان!  زدادیجناب   میرس ی بعدًا بهم م-

 ماندگار شدم. نجایکه من امشب ا میاونوقت! بر میدیرس  یوقت-

 !کنهی چه خودشم مهمون م-

 وبه سمت ساختمون رفت...  یمنو نکشون   نجایتا ا  یخواست یم-

.  زدینم  یول  زنهی حرف م دایبهانه معطل خودش کرد که با سا  یرو بابهانه وب ازیسه هفته پا ازعمد
  یستون وخم شد رو زیرو م در رو بست... دستهاش  زداد،یاخمهاش توهم بود رفت اتاق  کهیدرحال 

 ؟ طرفها  ن یباشه از ا  ریگرد شده گفت: خ  ییبا چشما دی کارش خودشو عقب کش نیبا ا زدادی. زدادی

 !یکن یم نی شّرشو تو تع ای ری خ-

 شده؟  یمن؟ چ-

اطالع   یخودشو ب هیدونست دردش چ یم نکهیبا ا زدادیدرسته؟  میباهم داشت یقرار  هی نکهیمثل ا-
  ادتیدوتا بزنم پِس اون کله ات  یخوا یم ؟یداد باال: چه قرار  ییابرو ازیپا ؟ینشون داد: چه قرار 

 م؟ یداشت یچه قرار  ادیب

 . میداشت یچه قرار  ستین ادم یجان خودت -

دونم   یمن که م ؟یطولش داد  نقدر یچرا ا ؟یحرف بزن  دایاوالً جان خودت دومًا مگه قرار نبود با سا-
 به کفشت هست.   یگیر هی

 رفت.  ادمیرو  دایسا یۀسرم شلوغ بود که پاک قض نقدری!باورکن ایگیآها! اونو م-

 ؟ یسر دواندن من دار  یبرا ی الک ۀباز بهون ای  یباهاش حرف بزن ی! تونست نمیحاال بنال بب-
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  یشد حرفشوعوض کنه:به جان خودم امشب باهاش تماس م ازباعث یبه جان تـ... نگاه غضبناک پا-
 .   رمیگ

 به تو اعتماد ندارم.   گهیخودم برم دنبالش د نکهی خوام وا یچون آدرسو م نجامیاالن ا-

 شد: آدرس!  یو دستور  یدیتأک  ازی. لحن پاگهید زنمیامشب باهاش حرف م  گمیدارم م-

 !گهیزنم د یحرف م یعن یزنم  یحرف م  گمیم یوقت ؟یلج افتاد ۀبابا! باز رو دند یا-

 خوام!  یاالن آدرسو م نیهم-

نه   یسراغش ممکنه دوباره خودشو گم وگور کنه که نه تو ازش خبرداشته باش  یاگر آدرسو بدم وبر -
 مطمئن تره.  ینجور ی ا میبر ش یامشب باهاش حرف بزنم بذار آروم آروم پ دمیمن! قول م

 دونم وتو؟  یمن م هگید ۀهفت هیامشبت بشه  زدادی نیبب -

دومرد که بهم زل زده و انگارقصد دوئل   دنیباشه!چشم! بهارگل بدون در زدن وارد اتاق شد. از د-
 داشتند تعجب کرد. 

بود اما به بهارگل گفت: بهار   زدادی نگاهش همچنان به  ستاد یصاف ا  ازی پا د؟یکن یکارم یچ  دیشما دار-
وباهاش حرف بزنه که اگر دوباره پشت گوش بندازه   دایسا شی امشب بره پ یکن ی مجابش م نویا

 گه؟یم  یچ نی: اد یچرخ زدادی رفت. بهارگل طرف  رونیهست و از اتاق ب  نی حسابش با کرام الکتاب
: از  ستادیا زداد ی زی م کیکرده! نزد  یخودکارشو برداشت وشروع به نوشتن کرد: چند روزه که قاط  زدادی

  یخوره م  یهم که نم یدرست وحساب  یو هم نذاشته غذاشِب راحت چشم ر هیرفته  دایسا یوقت
 ترسم دوباره حالش بد بشه.

 حرفهاست.   نینگران نباش پوست کلفت تر از ا-

دونم بهارگل   یوگفت: م دیها؟ دست از نوشتن کش یزن یمن حرف م  ۀبرادرزاد ۀدربار یدار  زداد؟یِا -
خواد   یاون م  شهیکه هم ستی ن یز یاون چ  یبندازه زندگ ادشی یکیوقتها الزمه  یگاه یخانم! ول

داشته  ن ازهمه انتظارچشم گفت دیباهم متفاوتند نبا شمیزندگ یداره آدمها اد یز  نییباال و پا  یزندگ
  نیا ازیپا یدون  یخوب م یخودش ول  یبرا هیحرف نمیگذاشت: ا زدادی  یروجلو یباشه. بهارگل پوشه ا

هم اصالً  هیو به نظر بق کنهیاس، فقط کار خودشو م  کدندهی بس که لجباز و  ست،ین شی حرفها حال
 نداره.  یتوجه 



  

141 
 

 هیکرد: حاال  زی م یرو ۀبه پوش ی. بهارگل اشاره ادهیکار دستش م شهیهست هم شیلجباز نیهم-
 . ندهیآ ۀجلس  یپوشه بنداز تا بره برا نینگاه به ا

 باشه. -

 فعالً...-

سوم کرد.   ۀبه طبق یشد. نگاه ادهی آپارتمان پارک کرد وپ یجلو  نوی. ماشدایسا دن یدو روز بعد رفت د 
خواست از   یبازشد. زن یک یبازشده اش مطمئن شد خونه اس. زنگ خونه شو زد. دربا ت  ۀاز پنجر

باز گذاشت...  زدادی ی. زن از کنارش رد شد و در رو برادی که گفت: لطفًا در رو نبند رونی آپارتمان بره ب
 کرد.  یآپارتمان باز بود. با ورودش سالم بلندپله ها رو رفت باال. در  

به  هیو تک  نه یدست به س دایآورد سا  یکه کفشهاشو درم  نطوریهم ؟یخوا یصاحب خونه؟ مهمون نم-
زد وگفت: به خدا  یلبخند بزرگ زدادی وفا!  یسالم دوست ب  کی کرد: عل یدر آشپزخونه نگاهش م

  نهآشپزخو  یبهت گفتم. در رو بست و رو مبل روبرو ویکه همه چ یتونم فرارکنم تلفن ینم  ازیازدست پا
نسکافه اومد تو هال  وانیبا ل  دایسا ؟یکرد  یدسته گلش کرد: خونه تکون ۀبه خون   ینشست. نگاه

 وگفت: نه!  زدادی یرو گذاشت جلو وانیونشست رو مبل. ل

 وانیطرفها؟ نگاه ازخونه گرفت ول  نی: از ادیپرس زدادی توجه به حرف  یب دایشده! سا  زیخوب تم -
 !یعال  شهیهاش فرستاد: مثل هم هینسکافه روبرداشت بوش کرد عطرشو با تموم وجود به ر

  ادتهینسکافه شو مزه مزه کرد وبعد شروع کرد به حرف زدن:  زدادی االن بحث من نسکافه اس؟  زدادی-
 گفت: خوب؟ به همراه تکون داد سرش  دایبرات گفتم؟ سا ییزهایچ هی یتلفن 

بود آدرسوتو بهش بدم، باهزارمکافات   دهیکنه بهم چسب  نیداره؟ع یخوب که خوب! مگه دست برم-
 خفن.  یدهایکرد اونم از تهد دمیتهد گهیکنم بهم مهلت بده، آخرش د   شیتونستم راض

 ؟ یگرفت یتوهم جد-

هم سرش   لیآشنا، دوست وفام  به،ینداره! غر یکس شوخ چکسی موارد با ه نیتو ا ازیپا دا،یسا-
 . زنهی که چه عرض کنم خنجرم شی تعارف نداره با حرفهاش ن ی کالً بگم با کس  شهینم

 از؟ یاونم پا-
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نمونه اش همون  هی یزدیحرفو نم نیا چوقتیه ی شناخت  یکه اگر م یرو نشناخت  ازیمعلومه پا-
 درسته؟ گهید یگفت  نویبهت زده بود، خودت ا شیکه شب عروس ییحرفها

 از نسکافه شو خورد. یجرعه ا  ه؟یاوهوم! حاال حرف حسابش چ-

 خونه! یبرگرد-

 دای. سادم یگفت: رفتم ازسامان پرس دایبه سا رهی خ ین ینسکافه روبرگردوند تو س یخال   وانیعمرًا! ل-
 کرد.  یساکت نگاهش م

 هیزده نشده فقط  ازیسلماز و پا ن یب  یکرد اون روز اونم اونجا بوده وحرف خاص  دییسامان حرفشو تأ-
 بوده.  یکار  دارید

تا هر وقت   نهی بی که سلماز رو م یچرخه تاوقت  یاسم سلماز رو زبونش م کهیدرست باشه تا زمان رمیگ-
 .نمش یخوام بب  یسلماز باشه من نم ۀپرسه دربار  یازم م یکه سؤاالت

با هم حرفهاتون    دینی! مثل دوتا آدم عاقل وبالغ بش یر ی گ یسخت م  یادیو هم زت یول  ،یحق دار -
بشناسش، بذار   شتریبمون کنارش و ب  یازش دورباش  نکهیا یاون دفعه هم بهت گفتم به جا د، یبزن

وگرنه با   یراهشوهم تحمل کن یهای سخت دیبا یرو مال خودت کن  ازی پا یخوا یبشه، اگرم   کیبهت نزد
و تو هم عاشق   ستیاسمش عشق ن ،یبر  ینباشه و بذار  لتیکه باب م یرفتار   ای یحرف  نیکوچکتر

 داد. رونی لبشو گاز گرفت و ول کرد نفسشو پر صدا ب دای. سایستین

 .ذارهیکردم کنارش باشم اما خودش نم  یمن سع-

 ! یکه تو بخوا  نهیمهمه ا-

 .دمیر موندش از دست مدر کنا  یمو برا زهیانگ فتمیم  ششیشش سال پ یحرفها  ادی یوقت-

 شهیاون پسرشش ساله پ ازینه پا یشش سال از اون موضوع گذشته! نه تو اون دختر گذشته ا دایسا-
 . دیرو خودتون انتخاب کن  تونیزندگ  ریحاال وقتشه مس  دیکرد ری تغ یل یهر دوتاتون خ

 راهو برم و به بن بست بخورم.  نیترسم ا ی! مزدادیترسم  یم-

 اتفاق چند بار تکرار بشه. هی شهیکه هم  ستیقراره ن -
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 داشت.  یدرزدن تعجب هر دو در پ  یدونم! صدا ینم-

 ؟ یبود  یمنتظرکس-

. چند قدم عقب  فتهیبود پس ب   کیشخص روبروش نزد دنی... در رو باز کرد. از ده؟یک نمی نه! برم بب-
 یاومد یچ یاخم کرد: برا دنشیبلند شد ورفت دم در. با د داینش سااز واک دهی ترس زدادیعقب رفت. 

 زد واومد داخل در رو هم بست.  زدادیبه  یتنه ا نجا؟یا

برگشت طرف   ؟یاومد یچ یمانع رفتنش به هال شد: برا  دایمعترض سا ی! صداد؟یدیمگه جن د-
  وارید نیب  دایکه سا کیشد اونقدر نزد دایسا کیابروش رفت باال، راهشو کج کرد ونزد یتا هیو دایسا

 ه؟ یحرف نمی: اومدم زنمو بب دایافتاد سرشو خم کرد رو صورت سا ری گ ازیپشت سر و پا

نسکافه رفت تو آشپزخونه.   وانی بردن ل ۀبه بهون زدادی! شی نیبب   یکه اومده باش نمیب  ینم  یزن  نجایا-
 دایسا  یاقوت یسرخ  یکنم! زشته! چشماش رو لبها یم  ازخواهشیگفت: پا واریبه د دهیچسب دایسا

 شد.  نیی گلوش باال وپا  بکی کرد با فرودادن بزاق دهنش س یدودو م

بود سکته کنه و  کینزد دایاز گونه ش گرفت، سا یدفعه بوس هی... ایزنم زشته  دنیزشته؟ د یچ-
 نشست.  یزنم؟ ازش فاصله گرفت و رفت رو مبل  دنیبوس ای. ادامه داد: رونیچشمهاش از حدقه زد ب

با چشم غّره اومد تو هال: خجالت   زدادی خودتو خفه نکن اون تو!  رونی ب  ایب ده،یسف  تی وضع زدادی-
برم به  گهیگفت: من د دایلطفًا، رو به سا  دینکن تونیزن وشوهر ۀبرنام یبکش! درضمن منو قاط 

 که زدم خوب فکر کن. ییحرفها

بهش کرد وآروم گفت: خجالت بکش! اون  ینگاه سرزنش بار  زدادیکنم نرو!  یخواهش م زدادی-
 ؟یندار   یکار  رمی کرد: من دارم م یکه داشت نگاهشون م ازی . برگشت طرف پایشوهرته ناسالمت

 نچ!-

 !ازیزشت بود پا  یلیدرضمن کارت خ -

 کدوم کار؟ -

 !یکرد بمی تعق نکهیهم-

 .  یکرد یزنمو ازم مخف  یو جا یزشته اونه که سه هفته منو کاشت-
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سمت   ازی. پا شی قبل یآروم نشست جا دایسا زداد،یمونه خداحافظ... با رفتن  یم ادم یحرفت  نیا-
 ؟یکه کرد یبود یچه کار  نیکرد: ا ازیشو نثار پا دهیشده؟  نگاه در یچ یبگ یخوا  یجلو خم شد: نم 

 . یگیم یحرفتو واضح بزن منم متوجه بشم چ زداد؟ی یتو هم شد-

 . گمی م یچ یدون  یخودتو نزن به اون راه خوب م-

 ! یتوّهم زد دیکرده باشم شا یکار  ادینم  ادمیمن -

 که نرفته؟ ادتیبود  یا گهید زی هست قرار ما چ یعقد سور  هیما درحد  ۀ! رابطازی پا نیبب -

 بوده! یقرارمون چ ادینم  ادمیفراموشکار شدم  های من تازگ-

 کنم؟  یادآور ی من بهت  یخوا یِا م-

 .ادیب   ادمیخوامم  ینچ! نم-

 اونوقت؟  یچ یبرا-

 چون دوست ندارم گذشته هردفعه برام تکرار بشه.-

 نجا؟یا یاومد یچ یخوب! پس بگو برا یل یخ-

 شد.   یم یبهش تلق  نیجور توه هی دایبردن تو. پوزخند سا-

 خونه ات.  امی چه برسه ب امیمن تا دم در با تو هم نم-

 !گمیچون من م یایم-

 باش.  الیخ  نیبه هم-

 برگرد.   گمی! دارم با زبون خوش بهت م دایسا  اری منو باال ن یاون رو -

 .ستمین  یمن اومدن-

 .یهست-

 واگر نباشم؟ -
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 نه من.  یخوا یکه نه تو م  شهیم یاون-

 ؟ یکن یم  دمیتهد-

 خونه.  ای جمع کن و با من ب لتویآدم برو وسا ۀفکر کن مثل بچ یست دار هرجور دو-

 خورم.  ی تکون نم نجایمن از ا-

 کرد.  یِبروِبر نگاهش م دای. سامیاز دستت شاک ینکن به قدر کاف میعصبان دایسا-

  یندارم صرف کارها  یجمع کن، من وقت اضاف لتویپاشو وسا گمیم ؟یاوووف! دختر توچقدر لجباز -
 کنم.  گهید

نکن دست وپا   یداد وگفت: کار  رونی نفس پر حرصشو ب گه؟ید هیوقت اضاف نجایاالن نشستن ا-
 کنم.   تی برت دارم و ببرم تو خونه زندان  نجایبسته از ا

چشم  امهر؟ ی آره جناب ک گهید  نهیزنها ا ۀ! منطِق تو درباریکن یکارت مونده که منو زندان هی نیهم-
  تیرضا هایزود نیکنه وگرنه به ا اده یپ طونی رو از خر ش دا یکرد سا یم یکار  دیبست و بازکرد. با  روهم

 به سقف: اونم تو؟ دندیپر یبه طرز جالب دایسا ی! ابروهاشنهادی هیبده، نبود: 

 تونه باشه. یم یچ ازی پا شنهادیپ نهیکنجکاو بود بب  ه؟یآره! مگه چ-

  یفقط برا نیقزو میبر  یچند روز  هیاومده گفت:  نییاز موضعش پا  دایسا دید ی! وقت دمیگوش م-
 ه؟ یاستراحت نظرت چ

 .دهیهم ع گه یدرضمن چند روز د ام یتونم ب  یاما من درس دارم نم  هینظرخوب -

 .میگذرون  یرو باهم م یشتر یچه بهتر! وقت ب -

 ه که نظرت عوض شده؟ افتاد یاتفاق  یذار یاون روستا نم  یپاتو تو گهید یگفت  ادمهیکه من  ییتا جا-

 دارم.  لیدل-

 تو بدونم؟  لیمنم اون دل شمیم  ؟یدار  لی آها! پس دل-

 . شهیم ری! حاال بلند شو، داره دری نخ-
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 نده!  ری گ نقدریکنم ا یمدت تنها باشم خواهش م هیخوام  یم ازیپا-

  اره؟یخواست سرت ب  ییبشه وهربال دایپ  زیهمه چ یاون چاووش ب  ۀشب سروکل هیتنهات بذارم که -
 باش دختر. یکم منطق هی

 .شهیو مزاحمم نم  ستی ن  داشیپ هیاالن مدت-

گردشده ومتعجبش گفت:   ی با چشما دایاز زندان آزاد شده. سا روزیگفتم چون خبر دارم د نویا-
 زندان؟

 .ادی مدت افتاد زندان تا حساب کار دستش ب هیکردم و  تی بله! اون دفعه به جرم مزاحمت ازش شکا-

دنبالم ومزاحمتهاش   فتهی ! از فردا دوباره دوره مازی! ازدست تو پایترش کرد حیجر شتریب  نطوریتو که ا-
 .شهیشروع م

 انداخت.  یکه عرب ن ییجا ندازمشیشده م داشیتو پ یصدقدم نمی بب ه یجرأت شو نداره، کاف-

  هویمن رد بشه؟  یازصدقدم یکه نذار  ییخونه اون لحظه تو کجا امیاز دانشگاه م ییکه تنها ییوقتها-
خراب شده    ۀاون خون یبرت گردوندم تو نکهیا یبرا  نجام؟یا یچ یشد واز کوره دررفت: االن برا  یعصب

هم بلند   الدوباره سر راهت سبز نشه تا اون چشماش دنبالت نباشه حا زیهمه چ یتا اون چاووش ب 
که  شهیهم سرم نم ایم ای کنم وح  یجمع م رمی خودم م ی بلند نشد چ،یهکه  یجمع کن  لتویوسا یشد

حرکت از   هیبا   دای. ساایجمع کن وبا من ب لتوی! پس به احترام خودت برو وسایندار  ای یدار  یچ
  ایح ی ب  یل یاونور آب خ یرفت یرفت: خجالت بکش! از وقت  ازیبه پا یجاش بلند شد وچشم غّره ا

برات بگم؟ لپ   یخوا یهم برام داشته! م یا گهید یها  تی مز هیگفت: اونور آب  هیبا کنا ازی! پایشد
 شد. از ی پا ۀکرد که باعث خند بشینص  ییای ح یب هی  رلبی از خجالت گل انداختند و ز دایسا یها

  یرلب یز ۀجمع کنه. خند لشوی! رفت سمت اتاق تا وسایتر   حی ادب تر و وق یازچاووش ب  یرو آب بخند-
داد ونگاهش   هیدر تک ۀدرآستان ازی کرد. پا یجمع م لشویو وسا  زدیچشماش بود، غر م  یهنوزجلو ازیپا
 شو بدست گرفت وگفت: من آماده ام! ک یکرد. ساک کوچ  یم

 ؟یساک اومد  نیتنها با ا-

  یتو هر کار  دایسا یعنی: دیکش یبرم که اونم شرط داره! پف کالفه ا  یم امیبعدًا م  لمویوسا یۀربق ی نخ-
 توش باشه؟  ی شرط هی دیبا  یکن یم
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 ! امیزبون دراز تو برنم   ۀنباشه که از عهد-

شرطت    یبگ شهی! حاال میسه سر طرف ویندونه انگار با د یهرک  امیازعهده ات برنم  گهیم نی همچ-
 ه؟یچ

 !یدومًا االن بگم که عمرًا موافقت کن یسه سرندار   ویاز د یاوالً دست کم -

 نکن! شرطتو بگو! تی نقدراذیا-

 !گمینم-

 . یکن ی م تیاذ یدار  -

 ؟یانجامش بد یدیقول م-

 تونم قول بدم.   یکه نم هیتا ندونم چ-

 خونه. امی وگرنه منم نم یقول بد  دینشد! اول با-

 ! یر یم یرو اعصابم اسک  یدار  گهید دایسا-

 یگفت: تا حاال نشده کس دایبه دو کردن با سا ّکهی! خسته ازیبهم قول بد قبلش دی! باراژی تو بگو و-
 بهم دستور بده وکل کل کنه.  نقدریا

   ؟یسیلنگه پا وا هی نجایا یخوا  یتا صبح م ای یدیباشه! حاال قول م ادتی نویا ستمین  یمن هرکس-

 باشه. یکه حرفت منطق  هیگفته باشم قولم در حد -

  رونیوتموم! نفسشوخسته ب یدادیقول م هیهمه کل کل کردن  نیا یبه جا ؟یزن ی توچقدرچونه م-
بعد مدتها تا آخر باز شد:   دایسا شی باشه. ن  یکه حرفت منطق یاما گفتم درحد دمیدادوگفت: قول م

 تو هم.  رهی کالهمون م یبزن رشیها! ز یقول داد

 یکه م یز ی دونست از گفتن چ ی م زودترحرفتو بزن. مبه خدا اونقدرخسته ام که به زور سرپا  دایسا-
هم عکستو   یدیم شتویهم آزما میکه رفت  نجایگفت: از ا  نحالیبشه با ا یازعصبان ی خواد بگه ممکنه پا

   یر یگ یم
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 یمنو دست یانداخت: توچرا اصرار دار  دایبه سا ینگاه سرزنش بار  هیبرگردم خونه!  دمیقول م منم
 خانم. دایتو اون گوشت فروکن سا نویا ستین  میچی من حالم خوبه وه ؟یکن ضیمر یدست

بعد اخمهاش رفت تو هم: پس هروقت   سمش،یاونم از نوع ساد یمار ینه! تو واقعًا ب یدست یدست-
 .یکنم حاال خود دان یمنم به قولم عمل م یکن  یقولت رو عمل یحاضر شد

  ؟یپس فکرهمه جاشو کرد-

   ؟یفکر کرد یپس چ-

تا   ای : زود باش برونی زد واز اتاق اومد ب  ازیتنه به پا هی. نمیبب   فتی درباره اش فکرکنم فعالً راه ب دیبا-
 از آپارتمان خارج شد... دایتکون داد ودنبال سا  ینشدم. سر  مونیپش

بزنه    یدوباره حرف دیترس  یم  ازیکرد. پا یرو تماشا م رونیساکت نشسته وب  شهیمثل هم دایسا
نگاهش کرد و دوباره   یرچشمی خودش. ز ۀلنگ یکیبود  کدندهی لجباز و یادیدختر ز نیبشه ا  یوعصبان

پر کرد....  نویماش یفضا یمی داد. دست برد وضبط  رو روشن کرد آهنگ مال یحواسشو به رانندگ
  یخوام کس  ینم یگیبه عمه نم یز ی خونه چ میدیشد: رس   ازی به پا لیمتما دایخونه بودند که سا کیدنز

 خانواده هامون! یبدونه حت یز یمون چ یازمسائل خصوص 

... بهارگل نگران دم در سالن  نگی رفت پارک میبعد در باز شد. مستق قهیزد وچند دق یموافقم! بوق-
شد به طرفش پرواز کرد ومحکم گرفتش   ادهیپ  نیاز ماش دایسا دیکه د نیبود. هم ستادهیمنتظر ا

شدم  لهاز بهارگل فاصله گرفت: عمه  یداشتم. به سخت یچه حال  کماهی  نیا یدون یبغل: فدات بشم نم 
سالم  کی داد زد: عل باً ی تقر ازیرو گرفت وبرد سمت ساختمون. پا دایبذار برسم بعد ِگله کن! دست سا

دارم  یک یتو  ی: بعدًا براد یرفتن سمت ساختمون به گوشش رس   نیبهارگل ح یبهارخانم! صدا
 دی! باگهی د دیقماش هست هیباشه از   یبه دوطرف تکون داد وبا خودش گفت: هرچ ی. سر ازخانیپا

 ...دی همو داشته باش یهوا

دنبالش بود.    هیبه سا هیوعکس بده. سا شیکنه بره آزما  یرو راض ازیتا تونست پا دیروز طول کش چند
وعکس،   شی ادن آزما. بعد از درهیکرد خنده اش نگ یم یسع دایاخمهاش اونقدر درهم رفته بود که سا

 که از رو هوا گرفتش.  دایرو انداخت طرف سا چییسو

 ها! یوعکس داد  شی آزما هیحاال خوبه -
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بارنشست    نیاول یبرا دایخونه؟ سا یکبکت هم خروس م  نجایا یآورد یبه زور واجبار منو برداشت-
عروسک بود    شییداشت خدا شتردوستیب  نشوازجونشیکه به قول بهارگل ماش ینی پشت فرمان ماش

 هنوز اخمهاش درهم بودند. ؟ی : خوبد یبهش کرد وپرس  ی... نگاهنیتا ماش 

 جلوت؟ خجالت آوره! فتمی خون دادن دراز به دراز ب هیبا   یانتظار دار -

 دایسا دید ی. وقت ادینق نزن که اصالً بهت نم  نقدرهمیخودت ا یبرا  یپا رستم هی  دمیخوب فهم یل یخ-
 ؟ یر ی : کجا مد یپرس رهی نم  رو یشگ یهم ریمس

گفت: امروز که داره به  دایحوصله از بحث کردن با سا یشرکت. ب  میریخوب بعد م  یجا هی میریاول م-
 سرحال رفت سمت دربند...  دایچرخه بانو! سا یکام شما م

بود    یدنج و آروم یبه اطرافش کرد جا  ینگاه ازیسفارش داد. پا گریج  خیبا چند س یمقو ۀصبحون هی
املت  دایبعد سفارشات جلوشون بودند. سا  قهیدق ستی خودشو داشت. ب  یهر چند صبح بود وشلوغ

 نمی نگاه کرد: بب  گرهایبه ج  یجور  هی ازی. پاازیپا یرو گذاشت جلو  گرهایخودش گرفت وج  یرو جلو
همه   دیگرفت: اتفاقًا باخودش  یلقمه املت برا  هی دایرو بخورم. سا  نهایمن ا یاول صبح  یانتظار ندار 
 . ستی بد ن ی کم به خودت برس هی ،یشون بخور 

 خوره.  یرو بخورم که حالم بهم م  نهایمن ا دایسا-

و  فی ! وناخوادگاه گفت: گفته باشم من شوهِرضعیبخور   دیبا یضعف نکن  نکهیا ی! براخودیب-
 کرد.  یفقط نگاهش م از یرو گذاشت دهنش. پا یبعد ۀخوام. لقم  ینم  یالغرمردن

زد   یدار  یلبخند معن  هی ازیکرد به خدا خوشمزه اس من امتحان کردم. پا خیبخور  یکن ی چرا منونگاه م-
داد خوشمزه بودند.  دایدوم رو که خورد حق رو به سا ۀشروع کرد به خوردن. لقم ییبعد با ترشرو

 نشستند.  گهیکم د هیصبحونه رو که خوردند  

 ؟یبلد  رو از کجا نجایتو ا-

 . نجایا میای وقتها منو دوستهام م یگاه-

 ؟ یندار  یدوست دانشگاه یتو که گفت-

 .ارهیدرب  میخصوص یسر از زندگ یکس اد یندارم آخه خوشم نم   یمی گفتم دوست صم-
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فرق داره. با   هیبا بق زدادی: ازکردی به پا یدونه. نگاه  یم تویاون که تموم اسرار زندگ  زدادچطور؟ی-
 اونوقت؟  یحرف حس حسادتش گل کرد: چه فرق نیا دنیشن

  هیواقع یحام  هیتونم بگم  یم کنه،ی خوب درکم کرده وم  یل یتو مشکالت کنارم بوده، خ شهیهم زدادی-
که مثلش کم  ابیگوهِرکم هیدوست بدون نقصه  هی زدادینشده،  میباعث ناراحت  چوقتیکه ه

  زدادینسبت به  دایسا ی از حس واقع دیبراش سخت بود اما با  یلیسؤال خ نی ا دنی. پرسشهیدامیپ
 شد.  یم دارخبر

از   ازیبود که بفهمه منظور پا رکی شد اونقدر ز رهی خ  ازیپا یلحظه تو چشما هی دا یسا ؟یدوستش دار -
 زد وگفت: آره اما جنس دوست داشتنش فرق داره.  یلبخند  هیسؤاالت چ نیا

 ؟ یچه فرق-

 .هینی رینوع دوست داشتن ش  هی یکنم ول فشی توص  یور دونم چط ینم-

 کنه. تشیاذ نیازا شتریب ومد یدلش ن ؟یمثل چ-

. نگاهش به ساعت  دیکش ینفس آسوده ا ازی برادر. پا هی مثل  ،یحام هیمثل  ،ی دوست واقع  هیمثل -
 افتاد. 

شونه انداخت ورفت تا پول صبحونه رو    یرو فشوی ک دای. ساشهیم رمونیداره د میبر گهیبهتره د-
 نشست رو بازوش. ازیحساب کنه که دست پا 

آقا!  دیی:بفرما داینشست رو لب سا ینکن. لبخند فتیدست تو ک  چوقتیمرد باهاته ه هی یتاوقت-
 بازکرد...  ازیپا یو راهو برا  دیدوقدم عقب کش

 ؟ یامروز کالس ندار -

 !ختهیکار روسرم ر  یکل ینه! ول-

 ؟ یچه کار -

  ازیآخرسال هم هست همه کارهاشون ن نکهینه ا گه،ید یزهای چ یل یجزوه ها وخ پی ها، تا انامهیپا-
 دارند. 
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 .یکم وکسر ندار  یز ی چ یتو که از نظرمال ؟یکنیکارها رو م نیا یچ یبرا–

 خودم باشه، مستقل باشم.  بیدوست دارم دستم تو ج-

 ؟ یکار پاره وقت نگرفت هیوپا افتاده  شی پ یکارها یچرا به جا-

 چیکه ه یبا کارت هماهنگ کن تویکالس ۀبرنام یدانشجو کاربده؟ اونم تازه اگربخوا هیبه  ادی م یک-
 .ادیباهات کنار نم  یسییر

 زداد؟ی شی پ یچرا نرفت -

 اومدم.  یخواستم پرسنل شرکت بفهمند که با پارت  ینم-

شرکت   ای! بیا گهید زیهر چ  ای پی نه کار تا یر یگ ینامه م انی به بعد نه پا نیاز ا ؟یهست یک گهیتو د-
  یپرسنل کار م  ری مثل سا یتازه حقوقش هم خوبه ول  ام،یبا کالسهاتم راه م دمیکار پاره وقت بهت م هی

   ؟ یکنی قبول م ل،ی فام هینه بعنوان  یکن

 درباره اش فکر کنم. دیبا-

 . دمیم شنهادی! دارم بهت پگهید ریسخت نگ -

 ! امیترسم از عهده اش برن  یم-

 ؟ یکن یم یفکر  نیچرا چن-

 از کار شما ندارم.  یسررشته ا چیآخه من ه-

  یکاربرد پزشک  ییمایمواد ش نیازا یهستم، بعض  ییایمی ! اتفاقًا ما تو کاِرمواد شمیکن  ینم  یکارسخت -
صورت زد:    یبه پهنا یخوره. لبخند بزرگ   یبه دردت م یتا حدود  یکه تو دار  یدارند باتوجه به رشته ا

به خصوص  شمیم شنا آ  ییایمی که با انواع مواد ش هیخوب  تیموقع هی! تازه هی باشه که عال  نطوریاگر ا
 . ییمواد دارو

  یجبرانش کن  دیکنم اما بعدًا با یبهت م   یارفاق هیباز  یشد!هروقت هم امتحان داشت  بیپس تصو-
اشتباه   هی ای یکم کار  ست،یبردار ن  یحساسم چون کار ما سخته وشوخ  یل یکارپرسنلم خ یمن رو

 تونه به ضرر شرکت تموم بشه. یاز طرف پرسنل م کیکوچ



  

152 
 

 اما داره؟ هیکارمو درست انجام بدم فقط  دمیبهت قول م-

 ه؟ی! حاال بفرما اون اما چیاما توش آورد  هیگفتم و تو  یز یچ هیباز من -

درهم  ازیپا یسگرمه ها ام؟یب گهیاسم د هیبا  شهی شرکت؛ م یتو  امیتو ب یل یخوام با فام  ینم-
  زونیآو  دایسا یتو شرکت جرمه؟ لبها لیمگه استخدام فام ،یایم  یلیفام نی ! باهم خودیفرورفتند: ب 

 ؟ یارفاق بکن  هی شهیاونجا حاال نم امیب  امهریک  ی لیخوام با فام یمن نم ستیشدند: جرم ن

 !شهینه نم-

 نداره؟ یا گهیراه د-

  شترحواسشیباشه ب   کترشینزد دایزد هرچه سا یلبخند نامحسوس ازینزد. پا  یحرف گهید داینه! سا-
 چاووش مزاحمش بشه رو نداره... نکهیا  یبهش هست ونگران

خواست تموم   یم  ارهیکتاب هم با خودش ب  کی دایاجازه نداد سا ازی رفتند. پا نی رو قزو دیع  التیتعط
به خانواده اش  یبپردازه. جمع همه جمع بود. خانجون نگاه پر ازشوق   حیرو فقط به تفر  التیتعط

  یرو دورهم جمع م  لیبود که تموم فام یانداخت. از نبود عروس بزرگش دلش گرفت هرسال حور 
  شی نقدرآتیا شهیدراومد: م انی پو یصدا کهی طور ذاشتیم  انیزدادوپویمرتب سربه سر  دایکرد. چ
کرد.  دایبلند شد ودنبال چ انی. پوومدهیبه تو ن ی: اصالً خوبد یکش رونی زبونشو تا ته ب دایچ ؟ینسوزون 

 انیخواست. پو یکمک م زدادیدورخوردن تو سالن از  نیکل سالن رو برداشته بود، ح  دایچ  غیج
خانجون توقف  یجلو انیدخترم خسته شد. پو انیهمچنان دنبالش بود که خانجون گفت: بسه پو

نکن حاال با دوقدم  تیپسرمو اذ دایچ یگفت  یکرد نم یمنو مسخره م یگفت: وقتکرد معترض 
رو کوتاه کنم دوباره   دهیورپر یدایچ نیزبون ا دیخانجون من با شهیدخترت خسته شده؟ نم دن،ییدو

تکون داد  یخودشو انداخت تو اتاق کتابخونه و در رو از پشت قفل کرد. گلرخ سر  دایدنبالش. چ  افتاد
من  دایچ نی وداد زد: بب  سادیدم اتاق وا انیبا شما دوتا! پو میداشته باش یالتیوگفت: امسال چه تعط 

 دایچ ی! صداوتودونم  یاونوقت من م رونیب  یایتا باألخره از سنگرت ب  نمیشیدر م  نیتا شب پشت ا
شو گذاشت رو    وهیظرف م زدادیپات سبز بشه منم جام خوبه.    ریتا درخت ز نی پشت در اومد: بش از 
 گناه داره ولش کن.   انیکنار مبل وگفت: پو  زیم

اومد و رفت کنار مبل خانجون نشست:   نییاز پله ها پا از ی . پاامی وساطت نکنه که من کوتاه نم یکس-
  دیموقع جاو نیکرده؟ درا کاریسوزونده چ شیبه آب داده؟ بهارگل گفت: آت  ی چه دسته گل دایباز چ
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شماها   ومه: معلدیخواست بپرسه گلرخ پرس  یازمیرو که پا یوارد سالن شدند. سؤال  دایوجهاندار وسا
  ینهایسر به زم هی میمسرش انداخت: رفته بودکناِر گلرخ نشست ودستشو دورگردن ه دیجاو  د؟ییکجا

  دیجاو د؟یبدست آورد دیخواست یرو که م  یز یهم اومد تو جمعشون: حاال اون چ انی . پومیاطراف بزن
 ه؟یعلتش چ  نی بب انیکار خودته پو نیاز مزارع رو آفت گرفته ا ییگفت: دو سه تا انی رو به پو

 .هیچه نوع آفت نمیبب شگاهیبرم آزما  ینمونه ها رو هم م  زنمی سربهشون م هی-

گفت: داره   ی. جهانداربه شوخمی کن کاریچ  دیبا میدونست ینم  یشد ینم  یپسرم اگرمهندس کشاورز -
انجام بده! وگرنه   دمیاز در کتابخونه اومد: با دایچ یدفعه صدا  هیداداش.   دهیشو انجام م  فهیوظ 

کم  هیشد حداقل  یاز جونورا م ی کی و خودشم   یجونورشناس شگاهیبه اون آزما  دهیتموم عمرشو چسب
تا بلند شد بره طرفش   انیپو دند یخند  دای. همه به حرف چرهی بگ ادی زادیتو آدما بگرده و رفتار آدم

چند ضربه زد به در: باألخره که   ؟یشد  یتو کتابخونه ودر رو از تو قفل کرد: باز وحش  دیدوباره چپ دایچ
و رو به جهاندار گفت:   سالناومد تو  اریخانم؟ خانجون گفت: از دست شما دوتا! داد  دایچ رونی ب یایم

آوردند. گل از گل جهاندار شکفت از جاش بلند تا بره   فیبهرنگ با خانواده تشر یآقا، آقا
 استقبالشون...

بود. خانجون با آه از    رستانیدلربا دخترشون وعارف سال سوم دببهرنگ برادرزن جهاندار بود.  طالب
به درس داره تو  یگفت: از بس ارادت خاص  انیرو گرفت که پو  دایکرد. دلربا سراغ چ  یم ادی یحور 

 کرد.  هنگا دند یخند یکه داشتند م دایکتابخونه خودشو حبس کرده. دلربا متعجب به بهارگل و سا

  زم ینکن، رو به دلربا گفت: نه عز  تیاذ نقدری: اانیپو یزد رو پا  یک یگل هم؟ بهار  التیتو تعط  یعنی-
 تو کتابخونه. دهیچپ  انیاز ترس پو دایمونند االنم چ یمثل سگ وگربه م انیوپو دایچ

من از قوم تاتار جا موندم. بحثشون گرم بود که حنا گفت ناهار آماده  کنهی ِا عمه! حاال دلربا فکرم -
 اس...

گفت: قراره فردا   دیبودند که جاو گریکدی کنار باغ خوردند. همه درحال گپ زدن با  اطی رو تو ح  ناهار
  نیهست که مخالف ا یکس میمون یپل معلق شب هم همونجا م  میریسرهم م هیآبشار شاه دّره  میبر
 هم قبول کردند... هیبهتر؟ بق ن یاز ا یخوب باشه؟ بهرنگ گفت: چ  شنهادیپ

بود.  ریآبشار چشمگ ییبایبه آبشارشاه دّره. ز دندیظهر رس یکهایزود که حرکت کرده بودند نزد صبح
به   یرفت یکنار کوه باال م  یمردها. از پله ها یبرا یکی خانمها  یبرا یک ی چادرها توسط مردها برپا شد 
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طالب به پسرش اجازه نداد  یرفتن به باال آماده بود ول  یجوانها برا  پی. اکیشد  یمکتریآبشار نزد
داشتند. دلربا   یوبهارگل با هم قدم برم  زدادی ان،یخطرناک بود. پو یهمراهشون بره، راه آبشار کم 

عقب تر ازهمه درسکوت کامل  دایازوسایکردند. پا یدرگوش هم پچ پچ م هیجلوتر ازبق دایوچ
بود با آرنج زد به   انی پو یکه حواسش به کارها زدادیدنبال دلربا بود.  انیدنبالشون بودند. چشم پو

 ! یپهلوش: دختره رو با نگاهت خورد

 باشم.   کیکم رومانت هیمن   یاگر گذاشت نیبب -

 هست ها!  تیی خجالت بکش! اون دختر دا-

  شین ه؟یبپرسه: منظورت چ زدادی باعث شد  انیپو یۀحرمه؟ کنام ییگفته دختردا یخوب باشه! ک-
جناب مهندس. بهارگل که تموم مدت تو سکوت به  یفهم یتا بناگوش باز شد: منظورموبعدًا م انیپو

  یجون. تازه دوزار  زدادی شهیخنگ داره عاشق م انِ یپو  یعن یداد با ذوق گفت:  یحرفهاشون گوش م
حقته   یزن یحرف م  یدار  یتا بفهمم از چ یزن یکه درست مثل آدم حرف نم  انیپو یر ی بم یافتاد: ا زدادی

 . ارهی بال سرت ب دایکه چ

  ینگ یز یوقت چ  هیبدتر از اون کارم زاره،عمه توهم  دهیفهم  ای بفهمه انگار دن دای ! چفتیممنون ازتعر-
 ؟یشد نفرمن باشم که بدونم عاشق نیکه اول یتا از خودم مطمئن بشم. بهارگل گفت: به شرط

 انیوپو زدادیدو تا کجا رفتند؟  نیا ی: راستد یشد، پرس دایوسا ازی به چشم! بهارگل متوجه نبود پا یا-
خودشون گم وگور کردند تا ما مزاحمشون  ییجا هی گفت: حتمًا  زدادیبه اطرافشون نگاه کردند. 

 . ستندیبلد ن یاطراف رو درست وحساب نیا دایوسا ازی . بهارگل نگران گفت: پامینباش 

 هستند ها؟ ن یقزو ۀبچ نهایبهارگل جون؟ ا شهیمگه م-

کرد: به خصوص که  دییحرف عمه شو تأ انینذاشتند. پو نجایدوتا پا ا نیا شترهیده سال ب  یآره! ول-
 یم دیبا  ددایآنتن نم  یرو گرفت. ول  ازیپا ۀدرآورد وشمار لشویکرده. بهارگل موبا ری از راهها تغ یکل

 رفتند باالتر تا آنتن بده.

 آنتن بده... دیباالتر شا میبر-

:  دیباال کش یرو گرفت واز تخته سنگ بزرگ دای. دست سامیشد یازبچه ها جدا م  دیزشت بود نبا ازیپا-
 پاشون بود.  ریز  باً یکرد دّره تقر  نییبه پا  یاز باال نگاه ستادیا ازیکنار پا دایاصالً هم زشت نبود. سا



  

155 
 

به اطرافش کرد:    یدست به کمر نگاه ازیپا ومدم؟ین  نجایچندساله من ا یدون ی! م ازیقشنگه پا یل یخ-
 . نجایا ومدمیساله که منم ن ازدهی کینزد مینیبب  دیجاها مونده که با  یلیخ

  یق یمنفس ع دایسا ؟یچ یبرا گهی ثابت موند: تو هم؟ تو د دایرو سا  ازی! نگاه پاشهیم یمنم ده سال-
  یخورده مکث گفت: هدفم تو زندگ هیهاش بفرسته بعد  هیرو به عمق ر یبهار  ۀتاز  یتاهوا دیکش

  شتنها وندا ینرفتن به مهمون  نی هم شونیکی  زدمیم زهای چ یل یاز خ دیبا دنشیرس یبزرگ بود، برا
قبول   یدانشگاه خوب  یکنکور خفه کردم تا مثل تو تو  یبود خودمو با درس خوندن وکالسها حی تفر

 .یشد که خواست  یاومد: وهمون ازیرو لب پا   یبشم. لبخند

مورد  ۀرشت دیفهم  یداشتم، بابام اول مخالفت کرد وقت  ی قبول شدم چه حال  یوقت  یدون  یاوهوم! نم-
از   تی هم به تبع دایاس ،ی نشست رو تخت سنگ ازیعالقمه خودش بردم تهران وبرام آپارتمان گرفت. پا

بار   نیاول یغرق خاطرات گذشته اش شد و برا  دایشد؟ سا ی: بعد چدیپرس ازیاون کنارش نشست. پا 
بدست   یکه برا دیرس  جهینت  نیفکرکرده بود، به ا زداد ی یبازکرد. به حرفها ازی پا یدلشو برا ۀسفر

 سلماز باز نذاره. یشد، کم کم اونو جذب خودش کنه وراهو برا کیبهش نزد دیبا ازیآوردن پا

در   یراه سخت  دمیبود، ترم دوم بود فهم  گهید زیچ هی  یسخت بود، تصّورم از پزشک  یلیخ  لشیاوا-
  دمیآشنا شدم فهم یشهرستان یازبچه ها  یک یبا  ،یاراده باشه که از وسط راه برنگرد دیدارم، با شیپ

بود همدم  دهبود، ش  یدختر خوب شم،یپ  ایابام مشورت کردم واونم قبول کرد ب مشکل خوابگاه داره با ب
اومد ومجبور   شیمشکل براش پ  هیکرد. سال سوم بود که  یهر جا مشکل داشتم کمکم م م،ییتنها 

خودمو   میگل  یگرفته بودم چطور  ادی گهید یکنه وبرگرده شهرش، دوباره تنها شدم ول  لی شد ترک تحص
  یبرام م  بابا  یهرچ ارم،ی مو خودم درب لی بکشم، دوست داشتم خودم کارکنم وپول تحص رونی ازآب ب

  شی منو بابام پ نیب  یحساب یدعوا هی هیقض نیفرستادم، سِرا یفرستاد همه رو دست نخورده پس م 
، بابا مثل وباهاش از هدفم گفتم شمیروز بابام اومد پ  هیاومد تا با وساطت خانجون کوتاه اومد. 

برام ارزش    یجمله بهم گفت که کل هیتونستم مجابش کنم، فقط  یمخالفت کرد به سخت شهیهم
ترم   یجمله اش چقدر خوشحال شدم. وسط ها نیبا ا  یدون یکنم، نم یداشت گفت بهت افتخار م

کرد و فرستاده تو  یسه ماهه ما گروه بند ۀدور هی یشد. استاد برا  دایچاووش پ ۀبود که سروکل
  ینجای. اکرد یدوماه بعد ازم خواستگار  م،یگروه بود هیتو  گهید یمنو چاووش وچندتا مارستانها،یب

مدت   هیاولش مخالفت کردم  شهیادامه داد: مثل هم دایدرهم شد. سا ازیپا  یاخمها دایحرف سا
. تعجب  ادیخواد ب  یروز بابا زنگ زد وگفت م هی کهنیشده تا ا هیقض الی خی ازش نشد فکر کردم ب یخبر 

  یچاووش رو بهم گفت. نم یۀاومد تهران. اومد و قض ینم  ییهویاونم  لیبدون دل چوقتی کردم بابا ه
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سه ماهه  تیمحرم  ۀغیص هی هفته بعد با خانواده اش اومد و هیشد که موافقت کردم.  یدونم چ
کم   یز یچ هیکردم  یاحساس م  شهیهم امیکردم باهاش کنارب یشد. دوماه تموم سع  یجار   نمونیب

ه روز باهم  یتونستم کنار خودم قبولش کنم.  ینبود من نم یبود؟ پسر بد یدونم چ ینم  یدارم ول
مدت ازش   هیرو بهش پس دادم.   ینامزد ۀشاپ، اونجا موضوع رو بهش گفتم وحلق  یکاف میرفت
بود. تنها   یهربارجوابم منف  یول می باهم حرف زد گهیروز اومد دانشگاه چند بار دنبود. بعد چند  یخبر 

  یزاحمتهاکه تموم شد م  غهیبه آرزوم. مهلت ص  دنی شده بود درس خوندن و رس  یهدفم تو زندگ
از دانشگاه اخراج   گهیکردم بارچهارم د تی به حراست دانشگاه شکا  یچاووش هم شروع شد چند بار 

  دمیبابا تهد یمعزل برام، مدتها با سفته ها هیبابا دستش افتاد وشد  یجا سفته هادونم ازک یشد، نم
رفتن اونم   رون یاز ب گهیگرفتم د یازش مهلت م  نیدروغ یهر بار با وعده ها یشد ول  یکرد، مزاحمم م

دوبار هم به  یکیبرادر پشتم بود  هیمثل  شییگفتم، خدا زدادیواهمه داشتم موضوع رو به  ییتنها
  ،یدیشده بود که تو سررس دتریجد  دهاشیاواخر هم که تهد نیا دیکش مارستانیخاطر من کارش به ب

پسرخراب بشه از  نیا ۀندیمن باعث شدم آ گمیوقتها با خودم م یگاه ،یاش رو که خودت بود هیبق
کرد که دوباره  یار ک هیبشه براش  یکن ی اخمو نگاه کرد: فکرم ازی. به پارمیگ  یکارم عذاب وجدان م

 برگرده دانشگاه و به درسش ادامه بده؟

خودش   نیشده ا  دهیاز طرف حراست چند باربخش ستیتو ن  ریبه خودش داره! اصالً هم تقص یبستگ-
از پشت سرشون   یسنگ زش یر یبوده که باعث شده اخراج بشه پس عذاب وجدان نداشته باش. صدا 

اعتنا دوباره به حرف زدن ادامه  ی. بدندیرو ند  یاومد. هردو برگشتند پشت سرشون رو نگاه کردند کس
 .دادند

 رو گرفتم.  شاتیجواب آزما  ازی پا یراست-

   ؟یک-

 .یرفت  یهم سراغش نم گهیبه تو باشه تا سال د-

 حاال جوابشون؟ ،ی راست گفت  ویکی نیا-

  هیخوب بود فقط ازم خواست  یاستادم آدرس داده بود،شکرخدا همه چ که یهمون دکتر  شیبردم پ-
 . ششیپ  یجلسه بر 
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از ترفند زنانه اش   دایبهت ندادم. سا یا گهید زیوعکسو داده بودم قول چ شی من قول آزما دایسا-
همونجا   رمی گ یبرات نوبت م رمی خودم م  ،یدو کار رو انجام داد نیجون! تو که ا ازیاستفاده کرد: پا

اما  یشی معطل هم نم  ینطور ی ا ،ییایب  رمی گ یمونم تا نوبتت بشه اونوقت باهات تماس م یهم م
که همه جوره به فکرش بود   یکرد، به دختر  دایبه سا  یقی. نگاه عم شهیمن بابت تو راحت م الیخ

  دینشست رو پاش: با دایسا فیمشت ظر  ؟یچ امیبود: اگر ن شیاز خودش نگران سالمت شتریب  یحت
داد  ینشون نم  تی حساس گهید دایسا ینسبت به لمس کردنها  های! مگه دست خودته؟ تازگیایب

 بابت خوشحال. نیمحتاط بود وازا اهمچنانام

 ؟ی زنیخوب چرا م یل یخ-

 کنم. یهر روز خودم چکاپت م رمی! بذار تخصص مو بگیار ی آخه حرص آدمو درم-

به   ازیتو صورت پا دایروشن وبراق سا یچشما شنهاد؟یپ هیخدا به داد من برسه تا اون موقع! -
 شنهاد؟ یچرخش دراومد: بازم پ 

 . ذارمیوشرط نم دمیم شنهادیحاال خوبه من پ-

 وهزار سودا.  یسر دار  هیالزمه شرط بذارم چون  یکی تو  یبرا-

 . یخواد فلسفه بباف  یحاال نم -

 ه؟ یچ شنهادتیحاال پ -

دارند.  ی شتر یباش اونها ثواب ب گهید ۀچاریعده بدبخت وب  هیتخصصتوعوض کن و به فکر  گمیم-
دارم   شیطور  نیهم  یدلت خواست بکن یاش: که بذارم هرغلط  نهینشست رو س دایمشت سا نباریا

با   ازی. پا دهیم دهیمن ا یبرا  ادیاونوقت م  یرو نخور   یز یهرچ یلب نزن ییکنم به هرغذا  یجون م
 دایسا ۀدور شون اطیبا احت ازی پا یهم پا شد... دستها دای! ساغوخانمیج  غیشد: باشه ج   لندخنده ب

و داره در کنارش قدم   ازهستیشد درآغوش پا یباورش نم دایحلقه شد وآروم به راه افتادند، سا
حلقه کنه  دست دورکمرش   دیترس ی. مرونی ب  زدیداشت از حلق م یکیهمه نزد  نی. قلبش از ادارهیبرم

. درسکوت  اد یب  رونی فرو رفته بود که دوست نداشت ازش ب یعکسالعمل نشون بده. تو خلسه ا ازیپاو
.  رونی ب زدی . آب ازصخره ها مدندی رس یبردند. به تنگه ا  یبکر لذت م  عتیرفتند واز طب  یکنارهم راه م

 گرفتند.  یوعکس م  زدندیهم دست در دست هم داشتند قدم م  گهیچند دختر وپسر د
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 کنند؟  ی م کاریبه نظرت االن بچه ها دارند چ ازیپا-

رو نگاه کن تا   نجایا دایدرآورد و برد باال: سا بشی ازج ویخواد بکنند. گوش  یدلشون م یبذارهرکار -
عکس دونفره شون   نیاول نیرو انداخت. بعد ازسه ماه عقد ا یسلف  ازعکسیسرشو باال آورد پا دایسا

آماده بشم... به راهشون  یذاشتی! الاقل میبد یلی ناراحت گفت: خ دایگرفتند. سا یبود که با هم م
 ادامه دادند.  

 که ازت ُاتو داشته بشه.  نهیمزه اش به ا-

به   ینگاه ازی پا م؟یگفت: برگرد دای. آفتاب وسط آسمون اومده بود. ساشهی مزه! نوبت منم م یب-
 رفته بودند.  دندیپلک  یهم اطراف م  یاونجا نبود. اون چند نفر  یاطرافشون کرد جز خودشون کس

  ازیبرند. پا  دینبود که بدونند کدوم راهو با ییراهنما یتابلو   دندیرس ی. جلوتر به دوراهمیبهتره برگرد-
خورده فکر کرد   هی ازی پا م؟ی: حاال ازکدوم راه برد یپرس دا یداد. سا یبا بهارگل تماس گرفت بازآنتن نم

 کدوم راه بود؟  ادیم  ادتی وگفت: تو 

 بوده؟  یکدوم راه خروج  شی سال پ ازدهیبدونم  یخوا یخوردم م یچ شبیدونم د یمن نم-

! دست راست به راهشون ادامه دادند. میداد باال: بر  یتفاوت شونه ا یدابیسا  م؟یسمت راست بر-
وقراره   ستندین  نجایاونها هم مال ا دندیسؤال کردند فهم  ی تر که رفتند به چند نفر برخوردند. وقت نییپا

 شب رو همونجا بمونند دوباره راه افتادند...

گفت: مگه بچه اند گم بشند! االن معلوم  انیگم شدند؟ پو دیدنبالشون شا دینگران گفت: بر خانجون
دنبالشون!   رمیگفت: من م دیشنوند. جاو یل م وگ گندیکجا نشستند و باهم گل م  ستین

جوشه؟   ی وسرکه م ری دلم داره مثل س دیخبرنذاری. گلرخ گفت: تو روخدا منو بام ی جهاندارگفت: منم م
... بهارگل گفت:  میکن داشونیپ  میکن یم  یسع یول دهیآنتن نم  نجایا زمیبرگشت وگفت: عز دیجاو
سرشون کجا بنده؟! دست خانجون رو گرفت   ستینهم سربه هوا، معلوم  از یپا طون،یکه ش دایسا

  یحوال نی هم دیاطرافو بگردم شا نیکنند. بهرنگ گفت: منم برم ا یم داشونی وگفت: نگران نباش پ 
بچه ها   شی پ نجایگفت: تو بمون ا  انی . بهرنگ رو به پومی ایبا هم گفتند: ما هم م زدادیو انی باشند. پو

 راه افتاد...  زدادیوهمراه بهرنگ و  اوردی. بهارگل طاقت نمیریم زدادیمنو 

  ازی. پادیی پا یهراسون اطرافو م ییرومحکم گرفته بود وبا چشما ازیمنقبض پا یبه اجبار بازو دایسا
داشت احساس کرد   یپر از ترس واسترس پس نزنه، حس بد ۀلحظ نیرو تو ا دایکرد دست سا یسع
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  تروپش یب ی . آروم سراشدندیرس ی ب یازش متنفربود. به سراش  شهیهمکه  یز ینظر داردشون چ ریز  یکی
  کی زشت وتار دایسا یآبشار برا یها ییبایشدند. اون لحظه تموم ز یا  گهید ۀتنگ هیسرگذاشتند. وارد 

 اومد.

 ترسم!  یمن م میتا شب نشده برگرد ازیپا-

نفر هردو    هی ۀ! با قهقهیرو گم کن نجایو راه ا یباش نیقزو ۀ! خنده داره بچرونی ب میری م نجاینترس ازا-
 اومد.  رونیتنگه ب یصخره ا  ۀوارینفر از پشِت د هیبا ترس برگشتند پشت سرشون. 

  هی داینگاه به سا  هیرسوند.  ازیوپا دای! آروم وقدم زنان خودشو به سازمیعز ی راست گفت  گهید نویا-
تن دختره بود.   یبود. لباس کوهنورد  کیتار مهیکرد. آفتاب درحال غروب کردن وتنگه ن  ازینگاه به پا

اون   قیازطر تتونس دینشه شا یکردعصبان   یسلماز شد سع ۀنیبه س نهی دو قدم جلوتر رفت وس ازیپا
 برند.  رونی ب  نجایازا

دور   یچرخ  هیسلماز  کنم! یکه اصالً باورنم یشد یرد م نجایازا ینگو اتفاق  ؟ یکنیکارم ی چ نجایتو ا-
 لبش جا خوش کرده بود. ۀگوش یلبخند کج  سادیبراندازش کرد. روبروش وا  نییزد از باال تا پا   ازیپا

رفت بگم  ادمیتازه!  یۀ! روح دیجد  پی! تدی!عشق جددیجد   یزندگ گذره؟یداره بهت خوش م نمی ب یم-
نگاه   هیرفت اون لبخند کج، جاشو به  دای! طرف سایتر شد پیخوشت  شی نسبت به شش سال پ

گفتند عقد پسرعمو ودخترعمو توآسمونها   می! ازقدیداد پر طعنه گفت: توهم خوشگلتر شد ینفرت بار 
اون   ذارمینم ن،ییکشم پا یرو م یعقد آسمون  نی: من ادیغرّ  نیماده ببر خشمگ هیبسته شده. مثل 

به  دنیرس یدلشو بهم باخت وبرا شی ال پکه شش س ی کس  ،یار یکه مال منه از چنگم درش ب  یز یچ
  یهنوز با منه هر چ ازی: دل پاکترکردینزد دایدوخت. سرشو به گوش سا یرو م ن یمن آسمون وزم

 هی. یندار  یزندگ نیُبرد تو ا یبرا  یشانس چیپس ه رمیازخاطرش نم  چوقتی اولشم وه قباشه عش
تعادلشو  ازی پا کهی اش طور نهیهوا با دو دست محکم زد تخت س  یو ب  ازی دفعه برگشت طرف پا
 یدیدختر رو طالق م نیگفت: ا  ضی. با غ نیخودشو نگه داشت تا نخوره زم  ی ازدست داد وبه سخت

نه؟  ای ید یشن  از؟یگفتم پا یچ ی دی: شندیچ ی. صداش اوج گرفت و تو تنگه پی کنیتموم م  ویوهمه چ
کامل جواب داد:  یدو قدِم عقب رفته رو جلو اومد با خونسرد ازی کرد. پا یداشت نگاهشون م دایسا
! اون یپسم زد ؟یکارکردی کردم تو چ یم ی! اون موقع که من برات خودکشمیمن ک یدیفهم ری د یلیخ

به  یوداشت یدیخند شمیبه ر ؟یکارکردی تو چ سادمیخانواده ام وا یخاطر تو جلو بهموقع که من 
اون همه  یجلو   ،ینذاشت یو راه برگشت یپشت سرتو خراب کرد یپل ها ۀهم ،یکرد یشه ات فکرمنق
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سِرسوزن از اون عشق تو دلم  هی ،ی رفت ویبه همه چ یپشت پا زد ،یوآبرو برام نذاشت  یآدم خوارم کرد
 شمیازت پ  ی چیه گهیگورستان قلبم دفن کردم د یتو رو تو  ۀتو رو، خاطر ادینمونده، من عشق تو رو، 

 یشد و زبانه م  یشعله ور م  شتریب  ازی پا یهر جمله از حرفها دنینمونده. آتش خشم سلماز با شن 
التماس به   یرو سرکوب و از ترفند زنانه اش استفاده کرد کم یآتش جهنم  نی با تموم قدرت ا د،یکش

تو   دیمربوط به گذشته اس، من اشتباه کردم، نبا هیضق  ازجونی لحنش کرد: پا یهمراه اشک هم چاشن 
داد، من به خاطر تو ازش جدا   بمیقشنگش فر یدادم، اون پسر گولم زد وبا وعده ها یرو از دست م

  ینم فکر  یمنتظرت موندم ول  ،یگرد یبرم  یروز  هیدونستم  یتو بود م شیشدم، چون دلم وعشقم پ
جبران تموم گذشته ها رو بکنم،    دمیبهم بده قول م گهی د فرصت هی ای ! بیعقد کن یزود نیکردم به ا

 شهیدِل وامونده هم نیا نه،ی بب بی ! دلم هنوز تا هنوزه با دلته، نذار شکسته بشه، نذارآسزمی! عزازیپا
  زمی رو گرفت: عز از یاپ یدستها  یشد دستش به آن  کی نزد ازی . نرم نرمک به پارهیگ  یتو رو م ۀبهون

فقط تو بخواه! از  شتیگردم پ  یبا سر برم  یچراغ سبز نشون بد هیهنوز دوست دارم، عاشقتم، کاف
روبرو، به   ۀصحن دنیبا د دای. سادیسلماز مثل برق گرفته ها خشکش زده ورنگش پر یلمس دستها

ا  پرتش داد ت  یسمت وبه دیشو کش قهیخودش اومد وبا چند گام بلند خودشو به سلماز رسوند ازپشت 
:  ازیدونم وتو! نگران برگشت طرف پا ی: دستت بهش بخوره من مد یدورش باشه بهش توپ ازیاز پا

کرد... مرتب    یاومد. به دستهاش نگاه رونیاز اون حال ب  دایسا دیشد یبا تکونها از؟یحالت خوبه پا
به من نگاه  ازیکرد آرومش کنه: پا  یسع دایسلماز رو پاک کنه. سا یتا رد دستها  دیساب یاونها رو بهم م

  دیسرشو به دوطرف تکون داد: نبا  دایسا یتوجه به حرفها یاتفاق بود وتموم شد. ب  هی! فقط نیکن! بب
  شتریشد و ب یسلماز تو تنگه منعکس م ۀمستان ی... خنده هادی... نبادیخورد نبا  یدست سلماز بهم م

نبود. سمت سلماز   یخبر  شی پ قهیچند دق  ردسخون  ازیاز پا گهیانداخت. د یرو اعصابش خش م
کنم آروم باش اون  ی! خواهش مازیکنم پا یجلوشو گرفت: خواهش م یبه سخت دایبرد که سا  ورشی

بشه، خوبه؟! تو فقط آروم   کی بهت نزد ذارمینم  یعنیتکرارنشه  گهید دمیاتفاق بود، قول م هیفقط 
  میبر نجایاز ا ای گفت: ب زدی نفس نفس م کهیرحال د دایآرومش کرد. سا یتا حدود دایسا یباش. حرفها

پرخون طرف سلماز رفت. سلماز از جاش   یی. با چشمامی زن یم  خی میبمون شهیم  کی هوا داره سرد وتار
زد: تو از لمس کردن   یجلو! نگاه سلماز مرموز شد و لبخند مضحک   فتی زد: راه ب ادی تکون نخورد. فر

که؟  یدیوگرنه د زنمی م ری سلماز شد: از لمس کردن تو که  جبزد که باعث تع یزخند پو  اد؟یزنها بدت م
شد به جون سلماز داد زد: از جام    ینشون ندادم! خشم آتشفشان یهچ عکس العمل  داینسبت به سا

خوام کنار تو    ی. صداش آرومتر شد: ممیبزن خیتا همه باهم  میمون یم  نجایخورم، امشب ا یتکون نم 
  ازیمنه. پا یآرزو تی نها نیا رم یخوام درکنار تو بم  یکشم، م  یمنفسهامو  ن یدارم آخر یباشم وقت
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  یر یزنج  ۀوونید هیفرستاد: سلماز تو  رونیونفس پر التهاب شو آه مانند به ب  دیبه صورتش کش  یدست
  نویو گوشش اِکو شد: اسلماز ت یعصب  ۀخدا. خند ۀتونه کمکت کنه نه بند یفقط خدا م یستین  شیب

چند سال فقط  نیکه تو ا وونهید هی  ستم،ین ی خوب شدن چوقت ی که ه توأم ۀوونیچون د یراست اومد
  یکه لرزافتاده بود به جونش نم  یی دایرفت طرف سا ازیکردم، باعکست، باعشقت. پا  یزندگ التیبا خ 

دادن  صی تشخ  یکی اون تار یتنگه اس، تو  یاز سرما ای دیلرز یم نطوریسلمازه ا دنهیدونست از د
خودش گذاشته  یکه برا ییتهایکرد، برخالف ممنوع  دایشرت شو درآورد و تن سا  ییسخت بود. سو

مشت   هیسلماز  یرو محکم به خودش چسبوند درگوشش نجوا کرد: حرفها  دایوضع کرده بود سا
بچزونه پس نذار   شی توخال یبا حرفها خواد تو رو ی! اون م ارهی حرصتو درب شتریب نکهیا یبرا فهی اراج

خوشم    فیضع  یزدند. ادامه داد: من از دخترها یبرق م یک یتو اون تار دایسا یموفق بشه. اشکها
دفعه   هیتو فقـ...  فتهیب  ینذارم اتفاق بد دمیباش بهت قول م یقو طانیاون ش یحداقل جلو  ادینم
رو    یکی دل تار دایسا غیج  از،یشد. با افتادن پا  نیاز پشت سر خورد تو سرش ونقش زم ین یزسنگیچ

: اون زدی وار قهقهه م وونهیتو دست سلماز بود و د یشدند. سنگ  درشتشکافت وچشماش ازترس 
شو طرف    یقهقهه اش قطع شد نگاه وحش یعقب رفت. صدا یگام دایمال منه! فقط مال من! سا

! تموم شبها رو مواظب خودت  گهید  ی! اون شب نشد شبهاگهیشب د هینشد  گرفت: اگرامشب دایسا
  ازیپا  یاون گوشت فروکن، زندگ یتو نویا شهیمال من م  ای رهی میم  نبا م  ای ازیسر! پا رهی خ  ۀباش دختر

آورد شروع به   رونی ب  یمونه. کوله شو بازکرد و طناب یبا رفتنت زنده م رهی میدست توئه! با موندت م
حرکت   هی بود با   ادتری زوِرسلماز ز یول  رهی طرفش تا جلوشو بگ دییدو دایکرد. سا ازی پا یبستن دستها

سلماز   نباریدوباره سمتش هجوم برد، ا  دایو دوباره شروع به کارش کرد... سا یسمت  کردرو پرت  دایسا
رفت طرف    ازی پا یبستن دستها دو زانو خم شد... مطمئن از  یاز درد رو دایمحکم زد تو شکمش وسا

کوهستان  یشبها  یبهار بود ول نکهی. با اازیاونم بست. به زور کشوندش کنار پا یو دستها دایسا
  ازیمشخص نبود. چندبار پا یچیهوا، ه یکی نشست تو اون تار یبه سخت دایشد. سا یسرد م  یحساب 

 سهیشده بود. سلماز ک داشی موقع پ یب نکهی. لعنت کرد سلماز رو از ادینشن یرو صدا زد اما جواب 
وقت   هیمواظب باش  شهیدختر! هوا داره سرد م ی: هدی خوابشو ازکوله اش درآورد ورفت توش خواب

و به  ادی بهوش ب ازیمدت پا  نیتو ا دیکنه شا کیکرد با حرف سلماز رو تحر یسع دای! ساینزن  خی
 دادش برسه. 

سرش   ییمعشوقش بال ذارهینم یول  گذرهیکه عاشق باشه از خودش م  یعاشق؟ کس گنیبه توهم م-
عاشقت    یروز  هیدوِست داشت!  یروز  هیرحم کن که   ازیحداقل به پا  یکن ی! اگر به من رحم نم ادیب

  دیبود حداقل به حرمت اون روزها کمکش کن. سلماز دستشو ستون سرش کرد: اگر امشبو دوام آورد



  

162 
 

  یم ای دی ریم  یم ایساکت شد: امشب  هویخنده که  ری کنم سپس زد ز یبراتون م یفکر  هی وقتاون
از  دیدیدخوام هر وقت منو   یم  تونیتو زندگ فتمیبختک م نیومنم ع  هیخوب ۀنشون   دیاگر موند دیمون

مال   ازی که درهرصورت پا دهیطالقت م ازیپا  ای یر یگ یطالق م ازی تو از پا ای دی ترس به خودتون بلرز
با اونم  یکه حت  ادیحساب کار دستش ب  دیهم با ازیندارم پا یشوخ یبه هرحال من با کس  شهیمن م
دونست    ی... نمزدی رو صدا م ازی اومدند. مرتب پا یبند نم دایسا ی. اشکهاری ندارم شب بخ   یشوخ

که  وددستشو بازکنه. دستهاش اونقدر محکم بسته شده ب یساعت چنده. تموم تالششو کرد تا بندها
 حس بودند.  یطناب ب  یتو اون سرما و از سفت 

ماتو  کنم چش یخواهش م  ازی... پا ازی ... پاازیرو صدا زد: پا از یاز تالش برداشت و دوباره پا دست
آوار شد رو سرش: به توهم  یکی تو اون تار دایسا ادیفر یخوام بخوابم. صدا ی صداتو ِبُبر م - بازکن... 

کنند! لبهاش از   یتر بس مارستانی تو ت دیکه با یر ی زنج ۀوون ید هی! یروان هی! یوونی ح هیآدم؟ تو  گنیم
  ختیر یم  رونیتنگه ب یها وارهیکه از د یخوردند. آب  یدندوهاش مرتب بهم م  زد،یم یسرما به کبود

 کرد... یم دیسرما رو تشد نیسرد ا یشده بود، هوا یپاشون جار  ریز

.  دندیروشن شده بود که به تنگه رس گهیکوهستان گشته بودند هوا د یشب رو به کمک راهنما تموم
که جلوتر    یدند. کمصداشون کر یبه همراه راهنما وارد تنگه شدند. چند بار  زداد یو  دیجهاندار وجاو

شده بود.  هداده ودستهاشون از پشت بست هیتنگه تک ۀ واریرفتند چشم راهنما به دونفر افتاد که به د
  یکردم. هرسه مرد نگران به سمت  داشونیرو به اون سمت بکشونه: پ  هیصداش اونقدر بلند بود که بق
 روبروشون آه از نهاد هر سه  دراومد... ۀصحن دنی. ازددندییکه راهنما اشاره کرده بود دو

                             ****************************************** 

درآروم کردن گلرخ داشت. ربابه )مادردلربا( خانجون   یکرد اما سع  یم یتاب یخودش ب نکهیبا ا بهارگل 
پدرشو ماساژ داد: حالشون  ۀشون  انی پوقرار بودند.  یناراحت وب ییجورا هیداد. همه  یم یرو دلدار 
 دهکار رو باهوشون کر نی ا یبابا! جهاندارنامحسوس نم اشکشو گرفت: بفهمم ک شهیخوب م

تو او سرما دستهاشون بسته بودند وبه امان خدا ول  رها ی اس نینشونم ع یپدرومادرشو به عزاش م
بود که با  یثل کوه آتشفشان از درون م یکرد خوددار باشه ول یسع دیکرده ورفته بودند. جاو 

اومد. با   رونیساعت بعد دکتربه همراه دو پرستار از اتاق ب کیفوارن بود.   ۀحرف آماد  نیکوچکتر
  دیدرست گفتم؟ همه دکتر رو دوره اش کردند. جاو امهر یک ۀداد باال: خانواد  ییابرو تیجمع دنید

 : حالشون چطوره دکتر؟ د یپرس
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باشند، از وضعشون  یبستر  نجایا  دیبا یبدنشون ازنوع دو هست، دو روز  یحالشون خوبه! سرمازدگ-
 . شندیمرخص م میکه مطمئن شد

رو اونجا    شتریب  حاتیاتاقم توض دییای گفت: ب دی! دکتر رو به جاوکنهینم دشونیتهد یخطر  یعنی-
 ...دمیم

داد: حال هردو خوبه   هیتک  شی به صندل نشسته وچشم به دهن دکتر داشتند. دکتر   دیجهانداروجاو
  ،یدورباشند به خصوص از سرماخوردگ  کنه،یم دیکه سرما رو تشد یز ی مدت از هرچ هیتا  دیمنتها با

 باشه.  یخوب ۀتونه نشون یشدن هست که نم  یزود دچاِر سرماخوردگ ،یاز عالئم سرمازدگ  یکی

 تا چه مدت؟  دیبگ شهیدکتر م -

دوره رو پشت سر   نیا زیی: خدا رو شکر تا پا دیکش ینفس آسوده ا دیحداقل تا شش ماه! جاو-
 . ذارندیم

 سرد نرند.  یمراقب باشند جاها دیبا یدرسته ول-

 دکتراالن که تابستونه و همه کولرها روشنه! -

بلند   دیار وجاوسرد سرد باشه. جهاند دیاتاق نبا یهوا  یول  دیباال بذار ۀدرج ی کولر رو رو دیتون  یم-
 کنند.  تی رعا میگیشدند: ممنون دکتر حتمًا بهشون م 

 کنم... یخواهش م-

چه   ادیب ادش ی دیسرش. طول کش یبه ِسرم باال دیتا رس دیچشم باز کرد نگاهش تو اتاق چرخ  یوقت
!  ازی خشکش ازهم فاصله گرفتند: پا یدخترم؟ لبها یگلرخ افکارشو پاره کرد: خوب یافتاده. صدا یاتفاق

 . هیبستر  یحالش خوبه؟ گلرخ دست دخترشو گرفت: آره دخترم اتاق بغل ازیمامان پا

 !نمشیخوام بب  یم-

 دخترم.  یتون یفعالً نم-

گفت: دخترم حالش خوبه،  دیدخترشو د یقرار یب  یوقت  دیلحظه! جاو هیمامان تو رو خدا فقط  -
 ؟ یدار  شویخواد باهات حرف بزنه آمادگ  یم  سیپل  ستین ینگران یمطمئن باش جا
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 . نمی رو بب  ازیخوام پا یاالن نه! فقط م-

 خوبه؟ ششیبرمت پ  یآروم باش شب م دایسا-

 ؟یدیقول م-

 آرومتر شد...  یکم دایسا الی آره دخترم! خ-

اسشمو   هیبال رو سرتون آورده؟ کاف نیا ی: بگو ک دیپسرشو مرتب کرد و پرس ۀآشفت یموها جهاندار
نگاه از پنجره گرفت:   ازی. پاارمیچشماش م یوآخرت شو جلو ایکنم ودن  یم داشیتا صبح نشده پ یبگ
  ریکرد با تأخ  یم شیعصب  شتری چطوره؟ جهاندارچشم رو گذاشت، جواب ندادن به سؤالش ب دایسا

فقط سکوت کرد. کم کم تموم   ازی ده؟ پابو  یکار ک یهم حالش خوبه، نگفت دایگفت: سا  یا هیچند ثان
جهاندار، پرستار رو   کهی شد طور ی شترم یدرد ب یاستخونهاش شروع کردند به زق زق کردن با هرتکون

 که پرستار زد زود خوابش برد...   یصدا زد. با آرامبخش

ن نشسته سال  یها یوجهاندار رو صندل  دیبود. جاو دایرو برده بود خونه. گلرخ هم کنار سا  هیبق انیپو
 . ارهیم رشی گ سیبوده پل  یبرادرش نشست: داداش نگران نباش هر ک ۀرو شون  دیبودند. دست جاو

 . زنهی نم یحرف   چیه هیپرسم کار ک یم  ازیاز پا یهر چ  نجاستیدونم! مشکل ا یم-

 بگه؟ یز ی خواد چ یچرا نم -

 نگفته؟  یز ی اون چ ؟یچ دایسا زنه؟ینم  یحرف   چیه چکسیتا هر وقت خودش نخواد به ه یدون ینم-

 همو دارند.  یخوب هوا یل یهر دو خ زنمیحرف بزنه بعدش من حرف م  سیبا پل  ازیاول پا گهیاونم م-

 خودشونه...   یاز کله شق ادیسرشون ب  یهر چ-

:  د یبه تاج تخت داد وپرس هیبرات خوبه. تک عاتیرو گرفت طرفش: بخورش! ما وهیآب م وانیل زدادی
 حالش خوبه؟   دایسا

کم درد داره  هیکرد: هنوز  یواخم دیبه پشت سرش کش یسرت بهتره؟ دست ؟ی اون خوبه! خودت چ-
 کرده بود. رمیناکس غافلگ

 ؟ ی کنی از خانواده ات پنهان م یچ یکار سلمازه؟ برا یگ یچرا نم-
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 یخوام کار   ینو، م  از یو روز از نو و روز  ادی م رونی مدت دوباره ب هینداره بعد  یا  دهیزندون رفتنش فا-
 گم کنه، حاال حاالها دارم براش.  می گورشو از زندگ شهیهم  یبشه و برا مونیکنم که از زنده موندش پش

نفرت ازش حرف   نجوربایکه ا یدی براش د یچه خواب  ستی ! معلوم نستین یکه شک  تی وونگیتو د-
 . یزنیم

بگم تو کاِرخودتو   یلب تخت نشست: من هرچ زدادیباشم تا عاقل.  وونهیسلماز د  یپس بذاربرا-
 یم خ ی باز خوبه زمستون نبوده وگرنه تو سرما  گمی کنم، م ینم  یدخالت چی مورد ه نیتو ا یکن یم

 ها! دیبست

 زدادیشده. پتو رو کنار زد  تیاذ یلیخ  دایحتمًا سا  یافتاده! ول یدونم چه اتفاق یمنکه اصالً نم-
به   رمی : مد یرو پوش  ییودمپا  دیرس  نی. پاهاش به زمدمیجام مبگو من برات ان یدار  ی: کار د یپرس
 یم کجا :  سادیرو ترش کرد وجلوش وا زدادی. رهیگ ی دلم آروم نم نمشیسر بزنم تا خودم نب دایسا

 ! یشیم نیکتلت، پهِن زم نیع دهیدم در نرس  ؟یبر  یخوا

. لبخند  رمیم  یاتاق بغل نیخوام برم هم   ی! سفر قندهار که نمدیمنو انداخت یاز همه چ یدست یِا دست-
   ؟یخند ی: چرا م دیکنجکاوش کرد پرس زدادی

 !یدیعالقه نشون م داینسبت به سا نمیب  یدارم م-

و حرف تو دهن   سی ننو ویخودت سنار یبرا یبا من بوده نگرانشم! الک تشیمزخرف نگو! چون مسئول-
کرد: جان من راستشو  یم یهمچنان رو حرف خودش پافشار  زدادی . ادیننداز که اصالً خوشم نم هیبق

نره عقد   ادتیخوام رد بشم!   یکرد: برو کنار م زدادینگاه چپ به  هی ؟یدار  یکشش دایبگو؟ اصالً به سا
  فی! ح یتکون داد: از بس نچسب  یبا تأسف سر  زدادی. یا گهید زیهستش نه چ یما فقط وفقط سور 

 .شهیکه داره دست تو پرپر م دایسا

وبرگشت   ستادی! ایز یچ هی: بفرما! فقط دیدست به کمر کنار کش  زدادیهم ممنوع!  یبروکنارحرف اضاف-
 .زدادی طرف 

ازدست نده. گره ابروهاش   تهاشویموقع نیاز ا شتریب دای تا سا یرو تمومش کن   یباز  نیبهتره زودتر ا-
 ؟ ییتهای: چه موقعسادیوا زدادی یشدند روبرو   کیبهم نزد
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  هیرو به  یباز   نیبهتره زودتر ا یسر راهش باش یمانع دیازدواج داره نبا  یبرا یخوب   یتهایموقع دایسا-
اون فعالً زنه منه  زدادی وبا حرص گفت: خجالت بکش  دیرو چسب  زدادی ۀق ی. یبرسون  یسرانجام 

 .  کردشو ول  قهی یمنزجر نگاه  هی گفت دوست؟ با  شهی به تو هم م ؟یکرد ویفکر چ  یاونوقت نشست 

وبند خودت    دیدختر رو از ق نیزودتر ا شهیازت جدا م دایزود سا   ای رید ،ییایکنارب  تی با واقع  دیبا ازیپا-
دفعه   هی  ؟یکن  یم یبا سرنوشتش باز  یدار  یچ یپس برا یبهش ندار  یعالقه ا  یگیآزاد کن، تو م

بلغور   ی مزخرف  نیهمچ هیآخرت بود  ۀگفت: دفع تی با عصبان زدادیچشم   رِ ی ز ازنشستیمشت پا
بشه اونو تو اون  کیحق نداره بهش نزد چکسیمنه ه ۀتو شناسنام دایکه اسم سا ی! تا زمان یکرد

 تلخه نه؟ قتیداد با خنده گفت: حق یرو ماساژ م ازیمشت پا  یجا کهی درحال  زدادیگوِشت فروکن! 

 یدونم وتو! خفه بش یمن م اد یب  رونی مزخرفات از دهنت ب نیا گهیبارد هی! فقط گهیبارد هی زدادی-
 . یتا چرت وپرت بگ نهیبهتره از ا

به خودش اومد وگرفتش،   عیسر زدادی. درحال افتادن بود که نهیپسر!چقدرم دستت سنگ یر یبم یا-
 دیدراز کش زدادی! با کمک یبس که لجباز  ؟یدیبرش گردوند تو تخت وغّر زد: مگه حرف گوش م

پهن ترشد: تو که   زدادی . لبخند یار یحرص آدمو درب یآره! فقط بلد یو بست: اگر توخفه بش وچشماش
چشماشو بازکرد و تو نگاه   ؟یبهش ندار  یحس  چیه یگیم  یکنی غلط م یار یزود جوش م دایبا اسم سا

  نجایبود که به ا نیا یگفت: تموم حرفهام برا یجمع شد وجد زدادی غرق شد. لبخند  زدادی  یپرمعن
  هیباون دختر خو ،یفکرکن  یجد هی قض  نیبهتره رو ا یستی تفاوت ن  یب دای! تونسبت به ساازیپا م،یبرس

هردوتاتون باهم خوشبخت   نهیباورکن تنها آرزوم ا  یشی از دستش نده، مطمئنم باهاش خوشبخت م
  یوار یچهار د نیا ر،ی سخت نگ ادی نشست: ز زدادی. سرشو طرف پنجره گرفت. دستش تو دست دیبش

 دایبشه، بذارعشقشو بهت ثابت کنه، باورکن سا کیرو خراب کن، بذاربهت نزد  یدیکه دور خودت کش
کنم با اون خوشبخت   نیتونم تضم یتونه آرامش رو بهت برگردونه، م  یهست که م یکس نهات
 . یشیم

 اون فقط دخترعمومه!-

 تمومه. یدختِر همه چ هی یگیم یبشه؟ خودت دار  تی داره وارد زندگ یچه اشکال -

تونم اونو وارد    یچطور م ستی با خودم مشخص ن فمیمن بسوزه، من هنوز تکل  یخوام به پا  ینم-
 کالف سردرگم کجاست.  نیدونم سر ا یکنم که هنوز نم یا یزندگ
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کس به   چیه  ر،ی فرصت رو از خودت نگ نیا شهیتوهم مشخص م فیتکل تیبه زندگ دایبا اومدن سا-
  زنهیم یبه هر در  ادی هات کنار م ی ها و بد قلق یتونه درکت کنه، داره با تموم بدخلق   ینم دایسا ۀانداز

 ۀه بار درخونیو لگد به بختت نزن، شانس فقط  ایب ،ید یاجازه رو بهش نم نی تا کنارت باشه اما تو ا
 .شهیدر زده م نیبار ا نیتو داره دوم یبرا یول  زنهیآدمو م

 فکر کنم. دیبا-

 مهیبه اتاق حرفشون ن دیواضح و روشنه... با اومدن جهاندار وجاو یخواد همه چ  یفکرکردن نم-
 عمو؟   یبا لبخند نشست رو سرش: حال پسرم چطوره؟ بهتر  دیموند. دست جاو

 چطوره؟  دایممنون! سا-

اومد   یوقت  شت،یپ  رمشایباألخره بهش قول دادم م نهیتو رو بب  ادیخودشو کشت ب روزیاونم خوبه! د-
 زدادی ها؟! نگاهش طرف  یدیکه راحت شد آروم گرفت، خوب دل دخترمو دزد الشی خ ،یخواب بود

  ی: با کدیکرد که جهاندر پرس  بشی نص یزهرمار  هیکرد.  یبازنگاهش م شیبا ن نهیرفت دست به س
 ؟یدبو

 متعجب نگاهش کردند.   دی. جهاندار وجاودیچی تو اتاق پ زدادی ۀبودم. خند زدادیبا  دیببخش-

 شده؟ یز ی : چد ی. جهاندار پرسدمیخند  یم ازیمحترم، داشتم به پا ونی خوام آقا یمعذرت م -

 وونهی: رسمًا دازگفت یپا زداد،یخانم بزنم. با رفتن  دایسرهم به سا هی! بهتره من برم امهریک ینه آقا-
وقت ناراحتش  هیمبادا  یکن ینم  دایپ زدادی تر از به ی! دوستازیاس! جهاندار اخطار گونه گفت: پا

 . یبکن 

 !دهیکه معلومه قاب شما رو هم دزد نطوریا-

 ارزش براش قائلم. هینه پسر خوب ایباشه  دهیدزد-

 خدا شانس بده... -

هردو خانواده حال بچه ها بهتر شده بود. جهاندار از طالب به خاطر خراب شدن  یمراقبتها با
 کرد.  یعذرخواه  ینوروز  التیتعط
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با دلربا وقت   یحساب  انیچند روز پو  نیهست... ا شهیهم التیبچه هاست تعط یمهم سالمت-
نه. خانجون وگلرخ  اطراف شهر بز ینهایسر به زم هیتا  رونی رفته بود ب زدادیگذرونده بود. بهارگل با  

 ستهلب باغچه نش ازیوپا دایبودند که خانجون نذر بچه ها کرده بود. سا یآش نذر  گیوربابه دور د
 آش چشم داشتند. گیوبه د

آش  گیاز د ازینگاه پا  از؟ینگاه کرد: پا ازیپا مرخیبود. به ن ی ! شب مزخرفمیکردم زنده بمون  یفکر نم-
 کرد.   ینگرانش م دایه رنگ باخته وهراسون سااومد. نگا دایگرفته شد ورو صورت سا

کرد وگفت: سلماز اون شب گفت دست   نییباال وپا یسر  ؟یتون  یکه نم  یبگ یخوا  یم یز یچ-
 یهم م یلی ترسم! خ یمن م  اد،یازش برم  یکه هرکار  هیری زنج ۀوونید هیاون  داره،یازسرمون برنم

خوره به جونش افتاده بود.  دمثلیترد نیا دا،یحلقه شدن دورکمرسا یترسم. دستش مردد شد برا
 بشه به همون نشستن کنارهم بسنده کرد.     کینزد دا یخودشو قانع کنه که به سا ونستآخرهم نت

کرد وگرنه   رمیاون شب هم غافلگ دم،یبشه قول م کیبهت نزد  ذارمینم گهینترس! د یچ یازه-
گذاشت: اون شب  ازیپا ۀآروم ومحتاطانه سرشو رو شون دای. ساهاری اون بال رو سرمون ب ذاشتمینم

 . دمیبخش  یخودمو نم  چوقت ی اومد ه یکه اگر م ادیسرت ب  یینکنه بال یفقط فکرم تو بود

 !یقول بهم بد هیخوام  یشد: م رهی خ  ازی. سرشو باال گرفت و به صورت پاینداشت  یر ی تو که تقص-

 ؟ یچه قول-

بود   یدختر دلشو منقلب کرد. کاف  نیا ۀنگاه نگران و به اشک نشست ؟یمواظب خودت باش نکهیا-
زد وگفت: قول    یمحو یلبخند دای خاطر سا  یآسودگ یبشه رو گونه اش. برا دهی پلک بزنه واشکش چک

 ته دلم قرص نشد. یول یدیقول م نکهینقش بست: با ا دایرو لب سا ی. لبخند محزون دمیم

گلرخ  ی. صداگهیکنم د یم مویتموم سع یعنی دمیگفتم قول م یوقت  ؟یدل نگران نقدریدختر تو چرا ا-
شما   یسالمت یباشه برا ی هرچ دیآش رو هم بزن  نیا دییای حرفشون شد: بچه ها ب ۀمانع ادام

  شاءی: ادی . گلرخ صورت هردوشون بوسازیهم زد بعد پا دایاومدند. اول سا گی دوتاست... هردو سرد
 نیهم از ا ی. خانجون با عشق نگاهشون کرد وگفت: حتمًا حور دیسالم و سالمت باش شهیا... هم

گفت: خانجون   دایفاصله گرفت. سا گیاز د نیاسم مادرش غمگ دنیبا شن  از یوصلت خوشحاله. پا
خانجون با مادرشو    یحرفها گهی رفت د ازیکه دنبال پا  ی. زمانیاوردیاسم زن عمو رو جلوش م دینبا

 ... دیشنن
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وگفت: اگر دلت براش تنگ شده با هم  سادیکرد. کنارش وا  شونیرو پر داینشسته تو چشماش سا غم
 گفت.  یف یضع ۀفرستاد و بل نیی شو پا   نیبغض سنگ ق ینفس عم  هیبه همراه  ازیسرخاکش! پا میبر

 .کشهیطول نم  ادیز  امیبردارم و ب  فموی پس من برم مانتومو بپوشم و ک-

 منتظرتم... نیتو ماش -

وبهارگل و دلربا   دایدنبال چ دایهمه خسته از کار روزانه رفتند به اتاقهاشون تا استراحت کنند. سا شب
 : تو کجا؟ دیراه افتاد که بهارگل دم در برگشت وپرس 

  شیتو پ یرو نشون داد: جا از ی. بهارگل اتاق پاگهیبخوابم د  امیمن کجا؟ خوب دارم م یچ یعنی-
باال اومد بهارگل   زدادیو انیبه همراه پو  ازی موقع پا نی. درهممیخوا یما سرخر نم  ،هیشوهر جناب عال
 .سادیگفت و وا  یبله ا  ازیپا از؟ ی پا یصداش زد:آها

 شده بهار؟  یز یچ-

چهارتا شد که   ازیپا ی. چشمامیخواب اضافه ندار  یجا  نجایخودت ما ا  شیببر پ ری دست زنتو بگ ایب-
:  از یرو گرفت و برد گذاشت تو دست پا دای! دست ساکنهیمنو نگاه م سادهیبهارگل طلبکار گفت: وا 

  رگلشده بچه ها؟ بها  ی: چدیگلرخ پرس ؟یکن یمنو نگاه م یخودت موند شیزنتو امشب ببر پ  گمیم
 شوهرشه مگه نه؟  شیزن پ  یزن داداش جا یچی گفت: ه

 خوب بله! -

کرد وگفت:   ازینگاه به پا هی. گلرخ می خوا یگفت: امشب ما مزاحم نم  دایهم! رو به ساف  زیقربون آدم چ -
خواست حرف بزنه که با چشم   دای. ساانیآروم ولبخند به لب رفت اتاق پو زدادیپسرم.  گهیراست م

اجبار رفتند تو   به  دایوسا ازیگفت. پا یر یزد وشب بخ  ازیبه پا  یمادرش ساکت شد. بهارگل چشمک  ۀغرّ 
 اتاق... 

 ؟ی خند یم یبه چ گهیکرد: تو د شیعصب  شتری ب دایبهار نرسه. لبخند سا نیمگه دستم به ا-

 ؟ یدار  یاضاف ی: بالشت وپتود ینگاه به اتاق انداخت  پرس هینداشتم.  یببخش منظور -
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  یخوان؟ خوب  برا یم یچ یچهارتا شدند: پتو وبالشت برا  دایسا یچشما  ؟یخوا یم  یچ یبرا-
معذب نگاهش   ازیراحت برو رو تختت بخواب. پا  الیخوابم تو باخ  ی! من رو کاناپه مگهید دنیخواب

 ؟ یرو کاناپه بخواب  یشیکرد: ناراحت نم

کمد   ی. رفت دِر باالدیرو نفهم  دایحرف سا  ی. معن زهایچ  نیکه عادت دارم به ا  دمیکش ینقدرسخت یا-
بگو جامون رو باهم   یلشت درآورد و گذاشت رو کاناپه: اگر راحت نبودپتو وبا هیرو بازکرد  یوار ید

شب   ازهمیا پ ر،ی شالشو از سر برداشت. پتو رو پهن وبالشت رو مرتب کرد: شب بخ دای. سامیعوض کن 
چشم به سقف داشت تو   دایاتاق بود. سا ییگفت وچراغو خاموش کرد... نور آباژور تنها روشنا یر ی بخ

مدت رو رشته کرده بود پنبه کنه اتفاق چند روز   نیوهرچه تو ا ادی ه سلماز تا تهران ببود که نکن  نیفکرا
 ؟ یخواب  یم نطوریا شهیمافکارشو پاره کرد: ه  ازیمدام پا  ییترسوندش... جابجا یهنوز م شیپ

 .نهی تونست صورتشو بب یتو اون نور کم هم م  دیچرخ ازی سمت پا دایسا ؟یگفت  یچ-

 ؟یمشکل خواب دار  گمیم-

 ؟ یچ یبرا-

 .یشی تو جات جابجا م یه-

 تهران؟  میفردا برگرد یخوا  ینه! دستشو ستون سرش کرد: م-

 ندارم.  یمن حرف  یاگر تو بخوا-

بروز   ازیهست اما به خاطر پا یداد ناراض  ینشون م دایسا یگرچه ته صدا م؟یبرگرد یش یناراحت نم-
منم   یکن  یهرجا تو احساس راحت  ،یشیگذشته ها ناراحت م  یادآور یبا  یبمون نجایدونم ا ینداد: م

  یلین دختر خ یبود ا یادی براش ز دایافتاد حق با اون بود سا زدادی یحرفها ادی  ازیمونم. پا یکنارت م
که  یازش بپرسه. طور  یدونست چطور  یتو ذهنش شکل گرفته بود که نم یسؤاالت هیخوب بود.  ادیز

 برسه. میبه جواب مستق

 ؟یدیال بپرسم جوابمو مسؤ هی-

 . دمیکه بتونم جواب م ییبپرس! تا جا-

 فرستاده شد.  رونی بصورت آه ب  داینفس سا ؟یچرا تا قبل اومدنم ازدواج نکرد دایسا-
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لگد مالش   ش ی سال پ ازششیرو بگه که پا  یز یخواست اون چ یبود. نم  میزندگ تی چون درس اولو-
 نکهیا یعنی نیا ؟یبه چاووش بله داد یچ ی: پس برادیخورده بعد از سکوت دوباره پرس هیکرده بود. 

 نبوده. تی زندگ تی درس ، اولو

 اشتباه محض بود اونم به خاطر بابام.  هیچاووش  یۀقض-

 ؟ی به ازدواج نبود یراض نکهیبا ا  یبه خاطر عمو قبول کرد یگ یم یعنی-

 هیوضع منم درست   یانتخاب کن وی کی بد وبدتر   نیب یکه مجبور  ادیم  شیپ ییزها ی چ هیوقتها   یبعض-
 تر شد.  دهیچی پ ازی پا یبرا هیبود مجبور بودم بد رو انتخاب کنم. قض یوضع  نیهمچ

 . یگی م  یچ دمیهنوز نفهم -

در نگاه هردو رو به اون  ۀبا سؤاالتت. ضرب  یکن یم جیمنم گ یدار  ؟یسؤال نکن نقدریا شهیم ازیپا-
  ازی نشست. با عجله پتو وبالشت رو جمع کرد و پشت کاناپه انداخت به پا خیس  دایسمت کشوند. سا

بود کپ کنه. آب دهنشو قورت داد و   کیپدرش نزد دنیرفت طرف در وباز کرد. با د  عینگاه کرد. سر
 که تو تخت نشسته بود کرد.  ازیبه پانگاه  هیو  داینگاه به سا هی دیبابا؟ جاو یخوا  یم  یز ی: چد یپرس

 زد: آره چطور؟  ییلبخند دندون نما دایمرتبه؟ سا  ینه!همه چ-

کولر رو   ۀدرج شهیوقت پنجره باز نباشه شبها هنوز هوا م  هی! اومدم بگم دمیپرس یطور  نیهم یچ یه-
 .  دیکن تی رعا دیتا شش ماه با دیکه دار یتی باال، با وضع دیهم ببر

در رو بست ونفس حبس شده شو  دایگفت ورفت. سا یر یشب بخ  دی. جاوری چشم بابا! شب بخ-
چشماشو تو حدقه   دایدر اومد سا ۀ اومد. دوباره تق یداد: خوب شد عمه نبود وگرنه تا ته اتاق م رونیب

  وانیول بهارگل تا آخر باز بود. پارچ   شیتونه باشه؟ دوباره در رو بازکرد. ن یم ی ک گهید نیچرخوند: ا
:  د یپرس ازینصف شب تشنه تون بشه. دو قدم اومد داخل و از پا دیگرفت: گفتم شا دایآب رو طرف سا

 نها؟ یسر زم  میباهم بر  یفردا وقت دار 

 بهارگل درهم شد: چرا؟  ینه! اخمها-

   ؟یچ  ی: تهران برادندیبهارگل باال پر یتهران. ابروها میگرد یفردا برم دای برو، منو سا انی با پو-

 کنم.  لیشرکت رو تعط نیاز ا شتریتونم ب  یمنم نم  شهیتموم م التیاول تعط ۀمیفردا ن-
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 ام؟ یب  دیمنم با-

 نره.  ازی پا شی کرد بهارگل تا پ  یخدا خدا م دایسا ه؟ی کاف د،یبمون   دیتون یم گه یدو روز د زدادیتو و-

دار   ی. بهارگل برگشت ومعنمیدار  شی درپ یوالنآخه فردا راه ط میما زودتر بخواب یندار  یعمه اگر کار -
رنگ گل گرفتند. بهارگل لپشو   دایسا ینگاهش کرد: قربونت برم ببخش مزاحمتون شدم. گونه ها

  گذاشت ی پاتخت ی. با رفتن بهارگل پارچ آب رو روری اون شرم دخترونه ات بشم شب بخ ی: فدادیکش
اومده بود. بالشت وپتو مرتب کرد  یچ یعمه برا نیدونم ا ی درحال رفتن سمت کاناپه غّر زد:من که م

 کرد.  شهیهم نم شی! کارگهی: بهار ددیطاقباز خواب ازی. پادیو دراز کش

 دایگرما بخوابه. سا  نیتونه تو ا یم  یزد وگفت: حاال ک یغلت ازیمنو کشته. پا شیحس کنجکاو-
پزم. پتو رو کنار زد و موهاشو باال سرش جمع   یلباسها م نی: منم دارم تو ادیچرخ  ازیدوباره سمت پا

بهش   دایسا یالحظه چشم هی. دی شو درآورد وخواب راهنیکولر رو باال برد وپ ۀبلند شد درج  ازیکرد. پا
دور نماند با   ازیپا  نیزبیت یحرکتش از چشما نی. ادیازخواب ی چشم گرفت وپشت به پا عیافتاد وسر

 لباسمو بپوشم؟  یشی: اگر ناراحت مد یحفظ لبخندش پرس

راحت باشم پس بهم پشت   یخوا یگل کرد: اگر م  طنتشی ش  ازیندارم راحت باش. پا  یمن مشکل-
 نکن. 

به گوشش    کینزد  ازیپا یکم رو دست چپ باشم. صدا هیآخه رو دست راست خسته شدم گفتم -
شوکه    ازیکه توآغوشش فرورفت. از کار پا ادیصداش ازکجا م نهیببمن ناراحتم. برگشت تا  ی: ولدیرس

رو   یز ی بوس ر  د،یبا فاصله کنارش درازکش  ازیدفعه روتخت افتاد وپا هیشده و زبونش بند اومده بود. ..
  زنهیازت سر م  ییها طنتی وقتها ش  یگاه ،یکارم کرد نی موهاش زد. درگوشش نجوا کرد: مجبور به ا

احساس لحظه ها   یرو که دوست نداره بکنه، منم خدا ی کار  لشیبرخالف م یکن یکه آدمو وسوسه م
گرفت، داشت   یم یبود که دلشو به باز  یرخاکستر یآتش ز ازیپا یهستم، فقط همون لحظه! حرفها

خواست احساس    یخواست، نم  یرو نم نیا دایکرد وسا یدارمیاحساس خفته اش رو بعد سالها ب
و رغبت خودش به عشق   لی با م ازی که پا دیطلب  یرو م  یباشه بلکه دلش منطق   یا ازلحظهیپا ۀوعاطف

 باشه. یشگ یوعاطفه اش هم قی و دوست داشتن اعتراف کنه، احساسش عم 

نگفتم. رخ به رخ  یز یمتعجب گفت: من که چ ازی. پایکن ی م تمیکنم! باحرفهات اذ یم  ازخواهشیپا-
 .زدی برق م  سشینور آباژور صورت خ  ری شد ز  ازیپا
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داد پاهاشو تو شکم جمع وسرشو رو زانوهاش   هینشست وبه تاج تخت تک دایسا دا؟یسا یکنیم هیگر-
بده اما  شی خواست دلدلر یدلش م   نهی هاشو نب هیچشماشو رو هم فشار داد تا گر  ازیگذاشت. پا

.  کنهیم هی گرداد هنوز  یکردنهاش نشون م نینشست. ف دایکارم نداشت. با فاصله ازسا نیجرأت ا
صدا رفت   یب   دایربع بعد سا هی. هیاش چ  هیگر لیدونست دل یهاش تموم بشه نم هیکرد تا گر کوتس

 دونست.  یخودشو مقصر حال بد اون م ازی. پادیو خواب  دیرو کاناپه درازکش

روشن   مهی نداشتم. سکوت همچنان تو اتاق ن یخوام قصد بد یمعذرت م  یبش تی کردم اذ یاگرکار -
 کرد... دایپا برجا بود. پشت به سا

بشه لباس    داریب دایسا نکهیبود. قبل ا داریکل شب رو ب   دایسا یصبح پلک رو هم نذاشت، پا به پا تا
  دیبلند شد پتو رو تا کرد وبالشت رو گذاشت روش. مانتوشو پوش ازی. بعد رفتن پانیی و رفت پا دیپوش

از شب زنده   تی ادورچشماش حک اه یس ۀپف آلودش کرد. هال ۀنگاه به چهر هی نهیشالشو سر کرد، ازآو 
 ...رونینزارش از اتاق رفت ب  ۀافی تفاوت به ق  یداد ب یم شیدار

. با عجله چند لقمه صبحونه  دیمنتظر د نی رو کنار ماش ازی افتاد. پا رونی آشپزخونه نگاهش به ب ۀازپنجر
  یگفت: دستت درد نکنه حنا جون، کار  یکنار  یاز رو صندل فشیبرداشتن ک  نیخورد وبلند شد ح

  ریطرفش گرفت: بگ جیدوساندو یحاو سهی ک هی. زمیحنا لبخند به لب گفت: خدا به همرات عز ؟یندار 
رو گرفت   سهی تشکر ک هیبا  دایوقت تو راه ضعف نکنه. سا  هیببر براش  نوینخورده ا یز یچ  ازیدخترم، پا
 و رفت...

رفت   ادمی! یوااااا یگرفت وگفت: ا رونیدفعه نگاه ازب هی دایبود. سا یاخم کرده درحال رانندگ ازیپا
 هیهمه راهو به خاطر  نیتونم ا  ی نم ارهیگفت: به بهار بگو برات ب یبا لحن سرد  ازی. پاارمیساکم رو ب

رو پشت سر   نیبرگشت... قزو رون یش به ب دلخور شد و دوباره نگاه ازیساک برگردم. ازلحن سرِد پا
 ینگاه می . نازیدرآورد بدون حرف دستشو دراز کرد طرف پا فشی ها رو از داخل ک چیگذاشتند. ساندو

 خورم.  ی گفت: نم ی لیم یو دستش کرد با ب  دایبه سا

  یپف کالفه ا دایسا ه؟یزد وگفت: اونوقت ربطش به تو چ ی. پوزخند صدادار یکن ی ضعف م ینخور -
داره؟  شبی به د یاالنمون چه ربط یرفتارها وکارها ؟یکن ی م یبا هم قاط  وی: آخه تو چرا همه چدیکش

طرف   دیداد وکامل چرخ  هی هم افتاده بود؟ به در تک  یاتفاق شبی: مگه ددیو طعنه پرس  هیبا کنا
 یمن قانون وقاعده ها یزندگ ،یبه هم ربط بد وی! من دوست ندارم هر چ ازیپا نی : ببی اِزعصبیپا
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  یمون نداره پس لطفًا منطق  گهید یبه امروز و فرداها   یربط چیمون هم ه شبی خودشو داره، رفتار د
 . یلج ولجباز  یفکر کن نه از رو

حرصشو درآورد   ازیکردم؟ لحن طنز پا یکه من ازشون تعد هیچ  یجنابعال یقانونها  دییبفرما شهیم-
رو گذاشت    چیسرد نشه صاف نشست. ساندو نیاز ا شتریشون ب  نی داد فعالً سکوت کنه تا ب حیترج 

  زمن هنو ی وقت ضعف نکن  هیروهم بخور  چیداشبورد و به روبرو زل زد با اخم گفت: اون ساندو یرو
اوج اختالف وبحثشون  کرد در  دایبه سا یبند می. نگاه نرمی بم ها یزود نیخوام به ا  یآرزوم دارم و نم

 کلمه با هم حرف نزدند...  هیبه خونه  دنی . تا رسرهی صورت بگ یخواست قهر   یدلش نم

  یبرنم گهیبچه هاشون هنوز روستا بودند و تا دو روز د دنید یسوت وکور بود. پوران ورسول برا خونه
 نموند...  ازی رفت باال و منتظر پا میانداخت  تو در و بازش کرد. مستق دیکل دایگشتند. سا

  خچالیدرست کردن ناهار رفت آشپزخونه. داخل  یبست وبرا ی. موهاشو دم اسب دیپوش  یراحت  لباس 
قابلمه  نتهایاز کاب  یکی . تو زی ساالد رو درآورد و گذاشت رو م لیتوش بود. وسا ی کرد همه چ  یرو نگاه

بود باألخره تو    نتیبه اون کاب نتی کاب نیازا یوپِرآب کرد گذاشت رواجاق. دنبال ماکارون   آورد رونیرو ب 
  یپز بشه. تموم حرکاتش عصب میها ن  یکرد... سس رو آماده کرد ومنتظر شد ماکارون  دایپ  یآخر 
شدند.   یرفتند مدام تو مغزش اکو م ینم  رونی لحظه از ذهنش ب هی ازیپا یبودند. حرفها یرارادیوغ

چپ شد تو   رش،ی ز هزده باش  یکی که قابلمه رو برداشت انگار  نیگذاشت. هم نک یآبکش رو داخل س
اومد و خودشو انداخت   نییپله ها رو پا  ازیپا هیاز ثان یکل خونه رو پرکرد. در کسر  غش یآشپزخونه وج

اومد ناراحت   یم  صدایگرفته واشکش ب رآبی ش  ریکه دست سوخته شو ز دایسا  دنیتو آشپزخونه. با د
به  یسمت خودش نگاه ند. آروم دستشو گرفت و برگردوسادیآهسته اومد کنارش وا  ییوبا گامها

چه  نیدختر؟ بب  یستیوسرزنش بارگفت: آخه چرامواظب ن دیدست قرمزش کرد. چهره درهم کش
پماد    ستین ی از ی وگفت: ن دیباال کشدرمانگاه. دماغشو  میبرو لباس بپوش بر  ؟یسر دستت آورد  ییبال

 . شهی بزنم خوب م یسوختگ

  یاز یگفت: ن  یروشن کنم تو هم برو آماده شو. با لجباز  نویماش رمی! من مشهیخوب م  ویچ یچ-
   شه؟یچطور خوب م  یدونم سوختگ یکه خوندم هنوز نم یتو پنج سال درس یعنی ستین

 ؟ یکنینچ! چرا لج م-
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 ی: آخه ناهار مخچالیهست؟ با غّر زدن رفت سمت  یپماد سوختگ نیبگرد بب  خچالیبرو تو -
بال  یبود؟! فقط بلد   یپختنت چ ی! ماکارونگهیدادم د یغذا سفارش م  رونی ازب کار؟یچ میخواست

: من از کجا بدونم کدوم  د یکرد پرس یم یرو وارس  خچالی ی. همونطور که طبقه هایار ی سرخودت ب
  یتون یم  نیکار ساده ازت خواستم بب هیکنار زده شد:  دایدفعه با دست سا هی ه؟یتگپماد سوخ

! خوب  امهریک یآقا نهیچشماش: ا یگرفت جلو د،یسبد داروها رو گشت و پماد رو د ؟یانجامش بد
 دای. پماد رو ازساروبست خچالی. درهیچه شکل  یبعد ازت خواستم بدون ۀنگاهش کن که اگر دفع 

 از درد درهم  فرورفته بود.  دایسا  ۀ. چهردیمال یازش درآورد وبا دقت وآرامش رو سوختگ یگرفت، کم

 درمانگاه. میبر گمیهنوزم م-

  ازیرو دستم. پا دیکم از آبش پر  هیشانس آوردم قابلمه جهت مخالف چپ شد و فقط  ستین یاز ین-
سفارش   رونیآشپزخونه؟ فوقش از ب  ییایازت خواست ب  یکرد: آخه ک ختهیبهم ر ۀبه آشپزخون ینگاه

 دادم. یغذا م

 ناهار! ینچ! حاال ناهار ب -

 .ارندیبرامون ب رونیاز ب زنمیسرت زنگ م یفدا-

 کنند.  یدرستشون م یچطور  ستیخواد! معلوم ن  ینم-

 . یخواد وسواس به خرج بد ی! نمایکنم کوتاه ب یخواهش م دایسا-

به خودت باشه ماشاءا... تا صد سال   ،یبخور  رونیب یخوام تو ازغذاها   ینم دمیرج نم وسواس به خ -
  یسبکتر درست م  یغذا هیحداقل بذار من حواسم بهت باشه،  یدینم  تیاهم تیهم به سالمت گهید

  از یاپ یبرا  نیاوضاع هنوزم هواشو داشت و ا نیا یکنم اما سالم تر ومطمئن تر البته به کمک تو. تو
 وجود دارد.  یدیام ۀ روزن هیو  ست یازش دلخور ن  یبطور کل دایسا  نکهیبود و ا  ندیخوشا

 . شهیشب هزار شب نم هیجون  دایسا-

  اریب  خچالیانجام بده. برو چند گوجه از تو  گمیم یکنم هرچ یزم یرو تم  نجاینه! تا من ا گمیمنم م-
تکون داد و رفت سمت   یسر  ازین. پا وخوردشون ک  ریبعد پوست بگ  زهیم یکه رو ییبذار رو گوجه ها

از  یآشپزخونه کرد که پا زکردنیگرفت وشروع به تم ی هم با دست راستش دستمال دای. ساخچالی
توجه به  یتو؟ ب  یدیکنم چرا حرف گوش نم  یزم یگفت: اون وامونده رو بذارکنار، خودم تم یحرص
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دستمال رو گذاشت   دایکنم؟ سا کاری: حاال چد یبعد پرس قهی دق ستیکرد... ب  یکار خودشو م ازی حرف پا
رو مو به مو اجرا کرد بعد  دا یسا یتوش رنده کن... تموم دستورها ازهمی پ  هیوگفت:   نکیتو س

وبه   ینشست رو صندل دایکنم. سا یشو تموم م هیمن بق نیگرفت: تو برو بش  دایدستمال رو از سا
 .اومد یکارش برم  ۀنگاه کرد خوب ازعهد  ازی پا یکارها

کرد: حسن غربت بودن   زی رو گرفت و کف آشپزخونه رو تم یآخرسر ط   ازیها؟ پا  یخوب به کارت وارد-
 .یا ی که مستقل بار م نهیا

رو هم زد  تابهیدرون ماه یآشپزخونه گذاشت ومحتوا ۀرو گوش   یسخت گذشته بهت؟ ط یل یحتمًا خ-
 بهش عادت کرده بودم.  یخودشو که داشت ول  یو گفت: سخت 

  تابی. املت رو با ماهدیرو چ زیرفت؟ م  یحوصله ات سر نم  ییتنها یعنی ؟یکرد یکارم ی اون طرف چ-
از املت براش گرفت... بشقاب خودشم پر کرد و   یرو برداشت کم دایوبشقاب سا زی گذاشت وسط م

  ویاز زندگ یچ ی گذشت ه یومنگ  یجی سال اول با گ کیاول رو گذاشت دهنش وخورد گفت:  ۀلقم
روگرفت وادامه داد: دوست ندارم به اون شش سال برگردم، خاطراتش   یبعد ۀ. لقمشدممتوجه ن

سؤال   گهیهم مشغول خوردن شد و د  دایممنوع. سا یسؤال کردن اضاف  نکهیا  یعنی نیا کنهیم تمیاذ
 وگفت: دستت درد نکنه خوشمزه بود. دی آخرشو جو ۀنکرد. لقم

 ستش کردم. طبق دستورات خودت در-

 .ینذاشتم غذاتو تموم کن -

کرد... بعد   یتو سکوت نگاهش م دایرو گذاشت دهنش. سا یبعد  ۀمن با شکمم تعارف ندارم ولقم-
گفت: بابت   دایگذاشت... مشغول شستن ظرفها بود که سا نکیخوردن بشقابها رو برداشت وداخل س

  ی. بستادیاز شستن ا ازیلحظه دست پا هیکردن نبود.   نیخوام قصدم توه یازت معذرت م  شبید
 : فراموش کن!گفت تفاوت 

رو داخل آب چکون گذاشت و   ی. بشقاب آخر یمعلومه هنوز از دستم دلخور  یزن ی که حرف م ینجور یا-
گذشته! منم   شبیزد: د هیتک نکیو به س دایآشپزخونه دستهاشو خشک کرد برگشت طرف سا ۀبا حول

 کنم هم تو رو ناراحت.   تیهم خودمو اذ ش ی ورادآی خوام با  ینم
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: مثالً  دیمبهم نگاهش کرد پرس   ازیپنهان بمونه. پا نمونیب  یچ یخوام ه یمن نم ازیپا ی! ولدمیفهم-
که فکرشو    یز ی آب دهنشو قورت داد ولبشو تر کرد گفتنش سخت بود سخت تر از اون چ دایسا ؟یچ

 . زدیحرفشو م  دیبکنه اما با

  دایسا یگرفت واومد روبرو نکیاز س هیتوهم شد. تک ازیپا یسگرمه ها ؟یزود قضاوتم نکن یدیقول م-
 نشست. 

 . ازیپا یاه سؤالشد تو نگ  خیبرات سخته؟ نگاهش م نقدریکه گفتنش ا یبگ یخوا  یم یچ-

  باً یسکوت تقر هیبه چرخش دراومد بعد  داینقص سا  یقول بده! مردمک چشماش تو صورت ب-
 قضاوتت نکنم.  یالک دمیگفت: قول م یطوالن

 ۀمنتظر به ادام ازی از گذشته ام بود نتونستم خودمو کنترل کنم. پا یعکس العمل  شبمیراستش رفتار د -
شده بودند رو پشت   ختهیطرف صورتش ر هیش که خودسرانه ازموها یحرفهاش گوش داد. دسته ا

 گوش فرستاد. نگاهش به دست متورمش بود.

بشه، عمه بارها به خاطر   کیبهم نزد  یهرکس ذارمیخاص خودمو دارم، نم یهستم که قانونها یدختر -
روز منو   هیبا چاووش بودم   کهی کردم. زمان یندادم وکارخودمو م تی کار سرزنشم کرد اما بهش اهم نیا

شد   دمعذب بودم. زنگ تلفن خونه شو که بلن یلیخونه شون مهمون کرد. پدر ومادرشم بودند. خ
  یوم مارستانهی بلند کرد چند کلمه حرف زد وبعد به پدر ومادرش گفت که پدربزرگش ب  ویچاووش گوش

. ما مارستانیشد مادره رو ببره ب   پدرش مجبور کهیکرد طور یتابیب  یلیخواد که برند اونجا . مادرش خ 
و بلند شدم    شتساعت گذ میساکت بود. به چاووش اعتماد داشتم. ن یب ی. خونه به طرزعج میتنها شد

برگشت.   یلباس راحت هیبمونم. منم قبول کردم. رفت اتاقش با  گهیکم د هیکه برم. التماس کرد 
! زمان از دستم یکه بگ  یز یاز هرچ یگاز درس ودانشگاه، از زند  میباهم حرف زد یمعذب بودم. کم

... بغض راه گلو  دش  یدونم چ یدوساعت شده. بلند شدم که برم نم دمیدررفت. به خودم که اومدم د
 با دست پسش زد.  یشد. عصب  ر یازچشمش سراز ی شو گرفته بود و قطره اشک

بودم، مست کرده بود. از  دهیترس یل یتو اتاقشم. خ دمیچشمامو که باز کردم و به خودم اومدم د-
! با هم یلیسخت گذشت، خ یلیخورده. اون شب خ یبد دهنش متوجه شدم چ یسرخ وبو یچشما

اومد  یدم دستم م یخواستم. هر چ یوکمک م   زدمیم غی بود. ج ادتریز یاما زوراون لعنت میشد زیگالو
اون گرِگ آدم نما   یوچنگالها وار ید نیشد. ب یتر م حی جر شتریاون ب  یکردم سمتش ول یم پرت 
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ترسونده بود فقط از خدا کمک خواستم. هر لحظه داشت   یکارش منو به طرز وحشتناک  نیا رافتادم،یگ
هم هر   دیفکربه ذهنم اومد شا نیا ییهوی  ایدونم معجزه شد  ی. نم دیرس ی به مقصود شومش م

 هی دیبرام نذاشته بود، با یبلکه چندبار. راه کبارینه  زدم،ی م دیکه نبا ییپام محکم زد جا بادوتاش،  
افتاد. از درد افتاد  یم یاتفاق بد نکهیرفتم قبل ا یاز اونجا م دیدادم، با یخودمو نجات م  یجور 

تا   یباش  هتو اون لحظ دیبخت بدم در قفل بود. بارو چرخوندم از رهیچنگ زدم و دستگ فموی . کنیزم
  دایرو پ  دهایبود کل  یسخت! هر جور  یل ییبود خ  یسخت  ۀلحظ دم،یکش یو چ  گمیم یچ  یبفهم

دونم؟ از ترس تا دوهفته از  یرو نم  دمیبه خونه رس  یچطور  گهید رونیزدم ب  یلعنت  ۀکردم واز اون خون
خودشو رسوند.   یتهران، اونم فور  ادیدادم ب  امینرفتم از بس حالم بد بود به عمه ام پ رونی خوابگاه ب

حال  ی. خانجون کمذاشتیلحظه تنهام نم هیموند و  شمیتموم ماجرا رو براش گفتم،عمه تا دوماه پ
وخودش رفت. بعد اون  زدادیو سپرد دست بهونه من هیندار شده بود مجبور شد برگرده روستا با 

ودانشگاه برسوندم الحق   هباهام بود تا خوابگا  یکی شهیهم ذاشتندیتنهام نم چوقتیبود که ه  انیجر
 دای نکنه سا یوخشم جمع شدند تا کار   تیازعصبان  ازیپا یکرد... مشتها یدرحقم برادر  زدادیکه 

کرد:    یشده شو مخف دیکل  یم شو پشت دندونهابود. خش شونیافکارش پر یکاف  ۀروبترسونه به انداز
پاک کرد بغض کرده   دماغشورو برداشت، اشک و  یاز دستمال کاغذ یپر  دایسا  ه؟یمال ک هیقض نیا

 جواب رد بهش داده بودم.   یگفت: وقت

 خونه اش؟  یرفت  ینانیپس با چه اطم-

و   نندی منو بب یگفت پدر ومادرش قانع نشدند که چرا جواب رد به پسرشون دادم خواستند حضور -
 بدم.   حیبراشون توض 

 یمدت دوباره سرشو باال گرفت وبه چشما هیانداخت بعد  نییسرشو پا دایآشغال کثافت! سا ۀپسر-
  یده بار م یه ام بود؛ روز نشأت گرفته از گذشت شبمیرو گفتم که بگم رفتار د نها یچشم زل زد: ا ازیپا
کنند نفرت   استفادهبخواد ازم سوءِ  نکهیبشه، از ا کیبهم نزد بهی مرِدغر هی نکهی از ا شمیو زنده م رمیم

کدومشون اعتماد نداشته باشم، من هنوز   چیکرد تا ازجنس مخالف بترسم وبه ه یدارم، چاووش کار 
درست مثل خودت. نفس   امیخوام تا با خودم کنار ب  ی رو ندارم، فرصت م ییرفتارها نیچن  یآمادگ

 شد. نیی باال وپا  یگلوش با فرودادن بزاق دهنش به سخت بکیفرستاد س رونیآه شد و به ب  ازیپا
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رو لب   یتلخ  ۀوقتها اجازه دارم بهت دست بزنم. خند ی خوش شانس باشم که بعض  دیپس من با-
و تو    زدادی ان،ی رو دادم بابا، عمو، پو  یکار  نیچن ۀکه اجاز ییجا خوش کرد : به تنها مردها دایسا

 اعتماد ندارم.  یمرد چیبه ه گهیتعدادتون انگشت شمار هست د ،یهست

 خوام.  یکردم معذرت م ی رو ادهیز شبیمن د-

باشه شغلم   یرم هر چعادت بد رو کنار بذا نیا دیکم بود با تمیمنم ظرف  ستین  یبه عذرخواه یاز ین-
کنم حتمًا به مرور   یترس زندگ  ن یتونم با ا یکه با جنس مخالف هم سروکار دارم تا ابد که نم هیطور

خواد که منم اون دارم. لبخند    یصبر وحوصله م یعادت بد رو ترک خواهم کرد فقط کم نیزمان ا
اون  دمیممنونم، بهت قول م یومنو محرم اسرارت دونست یبهم اعتماد کرد نکهیزد وگفت: از ا یمحو
 تاوان کارشو  یعوض

 . میرس یبعد به خودشم م  رمیعمو رو ازش بگ یبه نوبت، اول سفته ها ابیپس خواهد؛ آس یبدجور 

  رتیجا گ هیمنتظره تا  ه،یمار زخم هیچاووش  ،یدردسر بنداز  یخوام خودتو به خاطر من تو  ینم-
  ر؛یازش فاصله بگ یکن ی که دردشو تا مغز استخونت حس م زنهیبهت م  ششوی ن اون وقته چنان ارهیب

 اکرد: بابت ناهار و شستن ظرفها دستت درد نکنه، دستم ت زغذای سپس از جاش بلند شد اشاره به م
 کنم.  یشب بهتر بشه شامو خودم درست م 

 .  دمیسفارش م رونی خواد، از ب  ینم-

اون غذاها رو   یچطور  ستی معلوم ن یسفارش بد رونیخوام از ب   ی! بابا من نمرونیباز گفت ازب -
املت خودمون  نی! همازخانیبار صدم گفتم جناب پا یکنند، من بهشون اعتماد ندارم برا  یدرست م
 .  دمیم حیترج  رونیب  ونیرو به بر

بگم   یاطالع جنابعال : محضاز یپا ۀنی. با انگشت اشاره آروم زد رو س یار ی خوام به دستت فشار ب  ینم-
  هیشش سال دور از خانواده بودم و   یناسالمت ومدمی بار ن  یپر قو بزرگ شدم اما نازک نارنج یدرسته ال

: کجا؟ اول گفتبا تشر  دایخواست خارج بشه که سا دایگرفتم. همراه سا ادی پختن  یبرا  ییزهایچ
 داید. دهن باز کرد حرف بزنه که ساخسته ش  دایدنبال من. از دستورات سا فتی قرصتو بخور بعد راه ب 

و   یر یم  نجامیفحش! حاال تا ا ۀبندمت به توپ وگلول یم یکلمه حرف بزن  ه ی: به خدا د یبهش توپ
تو رو پس بده   یهای تاوان ندونم کار دیکرده که با یبدبخت چه گناه ۀاون معد یخورد یقرصتو م 

! برو  یادآور ی کالهت پس معرکه اس جهت  یر یکه اگربگ یر یدست کم بگ دیدرضمن! درد معده رو نبا
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جناب   کشهیکارت به کجا م  ینکن تی اگر رعا ن یکن بب  قیکم درباره اش تحق هی نترنتیتو ا
ون همه زب  س: از پخچالیرفت سمت  لی م یب دایتوپ به سا ۀچشم غرّ  هیبا    ازی! پاامهِرمعروفیک

 ۀهستم لنگ یک یگفت: چون  یلبخند مضحک هیداد با  هی دست به کمر به اوپن تک  دایاال تو! سا امی برم
 !امهرم؟یک هیکه نرفته منم  ادتیخودت 

 .یهست امهر یک هیتو هم  نکهیاال ا رهی م ادمی یهمه چ-

 دا؟یسا  گندینباشم که بهم نم -

حمله   ۀشد که آماد یخون آشام  هیرنگ دادند شب   ریتغ دایسا یمادرفوالد زره! چشما گمیمن باشم م -
جهش از رو اوپن به   هیبا  خچالیخطر رو حس کرد زمان رو از دست نداد واز کنار  ازیبود. پا  ازیبه پا

  گهیبار د هی سایوا یبود که کل سالن رو منفجرکرد: مرد  دایسا غی... پشت سرش ج دیداخل سالن پر
طور که پله ها رو   ازهمونی! پاتی ظرف یب  ۀکنم پسر یچطور سوسکت م ین یب یحرفتو بزن! اونوقت م 

  ازیدوم پا ۀقصاب. جمل یدست تو ریشدم بمونم ز ریداد زد: مگه از جونم س باً یرفت تقر  یتند باال م
باال   دیرس  یاال... وقتب  تترش کرد ولنگه کفششو از پاش درآورد و دنبالش از پله ها رف حی جر  شتریب

  یایرفته بود اتاقش و از پشت در رو قفل کرده بود. با پا محکم زد به در زد: به نفعته از اونجا ب  ازیپا
پشت در   یاز پشت در اومد: بهتره به جا ازیپا یهست. صدا نیحسابت با کرام الکاتب  یاین رونیب

خوام   یمنم جام خوبه چون م م،یمون یم  مشا  یوگرنه ب یموندن و وقت تلف کردن به فکر شام باش 
  ۀلگد به در زد: برو خودتو مسخره کن پسر هینشم.  تیمزاحم آشپز  دمیشرکت برسم قول م یبه کارها

  یبهش م دایکه سا یدونم تو. از القاب  یاسب چموش اونوقت من م  رونیب ی ای! باألخره که مالقید
  نی ح نییرفته پا  دایسا نکهیمطمئن ازا ازیبود. پا دهیرو تاحاال ند دایسا یرو نیداد خنده اش گرفت ا

برعکس   شهیوقتها دراکوال م یلجباز! بعض ۀ: دخترزدیبا خودش حرف م  رلبیرفتن سمت لپ تاپش ز
 یخوره؟ دو صبا  یدختر به ظرافت بودن م نیا یکجا فند،ی زنها ظر گندیاونوقت م فش،یظاهِر لط 

  یرفت یم دی آخه دختر شغل قحط بود با فتهیمردم م دنو به پاره پوره کر  رهیگ یچاقو دستش م گهید
 ...یشد یقصاب م

وارد   اط ی . با احتنییتا حاال آرومتر شده رفت پا دایدونست سا یم نکهیازکار با لپ تاپ و ا خسته
  رونی ازسنگرت ب هدیسف تیوضع یدید ه؟یدرحال هم زدن غذا بود که گفت: چ دایآشپزخونه شد. سا

جن   هنکن ؟ی کن ی نگاهم م ینطور یروبرو شد: چرا ا  ازیپا ۀگرده شد یدفعه برگشت وباچشما هی ؟یاومد
 ؟یدید
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رو از   یآشپز  شبندیپ دایمن اومدم آشپزخونه؟ سا  یدیکه از کجا فهم نهیتعجبم از ا   دمیجن ند-
رفت: کارم هنوز با تو تموم نشده االن   خچالیگذاشت سمت  یصندل ۀدورکمرش بازکرد و رو دست
 ... نیرو بچ زیکشم تو هم م یسروکله زدن ندارم، تا من شامو م  ۀچون گرسنمه حال وحوصل

 یبارآخر  نی خشک کردن دستهاش با حوله گفت: ا  نیظرف رو درون آب چکون گذاشت ح نی ازآخریپا
غذا رو درون   ۀاضاف دایم! ساکن  یکار رو م نیا شهیبرت نداره هم  الیوقت خ  هیبود ظرف شستم، 

 حضرت آقا!   ستمی! منم کلفت تو ناهی گذاشت وگفت: نوکربابات غالم س خچالی

 ؟ یگفت  یخودشم م یحرفو جلو   نیبود ا نجایاگر بابام ا  شییخدا-

 مثل تو!   ینه به فضول خان شهیاونش به خودمو عمو مربوط م-

 کنم اون زبون درازت کوتاه بشه! ی! نذار کار شهی زبونت درازتر م  گمینم  یچی ه یهرچ دایسا-

 نداره. یبه کس یزبوِن زبون بسته کار  نیوگرنه ا شهیدراز م نهی بیزبونم هر وقت تو رو م -

  کیک یکن ی گفت: کمکم م جهینت  یبحِث ب نیخاتمه دادن ا یبرا دایومنم باورکردم. سا  یآها! توگفت-
  یدست هست هیبه ظاهر فکر کرد وگفت: چون   ازیآقا برنخوره! پا یقبا شیدرست کنم؟ البته اگر به تر

 کمکمت کنم.  کیکه تو درست کردن ک دمی افتخار رو بهت م  نیا

دست درست   هی نیبا هم دیفرمود لیرو که االن م ی! محض اّطالع بگم شام ذاره؟یچه مّنت هم م-
توجه به  یب  ؟یار ی کنم وخالص! چرا بهونه م یدفعه بگو نم هی یکمک کن  یخوا  یکرده بودم جناب! نم

شد.    باز  ازیپا  یهای کار نیریبا ش  دایسا خیتوش بود... کم کم  کیک  لیکه وسا ینت یرفت سمت کاب   ازیپا
 نگاه به آشپزخونه انداخت.  هیزار  ۀافیبا ق دایبودند. سا دهیآشپزخونه رو به گند کش  نباریا

داده  ماتومیاولت شیساعت پ   کیگرفت: منه بدبخت! حاال خوبه  ازی؟ پارو جمع کنه نجایا یحاال ک -
شروع    ازیدست کمکت کنم. پا هیکنم با  یم یبهش کرد: سع یبند  مینگاه ن یرچشمیز دایبودم ها! سا
  قتو هیباشه نسوزه  کی آشپزخونه کرد: تو حواست به ک یپخش وپال شده تو لی وسا یبه جمع آور 

 یدست هی دایسا نحالی! با اگهیکنم د زیرو تم   نجایا دیتموم زحماتمون به هدر بره اول وآخرش خودم با
کرد:   یزم یکه داشت کف آشپزخونه رو تم ازیگذاشت. برگشت طرف پا نگیرو داخل س فیکث  یظرفها

کارمندات،   کنزد وادامه داد: تصور ب   ی. لبخندرونیکرد ب  یبود ازخونه پرتمون م  نجایحاال پوران ا
دهن  هی سرشو باال آورد: کاف  ازی چه شود؟. پا نند،یکف آشپزخونه بب زکردنیشون رو درحال تم  سییر

که  ی خنده اش گرفت خنده ا ازیدونم با تو. از طرز ولحن حرف زدن پا یاونوقت من م  یکن  یلق
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ش خودش  یومحو خنده اش شد. پ دیلحظه دست ازکار کش  هی ازی بود. پا یو سرخوش  ی ازخوشحال
 .دی کم کم به لبخند رس  دای سا ۀگفت:» پس بلده از ته دل بخنده « خند

رفت: آره   نک یبلند شد وسمت س   ازی بودم واقعًا لحنت خنده دار بود. پا دهینخند ینجور یسالها بود ا-
 دایسا نیتر از اباال یز یباشم چه چ داالسطنهیآشپز سا دیمن با ادیبخند! خنده هم داره، تا پوران ب 

متوجه نشه و تو سکوت   ازیپا کهی طور دیاز ته دل کش یلم داد، آه ینشست و به صندل  دایخانم؟! سا
 نظر گرفت...  ریکارهاشو ز یۀبق

کار پاره وقت تو شرکت   هیبهش داده بود  ازیکه پا یتموم شد. طبق قول یوخوش یبه خوب  التیتعط
ورود   ی ستهایل یرو دوشش نبود. کارش فقط نظارت بر رو  ینیسنگ ۀفیبراش دست وپا کرد. وظ 

 کرد...  یهم درسهاشو مرور م   یکار یوخروج انبارها و تدارکات بود. مواقع ب 

 دیدست از کار کش ازیوارد شد. پا  یمیگفت ومعاونش سامان عل  یدییبه درخورد. بفرما یا تقه
  نیگذاشت وگفت: ا ازی پا زیم یرو  ینشست برگه ا زیمبل به م نیکترینزد ی. رونهیارفش کرد بشوتع

 .  بود  یدرخواست به همکار  ۀبرگ هیاومد وبرگه رو برداشت و نگاه کرد.  زکشی. رو مدهیاالن بدستم رس

 ؟ یدون یازش م یز یاسم شرکت ناآشناست، تو چ-

برگه رو    ازیدرخواست. پا هیتا  هیباز هی هیشب شتریب م،یرینگ یمنم ناآشناست به نظرمن بهتره جد یبرا-
 ؟یهست یراض  دتی: از کار پرسنل جدد یمچاله کرد وانداخت تو سطل زباله. پا رو پا انداخت وپرس

 ؟ یگیرو م امهریخانم ک -

 آره!-

 . ادیخوشم م  ینجور یا  یاز کار آدمها دهیرو نظم انجام م ویهست همه چ قیتو کارش دق-

هم خواست به خاطردرسهاش موافقت کن اما مثل  یداشت بهش بده اگرمرخص ازین یز ی اگرچ-
 نه کمتر.   شتریازش کار بخواه نه ب گهید یکارمندها

 بهت اّطالع بدم؟ میدرخواستها داشت نی: اگر بازم از ادیچشم حتمًا! بلند شد وقبل از رفتن پرس -
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گمرک، برام جور   ۀرفتم ادار یسر م هی دیبا یشلوغه، راست یل یبکن من سرم خ  شیکار هینه! خودت -
دو بزن و   شگاهیسرهم به آزما هیاز کاال ها از کجاست؟  یبعض  ری گ نیمن برو بب  یتو به جا شهینم
 کم وکسر نداشته باشند.  یز یبچه ها چ نی بب

 باشه؟ یا گهیچشم! امر د-

 رفت... رونیباشه از اتاق ب  هیکارش دارم. با  ادی بگو ب زدادیبه -

سرشو از   ؟ ی داشت ی: با من کار دی داد وپرس هیزتکیسالم به م هیاومد اتاقش. با  زدادیساعت بعد  کی
   ؟ییآورد: معلومه کجا  رونیمورد نظر ب  لیداخل  فا

 ۀجلس هینشست: فردا  شی روبست وبرگشت رو صندل لی فا یکشو ؟یداشت کارمی بودم، حاالچ رونی ب-
 .دی خوام تو وبهارگل تو اون جلسه باش یرو ندارم م ییسنا یها یوراج   ۀمنم حوصل میمهم دار

 بهارگل؟ -

 .ادی وقتشه اونم تو جلسات شرکت کنه و خم وچم کارها دستش ب گهیآره! د-

دوخت: مگه   زدادیشو به  ی. نگاه جدذارهیزنده ات نم   یدیبراش کش ینقشه ا نیاگر بفهمه همچ -
 گه؟ یشروع کنه د دیبا  ییجا ه یخوب از  ره؟ی بگ دایاومده شرکت کار  یگینم

 جلسه.  رمیم گهید یکی اما اگر موافقت نکرد اونوقت با  گمیبهش م-

 د؟ یباشه! کار سفته ها به کجا رس-

 کارها هست.  انیاون بهتر تو جر شتیفرستم پ  یرو م   یجهان-

 ؟یا  کارهیچ  نجایپس تو ا-

 کنم. یزده دارم اونو درستش م  یگند هی شگاهی از بچه ها تو آزما یکیمن سرم شلوغه  ازیپا-

 ؟یچه گند-

به راه انداخته که نگو! دارم دنبال   یآتش سوز  هیرو باهم مخلوط کرده  ییمای اومده دوتا ازمواد ش-
 گردم.  یعلتش م
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 بفهمم؟    دیاونوقت من االن با-

 .یبفهم   یز یخواستم تا درست شدنش چ  ینم-

 چند وقته؟-

 چند وقته؟  یچ-

 ؟ یگ یکه به قول خودت م یگند نیا-

کارش    شمیکار کرده بفرستش پ نیکه ا یبا تأسف تکون داد: اون کس یبوده. سر  التیبعد ازتعط-
 دارم.

 !شهینم-

 چرا؟ -

  ری! پس مدزدادیدراومد: از دست تو  ازیاز نوع درجه دو داره. آه پا ی! سوختگهیبستر  مارستانیچون ب-
 بوده؟  یکدوم گور  شگاهیآزما

 زنگ زده.  یبه آتش نشان یفور  دهیاون بدبخت تا شن -

 بوده؟ شگاهیکدوم آزما-

 شماره سه! شگاهیآزما-

 ده؟ید بیهم آس یا گهیکس د-

 درمان شدند. ییهم بودند اما سرپا گهیچند نفر د-

 گفت و رفت...  یدیخسته نباش  زدادی . یبر   یتون یسر به اونجا بزنم تو م   هیواجب شد خودم -

 یکرد. ساختمون ازسنگ مرمر بود. لبخند میعظ ۀچهارطبق یبه سردِر مجتمع تجار   ینگاه چاووش
آسانسور رو   ۀاز صورتشو پوشاند... دکم یمین  کهیطور دی رو لبش بسته شد کالهشو جلو کش یمضحک 

 هیبه اتاق نظارت.  دیرنگ سردرها رو خوند تا رس  ییطال یتابلوها  یکی  یکیسوم...  ۀزد و رفت طبق
اتاق تو درتو بود.   هیتو سالن در رو باز کرد و رفت داخل.  ی نگاه به اطرافش کرد. مطمئن ازنبود کس
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داد به  هی. چاووش تکامیاالن م دی ن یگفت: لطفًا بش یبلند یدر از َپستو با صدا ی صدا دنیبا شن  دایسا
پوشه  دایبعد سا قهی. چند دقسادیگرفت ومنتظر وا  نییداد، سرشو پا هیوارتکیپاشو به د هیدر و 

! چاووش آروم کاله  دییمرد ناشناس گفت: امرتون بفرما دنینشست. با د زشی بدست اومد پشت م
گذاشته بود نگاهش کرد.   شی لبخند کج که تموم دندونهاشو به نما هیباال، با   دیرو از صورتش کش

لبخند   ونبه خصوص با ا  دیرو خوب ند تی وپ فوتبال شدند وضعقد ت دنشیبا د دایسا یچشما
کرد با حرف زدن سرشو گرم کنه:   یسع  زش،ی م ۀباز شد یِ چندش آورش. دستش آروم رفت تو کشو

باال اومد تا چاووش به    عیرو گرفت  دستش سر  ازیپا ۀ شمار  نجا؟یا یاومد یچ  یبرا ؟یخوا یم یچ
 شک نکنه...  یز یچ

 متعجب جواب داد. دایسا ۀشمار دنید با

پر  یخواست تلفن رو قطع کنه که صدا دیجواب نشن  یالو گفت وقت  گهیدوبار د د،ینشن  یبله!جواب-
نام چاووش تعجب کرد. اول هنگ کرد   دنیکلماتش ازشن  نی. بدیشن ی رو از پشت گوش دایاسترس سا

دستور   یبه منش  تی ان. با عصب رونی به خودش اومد و با عجله ازاتاق زد ب یبعد درعرض مدت کوتاه
 هرجا که هست بره اتاق نظارت...  زدادی داد

به چند نفر    کهیکرد طور یم  یکیمتعجب پرسنل، پله ها رو دو تا  یچشما یآسانسور نشد جلو منتظر
سالن   ی بود. به انتها دایبه اتاق سا دنیکه براش مهم بود رس یز ی نداد تنها چ تیهم تنه زد واهم

اونجا نبود. خواست بره   ی. در رو با شدت بازکرد ورفت تو. کل اتاقو از نظر گذروند کسدیسوم رس  ۀطبق
از َپستو اومد. هراسون با دوگام بلند رفت سمت َپستو. چاووش پنجره رو باز کرده و   ییکه صدا رونیب

ود  تو گوشش ب دایسا غیج یکرده بود. فقط صدا ریسراز ابونیرو به خ   نییرو سمت پا دایتا کمر سا
  غیسقوط کنه، ج نییاز دست چاووش رها بشه و به پا دایبود سا کیزد که نزد یوبس. چنان داد

رو   دایبه خودش اومد وسا عی! چاووش سری: ولش کن عوضخت یدرهم آم ازی بلند پا یبا صدا دایسا
سوپرمن! چه به موقع! گردنش کج شد  یوار قهقهه زد: به به آقا وونهید ازیپا دنیمحکم گرفت، با د

  داینجات سا یبراگفت:  یبا لحن مسخره ا زدیم یبه کبود  تی که رنگش از عصبان یاز ی سمت پا
  ایخوب! ب ی ل یکرد آرومتر ازقبل گفت: خ یمخف شیترسشو پشت نقاب خونسرد ازیپا ؟یجونت اومد

چاووش کل   یعصب ۀنداره. قهقه یرو ولش کن اون گناه   دایاما سا میمثل دو تا مرد باهم حرف بزن
مگه نه؟ از   یر دوستش دا یل یگفت: خ یاتاقو پر کرد کم کم قهقهه اش تو لبخند تلخش گم شد وجد

 . ستادیچاووش سرجاش ا ادینامحسوس دو قدم جلو رفت که با فر ازیپا شتر؟یمنم ب
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نوع ترس   هیبا آرامش و  ازیبشه! پا  یکی کنم تا مغزش با آسفالت  یولش م ی ایجلو ب گهیقدم د هی-
منو به  ی تون  یبره م دایخورم! اما بذار سا یخوب! ازجام تکون نم   یلیدودستشو باالآورد: خ  یدرون

  شروبرو ۀصحن  دنینفس زنان اومد داخل. با د زدادی موقع  نیکنم. درا یخواهش م یر ی جاش بگ
 بود کپ کنه.  کینزد

رها کرد وچند  دایلحظه دستشو ازکمر سا هیبود که   یقبول! چاووش اونقدرعصبان یبگتو  یهرچ-
چشماشو محکم رو   ازی رو لرزوند. پا از یاش دل پا هیبه همراه گر دایسا غیتر که ج نییرفت پا یسانت

  یوچشماشو باز کرد به جا دیکش یقیکرد آرومش خودشو حفظ کنه نفس عم  یهم گذاشت و سع
  یبخوا یهرچ ؟یخوا  یم یآب دهنشو قورت داد: فقط بگوچ یبه سخت دندیلرز یدستهاش م  دا،یسا

جمع شده   تی چاووش اونقدربلند بود که به گوش جمع یرو ولش کن! صدا دا ی! فقط سادمیبهت م
هم بشه   یا گهیکس د چیسهم ه ذارم یخوام اگر قراره مال من نشه نم  یرو م دای دراتاق برسه: فقط سا

  ؟یخوا یرو م  دایگفت: تو سا ازی پا یبه جا  سادیوا ازیاومد کنار پا  زدادیبدون من.   ایمنه  اب ای دایسا
توهم خاطرخواش   ه؟یهمه طرفدار داره! چ نیا دایرفت: خوش به حال سا  زدادینگاه چاووش رو 

 ؟یهست

 خواهرمه. ی! اون جاکهی حرف دهنتو بفهم مرت-

 ؟ یگیم ی وسط چ  نیپس تو ا-

  یومنطق  یاونم جد  میزنی مردونه باهم حرف م مینیشیخوب! م  یلیخ  ؟یخوا یرو نم  دایمگه سا گمیم-
نوشته احمق؟! که بعد  میشونیرو پ ایگوشهام دارازه  نمی زد: بب  ی. چاووش پوزخندیبه دور از هر تنش

   م؟یبد سیپل  لیتحو

 کنم! ی من باهات معامله م-

کرد صداش ارتعاش نداشته   یسع  ازی کنم. پا یامله نمهم مع یاعتماد ندارم وبا کس  چکسیبه ه گهید-
برات   یخواست یهرچ دمیقول مردونه م ؟یخوا یم یشد: بگوچ  کتری به چاووش نزد گهیگام د هیباشه 

 زدادی داشت  یحرف زدن بطورنامحسوس سمت چاووش قدم بر م نیبره. ح   دایکنم اما بذارسا ایمه
چاووش اتاقو لرزوند: به   ی. صدادیمتر رس کیکرد. فاصله شون به   یحرکت م ازی مماس با پا

  نجایدستهاشو باال آورد: باشه باشه! هم ازی کنم. پا یولش م یبش کینزد گهیقدم د هیخدا  یخداوند
  هب فیبراش نمونده بود و صداش ضع یینا گهیافتاد د دایمونم تو فقط آروم باش. نگاهش به سا یم
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 هیوقته برسه   سیآروم درگوشش زمزمه کرد: پل  زدادیبکن!  یکار  هیداد زد:  ادزدی . سِر دیرس  یگوش م
رو رها   دایآخر؛ سا میشدند و زد به س زی ت سیاسم پل دنی چاووش با شن یکشش بده. گوشها گهیکم د

لحظه مچ  نیخربا دوگام بلند فاصله رو کم کرد ودرآ ازی پا دا،یگوشخراش سا غ یکرد که همزمان با ج 
 شد...  زیپشت سرش به طرف چاووش رفت وبا اون گالو زدادیرو گرفت،  دایسا یپاها

مانتوش کرده بود و با دوچشم   یبهای زده ودست درج  واریبه د هیروبرو تک یپشت پنجره ها  دخترِ 
  یتلخ لذت م   شیاون نما ۀازلحظه به لحظکرد و  یناب رو تماشا م ۀصحن نیسبزرنگ داشت ا یبادام

دلخواهش   ۀجی چاووش به اجرا بذاره و به نت یعن یپسر   نیتونست نقشه شو راحت با کمک ا یبرد. م
 ... نهیِدرام رو بب شینما  نیزد وموند تا آخر ا یبرسه. لبخند مرموز 

در بسته شد    نکهیکه ببرندش اورژانس چشم ازش برنداشت. هم ی تا وقت دییدو  یبرانکارد م همراه
:  دیبه صورت پرالتهابش کش یاومدند. کالفه دست یوبهارگل که پشت سرش م زدادیبرگشت سمت 

 یدورخودش زد وپرحرص گفت: به خدا م ی هدف چرخ یسرش اومده باشه؟ ب  یینکنه بال زدادی
به آرامش دعوتش کرد و  زدادی! ذارمینمکشمش، زنده اش  یم ادیب دای سا سر ییکشمش! بال

 . ینشوندش رو صندل

  یهم جلوتو نم یدلت خواست بکن  کس  یمشخص بشه هر کار  دایسا تیخوب! بذار وضع  یل یخ-
شد وکالفه عرض سالن   یوقتها بلند م  یکرد. آروم وقرار نداشت. گاه  ی... مدام به ساعتش نگاه مرهیگ

رو به بهارگل کرد: تو برگرد شرکت   زدادیداد.  ینشست پاشو تکون م یهم م یکرد گاه  یرو گز م 
 کرد.  ازیباشه. بهارگل اشاره به پا  یبه همه چ ستمحوا

 بهم زنگ بزن. یکمک خواست-

 کنه؟ ی تو شرکت کارم دایسا دهیفهم ی : چطور د یپرس زدادیباشه. بهارگل که رفت از -

گفت: تازه کارم با   ینداره. عصب یاون جانور کار  یراب نکهیکرده ا بش یازدانشگاه تعق دیدونم! شا ینم-
 جوولق!   ۀپسر  فتهی کنم به غلط کردن ب یم یثابت بشه کار  دایسا تی پسره شروع شده! بذار وضع نیا

 ؟ یکم آروم باش  هی شهیحاال م-

به مرگش شد چطور آروم    یرو رها کرد وراض دایچشمام سا یجلو ز یهمه چ یاون ب یآروم باشم؟ وقت-
 نداشت؟  یچندان ۀگرفتمش با مرگ فاصل یاگر نم یدون یداد م یرو به کشتن م دایباشم؟ داشت سا
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خشمش  زدیداد م شتری هرچه ب  رون؟ی بندازنمون ب یخوا یم مارستانهی ب نجایآرومتر! ا ازیپا-
متوجه  زدادی. دیکشجور که نشسته بود سمت جلو خم شد وچهره درهم  نیکرد. هم  یم شترفوارانیب

رو   شیمعن زدادیتکون داد که  یفقط سر  ازیپا ؟ی برد: توخوب  نییپا یحالش شد، سرشو تا حد
 . دینفهم

. بلند شد که یتا خودتم دکترالزم شد یواسترس گرفت  یشد یوعصبان  یخورد  نقدرحرصینچ! ا-
مشخص بشه خوب  دایسا تی ! وضع ستین  یز ینشست نگاهشو باال آورد: چ ازی مچش تو دست پا

بدبخت!   یکم مونده سکته کن ؟ید یخفه اما سرزنش بار گفت: وضع خودتو د یی با صدا زدادی. شمیم
انداخت:    ربازوشی بعد برگشت. دست ز قهی... ده دقرونیب  دیکش ازیازدست پا تحرک  هیدستشو با 
د: من تا نفهمم حال  رو پس ز زدادی. دست کنهیازاتاقها پرستار گفت دکتر خبر م  یکی تو  میبلند شو بر

 .  رمیجا نم  چیچطوره ه دایسا

!  ینکن! رنگ به روندار  یلجباز  ازی کنم پا یخواهش م دمیشد بهت اّطالع م یهستم خبر  نجایمن ا-
 ... ییرفت اتاق روبرو زدادی یباشم. با اصرار وغّرزدنها دایسا  شیپ  دمیبهت قول م

 نهی خندون وارد شد: خبر خوش! خواست بش یبا لب  زدادی. شهیتموم م  یبود که ک یبه ِسرم  نگاهش
 تو پسر؟  ینذاشت: بخواب تا ِسرم تموم بشه چقدرعجول زدادیکه 

لب تخت نشست: حالش خوبه! از شدت حادثه شوکه شده بود دکتر گفت تا   زداد یچه خبر؟  دایازسا-
  نیبه حراست بگو ازا زدادی فرستاد: خدا رو شکر،  رونیمرخصه. نفسشو به شکل آه ب گهیچند ساعت د

داشته باشه مشخصات چاووش رو هم به  ییکارت شناسا دیخواست وارد شرکت بشه با  یبه بعد هرک
 پاشو تو شرکت نذاره.بعد  ۀبده تا دفع حراست

  یامشبو توجا یبر   شینطورپیا ؟ی نخور   نقدرحرصیا یلطف کن  شهیچشم! امر، امِرشماست! حاال م-
 ها! یشیم یبستر  دایسا

 نم؟ یرو بب دایتونم االن سا ی! میکن یتو هم چقدر گنده اش م-

 سرمت تموم بشه آره!-

 . ارهی درب نویا اد یبرو پرستار رو بگو ب-
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  یک  ریگ نی : ببش یشون ی. ساعد دستش نشست رو پشی نیبب  یبر  ذارمینم یبکن  ینجور یا یِا بخوا-
  نقدرغریمنم جوابتو دادم حاال ا   یگفت  یچ  دمیحرفشو قطع کرد: شن زدادیافتادم؟ گفتم برو بگو پـ... 

 رو نداشت... زدادیکل کردن با  ۀسرم تموم بشه! حوصل نینزن تا ا

بهش   ینگاه نهیاز آ زدادینگاه داشت.  رونیم نشسته و به بکرد. مغمو دایبه سا  یعقب نگاه برگشت
  زدادیگفت.  یفیضع ۀن هیحال وهوات عوض بشه؟  می بگرد ابونیکم تو خ هی  یخوا یم  دایکرد: سا

 سمت خونه حرکت کرد...

 اومد و رفت دم آشپزخونه: پوران؟  نیی از پله ها پا ازیپا

 جانم آقا! -

 درست کن.  یمقو یغذا هی دایسا یبرا-

 افتاده؟   یچه اتفاق یبگ یخوا یچشم آقا! نم-

 باشه.  دایصدام کن حواستم به سا یداشت یاش مفصله، من تو اتاقم هستم کار  هیقض-

 دیکش ی زد خواب بود. آه دایسر به سا  هیبره اتاقش  نکهیراحت. دوباره رفت باال. قبل از ا التونیخ-
  ۀنگاهش به باغچ ستادیعوض کرد وکنار پنجره ا یراحت  دست لباس هیوبه اتاقش رفت. لباسهاشو با 

 رهی خ دیدراز کش ختگرفته بود. پرده رو ول کرد و رو ت یافتاد با اومدن بهار، جان دوباره ا اطی بزرگ ح
االن  دی جنب  یم ریبود که اگر د  یصبح، چاووش اونقدرعصبان یۀبه قض دیبه سقف، افکارش پر کش

که وقت اونو هم نداشت. نشست و با   یرفت کالنتر   یم دیبا  تیشکا یزنده نبود، فردا برا دایسا
.  شیبالشت کنار وپرت کرد ر  ویخونه اش. گوش ادی شرکت تماس گرفت که هرچه زودتر ب  لیوک  یجهان

که کردم  یکار  نیشد » با ا دهیکش گهید ییفکرش به جا نباریدو دستش پشت گردنش قفل شدند. ا
هم به خاطر   دیبوده؟ شا یلیواکنش نسبت فام هیفقط  ایبوده  دایعالقمند شدن به سا ۀننشو ایآ
براشون نداشت،    یکه خودشم جواب یجواب  یکار رو کردم؟« سؤاالت ب  نیبا منه ا تشیمسئول نکهیا

بود که باخودش بسته بود. کالفه   یبرخالف قول نیشد وا یپررنگتر م شی داشت تو زندگ داینقش سا
چشماش زنده شدند انگار قصد  یصبح جلو  ۀ. صحندیرو دست راست خواب   ض،یازافکار ضد ونق 

 خونهزنگ  یدست از سرش برداره. چشماش کم کم گرم خواب شدند که باصدا یزود  نینداشت به ا
 اومد... یم  نییاز پا  یهان پوران با ج  یرفت. صدا رونی واز اتاق ب  دیکش  یقی... نفس عمدیازخواب پر
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رو کمرش نشست   ازیدست پا  ازجون؟یپا ی با لبخند باهاش دست داد: خوب  ی! جهان یخوش اومد-
و تنهاشون گذاشت.   دیچ زیم یرو رو  ییرایپذا لیکرد: ممنون... پوران وسا تشیوبه سمت مبلها هدا

 چطوره؟ امهریمتأّثر شدم حاال حال خانم ک یلیخ دم یصبح روشن انیگفت: جر یبا ناراحت یجهان

 .دهی شوکه شده االنم خواب -

 بوده؟   یموضوع چ-

 . یکن میپسره تنظ  نیا  هیعل  تیشکا هیخوام  ی اما اول م گمیبرات م-

 حتمًا! -

 که کرده مجازاتش چقدره؟  یکار  نیبا ا-

 . دمینجام م ا ادی ازدستم برب ی وچند ضربه شالق رو شاخش هست منم هرکار  یچند سال زندون-

 . یدادگاه اول به خودم زنگ بزن ادیب  دایبود سا ازیهروقت ن  دمیوکالتم بهت م  هی-

 اونم به چشم!-

هر دو ساکت   دایدرازتر کنه. با اومدن سا مشیپاشو ازگل دیحد خودشو بدونه که نبا دیاون آشغال با-
 شدند.

 نشست. ازیپا یجوابشو داد. رو مبل روبرو ی به گرم  یسالم. جهان-

استراحت   دیبا  ن؟ییپا یاومد یچ  ی: برادیپرس ازیتکون داد. پا یفقط سر  دایسا امهر؟یخانم ک یخوب -
  ازیخسته شدم. پا  دنیخش برداشته بود گفت: خوبم، از خواب دنهایکش  غیکه براثر ج یی. با صدایکن

بهت   ذارمی نم گهیدراحت   التیکنه خ میچاووش تنظ هی نامه عل  تی شکا هیاشاره کرد: دادم  یبه جهان
مدت دوباره   هیبعد  ه؟یاش چ دهی با انگشت سبابه پشت ابروشو خاروند وگفت: فا دایبشه. سا کینزد

من. با بلند   ۀبه عهد  دیبذار دی رو نکن   یچی گفت: شما فکره یازنو. جهان  یو روز ازنو روز  شهیآزاد م
 شد به منم اّطالع بده. یهم بلند شد: اگر خبر  ازیپا یشدن جهان

 باشه! -

 د؟ یسفته ها به کجا رس ۀپروند یراست-
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حرف   گهیکم د هی... رهی پس بگ یجور  هیکم ترسوندمش قرار شده سفته ها رو  ه یبا شرخره حرف زدم -
 ؟ینشست: بهتر  دایرفت. برگشت سالن و کنار سا یزدند و جهان 

 اوهوم! -

 م؟ یدرموردش حرف بزن یخوا یم-

محبتت   نیا چوقتی!هیکرد: ممنون که نجاتم داد ازیبه پا یق ی. نگاه عمندازتمی فکرشم به وحشت م-
 کنم.   یرو فراموش نم 

آروم درآغوش   رهی خودشو بگ یبود. احساس بر منطقش غلبه کرد نتونست جلو  فهیمحبت نبود! وظ -
دور   اطیبا احت ازی پا ی. دستهااستیدن یجا نیترامن  نجای: حاال مطمئنم ادیکش یفرورفت وآه ازیپا

 هم نباش...  یچ یمواظبت هستم نگران ه شهی کمرش حلقه شد: هم

                       ***************************************** 

  قیداشت مرتب نفس عم اجیتازه احت یاومد. انگار به هوا رونیاز دادگاه ب  عیازحکم چاووش، سر بعد
رو محکم    ازی پا یبازو  نیهاش بفرسته و آروم بشه... تا برسه تو ماش هیتا هوا رو به عمق ر دیکش یم

که   نیمنباشد. ه   شیب  یدادگاه خواب نیو ا  ادیدوباره چاووش سروقتش ب دی ترس   یبود م دهیچسب
صداش لب زد:    ۀوندبا ته م دی د یداد. نگاهش فقط جلو رو م  رونی نشست نفس حبس شده شو ب

 کرد نشست پشت فرمان و حرکت کرد... یخوب حالشو درک م یل یخ  ازیخونه. پا میزودتر بر  ازیپا

چند ماه استخدامشون کرده بود نگاه کرد. دوتا از   نیکه تو ا یپا رو پا انداخت و به چند نوچه ا سلماز
متوسط اما باهوش بودند. جالل سردسته شون  یشون قد گهید ینوچه هاش قدبلند وچاق، دو تا

 بود.

زخم چاقو بود   یجالل جا ۀچون  ری ز ؟یار ی اون پسره رو از زندون درب یکن یکار  یتون  یم  نیجالل بب-
نازک شو   لیچاقو خورده است. سب یچ یرفت برا ینم  ادشیاز  چوقتیکه ه یمیکهنه وقد یزخم 

مدت ازحبس پسره بگذره، هنوز جوهر حکمش   هی دیبذار دیاما با شهیداد وگفت: از شدن که م یتاب
و زنونه اش بهم گره  فیظر  ینشده ممکنه بهش شک کنند وبرامون دردسر بشه. ابروها شکخ

 طولش نده من از انتظار متنفرم.  ادیبکن فقط ز ی بکن یخوا یم یخوردند: هرکار 

 پسره آزاد بشه؟   نیا یخوا  یم یچ یبپرسم برا شهیجسارته خانم م  یچشم خانم! ول-
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بلند   یبه نفعته. از رو صندل یوکارتو بکن هر چه کمتربدون ری تو پولتو بگ ستی به تو مربوط ن  نشیا-
  نهیجالل دست رو س ؟یدیفهم یذار ینم  خبریبمنم  یکن ی سروصدا کارتو م یتکرار نکنم؟ ب  گهیشد: د

 تخت تخت...  التونیبه چشم خانم شما خ  یگذاشت: ا

 برگه وارد اتاق اومد.  هیدوباره با  سامان

 نیباره که ا  نیپنجم نی: اازیسامان برگه رو داد دست پا  ؟یهست یشده سامان؟ چرا عصبان  یچ-
 هیچه شرکت نیهم جالب شد که ا ازی پا یبرا  بازم برگه رو بندازم دور؟ دهیشرکت درخواست شراکت م

مکث کوتاه گفت: به   هیخورده رفت تو فکر، بعد  هیبا هر بار رد شدن بازهم اصراربه شراکت داره؟ 
تکون داد رفت دم   یبرگزار کنم. سامان سر  یاضطرار  ۀجلس هیخوام   یم ان،یهم بگو ب زدادی و  یجهان

 ...انیبگه ب عیرو سر زدادی و یگفت جهان یدر وبه منش

  یخوام با کس  یمن نم کهی شرکت پنج بار درخواست شراکت داده درحال نیا به؟ی عج یل یبرام خ-
درباره  دیبا  یز یسامان گفت: به نظرمن قبل هرچ  ه؟یبشم اما اصرار پشت اصرار! نظرشماها چ  کیشر

به   وکنم، ر یرو که حتمًا مکار    نیقرارگرفتند: ا زیم یدرهم قفل و رو  ازیپا یکرد. دستها  قیاش تحق 
 فتهی ازقلم ب دینبا یچیه یار یشرکت رو درب نیا ۀوتموم سابق  یخوام بر   یادامه داد : م یجهان
براشون    نباریدرخواست دادند ا گهی بار د هیباشه. بعد رو به سامان کرد: اگر   اتیهمراه با جزئ  قاتیتحق

:  دیپرس زدادیه. یاول  ییاونم در حد آشنا میاول باهاشون حرف بزن ۀدر وهل می خوا یفکس کن که م
 یجون! فعالً م زدادیداد: عجله نکن  شی به صندل هیتک ؟ یشراکت شون رو قبول کن یخوا یواقعًا م

  یرو سراغ دارم که تو کار شرکتها یگفت: من چند نفر  یبرم. جهان شی اونها پ ۀخوام طبق خواست
وزارتخونه    رمیم ودممخ ارندی شرکت برام بدست ب نیا ۀدربار  یخوام اطالعات یهستند ازشون م  یهرم

 ادهیدوباره درخواست بفرستند ز نکهینه؟ سامان هم گفت: احتمال ا ایثبت شده  یشرکت نیچن نمی بب
 .دیکنم که گفت یم ویمنم اون کار

 ختم جلسه.   یعن ی نیوا دیموفق باش -

 ه؟ ی: نظر تو چدیپرس زدادیان که رفتند از وسام  یتو باش کارت دارم. جهان  زدادی-

شرکت    هیکه  هیلنگه وگرنه چه اصرار یکارم  یجا هیام،  دهیندارم اما باهات هم عق  یمن نظرخاص-
و   میکم آورد یینه ازجا م،یکرد یما نه اعالم ورشکستگ که ی شراکت کنه درحال گهیشرکت د هیبخواد با 
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.  یتو باش  یباز  نیا ۀخوام گردانند  ینشست: م زشیبلند شد ورفت پشت م  ازی! پایا گهید زینه چ
 سمت خودش نشونه رفت: من؟ زدادیانگشت 

 بله تو!-

 حاال چرا من؟ -

کاره   ۀراست  نیاعتماد ندارم وا یا گهیبه کس د نکهیا ی! خوب برازدادی یزن یم  جیوقتها گ  یبعض-
 خودته.

 ! ؟ینکرد دایپ زدادی کوتاهتر از  یوار یه بدبخت! تو هم دگردِن من  ینداز یتوش دردسر باشه م  یز یهرچ-

 کنم.   ینق نزن دارم درحقت لطف م  نقدریا-

  نقدرمیرفت: برو سر کارت، ا زدادیچشم غّره به  هیشّر بوده تا لطف.   شترشیب   دمیلطف هاتو قبالً د-
 . یهفتاد ساله نق بزن یرزنهایپ نی ا نیور دلم وع نینش

 . تی ترب یب  یخودت  رزنیپ-

استغفرا... گفت: اون که تو ذاتت   زدادی. شهیبسته نم گهیکه اگر باز بشه د زدادیدهنمو باز نکن -
خودکار رو دستش گرفت   ازیبرگشته شرکته؟ پا  دایسا یروعوض کرد: راست  رصحبتی هست و مس

 همزمان با 

 کارشو شروع کرده.  روزیرو داد: از د زدادیجلوش جواب  ۀبرگ یرو  یز ینوشتن چ 

 .فتهی اون روز نحس م ادی کمتر  یطور  نیکرده! ا یخوب کار  -

  زدادیرو صورتش نشست   ازیبه تو! نگاه تند پا  نیداد باال: آفر ییابرو زدادیدادم اتاقشوعوض کردند. -
تا   یخانم حساس هست یرو کارمندا  دمیخوب! فهم یلیدستهاشو برد باال: خ  نی لبخند محو نماد هیبا 

 خانمه.  ی از اون کارمندا یکیهم  داینکنه و سا جادیبراشون ا یمزاحمت یکس

به دم در برگشت    دهیمحترمانه از جاش بلند شد نرس زدادیدستت ندادم.  یتا کار  رونی پاشو برو ب-
 ۀسمت بست  ازیدست پا نکه یات باشه. هم گهید  یمثل کارمندا دایوگفت: هنوز باورم نشده سا

 ...  رونیز اتاق انداخت ب خودشو ا زدادی رفت  یدستمال کاغذ
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ازش    یشوگرفت دستشو جرعه ا  ییچا وانیل  ازیکرد. پا یم  پیتو لپ تاپ بود وتند تند تا سرش
: دارم  دیبه گردن دردناکش کش یاومد دست رونی بهار؟ سِربهار ازلپ تاپ ب  یکن یکارم ی : چد یخورد، پرس

 کنم.  یمتن فردا رو آماده م

 مگه فردا چه خبره؟ -

 نگفته؟ یز ی بهت چ زدادی-

 نه!-

خوششون اومده و  یشیمواد آرا ی سر  هیدوم، انگار از  شگاهیاز آزما دیبازد یبرا میدار یمهمون خارج-
 .  نندیکارمون رو بب کیخوان از نزد یم

 مهم برده نشند. یجاها دی فقط حواستون رو بد-

اول  شگاهیگفت: آزما ازیهستند؟ پا یوسوم مال چاول   شگاهی: آزماد یپرس  دایحواسم هست. سا-
دوم هم مواد   شگاهیهست آزما  یو دارودرمان  ییمایوسوم مربوط به مواد ش  ییمربوط به مواد غذا

  یمیش  ۀدونم رشت یکه من م ییتا جا یمتعجب باال رفتند: جالب شد! ول دایسا ی. ابروهایشیآرا
  یمی هست ش ییومواد غذا یبهداشت یشیمربوط به مواد آرا یآل  یم یداره مثالً ش یمتعدد یها هشاخ
 بوده؟  یتو چ ش یگرا یبگ  شهیمتفاوت م ۀدوشاخ نیبا ا ه،ی مربوط به پزشک هیتجز

 اطالعاتم کامله! نمیب  ی! منیآفر-

 ه؟ یتو چ شیگرا ی! نگفتگهیدارم د ی مطالعات هیخودم  یمنم برا-

 !یآل  یم یش-

سوم که مربوط به مواد   شگاهی اونوقت چطورآزما یندار  هیتجز شیازگرا یسررشته ا چیتو که ه-
  ی. براشهیکار فقط با مدرک خودش داده م نیکه مجوِز ا کهی درحال ؟یکن یهست رو اداره م ییدارو

  رککار با مد ن یجلوش وگفت: مجوز ا زی رو گذاشت رو م یخال  وانیل ازیبحث جالب بود. پا نیبهارگل ا
 اس. هیتجز یمی رشته اش ش  شیتخصص اونه و گرا شگاهیزماآ نیگرفته شده آخه ا زدادی

سرخوش بهارگل تو   ۀ . خندیر یرو بگ   شگاهیمجوز اون آزما یتونست  یخواستم بدونم چطور   یفقط م-
  یات م یبا سؤاالتش داشت ضربه فنّ   دای! ساازیشدم پا یم  دیداشتم ازت نوام گهی: دد یچی سالن پ



  

195 
 

خواد   یسؤاالت به کجا م دنیلم داد به مبل پشت سرش وگفت: کنجکاو شدم که با پرس ازیکرد. پا
به خودم   فتون،یوفرستادشون پشت گوش: ممنون ازتعر  دیبلندش کش  یبه موها یدست دای! سارسهب

 ! یپدر صلوات رهیگ یم  لی نابغه ام! بهارگل گفت: چقدرم خودشو تحو هیشدم که  دوارمیام

  لشینگاه به موبا هی امکیبا اومدن پ ازی. پاکنهینم فیازم تعر  یکس رم ینگ لیاگرخودم، خودمو تحو -
 بوده؟   یچ  یبرا دنیچ  یوکبر  یهمه صغر  نیرو داد: حاال ا  دایجواب سا ستی مهم ن  دید یکرد  وقت

 . یر یگ  یزود مطلب رو م ادی خوشم م-

هنوز حس   ازیپا  یبگ یخوا ی! م دمیخوب فهم  یلیوسط حرفش اومد: خ دای باشه من... سا  ادتی-
من  ۀبه رشت  یلیآخه خ  نمی بب کیسوم رو از نزد شگاهیمن آزما شهی! حاال ممیششمش برقراره! من تسل

 روز با بهارگل هماهنگ کن و برو.  هیگفت:  دایبحث مفصل با سا  هی. بعد از کهینزد

  یی مایش یۀا مواد اول تو شرکت جا افتاده بود گفت: م گهی . بهارگل که دهیدونستم کارت چ یتا حاال نم -
بعد هر  میخطر بودن مواد مطمئن بش یب  زانیتا از م میکن  یم یبررس  شگاههایرو آماده و تو آزما

 .میفرست  یسه قلم مواد باشه و سفارش بده براشون م  نیا ۀکه سازند یشرکت

از   از ی! پاامهری گفت: جناب ک ازیبنا بشه؟ بهارگل با خنده رو به پا  یشرکت  نیهمچ هیبوده  یفکرک  نیا-
گفت: حاال خوبه چند سؤال ساده  دایبرم به کارم برسم. سا ینکرد چمیجاش پا شد: تا دوباره سؤال پ

 یر یگ جهی ه نتیرفتن سمت پله ها گفت: سؤاالتت درظاهر ساده اما بعدش به  نی ح  ازی. پادمیپرس
 . ادیکار خوشم نم  نی از ا ادیکه من ز رسهیم

کرده نخنده: قربونت برم خودتو   یازش نخواستم! بهارگل سع یز ی! حاال خوبه چلی! بخششششیا-
  پیو دوباره مشغول تا ادیاش بکنه بدش م ین یب شی پ  یکس نکهیاز ا ازهیخصلت پا نینکن ا تیاذ

 کردن شد...  

 رو گذاشت جلوش.  یشد. بدون حرف برگه ا ازی محکم وارد اتاق پا ییوبا قدمها  یجد سامان

  زشی باال اومد وبرگه رو برداشت ونگاه کرد. سامان کنار م یبه آن  ازیدرخواست ششم. سِرپا نمیا-
 ؟ یکرد کاری بود. نگاهش رو سامان اومد: تو چ سادهیوا

 قرار مالقات گذاشتم. هیباهاش  ،یرو که گفت   یهمون کار -

 ؟ یچه روز  یاخوبه! بر-
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 پس فردا.-

 ؟ یجلسه هست نی: خودتم تو ا د یخوبه! سامان رفت تا دم در، از سرشونه برگشت وپرس-

 معلومه که هستم.  ه؟یچه سؤال نیا-

 خواستم مطمئن بشم...-

:  دیسالم نشست عقب. راننده پرس هیشرکت منتظرش بود... با  ۀنگاه به اطراف کرد. رانند هی دایسا
 خونه؟ ای خانم برم شرکت 

 گفت وحرکت کرد...  یشرکت. راننده چشم -

اتاق   ازیچهارم. بعد از اتفاق اون روز، پا ۀراننده تشکر کرد وداخل شرکت شد. با آسانسور رفت طبق از
داد تا به اتاقش   یسر راهش بود محترمانه سالم م  یداده بود. هرکس ری رو کنار اتاق خودش تغ دایسا
پاکت  هی  دنیرو برداشت وباز کرد از د یاول  ۀرفت. پوش  زشی گذاشت وپشت م زیرو م فشوی . کدیرس

 دنینشد پاکت رو بازکرد از د رشیدستگ یخاص  زیو روش کرد چ  ریدرون پوشه تعجب کرد. چند بار ز
سوم و... حالش اونقدر بد شد که    ۀاز طبق زونیبودند،آواز اون روز حادثه  ییعکسها کپ کرد. عکسها

  دنیبا د یا مهرهستند؟ منشیک ی: آقا ستاد یا یمنش زیم  ی... جلورونیعکسها رو برداشت و ازاتاق زد ب 
گفت:   یکنترل شو از دست داد وعصب دایجلسه دارند خانم. سا شونینازک کرد: ا یپشت چشم دایسا

  دا ی. سادیمنتظربمون دیگفت: با کنهی که انگار داره به نوکرش نگاه م یدید هیبا  یخانم کارم مهمه. منش
:  دییدنبالش دو یشد. منش  ازیاتاق پا اردگفت و بدون درزدن و ییتو هوا تکون داد، برو بابا یدست

 دای... ساشونیا سییر  دیگفت: ببخش از یو به پا دیدم در رس ؟یر یم ن ییپا یخانم کجا سرتو انداخت 
درهم شد که با   یمنش  ی. اخمهارون ی خانم برو ب  ستیو داد زد: فعالً به تو مربوط ن دیوسط حرفش پر

  یاونقدر بلند بود که به گوش منش دایسا ی... صدامخان   دیبر  دیتون  ی: شمامرونی رفت ب  ازی حرف پا
انگار داره به نوکرباباش   ،یجلسه دار  گهیکارم مهمه م گمیم ده؟یبه من دستور م هیدختره ک نیبرسه: ا

دستشو گرفت وبه آرامش   ستاد،ی اومد کنارش ا زی از پشت م ازی! پادیچشم سف ۀدختر دهیدستور م
پاکت عکسها رو   ؟یهست ینقدرعصبان یشده؟ چرا ا ی: چد یهم نشستند وپرس یدعوتش کرد. روبرو

: نگاهشون کن بعدًا بگو دیلرز یچونه اش م  زدی ف محر   ینگاهش کرد. وقت یسؤال  ازیداد دستش. پا
 کرد.  یعکسها پف دنیپاکت رو درآورد با د یمحتوا یمعطل  یب  ازی پا م؟یچرا عصبان

 ده؟یاز کجا بدستت رس-
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 . دیبه موهاش کش یبود. کالفه دست زمیم یاز پوشه رو یکی یال-

  نیکه تونسته وارد اتاقت بشه. اخم کرده گفت: بب کهینزد نقدرمیداشته وا یبوده ازکارش هدف یهرک-
انگار نوکر   شت یپ  امیهر وقت م  ادیدختره خوشم نم نیمعلوم کن! اصالً از ا تیمنو با منش  فیاول تکل
 باباش بودم!  ۀدر خون

تا به اعصابش مسلط   دیکش قیچند نفس عم  ؟یحرص نخور  نقدریا شهیکنم حاال م یباشه حلش م -
ندارم ازهمه  یروزها اصالً حال خوب  نیخوام ا  ینگاه کرد: معذرت م ازی پا درشت یبشه، به چشما

رو   تامتحانا  یبرا یترم روانصراف بزنم آمادگ  نیگرفتم ا  میکه تصم نقدرخرابمیا  بارهیطرف داره برام م 
 ندارم.  

تموم اون   یخوا  یم کیموضوع کوچ هی یبعد برا یدی همه زحمت کش نیا ،ی کن  یکار رو نم نیتو ا-
! نگاه دهی حرفها ازت بع نیا ؟یبود  یتو دختر قو دایسا ؟یو به باد فنا بد یر یبگ دهیرو ناد  هایسخت

 .شهیم  یداره با روح وروانم باز  ینجور یکنم؟ ا کاریچ  یگیباال اومد: م  دایسا

باشه همراهتم اما نقطه ضعف دست  ازیکنم تا هرجا ن ینم  یمن کنارتم! مطمئن باش پشتت روخال  -
نشست آروم دستشو دورکمرش حلقه کرد: بهم   دایاون پست فطرت نده. بلند شد واومد کنار سا 

اما   رندی کم از هم فاصله بگ هیدر، باعث شد  ۀحرف قرص شد. ضرب نیبا ا دایاعتماد کن باشه؟ دل سا
 روبروش کپ کرد.  ۀصحن دنیلحظه از د هیبود.  یاز جاش تکون نخورد. منش ازیپا

 گفتند مهمونها اومدند.  یمی عل یچشم ازهر دو گرفت: آقا ؟یشده خانم صدر  یز یچ-

 برگشت: بله قربان!   یرو صداش زد. صدر  یرفتن، صدر  رونی ! قبل بامیاالن م-

ازجاش بلند شد   ازیداره. پا کارش ی چ ازی پا نهیدر رو بست ومنتظر شد تا بب یاون در رو هم ببند. منش-
  یهمچنان نگاهش م ی. صدر یبدون  دیهست که با یز ی چ هیاخم کرده گفت:  زش،یپشت م  و رفت

  رفط د ینگاهش چرخ  نباریبنده هستند. ا یدخترعمو امهری بود: خانم ک دایبه سا ازهمیکرد. نگاه پا
 ی. چشمامیبا هم نامزد هست نکهیبه منه و ازهمه مهمتر ا  یاحترام یب شونیبه ا  یاحترام ی: بیصدر 

آب دهنشو به  یحرفو. صدر   نیرو داشت اال ا یز یپونگ شدند انتظارهر چ  نگی قد توپ پ دایسا
که  ییتو نیتکرار بشه ا گهیبار د هینبود،  شونیادامه داد: رفتارت اصالً درشأن ا ازی داد. پا نییزورپا

 که دای زبونش بند اومده بود نگاهش رفت سمت سا دیپر ی. رنگ از صورت صدر یبر  نجایازا دیبا
 کرد. یداشت نگاهش م 
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 گفت.  یگرفت و بله ا داینگاه از سا ؟یگفتم خانم صدر  یچ یدیشن-

   ؟یشد ی: راض دیپرس  ازیپا ،ی! با رفتن صدر یبر   یتون  یحاال م-

 ؟ یزن یطعنه م-

 ه؟یچه حرف نیا داینچ! سا-

 ؟ ینداز یمنو تو دردسر م یچرا دار -

 ؟یچه دردسر -

چرا همه جا جار   میشیاز هم جدا م گهید یقرداده و چند صبا هیما براساس  ۀرابط  یدون یم یوقت-
   ؟یچ یعن یکارت  نیا م؟یباهم نامزد ی زنیم

 نه.  دمینظرم عوض شد شا ندهیدر آ دییییشا  ؟یدیخدا رو چه د-

 تو بنا بشه؟ یدها یمن بر اساس اگر وشا ۀندیِا ! مگه قراره آ-

 ؟یتو به سرنوشت اعتقاد ندار -

حاالهم بهتره   ؟یکن  یبراساس حدس وگمان روش شرط بند یمن قماره که بخوا یدارم! اما مگه زندگ-
عقد  هیکه عقد ما فقط  یکن  یادآور ی رو به خودت  قتیوحق یبش  داریب  یخواب خرگوش  نیاز ا

!  ایگفت: با من ب یش بلند شد وعصب از جا دایسا یدلخور از حرفها ازی نه کمتر. پا شترینه ب هیقرارداد
خوام تو هم  یمهم دارم م ۀجلس  هیرفتن سمت درگفت:  نی ح  ازی: کجا؟ پادیبهت زده پرس  دایسا

  یمدت لبخند نیبار تو ا نیاول یرو کامل فراموش کرد برا   شیپ هیبحث وجدل چند ثان دای. سایباش 
 گهید ۀقیمدت تو چشماش زل زد، نسبت به چند دق  هی  سادیدم در وا ازیجلسه؟! پا امیمنم ب یعنیزد: 

  ؟یتا شب همونجا مجسمه بمون ی خوا  یم ای یای نبودند دستشوسمتش دراز کرد: م یچشماش طوفان
  یخوام کس  ی: فعالً نم ستاد یکنارش ا ازی پا ۀتوجه به دست دراز شد  یکش اومد ب  شتریب دایلبخند سا

 رفت...  رونی از اتاق ب ازیکه زدم هستم و قبل پا   ییبدونه هنوزم رو حرفها یز یاز رابطه مون چ

... جلسه درحد معارفه بود،  دندی حد ممکن باال پر نیتا آخر  ازیدرکنار پا دایسا دنیباد زدادی  یابروها
 نشسته بودند...  زیطرف م  هیخانم جوان  هیبا  دهیدومرِد اتو کش
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رفتند خارج از    یکار  هی یبرا شونیهر سه نفر بهم نگاه کردند. زن گفت: ا ه؟یتون ک  سییخوب ر -
 کنهی خودمیمعارفه حاضربشه ب ۀجلس هی یتونه برا ینم یدرهم شد: وقت ازی پا یکشور. اخمها

  یوفور  ی کار فوت  هی یبرا شونیاز مردها گفت: اشتباه برداشت نشه، ا یکیدرخواست مالقات بده. 
 که برند.  مجبور شدند یعنی ندرفت

 حساب کنه.  دیمنم نبا یقرداد ببنده رو ینطور یبخواد ا  دیتون بگ سیی به ر-

 . میرسون یرو بهش م امتونیحتمًا پ -

شرکتها حرف زدند و اون  ۀساعت دربار کیوجود نداره...  یبعد ۀوگرنه دفع د یکار رو بکن  نیحتمًا ا-
کارش دارم. بهارگل درحال جمع   ادی روبگو ب  یگفت: جهان یازعصبیرفتند... پا زدادی ۀسه نفر با بدرق
 ه؟ی: خوب نظرت چش یقبل ینشست سرجا  زدادی. گمیجلوش گفت: من بهش م  یکردن برگه ها

سر از حرفهاشون   ادیز نیهم یدونست موضوع از چه قراره برا  ینم دای. ساگمینظرمو م  ادیب  یجهان-
 اضافه شد.هم به جمعشون  یربع بعد جهان هی. اوردی در نم

 ! امهریجانم جناب ک -

 ؟یار یبدست ب  یدیجد  زیچ  یتونست-

  یم یر یگی بازم پ شتریب  نانیاطم ی برا یول هیظاهرًا قانون  زی کنم همه چ یم قیراستش هنوز دارم تحق-
 کنم.

امروز   نهای: ا ی جهان  یرو گذاشت جلو یکتش وپاکت  بیکار رو بکن سپس دست کرد تو ج  نیحتمًا ا-
بکنه. همه متعجب به    یگستاخ نیهمچ  هیجرأت کرده   یک نیبودند بب  دای سا زی م یپوشه رو یال

 دیاخم کرده گفت: اول با دنشونیعکسها رو از تو پاکت درآورد از د یکردند. جهان یپاکت نگاه م
گفت: برو حراست و   زدادیرو به  ازی . پاادیخانم ب  دایتونسته وارد شرکت بشه وتا اتاق سا یک هممبف

 نظارت داشته باش.  نها ی رو چک کن شخصًا رو دوب نها ی دورب

 یبا حرص گفت: بزود  ازیبکنه؟ پا یکار زشت   نیهمچ هیتونسته  یک یعنی:  د یچشم! بهارگل پرس-
 د؟ ی: کار سفته ها به کجا رسدیبوده! دوباره پرس  یکار ک  شهیمعلوم م

 آدرس بده وشرخره بره دنبالشون.   تموم شده اس مونده چاووش که باً ی اونم تقر-
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 ؟ یشک ندار   ی: خودت به کس دیپرس دایخوبه! رو به سا-

گفت:   ییبا ترشرو  اد؟یبدش م یک  ادیازم خوشش م  یشناسم که بدونم ک  ینم نجایرو ا  یآخه من کس-
: موضوع  د یکنترلش کرد. بهارگل پرس  عی اومد که سر ازیرو لب پا  ینچسبت! لبخند محو یاال اون منش

 . ایقضا نیبرم دنبال ا یبا من ندار   یبلند شد: اگر کار  یجهان  ه؟یچ یمنش

! خفه سییییتودست جابجا کرد: چشم ر  فشوی ک ی! جهان ینذار  خبریمنو ب  یاما جهان  یبر  یتون  یم-
بارت نکرده   کهی : بروداداش! برو تا تی زد پشت جهان ی ک ی زدادی. یو تذکر داد  یازبس گفت یام کرد

 کرد...  یتکون داد وخداحافظ  یسر  ی. جهان یرم نشدج  ک یوشر

 ه؟یچ  یمنش انی! جرازیگفت: منتظرم پا بهارگل 

  فیتعر ویهمه چ دایسا ه؟یچ انیگفت: اتفاقًا منم کنجکاو شدم بدونم جر  زدادیبهار؟!   یداد ریتوهم گ-
  یدهن صدر  ینخود تو یدون  یبعد بهارگل ادامه داد: تو م  ؟یوبهارگل باهم گفتند: جد زدادیکرد. 

بگه  یز ی چ یگفت: جرأت نداره به کس  ازیواقعًا که! پا  یاون وقت جلوش اون حرفو زد سهیخ  ینم
نگاه به  هی زدادیداره.  یدونه ودهنشو بسته نگه م  ی خوب م نویخودشم ا  هیوگرنه اخراجش حتم

نذاشت حرفشو کامل کنه: به نظر شما االن نسبت   ازی واقعًا... پا: حاالد یو پرس از ینگاه به پا هیو دایسا
زن  گندیرابطه م نیا بهنخوره  ی جنابعال  یقبا شیگفت: اگر به تر  هیبا کنا زدادی ه؟یچ دایمنو سا
 دونم. یم دیکه من ازت بع ؟ی! البته اگر بهش اعتقاد دار یوشوهر 

 گه؟ی! بهارگل گفت: مگه دروغ م یهست یبره ک ادتیتو مالجت که  زنمیم ن ی پا شدم همچ زدادی-
با داشتن سند ازدواج، زن  دی هم بر ای اس، شرعًا وقانونًا تا آخر دن گهیهمد ۀاسمهاتون تو شناسنام

لطفًا بس   شهیبحث گفت: م نیدلخور از ا دایسا ؟یمشکل کجاست که تو ازش فرار  دیوشوهرهست
مصّرانه  زدادی. میگیهم م هیبه بق میگرفت  یم یوتصم م یدیرس جهینت هیهر وقت خودمون به  د؟ینک

  هی. ستمی ن  ایکوتاه ب یک یبدهکاره و من   یسور حساب ه ی دیحرفو زده با نیا ازی! چون پاخودیگفت: ب 
دستهاشو   ه با خند زدادیتا نزدم ناکارت کنم.  رونی چشمم گمشو ب یکرد: فقط ازجلو زدادینگاه چپ به 

با خرج   یول  میریم یبلند شد: بخوا  ازیپا ؟یسور دوستانه نداد هی یقبول دار  ی! ول میباال برد: من تسل
دلخور    ازیپا یازحرفها دای! سای بلکه به اسم مهمون  یاما نه به اسم سور زن و شوهر  میریم  یجنابعال

از  یافتاد که به گوشه ا دایسا دلخور ۀاقی به ق زدادی نیزبی . نگاه تاوردیخودش ن   یشد امابه رو دیونوام
  یل یخ داً یجد  یسور بد ستیبه تأسف تکون داد: الزم ن یسر  نحالیبا ا زدی نم یزوم کرده بود وحرف  زیم

 ؟ یشد  سیخس
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رفتن   رونی . قبل بمیدیاز تو شن لسوفانهیف ۀجمل هیسخت شده. بهارگل گفت: چه عجب  یچون زندگ -
. میکار دار یل یخ  ایبلند شو ب  دایشو شکوفا کنه، صدازد: ساآدم استعدادها دی ذاریگفت: مگه شما م

روشنه شما متعلق بهم   زم،دلمیعز یقلبش بش ۀکن ملک یپچ پچ کرد: سع  دا یبهارگل دم گوش سا
لبخند تلخ   هیعمه اش زد وبه همراه  ۀبوس روگون هی داینباش توکلت به خدا باشه. سا دینوام دیهست

  ازیپا یداشت. از حرفها یگام برم  ازی. هم قدم با پاازیدنبال پا  دییگفت: برام دعا کن عمه جون! ودو
حال   نیبا ا  بوددلسرد شده   ییجورا   هینداشت  یادیز د یوصلت ام نیبه ا یعنیدلخور وناراحت بود 

شام   یر بچه ها رو براچطو گمی : م دیپرس رون،ی زبونش بکشه ب  ریرو از ز  ازیخواست حرف دل پا یم
 رستوران!   یببر 

 مجبورشد دوباره   دایبه راهش ادامه داد وسا  ازی جا خورد. پا ازی و از سؤال پا سادی لحظه وا هی لش؟یدل-

شب دورهم جمع   هیکه  نهیا تشیخواد؟ مز ینم  لیاون شد: شام دادن که دل ی بدود تا همپا دنبالش
وکار. دم در اتاقش توقف کرد قبل رفتنش به    یفارغ از مشکالت زندگ میخودمون باش یو برا میشیم

براش   نهخواست بز یکه م وی حرف ن یا ستادیا ازیپا یگذاشته؟ جلو ریرو تو هم تأث زدادی داخل گفت:   
به   قیعم ؟ی کرد: اگر من ازت بخوام چ یازم یبه پا دنیرس یوجود تموم تالششو برا نیسخت بود با ا

دونست   یحرفش پنچر شد نم  نی با ا دایسا ؟یشیشد: بگم نه ناراحت م  رهیخ  ادیروشن سا یچشما
 زد که برخالف دلش بود.   ویاما حرف ه؟ی چ یکردنش برا تیهمه اذ نیاز ا ازیهدف پا

 من به خاطر خودم نگفتم!-

 ه؟ی چ یپس اصرارت برا-

مثل  می خودمون باش یشب برا هی میغذا بخور رونیب  میشب همه باهم بر هیخوب! دوست دارم -
 گذشته ها.

خودتو   یدار   نطوریرفتن ا رونیشب ب هی یشده برا یچ ستیبرام خوب ن  رونیب یخودت غذا ۀبه گفت-
سرشو باال آورد و   یا قهیدرنگ چند دق هیدوخت بعد از  نینگاهشو به زم دایسا  ؟ی زنی وارمیبه در ود

شدم   مونی پش ستیمهم ن گهیشب بدون تو بودن رو ازدست دادم د هی: چون ازشد ی پا یچشما خیم
 نکهیبه در اتاقش، قبل ا  دیرفتن شو نگاه کرد تا رس  ازیتو هم فراموشش کن. راه افتاد سمت اتاقش. پا

 . ازیسمت پا دیچرخ دایلحظه سر سا  هی! دایبره داخل صداش زد: سا
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 یجلو دی قلقلکش داد نبا دایس حسادت ساقرار دارم. ح گهید یکی من امشبو با  میری فردا شب م-
در رو بست و به سمت   نکهیاکتفا کرد ورفت تو. هم یداد وفقط به تکون دادن سر  یاونو بروز م  ازیپا
! رهدا  فی! چقدرهم پررو تشروونهید ۀ: پسرازکردیپا ب یرفت چند فحش آبدارنص  یم لهایاز فا یکی

اسم من تو شناسنامه   کشهیقرار شام دارم، خجالتم نم گهید یک ی با  گهیجلوم م  سادهیراست راست وا
 ... زدیفک م  زیر هیطور  نیاس هم  گهید یکی اش هست اونوقت وعده هاش با 

و   دهیپشت سرش باعث شد بچسبه به سقف، دستشو گذاشت رو قلبش، ترس  ییِ هوی یصدا دا؟یسا-
چه طرز اومدن تو  نیعمه ا بهارگل اخم کرد: واه! دنیبرگشت طرف صدا، از د دهیورقلمب یبا چشما

 رمساعته دا هینازک بهارگل باال رفت: من  یابرو یتا هیبود سکته کنم.  کینزد یزدی اتاقه حداقل درم
رو بست ونشست    لی. فایزنی با خودت حرف م یودار   ستی که حواست ن یی تو نیا زنمی صدات م
   ؟یداشت کاری : حاال  چزش ی پشت م

به  رهی درهم قفل شدند وخ دا یسا یدستها ؟یزدیبا خودت حرف م یچرا داشت نم؟یاول تو بگو بب-
خونش به جوش   ؟یشکار  ازی : از دست پاد ینشست وپرس زینبود. بهارگل لب م  ی زمهمیبهارگل گفت: چ 

کرده که   کاری عمه؟! لبخند بهارگل کش اومد: بازچ یفهم یاومد: شکار؟ به خونش تشنه ام! تشنه! م
گفت: هر چه فحشش بدم دلم خنک  یحرص  دایتو قرارگرفته؟ سا  یحشهاف تی مورد لطف وعنا

من  گهیبرگشته م  دیچشم سف ۀپسر رونیب  میهمه باهم بر یامشبو شام دورهم هی گمی! بهش م شهینم
که امشبو  ارم یسرش ب  ییبال هیبرم  گهیم طونهی فرداشب! ش یقرار دارم بمونه برا گهید یک یامشب با 

بهارگل اتاقو   ۀگفتم بهارجون؟ قهقه یخنده دار  زی : چدیبازبهارگل پرس شین دنی بره سرقرار... باد هنتون
حسادت کار دستت   نی: آخرش ادیبهارگل به لبخند رس  ۀ کرد. قهقه ینگاهش م یعصب  دایپر کرد. سا

تو سوژه  هی شهیوبعدها م شهیبرات بد م  یکه حساب یند یسوت ازیپا یفقط مواظب باش جلو دهیم
  یدل ب نیا کارکنم؟ی گفت:چ یزار  ۀافیباق دای. سارهیازت بگ ییآتو نیهمچ هیدستش، اونم از خداشه 

 بار کار دستم داد.  هی نیهم گهید یروزها  ۀ! برعکس همرهی گ یصاحب آروم نم 

.  دمیقرار داشته؟ نسبت به قبل آرومتر شده بود: نه بابا! نپرس یبا ک ای یچ یبرا یدیتو که ازش نپرس-
حواستو   شتری به بعد ب  نیاز ا یکرد  ی: کار خوب دایداد دست سا ستیل هیاومد و  نییپا  زیبهارگل از رو م

  دایباال داشته باشه. سا هناز وطاقچ  دیدختر با هیهر چه باشه  ینکن یخراب کار  از یپا یجمع کن تا جلو
 خوام بهم صبر بده.   یداد: از خدا م رون ی کرد ونفسشو آه مانند ب ستینگاه به ل هی
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کار   نیا  اطیبرداره با احت شیزندگ یرو برا یاس، اگر بخواد قدم بعد دهیمار گز هی از یعمه! پا دهیم-
 . یر یازش به دل بگ دیآشنا تو نبا ایباشه  بهی نداره اون شخص غر یبراشم فرق  کنهیم

 ...متوجه ام عمه-

که به عمه اش داده بوده نتونست   یوبه قول  اوردیبود باألخره تاب ن  ازی بس فکرش مشغول قرار پا از
که   یستیل یامضا  ۀبه بهان  یذهنش، چراها وسردرگم یسؤاِل تو یهمه عالمتها  نیعمل کنه. کالفه ازا

طبق   ازی. پاتورفت به در زد و  یتقه ا یبهارگل براش آورده بلند شد رفت اتاقش. بدون توجه به صدر 
سر ازلپ تاپ بلند کرد اخمهاش درهم بود  دایسا دیلپ تاپ بود. با خسته نباش یمعمول سرش تو

  یتو رو م یرو گذاشت جلوش: امضا  ستیل دایکرد: ممنونم. سا یرو مطالعه م  یمهم ۀانگار مسئل
کارش شد.  مشغولکارهاشو بکنه ودوباره  زدادیبه برگه نگاه کرد: من سرم شلوغه بده   ازیخواد. پا
  ؟یدار  یباعث شد دوباره سر از لپ تاپ برداره وبپرسه: کار  دایتعلل سا

  دنیداد: بپرس. براش سخت بود پرس هیتک یبه صندل  ازیسؤال بپرسم؟ پا هیتونم  ینه...نه... فقط م-
بود به زحمت آب   دهیداشت. ضربان قلبش به هزار رس  یت از سرش برنم لحظه دس هی یاما کنجکاو
 فرستاد.  نییدهنشو پا

 قرار فردا شب سرجاشه؟-

 آره! چطور؟ -

   م؟یفردا شب بر یامشب به جا شهینم گمیم  یعن ی... یعنی یچ یه-

 شهیرو گاز گرفت و ول کرد: م  یر ی. لب زگهید میریرو امشب؟ خوب فردا شب م یداد ری تو چرا گ-
 نگاهش کرد.  یسؤال از یپا ؟یشخص ای هی بپرسم قرار امشبت کار

حاال تو با    ه؟یقرارم با ک یکاردار یدرهم شد: چ شتریب   ازیپا یاخمها ه؟یطرف قرارت ک نهیمنظورم ا-
 ؟ یگیبه من م ی قرار داشته باش  یهرک

 نه؟  ای یقرار دار   یبدونم با ک دیمن نبا-

 .اد یو منم خوشم نم  یزنی ناخونک م میخصوص  یتو کارها یدار  دایسا-
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 یدار  قاً یبله! دق  ،یومحکم گفت: خوب شد خودت گفت یجد ازی! پاگهید  یخوب رک بگو فضول-
نداره! به   یمن به تو ارتباط  یمسائل خصوص یعنیبه تو نداره  یربط  چیمسئله ه نیوا  یکنی م یفضول
  یتند وب نکهیداشت اال ا ویانتظار هر حرف رهیبگ  ازیپا  یاشکهاشو جلو زشیر یتونست جلو یسخت

کرد صداش   یپس زد سع یکه راه گلوشو سد کرده بود رو به سخت یباهاش برخورد کنه. بغض انهادب
 نلرزه.  

  یگفت: خوب گوش کن چ ییدرهم وترشرو یینذاشت حرفشو بزنه با سگرمه ها ازی من نمـ... پا ازیپا-
کنم؟   یکارمیوچ  رمی کنه کجا م چمیمدام تو دست وپام باشه وسؤال پ  یک یدوست ندارم  !دایسا گمیم

کارم   تو  گرانید نهیکه متنفرم ا  یز ی از تنها چ یمنم دخالت نکن یوتو کارها یبهتره حد خودتو بدون 
تو سکوت به   قهیزبونش کالً قفل شده بود. چند دق یعن ی دیماس دایکنند. حرف تو دهن سا یفضول
فضول  هیکامل خوردش کرد، درواقع درنگاه اون   ازیپا ۀمالحظ  یتند وب  ینگاه کردند. حرفها گهیهمد

چند گام عقب رفت وبدون حرف اتاقو ترک کرد. با رفتنش،   دایهم مزاحم. سا  دیبود شا  شیتو زندگ 
دستهاش قرار   نیسرش ب  یشد لپ تاپ رو کنار زد وبا ناراحت مونیکه زده بود پش ییهایاز حرف ازیپا

 گرفت... 

مزاحمه  هیفقط  شیبرداشت کرد که اون تو زندگ  نطوریا ازی پا ی. از حرفهارونیشرکت زد ب  از
با اون داشته باشه.  یبه زندگ  یدیام  دیتموم خواهد شد ونبا یقرارداد هست که بزود هیوعقدشون 

  یمکه خودشم ن یراه افتاد سمت ادهی . پادینذاشت اشکش درب   نباریدل نازک شده بود. اما ا هایتازگ
  ی. حتزدی قدم م ابونیهدف کنار خ یکرد. ب  ینگاه م  زهیانگ  ی. مغازه ها رو برهیدونست کجا داره م 

به   یبه غذا نداشت. زمان  یلیم شکمش نشون داد گرسنه اس اما یهوا نشده بود. صدا یکی متوجه تار
تماس   اشآورد تا با عمه  رونی ب  فشی از ک شویبراش ناآشنا بودند. گوش ابونهایخودش اومد که خ 

  یآه از نهادش دراومد شارژش نداشت. ازبس راه رفته بود پاهاش درد م اهیس  ۀصفح دنیبا د رهیبگ
زد وبه رفت   رچونهی پاهاش در بره. دست ز یاز خستگ ینشست تا کم ابونیکردند. رو جدول کنار خ 

پاهاش   یکه احساس کرد خستگ نیشد. اصالً حواسش به ساعت نبود هم رهی خ  نهای وآمد ماش
 بدون مقصد... یدراومده دوباره راه افتاد به جا

بود. دختره براش   یلقمه شو خورد وبه دختره نگاه کرد: دستت درد نکنه شام خوشمزه ا نی آخر ازیپا
 ؟ یخوا یزد: مگه تو شراکت نم  یلبخند ازی راحت باشه؟! پا المیمد: پس خعشوه او

 چرا!-
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دختره با    ؟ یکن یکارم یوسرقولمم هستم درعوض تو برام چ  دمیشرکتم وبهت قول م  سییپس من ر-
 یدختره رو نگاه کرد موها ی سر تا پا ازی! پایتو بخوا یکرد: هرچ  کترینزد  ازیخودشو به پا یلوند

 .زدیتو چشم م شی جی خل  شیآرا دیرس   یمبلوندش تا کمر 

:  ساد یکنارش وا یبلند شد دختره با ناراحت ازیکه پا نی. همگمیرو بهت م  جهیکنم بعدًا نت  یروش فکرم-
  زونی آو ییبرم. دختره با لبها  دیوقته با ریشبه د ازدهیبه ساعت اشاره کرد:  ازیپا ؟یبر  یخوا یم

 م؟ ینی ب یرو م گهیدوباره همد ی: کد یپرس

  یانکار م ویاز رابطه مون خبر داشته باشه وگرنه همه چ دینبا یکس گمیبازم دارم م دمیبهت خبرم-
رو   دنیبوس ۀ اجاز یشد مدتها بود به کس خیس  ازیزد که مو به تن پا ازیپا یرو گونه   یکنم. دختره بوس

  یکس  زمی عز هرطور بود رو خشمش غلبه کرد. دختره با عشق نگاهش کرد: نه نحالینداده بود با ا
 .شهیخبردار نم 

 !  ریشب بخ -

دوم کرد. دختره پشت   ۀنگاه به طبق هی شهینشست وازش نشی ... تو ماشزمیمواظب خودت باش عز-
 روشن کرد وراه افتاد...  نوی کرد. ماش یبود ونگاهش م ستادهیپنجره ا

اومد  رون ی ب  نیاز ماش ییکه تنها ازیپا دنی. بادرونیب   دیینگران دو دیرو که شن ازیپا  نیماش یصدا
  یزد. وقت  نویماش  موتیر  ازیرسوند. پا نگیشد با چند قدم بلند خودشو به پارک  شتریدلشوره اش ب

 .دید شیبرگشت بهارگل رو چند قدم

: آره!  دیمتعجب پرس ؟ییداد: تنها رونی ب  نشیبهارگل آه شو با نفس سنگ ؟یکن ی م کاری چ نجایبهار ا-
 . زدیداشت و به جون بهارگل چنگ م یلحظه دست از سرش برنم هیدلشوره  ؟یپرس   یم یچ یبرا

 ه؟ ی: منظورت چدیمکث کوتاه کرد پرس هیتوئه!  دایکردم سا الیخ-

 ؟یگفت: پس چرا زودتر بهم زنگ نزد یهنوز برنگشته خونه. عصب  دایسا-

رفت که بهارگل  نیسمت ماش  دایاز کار سا ی. عصبان رونی ب دیدونم گفتم حتمًا باهم رفت  یچه م-
 . رهی تماس بگ دیداد زد: تو بمون خونه شا باً یسوار شدن تقر نی! حامیگفت:منم باهات م 

بذارم باهات   شمیم وونهیمن د یتا تو برگرد نکهیتا حاال گرفته بود، و ا رهیخواست تماس بگ  یاگرم-
 سوار شد... عیسر دیرو ند ازیمخالفت پا   ی. وقتامیب
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 ست؟ ین ی:از ک دیکردند پرس   یرو نگاه م ابونها یطور که خ نیهم

 منظورم شرکته.  دمشیبار تو اتاقش د  نیآخر-

:  د یسربه هوا شده فقط دستم بهش برسه. بهارگل ناراحت بهش توپ ی لیخ  هایدختر! تازگ نیازدست ا -
 هیتو شده.   ینجور یتو ا ۀاومد خون ینبود! از وقت  یدختر   نیتا قبل اومدن تو چن دای! ساگهیبس کن د

 اتون: هر دوتازیطرف پا د یوگفت: حاال بدهکارم شدم؟ بهارگل کامل چرخ   دیچیپ گهید ابونیخ
  دایبا سا ی! از وقتیدختره تو پسر  دا یتفاوت که سا نیبا ا  دیبرام ندار یفرق چیه  دیبرادرزاده هام هست

  روزید ،یروز آفتاب  هی هیبارهواش ابر هیروز بده،  هیروزخوبه  هیشده  یجور  هیدخترم   نیا یعقد کرد
رو ندارم به   یانی پا اناتامتح یآمادگ  یترم انصراف بدم ازنظر روح نیخوام ا یعمه م گهیاومده م

  یکاف ۀاون به انداز ؟یکنیم  کاریدختر چ نیبا ا یدار  ازیکنم برگرده دانشگاه، پا شی تونستم راض  یسخت
بهتره  یخوا  ی واقعًا اونو نم ازاگرینکن به خدا گناه داره، پا یباهاش باز  گهیخودش مشکالت داره تو د

خراب بشه،   شیخوام زندگ  ی! نمفهی ح  دایسا ،یبشبهت وابسته نشده زودتر ازش جدا  نیازا شتریتا ب
ممکن   زدیم  یحرف دینبا یتیموقع  نیاما تو چن دیبهارگل رنج یبه نفع هردوتاتون هست. ازحرفها نیا

دونست سر زدند بهارگل چند شماره از   یشب هرجا روکه م کی تر کنه... تا ساعت  یبود بهار روعصب
دفعه با مشت   هیکردند.  یاّطالع یگرفت واظهار ب  اسداشت با اونها هم تم ش یدانشگاه یدوستها

  یوونگیبه مرز د گهیموقع از شب؟ بهارگل هم د نیکجا رفته ا یعنیگفت:  نیرو فرمان خشمگ  دیکوب
گرده اونوقت از   ینم  یگرده با ک  یم  یبا ک   ادیکجا م رهیکجا م ی بدون  دی! تو بایبود: تو شوهرش  دهیرس

 ایبرامون داره  زیسوپرا هی ایدخترهردفعه  نی! ادایزد: لعنت بهت سا دبلندتر از قبل دا ؟یپرس  یمن م
 نی ماش یکهایالست یپاشو رو پدال گذاشت که صدا ی! طور هدیشوک بزرگ به همه مون م هی

 دراومد...

  یدرهم و آشفته روبرو یوتنه خوردنها، با روان  گرانید یمتلکها نها،ی ماش گاهیگاه ب یوجود مزاحتمها با
به   ازیبود که پا  یکردند اما مهم درد پاهاش نبود درد زخم یبود پاهاش از درد زق زق م  سادهیخونه وا

  نکهیداشت. از ا دیدرفتن به خونه تر یبود. برا رممکنی که فراموش کردنش غ یقلبش زده بود، درد
  یوارد م یبهش  از هر در  دنیرس یخسته شده بود برا دی کش یم  شیوبا پا پ زدی با دست پس م  ازیپا

به استراحت   داً یداد. بدنش شد هیتک یکی خونه تو تار  یخت روبروخورد. به در یشد به بن بست م 
از   ین یماش یصدابه دو شب بود.  قهیاش نگاه کرد ده دق ییداشت. به ساعت شب نما اجیاحت

  ازیپا ۀافی نور چراغ دم در ق ریگرفت. ز نیتوجه شو جلب کرد. ناخوادگاه پشت درخت کم ابونی سرخ
  یبرد داخل. اشک  میمستق  نویکه زده شد رسول در رو براشون بازکرد وماش یوعمه شو شناخت. با بوق
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. از  نیزم  ونشستبه درخت ُسر خورد   هیچشمش فروافتاد. با پشت دست پاکش کرد. تک ۀاز گوش
خونه اس بره    ازی پا یخواست تا وقت یهمه ضعف خود متنفر بود. چشم به دربسته دوخت. نم  نیا

  ازیرو پس نداد اما به دروغ به پا  کیخودش اعتراف کرد چه خوب اون آپارتمان کوچ  شیل. پداخ
تا هوا روشن   درو گرفته و قرداد رو فسخ کرده. تو خودش مچاله شد ومنتظر مون  شیگفته بود پول پ

 بشه...

خاموش  تماس گرفت اما هردفعه  ش ی تا خود صبح سالن رو قدم رو رفت وبرگشت. بارها با گوش ازیپا
 کرد. یبود. بهارگل رو پله نشسته و نگاهش م

دختر   هیبگم؟ که   یبرگشت وگفت: برم چ ضی حوصله و پرغ یب  م؟یخبر بد یکالنتر  میبر یخوا یم-
وچهارساعت بگذره که  ستیب دیگم شده وهنوز برنگشته خونه؟ با  روزی وپنج ساله از دم ظهر د ستیب

 خبر بدم. 

 ؟ یطور قدم بزن نیتا صبح هم یخوا یداد: پس م رونیشو به شکل آه ب  قینچ! نفس عم-

  یعنینداره؟  یدانشگاه داره ک یدونم ک  یهستند؟ نم  ایدونم دوستهاش ک  ینم  اد؟یاز دستم برم یکار -
 دونم واون.  یسربه هوا برسه من م  ۀدختر نیدستم به ا

 و اسمش تو شناسنامه ات هست!   یشوهرش  یناسالمت-

کرد هوا  رونی به ب  یروش رژه نرو! نگاه گهیاس تو د ختهی اعصابم بهم ر یکاف ۀنزن به انداز  هیبهار کنا-
 روشن شده بود...  

شرکت   یا یخواد ب  یدم در برداشت وگفت: تو نم یکنسول یاز رو فشویآماده شد بره شرکت ک  بهارگل 
خونه باشه.چشماش   مونی کیحداقل   رهیتماس بگ دایوقت سا هی م،یهست یمراقب همه چ زدادیمنو 

 بود.  دهیخون شده و سردرد امان شو بر ۀدوکاس دنیازنخواب

 .شمیم وونهید ادیشرکت، خونه بمونم ازفکر ز امی وم  رمی گ یدوش م هی-

 هیفرستم دنبالت، تو هم تا اون موقع  یم گهیشرکت رو دوساعت د ۀرانند  رمیتو م نیپس من با ماش -
 تکون داد و رفت اتاقش... یکم استراحت کن. سر 

جا موندن درد گرفته بود. به زحمت کش   هیبود. بدنش از   ازیپا نیچشم بازکرد. ماش ین یماش یصدا با
داد راننده رو    یاجازه نم  یدود یها  شهیبه بدن پر دردرش داد و پشت درخت پناه گرفت. ش یو قوس
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ساعت بعد رفت زنگ خونه رو   مین  نانی اطم یشرکت. برا  رندیوعمه اش باهم م از ی دونست پا یم نهی بب
  یدون یم ؟یی تعجب کرد: دخترم تو دایسا دنیتا رسول در رو بازکنه. از د دیطول کش قهیزد. چند دق

ببرم آقا رسول؟ رسول  لمویزد: اومدم وسا یلبخند محزون  دایچقدر دنبالتون گشته؟ سا شبیآقا د
  یداشت: دخترم برا یقدم برم دای سا یداخل. رسول همپا ادیب دایبگه. کنار رفت تا سا یمونده بود چ

  ی: آقا رسول خودم مستادیرسول ا  یروبرو  اطیزده؟ وسط ح یبهت حرف  یکس ؟یبر  یخوا یم یچ
 نکرده.  تمیهم اذ یخوام برم کس 

 .شهیمنفجر م گهیکه د یبر  نجایبشکه باروته، از ا هی! االن شهیم  یآقا اگر بفهمه عصبان -

 دونه. دوباره باهم راه افتادند سمت ساختمون... ینترس! آقا م-

کشوندش پشت   ییکرد که سروصدا  یاومده بود و با حوله خودشو خشک م رونی ازحموم ب ازیپا
داخل...  ادی ب  دایومنتظرشد تا سا د یلباس پوش  عیدرکنار رسول تعجب کرد... سر دایسا دنیپنجره. از د

د،  یکش رونیب رتخت یبره اتاقش. ساکشواز ز ادیتا ب  دی. طول کشزدیهنوز داشت بارسول حرف م دایسا
برگشت سمت در.   دهیترس دای. در چنان با شدت بازشد که ساختیر یتندتند لباسهاشو درون ساک م

بود  کیدر نزد ۀدرآستان ،یاِزعصبان یپا دنی. با دزدیرو قلبش بود وتند تند نفس م از ترس دستش
  یبلند وعصبان  یپرداخت. صدا لشیوسا یودوباره به جمع آور   دیکش قیسکته کنه. چند نفس عم

تا   رونی برو ب  یبکن یکار  چیخواد ه یترسوندش: پوران فعالً نم  شتریوب  دیچیتو کل ساختمون پ  ازیپا
 دهی ترس دایبسته شدن درسالن نشون از رفتن پوران داد. سا یداخل... صدا ادین  ینگفتم کس

 هیکنه. دراتاقش محکم بسته شد.  ازی پا ندی ناخوشا یحرفها  ۀچشماشو رو هم فشارداد تا خودشو آماد
آب  دایسا ؟یبود یکدام گور  شبویتموم اتاقو لرزوند: فقط بگو تموم د از یپا ادیفر یدفعه صدا

  دهیخشک شده بود. باال سرش رس  له،یوس نیبرداشتن آخر یقورت داد. دستش برا یدهنشوبه سخت
  یچنگالها ری بازوش اس ی. عصباندینشن  یباز جواب دا؟یسا یکجا بود شبی د دمیبود داد زد: پرس 

  شتریاش شد از دردچشماشو ب نه یبه س نهیبلندش کرد وس ن یحرکت از رو زم  هیشد با  ازیپا ۀردونم
تونست آرومش کنه از شدت    ینم یچیشده بود که ه یخون آشام هیشب  ازیهم فشار داد. پا یرو

 خورد.  یخون بودند، ُهرم گرم نفسهاش به صورتش م ۀخشم چشماش دوکاس 

 ! فشار رو دستشرونی ب یاتاق بر   نیزنده از ا  ذارمینم یکرد  یوچه غلط  یکجا بود شبید ینگ دایسا-
  از،یپا  ۀد یوکش رهیاز هم فاصله گرفتند، زل زد به دو چشم ت دایسا یشد. لبها  یشترمیهر لحظه ب 

بود وداد  یپرت شد رو تخت، هنوز عصبان  دایبهت جواب پس بدم. سا ستمی محکم گفت: مجبورن 
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ترش   حیجر شتر یب دایکنم! سکوت سا یچالت م نجایخودم هم یکجا بود یخدا نگ ی: به خداوندزدیم
 کرد.

داد  هیبه تاج تخت وتک  دیزنم. نشست رو تخت وخودشو کشوند تا رس یدارم با توحرف م ؟یکر -
درآروم کردن  یسع  قیچند نفس عم دنیلب تخت نشست با کش ازیکرد. پا ازنگاهی بهش و به پا

 بود.  یخودش داشت. صداش آرومتر از قبل شد اما همچنان عصب 

باز   یچ  یغض اجازه داد حرفشو بزنه. به ساک اشاره کرد: براب ؟یکجا بود شب یفقط بگود دایسا-
  یکرد موقع حرف زدن صداش لرزش نداشته باشه: تا تو یسع دایسا ؟یکنی جمع م  لتویوسا یدار 

کنم که به چشم سربار ومزاحم بهم نگاه   یزندگ ییخوام جا  یدست وپات نباشم! مزاحمت نباشم! نم
 دایسا ۀد یگرد شده به صورت رنگ پر یچشمات گم بشم. با چشما یکه از جلو رمیدارم م  نندک یم

 زده؟  یبهت حرف  یتو اصالً حالت خوبه؟ کس  نمی بب ه؟یمزاحم ک ه؟یسربار چ ؟یگی م یدار  ینگاه کرد: چ 

بوده تا   یچ  یرو که کردم برا یغلط اضاف نیا نمی کر کنم ببمدت تنها باشم! بذار ف  هیبذاربرم! بذار  ازیپا-
 بود.  دایسا یحرفها جیگ ازینشم! پا ریتحق  نیاز ا شتریب گهید

باألخره سد چشماش شکسته شد و  ؟یگیم یمعلومه چ ؟یچه غلط اضاف ؟یزنی حرف م یازچ-
  یچ یگی : چرا درست نم د ینگران پرس ازی شدند رو گونه هاش. پا یلیس یگر یپس ازد   یکی اشکهاش 

لبهاشو بهم فشار داد تا هق هق رو تو گلوش خفه کنه سرشو به تاج   دایشده تا منم بفهمم چته؟ سا
 خوام درخواست طالق بدم! ی: مددا هیتخت تک 

 ؟ یچ یطالق؟ برا-

مثل برق   زنهی داره حرف م یاز چ دایدونست سا یهنوز نم ازی. پامیزندگ یفقط بذاربرم، بذاربرم پ -
 یم دایسا یصدایب یها هیته ها از جاش بلند شد و شروع کرد به قدم زدن. سکوت اتاقو گر گرف

  کرکرد. خسته از راه رفتن وف ی هم دوباره اتاقو گز م ی وگاه ستادیا یکنار پنجره م یشکست. گاه
سرشو به دو   ؟یدیرس یا جهینت نیهمچ هیشد که به   ینشست: چ  دایاز قبل به سا کتری کردن، نزد

دفعه  هیحوصله اش کرد صداش   یب  دایزده؟ ناراحتت کرده؟ سکوت سا یحرف   یطرف تکون داد: کس 
ن  یشد. تو ا  یم وونهیداشت د دای بگو؟ ازسکوت سا یز یچ  هیبزن؟   یحرف هیانداخت تو اتاق: ِد  نیطن

عالقه رو بروز    نیشد هرچند ا یکرد وعالقمند م  یاعتماد م دایپنج ماه عقدشون کم کم داشت به سا
  یکی  یکی انگار کلمات  د،یازهم پاش دایسا یحرفها دنی داشت! با شن  یداد ومحتاطانه گام برم  ینم
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که  بود نی ! فقط تفاوتش در اگهیدختر د هیاز  یا گهید  ۀشدند که به سرش زده باشند، ضرب  یپتک
بود   یکیهم تو زر ازآب دراومد اونم  دایشد! سا  یفکرکرد وچ ی دونست چ یرو نم  دایسا میتصم لیدل
احساس کرد هر آن درحال  کهی شده بود طور  شتریخودش. سردردش ب  یهمجنس ها نیع

نداشت   ییکرد که انتها  یسقوط م  یشد انگار داشت تو چاه اهیس زیمنفجرشدن است. کم کم همه چ
 بند نبود... ییجا هودستش ب

. زدندی داشتند حرف م گهیمسِن د  باً یمرد تقر هیبا  دایوسا زدادی چشم باز کرد.   یآروم یپچ پچ ها با
 زدادینسبت به قبل آرومتر شده بود.  دایکرد. سا یِسرم به دستش وصل بود. سرش همچنان درد م

  یدا به آنینگاه سا ؟یدارشدیگفت:ِا ب  یبا خوشحال ازی باز پا یچشما دنیکه روبرو نشسته بود با د
هم  دایقبل رو نداشت. مرد مسن بلند شد و اومد باال سرش وسا تیاون عصبان  گهیبرگشت طرفش. د

 .  سادیکنار تخت وا

  یم م،یش یباهم آشنا م  طیکه تو شرا هیبار نیدوم نی جون! ا دایهستم استاد سا یاسر ی من دکتر -
و آدم یگفت: خوب بلد  زدادینه تکون داد.  یبه معن ی نه؟ فقط سر  ای کنهیدرد م ت ییجا  یبگ  یتون

نگاه به پنجره داشت. دکتر   ازیخودشم پس افتاده بود که نگو. پا دایسا نیا چ، ی! حاال ما هیبترسون
حالت بده حتمًا بگو.   یوقت احساس کرد هیهستم اگر نییگفت: من تا تموم شدن سرم پا یاسر ی
مجبور   ازیبرقراربود. باألخره پا  نشونیب  یطوالن باً یرفت. سکوت تقر  رونی هم دنبال دکتر از اتاق ب زدادی

 سکوت بشه.  نیا ۀشد شکنند

 تو اتاق پخش بشه.  شتر یتا سرما ب  دیبلند شد... پرده ها رو کش دای چقدرگرمه؟ سا نجایا-

اش   دهیخشک  ینگاهش کرد لبها قهیکنم. اومد نشست لب تخت چند دق  ادیکولر رو ز ۀتونم درج ینم-
کوه پرت   هیدلخور بود اما جوابشو داد: انگار از  دایازسا نکهیکرد: حالت بهتره؟ با ا یم شیدلشو ر
که  بودمخوام، فراموش کرده  یزد وگفت: معذرت م  ای دل به در دایخسته ام! سا یل ی! خنیی شدم پا

 هستم. یلعنت  یمار یکه دچار چه ب یبنداز  ادمیخوام هر دفعه  یاومد: نم  دایسندروم... وسط حرف سا

!  ازیسکوت شد: پا نیقدم شکست ا شیپ دایشون شد. سا  نیخوب آروم باش! دوباره سکوت ب یل یخ-
  رونیاز دهنم ب یچ دمیبودم که خودمم نفهم  یاونقدر ازدستت عصبان  یعنیخورده تند رفتم!  هیمن 

  ییپررو  یلیباال رفت: حاال من مقصرم؟ خ   ازیپا یابرو یتا هی. یاومد که البته مقصرش خودت بود
  یرو به باز   ازی پا ۀختیبهم ر یدستش ناخواسته موها  دا،ینشست رو لب سا  ی! لبخند کمرنگادیسا

 نگو نه! یمقصر  گمی م یگرفت وچشم از صورتش برنداشت: وقت 
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   ؟یدون  یآشفته بازار م نیکردم که منو مقصر ا کاری بدونم چ  دینبا-

از شرکت زدم   یچطور  دمینفهم خت،یمنو بهم ر یلی خ  یعنیکه بهم برخورد،  یزد یحرف   هی روزید-
  رمی شده بود خواستم با عمه تماس بگ  کیبه خودم اومدم که هوا تار  یزمان رم،یو دارم کجا م  رونیب

  نهاخواستم ت  یرفتم فقط م یراه م  ابونهایتماس گرفتن، تو خ  الیخ  یتموم شده بود ب میشارژ گوش 
دوباره به حرکت دراومدند:   دایخوش فرم سا  یاشت. لبهابرند  بای چشم از اون صورت ز ازهمی باشم. پا

  یخونه بودم، منتظر شدم تا بر  یپشت درخت روبرو شبویدرخونه! تموم د دمی ساعت دو رس شبید
  یعصبان ! اونقدر از دستت یجمع کنم وبرم آپارتمانم که ازشانسم خونه بود لمو یوسا  امیشرکت تا ب 

 یجور  هیخواستم با اون حرفها  یم  یعنیگفتم  یاومد م  یرو زبونم م  یبودم که ناخواسته هرچ
 برسه. نجایکردم با حرفهام کارت به ا یفکرنم  چوقتی کنم، ه یخودمو خال 

اومد؟   یم نی آسمون به زم یزدیاگر از اول حرف م ؟یکه زبون بازکن ین یحال بب  نیمنو تو ا دیحتمًا با-
  ادیدلش م  یهول کرده گفت: نه نه به خدا! ک دایسا ؟ین ی بب تی وضع نیمنو تو ا ادیم خوشت  نکهیا ای

 حرفش بود.   ۀهمچنان منتظر ادام ازیکه... پا

 گهینازک شو بهم گره زد: د یابروها یف ینگاه کرد. اخم ظر  ازیبار پا طنتی ش یبه چشما دایسا ؟یکه چ-
خودشو حفظ و به سرم   یکرده نخنده پس ظاهر جد  یسع ازی نداشت. پا یپررو نشو! حرفم ادامه ا 

! شهیتموم انداخت: نچ! نم مهینگاه به سرم ن  هی دایسا  ؟یاز دستم جدا کن نویا شهیاشاره کرد: حاال م
 تا تموم بشه. یصبرکن  دیبا ستی ن  یسرم معمول هی نیا

 نداره! رخاصی! خاص وغگهیسرم سرمه د-

 . ندازهیترم منو م نیحرفو من بزنم و استادم بفهمه که ا  نی! اگر ایگیتو م نویا-

 به کالسهات داره؟  یسرِم چه ربط -

 ازم خواست من درمانت کنم. یمن  ضی آخه تو مر-

 توأم؟   یشگاهیمگه من موش آزما-

سرم رو   نی باشم زود ا تیشگاهی خوام موش آزما ی: من نمرسرش ی فعالً آره! دست آزادش نشست ز-
 .اریاز دستم درب
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بحثش بشه پس   دایدوباره با سا دیترس  ی. میخور  یتموم نشده از جات تکون نم  ی! تا وقتخودیب-
نکرده بود  شیچند ساعت پ  یاشاره به دعوا دایسا نکهیو حرف نزدن. از ا  یرفت تو فاز بداخالق

که باهمه  هیاون دخترتجربه کنه؛  دایخواست شانس شو با از دست دادن سا یخوشحال بود. نم 
 .شیمار یبااخالق بد وب  یکنار اومده بود حت  زشیچ

 .  یناز دار  شی ماشاءا... از صدتا دختر ب-

 تو؟  ایمن -

 تو!-

 .یبد  لمیتحو یبدتر  یترسم دوباره به بهت بربخوره وحرفها یخوام باهات کل کل کنم م  ینم-

از   یخواست  یم یراست  ی: حاال راستدیپرس  دیبا ترد  ازی. پایتر  نیسنگ ی! حرف نزن ازیپا یرو دار  یل یخ-
 ظاهرًا رفت تو نقش فکرکردن. دایسا ؟یبر  نجایا

 نه؟  ای امیتونم باهات کنار ب یم نکهیفکرکنم، ا دیاووووومممم! با-

فاصله گرفت. با   ازیاز پا دایاومدند داخل. سا  زدادی... در اتاق باز ودکتر و گهیبار د هی دایسا نیبب -
رو    ازیپا گهیبار د هیزد: راحت باش دخترم!  یدار  یاستاد! استادش لبخند معن د یفت: ببخش خجالت گ 

گفت: چند   دایخوبه! رو به سا  زی گفت: شکرخدا همه چ شی عموم  تیاز وضع نانیکرد اطم نهیمعا
: ستادیا دایسا  ی... روبرورونی تکون داد وبا استادش رفت ب یسر  دایکارت دارم. سا نیی پا ای لحظه ب

از استرس    دیشوهرت با ه،یچ شی ماری دخترم! من با دوست شوهرت حرف زدم اون برام گفت ب نی بب
وارد   یا بهش شوک بدی تونه جون آدمو به خطر بندازه،   یخبر بد م   هیوقتها  یواخبار بد دور باشه گاه 

 نیا ۀ دربار شتریب  دیبه خاطرهمسرت با یخون  یم ی پزشک  یتو دار  ست،یاصالً خوب ن  نیبکنه وا
 گهیکنم به هرحال مواظب باش د ینم  غیدر ادیهم از دست من بر ب یهر کمک  یمطالعه کن یمار یب
 . فتهیاتفاق ن  نیا

 .  دیچشم استاد! ممنون که خودتون رسوند-

 .یدار  اقتشوی بذارم چون ل  ارشینخبه دارم که حاضرم تموم دانش خودمو دراخت  یدانشجو هیمن -

 ممنونم استاد.  یلیخ  یل یخ-
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  یکن آرومش کن  یهم بشه توسع  یوخسته اس ممکنه عصبان حالی مدت ب هیرو به شوهرت برس تا ب-
 . یکارکنی چ یدون یم گهیبشه، مواظبش باش د یعصب  نیازا شتر ینذار ب

 درحال حرف زدن بودند. ازی وپا زدادیتا دم در بدرقه اش کرد و برگشت باال.  دایبله استاد!... سا-

حالش ازمنم بهتره!  نکهیکرد: ا داینگاه به سا هی زدادیاستراحت کنه.  ضیوقتشه مر گهیخوب! د-
  زدادی. ومدهیبهارگل درن یتوهم برو شرکت تا صدا زدادیگفت:  وکتیدرحال درآوردن آنژ دایسا

بهش رفت: خجالت بکش! فردا اومدم شرکت   یچشم غّره ا ازی زد: خوش بگذره! پا ازیبه پا  یچشمک
 شرکت؟   یبر   یتون یگفته فردا م  یبا تشر گفت: ک  دایسا ؟یچ یعنی یو باز پرر یفهم  یم

جناب  دیبر ینم فیتشر یی! تا من نگفتم جاری: نخساد یدست به کمر روبروش وا دایخودم! سا-
رفت.   رونیواز اتاق ب  رونی شرکت تا ندادم بندازنت ب یکرد: توهم بهتره بر  زدادی! با اخم رو به امهریک
 ش؟ خورد  شهیمن عسل هم نم هیکه با  یکرد کارشی بود چ  یداد باال: چقدرعصبان ییابرو زدادی

 .ارهیهم سر تو ب ییبال هیسراغت وگرنه ممکنه  ومدهی تا دوباره ن  یبهتره بر -

 برم.  ایدن نینشدم که با دست زنه تو ناکام از ا ری ازجونم س-

 اظب خودت باش... براش تکون داد: مو یعقربه! تو هوا دست  شین  ستیزبون ن -

                      ********************************************* 

اومده و  رونیدوخت که از در زندون ب  یسرش جا داد وچشم به مرد یشو رو  یآفتاب نکیسلمازع 
نگاهش   ی شد ورفت طرفش: آقا چاووش؟ چاووش سؤال  ادهی پ نی کرد. جالل ازماش یاطرافشو نگاه م

بعدًا  می درخدمت باش  دییدراز کرد: بفرما  نیشناسم؟ جالل دستشو سمت ماش  یشما رو مکرد: من  
 رفتن مردد بود.   یو برا دید یبار بود که جالل رو م  نیرفتن اول یهستم. برا  یک  یفهمیم

مکث   هیچاووش هم بعد  ن،یرفت طرف ماش دیتعلل چاووش رو د یدوستم. جالل وقت هی! دینترس-
جالل افتاد. هنوز  ۀرچونی دنبال جالل راه افتاد. درعقب براش باز شد. نگاه چاووش به زخم ز یطوالن

نشست. جالل   ریبود. با تأخ  ستادهی. جالل همچنان منتظرش انی نشستن داخل ماش یمردد بود برا
چشماش زد. از زندون که دور    یرو  نکشوی رفت نشست پشت فرمان. سلماز ع  یدر رو بست و تند

  یم ینگاهش کرد: حوصله کن نهی جالل ازآ د؟یهست یبپرسم شماها ک  شهی: م  دیووش پرسشدند چا
 برسونمت.  یر یحاال بگو کجا م   یفهم
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گوشه  هیبه شهر    دهی. اتوبان رو پشت سرگذاشتند. نرسدیکن ادهیپ  ییجا هیبود منو  رتونی هرجا مس-
  نیجوابشو بده از ماش نکهیجالل بدون ا ؟ینگه داشت  یچ ی: براد یپارک کرد. چاووش پرس نویماش

  کاریبا من چ د؟یهست یجلو نشسته بود نگاه کرد: شما ک   یکه رو صندل یشد. چاووش به زن ادهیپ
از   یک یدون  یبرگرده شروع کرد به حرف زدن: م نکهیسلماز بدون ا  د؟یشناس  یمنو از کجا م د؟یدار

 رو.  رخشینم  یحت  دید یزن رو نم ۀافی آورد؟ چاووش اصالً ق رونتی زندون ب

 ؟ یک-

  هیپرداختم تا تونستم  یادیز  ۀنیکه بهت داده بودند دوسال به همراه شالق بود، هز یمن! حکم -
منظورمون گرفته  دوارمیهم نبود ام یکار راحت  نیهمچ  رونیب  ارمتی ب یاز اون هولف دون یجور 
 .یباش 

حاال بگو   رهی گ یخدا موش نم  یمحض رضا  یگربه ا چی ه یعنی!یدونم عاشق چشم وابروم نبود یم-
 ؟یذار یومنت شو سرم م  یکرد نهیهمه هز نیکه ا یخوا یازم م یدرعوضش چ نمی بب

 . یر ی گ یمطلبو م عیسر ادی خوشم م-

 . ادی باحساب وکتاب خوشم م  یمن از آدمها-

 .میمورد باهم تفاهم دار هی نیتو ا-

 ؟یخوا ی مقدمه رفت سِراصل مطلب: تو هنوز اون دختره رو م یسلماز ب  ؟یخوا  یم یچ  ینگفت-
 . دیچاووش منظور حرفشو نفهم

 کدوم دختره؟ -

 دش؟ ی شناس یچاووش درهم شدند: شما از کجا م  ی ! اخمهاامهریک دایسا-

 نه؟ ای  ینداره! فقط بگو هنوز خواهانش هست یبه تو ربط  گهیاونش د-

 خوامش! منظور؟  یمعلومه که م-

 چاووش جالب شد.   یبرا  هی. قضمیمعامله بکن هیهم  خوام با یم-

 ؟یمعامله؟ چه معامله ا-
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 تو به من کمک کن منم به تو.-

 ؟ یچ یعنی-

 خوام.  یکه م یز یمنم به اون چ  یکنم تو به عشقت برس  یم یمن کار  یعنی-

 شما داره؟ یبرا یکمک کردن من چه نفع د؟یبهم کمک کن دیچرا قصد دار-

 نداره! یاش به تو ربط هیبده بقتو فقط جواب سؤالمو -

 د؟ یکن یکمکم م  دیبدونم چرا دار  دینبا-

شو که به تو   یسؤاالت الی خیپس ب یبهت کمک کنم تا به عشقت برس  یخوا  یآقا پسر! اگر م نیبب -
رسونه حاال فقط   یم میخوا یکه م  یز ی ما رو به اون چ یکار هردو  نیقدر بدون ا نیهم ستندی مربوط ن

 خورده فکر کرد. دوباره شک افتاد به جونش.  هینه؟ چاووش   ای یکلمه بگو هست هی

 سر رفت.  هودهی سؤاالت ب نیسلماز با ا ۀحوصل  ست؟یتو کار ن یاز کجا مطمئن باشم کلک-

همون طور که من بهت اعتماد کردم!   یار ی بدست ب دیاعتماد رو خودت با ستیدر کار ن  ین یتضم چیه-
 خبر به جالل بده. هی یقبول کرد شنهادمویر پاگ

 ه؟ یجالل ک-

 . رونهیکه اون ب  ییآقا نیهم-

 خبرتون کنم؟ یاونوقت چطور -

 ادهیحاال هم پ ،یفکرهاتو بکن  یسراغت فقط دو روز وقت دار  ادیجالل م یتو دنبالم بگرد ستین ازین-
 وجالل سوار شد و حرکت کرد...  ادهیپ  نی. چاووش از ماشیر ی بگ یدرست میتصم  دوارمیشو فقط ام

 یگونه  یبوس رو  هی زی غذا؟ درخشان طبق معمول قبل از نشستن سر م نیشد ا  یدرخشان پس چ-
بارآخر بود بهت   نیبهم دست بزنه ا  یکس ادی اخم کرده گفت: چند بار بگم خوشم نم ازینشوند. پا ازیپا

 کرد. شیکار شهیعادته نم  زمیاومد: عز ازیاپ یعشوه برا ه یتذکر دادم. درخشان 
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.  ادیهست ومطمئنًا تو هم خوشت نم لمیکنم که برخالف م  یم یوگرنه کار  ی پس بهتره ترکش کن -
  یا نبارگوجهیبلوندشو ا ینگاه به سر و وضعش کرد موها هی ازیدرخشان بشقابشو پر برنج کرد. پا
 داد. یدراز نشون م شتریپشت سرش بسته بود وگردنشو ب 

.  نمتیوضع بب  نیخوام با ا ینم  میعقد نکرد کهیدرخشان من با پوشش تو مشکل دارم تا زمان-
  تیزیچ هی امروز  یر یگ یم رادیا ز ی ر هی ؟یدرخشان قاشق شو تو بشقاب انداخت: چقدر بداخالق شد

درهم فرو   شتریگره ابروهاش ب  دایبا آوردن اسم ساجونت دعوات شده؟  دا یها؟ نکنه باسا شهیم
 ار؟ ی: چند بار بگم اسم اونو ندرفتن

وبگم چشم! من درخشانم!   نییبز سرمو بندازم پا  نیع یگفت  یهرچ ستمین دای! من مثل ساازی پا نیبب -
  میبش کی شرکت و قراره باهم شر رعامل یدونم! مد یوسط حرفش اومد: م  از ی درخشان ابتکار!... پا

  دوارمیام میدینرس  یتوافق چی وهنوز به ه امهرهستمی ک ازیباشه منم پا ادتی همه رو ازحفظم پس 
دغدغه با   یخواستم ب یامشبو م هیبلند شد:  زغذای درخشان با حرص از پشت م ؟یمنظرمو گرفته باش 

روع کرد به غذا خوردن. درخشان از  راحت ش الیبا خ  از یبرام؟ پا یزهرش کرد  نیبب میهم شام بخور
 شد...   یداشت منفجرم ازی پا یال یخ  یب

جلوش: تا    زیم یقهوه شو گذاشت رو وانیکرد. درخشان ل   ینگاه م ونیزیکاناپه لم داده بود و به تلو رو
سرد نشده بخور! از حالت درازکش بلند شد وصاف نشست: دستت درد نکنه! درخشان لبخند دندون 

  یم برن  ازیخورد چشم ازصورت پا  یجرعه جرعه قهوه شو م کهی زد: نوش جونت عشقم! درحال  یینما
 داشت.  

 نجا؟ یا یایفردا شب هم م-

دختر  دایسا شت،یپ امی تونم ب یرو م بار هی ینره درخشان؟ من به زورهفته ا ادتیقرارمون -
 ؟یخوا ی بهم شک کنه م یخوا  یتو که نم  ه،یزهوش یت

 خوره.   یداره حالم بهم م یکار   یهمه مخف نیاز ا رون؟یب  رهیم  تیاز زندگ  دا یسا نیا یَاه! پس ک-

کنم  رونیب  میخوب دستم باشه تا بتونم اونو از زندگ ۀبهون هی دیبا گم،یهروقت موقعش بشه بهت م-
  عیقصدش سر دنیبا فهم  ازی خم شد روش. پا ساد،ی نه؟ درخشان بلند شد واومد باالسرش وا ای

 . دیخودشو کنارکش
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شدند: ازدست تو!  زونیدرخشان آو یشکراب بشه. لبها نمونی نکن ب ینه درخشان! بهت گفتم کار -
عابد وزاهد  رسهی ض ادامه داد: چطور به اون دختره اجازه داره به من مبشه؟ معتر یخواد چ  یانگار م

 ؟ یشیم

منو تو   ؟یحقمه اما توچ گهیتونم مخالفت کنم تازه اعتراض کنم م یمنه نم یهمسرعقد  داینچ! سا- 
تو دست   یک ی وقت  یحساسم دوست ندارم وقت وب  یلی مسائل خ  نیو منم رو ا میستی به هم محرم ن

تو   شویشد. لرزش گوش  یم ازدهی . نگاهش به ساعت رفت داشت ادیو برام نازوعشوه ب چهی وپام بپ
  زدی حرف م  یبا گوش کهی بود. به درخشان گفت ساکت باشه. درحال دایب حس کرد. درش آورد سایج

 نگاهش به درخشان بود.

 دا؟ یجانم سا-

-....... 

 .دی کم کارم طول کش هی-

-...... 

 شان ترش کرده بود.درخ  ۀافی. قامیباشه االن م-

-...... 

 خونه ام. گهیساعت د میتا ن-

-...... 

 ؟ی شد شب بر  یگفت: حاال نم  ی. درخشان با بدخلقبشی قطع و گذاشت تو ج ویفعالً. گوش-

 بود. دایکه؟ سا  یدیبرم د دیبا-

  ادین ای  ادیدختره اسم داره دومًا خوشت ب  نیبلند شد: اوالً ا از یخوره. پا یدختره بهم م نیحالم از ا-
  یم  یافسردگ دیشن  یکلمات رو م   نی. درخشان هر وقت ایصبر داشته باش  دیمورد با نیفعالً زنمه تو ا

 گرفت. تا دم در بدرقه اش کرد... 
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  نشیماش ینگران رو پله ها نشسته و چشم به درسالن دوخته ومنتظرش بود. با اومدن صدا دایسا
 ینشون م ازی پا یقدمها ی. دم درسالن منتظرش شد. صدارونیاومد ورفت ب  نیی پله ها رو پا عیسر

وخودشو انداخت توآغوش   دییاراده دو یشب ب   یکی قد بلندش تو تار دنیسالن شده. با د کیداد نزد
موضوع براش سخت بود   نیابروهاش تا آسمون رفتند. هضم ا دایسا ییهویکار نیاز ا ازیپا .ازیاپ

گونه   اطیرو لبش نشست، آروم و با احت یمورد رو. کم کم لبخند هی نیرو داشت اال ا  یز یانتظار هر چ 
کرده   ماومد واخ رونیب  ازیمن تنگ شده؟ ازآغوش پا ۀزد: االن باورکنم دلت واس یز ی ر ۀش رو بوس

خنده اش گرفت: حاال   دایکار سا  نیتا حاال؟ از ا یزد: دلم هزار راه رفت! کجا بود ازیپا ۀنیبه س یمشت
 رو؟  یزرگر  یدعوا نیا ایکدومو باورکنم دل نگران بودنت رو 

. تا دل نگران نشم یزدیزنگ م هی! از سرشب دلشوره افتاده بود به جونم حداقل  ازیپا  یالی خ یب  یل یخ-
بد به دلت راه نده باشه؟ من هرکجا باشم مواظب خودم   چوقتی شد: ه رهیخ دایبه چشمان نگران سا

 ختمونوباهم به سمت سا  یخواد نگران باش یمدت کارم تو شرکت طول بکشه نم  هیهستم ممکنه تا 
 رفتند...

  ازی شده. دست پاامتحاناتم شروع  امیاز فردا شرکت نم   ازی پا یقبل رفتن به اتاقش گفت: راست دایسا
خوام مثل   ی استرس شرکت رو نداشته باش م چیدر موند: تو فقط رو درست تمرکزکن! ه ۀریرو دستگ

 . یممتاز دانشگاهت باش  یدانشجو شهیهم

باعث قوت   ینجور ی ا شتیپ  امیامشبو ب یگرفتند: اگر بذار  طنتی برق ش ازیکنم. نگاه پا ینم  دتیناام-
پررو نشو! فکر نکن   گهیچراغ سبز بهت نشون دادم د هیرفت:  ازیچشم غّره به پا هی. شمیقلبت م 

ورفت   نبه دلت صابون نز  ادیبود ز یرارادیهست؟! نه جانم! اون رفتارم غ  ییخبرها هیبغلت کردم 
به   ازیباز شد... پا یاومد ناخودآگاه لب خودشم به لبخند یتا اتاقش م  ازیسرخوش پا ۀاتاقش. خند 

 تکون داد و داخل اتاقش شد...  یبخندش سر همراه ل

 ویکه قرار بود انجام بده. گوش  ییکرد به کارها یبود وبه درخشان فکر م   دهیتختش دراز کش تو
 تماس گرفت... زدادیبرداشت و با 

نقشه شون حرف   ۀرستوران نشسته بودند وداشتند دربار هیسلماز رو قبول کرد. تو  شنهادیپ چاووش
 خاموش کرد.  یگار یتو جاس  گارشوی زدند. سلماز ته س یم
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اگر نقشه مون لو بره   یفقط مواظب باش دسته گل به آب ند گه،یرو جالل بهت م  شتریب حاتیتوض-
 .یدیتموم زحماتمون رو به باد م

   هستم. ی راحت مواظب همه چ التونیچشم خانم! خ-

  زی م یاز رو فشوی . بلند شد ککنهی به جالل بگو برات آماده م  یخواست یهرچ ، یداشت یخوبه! هرکار -
هم  یقهرمان باز  میبر شیطبق برنامه مون پ دیبا یکن ینم  یمنم سرخود کار  ۀبرداشت: بدون اجاز

 گفتم؟  یچ  یممنوع متوجه شد

 تنها موند...  الی فکروخ ای دن هیبله خانم ملتفت شدم. با رفتن سلماز، چاووش با -

باشه... جاش   دایسا یۀدرسها و امتحانات حواسش به تغذ ی نیبه پوران سپرده بود به خاطر سنگ  ازیپا
 حوصله شده بود.   یب  ازیپا یو تا حدود  یتو شرکت خال

 ؟ یایب یخوا یشروع شده نم ازجلسهیپا-

  یبلخ ی آقا گهیوارد اتاق جلسه شد. همه به احترامش بلند شدند. د زدادی!... به همراه  امیاالن م-
نبود. نگاهش به درخشان   یبه معرف یاز ی شناخت ون یشرکت طرف مقابل رو م  یها ندهینما ییودانا

نشستن از همه خواست   نیداشت. ح ینشسته وچشم ازش برنم  ییباز کنار دانا  شیافتاد که با ن
  فیشرکت خواسته که تکل سیی ر  میایوم میریم میماهه دار هی: االن شروع کرد ییدانا ی. آقانندیبش

شرکت شما رو    فیتعر یول میقرارداد ببند گهید یبا شرکتها میتونست یمون امروز مشخص بشه م
: روال کارکردن با شرکت  ازگفت ی. پادی پامون ننداز یسنگ جلو گهیکنم د یخواهش م  میدیشن  یلیخ

  سکیر ه یخودش   نیقرارداد ببندم ا عیهست سر سی که تازه تأس  یبا شرکت میتون  ینم نهیمن هم
کنم. درخشان گفت: البته حق باشماست   یم تی رو رعا  اطیجوانب احت شهی بزرگ هست منم هم 

ازطرف ما   یکم کار  چیه میدی! ما بهتون قول میطوالن  نقدریا گهینه د یعقله ول ۀشرط الزم اط،یاحت
 نیزد: منم چن یز ی لبخند ر ازیدر رفت و آمد بود. پا ازیدرخشان وپا  نینگاهش ب زدادی. رهی نگصورت 
اما   میکن یقرارداد، ما موافقت خودمون رواعالم م  یکه برا نهی! حرف من ازینکردم خانم عز یجسارت

. مخودمو دار لیباشم چون دال کی شر یبودن شرکت! بنده دوست ندارم با کس  میشراکت درسه  یبرا
 . میباش کیتو شراکت هم شر میما انتظار داشت یدرخشان درهم رفت: ول  یسگرمه ها

  نمیالبته نظر معاون رمیگ یرو من م  یینها میشرکت منم وتصم یشرمنده خانم ابتکار! سهامداراصل -
  نیا دیگیزد: مگه شما نم یشدن تو شرکت مخالف هستند. درخشان پوزخند می اونها هم با سه  نهیهم
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اموال مال  نیا د؟یکن یتون مشورت م  نیهست با معاون یاز یشرکت مال خودتونه؟ پس چه ن
با طعنه گفت: من   ازیپا  امهر؟ی جناب ک گمیتونند نظر بدن، درست م ینم گرانیقاعدتًا د تشماس 

  یکارمینداره حاال چ یارتباط  یبه کس نیوا رمیگ یم میاموالم تصم  ۀهرجور دوست داشته باشم دربار
  دی. درخشان گفت: بادیوقتمو هدر ند نیازا شتریدر خدمتم اگر نه ب دیقرارداد ببند دیاگر حاضر د؟یکن

  تی هم به تبع یوبلخ  ییکنم. درخشان که بلند شد دانا ی حرف بزنم دراسرع وقت خبرتون م سمییبا ر 
کنند. درخشان دلخور از حرف   یم  ییشما رو راهنما یکوشک  یگفت: آقا ازیاون بلند شدند. پا

 کنم...   یگفت: تا دم در بدرقه شون م زدادیبا اجازه!  می: خودمون راهو بلدازگفت یپا

  ی! نمیشراکت  رو قبول کن نیزنند تا ا یم یکه تا اون موقع ساکت بود گفت: دارند به هر در  یجهان
  ۀبلند شد ودکم ازی. پایمراقب باش  دیبا  یلیخ  هیجور  هیانگار  ادی خوشم نم ادی زن ز نیدونم چرا از ا

 کنم.  ی م کاری دونم دارم چ یم  ،یجهان  یکت شو بست: منو دست کم گرفت

 من درخدمتم. یدار  ازیبه مشورت ن یوقت احساس کرد هیاگر -

 . ادیاونم ز دهیاز تو به ما رس  شهیهم-

 . ازخانیاس جناب پا فهی انجام وظ -

 بهم خبر بده. یخوام حواست به ابتکار باشه دست از پا خطا کرد فور  یم-

 برم به کارهام برسم.  دیبا یبا بنده ندار  یچشم! امر -

 ... یبر   یتون یممنونم م-

خسته از کار روزانه و   ازیعقب افتاده رو انجام بدن... پا  یموند شرکت تا کارها  زدادیبهارگل به همراه  
  کارکنهیچ  دیکرد با یدوش داشت فکر م  ری . زرهی دوش بگ هیداشت ورفت مزخرف، حوله شو بر ۀجلس

 از؟ی رو از پشت درحموم اومد: پا دایسا یقرارداد رو به نفع خودش تموم کنه. صدا طیتا شرا

 بله!-

 اتاقم کارت دارم.  ایب رون ی ب یاز حموم اومد-

 دوباره برگشت اتاقش...   دایباشه. سا-
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برطرف نشده بود دلش  شی با دوش گرفتن خستگ یحت  نکهیبود. با ا دایساعت بعد اتاق سا  مین
وسط اتاق   ازی گردونش برگشت طرفش، پا یبه اتاقش با صندل ازیبهش نه بگه. با اومدن پا ومدین
 یکرد. اخم آلود بلند شد ورفت سمت کمد، حوله ا یآب چکه م  سشیخ یبود و از موها  ستادهیا
  دای. حوله رو ازدست سایخور  یسرما م ینطور یتو خشک کن اسر ری وگرفت سمتش : بگ  ردآو رونیب

  زیم یرو یپخش وپال  یبه کتابها یرفت نگاه  رشی تحر زی گرفت درحال خشک کردن سرش سمت م
 کرد.

 هنوز امتحاناتت تموم نشده؟-

 حوله رو ازش گرفت.   دایلب تخت نشست وسا ازیمونده. پا گهید ینه! چندتا-

 . سادیوا ازیپا یحرکت روبرو هیگردونش نشست و با  یدلدوباره رو صن ؟یداشت  کارمیچ-

سروکار دارم منم بهش گفتم   ییمایکنم با چه مواد ش ی که کار م  یتو شرکت دی امروز استادم ازم پرس-
خوشحال شد ازم خواست باهات   یل یهست خ ییدارو ییمایکارت مواد ش یاز شاخه ها یکی

رفت باال: اون از کجا    ازیپا یابرو یتا هی. طبق عادت دی مالقات داشته باش  هیهماهنگ کنم تا با هم 
 نیاز ا  ازیگفت: من بهش گفتم. پا یرچشمی انداخت و ز نییسرشو پا دایسا  ه؟یدونه کار من چ یم

 خنده اش گرفت.  دایحرکت سا

 بزنه؟   حرف یچ  ۀخواد دربار  یحاال م-

 بذاره. دایداد سر به سر سا یقلقکش م  یحس هیبه من نگفت.  یز یدونم چ ینم-

 جا خورد.  ازی حرف پا نیاز ا ؟یاگر قبول نکنم چ -

  ؟یشیداشته باشم ناراحت م یاگر نخوام با استادت مالقات  یعن یخم شد:  دای سمت سا ؟یچ یعنی-
هرچه  یکرد  یمالقات رو قبول م نیاما کاش ا شمیگفت: ناراحت نم نحالیبا ا  رشدی دلگ ازیازحرف پا

 هیوسط چه کاره ام  نیمن ا  یست ین یتو راض  یدارم، خوب وقت یستیباشه استادمه وباهاش روبا
 یبود صدا یبار  نی دوم نیمتعجبش کرد ا ازیبلند پا ۀخند ه؟یچاره چ یقبول نکرد گمیبهش م یور ج

 دایبه سا  یطوالن  باً ی مدت تقر هیشد   یبه لبخند آروم لی . خنده تبددید یرو م از یپا دن،یاز ته دل خند
 نیازا شتریب ومدیدلش ن  ازیبگم؟ پا  ی: به استادم چد یزل زدن پرس نیمعذب از ا داینگاه کرد. سا

 بار خاص شد.    نیاول  یکنه. نوع نگاهش برا تشیاذ
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  ازیبار پا طنتیاورانه سرشو باال آورد به نگاه ش ناب دایناهار خوبه؟ سا یجمعه استادتو دعوتش کن برا-
استاد خوش   نیبا ا  شتریخوام ب  یکرد: م نیی باالوپا یآروم سر  ازیپا ؟یقبول کرد یعن یشد:   رهیخ

 ازش خوشم اومد.  دمشیبار که د نی اخالقت آشنا بشم اول 

 ؟ ینداز یم کهی ت-

 .گمیم یدارم جد دا،ینه به جون سا-

 ممنونم ازت.  -

 میر ی مدت م هیمو انجام دادم! در ضمن امتحانتت تموم بشه  فهیوقت ازم تشکرنکن وظ  چیه-
وبا پا   زدیبود با دست پس م  ازیپا  ۀدوگان یرفتارها جیگ  دای. سایعوض کن ییمسافرت تا حال وهوا

 نیکرد ا یسرگردون بمونه. فکرشو نم  دایشد سا ی رفتارهاش باعث م نی وهم دیکش  یم شیپ
دادن نبود اون لحظه احساس کرد  شنهادیکه اهل پ یاز یبهش بکنه اونم پا ازیپا  یروز  هیرو   شنهادیپ

 گه؟ید زدادی ! با عمه وهیخودشو گرفت: فکر خوب  جانیه یرو بهش دادند. جلو ای تموم دن

 آره!-

دونست چرا به  یخاص شد. نم  ازی. دوباره نگاه پامی ازداریمسافرت ن هیهمه مون به  از؟یپا هیعال-
که  یدختر  شه؟یاش زده بود کم کم داشت عالقمند م   نهیدست رد به س شیکه شش سال پ  یدختر 
  یشکست اونم به جرم دوست داشتن، حت یکرده وغرورشو لگدمال کرده بود دلشو بدجور   رشی تحق

عقد    ۀموافقت کرد وباهاش سرسفر دایسا نحالیبا ا اره،یاون شب اشکهاش نتونست دلشو به رحم ب 
شد   یم  شونشیحال پر ختنی باعث بهم ر نیبود وبس! وا یعقد قراردا هی عقد  نینشست اما ا

تو  دایبمونه وشانس شو با بودن سا  زشی همه چ یخواست پا یم کشه،ی باخودش عهد کرد پا پس نم
  رونیاز افکارش ب دایگفتن سا  از ینداشت. با پا یهرچند درخوب بودن اون شک  هامتحان کن یزندگ

 اومد.

 بله!-

از االن گفتم  مینی رو بب گهیممکنه کمتر همد یحت شهیدارم کارم سخت تر م یکارآموز  ۀدور گهیسال د-
 .  ادین  شی پ یکه بعدًا دلخور 
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زد وگفت:   ی ح یت باش. لبخند مل االن فقط به فکر امتحان  میزن  یموقعش که شد درباره اش حرف م -
 ؟ ی: ناهارخوردد یبلند شد، پرس  ازی. پایکن یممنون که درکم م

. اخم کرد وگفت: چند باربگم به خودت  نهی کنم حجم درسهام سنگ ینم دایوقت خوردن پ یعنینه! -
 کرد.  یقند تو دلش آب م ازیپا ی . نگرانیفتی از پا م یبر  شی پ ینطور یبرس؟ ا

 .میباهم بخور یایامروز منتظرت بودم تا ب-

گاو رو درسته قورت بدم. به خودش جرأت داد و دستهاشو ازهم باز کرد   هیگرسنمه که حاضرم  نقدریا-
فرورفتن   یمردد برا  دای. سازهیرو بهم بر  ایآرامشش دن یداشت که حاضر بود برا  ییدایو چشم به سا

تعلل   دایکرد. سا ادراجازه رو ص ازیمونده بود. لبخنِد پا  د،ی د یم  ایدن یجا نیکه اونو امن تر یدر آغوش
  قینفس عم هیکه عاشقش بود، با  یگرفت، مرد ینتونست... آروم درآغوش گرم مردش جا زیرو جا

به سر   ایبود انگار درخواب ورؤ یروز  نیهمچ  هیشش سال منتظر   د،یعطر تن شو با تموم وجود بلع
  نیکرد تا ا  یشروع م  ییازجا دیکه درونش بپا شده بود سخت درجنگ بود با   یازآشوب ازیبرد. پا یم

که اجازه داد  یهم به تنها مرد دای . سادایبهتر ازسا یو سرکش رو آروم کنه وچه کس رانگریطوفان و
حس اعتماد به اون نهال تازه  شد،یلمسش کنه ناراحت نم ازیپا نکهیبود، از ا از یبشه پا  کیبهش نزد

مشکل داشت، با   بهیغر یکرد اما همچنان با مردها یداشت آروم آروم در وجودش رشد م بود که یا
 بود... دهیخوب فهم یل یخ نویا ازیشد و پا یناامن م  یبه آن ش یایو دن دیپر   یرنگش م دنشانید

 وانیل  ازیشد. پا ازیچونه اش زد ومحو خوردن پا ری خورده شو کنار زد دست ز مهی ن یبشقاب غذا دایسا
پهن تر شد: به   دایلبخند سا  ؟یکنی نگاه م  نطوریا ی: به چد یدوغ شو کنار بشقابش گذاشت وپرس یخال

اشاره کرد:   دایسا باز غذا رو تو دهنش جا داد، لقمه شو که قورت داد به بشقا یا گهیقاشق د ازیتو! پا
 یهمه چ  پوران عصر، ازبس نیبا حفظ لبخندش گفت: ا  دای! ساینخورد یز ی حواسم بهت هست چ 

 غذاخوردن نذاشته برام.   یبرا یی جا ختهی تو حلقم ر

لبخند رو گرفت: مگه بار   یجا  یفی ! من ازش خواستم حواسش بهت باشه. اخم ظرکنهی م یکارخوب -
 حرفهام.   نیهم داشتم پوست کلفت تر از ا نهایسخت تر از ا یمن روزها دم؟یاولمه دارم امتحان م

خوام.   ینم  یفرق کرده گفته باشم منم زن الغر واستخون تیعاون مال گذشته بوده اما االن وض-
تو   اناً ی! من تو کشتن روح آدمها ُاستادم احازیپا  نیبب ؟یرشد ی: نکنه ازجونت سد یتوپ ازیمعترض به پا

 آورد. دایسا یلبها یلبخند رو دوباره رو ازیپا  ۀخند  ؟یهام باش یازقربان یکی  یخوا یکه نم
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اال  ادیبهت م ی: همه چدیودست ازخوردن کش دیته کش ازیپا ۀبهم بخنده؟! خند ادیچه خوشش م -

 ؟یچ  یهام شد یاز قربان  یک ی تو  واگر–! یآدمکش

 .اد یکارها ازش برنم  نیشناسم ا یکه من م ییدایسا یجرأت شو ندار -

 !؟یزن یمطمئن حرف م  یل یخ-

 ! ییفقط دوتا رون؟یب م یامشب، شام بر یایحاال م گمیمطمئنم که م-

 رونی ب یدور بزنم دومًا غذا  کیاوالً فردا امتحان دارم وهنوز نتونستم کتاب رو  ؟یرآوردیوقت گ -
  رونی ب میریم  یامتحاناتم تموم شد هر وقت بگ دمیبهت قول م ی! ول یدون یممنوعه وخودتم علتشو م

 . یخونگ یبا غذا یول

 ! یر یگ یسخت م  یادیز دایسا-

حواست بهت   ی! درسته سرم به امتحانت گرمه ول یر یگ  یتو دست کم مخود  یسالمت یادیتوهم ز-
ندارم   یشوخ   یاحدالناس چیبا ه تی توهم، رو سالمت ره ی کالهمون م یبر  یرآبیز یبخوا ازیهست پا

پس بذار   یخور  یرو م  رونیب یدونم غذا یم یستیروز درهفته رو شبها ن  هیباشه! اون  ادتی نویا
غذاهاشو خوشمزه  یبه پوران بگو کم ی! ول میباال اومدند: باشه تسل ازی پا یبسته بمونه. دستها دهنم

 خورم.  یمنم همون رو م دیخور یشما م  یبه بعد هرچ نیتر درست کنه وگرنه از ا 

 ندارند. یرادیا چیه ییکنم خدا ی! من ازشون تست م ییبدغذا یل یخ-

 . یبه هرحال گفتم که بدون-

 برات غذا درست کنم؟   خودم یخوا یم-

  شه؟یم-

 رو غذاهات وقت بذاره.   شتریب گمی باشه به پوران م یول ؟ یگرفت یتعارف کردم تو چرا جد هیحاال من -

 آورد. یبراش جذاب بود وسرحالش م  دایحاالشد! کل کردن با سا-

 منتظر نگاهش کرد.  ازیپا از؟یپا-
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! شهیقائم شدند و از جاش پا شد: نم  زی رو م  ازیپا یدستها  ؟یر ی شبوکجا م هیبپرسم اون  شهیم-
 هم بلند شد... دای! ساگمیموقعش برسه خودم برات م

رو رسمًا   دایجانم ناخوآگاه رو زبونش اومد که سا ۀکلم از؟ یبره اتاقش صداش زد: پا ازیپا نکهیاز ا قبل
 جمع وجور کرد.   یگومن  یجیخودشو از اون گ  عیسر ؟یزنی: چرا حرفتو نم د یمتعجب پرس ازیالل کرد. پا

 ترسم خواب بمونم. یکن م دارمیب گهیساعت د  هیکم بخوابم  هی رمیم-

 باشه!...-

  داشیشب پ ازدهیرفت و تا  یهرهفته بعد از شرکت م  ازیشب بود که پا هیهنوز رو اون  دایسا ذهن
دوباره  زهی بر رونی رو از تو ذهنش ب  یشد. سرشو محکم به دو طرف تکون داد تا افکار منف ینم

 حواسشو به درسش داد...

در  زدادی  ییبا راهنما  یبلخ یدرخشان به همراه آقا یعنیشرکت طرف قرارداد   ۀندی هفته بعد نما کی
  دیبه رنگ سف  بای ز یرگ با دکور بز یاتاق دید یرو م  ازیبار بود که اتاق پا ن یبودند. اول ازیاتاق پا

داد،  دست یاز مهمونهاش استقبال کرد با بلخ ازی اش خوشش اومد... پا قهی. از سلیوسورمه ا
بسنده کرد ودست درخشان رو هوا    یفقط به احوالپرس ازیدرخشان دستشو طرفش دراز کرد که پا

انداخت... هر چهار   نییکرد ودلخور دستشو پا یبه خودش تلق   یاحترم یرو ب ازی حرکت پا نیموند ا
رو پا   پا  ازیشده بود. پا دهی چ زی از قبل رو م ییرایپذا  لیزدند وسا  ینفر دورهم نشسته وحرف م

 درخشان گفت: بله.  د؟یتون حرف زد سیی : با رد یانداخت وپرس

 و جوابشون؟ -

که اصرار داشتند شراکت   شونیسرعت؟ ا نی: چطور به ادی کرد وپرس زی چشماشو ر زدادی قبول کردند. -
 کدوم؟  چیه  ایبودن باهم  میو سه

  یتهایموقع نیاز ا شهیبا شما رو از دست بدن آخه هم  ینخواستند افتخارهمکار  شونیا یدرسته ول-
تون قبول کردند با ما    سییبا ژست خاص خودش گفت: حاال که ر ازی. پاادینم  یهرکس ریخوب گ
  دکنند تا چن  یم میتنظ یجهان یشرکت آقا لیو وک  ی کوشک یکنند متن قرارداد رو معاونم آقا یهمکار 
  یط یشرا هیخودمون  یزد: به طبع، ما هم برا ی. درخشان لبخند ژوکوندرسهیبدستتون م گهیروز د

 ! ایجناب مهرک میدار
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ختم جلسه.  یعن ی نیم، حتمًا مطالعه خواهم کرد وابه همکاران   دیشما هم متن قراردادتون رو بد-
  ؟یای: امشب مدیاومده استفاده کرد وپرس  شی . درخشان ازفرصت پرونی باهم رفتند ب زدادیو   یبلخ

 ... زمی چشم رو هم گذاشت: آره! لبخند درخشان گشاد شد: منتظرتم عز نانی اطم یبرا  ازیپا

  کاریوچ رهی بار شبها رو کجا م هی  یچرا شوهرت هفته ا  یبدون دی: تو نبادیتوپ دا یبه سا یعصب  بهارگل 
  ؟یکه چشم وگوش بسته حرفشو قبول کرد  یهست یآخه چه زن کنه؟یم

  دهیم  حیبرام توض ویخوام تو کارش دخالت کنم تازه خودش گفت وقتش بشه همه چ ی عمه جون! نم-
 ومنم بهش اعتماد کامل دارم.  

  یک ن یبب  یدیسکته م تیالی خ یو ب  یخونسرد نی روز منو با ا هی دا؟یسا یساده ا نقدریتو چرا ا-
 گفتم؟!

دوست   یول  ارمیرو درب هیقض یدنبالش وته تو فتمیتونم ب یم ستم،یدور ازجون! درضمن من ساده ن-
به   یاحترام ی! ب ازیبه پا یاعتماد یب  یعن ی نیا ست،ین  یکار رو بکنم چون اصالً کار درست نیندارم ا

تا به  ذارمیتونم زود درباره اش قضاوت کنم، نه عمه جون! م یارزش براش قائلم ونم  یلیکه خ یمرد
 بده.  حی برام توض ویوقتش که خودش همه چ

  یاند، دلش بلغزه وبرا دهیهم گرگ آب د یامروز  یَمرده، دخترها ازیپا ؟یبفهم  یخوا یچرا نم  دایسا-
 گمیخودت م  یدارم برا زمی! عزید یو ازدست م ر  ازیبار دوم پا یتو خونده اس وبرا ۀبلرزه فاتح یدختر 

وقت   هی نکرده  یباشه، من نگران توأم که خدا  رونیب  روقتی باش! نذارشبها تا د ازیپا شترمراقبیب
  یخواست با حرفها  ینم دایحرفمو گوش کن وبرو دنبالش. سا  ایب  یبلند بش ینبارنتونیوا یضربه بخور 

از دست بده. دست بهارگل نشست   ازیبه جونش و اعتمادشو نسبت به پا فتهیب   دیعمه اش شک وترد
  هی ستیبد ن   یکار محکم  یخوام با حرفهام شک بندازم به جونت، برا ینم داجونیرو شونه اش: سا

  یر یتونه کار دستت بده، اگر تو جلوشو نگ یاشتباه دوباره م  هی یحواستو به شوهرت بد شتریکم ب
 سؤاالت مجهول تنها گذاشت...  یرو با کل دایو سا کنم یکار رو م نیخودم ا

عصر عمه اش   یحرفها یصفحه ازکتاب رو بخونه افکارش پ  هیاومد  یدرس نداشت تا م  یرو  تمرکز
  ازهنوزیوچشم به درخونه دوخت. ساعت از نه شب گذشته وپا ستادیرفت. کالفه کناِرپنجره ا یم

که   یدوست داشت نیبشه ب  یلیحا  یاعتماد یخواست ب   یبرنگشته بود درست مثل هرهفته. دلش نم
 داره،یبه سمتش گام برم اطیداره قدم به قدم وبا احت ازیگرفت. احساس کرد پا یجون م  شتتازه دا
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کرد  یوسع  زشیبرگشت طرف م  قینفس عم  هی. با  رهیفرصت رو ازش بگ  نیدوست نداشت ا
 کنه... یافکار پوچ و منف  ن یگزیجا افکارمثبت رو

  یکه هورمون دش یدست سف هی یبا دندونها  غشیسرخوش درخشان با اون رژلب قرمز تند وج ۀخند
  یمهارت خاص  یدختر در لوند نی. ارهی ازش چشم بگ ازیگذاشته بود باعث شد پا شیبه نما ییبایز

در  یکرده بود که هر مرد رینظ یرنگ اندام شو ب  یداشت انگار تو کارش استاد بود. لباس. فسفر 
گونه  میدر گوشش نس یی بای ز ۀساحر نیا ۀبود که زمزم  نییشد. سرش همچنان پا  یم میتسل  رشبراب 

  یدختر ساده ومعمول هیخودتو گرفتار  ستیتو ن  فیح یهست یتو مرد فوق العاده ا ازی نجوا کرد: پا
زوج   میتون یمنو تو م  ؟یکن  یو ولش نم  یدیش چسبداره که به  یدونم اون دختره چ ینم ؟یکرد

عطر زنونه اش موجب شد سرشو عقب   میومال  نیریش ۀح ی. رایمزاحم چیبدون ه میباش   یتخوشبخ
اون دفعه هم   یدرست حرف بزن دا یسا ۀگرفتار نشه: بهتره دربار یطناز  ۀوسوس نیبکشه تا در دام ا
به    یفیکج کرد واخم ظر یشناسنامه ام هست زنمه. درخشان گردن یاسمش تو کهیبهت گفتم تا زمان 

نفس   هی مسخره تموم بشه تا منم  یباز   نیکاش زودترا ادیوفادار خوشم م ی: از مردها دادابروهاش 
 یشد چشما کتریدنز ازی سبِز روشنش به صورت پا یپر ازلبخندش به همراه چشما یراحت بکشم. لبها

تر کرده بود.   یفضا رو احساس م،یمال یِ قیموس یدرخشان ثابت موند. صدا یچشمها یرو  ازیپا
.« ناخودآگاه چشماش بسته  ریزن فاصله بگ نیزد: » از ا  بشی شد ونه داریب یاش به آن  هوجدان خفت

 یچشما ف،ی بسته اش صورت ظر  یاون دختره غرق نشه. پشت پلکها ییبایدر ز نیازا شتریشدند تا ب 
 دایبه سا دیجون گرفت با وجدانش سرجنگ داشت:» نبا شی با اون اندام عروسک دایسا ۀری درشت وت

هوس زودگذر هست و بس! « به خودش اومد و سرشو   هیفقط  نیا ست،ین ن یحقش ا یکن  انتیخ
 نشه. یعصبان  یعقب برد سع

کارت ادامه  نیبه ا یبخوا ؟یبش  کیخوام بهم نزد ینم ت ی چند بار بگم تا قبل ازمحرمدرخشان نکن! -
  یکارش ناراحت شد وعصب  نیبودم. درخشان از ا شتیباشه که پ  یشب   نیامشب آخر دمیقول م یبد

 ازش فاصله گرفت.  

  نیا گهیفهمم د  ینم  م؟یباهم ازدواج کن ندهی ما درآ ستیمگه قرارن  یشورشو درآورد گهیتو د ازیپا-
  ه؟یچ یبرا یهمه َادا وَاطوار ومحافظه کار 

حد وحدود خودتو    یز یهرچ افتن ی تی قبل از رسم دمیم حی من اعتقادات خاص خودمو دارم ترج-
 گهیبوس د هیگفت:  زونیآو یهم تکرار نشه! درخشان با لب گهی! دیو به اعتقاداتم احترام بذار   یبدون
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  ؟یزدحرف  ستییبا ر   ی: راستد یپرس هودهیبحث پرتنش وب  نیفرار از ا یبرا از یتونم بکنم؟ پا یکه م
برگ از   گاریس هیچشم غّره بهش رفت وبرگشت سرجاش نشست، پا رو پا انداخت،  هیدرخشان 

 داد.   رون ی ب یبهش زد و دودشو حلقه ا یبرداشت و با فندک روشنش کرد پک محکم یگار یجاس

زانوها ستون شدند سمت   یفرسته. آرنج دستهاش رو ی آره! گفت متن قرارداد که آماده شد برات م-
وسط   نینقش خودش ا د؟یشرکت رو داده به شماها براش اداره کن ستییدرخشان خم شد: چرا ر 

 فرستاد. رونی زد و دودشو از تو دماغ ب گارشیبه س یا گهیپک د ه؟یچ

 .می دار یقدم هم برنم هیبدون اجازه اش  کنهیکنترل م  ویاز دور همه چ-

منو   غامیپ نیرو مالقات کنم ا شونی ا کیخوام از نزد یمن م یداره ول  نیآفر یجا ستییبه ر  یوفادار -
 حتمًا بهش برسون.  

  ۀبود. بلند شد وکت شو از رو دست دهیرس  ازدهیصاف نشست نگاهش به ساعت افتاد به   ازی حتمًا! پا-
.  ادیخبر بهم بده از انتظار خوشم نم  هیپس فردا  ایگفت: تا فردا   شدنیپوش نی مبل برداشت ح

  عتسا ؟ینی ب  یبا اشاره به ساعت گفت: مگه نم  ازیپا ؟یر ی م ی: دار دیپرس  یدرخشان ناراحت ونارض
 شده. ازدهی

 منتظر نگاهش کرد.  ازیپا از؟یپا-

 .میدیرو د گهیخسته شدم ازبس تو خونه همد رونیب  میشب باهم بر هی ایب-

 ؟ ی کج کرد وگفت: تا ک یباش! درخشان دهن تمیکم به فکر موقع هی! شهینم-

 !یموند یکرد: کاش شب م شیتا دم در همراه ؟یندار  یکه من بگم! کار  ی تا وقت-

 اما کم کم! خداحافظ میرس یبه اون شب هم م-

 تکون داد ورفت... یمواظب خودت باش! توهوا دست-

مطلق فرورفته بود. سمت    یک ینشه. سالن تو تار دار یازصداش ب یدرسالن رو بست تا کس آروم
 دایسا یبرزخ ۀافی برگشت با ق ی. وقتدیقرص معده درآورد و با آب سرکش هی خچالی آشپزخونه رفت از 

 زده مواجه شد.  هیبه اوپن تک  نهیکه دست به س

 کردم؟  دارتیب-
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من که بهت گفتم   ؟یدار یوقت شب ب نیتا ا یچ یقرارگرفت: برا  دایسا ی. اومد روبرو داربودمیب-
 یخودتم م  ؟یکنی کارمیچ یدار   ازی : پاد یزل زد وپرس ازی پا ۀخست ی. تو چشماینگران باش ستیازن ین

درک کن نگرانت بشم؟ حداقل  ی من عادت ندارم ازت سؤال کنم چون بهت اعتماد دارم ول یدون
هنوز ته قلبش   دایسا نکهیا یعنی  ینگران  نجوریدلش غنچ رفت ا دایسا یخودت باش. از نگران قبمرا

رو لمس کرد: ممنون از  دایسا  فیظر یدوست داشتنش داره. دستهاش شونه ها یبرا یز یچ هی
داره که االن   یاومدنم علت ریشب د هی نی! ایخوام فقط بهم اعتماد داشته باش  یم دایسا ت،ی نگران

 دایسا یتو چشما  یخواهم گفت. هنوز ترس ونگران  ویبدم به وقتش همه چ  ح یتونم بهت توض  ینم
مواظب خودم باشم.   دمیدختر؟ قول م ینگران  نقدریکش اومد: تو چرا ا شتریب   ازی. لبخند پازدی برق م

  چیه دیتا شش ماه نبا کهیدر حال  ؟ یرو نشونه گرفت: مثل االن که آب سرد خورد خچالی دایدست سا
کنم چون تو   یوقتها فراموش م  یخوب بعض-سرد!  یها یدنیچه برسه به نوش میرو لمس کن   ییسرما
 منم مثل تو باشم. یانتظار داشته باش دیمسائل هست نبا نیوحواست به ا یخون  یم  یپزشک

 توئه.   یبحث من سالمت یباش  خوام مثل من  ینم ازیپا-

 دایحواسمو جمع کنم خوبه؟ سا شتریب  دمیبعد قول م نی خانم ازا دایها؟ سا میافتاد یر ی بابا چه گ یا-
 . ستیگفت: قبول ن یهمراه با باال انداختن ابروهاش نچ کشدار 

 ! دا یبرم بخوابم؟ به خدا خسته ام سا یضمانت بدم که بذار  یچطور -

 ندارم، دارم؟!  یا گهید ۀحساب باز کنم چار  یرو قول جنابعال شهیخواد مجبورم مثل هم یضمانت نم -

: بفرما جناب  دیازسر راهش کنار کش دایسا دا؟یفهم! حاال اجازه هست برم بانوسا زیقربون آدم چ -
  یآشپزخونه دراز کرد ومحترمانه گفت: خانمها مقدم ترند! ابروها یدستشو سمت خروج ازی! پاامهریک

  اشک وشبهه داشت. ب یبود وجا دیبع  ازی ازپا یهمه دست ودلباز  نیا دندیبه سقف چسب دایسا
آن تو هوا معلق  هی دهیازآشپزخونه خارج شد به پله ها نرس ازیتعارف شو رد نکرد وقبل از پا نحالیا

کت شو   ۀ قی یرارادی. غرهی هست وداره از پله ها باال م از ی پا یرو دستها دیشد. به خودش که اومد د
  ینطور یو ما رو ا  رونی ب ادیزشته! عمه ب نیبذارم زم  وونه؟ید یکن یکارم یداد زد: چ واشیچنگ زد و 

 نیبه ا نهیکرد تا نفس تازه کنه: بهارخوابش سنگ یاز خجالت. تو پاگرد پله ها مکث شمیآب م نهی بب
تقال نکرد و    گهید دایها! سا یازدستم افتاد یدیوقت د هی وول نخور  نقدریتوهم ا شهینم  داریب  هایزود

  ۀرمنتظری غ شنهادیپ ؟یخواب  یم  شمیدر گوشش زمزمه کرد: امشب پ واشی.  دیشترچسبیشو ب قهی
 کرد. رشیغافلگ  ازیپا
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  ؟یبه سرت خورده وعقل تو از دست داد  یز ینکنه چ از؟یپا شهی م تی زیامشب به چ-

پله رو هم پشت سرگذاشت و   نیآخر ه؟یادیشب کنارم باشه درخواست ز  هیاز زنم بخوام  ه؟یچ-
 . ستادیاتاقش ا یروبرو

 !شهینم-

 چرا اونوقت؟ -

  گهیزد: اوالً د  ازی پا ۀنیبه س یمشت دیرس  نی. پاهاش که به زمیر یگ یکمردرد م نیاول منو بذار زم -
  یومابق شهیم  ادتری ت زحرص  گهید ینکن دومًا اگر قبول کنم شبها رمیغافلگ ینطور یوقت ا چیه

 شبها... 

  یرونم  ازیهمه اصرار پا نیا  لی مشکوک نگاهش کرد دل دایشب باشه! سا  هی نیهم دمیقول م-
رو به رحم آورد اما قبلش   دایدل سا نیشد و ا یم دهی؟ تو چشماش هنوز التماس د هیدونست چ

شده   یبشم حاال چ کتیمن نزد  یذاشتینم  روزیفهمم؟ تو تا د یهمه اصرارت رو نم  نیا لی: دلد یپرس
 ؟ یمصرّ  نقدریا

خوام از امشب شروع کنم اما به  ینه؟ خوب م  ای ببرم   نیرو از ب  یلعنت یتروما نیا ییجا هیاز  دیبا-
رو ازهم بازکرد: معلومه که   دای سا یلبها یلبخند تلخ ؟یکن ی راه کمکم م نیتو ا  ازدارمی تو ن  یهمکار 

 خوشحالم. یلیبابت خ  نیو از ا یار یکنم منتظر بودم تا خودت به زبون ب یکمکت م

 ممنونم.  -

سرخوش دراتاقو بازکرد و   ازیدونم و تو! پا یبه حالت فردا به امتحانم نرسم! اونوقت من م یاما وا-
 بره داخل...    دایمنتظر شد اول سا

تخت    ۀگیاومد طرف د یلباس راحت دنیبعد پوش  ازیبود. پا دهیدرازکشبا فاصله رو تخت  دایسا
 شد. دایسا ی و محو تماشا دیخواب

  یآروم دستشو گرفت وگفت: فقط م دیکش دایکم خودشو سمت سا هیکنم؟  ینگاهم م  ینطور یچرا ا-
 خوام نگاهت کنم. 
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  ینگ یموقع شرکت بر به  یونتونست یپس من بخوابم تو تا صبح نگام کن باشه؟ فردا خواب موند-
رو   یآروم بوس دایسا ی. با بستن چشماگمیصورتش شد: نم یبه پهنا  ازیمقصر من بودم؟ لبخند پا

 هیگفتم امشب  یدیچشماشو بازکنه گفت: د نکهیو ا یعکس العمل  چیبدون ه دایزد. سا ش یشونیپ
به خنده شد: ببخش  لیتبد ازی ! لبخند پایبگو نه! ماشاءا... جنبه هم ندار  یه شه؟یم تی زیچ

تو همون حال گفت: بهتره افسارش دستت باشه تا کار دستت نده. متعجب   دا یبدخوابت کردم؟ سا
 ؟ ی: افسار چ د یپرس

 ! گمیدلتوم-

 ی. چشمارهیمکه از دستم در  زنهی ازش سر م ییطنتهای داره ش های تازگ یآها! افسارش تو دستمه ول-
 نخورده؟  ییباز شدند: توحالت خوبه؟ سرت که به جا دایسا

 بهتره.    یلیخ  یک یحالم از تو -

 پس بذار بخوابم لطفًا! -

 . ریخوب خانم غرغرو! شب بخ  یل یخ-

اش   رهی در کنارش بود و دوباره خ  دایکه سا نیخوشحال از ا ازیشبت خوش! پا  یغرغرو هم خودت-
 یزد تو تخت وموها یبست غلت  یلباسشو م یافتاد که داشت دکمه ها ازی شد...  چشمش به پا

تک   دایخواب آلود سا یچشما دنی! با دری درهم وبرهم شو با دست فرستاد پشت سرش: صبح بخ
ماه نشسته ات بلند شو برسونمت دانشگاه  یکنارش لب تخت نشست: سالم به رو اومدکرد  یخنده ا

 . یاز امتحانت جا نمونوقت  هی

 مگه ساعت چنده؟ -

کشمت اگرتا   یبه خدا م  ازینشست تو تخت وغر زد: پا زی خ هیشده. با  رمیهشت، منم د کینزد-
 خنده اش گرفت...   ازی و رفت اتاقش. پا ن ییپا دیاز تخت پر ینرسم به امتحانم. مثل قرق  میهشت ون

باشه بعد امتحانت   ادتیخانم عجول!  میدیربع هم زودتر رس هیکرد:   شیاشاره به ساعت مچ ازیپا
در  یدو چشم قهوه ا نکهیگفت ورفت. غافل از ا یشد، باشه ا ادهیپ  نی. از ماشیبخور  یز یچ هی یبر 

  وروشن کرد  نویماش  ازیخواست. پا ینشسته که دلش فقط اونو م  یدختر  نیدرکم  ابونی اون طرف خ
 طرف شرکت حرکت کرد... 
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 نیدست داد: ا یگذاشت وبا جهان  زی روم  فشویمنتظرش نشسته بود. ک یبه اتاقش جهان  دیرس یوقت
بازکرد و سفته ها رو گذاشت   فشوی در پرونده ک شیروزی سرمست از پ یباشه! جهان  ریوقت صبح خ 

از   یراض  ازی زود داشت اما سوخت وسوز نداشت. پا ای ریخان عموت! د یتموم سفته ها نمی: از یم یرو
 .یدار  شمیپاداش خوب پ هیگفت: دستت درد نکنه  یجهان  کار

 بود.  فهیقربان! انجام وظ  دیینفرما-

 از دستت بدم.  ستمیحاضر ن ن یهم یبرا یکارت رو خوب بلد ادی خوشم م-

 قربان! یدم یشما لطف دار -

نشست وگفت:   زشی. رفت پشت م یدون یودت خوب مخ نمیکنم ا  ینم فیتعر یازکس یخودیمن ب-
 ؟یکرد میتنظ زدادی قرداد رو با کمک 

 برم به کارهام برسم.  یبا من ندار  یاگر کار   شهیاونم داره تموم م-

 ... رونی رفت ب یخداحافظ  هیبا  یکارش دارم. جهان ادیرو بگو ب زدادیممنونم قبلش -

 کرد. ی لم داده بود وقهوه شو مزه مزه م یبه صندل  یچاووش با خونسرد  

به   یپک  ی مونم فقط تا در دانشگاه رفتم وبرگشتم. سلمازعصب یبهت قول دادم رو قولمم م یوقت-
به چرخش دراومد و   کیتار مهیشاپ ن یزد تا اعصاب نداشته شو آرومتر کنه. نگاهش تو کاف  گارشیس

 چاووش متوقف شد.   ۀغیرو صورت سه ت

  یر یگیشد؟ پرونده رو پ  یم یچ  دید یاگراون پسره تو رو م یدون  یم ؟یفکرکردخودت  شی پ یچ-
هم تموم   ینداخت یدست بردار نبود، هم منو به خطر م د یفهم یآزاد شدنتو نم لی کرد و تا دل یم

 زحماتمو به باد   

م  کن یم ستتیسربه ن یتکرار بشه طور  گهیبار د هی ره؟یچراحرف حساب تو اون کله ات نم  یداد یم 
سلماز کنترل زبونشو از دست   یفهم شد؟ چاووش با حرفها  ریازت نمونه ش  یاثر ونام ونشون  چیکه ه

زر   ۀبرد  اماکار صد بار ازتون تشکر کردم  نیبه خاطر ا  ،یخانم محترم! درسته منو آزاد کرد نی داد: بب
  دمیبرات انجام م  یخوا یرو که ازم م ی! کار یباهام حرف بزن یهرجور دوست داشت ستمین دتیخر

  زیدرسته؟ سلماز رو م گه؟ید یخوا  یازم م نوینشم تو فقط هم  کیحواسمم هست به اون دختره نزد
! من احمق ۀپسر   نیپسر افروخته شد: بب نیا ییشو به چاووش دوخت از پررو ی کش اومد نگاه وحش
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دست از  دستمه، پس مواظب خودت باش  دنهاتمیحساب نفس کش شمیمتوجه م یآب هم که بخور 
  یندونم کار  هیکه با  دمیهمه زحمت نکش نیقبرستون! ا ۀنی فرستمت س یم یکه اگر بکن  یپا خطا نکن 

 خانم!  لهجلوش سبز شد: ب یتو تموم نقشه ام  باِد هوا بشه. بلند شد وجالل رو صدا زد. جالل به آن

 پسره باشند.  نیمواظب ا یبه بچه هات بگو چهارچشم-

برگشتند  یچند مشتر  کهی طور زی شد رو م دهیچشم خانم. باررفتن سلماز، مشتش محکم کوب-
 ونگاهش کردند...

 داد. یلب چاووش رو فحش م ریهنوز داشت ز سلماز

 دستمون نده. ی وقت کار  هیسر به هواست مراقبش باش   یل یپسره خ نیجالل ا-

 چشم خانم!-

 انجام دادند؟  رو که گفتم  یاون کار  کارکردند؟ی بچه هات چ-

زد: خوبه! صاحبخونه  یتمندیاز سر رضا یداره. لبخند دی بله خانم! ازهمه طرف به شرکت اون پسره د-
 که غر نزد؟ 

 مدت اجاره بده.  هیشد اونجا رو  یراض  شتریبا پول ب  یاولش چرا ول-

 خوام.  یفردا خونه رو آماده م دینیرو بچ  لویوسا دیبر یازعصر -

  یرو تماشا کنه تا عصر   ازیتونست هر روز صبح اومدن پا ی م نکهیوشحال ازااونم به چشم. سلماز خ-
 بود...  یراه صبور م  نیتو ا  دیکرد. با یم تی براش کفا نیکه برگرده خونه اش، فعالً هم

  یازسر تا پا اسکنش کرد سوت ازیاومد. پا نییشد! بهارگل فرز وچابک پله ها روپا  رمونیبهار زودباش د-
  ک ین کیسبد پ  ازیکن! پا شیتنه بهش زد: چشماتو درو هیبهار؟ بهارگل  هیزده! خبر ی پیچه ت  نیزد: بب

بود   یهم مدت لرباود دایچ ان،یرفت. گلرخ، خانجون، پو رونیرو برداشت ودنبال بهارگل از سالن ب 
خواد همرام باشه؟   ینم  یکس امیم زدادی ا : من بزدادی  نی. بهارگل رفت طرف ماش ازبودندیمهمون پا

   اد؟ی: حافظ هم مدیپرس  ازیرفت دنبال بهارگل. پا  دییدو عیسر دایچ

 . هر دو از هم جدا شدند...ادی بهش گفتم اونم گفت م یآره! تازه از خارج برگشته! وقت-
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 م؟ی: قراره کجا بردیپرس انیرفت. پو یم زدادی دنبال  ازیپا نیماش

  ستی. بیجاده خاک هیو بعد از اون تو   یفرع هیتو  دی چ یپ زدادی. میری دنبال اون نخبه م میفعالً دار-
 زدادیبود.  ی ساکت ودنج  یشد. جا  انیبرکه نما هیباز با چند درخت کنار  یفضا هیکه رفتند  یا قهیدق

 دنیشدند. خانجون با د  ادهی پ یک ی یک یپارک کرد.  زدادی  نیکنار ماش نویماش  ازهمیپا سادیکه وا
گذاشت  نهیدسته رو س زدادی! یما رو آورد  یدنج  یمادر چه جا ین یبب ری بکر اونجا گفت: خ عتیطب

  نیشما تاج سر ما و ا ارمینم یبد  یخانجون من که شما رو جا یدار  اریخانجون خم شد: اخت یوجلو
 . دیجمع هست

 نیبود. هم دینگاهها به مهمون جد ۀ. همدیبعد حافظ هم رس قهیتنت سالم باشه پسرم...  پنج دق-
تک تک بچه ها رو با حافظ   زدادی هم سالم داد.  دایباهاش دست دادند. سا ازی وپا زدادیشد  ادهیکه پ

 هست؟  نجایا یقشنگ  یجا  نیهمچ هی یدونست یاز کجا م زدادی: د یپرس انیآشنا کرد. پو

حال   یخودمون کل یوبرا نجایا میا ی فرار از دود ودم تهران م یوقتها برا  یپاتوق منوحافظ هست گاه-
ناراحت رفت طرف   ازیپا نم؟یهست من بش یی.خانجون خسته ازسرپا موندن گفت: مادرجامیکن یم

  یدلتوهم صن انی رو پهن کن پو  راندازی زود اون ز زدادیخانجون: ببخش خانجون اصالً حواسم نبود،  
گوشه از کار رو گرفت تا زودتر بساط ناهار   هی... هرکس نهیجون بشخان  اریدرب ن یتاشو رو ازعقب ماش 

 دایکرد. چشمش به سا یبچه ها نگاه م طنتی رو آماده کنند. گلرخ کنارخانجون نشسته بود وبه ش
  یبه اون دوتا آه دیکرد. خانجون رد نگاه عروسشو گرفت تا رس  یداشت کار م از ی پا یافتاد که پا به پا

  یسروسامان گرفته، چقدر برا ازشیکه پا دید یزنده بود وم یو گفت : کاش حور  دیاز ته دل کش
 رفت.  ای کرد آخرش چشم انتظار از دن یم یلحظه شمار  یروز   نیهمچ

 دخترم انگار معجزه شده. یمنم خوشحالم که بعد مدتها خنده برگشته رو لبها نهی ب یحتمًا داره م -

 ندارم.  ییآرزو چیه گهیبرسه د یسرانجام   هیاگر بهارگل هم به -

  یبخت. سر وصدا ۀخون  رهیم یروز  هیاونم باألخره  دیبهارگل کم خواستگار نداره خانجون، نگران نباش-
آورد و   یهر دفعه دبه درم زدادی  ،یوسط  ی. تو باز دیرس یبود که صدا به صدا نم  ادی بچه ها اونقدر ز

 دایا خط کنند. چی ریش گهیبار د هیوساطت کرد که  ان ی رها باال بود. باألخره پواعتراض دخت  یصدا
  دایسکه دست چ ادی. با اصرار زستین  یبه شما پسرها اعتماد گهیکنم د یکار رو م  نیگفت: من ا

. گهیهم طرف د انیپو سادیطرف وا  هیاومد. حافظ توپ رو گرفت  نییافتاد... سکه به نفع دخترها پا
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داده   شنهادی. گلرخ پدآماده ش  یرفت ناهار ک ادشونی شدند که  یشروع شد اونقدر سرگرم باز  یباز 
  نیب  ازیجا نشست. پا  هی یباشه که همه استقبال کردند... سفره پهن شد، هر کس چیبود ناهار ساندو

  بود که چشم از انیحواسش به پو چیگاز زدن به ساندو  ن ینشسته بود. خانجون ح دایخانجون و سا
زد وآروم درگوش خانجون   یبخندبه اون دوتا، ل  دیرد نگاهشو گرفت تا رس ازی داشت. پا یدلربا برنم

تکون داد وگفت: انشاِء ا...  یکرد بعد سر  ازینگاه به پا هیدرسته؟ خانجون اول   انینجوا کرد: به هم م
 . یهم باألخره دم به تله داد پدر صلوات  انیپو نی کنم ا یشب داماد م هیخودم هردوتاتون رو 

. شی سرخونه و به زندگ  ایراحت ب   الیتموم بشه که با خ دایخوام اول درس سا یِا خانجون! م-
ها بودند هم درس خوندند هم  یل یخ ؟یکه چ د ی! دوسال عقد بمونخودیخانجون اخم کرد: ب 

  هیشما ازبق هیموفق بودند چ ی زندگ   بدتر ازشما داشتند اما تو یط یشرا یاداره کردند حت شونیزندگ
خانجون نشسته بود گفت:آره مادر! حق با خانجونه بهتره هرچه زودتر   ۀگیکمتره؟ گلرخ که طرف د

 . دیهمه سال عقد بمون نینداره ا تیخوب   تیسرخونه وزندگ  ی ببر  یر یدست زنتو بگ 

  یغلط اضاف  دای. خانجون گفت:تو وسامیدیتوافق رس نی با هم به ا دایدارم منو سا هیبق کاربهیمن چ-
رو که آماده کرده بود گرفت طرف   یچ ی. ساندومیزن  یموضوع حرف م نیا ۀخانجون بعدًا دربار-. دیکرد

 مرغ هست.  چیساندو دیخانجون: بخور

 تونم خودت بخور.  ینم گهید-

 .شمیدلخور م یر ی خانجون نگ-

خورم دستت درد    یگرفت: من م  ازی از دست پارو  چی. گلرخ ساندویگیتونم بچه چرا زور م ینم گمیم-
 نکنه مادر. 

 چیساندو  هی نمی:اازیروگرفت طرف پا یآماده شده ا چیساندو داهمینوش جونتون زن عمو! سا-
گفت وتوش رو نگاه کرد چهره اش درهم  یدستت درد نکند هی ازی خودم! پا ازیآقا پا یمخصوص برا

 . ادیمن از مرغ بدم م دایشد: سا

 نه کالباس!  یخور  یم  سی! نه سوسیبخور  ی! مجبور یزنی چونه نم-

 ؟ یگرفت  یحداقل کتلت م-
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وبا دکترت حرف   یرو که بد یبعد  شیکن، آزما تی مدت رعا هی! تا شهیهست نم  یاونم سرخ کردن -
  گهیبدم. خانجون که شاهد حرفهاشون بود گفت: راست م تییغذا میتو رژ  یرات یتغ هی دیبزنم شا

 یگاز اول رو زد. بو یحالت بد هیخواد به حرفش گوش کن. با    یوصالحت رو م ریخ  دایمادرجون! سا
 ؟ید یکم نوشابه م هیرو ترش کرد وگفت:   دیچی مرغ تو دماغش پ  دب

 اصالً حرفشم نزن! برات دوغ گرفتم.-

 و دوغ؟  چیبابا! ساندو یا-

 !هیادی که کنار بهارگل وگلرخ نشسته بود گفت: تازه همون هم ازسرت ز زدادیتو آره.  یبرا-

به  یکشم.  بهارگل گاز  یکشم از دست تو م یدونم تو! هر م یمن م یدهن بازکن یبخوا یک یتو-
بنده خدا به فکرته عوض تشکر کردنت هست؟! در ضمن   نیا ؟یدار  کاریچ زدادیزد: به  چیساندو

 . میخور  یم یچ مینی نق نزن بذار بب  نقدرمیا

 رفت...   ازیبه پا ی. چشم غّره ایوقت از قافله جا نمون هیبهار خانم   دییشما بفرما-

  یغروب شد... موقع خداحافظ یک  دندیهم زدند وعکس گرفتند که نفهم  ۀعصر اونقدر تو سروکل تا
 خواهند اومد... یبعد خانوادگ  ۀحافظ گفت دفع

اونجا دوش گرفت.   دای. گلرخ رفت تو اتاق سازدیمرتب غر م انیتو حموم و پو  دیاول ازهمه پر بهارگل 
. خانجون تنها نشسته بود. دست دور گردنش انداخت و نشست کنارش:  نییحموم رفت پا  ازبعدیپا

 ؟ یستیکه بهت خوش گذشته باشه؟خسته که ن مدوار یخانجون ام

  دهیچروک ۀاز گون یدلم باز شد. بوس نیخوش گذشت دستت درد نکنه بعد مدتها ا  یلینه پسرم! خ -
 !هیعال  یگیاش گرفت: من قربون اون دلت برم اگر بد هم گذشته باشه تو م

 یگفت: باز دار  دهیرسن دایتعارف گفتم. کم کم بچه ها حموم کرده به جمع شون اضافه شد. چ یب-
 وهیاز تو سبد م یبیس دایجلو. چ ایتوهم ب یجواب داد: حسود  ازی پا از؟ی پا  یکنی م یپاچه خوار 

رو    یکیتو  رآبی ز یدونم چطور   یاونوقت م نیقزو می: بذار بر انی زد نشست کنارپو یبرداشت وگاز 
برات پختم  ی! آش یخود دار  یبا دهن پرگفت: تو که جا دای! چگهیگفت: منم برگ چغندر د انی. پوبزنم

  ی. تنها جانییبودند که اومدند پا ینفرات  نی شده. دلربا وبهارگل آخر ختهیکارخونه روغن روش ر هی
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داره  دای چ نی: باز اد ی. هر دوهمون جا نشستند. بهارگل پرسدایبود و سا انیپو ۀگیطرف د  ،یخال
 نگاهش کرد.   یترکه! بهارگل سؤال یم یه از حسودگفت: دار انیسوزونه؟ پو  یم  شیآت

  ری جنازه تو از ز دیبلند شدم با انیوگفت: من حسودم؟ پو دیکش  یغیج دای. چکنه ی م یازحسودیبه پا-
 ها!  ارنیدستم درب

دعواهاتون  اطی تو ح دیبر دیگفت: شما دوتا اگر باهم دعوا دار دای! سادمیترس  یل یخ  یخفن دیچه تهد-
 یداخل، سرمون رفت با کل انداختن ها دییایب دیکرد یخوب که عقده هاتون رو سرهم خال  دیبکن 

.  دترندپرند؟ گلرخ گفت: نه دخترم از سگ وگربه هم ب  یبهم م شهیدوتا هم  نی: اد یشما. دلربا پرس
 معترض گفت: مـــامـــان!  دایچ

  یمثال بهتر م  هیگفت: زن عمو الاقل  دایاعتراض چ ۀهم در ادام انیپو گم؟ی! دروغ مامانیمامان و -
تو رو خدا سرم   دیحوصله از بحث جوانها گفت: بس کن  ی آدم نشسته. خانجون ب نجایا یناسالمت یزد

 : کجا خانجون؟ دیپرس دایرفت! بلند شد که سا

 خسته شدم. گلرخ بلند شد: بذار من کمکتون کنم...  یل یکم بخوابم! امروز خ هی رمیم-

  یرفت وم یم  ازیبا پا  نیبرگشت شرکت. به خاطر نداشتن ماش دایسا یتابستان  التیشروع تعط  با
سوم، قرارمالقات داشت که بعد از انجام کارش برگشتند  شگاهیتو آزما دایاومد... امروز با استاد سا

  یرو جلب کرد. وقت دایتوجه سا ی زن یشدن صدا ادهیهنگام پ. نگیبرد پارک  می مستق نوی شرکت. ماش
رو    دایجا خورد. دست سا  نگیتو پارک دنشیلحظه از د هی ازیبرگشت با درخشان مواجه شد. پا

  ینگاه و لحن سرد هیبا   ازی. پاسادیوا  ازی پا یجا خوش کرده بود. درخشان در دو قدم نی ماش ۀریدستگ
درهم  خمهاش ا  ی. به آندیدرخشان ماس یخانم ابتکار؟ خنده رو لبها دیدار ی کار  نجای: شما اد یپرس

قفل شده هر دو   یو آروم دستشو گرفت. نگاه درخشان به دستها سادیوا  ازیاومد کنار پا دایشدند. سا
زد: آره...آره... رفته بودم دفترتون گفتند   یلبخند تصنع هی دیرژ زده اش کش ی . زبونشو رو لبهادیرس

 هست.  نگی تون پارک نمیبتونم ب  یکه م ییجا نیشرکت اول  دیایم یحتمال دادم وقتمنم ا دیستین

طرف آسانسور راه افتاد.   دای. به همراه سادییای ب نجاینبود تا ا یاج ی احت دیباال منتظر بمون دیتونست  یم-
چهارم   ۀبلند خودشو به اونها رسوند... تا برسند طبق  ییدکمه رو زد ومنتظر شدند. درخشان با قدمها

به درخشان و   نگاهشدستشو رها کرد  دایسا از،ی .  دم دِراتاق پاختیفقط حرص خورد و توخودش ر
 . نمتیب یم  گهیساعت د کی زمیبود: عز  ازی مخاطبش پا
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بود که   ازیرو هوا براش فرستاد و رفت. جواب بوسش لبخند خاص پا یبوس  دایظرتم. ساباشه منت-
درخشان دور نموند. داخل اتاقش شد و درخشان   ۀنی کرد و از نگاه پر از ک یم  تی براش کفا نیهم

  نبود که با م یچه طرز برخورد نی : ااز ی که در بسته شد هوار شد رو سر پا نیپشت سرش رفت تو. هم
گذاشت و کت شو درآورد و به   ز ی رو م فشوی ک ازیپا ؟یزن ی با نوکرت حرف م یدار  یفکر کرد ؟یداشت
مراجعه کننده   هیمحل کارمه، شما هم  نجای: خانم ابتکار ازشیکرد. نشست پشت م  زونیآو  یصندل

  یربط چیدو ه نیاز کارم جداست و ا میمسائل شخص د، یپس حدود خودتون رو بدون  یستین  شتریب
تونه بهت   ی ازکارت جداست؟! چطور اون دختره م تیزد: هه! مسائل شخص یرند. پوزخند هم ندا هب

نوبت به من  یول  ستیتو محل کارت ن  زم،یتونه بگم عز یتونه برات بوس بفرسته، م یبچسبه، م
 .  یمزخرف  لیمحل کارت و برات افت داره؟ چه دال شهیمراجعه کننده؟ م هی شمیم رسهیم

  میکل شرکت خبردار شدند ما زن و شوهر م،یبه لطف منش شیبا شما فرق داره، دوماه پ  دایسا ۀمسئل-
!  یخودتو نشون داد دایسا یبود جلو  یبار  نی آخر نی پنهان کردن ندارم درضمن ا یبرا یل یپس دل

اون  ماس نقدریخم شد و طلبکار گفت: ا ازی پا زیم ی. رو شهیتکرار نشه وگرنه برات بد تموم م  گهید
 ...یازهر حس  یهمچنان سرد بود وعار  ازیمن نبر! نگاه پا یرو جلودختره 

  نیکه در دست داشت ا  ینیبزرگ آپارتمانش و با دورب ۀپشت پنجر  یسلماز نشسته بود رو صندل 
برداشت و    ویدونست. گوش  یرو نم ازیدختر به پا نیا یک یهمه نزد نیا لیکرد. دل یصحنه رو تماشا م 

 با جالل تماس گرفت... 

 زد طرف پنجره.  یچرخ شیدرخشان صندل یجایب یاز دست بهانه ها  کالفه

. یمن بخند شی دختره به ر  نیبا ا  ینیبش گهیساعت د هی: که دی! درخشان توپرونی ب دیفقط بر-
  به هر سازت برقصم ستمیدوست پسرهات ن یۀخانم! من مثل بق  نیبرگشت طرف درخشان: بب  یعصب

تو دهن درخشان   یراه باز وجاده دراز. حرف بعد ادیدارم هرکس خوشش نم  ییخودم قانونها یبرا
به   نهی. در رو که بازکرد سمیزن یدرباره اش حرف م شتریخوب! فردا شب ب  یلیگفت: خ یص حر   دیخشک

نگاه پر   هیبا    دایمحکم ازکنارش گذشت. سا ۀکرد وبا تن دایشد. نگاه برافروخته شو نثار سا دایسا ۀنیس
 شد.  زشیم کیبود. نزد یهم عصبان  ازیوارد اتاق شد پا دیاز ترد

تا مبادا   دایاال رو صورت سا  دیچرخ  یاتاق م یبوده؟ نگاهش به هرجا شتیدختر تا االن پ نیا-
  یخوا یکم کرد: م  شی از التهاب درون یتا حدود دایکنه. لحن آروم سا  یشو سر اون خال  تیعصبانت 

طرف پنجره: نه!   دیوچرخ  یداد به صندل هیحالت بهتر بشه. تک  دیشا  ؟یتازه کن ییهوا هی رونی ب میبر
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  یز یو روش خم شد کنار گوشش وگفت: اگر چ سادیوا  شیپشت صندل ز،یرفت اون طرف م دایسا
نگاه کنه، از  دایسا یبای تونستم کمکت کنم. به خودش جرأت داد به صورت ز دیشده به من بگو شا

  شبه  نکهیبا درخشان در ارتباط هست از ا  دایو به دور از چشم سا  یپنهان نکهیخودش متنفر شد از ا
رابطه رو بفهمه  نیا دایکه سا یروز  دیترس  یم نیخورد از ا  یگفت حالش ازخودش بهم م یدروغ م 

نعمت بود. لب باز کرد   هیبراش   یطی شرا  نیدرچن داینشون خواهد داد؟ بودن سا یچه عکس العمل 
  نهایافراد سر وکله نزن ا نجوریبا ا  ادیکنارش زانو زد: به نظرمن ز دای. سایکن یوگفت: ممنون که درکم م

حلقه شد. درمقابل،   دایسا ۀدستش دور شون اطیفقط قصدشون خراب کردن اعصاب توئه. با احت
رو به عمق وجودش فرستاد که سالها درحسرتش   یداد، نفسهاش عطر تن مرد  هیبازوش تکبه  دایسا

 چیبدون ه وستیدونفره به تحقق پ یآرزو درخلوت  نیکرده بود و ا  یزندگ  الشی به سر برده وبا خ
 باهم بودن... یشدن برا کترینزد یقدم برا  نی. اولیمزاحم

 یپرت کرد که صدا  یرو به سمت نی صحنه رو نداشت، برافروخته دورب ن یا دنیتحّمل د سلماز
وارونه شد... مدام طول اتاقو  نیزم  یرو  ی. همزمان با بلند شدنش صندلدیچی اتاق پ یشکستنش تو

  یباشه اعصاب نداشتشو خط  گهید یکیمتعلق به  از یپا نکهی. ارهیآروم بگ ی کم دیکرد شا یم یط
هست اونو مال  یمتیخواست به هرق  ی کابوس شبانه اش شده بود م ازیکرد، از دادن پا یم یخط 

 کنه...  دایخودش کنه. سمت تلفنش رفت و با جالل تماس گرفت تا چاووش رو پ

که   ازیزدن پا  دیموضوع گذشت. کار هر روز سلماز شده بود نشستن پشت پنجره و د نیازا دوهفته
که دوستش داشت و حاضر نبود    یکس یگرفت. نقشه ها داشت، برا یداد وجون م یم یبهش انرژ 
  ایکه ماه عسل تو ساحل، کنار در دید یم ازیخودشوعروس پا ای قسمت کنه. بارها تو رؤ یاونو با کس 

 خنده... یو اون از ته دل م دهیعاشقانه سر م  یدر گوشش نجواها ازی زنند، پا یقدم م همبا

هم   دایوسا  ازی شدند. پا  نیسوم، سوار ماش شگاهیاز آزما دیبازد یبرا  از پرسنل، گهید یبا دوتا زدادی
رو   دایزنگ خورد. چشم سا شیبودند که گوش  شگاهیآزما  کیاول رفتند. نزد شگاهیاز آزما دیبازد یبرا

تونست بفهمه   ینم دایشرکت بود وسا ونیروز درم  هی زن  نیافتاد. خانم ابتکاربود. ا یگوش ۀصفح
تماس گرفت و هردوبار رد تماس   گهیرد تماس زد. دو بارد ازیپا ه؟یرابطه چ نیدرا  ازینقش ابتکار با پا

باشه براش،   یتونست زنگ خطر   یزن، م نیشد، ا یکرد فراموش کنه اما نم  یسع دایزده شد. سا
افتاد به جونش   دیوترد  بده، دوباره شک ازیبهارگل افتاد که حواسشو به پا شی دوماه پ  یاِدحرفهای
زن   نیا ؟یاگربا ابتکار دررابطه باشه چ  اد؟یعمه درست ازآب درب یخودش فکر کرد:» نکنه حرفها شیپ
  دایپ شیتو زندگ یقدر  بی ... « احساس کرد رقازینکنه پا برهیرو م  یداره و دل هر مرد یخاص  ییبایز
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  یز ی : چدیپرس  ازیوگنگ بود. پا جی گ هش. نگامیدیپرت شد: رس یواقع یایبه دن  ازیپا یشده.  با صدا
 شده؟

 شد...  ادهیپ عیها؟...نه...نه... و سر-

رو هم چک کردند و   یداد. سالن آخر  یبود وگزارش کارم ازهمراهی با پا شگاهیآزما ری به سالن مد سالن
 به دفتر برگشتند... 

 د؟ یکه ندار یکم وکسر -

 .میندار یکمبود  چیما همکرر ش ی های ری گینه! به لطف پ-

 رسه؟ی م هایسفارشات به موقع دست مشتر-

  ادداشتیاسمهاشون  میداشت سی از دو شرکت تازه تأس دیراحت! دو سفارش جد  التونیاونم آره خ  -
بازکرد و دو پوشه   زشویم ی. کشودینگاه بهشون بنداز  هی دیآورد فیکه خودتون تشر یکردم تا وقت

  یاول ۀپوش ازی. پادینیروشون نداشتم گذاشتم خودتون بب   ی: چون شناختاز یآورد ، داد دست پا رونیب
شون بود پوشه رو طرف   یدائم یهایاز مشتر یکی ۀرشاخی بود که ز یرو مطالعه کرد مربوط به شرکت

رفت.  بله پوشه رو گ هینداره. با   یمشکل دیآماده کن ویک ی نیکمان زاده گرفت: سفارش ا یآقا ر،یمد
. کمان همبرگه افتاد واخمهاش رفت تو   نییپا یرو هم مطالعه کرد. چشمش به امضا یدوم ۀپوش

پوشه رو گذاشت تو    ازیپا امهر؟ی شده جناب ک یز ی: جسارتًا چد یپرس ازیدرهم پا ۀچهر ۀدیزاده با د
بستن  یبرا  یدیبه بعد هر وقت شرکت جد نیکنم از ا یم یدگ یسفارش رس  نی: خودم به افشیک

 .  دیقرداد اومد وسط به خودم بگ

هم به  دایسا از،یبود. با بلند شدن پا  ازی پا یفقط نظاره گر کارها دایچشم قربان! تموم مدت سا-
 ...دیبه اتمام رس  یسفارشات الزم رو به کمان زاده کرد و بازرس ازیاز اون بلند شد. پا تی تبع

روشن کرد و راه افتاد:    نویبا اخم ماش ه؟یدوم مربوط به چه شرکت ۀ: پوشد یپرس  دایسوارشدن سا نیح
 : اون دختره؟ ازیطرف پا دیکامل چرخ دایابتکار پاش بود. سا یامضا

 اوهوم! -

 شرکت... هست؟  سییمگه اون ر-
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ها خارج   شگاهیآزما نیازا یسفارش چیه ذارمینم نمی شرکت رو نب نیا سییشونه! تا ر  ندهیاون نما-
 نگفت...  یز یچ گهیصاف نشست و د  دایندارم. سا یشوخ یبدونند من با کس دیبشه با

خجالت بکش! با ورود   انیگلرخ هم معترض شد: پو کهی کل خونه رو برداشته بود. طور انیپو یصدا
گفت.   یدی نبود. خانجون خسته نباش  یاز اون همه سر وصدا خبر  گهیبه سالن د  ازی وپا دایبهارگل، سا

  یدیپر ازچروکش زد: ممنونم خانجون. گلرخ هم خسته نباش  ۀبوس رو گون هیرفت طرفش و میمستق
رو سرت؟ صدات هفت تا   ی: چه خبره سالن رو گذاشتد یپرس انیگفت. جواب گلرخ روهم داد، از پو

دراکوال   نی تو رو خدا منو از دست ا از یکه پشت دلربا سنگر گرفته بود گفت: پا دایمحله رو برداشته! چ
شده؟ باز چه   ی: چد یکرد پرس یاشاره م  انی به پو کهیتکون داد درحال یتأسف بارسر  ازی نجات بده! پا

رفت سمت آشپزخونه   یگلرخ همانطور که م ؟یرو سِرخودت آوار کرد نویکه ا ی به آب داد یدسته گل
وبهارگل باال رفتند. خانجون گفت:    دایلجبازتر. سا یکیاز  یکی خواد دلت به حالشون بسوزه  یگفت: نم 

.  ادیهم تا نفسشون بند ب ۀدوتا بزنند تو سر وکل نیبخور، بذار ا یز ی چ هی ایبرو لباسهاتوعوض کن ب
 دایاومد. سا یم دایوچ انیپو یگفت و رفت سمت پله ها. تا برسه باال هنوز صدا یبا جازه ا هی ازیپا

دراتاقشو  از یکنند؟ پا یهنوز دعوا م نهایمنصرف شد: ا ازی پا دنیخواست بره داخل اتاقش که با د
باشه بهشون بگم از  ادمی خنده اش گرفت:  دایهستند؟ سا یتام و جر  دایوچ انیپو یدون  یبازکرد: نم 

 دایجنازه مو ازچ  دیوقت باداخل شدن به اتاق گفت: اون  نیح  ازی شدند. پا  یطرف تو، مفتخر به چه لقب
 و در پشت سرش بسته شد... دیرو شن  دایسا ِر«ی . »زبونتو گاز بگیر یبگ  لیتحو

گفت پوشه رو   شگاهیآزما ری. مدرهی تماس گرفت تا سفارشات رو بگ شگاهیروز بعد درخشان با آزما سه
  یتموم بشه. عصب ازی پا ۀبود منتظر نشسته تا جلس یساعت مین  ی... درخشان به همراه بلخازیداده پا

  ذشتهم گ  گهیساعت د کی.  نداختینگاه کوتاه م هیبه ساعت   یداد وهر از گاه یپاشو تکون م
جلسه شون تموم    ی: کدیپرس ینشد باألخره حوصله اش سررفت، طلبکارانه ازمنش  یخبر  چیوه

  ویوگوشنگاهش کرد  یجور  هی ی بشم. صدر  شونیکه معطل ا ستمیکارنی من تموم روز رو ب شه؟یم
 وقته منتظر هستند؟  یل یخانم ابتکار خ  امهریبرداشت: جناب ک 

-...... 

  ی. درخشان پف کالفه اشهیجلسه شون تموم م گهیکم د هیگذاشت سرجاش: گفتند  ویچشم. گوش-
  ستیسرگرم کرد... ب واریرو د یخودشو با نگاه کردن به قاب عکسها   نباریو نشست سر جاش. ا دیکش
بازشدن در، چشم از قابها گرفت وبرگشت پشت سرشو نگاه کرد. دومرد و دوخانم   یبعد با صدا قهیدق
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از اون خانمها حرف   یکی بود وآروم با  سادهیوا ازیلبخند به لب، کنار پا دایاومدند. سا رونیاتاق ب  از
هم   یلخرو لبش باشه. ب  یکرد لبخند یدرهم فرورفت. از جاش بلند شد سع شتریسگرمه هاش ب زدیم

  دیببخشدرخشان گفت:   دنی با د  ازیهمراهش شد... بعد از تعارفات معمول مهمونهاش رفتند. پا
ودرخشان وارد شدند؛  ی! بلخدیی : بفرما د یشد. خودشو کنار کش یبرگزار م  دی بود که با یمهم  ۀجلس

.  ختیر یدراون اتاق فکر و روان درخشان رو بهم م دایدر رو پشت سرشون بست. حضور سا  دایسا
فّتان   ترِ دخ نیخواست به ا یجا داد انگار م   ازیبه عمد خوشو کنار پا داینشست سا ازیکه پا نیهم

  یز یشد خواست چ  ازی. کارش باعث تعجب پایا گهیفقط متعلق به خودشه نه کس د ازی بفهمونه، پا
وقت برد تا علت کار   هیباال داد، چند ثان ییابرو دیدرخشان د یرو رو دایبگه که نگاه عقاب مانند، سا

بود  دهیند دایاز سا االکه تا ح یز یلبهاشو از هم باز کرد چ  یز یاراده لبخند ر یرو بفهمه ب دایسا
 نشه.  دایتا چشم تو چشم سا زدیم دیرو د گهید یی»حسادت!«. درخشان اخم کرده نگاهش جا

  یعصب ۀخند هیبا   از؛یکرد و بعد به پا دایبه سا یخوب خانم ابتکارمن درخدمتم. درخشان نگاه-
کمان زاده  یسفارش به آقا هی ش یکردند: چند وقت پ  یم  ییخودنما دشیدست سف کی یدندونها
امروز زنگ زدم وسفارشات رو   ی کنند وقت یبرامون آماده اش م یهفته ا کیگفتند  شونیدادم وا
: اسم شرکت تون؟ د یخورده فکر کرد وپرس هی ازیآماده بشند. پا دیگفتند شما اجازه نداد ،خواستم

 همچنان تو سکوت به گفتگو شون توجه داشت. دایسا

 شرکت... هست. -

!  دیفراموش نکرد هیخوشحال  یگفت: جا هی. درخشان با کنادیگیاومد کدوم سفارشو م  ادمیآها! حاال -
خانم    رهینم  ادمیخاص ومهم  یشرکت ها قتچویجوابشو داد: من ه وهیهم متقابالً به همون ش ازیپا
 خواست حرف بزنه که درخشان اجازه نداد.   ی! بلخزیعز

به مبل دو نفره لم داد و پا رو پا انداخت: منظور    ازیپا امهر؟ ی بود جناب ک یحرف چ نیمنظورتون ازا-
 .می نداشتم، بهتره از اصل مطلب دور نش یخاص 

 رو سفارش ما؟  دیهمه سفارشات دست گذاشت نیا نیچرا ب دییبفرما شهیحاال م-

کنه بعد   یشو ط یادار  ستمیس دی ابتدا با دهیبار اول سفارش م یبرا  یبگم هر شرکت  دیخانم ابتکار با-
 درخواست سفارش.  یبرا رهیمنم گذشت اونوقت م  لتریاگر باهاش موافقت شد از ف
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به سمت    نباریا ازیفرستادم خدمت شما. پا یوگرنه از اول م ستمیشما آشنا ن  یادار  ستمیمن به س-
و   یبلخ یتونم با درخواست تون موافقت کنم. ابروها ی! اما نم دیدون یم گهیجلو خم شد: حاال د

 .می: اونوقت چرا؟ ما که باهم توافق کرده بوددیپرس یباال بلخ دندیدرخشان پر

کار منه! شرکت   یروال عاد نیو ا نمیتون رو بب   شرکت س ییبار هم شده ر کی  دیبطورمعمول، من با-
شما رو   سیی ر چوقتیاما ه میاالن دو ماهه با هم قرارداد بست ست،ی ن یقاعده مستثن نیشما هم ازا

  باشرکت تون هست هر وقت   سییسفارش منوط  بر مالقات ر  نیا رفتنیپذ ه؟یدونم ک یو نم  دمیند
مونه خانم ابتکار.   ینم یحرف  گهیتونم مجوز سفارشات شما رو صادرکنم د  یکردم م دارید شونیا

تونه   ینم ران،یا ادی کم م یلی کنند خ  یم  یخارج زندگ شونی ا امهریزد: جناب ک یدرخشان به زور لبخند 
 . نجایا ادیاون همه راهو بکوبه وب یدارمعمول ید هیبه خاطر 

مالقات   هیو به قول شما  رانیا ادیم شونیا ای ذارمیشما م یپا ینداره! من دو راه جلو یاشکال-
داره. درخشان از   یانتخاب به خودتون بستگ نیا شهی قرداد فسخ م  ای میبا هم داشته باش یمعمول

خورد. از جاش بلند شد و   یکرد به بن بست م  یم  یحوصله اش سر رفت؛ هرکار  ازی پا یکدندگ ی
جوجه    هی نیع  یکنم روز خوش! بلخ یمنتقل م سمیی ر  حرفهاتون رو به نی گفت: باشه ع رحرصپ

  ؟یکن یم یر یسخت گ نقدریشرکت ا نیا ۀ: چرا درباردیپرس دایدنبالش راه افتاد... در که بسته شد سا
بهشون اعتماد کنم و    دینبا گهیبهم م  یحس  هینشست و خودکارشو برداشت:  زشی رفت پشت م  ازیپا
به   ازیپا اد؟ یاز دست من برم ی: کار ز یخم شد رو م سادیوا زشیاومد کنار م  دا یبشم. سا کشونیدنز

  ۀ تو حوز ی عنی ادی ازدست شما برنم ی! کار امهری ک رخانمی زد: نخ یشد لبخند رهی درشتش خ یچشما
!  ستیدونم تو تخصصم ن  ی: اونو که مد یزد وپرس یلبخند خباثت بار  دای. ساستی شما ن یتخصص

  جیگ ازیپا  ازخان؟ی جناب پا یدوم امهریک ای بود  یاول  امهریمنظورت اون ک یتکه گف یامهر ی ک نیاحاال 
دختر  گهیباشه اسم بنده رو شماست خانم د ادت یکرد:  یافتاد اخم  شیکم بعد دوزار هینگاهش کرد. 

  میل یدر هر دو صورت فام کنه؟یم ی سرداد: آخه عقل کل چه فرق یمستانه ا ۀقهقه دای. سایستیبابات ن 
 !  هیکی

رتبه   یم ی ش ۀتو رشت یتکون داد: چطور  یسر  دایتو ندادم. سا ای دست خودم  یبرو تا کار  دایسا-
رو عقل پسر بزرگش حساب باز کرد و بهش   ادیز دیباشه به عمو بگم نبا  ادمیتعجبه؟  یجا یآورد

دست اون بهش برسه   نکهیازجاش بلند شد قبل ا ازیپا  دیکه د نی. همزنهیم  جیافتخار نکنه چون گ
سرجاش   ازی . پارونی ب  رمیخودم محترمانه دارم م یخواد زحمت بکش  یبه در رسوند: نم خودشو

من  یاون زبونت برا گهیکنم تا د یکارت رو تالف  نیباشه ا  ادمی زنم؟ی م نیری وگفت: حاال من ش سادیوا
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از  ی! پاسسسسسسییجناب ر ین یگفت: مگه تو خواب بب رفتن  رونی ب  نیدراز نشه. در رو باز کرد و ح
 تکون داد ومشغول کارش شد... یفقط سر 

جالل جلوش سبز شد.  دینکش  یباخشم ازپنجره فاصله گرفت وجالل روبلند صدا زد. طول  سلماز
باشه. جالل   نجایا گهیساعت د می خوام تا ن  یم اد،ی: زود چاووش بگو بدیبار یم  تی ازچشماش عصبان

قدمهاش جالل  یرفت. تا چاووش برسه صد بار کنار پنجره رفت وبرگشت. صدا عیگفت و سر یچشم
 با چاووش تماس گرفت تا زودتر خودشو برسونه... گهیکرده بود. دو بار د تهرو خس

پشت   نویاحضارش کرده. ماش ی شده که سلماز ضربت ی چ  ،یمونده بود بعد از دو ماه عالف چاووش
سوم   ۀنگاه به طبق هیبه مجتمع،  د یداشت تا رس  یآپارتمان پارک کرد. عمدًا قدمهاشو آروم برم  نابویخ

در باز شد... سالم کرد و   دینکش یشد. زنگ تنها واحد اون طبقه رو زد. طول ادهی کرد... از آسانسور پ
ترل کرده تا  اعصابشو کن یعبوس سلماز متوجه شد به سخت ۀافی. ازقییرایدنبال جالل رفت قسمت پذ

خودمو رسوندم درخدمتم  دیکرد: تا گفت یکوتاه  میبه ظاهر خودشو خونسرد نشون بده. چاووش تعظ
خواست تنهاشون   جاللمبل به در نشست. سلماز از   کتری. چاووش رو نزدنهیخانم! سلماز اشاره کرد بش

 کرد.  یبذاره. با رفتن جالل به چاووش نگاه

 باز نشه.  یتا زبونش به حرف تند دی کش  یقیگذره؟ چاووش نفس عم  یخوش م-

که کارش   یکرده، کس یحرفش چاووش رو عصبان  نی با ا  دیسلماز فهم د؟یبا بنده داشت یشما امر -
  هیمخصوصش تک ی. پا رو پا انداخت وبه صندلستیکردن ن حی اسمش تفر گهی باشه د  زیو گر بیتعق
 داد. 

 ! چاووش مجهول نگاهش کرد.دهیوقتش رس -

برداشت و روشن کرد پک   گاریس  ۀاز تو جعب یگار یس ی؟ سلماز با خونسرد  یوقت چ  دییبفرما شهیم-
قرار   یآرومتر شده بود اما هنوز ب ش یساعت پ میبهش زد و دودشو فرستاد هوا، نسبت به ن یمحکم 

کرد. سلماز   ینتظر نگاهش م . چاووش همچنان ممینقشه مون رو اجرا کن نی اول  دهیبود: وقتش رس
 کنم.  ایّ کن تا برات مه ستیل یخوا یم یداد: هرچ ادامه

 کنم؟   کاری چ دیاونوقت من با-
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  یرو؟ م دایاز حدقه دراومده تکرار کرد: بدزدم؟ اونم سا ی. چاووش با چشمایرو بدزد  دایسا دیبا-
  از،یپا ای یدرهم شدند: نکنه انتظار معجزه دار  یسلماز به آن  یسگرمه ها د؟یخوا یاز من م  یچ دیدون
 کنه؟  متیتقد  یرو دو دست دایسا

 . ست یکار من ن  دنی! اما دزدیا گهید زینه انتظارمعجزه دارم نه هر چ-

 ؟یخوا   یمگه تو اونو نم-

 یخوا  یم یگفت: پس چطور  یزد و با لحن مسخره ا یسلماز پوزخند ؟یمت یچرا؟ اما نه به هر ق -
 ؟ یدار  یبهتر  ۀنقش  دمیشا یار ی بدستش ب

 .  دیبکش یا گهید ۀنقش هی شهینم-

که جربزه اش   گهینفر د هیمنم برم دنبال  میتا قرارداد رو فسخ کن ام یبگو برنم یا یاگر ازعهده اش برنم-
با اخم گفت:   یمکث طوالن هیمرموز سلماز ثابت موند، بعد  یباشه. نگاه چاووش رو چشما شتریازتو ب

زد. ته  یا روزمندانهیبرسه. سلماز لبخند پ  یبیآس دایبه سا دیوسط نبا ن یکه ا یباشه! به شرط
 گارشو یس

  یبه تو بستگ نهینب ای نهی بب بی کار خودته اگرآس  دایسا دنیخاموش کرد وگفت: دزد یگار یجا س تو
 داره!

   ه؟یحاال نقشه تون چ-

 ۀدستمال آغشته به ماد هیو با   ،یبنداز   ریخلوت گ  ۀکوچ هی ای  ابونیخ هی تو  هیرو  دایسا هیکاف-
 گم،یکه من بهت م   ییبه جا شیبر یسروصدا انجام بشه اونوقت م  یتا کارت ب  یساکتش کن یهوشیب

دونست که عاشقش   یم یدرحق دختر  یکار رو نامرد نیتا خبرت کنم. ا یکنی هم سر خود نم یکار 
 بزنه. ید دست به هرکار حاضر بو دایبه سا دنیرس  یاما برا ودب

 . دمیانجامش م-

 ؟ یندار  یخوبه! سؤال-

 کار انجام بشه ؟  نیا  دیبا  یتا ک دیفقط بگ-

 با عجله؟  نقدری: چرا ادیگرد شده از تعجب پرس ییتا پس فردا! با چشما-
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 ممنوع! تو کارتو بکن.   یسؤال اضاف گهید-

شرکت    رهیکه؟ صبح با پسره م دیدون یم ه؟یچ فی تکل  ومدی ن رونی دو روز تنها ب نیحاال اگر تو ا-
 گرده خونه.  یدوباره عصر باهاش برم

 توئه.  ۀاش به عهد هیفرستمش بق یآدرس م هیو به  رونی کشونمش ب یزمیدآمیتلفن تهد هیمن با -

 کار رو بکنم؟ نیا ییتنها-

 کنند. چاووش تو جاش جابجا شد وگفت: چشم خانم! یکمکت م  گهیدونفر د-

 به جا نذار. یاز خودتم رد یمراقب باش  یلیخ  دیبا-

 راحت!  التونیخ-

به  دنیرس یکرد. سلماز برا ی! اما گوش به زنگ باش. چاووش بلند شد و خداحافظیبر  یتون  یم-
 کرد. دوباره پشت پنجره نشست...  یم  یاون روز لحظه شمار 

سه   اره،یرو بدست ب  دایسا ۀتا تونست شمار دیطول کش یتو دو روز کار رو انجام بده. مدت  نتونست
 زمان برد...    یروز هم وقت برد تا سلماز با چاووش هماهنگ کنه و سرجمع کارشون هشت روز 

داد دست جالل و   ویتماس گرفت. گوش  ادیخط ناشناس با سا هیانتظار به سر اومد وسلماز با  باألخره
 متن نوشته شده رو گذاشت جلوش... 

بود که   یروز چهارشنبه ا ۀتو اتاقش نشسته و سرگرم چک کردن برنام گهید یبرخالف روزها دایسا
  یگوش ۀسر از برگه بلند کرد. نگاهش به صفح شی اومد. با لرزش گوش یچند مهمون ازخارج براشون م

 ویوشتماس گرفته شد کالفه گ گهیس بود جواب نداد ومشغول کارش شد. چند بارد افتاد. شماره ناشنا 
 جواب داد.

 بله؟ -

-...... 

 خودم هستم.-

-...... 
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 .دیچ یتو اتاق پ  یبد یوصدا   نیافتاد زم یاز جاش بلند شد که صندل یهراسون طور  دایسا

 رسونم.  یاالن خودمو م د یتو رو خدا آدرسو بد-

-...... 

 آره!-

-..... 

جواب نداد مانتوشو   شویگوش یتماس گرفت. وقت  ازیقطع کرد. اول با پا وی. گوشفتمیاالن راه م نیهم-
  ۀچهر دنی... گلرخ با درونی چنگ زد وشتابان از اتاق زد ب  فشوی رو لباهاش انداخت وشالشو سر کرد، ک

به  ی ننگرا نیا ؟یشونیچرا پر دا؟یشده سا ی: چستادیدخترش نگران اومد روبروش ا شونیپر
.  رونیگلرخ گفت: نه بچه ها رفتند ب ست؟ین  انی: پودیپراسترس پرس دایشد. سا تیخانجون هم سرا

نذاشت سؤال  ره،یاومد بگو باهام تماس بگ انیاسپرتش گفت: پو یکفشها دنیپوش نیح دایسا
دست بلند و   یشد. با اومدن تاکس یومنتظر تاکس  دی رس  ابونی رو گلرخ بپرسه و رفت... سرخ یبعد

هم  یک یمسافر جلو و هیسر داشت و صورتش مشخص نبود.  یدربست خواست. راننده کاله لبه دار 
 دایعوض شد. سا یتاکس  ریباالتر مس   ابونیهوا نشست و آدرس داد. دوخ  یعقب نشسته بود. ب

  ی. جوابدمیرو دوبرابر م هیکرا دی کنم اول منو برسون یمعترض گفت: آقا من عجله دارم خواهش م 
رفت مشکوک    یخودشو م  رینگرفت و راننده داشت مس ی جواب یحرفشو تکرار کرد. وقت دوباره. دینشن

بشم! راننده  ادهیخوام پ یم دیآقا نگه دار د؟یهست یشد. چشماش از ترس گرد شدند داد زد: شما ک
  یجلو یدفعه دستمال هیبشم!  ادهیخوام پ  ینگه دار م گمینداشت. بلندتر داد زد: م ییگوش شنوا

 شد... هوشینبرد و ب  ییقرار گرفت تقال کردنهاش هم راه به جا  شی نیب

حال باال رفتن رو نداشت کنار   ازیرفت باال تا لباسهاشو عوض کنه. پا میسالم مستق هیبا  بهارگل 
خانجون؟ خانجون سرگرم بافتن    یخانجون رو کاناپه نشست ودستشو دور شونه اش انداخت: خوب

 شال بود. 

مبل مقابل کاناپه نشست   یو رفت رو  نییربع بعد بهارگل ازپله ها اومد پا هیپسرم.   یسالمت باش-
صبح با عجله رفت   دایاومد وگفت: سا ونری گلرخ از آشپزخونه ب ستند؟یودخترها ن انی: پود یپرس

آشفته ودستپاچه بود، از   یلیخ  رهی باهاش تماس بگ ان یبچه ها، پو دنیگفت به محض رس رون،یب
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باهاش تماس   یودخترها بعد ناهار رفتند دنبالش، خودمم هرچ انیکه رفته هنوز برنگشته پو صبح
 ره؟ ی: نگفت کجا م دیپرس  یعصب   ازیدلم شور افتاده. پا دهیجواب نم  ویگوش رم یگ یم

 نگفت انگار که دنبالش کرده باشند.    یچی اونقدرعجله داشت ه-

 زن عمو؟  دیچرا به خودم زنگ نزد-

از   نویماش چ ییبلند شد، سو ضیبا غ ازیاش نشدم. پا یپا پ گهیازدوستاش قرار داره د یک یفکرکردم با -
 . دییبهارگل دنبالش دو  رونی رو کنسول دم در برداشت و از سالن زد ب

! برگشت وبهارگل محکم بهش برخورد کرد. دماغشو گرفت،  سایوا گمیازمی... پا ازی ! پاازصبرکنیپا-
 ! یداد اخم کرده غّر زد: دماغمو داغون کرد یهمون طور که ماساژش م

  شم؟ید رو آت مثل اسپن  ینیب  یدنبالم؟ نم یافتاد یچ یبرا-

داد  باً ی تقر از ی کرده باشه. پا داشیاون پ  دیزنگ بزن شا هی  انیاول به پو ؟یکن یم  نقدرعجلهیا یچ یبرا-
 یکس یصبرکنم؟ به نظرت شش ساعت کمه برا یگیازصبح رفته هنوز برنگشته توم گهیزد: زن عموم

شدن   وارزد هنگام س  نویماش موتی ر ست؟یازش ن  یخبر   چیو برنگشته خونه وه رونیکه ازصبح رفته ب 
 کرد و راه افتاد... یخال نیشو رو گاز ماش   تی اونجا نرفته؟ عصبان نیزنگ بزن بب زدادیگفت: به 

رفته  دای کرد سا یخاموش بود. نگران ومضطرب به هرکجا که فکرم   شیگرفت گوش یتماس م  هرچه
تا حاال   د یشا  نکهیا دید به امبود که سمت خونه حرکت کر کیسرنخ. هوا تار هیاز  غیباشه سر زد در

  یشد؟ تونست یچ  انی: پودیو دخترها خونه بودند پر اخم پرس انیپو دیرس  یبرگشته باشه... وقت
 داشتند گلرخ رو آروم کنند.  یودلربا سع داینه تکون داد. چ یبه معن یفقط سر  انیپو ؟یکن  داشیپ

 ؟یزنگ زد زدادیبهارگل به -

  یم دیداد زد: نبا یدرست فکر کنه عصب ذاشتیآره! اونجا نرفته بود. سرش از درد نبض گرفته بود ونم-
سگرمه هاشو درهم کرد با   انیاونم با اون حال آشفته اش؟! پو  رهیم یچ یبرا  ره؟ی کجا م دیدیپرس

بده.   به آدم استرس یتو هم ه  ست؟ی حال زن عموخوب ن ین یب  یاشاره به گلرخ گفت: آرومتر! نم
  یگلرخ با دستمال دماغشو گرفت پربغض گفت: مگه گذاشت ازش بپرسم! اونقدر با عجله رفت که حت

مادرشو    یشونه ها  یبا ناراحت دایشدند. چ  ری مانتوش نبسته بود ودوباره اشکهاش سراز یدکمه ها
  رونیب جون . بهارگل از اتاق خان ستین یز یماساژ داد وگفت: آروم باش قربونت برم! انشاءا... که چ
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حرص   یبه زور تونستم خانجون آروم کنم تا بخوابه، تو هم به جا ؟یزنیاومد وبا تشر گفت: چرا داد م
  ازیخودم برم؟ پا یای گرفت: تو نم ازیرو از دست پا چیسو  انی. پویسر برو کالنتر  هی انیخوردن با پو

 راه افتاد...  انیدنبال پو

هوا رو    قینفس عم هیرفت با  ینم  نییسّد گلوش شده بود که پا یز یچ ن،یی داد پا نویماش  ۀپنجر
 یبهش کرد با دلسوز  ینگاه  مین انی سّد شکسته شود ودست ازسرش برداره. پو نیا دیشا دیبلع

 نکن.   یخودخور  نقدریا میکن یم  داشیگفت: باألخره پ 

براش    یزد؟ اگراتفاقچرا به من زنگ ن رون؟یشده بود که اونجور با عجله از خونه زده ب  یچ یعنی-
  دیبراش، تو با فتهی نم  ینشست رو بازوش: بد به دلت راه نده انشاِءا... اتفاق انیدست پو ؟یچ فتهیب

بد شده و   شخونه خانجون حال  می بود دهیمنو دخترها که رس  ،یبه خاطر زن عمو هم شده خوددار باش 
که به کدومشون برسه   زدیداشت تو سالن دوِرخودش چرخ م جیزن عمو از حال رفته بود عمه هم گ

 ینمک رو زخم نباش. سرشو به پشت گهیاما باز دستپاچه بود تو د دیهر چند پوران به موقع سررس
سر اون   ریز  یچ هکه نکنه هم نهیباشه، تموم ترسم از ا  ومدهیسرش ن  ییداد: خدا کنه بال هیتک   یصندل
بگه و تا    یچ گهیدونست د ینم انیدارم. پو یبرم نیزم  یباشه؟ که اگر باشه نسل شو از رو یلعنت
 کرد... یدر سکوت رانندگ یبه کالنتر  دنیرس

 د؟ یباهاش دار یکرد: شما چه نسبت  ازیبه پا  یپرونده نگاه افسر

 کرد. فیافسر پرونده تعر یداده بود رو برا حیرو که گلرخ توض  یمن شوهرشم و تموم اتفاقات-

 د؟یخودتونم صبح خونه بود-

 نه شرکت بودم. -

رو    یگشت وعکس پرسنل یآورد کم رونیکتش ب  بیپولش رو ازج فیک  ازیپا ؟ی عکسش ازش دار  هی-
بهش کرد:    یخوبه؟ ستوان عکس رو گرفت ونگاه نی: ای همراهش بود رو داد ستوان ثقف شهیکه هم
پرونده  لی . بعد از تشک میریگ یشد باهاتون تماس م یخبر  ها،یبه تموم کالنتر  دمیبه، مخو  نیآره هم

اومدند... اونقدر افکار شوم و درهم وبرهم به  رونیب ی تشکر از ستوان از کالنتر  هیبا  ازی و پا انیپو
 بلند کردن پلکهاشو نداشت.  یمغزش هجوم آورده بودند که از زور سردرد نا 

  یچقدر گذشت که با صدا دیترکه. نفهم یسرم داره م ریداروخونه نگهدار برام مسکن بگ هیکنار  انیپو-
ورقه مسکن. دوتا رو از ورقه جدا   هیاش  گهیبود ودست د یدستش آب معدن  هیچشم بازکرد.  انیپو
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فشار   روشودو اب نیداد، با انگشت سبابه وشست ب هیتک  یکرد و با آب خورد، دوباره سرشو به صندل 
شو آروم   یکه نتونست دل آشوب  یآب رو ازدستش گرفت و با لحن آرامش دهنده ا یبطر  انیپو داد.

  ازی کار رو نکن! دلم روشنه حالش خوبه. سکوت پا نیکنم با خودت ا یکنه، گفت: داداش خواهش م
دوست   وت نکهیبا ا دا،ی. دوباره افکارش رفت سمت سافتهیروشن کنه و راه ب   نویباعث شد ماش

دونست حال خرابش به خاطردوست   یکرد، نم یم تشیداشت اما نبودش هم اذ دیتردداشتنش 
  دیوجه نبا چیبود دستش که به ه  یداشت و امانت  دایکه در قبال سا یتیحس مسئول  ایداشتن هست 

 ... دید یم بیآس

 چشم داشتند. انیو دلربا نگران به پو بهارگل 

لم داد به مبل:   یو با خستگ دیپاهاشو کش انیبراش دکتر خبر کنم؟ پو  ستیاگرحالش خوب ن انیپو-
  ی. بهارگل دستپاچه گفت: نه! اونو براادی ب میبهتره به عمو زنگ بزن شهیتا فرداخوب م  ستین  یاز ین

 شد.  داشیتا فردا پ دیشا م؟ی تو هول ووال بنداز یچ

خانجون،   ن؟ی نه؟ اوضاع مون بب ایومده سر دخترش ا  ییخبرداشته باشه چه بال  دیعمه! اون باباشه با-
 هیکنار زن عمو باشه. بهارگل  طیشرا  نیندارند حداقل توا یکدومشون حال خوب چیه  از،یزن عمو وپا

 غلط ...  یدرسته و چ یدونست چ ینم گهیخورده فکر کرد د

                  ************************************************ 

  یرو نداشت ب   یچی ه ۀگرفته نشده بود. حوصل یتماس چیگذشته وه دایسا  دنیازدزد یهفته ا هی
  ی معن یب ی هفته انگار همه چ هی  نیاومدند، تو ا یرفتند وم  یداشت که م یینها یهدف چشم به ماش

و  سادهی هفته، رو به پنجره وا هی نیمثل ا دیرو د ازیوارد اتاقش شد. پا  یکار  یبرا زدادیشده بود. 
قالب کرد:   نهیس یداد و دستهاشو رو هیپشت سرش تک زی . کنارش اومد به م کنهی رو تماشا م رونیب

.  سیپل ۀشو بذار به عهد  هیبق یاز دستت براومده کرد  ی تو هر کار   یبهتره خودتو جمع و جور کن  ازیپا
خواستم  یم شناختمش،  ی: تازه داشتم مدیرس  یبغض کرده اش انگار ازفرسخها دوربه گوش م یصدا
بهم فهموند   یزبون  یباهم بودن، باهاش حرف بزنم، بارها با زبون وب  یِ زندگ یرو کنار بذارم وبرا  دیترد

م  من بود نیازعالقه اش به من کم نشده اما ا یهست وذّره ا شی شش ساله پ یدایهنوز همون سا
دوست داشتن   یحت  زدم،ی جلو رفتن نداشتم، هنوز تو باتالق دوست داشتن زنها دست وپا م یکه پا

  دیصاحب بدم شا یدل ب نیبه ا گهیفرصت د هی! دست خودم نبود اما به خودم قول دادم دایسا
داره  یباهام سِر ناسازگار  یزندگ نکهیمثل ا یتونست به عشق ودوست داشتن زنها اعتماد کنه ول
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  تمیهدا ندهیبه آ نکهیا یبه خودم بدم، به جا گهیفرصت د هی ذارهیرو به جلو حرکت کنم، نم   ذارهینمو
به آرامش برسم همه   امی شد: چرا تا م زدادی ۀنیبه س نهی. برگشت وسکنهیکنه مدام به گذشته پرتم م

اشتباه رفتم، قبول! تاوانشو هم  یاز زندگ ییجا هیمن  ومده؟یبه من ن  شیچرا آسا زه؟یر  یبهم م یچ
خوام،   یکه م یپرداخت کردم اونم سخت پرداخت کردم پس چرا هنوز نتونستم به اون آرامش فکر 

داد  رونیب  ینفسشو به شکل آه بلند زدادی کردم.  ینبود که فکرم یاون دختر  دای! سازدادیبرسم؟ 
  نیهم  سهایپل یهم بذار  یا چشم رو! ت ینیرو نب  دایسا گهیانگار قراره د یزنی حرف م  یوگفت: طور 

 .دیباال کش وکنند نگران نباش. بغض شو قورت داد و دماغش یم  داشیروزها پ

 خوان؟  یم یزنگ نزدند که بگند چ  یحت-

سالن جلسه که همه معّطل تو هستند قرار بود امروز به مناسبت روز   میزنند حاال بر  یباألخره زنگ م-
 . یکن یکارمند براشون سخنران 

 کن.    یمن براشون سخنران یرو ندارم تو به جا یچ یحوصله ه-

خوام تموم زحماتم    یتکون داد: آره! نم یسر قرارت؟ سر   یر ی : امشبو مد یوپرس زگرفت یازم هیباشه! تک-
پا پس  دینبا شمیم کیحاال که دارم به هدفم نزد زنمی م براش سگ دو مبه باد بره سه ماهه دار

 گفت ورفت... یباشه ا زدادیبکشم. 

باز شد. دمغ کرده پله ها رو باال    یکی دوم رو زد. در با ت  ۀپارک کرد وزنگ طبق ی شگیهم یجا  نویماش
  زیآروم ور یی ا قدمهارفت درآپارتمان باز بود. رفت داخل وکفشهاشو درآورد. درخشان لبخند به لب ب

مواجه شد.  ازی اپ ییرو گونه اش زد که با اخمها وترشرو یشد بوس  از یپا ۀنیبه س نهیطرفش اومد و س 
 ۀکار رو نکن؟ بارآخر بود تذکر دادم دفع نیا گهیبگم د  دیبا یتو ذوقش زد: با چه زبون  شهیمثل هم

مبل نشست. درخشان دلخور دنبالش   نیحوصله رو اول  ی کنم دست روت بلند نکنم ب  یبعد ضمانت نم 
گم   دایسا هی من چ ری وسط تقص نی ا یهفته اس اخالق ندار  هی: شی شد ونشست رو مبل کنار دهیکش

بار هزارم! درخشان   ی! برااری رو ن دای شده؟ دستش ستون سرش شد در جواب درخشان گفت: اسم سا
 ششیرو صورت پراز آرا  ازینگاه پا  از؟یزانو زد مظلومانه گفت: پا ازیپا یکنار پاهااومد و  نییازمبل پا

  اسی تا آسمون بود اصالً قابل ق نی دو دختر از زم  نیکرد تفاوت ا سهیمقا دایلحظه اونو با سا هیافتاد، 
دفعه  هی ارمیداره که من ندارم؟ هروقت اسمشو م یچ داینبود. درخشان ادامه داد: سا دایبا سا

  یراداتیمن از اون کمتره؟ اگر ا هیداره که من ندارم؟ مگه چ یخوب بگو اون دخترچ  ،یشیم یعصبان 
. یخوا  یبشم که تو م یاون دم یقول م  ترو که دارم برطرف کنم به  ییدارم خوب بگو تا ضعفها
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که حوصله   یدادن بحث انیپا ی. براومدین خوش ننشست که به مذاق درخشا ازیرو لب پا  یپوزخند
راحت پوست    یلیمتعجبش کرد، خ  ازیاخالق پا یناگهان  ری تغ م؟یدار ی: شام چدیشو نداشت پرس 

خواست   ی نم  نیهم یبرا کنه یتو لحظه زندگ  شهیخواست هم  یعوض کرده بود. درخشان دلش م
رو ترش کنه    ایرو از دست بده براش مهم نبود که اون، اخم وتخم  ازیبودن با پا یها هیتک تک ثان 

همون رو برات درست   یدوست دار  یمهم بود وبس! با ذوق بلند شد وگفت: چ ازیفقط بودن با پا
رفت سمت    یبا خوشحال درخشانکنه.  رمیباشه س یز یچ هی کنهینم  یتفاوت گفت: فرق   یب  ازیکنم؟ پا

افتاد، اگراون بود  دایسا ادی. به نهیرو بچ زی اون رفت آشپزخونه تا متلفن وسفارش غذا داد بعد از 
  گهیداده بود د تی اهم شیبه سالمت دایسا یبزنه، از وقت  رونیب یداد لب به غذاها یهرگز اجازه نم

جنس   ی نکنه حت  ری بود تا تغ شییغذا میمراقب رژ شهیکرد، هم ینم تشیمعده درد مثل سابق اذ 
خودش درست کرده  یکه برا یکیتار  یایرفتارهاش باعث شد از دن   نیفرق داشت هم هیبا بق  شینگران

  یهفته هنوز تلفن هیدوباره دلش آشوب شد بعد  دایسا  یادآور یگام برداره با   یی بود به سمت روشنا
بود که با   دای. اونقدرغرق افکار بابودن سادیکش یگذاشت وآه شیشونیزده نشده بود. دستشو رو پ

 ... دیبعد غذا هم رس قهیآپارتمان افکارش پاره شد. درخشان در رو باز کرد چند دق زنگ  یصدا

وبرگشت تو سالن. درخشان دور دهنشو با دستمال پاک کرد و   دیبخوره زود دست کش ادیز  نتونست
ونشست    زیقهوه اومد سالن. قهوه ها رو گذاشت رو م  وانیگذاشت وبا دو ل  نکیظرفها رو داخل س 

 اش شد.  رهی وخ  ازی پا یروبرو

به هم قفل شدند وبه   نهیس یدستهاش رو د،یکش زیپاهاشو رو م  ازیپا ؟ینخورد  یز یتو که چ ازیپا-
  یمبل لم داد چشماشوبست وگفت: خوردم! درخشان درحال مزمزه کردن قهوه اش چشم ازش برنم 

درخشان فاصله گرفت:   یاز لبها وانیل ؟یکن ینگاهم م ینطور یباز شد: چرا ا ازیچشم پا هیداشت. 
 زل بزنه.  بهم   یکس ادی من خوشم نم یچشمش هم باز شد وصاف نشست: ول  یکی دارم. اون  تدوس

 . ستیکنم دست خودم ن  کاریدونم! چ یم-

 افسار چشماتو داشته باش. -

 به بعد داشته باشم.   نیکنم ازا یم یسع-

 نکن حتمًا داشته باشه. یسع-

 ازش خورد.   یقهوه شو دست گرفت و جرعه ا  وانی ل ازی! پا؟ی باشه! چقدرم حساس -
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 از؟ یپا-

 ه؟یچ-

 وضع!   نیخسته شدم از ا  ؟یرو اعالم کن مونی نامزد یخوا  یم یک-

 صبرکن!  گهیکم د هی-

 ازی خواد تموم بشه؟ ذهن پا یم  یکم صبرکردن، ک هی نی! ایکن یاالن سه ماهه امروز وفردا م-
روعوض کرد:از    رصحبتیمورد درخشان نداشت مس یسؤاالت ب  یبرا ییاونقدرآشفته بود که جا 

 از قهوه شو خورد. یا گهید ۀدرخشان جرع م؟یمالقات با هم داشته باش هیچه خبر؟ قبول کرد  ستییر

 منتظر خبرش هستم. -

دونست اگراصرارکنه   یبود. درخشان هم متوجه شد م ازدهی  کیخوبه! نگاهش به ساعت افتاد نزد-
 ...کنهی بمونه قبول نم شتریب

هم وارد شدند. با سر اشاره  زدادیبهارگل و شیوشگ ینهم، سرگرم کارش بود که همزمان با صدا  روز
 جواب داد.  یوبه گوش  نندیکرد بش

 بله؟ -

-........ 

 خودم هستم.-

-...... 

 کارکنم؟ یچ-

-..... 

 ؟ ی هست یتو ک-

-...... 
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تعجب زده به مکالمه گوش   زدادینداشت. بهارگل و  یا دهیهم فا ازیپا یقطع شد والو گفتن ها یگوش
  ۀصفح یرو رو  یناشناس ۀباال اومد. شمار  امی روشن کرد. همزمان چند پ ویگوش ۀداد ع یسر ازیدادند. پا

. عکس اول  بود دایرو بازکرد چند عکس از سا امهای. پسادندیدو طرفش وا زدادی . بهارگل ودید یگوش
بود، عکس دوم    یو ازش خون جار  لبش پاره ۀبسته شده بود وگوش  یبه صندل  دایسا یدست وپا

طرف صورتش کبود ودستهاشو دوباره   هیخورد،عکس سوم  یافتاده وتکون نم  نی رو زم یاتاق ۀگوش
  اشدسته  نیو سرش ب  زی پرت کرد رو م ویرو نداشت وگوش یبعد یعکسها دنیبسته بودند... تاب د

برداشت   ویگوش  زدادیکه زنده اس.  یخدا رو شکرکن  دینشست. بهارگل دست رو شونه اش گذاشت: با
رو که تماس گرفته. با  یهم شماره ا دمیهم عکسها رو نشون م یکالنتر  رمیم  یوگفت: من با جهان

 . دیخونه؟ فقط تکون داد سرشو د می بر یخوا  ی: مد یبهارگل آروم پرس زداد،یرفتن 

  هیخوب ۀفرستادند نشون  که باهات تماس گرفتند وعکسهاشو برات نیتوکلت به خدا باشه! هم ازیپا-
 . یبش دیناام دینبا

 خوان؟   یم یزنند بگند چ یچرا زنگ نم-

مطمئن   رندیگ  یکاره، دوباره تماس م ۀفقط صبر چار یتیوضع  نیشگرد آدم رباهاست تو چن  نیا-
 باش. 

 ... ذارمیزنده اش نم هیبفهمم کار ک-

تهران شب شده    دیدوباره رس یوقت ن،یودلربا رو برگرونه قزو دایگفته بود خانجون، چ انی به پو دیجاو
 برادرش پارک کرد... نیپشت ماش  نویبود. ماش

سالم کنارعموش   هیزدند. با  یدرحال خوندن روزنامه بود، بهارکل وگلرخ کنارهم آروم حرف م  دیجاو
نگاه به سالن  هی انی! پوستین یخبر  چیروزنامه رو کنار گذاشت: ه  دینشده عمو؟ جاو ینشست: خبر 

 کجاست؟ بهارگل و گلرخ هم به جمعشون اضافه شدند: امشب زود رفت بخوابه. ازیپاکرد: 

 نشد؟ یخبر  یاز کالنتر  انینچ! حق داره! اشک گلرخ دوباره دراومد: پو-

 شامتون آماده اس!  انی. پوران از دم آشپزخونه صدا زد: آقا پویستوان ثقف شی پ رمیفردا م-

 نکرد؟  یتابیب گهیجون که د: خاند یپرس دی پوران. جاو امیاالن م-

 ! نیهم غر زد چرا بردمش قزو یچرا! کل-
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 رفت آشپزخونه... یدیببخش هیبا  انیهر چه از استرس دور باشه براش بهتره. پو-

شکست و    یتو شرکت با دمش گردو م  دایزود درخشان دم دفتر منتظرش بود. از نبود سا  یلیخ  صبح
با   ازی نگاهشو به اون سمت کشوند. سرخوش سالم داد. پا ازیپا نیسنگ ی خوشحال بود. قدمها

  دوار ی فیضع  کی عل هیبود. با  دهیبه خودش رس ینگاهش کرد حساب  ن ییباال رفته از باال تا پا ییابروها
 ۀافی نشست به ق زشیراست رفت پشت م  هی ازی اتاقش که شد درخشان پشت سرش اومد داخل. پا

رو   بایز  ۀساحر نیلبخند گشاد ا یمعن رباشه؟ی خ ؟ی زشدی بشاش درخشان زل زد وگفت: سحرخ
روگونه اش زد.    یز یر ۀسرشو خم کرد وبوس ستاد،یا ازیرفت پشت سر پا ی. درخشان با لونددینفهم

گفتم؟! لبخند رو لب درخشان   یک  نی! ببیشیم مونیکارت پش  نیبه درخشان: بابت ا  دیپاخم کرده تو
 .دیماس

 مـ... ازیپا-

وغّر زد:   دیبه صورتش کش  یدست  یازعصبی وارد اتاق شد. پا ی! صداش اونقدر بلند بود که صدر هیکاف-
اومد   یمتعجب صدر  ینگاهها ری! کارت رو زود بگو وبرو! درخشان زیکنیُخلق آدمو تنگ م  یاول صبح

 رفت.   رونی نگاه مسخره ب هیبا   ی. صدر زیطرف م  نیا

  یمالقات باهات داشته باشه. هنوز ُخلقش تنگ بود لحنش سرد وب هیقبول کرده  سیی اومدم بگم ر-
 کرد.  یوقت مالقات بهت بده. درخشان هنوز بغ کرده نگاهش م  هیبگو  یتفاوت شد: برو به منش 

 ؟ یازمنش-

  یخودشو نگه نداشته بود از خودش عصبان  حد نکهیکار دارم. درخشان ازا ی! حاال برو که کلیبله!منش-
 کرد ورفت... یخشک وسرد خداحافظ  یل یبود. خ

 هیدست   ریاس ازیپا نکهیبود. حرصش گرفت ازا ازیدختره وپا یشاهد تموم رفتارها  نیبا دورب سلماز
  ۀصحن ی ادآور یبرداشت تا از آب پرش کنه اما با  یوانیرفت آشپزخونه، ل یشده. عصبان گهیدختر د
برگشت تو سالن و   نک،یرو پرت کرد تو س  یخال وانیکنترل شو از دست داد و ل  شیپ ۀقیچند دق

 یپک بعد د،یرو محکمتر کش  یهاش فرستاد، پک بعد هیروشن کرد دودشو با ولع به ر یگار یس
  یباز  نیا  دینبا ره،یبگ  میت درست تر تصمتونس  ی. حاال مدیکش یق ی... آروم که شد نفس عمیوبعد
 دوم رو اجرا کنه پس جالل رو صدا زد...  ۀکرد که نقش ییشو نها می کش بده، تصم ادی رو ز

 ؟ یکرد کاری : توچد یکنارش نشست وپرس زدادی
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ازجاش پا   عیسر ی. صدر سادیوا  یمنش زی وکنار م  رونیرفت ب  زدادی قرار بذاره.   هیبراش  یدادم منش-
 ؟ یجناب کوشک  دیداشت یشد: کار 

نشست ودفتر مالقاتها رو   یصدر  ؟یوقت مالقات داد یخواستم بدونم به خانم ابتکار چه روز  یم-
 ! چطور؟ ندهیآ ۀهفت یبرگه انداخت: برا ن یبه آخر یبازکرد نگاه

 .گهیدو روز د یبندازش جلوتر برا-

وجود   یخال   یاصالً جا گهیبه دفتر کرد. تا دو روز د ینگاه  زدادیقربان تموم روزها پر هستند.  یول-
. گهیروز د هی یبنداز برا  نوی: ایبازرس هیبه برنامه کرد، دست گذاشت رو  ینگاه گهیبار د هینداشت 

گفت.    یمچش ی. صدر گمیبا اخم گفت: من بهت م زدادیقربان...  یکرد وگفت: ول  ینگاه یصدر 
 . ازی پا شیبرگشت پ  زدادی

 تفاوت فقط نگاهش کرد.  یب  ازی. پایمالقات دار  گهیدو روز د-

 ؟ یهنوز باهاش درارتباط ؟یکرد کاری چ اروی! با اون ازیپا-

 دکش کنم.   یهست موندم چطور   شی سر یل یاوهوم! خ-

  یخوا یتموم شده نم یمن و به ساعت اشاره کرد: ساعت ادار  ۀ! بذارش به عهدشهیبه موقع دک م -
 خونه؟  یبر 

 کار؟ ی خوام چ یرو م دایبدون سا ۀخون-

 من؟  شیپ یا ی امشب ب یخوا یم-

 وزنش خونمونه زشت شب نباشم.   دیتونم عمو جاو ینم-

تکون داد... تو راهرو با بهارگل برخورد که   یشد بهم زنگ بزن. فقط سر  یباشه! پس من برم اگرخبر -
 .  ازیرفت سمت اتاق پا  یم

 . بهارگل جوابشو داد.یخسته نباش-

دو قدم جلو اومد ومقابلش   زداد ی: بله! زدادی لحظه توقف کرد وبرگشت طرف  هیل؟ بهارگل بهارگ-
 . یکن  ینشده بهتره خودت رانندگ دای پ دایکه سا یخواستم بگم تا زمان  ی: مستادیا
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 چطور؟ -

 . ستیروز اصالً حواسش سرجاش ن ازده ی نیتو ا گمیم  ازیپا  یبه خاطر حواس پرت-

 !نهیهم  ازیانشه وضع پ دایپ دایتا سا-

! یزد: باشه! ممنون که نگرانش هست  یخودتون گفتم. بهارگل لبخند  نانیاطم یبرا یدونم ول  یم-
 ازش جدا شد... یخداحافظ  ه یزد وبا   یلبخند زدادی

                   ***************************************** 

وسامان همه توسالن جلسه منتظربودند.   یبهارگل، جهان زداد،ی از،یبود. پا لمیف هیمثل  یچ همه
حوصله   یب  ازی شده گذشته بود. پا نی ساعت از وقت تع  می انداخت ن  شیبه ساعت مچ  یبهارگل نگاه

!  گهید انیکجا؟ االن م ازیصداش زد: پا زدادیاز انتظار متنفرم.  دیهم خبر بدبلند شد: هر وقت اومدند ب
در تموم نگاهها   ۀ... با ضربدیکش یکرد. دوباره نشست سرجاش وپف کالفه ا دیی بهارگل هم حرفشو تأ

نفر   نیوآخر ییو دانا یاومد اول درخشان پشت سرش بلخ  نییدرپا ۀریبه اون سمت رفت. دستگ
. وردنددرهم گره خ ازیپا یشون وارد شد. دهن همه از تعجب بازمونده بود. سگرمه ها  سییر

! درخشان دستشو نیغّر زد: بش رلبینشست رو زانوش ونذاشت، ز زدادیخواست بلند بشه که دست 
به   ازی! نگاه پایخانم سلماز گنج  سمیی! رامهری کرد: جناب ک یولبخند به لب معرف   دیکش  سشییسمت ر 

که   یکی کوچ  فیکه ازدوطرف باز بود وک دیوشال سف   یکه مانتو وشلوار ست با کفش مشک بود یزن
خانم   دیخوش اومد  ی لیداشت. سامان زودترازهمه به خودش اومد و باهاشون دست داد: خ ربغلیز

داد. سلماز با حفظ لبخند   یرو درخشان ثابت بود که داشت با سامان دست م  ازی. نگاه پایگنج
اخم کرده دستهاش قفل شد   ازی! پاامهری اومد دستشو به سمتش دراز کرد: جناب ک ازی گشادش طرف پا

رو   ازیکنار پا یکه بهش شده بود خودشو نباخت وصندل  یاحترام یب  نینشست. سلماز با ا زی و رو م
 سکوت رو شکست.  نیسالن روگرفته بود. باألخره درخشان ا ینشستن انتخاب کرد... سکوت بد یبرا

 نی. نگاهش تو نگاه درخشان گم شد، وادیبود دارشونی بنده که مشتاق د سیی ر  نمیا امهریجناب ک -
  یپس قرار ما چ  دی: ببخشدیپرس یبلخ ینبود! آقا نی نبود. بهارگل گفت: قرار ما ا یخوب  ۀنگاه نشون

 یچه بهانه ا گهیاتفاق افتاد د نیشرکته االنم ا سییر دنی فارشات دس رفتنیشرط پذ دیبود؟ شما گفت
  یحرف گهیقرارداد از نظر من فسخ شده اس د نی: اد یچی سرد وخشک تو سالن پ ازیپا یصدا د؟یدار

 . ستادیسلماز سرجاش ا یجد ی. بلند شد بره که با صدادی درخشان وسلماز ماس   یندارم. لبخند رو لبها
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از سر شونه برگشت عقب نگاهش به   ازی. سر پادیوبه حرفهام گوش بد دینی! بهتره بشامهریجناب ک -
شد:   ازیپا یچشما  خیارزه. سلماز م یهم نم اهیپول س هیباشه   ب یکه توش فر یدرخشان بود: قرارداد

داره  گهتونه ن یجوره نم  چیرو ه  ازیدونست پا ی. مدیمنم حرف دارم، به نفع تون هست که گوش کن
 بود.   نیوتنها راهش هم زدیحرف م  دیبا یول

سالن بفرسته  یسلماز باعث شد حاضران تو یعصبان  یبا شما ندارم خانم! صدا یحرف چیمن ه-
بودند.   ازیاشاره از جانب پا  هیتنها حرف بزنم. همه منتظر  امهری ک یخوام با آقا ی! مرونی: همه ب رونیب

سلماز داد  گهیبار د هیبا شما ندارم.  یحرف خصوص  چیتر از سلماز گفت: گفتم که! من ه یعصب   ازیپا
بود   زدادینفر  ن یرفتند آخر رونیسر اون ب ۀداشتند که با اشار ازی! همه چشم به پارونی زد: گفتم همه ب

م؟ سلماز  تکرار کرد: من بمون دهیلحظه برگشت فکرکرد اشتباه شن  هی زدادی! زدادیکه گفت: تو بمون 
  یمونه چون من م ی: اون موخت نگاه نفرت بارشو به سلماز د  ازی! پارونیآقا شما هم ب ریگفت: نخ 

:  دیبا اون اخالق تندش پرس  ازیسلماز. پا یو روبرو  ازیدر رو بست واومد نشست کنار پا زدادیخوام. 
گفت: خودت  سلماز چشماشو خمار کرد  ؟یفرستاد رونیکه همه رو به خاطرش ب  هیچه حرف مهم

 خواستم!  یوگرنه من که نم   ینی منو بب یاصرارداشت 

 کرده؟!  میخودشو پشت پرسنلش قا هیمرموز ک سیی ر  نیا نمیخواستم بب  یاتفاقًا خوب شد! م-

 راحت تر شد.   ینطور یکار منم ا-

 !گهیشرکت د هی ی برا دیقراردادتون رو هم ببر دیندار یکار  نجایا گهیاز نظر من شما د-

  کنه؟ ی منو مجبور م یطرف سلماز: ک دیچرخ ازی. سر پا یبا من قرارداد ببند ینشد! تو مجبور -

به پوزخند شد: تو؟ سلمازخودشو سمت   لیتو سالن منفجر شد، خنده اش تبد از یپا یعصب ۀمن! خند-
 داد. یفعالً گوش م  زدادی! یکن  کمی شر دی: تازه تو شرکت هم بادیکش  ازیپا

  ؟یبش کیتو شرکت هم شر یگی قرارداد فسخ هست اونوقت م  گمی! من میگ یجوک م یدار  گهید-
 . یگیم  ونیهذ یمعلومه دار 

 . یقبول کن شنهادمویکنم که خودت پ ی م یاتفاقًا حالم کامالً خوبه و کار -

 عمرًا! -
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تا   یتموم ثروتت رو بد یوحاضر  ی دارم که تو دربدر دنبالش یز یمطمئن حرف نزن چون من چ نقدریا-
حرفهامو   یخوا  یکرد: م  یو نگاهش کرد. سلماز تک خنده ا یداد به صندل  هیتک ازی . پایار ی دستش بب

 نه؟  ای یبشنو

 که من طالبش باشم؟  یدار  یآخه چه حرف -

وگفت: خوش    دیکش یطرفش خم شد آه ازی ! پایباز  نیمنه تو ا ۀمعدن طال که برگ برند هیگنج!  هی-
  کار؟ یچ یخوا  یشراکت با منو م گهی! دیثروتمند نقدریبه حالت که ا

کنم و نه  یازجاش بلند شد: نه شراکت م ازینه؟ پا  ای یبشنو یخوا یاول جواب منو بده؟ م -
که خشکش   زدادیشد.   خکوبیسلماز سر جاش م یخوام راه افتاد سمت در که باصدا  یم شنهادتویپ

 زد.

  دا؟ی: ساد یومنگ راه رفته رو برگشت نشست سر جاش، ناباورانه پرس جیگ ؟یخوا  ی مرون دایمگه سا-
 شد.   رهیخ  ازیزد و با غرور به پا یا  روزمندانهیکجاست؟ سلماز لبخند پ  یدون یم  ؟یخبر دار  دایتو از سا

  زیروشن شد چشماشو ر  ازیتو ذهن پا یدارم که از گنج برات با ارزشتره؟ جرقه ا یز یگفتم چ یدید-
سرخوش سلماز اتاقو پر کرد کم کم خنده  ۀکـ... خند دایسا  دنی! نکنه دزدنمی : ببد یپرس دیکرد و با ترد

من که گفتم  د؟ینگاه کرد: تعجب کرد ازیوپا زدادی  ۀمات زد ۀافیبه زهرخند شد، به ق ل یاش تبد
 !یل ی! خیف یکث  یلیگفت: خ  ضیبا غ   ازیحرفهام مهمه! پا

شو سمت    دیکار بزنم. انگشت تهد نیدست به ا یمجبورم کرد یبرام نذاشته بود یا گهید ۀتو چار -
. سلماز دست کرد تو دمیبه باد م  تویتاِر مو ازش کم بشه زندگ هیسلماز نشونه گرفت: به خدا اگر 

  زی ومزد و دودشو به هوا فرستاد، ر  یدرآورد با فندک روشنش کرد، پک محکم  گارینخ س  هیو  فشیک
قفل   یازفشارعصب ازی فّک پا ؟یکن یهستم قبول م شنهادمیکش اومد و آروم گفت: هنوز رو پ شتریب

 : اون کجاست؟ حالش خوبه؟ دیپرس  زدادیشده بود 

 که من گفتم. یهر چ یعنی دیمنو قبول کن طیشرا دی! اول باشهینم  ینجور ینچ! ا-

  ازیانگشتهاش بود به پا یال گاریکه س یسلماز با دست  ؟یخوا یم  ازی پا یاز زندگ یچ ه؟یدرد تو چ-
  ازیپا یرو  زدادی. نگاه هیدردم چ گم یبعد م ادی دوستت از شوک درب یچطوره اول بذار  گمیاشاره کرد: م

سلماز کرد:    بهدوباره رو  کنهیفواران م یدونست اگر شروع به حرف زدن کنه مثل آتشفشان  یافتاد م
از جون آدمها   فتیکث یبه خواسته ها دنیرس  ی! برایپست  یل یدر لباس گرگ، درواقع خ یهست یزن
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  ایلم داد وگفت: دن  یبه صندل  زیفشار داد وپرتش کرد وسط م  زیرو م  گارشوی. ته سیذار یم هیما
دست   دمخو محافظت از  یبرتش ومنم مجبورم برا یباد م یشده! اگر کالهتو سفت نچسب ینجور یا

دل   یپست باشه که برا نقدری کرد سلماز ا یکم کم به خودش اومد فکرشو نم  ازیبزنم. پا یبه هرکار 
که تونست اعصابش   یی برسه تا جا  یبی آس دایبه سا ذاشتیم دیرد بشه نبا هی بق  ۀخودش از رو جناز

گفت:   یلحن آروم  باکش اومد  ز ی ! سلماز دوباره رو میرذل   یلی نداشته شو کنترل کرد با انزجارگفت: خ
  یخواد حت یکه دلم م یز یبه جز اون چ ستیبرام مهم ن چکسی وه یچ یبه آرزوهام ه  دنیرس یبرا

 .  یاون کس اگر تو باش

  ؟یهولف دون یر یکنند چند سال م رتیدستگ یی خبربدم و به جرم آدم ربا سی اگر به پل یدون  یم-
 سلماز خونسردانه صاف نشست. 

  یمن اونقدر ب ینرسه آدمها دایدستت به سا چوقتی خورم ه یقسم م ادیوسط ب   سیپل یاگر پا-
 یچشما  ؟ی لذت رو ببرند حاال خود دان تی جسد نها هیپاره کردن  کهیاحساس هستند که از ت

رو   ازیدست پا زدادیاش موفق شد.  دهیکه با رنگ پر نهیبب   ازیخواست ترسو تو صورت پا یم نشیزبیت
 . رفتمحکم گ

  یمسئله رو حل م نیخودش ا ۀ ویبه ش  دیروساکت کرد. با زدادی  از،ی محکم پا  ۀخبر بدم؟ ن س یبه پل-
گفت:   یبلندتر  یبا صدا ازیکه پا دی : بگو؟ سلماز منظورشو نفهمدیکرد. با همون نگاه نفرت بارش پرس 

 سلماز رو از هم بازکرد.  یلبها یخواسته هاتو بگو؟ لبخند محو

 . دیبار یم شی حاال شد! از نگاه هر دو آت-

 نیا ییاز زورگو ازی داشت. پا ازیچشم به دهن پا زدادی. اد یوسط نم   سیپل یپا  دیقول بد دیقبلش با-
 کرد. یبه حالش م  یفکر  هیاومد تا بعدًا  یاول باهاش کنار م  دیاما با ومدیزن خوشش ن

 قول نده! از؟یصداش دراومد: پا زدادی. دمیقول م-

پا رو پا   د یکش قی! رو به سلماز کرد: زودتربگو شّرتو کم کن. سلمازچند نفس عمزدادی تو ساکت -
: نه  دندیباال پر  ازی پا یباشم. ابروها  کیکه تو پنجاه درصد شرکت شر نهیانداخت: درخواست اولم ا

  دشوتموم شرکت رو به نامت کنم؟ سلماز خو یخوا یگفت: م  ی! وبا لحن طنز ادهیز  یلیاشتهاتم خ 
کل شرکتم به نامم  ستیبد هم ن  نی همچ نمی ب یکنم م ی متفکر نشون داد اونم به طنزگفت: فکر که م

  ؟یبا بچه طرف نکهیا ؟یخودت فکر کرد شیپ یشد: خجالت بکش خانم! چ  یبرزخ   هوی ازیبشه! پا
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 که یستی ن یتیموقع یبرداشت: االن تو زی خ  زیحرکت رو م هیانداخت وبا  شی شونیبه پ  ینی سلماز چ
بحثشون به  نکهیا یبرا زدادی! امهریجناب ک   یکارکنیچ دی با گمیمنم که م نیا یباش  رندهی گ میتو تصم

  هیبدتر نکنه گفت: من  نیز اداشت تا وضع رو ا ازیکه از اخالق تند پا ینشه و با شناخت  دهیدعوا کش
 نگاه کردند.  زدادیدارم. هر دو به  شنهادیپ

شما   یکنه، خانم گنج نیسهم تع گهید یک ی ییمال ودارا یاز راه برسه برا یکه هرک  شهینم نطوریا-
   د؟یکن یرو بهتون بده قبول م  شنهادیپ نیا یک ی  دیباش

 االن وضع فرق داره. -

 ه؟ یفرقش تو چ-

اما فکر نکنم شما مثل من   رفتمیزنم وعواقبشم پذ یم یبدست آوردن هدفم دست به هرکار  یمن برا-
من  شنهادیانداخت بعد رو به سلماز کرد: پ  یاِزعصبان ینگاه به پا هی زدادی. دیر ی رو بپذ  یسکیر نیچن

نشست رو پاش و بهش   زیم  ریاز ز زدادیبگه که دست  یز ی خواست چ ازیبه هشتاد هست. پا ستیب
 فشار آورد.

سوزوندن دل سلمازسرشو با غرور باال   یبرا  ازی پا ست؟ی هم براتون مهم ن  نیهمچ  دایسا نکهیمثل ا-
بشم اما زنم   کیاز شرکت رو باهات شر ینبودم حاضرم درصد نجایگرفت وگفت: اگرمهم نبود االن ا

کرد    یخالته دلشو  ازیحرف پا نیشد ا  رهی خ از یپا یتو چشما یمدت طوالن هی ی کنارم باشه. سلماز برا
خواست   یرو که م یخاکستر چند ساله رو روشن کرده بود، آه حسرتبار  ریحس حسادتش آتش ز

 فواران کنه رو سرکوب کرد.   رونیب

  شیب ی. دراصل شراکت بهانه استی ن یسهم کم نمیدرصد، ا ستیگفت: همون ب زدادی چهل درصد؟ -
ست وبس! نگاه هر دومرد به دهن سلماز دوخته شده بود. سلماز صاف  خوا  یرو م   ازینبود فقط پا

 نشست. 

اونقدر   ادیکوتاه ب یزود نیکرد سلماز به ا یتصورنم  دیکش ینفس آسوده ا ازیدرصد! پا  ستی باشه! ب-
  یرو م  زی کل اون چ ایشد  یبه نصف قانع م  ایکرد  یم  لهیپ  یز یبه چ یشناخت روش داشت، وقت

نشست: عقد    ازیلبخند مرموز رو پا هینگاه سلماز به همراه  ؟ی: و درخواست بعدد یپرس زدادیخواست. 
زودتر   زدادی.  انیب  رونی لم داد و منتظر شد تا از شوک ب ی. هردوخشک شون زد. سلماز به صندل ازی با پا

 ؟ یدیم یمزخرف  شنهادیپ  نیهمچ هیچرا   ازهیهمسر پا دایسا یدون یبه خودش اومد:م



  

262 
 

وقت    چیکه ه یعشق ه،یمیعشق قد هیبه  دنیرس یکارها فقط برا نیدونم! تموم ا یالبته که م-
 یجمع وجورکرد با چهره ا ازخودشوینتونست فراموش بشه و روز به روزجاشو تو دل محکمترکرد. پا

 مسخره باشه!  یشوخ هیفقط  دوارمیبرافروخته گفت: ام

به پشت    دیتا رس دیدستشو محکم به سر وصورتش کش ،یعصب ۀخند هیام! با  یاتفاقًا کامالً جد-
چندسال  نیا یهاش تو یکه مسبب تمام بدبخت یگردن و متوقف شد نگاهش اومد رو سلماز، دختر 

 دایواجازه نداد ادامه بده: مگه سا دیکه مـ... سلماز وسط حرفش پر ؟یخودت فکرکرد  شیپ  یبود: چ
کرد صداش باال نره:    یهست هست! سلماز سع: هست د یچی صداش تو سالن پ  ست؟یمهم ن رات ب

  ادیم رونی از دهنش ب یچ تی تو اون عصبان  دینفهم گهید ؟یبکن  یبه خاطرش هر کار  یپس حاضر 
 زن هر چه زودتر گورشو گم کنه و بره.   نیخواست ا یفقط م

تونسته بود  دایسا نکهیآشفته کرد از ا ازِ ی به پا یکنم. سلماز بلند شد نگاه ی براش م  یبله! هرکار -
شرط دومم تا آخر امشب   یرفته بود. قبل رفتن گفت: برا  شیتا حد سکته پ  رهی بگ  ازیجاشو تو دِل پا

با   یدار  متیکه با تصم یو متوجه باش  یر ی درست بگ می تصم  دوارمیخوام که ام  یم یجواب قطع هی
نشون ازمحکم    تق تق کفشهاش یچنگ زد...  صدا زیم  یاز رو فشوی . کیکن یم  یجون اون دختره باز 

اومد.   یکوتاه نم مشی جوره ازتصم چیزن ه نیبود، ا دانیم  نیا روزی داد انگار پ یقدم برداشتنش م
پرت   اومد  ینشد هر چه دم دستش م یهم خال  زیم یرو   لیوسا  ختنیبا ر ازیدرکه بسته شد خشم پا 

 زدادیوارد سالن شدند.  هیکه بهارگل وبق یطور  نداختیم  نیتو سالن طن  یناهنجار  یکرد و صدا یم
باز کرد و رفت   یجمع راه  نیفهماند ساکت باشند... از ب ه یانگشت شو گذاشت رو لبش و به بق عیسر

 بود؟ ی نقدرعصبانیچرا ا زداد؟ی شده  ی: چ دیبه اتاقش. بهارگل نگران پرس

سر   دیبر هیبهتون بگه بق ازیباشه بهتر خود پا یز ی اگرهم چ هیبه چ یدونم چ  یمنم هنوزنم -
 کارهاتون... 

 شده؟  یبدونم چ  دیمن نبا  زدادیداشت:  یدوشادوشش قدم برم  دیرس زدادیتو سالن به  بهارگل 

 یجلو  عی بگم چون بهش قول دادم. بهارگل سر یز یتونم چ   ینخواد من نم از یمتأسفم بهارگل تا پا-
دور خودش زد و   یچرخ  میکالفه ن  زدادی ؟ خواد یم یچ  کهی: اون زن د یرو سد کرد اخم کرده پرس زدادی

بود.  دکه؟ حالش ب  یدید ازیپا  شیبرم پ  دیبا  ستیسؤاالت ن  نی: االن وقت استادیمقابل بهارگل ا
 بازکرد، خودشم راه افتاد دنبالش...  زدادی یبهارگل نرم شد راهو برا 
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خونه رو نداشت. رفت خونه   ۀحوصل ازیبود بهارگل رو دست به سرکردند وفرستادند خونه. پا  یهرجور 
  یرفع نگران  یبرا زدادیکنه.  لهیبهش پ یکس نکهیا ای یمزاحم  چیتا شب رو اونجا باشه بدون ه زدای

 مونه... یم ششیشب پ ازیداد که پا امکیخانواده اش به بهارگل پ

 ۀمت خوندور برگردان رو دور زد و س نیو اول اوردیتو دلش آشوب شد. تاب ن امکی با خوندن پ بهارگل 
ضرب گرفته بود تا چراغ سبز بشه.   نیحرکت کرد... تا برسد دلش هزار راه رفت. رو فرمان ماش زدادی

  نویکرد. ماش یط قهیوپنج دق ست یرو تو ب  قهیکرد راه چهل دق شتریبا سبزشدن چراغ سرعت شو ب
 خونه پارک کرد... یجلو

 فونی آ ی. جواهر، خدمتکارش جلواومد رونیمتعجب ازاتاق خواب ب زدادیزنگ خونه  دنیشن  با
 . سادهیوا

در که   کی تکون داد وگفت: باز کن. ت  یسر  زدادیجواهر؟ جواهر برگشت وگفت: بهارگل خانمه.  هیک-
  دیاومد فهم یاز دور که م اد،ی رفت استقبالش. لبخند به لب رو پله ها منتظرشد تا ب زدادیزده شد 

  زدادی: داشت شو از رو چشماش بر  نکیع ستادیا زدادیتر از  نییپله پا هی... بهارگل ستیاوضاع خوب ن 
  یاش: چ نهیجمع شد، دستهاش قالب شدند رو س  ازی! لبخند پا؟یبه حالت بهم دروغ گفته باش یوا
 ؟ یبدون  یخوا یم

 !یکه نگفت  یز یهمون چ-

 .شهیم  یاز دستم عصبان  ازیپا-

داد وگفت:   رون ی نفس کالفه شو ب زداد یخواسته؟  یچ هکی بگو اون زن فته،یکه تومخمصه ب نهیبهتراز ا-
 متر باز موند.  هی. دهن بهارگل ازیدرصد از شرکت وعقد با پا ستیب

لب   ریبهارگل همون جا رو پله ها نشست انگار با خودش حرف زده باشه ز ؟یتوهم هنگ کرد یدید-
اما   شیخواد برگرده به شش سال پ ینم  ازیهم کنارش نشست: پا زدادی. طانهی زن خود ش نیگفت : ا
  نیدر گرو ا داینگاه کرد: نجات سا زدادی . از سرشونه برگشت به شی بختک افتاده تو زندگ نیسلماز ع 

 دو شرطه؟ 

 آره!-

 . شهیبه پا م  امتیبفهمند ق دیجهاندار وجاو-
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 ؟ یچ  یعنی: زدادیبفهمه. کامل برگشت طرف    یکس ستیقرارن -

 بفهمه.  یز یمورد چ نیدرا یخواد کس  ینم  ازیپا نکهیا یعنی-

   ؟یکن  کار ی چ یخوا  یحاال م-

 کنه.  دایبراش پ یراه حل هی دیبذارم شا انیدرم  یخوام با ثقف یم-

 ؟ ینگ سی رو به پل   یمهم نیموضوع به ا شهیمگه م-

 .مین یب  یرو نم دایسا گهید ادیوسط ب سی پل یکرده پا دی! چون سلماز تهدشهیم-

 بود سرمون نازل شد؟   ییچه بال نیا ایخدا-

از جاش بلند   ینی. بهارگل به سنگمیکن دایراه حل براش پ  هی میتونست  ییسه تا دیتو، شا میبهتره بر-
 رفت داخل ساختمون...   زدادیشد و همراه 

شربتو   وانیخم شد و ل   یطرف بهارگل اندک زدادیکجاست؟  ازی به سالن کرد: پس پا ینگاه بهارگل 
 . دی آرامبخش خورد وخواب هیگذاشت جلوش و به اتاق خواب اشاره کرد: 

 زدادی رسه؟ی به نظرت م یتو فکر  ش،ی شده افتاده تو زندگ  شیسلماز آت  نیخدا خودش کمک کنه ا-
اومد. بهارگل   ازیپا یگوش ینه؟ صدا  ایکنه  یقبول م ازیدونم پا ینم یدارم ول یفکر  هیصاف نشست: 

  درخشان نی: ازدادی گرفت سمت  و یشماره، گوش دنیبه اوپن آشپزخونه. با د دیفت تا رس رد صدا رو گر
   زداد؟ی هی: ک دیتونم بگم. بهارگل مصّرانه پرس ی گرفت و رد تماس زد: نم ویگوش زدادی ه؟یک

   د،یاز شربتو نوش یتونم جوابتو بدم! بهارگل جرعه ا ینپرس که نم یز یاما االن چ هیک  یفهم یبعدًا م-
 س یهم رفت سمت سرو زدادی . زنمیم  ازیسر به پا هیدلخور پا شد وسمت اتاق خواب رفت: 

 ... یبهداشت

  کی تار مهی. نفسهاش تند وضربان قلبش باال رفته بود. به اتاق ن دیکابوس وحشتناک ازخواب پر هی با
ازعرقش   سیبه صورت خ یداد، دست  رونی شو ب نیکجاست. نفس سنگتا بفهمه  دینگاه کرد. طول کش

به جونش افتاده بود  یرفت. دلهره بدجور   رونی آورد و از اتاق ب نیی. تن خسته شو از تخت پا دیکش
 سیاومد اول رفت سرو  یوبهارگل از آشپزخونه م زدادی یشستند. صدا یانگار تو دلش رخت م 

. با  ادیبه حال زاِر خودش کرد. چند مشت آب به صورتش زد تا حالش جا ب  ینگاه  نهی. از آیبهداشت



  

265 
 

:  دیراه شو طرف آشپزخونه کج کرد... بهارگل پرس رونی حوله دست وصورتشو خشک کرد واومد ب
جلوش گذاشت و از   یونشست. جواهرظرف  دیکش رونی رو ب  های از صندل یکیگفت و  یاوهوم ؟یبخو

 . دی راش غذا کش. بهارگل برونیآشپزخونه رفت ب

به   ویهمه چ زدادیدونست  یم ؟یکارکردیچ زدادیسرجاش. ظرف غذا روپس زد:  ادیبخورحالت ب-
  یفکر  هیقاشقشو گذاشت تو ظرفش وگفت: من   زدادیننشسته بود.   نجایا خودیبهارگل گفته وگرنه ب

  م. چشگمیبخور رنگ وروت باز بشه بعد شام بهت م  یز یچ هیدارم و با اشاره به غذا ادامه داد: اول 
 نیدونم ا یتکون داد: من م ی . بهارگل سر رونی رفت وبلند شد: منتظرتم ورفت ب زدادیبه  یغّره ا
 . ارهیب  ییبه جواهر بگو چا یبلند شد: غذاتو خورد زدادی. شهیختم نم  یخوب روی به خ هیقض

 باشه!...-

 

 

 دیمراجعه فرمائ ریز نکیصفحه به ل 555رمان در  نینسخه کامل ا افتیدر یبرا 

 https://zarinp.al/365523 

  

 

که  یباشد و در صورت یرمانکده م تیسا ایباال و  نکیرمان ل نیا دیخر ی: تنها منبع معتبر برا تذکر

باشد و  یعواقب آن به عهده خودتان م دیرمان کن نیا دیاقدام به خر یگریهر منبع د قیشما از طر

 در قبال آن ندارد . یتیمسئول چیباشد ه یرمان م نیا یرمانکده که منبع اصل تیسا

  

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه رای دریافت رمانهای بیشتر به  ب 

https://zarinp.al/365523
http://www.romankade.com/
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