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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

  

از  یداده شده است و کپ قرار( www.romankade.com)رمانکده به ادرس  تیدر سا یرمان بصورت فروش نیا

و در صورت مشاهده از  باشدیممنوع م یو ... به هر عنوان لیها موبا شنیکانال انتشار در اپلک تیرمان داخل سا نیا

 . باشدیم یریگیقابل پ ییسمت مراجع قضا

 ارائه گزارش  یتلگرامم برا ید یا دیقرار ده انیموارد لطفا مارو در جر نیدوستان در صورت مشاهده ا پس

@roman_adminقائل هستند . تیهامون اهم سندهیدوستان که حقوق نو ی. با تشکر از همگ باشدیم 

 به نام خدا

فکروذهنش  رفتیم  شیگرفته بود و با سرعت هرچه تمام تر پ شیرا در پ ابانیها طول خ نیخالف جهت حرکت ماش

 دیدینم یگرید زیچ ابانیکف خ یخورده  سیآنقدر مشوش بود که چشمش جز آسفالت خ

ه .... شب گذشتختیریرا بهم م شیزندگ یها یطور برنامه  نیگاهش که ا یگاه و ب یشبانه  یکابوس ها نیبه ا لعنت

همکارانش دهد و  یبازهم همان کابوس وحشتناک به سراغش آمده بود و مجبورش کرده بود که تن به غرو لند ها

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 لیتبد یسرد زمستان یداد و بازدمش درهوا رونینفس ش را پرصدا ب ردیگ شیرا در پ یشگیهم ریطبق معمول مس

 یتیمقطع از زمان سرما چه اهم نینفوذ کرده است درا شیسرما تا نوک انگشتان پا نیکه ا دیبه بخار شد ... تازه فهم

 گرفتیآرام و قرار نم یفکرش آنقدر نگران بود که لحظه ا یداشت وقت

 داشت  دنیبار یش گرفته بو د و هوامانند دل ایرا سمت آسمان گرفت دل آسمان هم گو نگاهش

سرد  یهوا نیکند درا شتریدست به هم داده بود تا اضطرابش را ب زیهمه چ قایکرد... دق یشانس خودش دهن کج به

ا بود ب دایکه آن سرش نا پ شدیم جادیا یکیشود آنوقت تراف نیبرف مهمان زم ایقطره باران  کیبود فقط  یکاف

 شیمهمان اهال شدیم یچند ماه کهیشهر است کریدر و پ یشهر شلوغ و ب نیا یها تیهم ازخاص نیخودش فکرد ا

نه  کیرافبه ت ینگاه مین نباریگرفت و ا یقیباز هم نفس عم  ردیشده بود و هنوز نتوانسته بود با آن و مردمش انس بگ

اهد ش دیبا گرید ی قهیو شک نداشت چند دق شدیم لیتبد نیقیانداخت حدسش داشت به  ابانیخ نیچندان سنگ

رد مقابلش را مو لیاتومب یرا ندارد و با بوق یگریاعصاب د نانشیاز سر نش کی چیباشد که ه ییها نیماش یها فیرد

کو تاه شود و هرچه  رشیو در دل دعا کرد مس دیچسب ابانیکف خ یسیبازهم نگاهش به خ دهندیقرار م تیعنا

  کردیم ابانشیخ ی وارهو آ گرفتیرا م بانشیگر کباریکه هر چند روز   یدهد اضطراب انیزودتر به اضطرابش پا

××××××× 

 یخودش را مهمان کرد از تصور چهره  ینیگذرا به خودش انداخت و به لبخند دلنش ینگاه نیماش ی نهیآ ازداخل

 یسیارو درو یسر اصل مطلب وب رفتیم یمعطل یحتما ب طونیشیتر شد دختره  قیلبخندش عم دنشیبعد از د انایک

پشت سرش انداخت قول  یصندل یتار رویبه گ یسرش را به عقب برد و نگاه یکم کردیحق نداشته اش را طلب م

ه او البت ردیبگ زهیجا شیخوانده و نخوانده اش برا یو درس ها شیها یاز سفر به پاس تمام صبور نباربعدیداده بود ا

موجود  یها شنیکیو اپل نترنتینکرده بود و دل به درس داده بود ازهمان راه دور هم به لطف ا یانصاف یهم ب

 ینچ مارکش انداخت و یبه ساعت مچ ینگاه میمقابلش دادون کیبه تراف میکنترلش کند نگاهش را مستق توانستیم

       دادیست ماو را از د رشدنیو لذت غافلگ شدیم رید رفتیم شیکند پ نطوریلب کرداگر هم ریز

 

ند چ نیرا ه را درا یکج کندو ادامه   ابانیگرفت راهش را سمت عرض خ میبود و تصم دهیرس ابانیخ یبه انتها بایتقر

ه آمد ب یکه از مقابل م یلیاتو مب نیح نیدر هم  ردیگ شیمدارس در آن سمت درپ یلیمانده تا تعط یباقی قهیدق

  گشتیپارک م یهمان جا یعنی نیزم یمکان ممکن رو نیدنبال گران بها تر
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آورد نگاهش را به اطراف  یم نییرا پا نشیکه سرعت ماش یگذاشت و مرد در حال ابانیحواس پاوسط خ  یب دخترک

د و ترمز کر یک دی.. نفهمختیشد قلبش فرو ر جادیکه ا یبد یبرخورد کرد و از صدا رهیت یچرخاند که ناگهان باحجم

سرش را  نیبه فرمان ماش یشد و با زدن ضربه ا وتصادف در ذهنش اک یکلمه  هیاز ثان یافتاد درکسر یچه اتفاق

 زمزمه کرد  ییخدا ایلب  ریآن گذاشت ز یرو

 تیتا موقع دیطول کش یا هیاطرافش را گرفته بودند ثان یولو شده بود و چند نفر ابانیخودش که آمد وسط خ به

  دیرا فهم شیفعل

  دیخم شد و پرس کنار صورتش یسال انیم مرد

 دخترم یخوب

گفت  یزد و خداررو شکر شیبرا یکرد... مرد لبخند دییسر حرفش را تا یماتش را به مرد دادو با اشاره  نگاه

 که کت یحق به جانب در حال یلیخ لیاتومب نیشد که همزمان سر نش زیخ میکرد و ن نیدخترک دستش را اهرم زم

جمع به  انی....با چند گام  بلند خو دش را ازم دیو در آنرا محکم کوب دیپر رونیب نیاز ماش کردیاسپرتش را تن م

  دیدخترک که کامل سرپا شده بود رساند و غر

 ام که چارهیب ی...داشت یکنیم ریخانم؟تو فضا س ییکجا 

 بود حواسم ن خوامیلب زمزمه کرد معذرت م ریز دانستیکه خودش را مقصر م ییبرد واز آنجا ریسرش را ز دخترک

 ...دیدرد چشمش جه طنتیکارجلوه داده بود برق ش ریاز موضع قدرت ظاهر شده بود و دخترک ترسورا تقص نکهیازا

 حواسش را جمع کند  شتریبه او بدهد تا من بعد ب یبد نبود درس کوچک

 کردآورد ووزمزمه  نییپا یبه لب داشت سرش را کم یدار یکه لبخند معن یشد و درحال کیبه او نزد یقدم

 کن پهن گهید یها از سکه افتاده برو تورتو جا ییمظلوم نما نیدخترجون ...ا یانتخاب نکرد یکاسب یبرا یخوب یجا

 بهت زده سرش باال آمد و  به مردنگاه کرد  دخترک

 هیچ منظورتون

 لب مرد به تمسخر باال رفت  ی گوشه
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  ستیواضح ن 

 باحرص گفت  دخترک

 یزنیم خودیکردم چرا حرف ب یشما منکه معذرت خواه یگیم یچ

 گفت  ینسبتا بلند یاو جا خورده بود با صدا یاز حاضر جواب یجوان که حساب مرد

 بعد یبه موش مردگ یبا تو که خودتو زد گمیم خودیب من

  ارویباز بمیننه من غر نیجمع کن ا یکاره ا یچ فهمهینگات کنه م یبه او کرد و ادامه داد هرک یبا دست اشاره ا 

گران تمام  شیبرا یادیز یمردک از خود راض نیا یحرفها یشده بود و ازطرف ریتحق یجمع حساب انیکه م دخترک

  دیغر شیدندان ها نیفشرد ازب شیپنجه ها نیشانه ب یرا رو فشیک یشده بود دسته 

 یشعوریب یلیخ

که  یقدم به عقب برداشت مرد غضبناک قدم اورا جبران کرد و در حال کیمرد گشاد شد دخترک  یها چشم

گرمش صورت  یکه هرم نفس ها یآورد طور نییصورت او پا یکیسرشرا تا نزد کردیقالب م نهیس یرا رو شیدستها

 کرد و گفت زیچشم ر دادیدخترک را قلقلک م

 ؟یگفت یبگو چ گهیبار د هی

به عقب رفت و  یگریوبازدر مقابل بهت مرد جوان قدم د یدیبه عقب رفت و گفت همون که شن یگریقدم د دخترک

 مثل خودشون رفتار کرد  دیمثل تو با ییبا آدم ها ومدهیبه شما ن یادامه داد عذرخواه

کرد و دخترک از فرصت  ریگ گریدستان دو مرد د نیب مشیحج یکه بازو زبرداشتیسمتش خ اوردیجوان تاب ن مرد

 او همچنان غضبناک یدولیایاستفاده کرد پا به فرار گذاشت مردها اطراف مرد جوان را گفتند و از او خواستند کوتاه ب

  کردیفرار دختررا نگاه م ریمس

چند  یدل و حو صله  گریبود و د ختهیپارک گذشت ...اعصابش بهم ر یجا ریرا دورزد از خ ابانیبود خ یهر زحمت به

 نهیزم شیبه خاطر همان پ دیکرد و اون حرفهارو به دختر زد شا یچرا بد جنس دیخودش نفهمقبل رانداشت  قهیدق

ها شده بود  یظاهرساز نیاز همان ها با هم یکیاطرافش داشت که درست  یمظلوم نما یکه ازدختر ها یذهن ی

 اش یکنون یبختک زندگ
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مو  تسلط به اعصابش یبماند و برا انایبه انتظار ک نیگرفت همانجا داخل ماش میگرفته بود تصم دنیمجدد بار باران

رک دخت یمعصوم والبته جد یچسباندوچشم بست... چهره  یصندل یکرد  سرش را به به پشت یهم پل یآرام یقیس

  کردینم مانیرفتار پش نیبود که اورا از ا شدر اعماق وجود یزیحال چ نیر فت با ا یاز مقابل چشمش کنار نم

 جمع کند   شتریبود تا او باشد من بعد حواسش را ب دلش گفت حقش در

 

 

 

 دهیدو دنیرا تا رس ریبود و تمام مس یفرع ابانیبه مدرسه رساند خ یمنته ابانیخ یدوان خودش را به ابتدا دوان

گذاشت نفسش به شماره افتاده بود و توانش به انتها  نهیس یرا رو گرشیگرفت و دست د واریبود دستش را به د

از آنکه  و قبل دیکش رونیب فیداخل ک اتیمحتو ریسا نیرا از ب نهالریراباز کرد و ا فشیک پیز یبود به سخت دهیرس

وارد  ژنیاز اکس یتار آن را سمت دهانش برد و دو بار استفاده کرد حس خوب شیایشروع شود و دن شیخس خس ها

 چشم بست  یحظه ال یچسباند و همانجا برا واریگرفت پشتش را به د شیها هیشده به ر

 یومانت دنیانداخت و باد شیبه سرتا پا یتوانست به خودش مسلط باشد نگاه ینفسش باز شده بود و بهتر م راه

ز خود ا ینثار روح پر فتوح راننده  یراهیبه بخت نداشته اش فرستاد و بدو ب یشده اش  لعنت یگل یو پاچه ها سیخ

 کرد  یراض

 دیرادرهم کش شیخودش و خواهرش نداشت اخم ها یجز خجالت برا یاوضاع رفتن و ظاهر شدنش دستاورد نیا با

 با بدنش فاصله داد  یمانتو را گرفت و کم یو با دست کنار ه 

شود و او مجبور نباشد درمقابل هزاران  لیفاصله مدرسه هم تعط نیتا بلکه در ا داشتیقدم بر م نهیو با طمان آهسته

 شگر حاضر شود چشم پر

 

مقابل در  انایشدند ک یاز مدرسه خارج م یگله  ا دندیپریکه از سرو کول هم باال م یپر سرو صدا ودرحال دخترها

 گفت ایزد و رو به پر دایپشت سر آ یضربه ا



 سنگ صبور

 
8 

 

 گهیفردا د قرارمون

 گفت فشردیکه بند کوله اش را دردستش م یدادو درحال لشیتحو ینیلبخند دلنش ایپر

 حواله اش کرد و معترض گفت  یمحکم تر یضربه  یبه تالف دای... منتظرتم... هم زمان آحتما

 ابویدردم گرفت  یخر یلیخ

 درآورد یشکلک شیداد و با خنده برا یجا خال دایو تا دستش را بلند کرد آ دیچرخ دایسمت آ انایک

 دیلب غر ریز انایک

 مگه دستم بهت نرسه  مونیم

 قب خنده کنان عقب ع دایآِ

 کرد یرا کنار گوشش گذاشت و زبان دراز شیرفت و و دستها 

 متوقفش کرد یمردانه ا یبرداشت که صدا زیسمتش خ یعصبان انای..ک یبکن یتونینم یغلط چیه

ه از کنار چهر ای.. پردیگذشت و مشتاقانه سمت صدا چرخ یتالف ریکه از خ یصدا آنقدر آشنا بود و دوست داشتن تن

 لب گفت  ریاو گذشت و ز یزده  جانیه ی

  یندار یبرم کار گهید من

فت مچ دستش را گر دایچند قدم نشده بود که آ ایگفتن نه اکتفا کرد و سمت صدا پرواز کرد هنوز فاصله اش با پر به

 ...با اخم برگشت و نگاهش کرد 

 تو یگیم یچ

 وره  نیابرو باال انداخت و گفت راه از ا طنتیباش دایآ

 هیبرم مشکل ینوریاکراه دستش را آزاد کرد و گفت به تو چه من دوست دارم ا با

 و گفت دیمدل باال کش نینگاهش را سمت ماش ثانهیخب دایآ
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 نه؟ و بااشاره به خودرو منظورش را رساند گهید نوریا

 نواخت و گفت  دایهوا پس سر آ یگرش را باال برد ب ینکرد دردم دست تالف یانصاف یب

 تورو خدا  اریدر ن یباز عیضا ینجوریاحمق جون ا برادرمه

نشست که الحق  ییمرد جوان و خوش بر و رو یرو اریاخت یو نگاهش ب دیدرهم پشت سرش را مال یبااخم ها دایآ

 دادو گفت انایک لیتحو ییمکش مرگ ما یشد خنده ا ریآمد آب از لک و لوچه اش سراز یبه نظر م یخواستن یادیز

 کلک یکردیو رو نم یداشت پیخوشت یبرادرا ازابن

 کرد و گفت  یاو دهن کج یخود شده  یاز خود ب یبه چهره  انایک

  ینکبت تاچشمش نکرد تیبابا قور یکن او چشما شیدرو

 نازک کرد و گفت شیبرا یپشت چشم دایآ

 رمیگیم لشیتحو نیاصال بب یچه از خود راض شیا

 زد و گفت  یبه تمسخر لبخند انایک

 معلومه  قشنگ

 را کج کرد  رشیداد و مس لشیتحو ییخفه بابا دایآ

 نایگو یپرت کرد و کسر یصندل یو به باز کرد ن در خودش رو دیدو نیو سمت ماش دیصورت خند ینا به پهنا ایک

 صورت برادرش را غرق بوسه کرد

  دیتنومندش گرفت و پرس یبازو ها نیخنده کنان خواهرش را ب یکسر

 دم در جقله؟ یگیم یساعته چ هی

 از اوفاصله گرفت و نگاه مشتاقش دور تادور صورت او گرداند و گفت یکم انایک

 دیبدم به شما ند دشمیگند یتار مو هیکاسه کوزتون محاله  دیبود منم گفتم جمع کن پمیسر داداش خوش ت بحث

 دایبد
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 ن ام در خواست داده بود گهیصد نفر د دایانگار جز آ گفتیم اقیبا اشت نیهمچ

 بال یدانه  کی یرایدلش  بیکرد عج شتریفاصله را ب یخواهرش را گرفت و با فشار اندک فیظر یشانه ها یکسر

 ها یخاله خان باج نیا گفتنیم یحرف اوآمد: حاال چ ینگاهش کرد و در ادامه  قیتنگ شده بود دق شی

 به گردنش داد و گفت  یمغرورانه تاب انایک

 مارو با برادرت آشنا کن گنیم یبد رو

 گفت  یجد مهیکش امدن لبش را گرفت ون یآمد و به زور جلو یکسر یتا پشت لب ها خنده

 یکنیکارو نم نیچرا ا خب

که استارت  یدر حال دیاو گرفت و سمت فرمان چرخ یرا از شانه ها شیپنجه ها یگرد شد  کسر انایک یها چشم

 ادامه داد  زدیم

 یباش لیبخ نقدریا کردمیفکر نم 

 خونسرد درحال حرکت بود زمزمه کرد  یلیکه خ ییباز ازتعجب زل زده به او مهیهمچنان با دهان ن انایک

 داداش؟

 بله یعنیتکان داد که   یخونسرد نگاهش کرد و سر یکسر

 ناباوروانه ادامه داد  انایک

 بچه ان آخه  یلیخ نایکه ؟ا  یگینم یجد 

 تفاوت شانه باال داد و جواب داد  یب یکسر

 داره یرادیخودشون دوست دارن چه ا یوقت باشن

  دیکرد و پرس زیبود مشکوکانه چشم ر دهیحد راحت ند نیکه تا به حال برادرش را تا ا انایک

  گهیمارو د یگرفت
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 شد و گفت    یاصل ابانیسمتش انداخت راه نمازد و واردخ ینگاه مین یکسر

 نیتا ا بلکه رفتارش اتشیکه نه تنها ادب کنهینشست بر خاست م ایخواهرم با ک نمیبب خوادیدلم م یلیوجه خ چیه به

 کرده رییحد تغ

 دینظر او نسبت به تنها خواهرش عوض شده باشد بند دلش را پاره کرد نبا نکهیحساب کار دستش امد فکر ا یآن به

دخترانه اش را  یها طنتیهمه ش دهیذوق زده شده بود که نسنج دنشیشد خراب کرده بود.. آنقدر از د یم نینچنیا

 رو کرده بود 

 او حساس بود؟ یاز حد رو شیکه ب ی یزدن از رابطه آن هم مقابل کسر حرف

 صاف نشست و مظلومانه گفت  شیداد و لبش را به دندان گرفت سر جا لیبه خودش  تحو یبر سر خاک

 بود همه اش به خدا یشوخ

 به او انداخت ینگاه دلخور میو ن یخوریخدارم که مقسم  کالیبار

 را را مجاب کرد که نگاهش کند  یکسر نشیشد سکوت سنگ یسبزرنگ دخترک در جا باران چشمان

  رفتیبا بند کوله اش ور م ریبچه ها بغض کرده بود و سر به ز مثل

داد قرار نبود  رونید و پر صدا بنفسش را حبس کر یهمچنان موضع خود را حفظ کند لحظه ا ایبخندد  دانستینم

 او  دنید یبرا یچشم به راه نهمهیشود آن هم بعد ا نگونهیا

 را بازبان تر کرد و گفت  نشییپا لب

 هنوز سر جاشه یکی نیشکر ا خدا

 دیباال آمد و بغض آلود پرس انایک سر

 زد وصورت اورا از نظر گذراند و گفت ی؟لبخندیچ

 هنوز دم مشکت اشکت
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 یرا صادر کرده بود در صدد ماست مال یحرف فرمان آشت نیخنده اش گرفت برادرش با ا یبغض و ناراحت انیم

 سمت او کج شد و به حرف آمد یرفتارش برآمد کم

دورو برم نبود  یکس یدیبود خودت که د ینباشه همه اش در حد حرف و شو خ اشیدن خوامیبه جون تو که م دادش

 باهاشون ندارم  یارتباط چیه ایبچه هام به جز پر ی هیبود که اونم در حد حرف باهاش کل کل دارم بق دایآ هیفقط 

خواهرش خنده اش گرفت  ومحض  ی...ازسادگ شناختشانیو بن م خیانگار برادرش از ب ایو پر دایآ گفتیم نیهمچ

 دیدخترک پرس یدلخوش

 کدومشون؟ ایپر

 زده گفت  جانیبغضش را قورت داد و ه اقیاشت با

 مغزش نینسل نو زده باا یدانشمندا یسور به همه  هیداره که نگو   یمخ هی یعنیکه گفتم برات دانشمندمونه ... قبال

  دیلحنش پرس یبا کنترل رو  ارهیبچه رو درب نیدوباره اشک ا ومدیخواهرش درست بشو نبود دلش ن نیا ریخ نه

 خونهیدرس م ییجا نیحساب چرا همچ نیا با

 ذل به حرف او داده جواب داد یکه کسر نیزده از ا جانیه

 یمعمول یکه اومده مجبور شده مدرسه  نجایا یطفل خوندهیهوشان م زینبوده تو شهر خودشون ت ینطوریکه ا قبال

 بخونه

  دیتاب خورده پرس یشد سرش را سمت او چرخاند و با ابروها جالب

 قبال کجا بودن  مگه

 تهران انیمجبور شدن ب یلیبودن بنا به دال زیهم برات گفته بودم تبر ست؟قبالین ادتی

 باال رفت       چرا؟ شیابرو یتا کی

من اکثر درسامو با اون  استیر یهم ب یلیداداش خ هیدختر آرووم یلیخ یول زنهیراجع بهش حرف نم ادیز دونمینم

رو کمکش حساب  یلیبمونن منکه خ نجایر اچقدر کمکم کرده فقط خدا کنه تا کنکو یاگه بدون کنمیهماهنگ م

 کردم 
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 قراره  برن مگه

 گهیاگه صاحب خونه جوابشون کنه مجبورن برن د ستین معلوم

 پس؟ مستاجرن

 دیصاحبش خارجه اگه برگرده با نکهیگذاشته مثل ا ارشونیدوست موقتا در اخت هیخونه رو  نیبه اون شکل ا نه

 کنن هیتخل

 کاره اس؟ یچ پدرش

 یکرده بود و فراموش فیتعر شیبرا کباریرو  نهایا یخاطر که  همه  نیهم به ا کردیمتعجبش م یکسر یها یکنجکاو

 یخوب یشنونده  دادینشان م بیترت نیدر گذشته فقط شنونده بود که به ا نکهیآمد هم ا یبه نظرش م بیاو عج

 نبوده است

 نداره بابا

 داشت  ادامه داد فوت شده ینگاه برادر در پ نشیغمگ یصدا

  دیمتاثر پرس یکسر

 ؟یمادرچ

 باهم از دست داده تو سانحه هردورو

 متاثر مرد درشت شد  یها چشم

 پس؟ کنهیم یزندگ یبا ک االن

 . خواهرش

 شهیحسادتم م ایوقتا به پر یخانمه که نگوبعض نقدریا یاومده باشه ادامه داد اگه بدون ادشی یزیانگار چ هوی بعد

 ؟ دیو گنگ پرس جیگ

 ؟یک
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 کالفه به به برادر حواس پرتش نگاه کرد و گفت  انایک

 ایخواهر پر گهید گمیم پگاه

 گفت یزد و آهان یاش لبخند یجوان به حواس پرت مرد

ون و ا نیدست ا ریهمه کماالت مجبوره ز نیباا سوزهیخداآدم دلش م یبنده  کنهیکار م یدیتول هیادامه داد تو  انایک

 باشه و حرف بخوره 

 کرده بود گفت دایخواهرش پ حتینص یبرا یخوب لیدل ایکه گو یکسر

 یاست تو باش بهیکه غر نیبهت زور بگه ا یکس یخودتم دوست ندار ینیبیدرس بخون م گمیبهت م یحاال ه بفرما

 یکنیکار م یچ

خوبه  یبترسو نمت ول خوامینم نی آمد ببدستش را به عالمت سکوت باال یبزند که کسر یراباز کرد که حرف  دهنش

به  یاگر اونم وقت دیشا کنهیکار م یدیتول یکماالتش تو یخواهر دوستت با وجود همه  یگیو م ینیبیم یخودت دار

رات ب دیبا نایکارگر داشت ا یخودش کل یکارگر مردم بود برا نکهیا یاالن به جا کردیتالش م شتریسن تو بود ب

 خواهرش نشست که گفت ینگاهش مطمعن رو یتلف نکن هودهیتجربه بشه که وققت ب

 مجبور شده انصراف بده خوندهیم یپزشک

 مرد باال رفت  یابرو ها جفت

 ؟یچ ی؟برا واقعا

  ستیربط به تهران اومدنشون ن یفکر کنم ب یول ستمین انیدر جر یلیخ

 سالشه؟ چند

 ؟پگاه؟ ی:ک دیحواس پرس یب

 تکون داد :آره همون  سرش

 دونمینم نشییکم باال و پا هیو پنج حاال  ستیب
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 پر فوسورن فقط شانس ندارن یخانوادگ پس

  قایزد :دق لبخند

 ندارن کمکشون کنه ؟ یکس دونمی؟عمو .عمه چه م یبرادر

 کرد  یباال برد و نچ سرشو

 ومدنیاز بته که عمل ن شهیم مگه

ون هم ازش یباشه دل خوش یدوست نداره سربار کس یلیپگاه خ گفتیم ایپرکه  نطوریا یول ستنیکس و کار ن یب

  ینداره انگار

ه به خودشون برس یجا تموم کنه و کم نیبحث تلخ و هم نیبهتر ا یدور یو فکرد بعد از مدت دیکش یقیآه عم یکسر

 حرفا روالوعده وفا نیزد و گفت ول کن ا یلبخند

 ه؟یخبر دیشفاف برادرش را نگاه کردوپرس یباچشمان یلحظه ا یزد و برا یدخترک برق یها چشم

ت به هوا رف غشیج هویعقب نشست و  یصندل یهمراه سر او رو انایبه پشت سر اشار کرد و نگاه ک طنتیباش یکسر

 هوا دستش دور گردن او حلقه شد و چندتا ماچ آبدار از گونه اش گرفت  یکنترل از دست داد و ب

 ر کنترل شده کنارش زد و گفتبا خنده و تش یکسر

 ها  کنمیم یبچه رانندگ یکنیکار م یچ

  دیگفت ببخش رلبیرا در هم گره کرد و ز شیو دستها دیشرمنده خودش را عقب کش انایک

 هیهمون نینگاهش کرد و گفت باره آخرت باشه جقله بعد به عقب اشاره کرد و گفت بب یچپ چپ یبه شو خ یکسر

 یخواستیکه م

ده ز جانیرو کش آن را با باز کرد و ه دیکش شیر و یبرداشت و وق زده دست تارویگ اطیبرگشت و با احت یمطعل یب

 که گفتم  هیهمون قایقربونت بشم دق یداداش اله یگفت وا

باز من دلم  یول یو آخرش کار خودتو کرد یمن گفتم گوش نکرد یانداخت و گفت تو که هرچ یگوشه چشم یکسر

 یکه تو هم به قولت عمل کن یکه دادم عمل کردم به شرط یبه قول یبمونآرزو به دل  ومدین
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 بود جواب داد تاریگ زیهمان طورکه با نگاهش در حال آنال انایک

ترمم بهتر م  انینمرات پا دمیتازه قول م یدینمراتم که د یکم نذاشتم همه  یزیمنکه چ گهینکن د تیدادش اذ وا

 بچه هاش عصا قورت داده بودن یبود همه  یچ ومدیمبشه بعدشم ازون مدرسه اصال خوشم ن

 گهید دنیبا برادرت م ییآشنا شنهادیخوبه که پ نجایگفت :آهان ا طنتیباش مرد

 گفت :داداش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یبلند کنترل شده ا یبا صدا بایتقر

 گفت و ادامه داد دروغ مگه یجانم آبدار ارهیحرصش درب شتریب نکهیا یو برا دیغش غش خند یکسر

 یبد یلیاو زد و گفت:خ یبه بازو یآرووم ی ضربه

  دیچیدر فضا پ انایگفتن ک نبارداداشیاشاره کرد و گفت:بشکنه که نمک نداره و ا تاریباخباثت به به گ یکسر

  

 

    

 لباس پراز خشم گوشه حمام رها ضیوبا تعو دیکش رونیشده رو ازتنش ب یو گل سیو شلوار خ مانتو

 یاز خود راض تیترب یشانس اگه اون مردک ب نیبود امروز لعنت به ا یعجب روز نحس یعنیغرزد  رلبیکردز اشون

 کنه  تیخودش اذ نهمهیدست لباس ا هیسرراهش سبز نشده بود االن مجبور نبود برا  یاونطور

 گذشتیمحل کارش بود ازشلوار که م یباس مناسب براتکان داد تنها ل یسمت حمام انداخت و سر ینگاه مین

با لباس  ایآماده کردن مقدمات شام وارد آشپز خانه شد هم زمان پر یبرا دیو کش یپوف ومدیمانتوش واقعا به کار م

 و گفت  ردپاتند ک یبهداشت سیاز اتاق مجاور خارج شد و سمت سرو یراحت یها

ا باال ر شیکه شد صدا سیدنبالم وارد سرو  یایهوا ازاون کله شهر ب نیاگفته تو  یآخه ک یکنیم تیکه خودت اذ بس

  دونمینم هیچ یبرا یدلواپس نهمهیا میدیدیبرد و ادامه داد باالخره شب هم م

حفظ  یدلش بلکه برا یخواهر بزرگترش نه تنها برا دانستیاورا درک نکند او که نم یحق داشت نگران خواهرش

 رودیقاف هم م یپدرو مادرش تا قله  یامانت
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 ؟یخوایکمک نم دیوارد آشپز خانه شد و از پشت سر پرس سیخ یبا سرو صورت ایپر

 نگاهش کرد و گفت: یبند مین بالبخند

 قربونت برم برو استراحت کن  نه

شانه  یرا رو کردن برنج داخل ظرف بود انداخت و چانه اش سیکه در حال خ ییدستش را از پشت دور گردن او ایپر

 او گذاشت و مهربان گفت  ی

 تو ؟ یبود یک هیآخه ؟خواهر دایمثل تو پ یکی شهیم کجا

بود بوسه زد و در  ختهیرا که کنار صورتش ر ایپر فینرم و لط یدادو از همان نقطه موها لشیتحو یمهربان لبخند

 اونم تو  یکیجوابش گفت:فقط 

  دیو کنار کش دیذوق زده گونه اش را محکم بوس ایپر

 نکن باشه تیبخاطر من خودت اذ گهید

 درآن چرخاند و درجواب خواهرش گفت: یداد و دست یگرفته بودراتاب ریش ریرا که ز یبرنج ظرف

 شهاز بابتت راحت ن المیتا  خ شمیجا بند نم هیکه  یدونیم زمیریبهم م شتریب نمتیوقتا نب نجوریا ستین تیاذ

 رونیآب ب ریبعد ظرف را از ز یکنکور دار گهیچند ماه د تیبچسب به درس و زندگ ینگران من باش خوادینم توام

فت گ طنتیبا ش ایپر  دمینم تیرضا یکه من به کمتر از دو رقم یدونیها م یکنیکار م یچ نمیو ادامه داد بب دیکش

  کننیابت مهزارتا بهتر از من سرش رق ستیبابا به خدا کنکوره کشک که ن یبد فیتخف هی شهی:حاال نم

ه زدن چون یپس جا یتونیدارم که تو م نیقیاز همون هزارتا بعدشم من  یکیو قاطعانه گفت :توام  ایسمت پر برگشت

  یراه از اول بر نیهم گهیسال د هی یسر درسو کتابت تا بعد مجبور نش نیبا من بش

 حرفش هیهمچنان وسط اشپز خانه منتظر بق ایرا روشن کرد پر رشیگاز گذاشت و ز یکنارش گذشت قابلمه را رو از

و صرف  یکن یراض یتیدرپ یرشته ها نیخودت به ا زارمیکه گفتم نشه نم یو ادامه دادچون اگه  اون دیبود چرخ

 کنهیم یکه  فقط من راض نهیمعتبرادانشگاه  هینون و آبدار تو  یرشته  هی یگرفتن مدرک عمرت هدربد

 گرفت  یشترینمود ب ایپر لبخند
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 نشه  واگه

  دیرا در هم کش شیها اخم

 بشه  دیبا

 کرد  دیتاک یشتریب طنتیباال رفت و با ش ایپر یابروها

  یاگه نشد چ اطیاحت محض

و قرار است  خوردیاز کجا آب م زیآم طنتیکلمات ش نیا دانستیبرداشت م گوششیسمت خواهر نه چندان باز یقدم

 و زمزمه کرد  چاندیپ نیکرد  و با انگشت  گوشش را نماد زیبه کجا ختم شود  مقابلش چشم ر

 اون دونمیهام که که م یباز یقرت نیکه بشه فکر ازدواج و ا یخونیآدم درست م یدوباره از اول مثل بچه  ینیشیم

هم ف ریش ارهیحق نداره اسمت ب یننه قمر چیچون تا من نخوام ه یکنیم رونیبال نبردت تو سرت کردن ب یدوستا

 شد 

 و گفت  دیبچگانه گردن کج و مثال ازدرد صورتش را درهم کش ایپر

 نیگفتم فضا عوض شه هم یزیچ هیخواست شوهر کنه حاال  یک یشیم یبابا غلط کردم  چرا  عصبان خب

به سرو گوش  یدست هینشد  نیترازا یاالنم بدو تا اوضاع ابر  یرا به زور جمع کرد و گفت تو شکر خورد لبخندش

 اتاقت بکش که من وقت سر خاروندم ندارم 

 مانیاون پ ستین خودیب یچه جذبه دار میگوشش نشست و گفت خودمون یرو ایرو رهاکرد .. دست پر ایپر گوش

  دارهیچلغوز تو خوابم دست از سرت برنم

 شد و محکم گفت  یباهم قاط تشیو عصبان خنده

  ایپر

 کارم یز مقابلش دور شد و خنده کنان جواب داد :جانم    باشه باشه رفتم پپا داشت دوتا قرض گرفت ا دوتا

در  تسیتکان دادو دست به کمر اطراف آشپز خانه را نگر شیها یبه  بچه باز یزنان رفتنش را تماشا کرد سر لبخند

 و دوباره گرفتیحقوق م گریکند چند روز د یسپر خچالیامشب را چگونه با اندک مواد داخل  نکهیفکر شام بود و ا
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از داخل اتاقش با  ایخورد و هم زمان پر  نگز لشیرفت موبا یخال مهین خچالیگرفت سمت  ینفس کردیپرش م

 بلند گفت: یصدا

را  شیبهال یجبرو احتمال کار کنم باهاش گفتم که بدون خوامیبمونه  م شمیشبم پ دیشا نجایا ادیم انایفردا ک یراست

 ایر یب انایهر چند ک کردیهم به حال مهمان نا خوانده اش م یفکر دیبا بشیضاع نابسامان جاو نیبه هم فشرد درا

که  کردیسرخ م یلیصورتش را با س یشود به قول مطلع شیازدرون زندگ یکس دادیوقت اجازه نم چیه یبود  ول

 گرفت و دستش یقیبود نفس عم شیزندگ یسر لو حه  بیبود و عج دهیجمله را از مادرش شن نیدشمن شاد نباشد ا

 داد نارایو جواب م دیتماس کش کونیا یرا رو

 

 

خندان و  یلبها  یرو یتهران نشسته بودن نگاه کسر یا رهیزنج یرستوران ها نیرتریاز معت یکیشام در زیم سر

ود اما هربار جفتشان جا افتاده ب یبرا گریرفت و آمدها د نیهرچند ا دیچرخیخواهرش م یزده  یزده  جانینگاه ه

  شدیروحش تازه م دیدیکه او را م

 دتهیکشف جد نجایا

 ده؟یجد گمیم نجارویاشاره کرد و گفت ا طیبه مح دیمتعجب برادر را که د نگاه

 یبمون بینص یتوب ومدیاومدم غذاهاش حرف نداره دلم ن یزد و گفت :چند بار یلبخند محو یکسر

 چطور دلت اومد گه؟ی:بدون من ددیرا درهم کش شیکرد و لبها یظاهر یاخم

 ستیدرشت شده خواهر پر توقعش را نگر یداد و با چشم ها یاش را به صندل هیتک

 را جلب کند  تشیتمام وکمال رضا توانستیبازهم نم کردیم هرچه

 اصال امکانش هست؟ ارمیتو روم باخودم ب ذارمیکه م یهرقرارکار  شهینظرت م به

د کند و با منظور بپرس طنتیش یکم خواستیگرفته بود دلش م یحرفش را جد یادیبرادرش ز نکهیزد مثل ا لبخند

 الشیخ یداد و محض آسودگ لشیتحو یخراب نکند لبخند حتیداد شبش را بانص حیترج یگه؟؟؟ولید یقرار کار

 گفت
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رم دوم خودم دا ی..درس و زندگ نکهیا کی.. تونمیمن نم یاگه توام بگ یداداش حت یگرفت یکردم چه جد یشوخ

نه  یبدون مزاحم  باش یروز بخوا هی دیکه همش تو دست و پات بلولم ...بعد... چشمک زد و ادامه داد شا شهینم

 تواتستینم کردیکار خودش را کرد المصب ...هر چه م ؟باالخرهیمنم ببر یهر جابر ستمین تی.....منکه سر جهاز

 او شد  یخواند و منتظر کلمات برادرانه  یخودش فاتحه ا یدردل برا ردیزبانش را بگ یجلو

 کرد زیرا بهم فشرد و چشم ر شیلبها

 تو سرته جقله؟ یچ

 را از او گرفت و گفت : طنتشیپر از ش یتفاوت چشمها یب

غلط  من یسهله قلب اروپا هم که بر  نجاکهیا یوقتش به فکر خودت باش گهید کنمیبه جون خودم فقط فکر م یچیه

 م کنم اگه اعتراض کن

 ایپرده شده بود گو یب یاش کم کدانهیاز تعجب باال رفت خواهر  شیابرو ها شدیم قتریهر لحظه دق یکسر نگاه

  دیوپرس دیاخمش را درهم کش اریاخت یب

  گهید تهیدرس وزندگ یحواست پ یمطمعن

 حواسم هست یغالف کرد آب دهانش را قورت داد و گفت جون دادش دیبرادر را د قیکه باال آمد و نگاه دق سرش

 شهیمعلوم م ی.....بعد کنکور همه چ دوارمینامطمعن تکان داد و گفت ...ام یسر یکسر

 نثار خودش کرد یراهیو  بد و ب دییبرادر متفکرش را پا یچشم ریز انایک

 یدر هم قالب کرد برا زیم یرا رو شیهامعذبش نکند سمت جلو خم شد و پنجه  نیاز ا شیکرد ب یسع یکسر

 کرد امشب را فقط به خودشان اختصاص دهد یبود پس سع اریفرصت بس حتینص

 خونه چه خبر از

 دخترک کش آمد شین

 تخت التیامن و امانه خ یچ همه
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 گهیمهتاب که بحثت نشد د با

 دیکش نییلبش را سمت پا یرنگ تنفر و گرفت و گوشه  نگاهش

خونه به خاطر ش  ادیوقتا بابا که م یکه بخوام بحث کنم اون برا خودشه من برا خودم گاه ارمشیبه حساب نم اصال

 ی افهیق یهرچ خورمیبابا که نباشه از تو اتاقم جم نم یول کنمیوبه زور م که شده تحملش م نمیشیغذا م زیسر م

 راحترم انگار  نمینحسش نب

 داد زیم ینگاهش را از خواهرشگرفت و گلدان رو یکسر

 زهیریبه نفع خودته کمتر اعصابت بهم م یایباهاش کنار ب بهتر

گه ب ستین یکیطلبکاره  زمیچ هیصاحب شده  مونویپروو زندگ یکردم دختره  یکه تو اتاق خودم زندان امیم کنار

 کالست بشه  یبه نه نه بابات بنداز بعد ادعا گاین هیآخه 

باشه اونم تو اون خونه حق داره  یکارا نداشته باش حواست به خودت باشه هرچ نیبه ا یگفت :تو کار یجد یکسر

  میکه منکر حقش با ش شهینم

 یچ فهممیاصال نم هیباق مشمیمامان گرفته دو قورت و ن یچشم رو جا یب یبه جانب گفت:کدووم حق دختره  حق

 حق باز شد  یدختره  نیشد بابا خام ا

 ینشست سر زندگ هوی نیمثل ا دهیتازه به دوران رس هیاون  وقت  دیزحمت کش یمامان چقدر برا اون زندگ یطفل

 آماده

 بهش احترام گذاشت دیبابا بود .با انتخاب

  دیدرهم کش شتریرا ب شیها اخم

همه آدم چرا رفت  نیا نیب نهیچرا بعد مامان زن گرفت حرف من ا گمیکه بابا اشتباه کرد .نم یدونیخوب م خودتم

 گدا گشنه که همسن بچه شه  نیرفت سراغ ا

 انایکرد :ک شیبا اخم صدا یکسر
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اشم گفته ب یسرش باال گرفت و اامه دادول هویبعد  گمینم یچیه گهیکرد و گفت باشه د زونیرا مثل بچه ها آو لبش

 کنمیمونده باشه حسابم باهاش صاف م یروز از عمرم باق هی رهیجوب نم هیدختر تو  نیوقت آبم با ا چیمن ه

 دیآماده کرده بود که با آمدن گارسون کالم در دهانش ماس یگفتن حرف یخودش را برا یکسر

 

 

 

زد و گفت دستت  یبه خاطر خواهرش لبخند یپس رفت ول شیوسط سفره که افتاد اشتها یبه استانبول نگاهش

 یاز گشنگ کردمیدردنکنه داشتم ضعف م

 یبود که استانبول یهفته بار سوم نیو گفت :نوش جونت ...ا زد یخواهرش به زور لبخند محو یشرمنده از رو پگاه

 یبلکه به سفره شان رنگ و آب ردیتا حقوق بگ کردیم یخواهرش شرمنده بود روز شمار یاز رو تینها یو ب پختیم

 بدهد 

 یکنیشروع نم دینگاهش کرد و پرس ایپر

 شروع کرد ینگاهش کرد و با گفتن بسم اله مهربان

م در با ز کن رمیمن م ناستیگفت حتما م ایپا تند کرد و رو به پر اطیسمت در ح دیدر چادرش را به سر کش یصدا با

  شمیپ ادیباشه قراره امشب ب انایک دیازداخل اتاق گفت شا ایپر

و  لیوسا یحاو یها سهیدر را که باز کرد ابتدا ک شدیمشخص م تشیتا هو شدیدر باز م نیا دیبود به هر حال با هرکه

 دختر دستم شکست پشت در یکنیکار م یوارد شد و غرغر کنان گفت چ نایبعد م

 گفت کردیلب زمزمه م ریز یکه سالم یماند و و در حال رهیها خ سهیانبوه ک یرا رو نگاهش

 آخه  هیکارا چ نیا یکه باز من شرمنده کرد تو

 تو  امیکنار ب دیبرینم فیتشر کیهارو سمتش هل داد و گفت عل سهیحوصله ک یب نایم
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طور اونجا خشکت زده  نیهم ستایبد ن یبد یکمک هیشد و با اخم گفت  اطیو وارد ح نایو م دیزده کنار کش خجالت

 دستم افتاد ازبس بد بارن نوابدهیبه من ب یکمک هی ایب یکه چ

از ته دل گفت و  یشیآخ نایگرفت  م نایهارو از دست م سهیسرعت خودش را جمع و جور کرد و چندتا از ک به

 دختر شونم افتاد ینیبب ریدرد ناکش دادو گفت خ یبه شانه  یچرخش

 نگاه کرد و گفت نایها و بعد به م سهیشرمنده به ک پگاه

  یکنیمن  شرمنده م یای... هر بار منقدریا یندازیچرا خودت تو زحمت م آخه

هر  یگیم نیهمچ یدست از تعارف بردار یخوایمبه گردنش داد و سمت ساختمان را ه کج کرد و کفت تو ن یتاب نایم

 کجاست  یپر دیرا مقابل در درآورد و پرس شیکار کردم ..کفش ها یچ کنهیندونه فکر م یدفعه هر ک

  خونهیاتاقش درس م تو

غذا هارو مامان فرستاده گرمه نذارشون تو  نیوارد ساختمان شد و به پگاه گفت ا انیگو یبلند پر یبا صدا نایم

لبش را به دهان گرفت و گفت حاج  دیهمه محبت دوستش دلش لرز نیروشن کن... از ا رشونیفقط برا شام ز خچالی

از اتاقش  ایحال پر نیقدم کج کرد  در هم نهبه ما لطف دارن کاش بشه جبران کنم و سمت اشپز خا شهیخانم هم

 زد  شیراب یخواهرانه فشردش وچشمک نایانداخت م نایخارج شد و خودش را تو بغل م

 نگو خب یزیمارشمالو گرفتم به پگاه چ برات

بعد سمت آشپزخانه به پگاه  سسسیاو گذاشت و گفت ه یلبها یانگشتش رارو نایبزند که م یخواست حرف ایپر

 خنده  ریاشاره کرد و هردو زدند ز

 کاسه اس هان؟ مین ریز یاز همانجا گفت :باز چه کاسه ا پگاه

بعد  میبابا تو به غذا ها برس که شب گشنه نمون یچیگفت ه شیبا کنترل صدا نایشد که م شتریدخترها ب ی خنده

  دهیداد و گفت بپر تو اتاقت تا نفهم ایبه پر یواشکیدرآورد و  فشیمارشملو را از ک یکرد و بسته  ایبه پر یاشاره ا

 به گونه اش زد و وارد اتاق شد یزیر یبوسه  عیسر یلیخ ایپر

 یتک دختر بود و ب یسال اول بود و کم تجربه از طرف یورود نایکه م یبه چند سال قبل زمان گشتیبرم شانیدوست

 شیبرا طیکه مح یرا در حقش تمام کرده بود وتا زمان تیاندازه به خانواده اش وابسته بود همانجا بود که پگاه انسان
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خانه برده بود و پدر و مادرش دست و دلبازانه از او اورا از خوابگاه به  یبعد از مدت یکنارش مانده بود حت افتدیجا ب

ساز بود به دخترها اختصاص داده بودن  و از همان جا به بعد روابط  میباال خانه را که ن یاستقبال کرده بودند طبقه 

 یود ولب گشتهرشته به تهران بر رییتغ یانصراف داده بودو برا نایم کسالیشکل گرفته بودهرچند بعد  یخانوادگ

که را که  شیعمو یخانه  نایپگاه عزم آمدن به تهران داشت م یکه وقت یقرص محکم پا بر جا بود طور شانیدوست

به او کرد و همچنان کمک خود و خانواده اش  یکمک بزرگ ییجابجا نیکرد و درا شنهادیبود را به او پ رانیخارج از ا

 ادامه داشت

رو به پگاه که در حال آماده کردن کارد و چنگال بود  دادیظرف بلورقرار م هارو تو وهیکه م یمن من کنان در حال  نایم

 گفت :

 عمو جواد تماس گرفت  روزید یراست

با  نایاز چنگال ها با صدا کف آشپز خانه رها شود م یکیرا گم کند و  شیبود که دخترک دست و پا یحرف کاف نیهم

  دیو پگاه ناباورانه پرس دیشتاب سمتش چرخ

 برگرده  د خوایم

 او دا د ی دهیرنگ پر ینگاه متعجبش را از چنگال گرفت و به چهره  نایم

 شیکار هیبعدشم تا اون موقع خدا بزرگه به قول بابا   گهیماه د هیاالن که نگفتم گفت  یر هول کرد نقدیچرا ا حاال

  دیسر پناه بمون یب بیشهر غر نیشما دوتا تو ا میذاریباالخره که نم میکنیم

دوست  چیه یگفت آخرش که چ یرفته ا لیتحل یکانتر شل شد با صدا یرنگ غم گرفت و دستانش رو نگاهش

 بشم  یندارم مزاحم کس

 سال خونتون بودم مزاحم بودم  هیمگه من  یبافیدختر چرا شرو ور بهم م هیچ مزاحم

ام دارم که دلم  گهید هیتا گرفتارهم باشه .. هزار ایحواسم به پر دیو خودت اما من با یخودت بود یفرق داشت تو

 کنم  ریدر گ یکس خوادینم

 طیشرا نیتو ا ینزن کس خودیرفت و گفت حرف ب نکیبرداشت و سمت س نیزم یخم شد و چنگال از رو معترض

 کمیناخنک کوچ هی  یحت دمیخودت قول م هیارزون اتیچرتکه بندازه و تعداد نفرات حساب کنه بعدشم گرفتار ادینم

 بارهیم یگرفتار واریاز درو د ادیخواد بیم یوقت یعنیآب گرفت و برگشت پگاه گفت  ریبهشون خوبه؟چنگال ز مینزن
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وطن به سرش زده  یهوا هویاز امروز که جواد آقا  نمیبا سر کارگر بحثم شد ا یونیلیم هیوام  هیکه سر  روزیاون از د

 ادامه داشته باشه نیقراره ا یتا ک دونمی.نم

  شهیم یچ یما بد بگذرون یخونه  یماه هیحاال  یکنیسختش م یدار یادینظرم ز به

خواهر وجو دشون تو  هیمنم  یبرادر جوون دار هیتو  هینشدن یدونیو گفت خودتم م دیباال کش نایرا سمت م نگاهش

جود ل به وکرد که بعد ها مشک اطیاحت دیانسان دوستانه باشه بازم با تیهر چه چقدرم ن ستیخونه اصال صالح ن هی

  ادین

 شنیسقف باهم هم خونه م هی ریاالن مردم چندسال ز دتیافکار پوس نیو گفت برو بابا با  ا دیکش یپوف کالفه ا نایم

ا تو باغ .. واقعستیبه صالح ن یبه صالحه چ یچ نکهیو ا یگیمنبر از جوونا م یباال یاونوقت تو رفت گزهیککشونم نم

 انگار  یستین

 اومدم تهران  یرفته برا چ ادتی سادمیباغ وا نیاتفاقا برعکس من وسط هم 

 زتا شمیدلخور م یدینکن که اس شهیمقا مانیبا پ نیبا اعتراض باال آمد و گفت :خوبه خوبه لطفا مب نایم دست

 زد لبخند

 غمبریکس پسر پ چیدست کم گرفت ه دینبا طونیخواهر من! ش یتموم ول یتک ...اصال همه چ نیآقا.. مب نیمب

 ایذره عقلم کار انداخته بودم نه پر هیخوردم که االن آواره ام اگه فقط  میسادگ نیروز گول هم هیمنم  یفهمیم ستین

 و نه خودم آواره بودم افتادیبه اون روز م

 که زنگ خانه به صدا درامد میریبه سرمون بگ یبگه حاال چه گل خواست

 درس بخونن ایاومده با پر اناستیگفت حتما ک پگاه

 کنمیگفت تو بمون من در باز م نایم

 دلش سوخت  شیآوارگ یاتاق خواهرش افتاد وبرا یکه رفت چشمش را بادرد بست... چشمش به در بسته  نایم

پر  یستادب انایطرفا؟ ک نیخانم از ا انایزد و گفت سالم ک شیبه رو یسالم داد لبخند یپر انرژ نایدررا باز کرد و ک نایم

 هست  یخندان قدم داخل گذاشت و گفت اومدم درس بخونم پر یو لب
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 وارد شود  انایعقب برداشت که ک یقدم

 زمیعز اتویب

 سالم

 یبه عقب برگشت و گفت برادرم کسر انایکرد ک زیرا ت شیگوش ها یبم مردانه ا یخشک شد صدا شیسرجا

شلوارخو  بیکه دو دستش را داخل ج یهول شد و سالم کرد مرد در حال یاز وجنات مرد گرد شد کم نایم یچشمها

 که شخصا از شما نهیدرستش ا دمیش دو ختش فرو برده بود گفت فکر کنم قراره امشب با خواهرتون درس بخونن  د

 و خواهرتون تشکر کنم

ار قر ریش را تحت تاثاعتماد به نفس دایمرد شد نیداشت ا یچه ابهت دیگفت که فقط خودش شن یکنمیم خواهش

 داده بود آب دهانش را قورت داد و با دست به داخل اشاره کرد 

 داخل لطفا  دییبفرما

 نکنه تتونیاذ دوارمیشما ام لیتحو انایک شمیزد و در جوابش گفت مزاحم نم یجوان لبخند محو مرد

 جان رو سرما جاداره  انایک هیچه حرف نیلرزشش گرفته بود گفت ا یجلو یکه به سخت ییباصدا نایم

گفت و عقب گرد زد  یزد ..تشکرکردو با اجازه ا یا مهیمرد جوان لبخند ن یحرف را زد ول نیچرا ا دیهم نفهم خودش

 ییاورا که با قدم ها یبرده و کم رونیدر ب یسرش را از ال نایکرد تا م ایفرصت را مح نیبه داخل ا نابارفتنشیک

 نیها بود در نوع خودش چه ماش نیتر پیخو شت از یکیبزند قطعا  دید شتدایگام بر م تشیاستوار سمت ماش

آمد  یجارو جنجال دخترها از داخل م یهم داشت باالخره نگاه پراز حسرتش را ازاو گرفت و داخل شد صدا یلوکس

  دیهوا پرس یب ستادویمقابل کانتر ا دیمالیکه چانه اش رابادست م یمتفکر در حال

  یبود دهید انارویحاال برادر ک تا

 را مقابلش هل دادو گفت نه چطور مگه  وهیتفاوت ظرف م یب پگاه

 بودگفت رهیها خ وهیطور که به م نیهم

 خورده بود  کتیات چه
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 با خودت؟ یگیم یحالت خوبه؟چ دیکرد پرس زیچشم ر پگاه

  گمیم انارویرا به او دادو گفت برادر ک نگاهش

 خوب؟

  ینبود حت کی..اصل اصل ......باور کن جورابشم فلباساش مارک دار بود . ی همه

 شد  انیپگاه ع لبخند

 برادرش اومده بود؟  با

 بود المصب  یا کهیو گفت آره عجب ت دیکش یآه پر از حسرت نایم

  دیپرس نایتکان داد وم شیبرا یمتاسف سر پگاه

 کاره اس؟ یچ

 ؟یک دیکه درحال قل زدن بود کم کرد و پرس یکتر ریز دیحواس سمت آشپز خانه چرخ یب پگاه

 گهید گمیم انارویگفت و ادامه داد برادر ک یاش اه یحواس یب به

 گفت  دیکاویکه مو شکافانه چهره اش را م یکرد و در حال لیکانتر حا یو دو دستش را رو دیچرخ سمتش

 پرواز فرودگاه تیگفته تو قسمت امن ایکه به پر نطوریا دونمینم قیدق

 دیباال پر نایم یروهااب

  هی: باال انداخت و گفت شیبرا ی........شانه ا گهینشه د ییربا مایو مواظبن هواپ پوشنیم یکه لباس شخص نایازا یعنی

 دونمینکردم درست نم ی...من تا حاال در موردش کنجکاو یزیچ نیهمچ

  شدیبودش وگرنه او هم کنجکاو م دهیند نایبه زعم م کردیم یم کنجکاو دینبا

تا  برهیم زمان گفتیم انایداره که با چند تا از دوستاش راه انداخته تازه اولشه ک کمیکوچ یغاتیشرکت تبل هی  البته

  افتهیجا ب
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  یانگار ارزهیتکان داد و گفت :نه بابا پسره سرش به تنش  م یسر ریپر از تح نایم

 شازده؟  نیسالش هست ا چند

 تر شد  قیپگاه عم ی خنده

 ریدرش به غگفته بود پ ایبه پر لیاون اوا انایبزرگتر باشه  آخه ک انایاز ک شتریبلکه ب یفکر کنم ده دوازد سال دونمینم

کتر و د شهیم ضیمادرش مر نکهیتا ا کننیم یدوم زندگ یبدون بچه  یچند سال نیهم یبرا خواستهیبرادرش بچه نم

که  ارهیم ایرو به دن انایبعد چند سال باالخره مادرش ک هباردارشنشه بهتر  یدرمان یمیش  نکهیا یبرا کنهیم هیتوص

ز پا ا رسهیدوباره به اوج  خودش م شیدو سال پ نکهیتا ا شهیکند م شیمایو روند ب کنهیبهش کمک م یلیالبته خ

 ادیدرم

 رو برداشت و متفکرسمت اتاق بچه ها رفت  وهیلب گفت و ظرف م ریز یحرفها آخ نیا دنیبا شن نایم

 کرده بود ریدوستش گ یتو گلو انایبرادر ک نکهیبا خنده رفتنش را تماشا کرد مثل ا پگاه

 یعاتاطال لهیسربه سرش گذاشت که دخترک ساده کال تخ دویرو کش انایزبان ک ریز نقدریا نایکه سر شام م خالصه

 کامل کرد  انارایز کخودش ارضاع شد و اطالعات ناقص پگاه درمورد برادر مرمو یهم کنجکاو بیترت نیشد وبه ا

عجب  یدیمندانه رو به پگاه گفت:د روزیول کن نبود آخر شب هم زمان شستن ظرفا پ کردیکه م دیکل گریبود د نایم

  رهیرو دا ختیداشت و نداشت ر یزدم به دختره هرچ یپل

تفاوت شانه باال  یب رسهیم یبه من و تو چ هیبرادرش آدم حساب میریبشه مثال ؟گ یکرد و گفت که چ یاخم پگاه

 خنده  ریزد ز ی......پگاه پق ستین شیدل صاب مرده که حرف حال هیو  یواه الیخ هیواال جز  یچیانداخت و گفت :ه

  نخند

 چرا خب؟ وا

 آس بود الکردار پسره

 کار کنم یچ یگیم حاال

  شهیم یعنیو بذار کنار دلم و برام زار بزن ....بعد سرش گرفت سمت آسمان و گفت ....آخدا  دلت
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قربونت تو  یبشور خوادیو گفت نم دیاورا کش یخشک کردن ظرف ها گذشت و بازو ریپگاه گرد شد از خ یها چشم

  شورمیاش م هیبرو استراحت کن خودم بق ستیحالت خوب ن نکهیمثل ا

 هضیمر ادیخوشش ب یکیاز  یآهم نکشم ....هر ک یعنی...... یکارم دار یو گفت :ااااچ دیکش رونیرا با حرص ب دستش

 ؟...مخش تاب داره ؟ 

  یذاریگفتم چرا حرف تو دهن آدم م نویا یبا خنده گفت من ک 

 آب گرفت و گفت  ریپر از کفش ز دست

  یکنیمسخره ام م یدار یپوست ریز فهممینم یفکرکرد یتو لفافه گفت 

 نا؟ی..... کرد مشیبهت زده صدا پگاه

 کار کنم  یچ یگیپسره بدجور رفته رو مخم م نیپگاه ا یبرگشت و گفت :وا زوونیآو یلب و لوچه  با

 پرده یب ستین هیبه طعنه و کنا ازیافتاد و گفت ن ختیریم نیزم یآب دست او که رو یچندش وا ر پگاه رو نگاه

 یآورد نمیزننا یچه به روز آشپز خونه  نیاشاره کرد و گفت بب نی...بعد به زم یکه رسما عقلت از دست داد گمیم

چرا  نجایخاک تو سرم ا یبه صورتش زد و گفت وا ینشست و با دست ضربه ا  نیزم یدنبال حرف او نگاهش رو به

 شد  ینجوریا

 به همه جا  یبروتا گند نزد ایهلش داد و گفت بشور دستتو ب ییباحرص سمت ظرفشو پگاه

 جا ننداخته پگاه متاسف یزیدختره چ نیم ببنم ارا باال آورد و گفت موافقم تو به کارابرس منم بر سشیخ انگشت

 به زور کنارش زد ییتکان داد واز مقابل ظرفشو شیبرا یسر

 

 

طور  نیدو ساله هم یبکن یبه حال واحد بغل یفکر هی یخوایمبل رها کرد و گفت تو نم یخودش را رو احمد

 افتاده  فیبالتکل

 ماگ  قهوه را مقابلش سر داد و نشست  یحاو ینیس
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 در موردش ندارم  یفکر چیصاحبش مستقل نشه ه یمعلومه تا وقت فشیتکل

 طوربال استفاده بمونه  نیهم یخوایم یعنیمستقل بشه  انایصاف نشست و گفت حاال کو تا ک احمد

 رهیبگ میبراش تصم دیست که با انایک نیتفاوت شانه باال داد و گفت به هر حال ا یب

 کرده  میسود هیمستقل شه  ادیتا ب ینجوریحسابش ابه  زیاقل اجاره بده پولش بر ال

وگرنه خودم تا حاال هزار بار حلش کرده   ستیپول ن انایگرفت وبه قهوه ها اشاره کرد و جواب داد:مشکل ک ینفس

 خم شد زیبودم...... سمت م

 ادامه داد  نیح نیبخورش........ دستش را دراز کرد و در هم تاگرم

 

 کنم  یکار تونمینم نیازا شتریکه متاسفانه ب هییتنها مشکلش

 خود ت؟  شیپ شیارینم چرا

 کرد  کیکردوماگ رابرداشت به دهانش نزد زیچشم ر هیبه احمد انداخت و عاقل اندر سف ینگاه سرباال

 چرا؟ لبش را تر کرد و گفت  یدونیتو نم یعنی

نداره  یپام اون ور کارم وقت و ساعت مشخص هیوره  نیپام ا هیمن  یدونیم یتو که بهتر از هر کس یحساب مرد

 خودم که هزار جور مراقبت الزم داره شیپ ارمیدختر جوون ب هیآنوقت چطور 

 تنهاست  یخوبه خودت گفت شهیاالن تو اون عمارت ازش مراقبت م یعنی

 باباهم رسهیم اناهمیخونه و به ک یکارا یبرا ادیسه روز م یراحته محبوبه هست الاقل هفته ا المیکه باشه خ اونجا

هست حواسش بهش باشه اونام که نباشن  یکیراحته که الاقل  المیخ یطور نیدوروز تو هفته حتما هست هم یکی

ام  یروزا تنهاست تازه وقت هیکه خودم هستم بق ییاکه باشه جز روز نجایا یتو عمارتن ول شهیمش قربان و زنش هم

 ساپورتش کنم  تونمیدر مشرکت برسم مگه چق یبه کارا دیکه هستم با

 خودت  شیپ یاریب اناروهمیک یتونست دیشا    یسر و سامون بد تینظرم بهتره به زندگ به
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 داد لشیتحو یچپ نگاهش کردوحتما مسخره ا چپ

با خواهر  یحاضره اول زندگ یبعدشم کدووم دختر یگیکه به من م یدیاز زن گرفتن د یریمرد مومن تو چه خ دآخه

خواهرمم  دیمن بعد با ستمیمن تنها ن دیببخش یبه دختر مردم بگ هیکنه نه تو بگو ....به نظرت منطق یشوهر زندگ

 گرخه همون اول   ی....جون تو دختره میتحمل کن

... ...انهی یبه حال خودت بکن یفکر دیو سه سالته پسر با ی....... سیو گفت وباالخره که چ دیتک ضرب خند احمد

بگو و  انیجر یکرد یمدت که زندگ هیکف دست دختر مردم که ... یبذار ویمون اول همه چه ستیبعدشم الزم  ن

 خودتو خالص کن

دختر  یآدم نیبه همچ ی.... ب نظرت منصفانه اس .....تو باشگهیبذارمش تحت عمل انجام شده د یعنی

بشه به همون اندازه باارزشه پس  میهم  که قراره وارد زندگ یقطعا کس یول زهیبرام عز یلیخ انای....درسته ک؟یدیم

 یوحرفش را ر ریسکوت کردتا تاث ی...... کمونهبم یباق یاز همون اول حرف نا گفته ا ایگفته بشه  یدروغ ستیقرار ن

آدم بشه به درد  یکه از همون اول با نقشه وارد زندگ یادامه داد....کس دیمتفکر احمد را که د یچهره  ندیاحمد بب

 یهایگرفتار ریرو در گ گهید یکیخودم   شیبه خاطر آسا ستمیاحمد آقا من حاضر ن ری...نه خخورهیم وارید یجرز ال

 ......  کنمخودم 

 جلو رمیبعد م گمیم زیاول همه چ رمیبگ یمیتصم نیهمچ میزندگ ینکرده قرار شه برا ییخدا اگه

  دیخند احمد

 نکرده؟ ییچرا خدا حاال

 زد و گفت  یمحو لبخند

اطرافم ندارم از بعد مهتاب که با  یهم به دخترا یاعتماد چندان قتایکنم حق میو ارد زندگ یفعال قصد ندارم کس چون

 بابا شد اعتمادم به همه از دست دادم یدوزو کلک وارد زندگ

ت صسر فر نی...بش یاشتباه اون تکرار کن ستیتو قرار ن یعجله کرد ول یپدرته ...حاج اقا شکوه یتو سوا انیجر 

  خورهیبه دردت م یک نیدودوتا چهار تا کن بب

 قهوه را کف دستشش چرخ دادو در جواب احمد گفت فنجان
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رفت و امد  الیتوش چه خبره خود تو چقدر با سه یفهمینم یدر بسته اس احمد جان تا بازش نکن یهندونه  ازدواج

چه راحت ولت کرد رفت ...قشنگ  یدیآخرش د ینزد یمگه دختر خالت نبود و سه سال دنبالش به هر در یداشت

ن تو ز خواستیخانم نم یخواستی؟تو بچه م ی...سر چ میگفت ماباهم تفاهم ندار یسال زندگ هیمثل آب خوردن بعد 

 یعنی نیبدوش ا گفتینره اون م یگفتیبود ...تو م یآنچنان یخانم اهل ددر دودور و مسافرت ها یخواستیم یزندگ

 همه اش شانسه  هیوب وبد بودن آدما قبل ازدواج حساب باز کرد بقرو خ شهیفقط پنجاه درصد م

 احمد به وضوح درهم شد  ی چهره

شدن از ما  قاشیرفت دانشگاه و رف یاز اولش بد نبود وقت الینره سه ادتی یول لهیوسط دخ نیباتو  شانسم ا حق

که  یتا من دیخودش ضربه د شتریش کرد.....به نظرم ب دایتو خونه پ شدیبه زور م گهید ایبهترون خودش گم کرد آخر

 یبودن ور فتار دیمق یلیکه خ یدونیکردن ...م ترکشهمه جوره تحملش کرده بودم از من که جدا شد خانواده اشم 

 ایسر و پا ول کرد رفت استرال یب یبا اون پسره  یزیکه با چه آبرو ر یدید کردبعدشمیاعتبارشون خراب م الیسه

 هیبا  شهیهمه رو نم گمیحال من م نیبا ا کنهینم یآدم عاقل چیکه درحق خودش و خانواده اش ه ین ظلمباور ک

  نیا یبگ شهیاشتباه انتخاب کرده و به قول تو توزرداز آبّ دراومده نم ریمس ینفر تو زندگ هی ونچوب روند چ

 طورن نیداره و همه هم تیعموم

 اشاره کرد  زیم یرو یسرد شده  یقهوه  به

 است اریبد بخت کردن من وقت بس ی.........براافتادهیتا از دهن ن ابیشد پسر فعال قهوتو در سرد

 ماگ را برداشت  کردیم یکه هنوز با قهوه اش باز ییبه او رهیاش انداخت وخ ینیب یبه گوشه  ینیچ احمد

 داره؟ یآستر دهنت

 ؟یچ دیمتعجب پرس یکسر

 هنوز داغه نکهیا شیخوریو گفت چطور مرا مقابلش باال برد  ماگ

 چسبهیوگرنه قهوه داغش م یجون دوست یادیزد و گفت تو ز یلبخند

را  دشیخورده بود بازهم ام یشکست بد یدر همان اوان زندگ کهیداشت با وجود یخوب ی هیاغراق روح یب دوستش

 یحاک اددینم میکه مشکالتش را به همه تعم  نیبه اطرافش نگاه نکند ..هم نانهیبد ب کردیم یاز دست نداده بود و سع

 بود   شیباال ی هیاز روح
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و  دینوش ی...جرعه ا دیبه جون خر شیداغ  رابه لبهاش چسباند و داغ یهم که بود قهوه  یاحمد بهر رو کم  کن 

 قهوه دوباره نطقش را باز کرد و گفت یتازه کرد... گرما ییگلو

 شهیراحت م انایاز بابت ک التیهم خ یایدر م یفی...هم خود ت از بالتکل یکنیرو حرفام فکر کن .....ضرر نم بازم

گذاشت و  زیم یبه دوست سمجش نگاه کرد ....ماگ  را رو رهیخ یا هیهم فشرد و چند ثان یرا محکم رو شیلبها

 چانه برد  ریاش را به مبل دادو انگشتش را ز هیشاهانه تک

 نشست  شیماگ رو یاحمد ازباال نگاه

 شده ؟ یزیچ

 نه

 ؟ یکنیچرا مثل مجرما نگام م پس

 هروقت گوشام دراز شد خبرت کنم  کنمیفکر م دارم

نه ....باشه...امسال نه سال  یگی....م شهیگوشا از حالت استاندارد خارج م نیاول و آخر ا اریبه خودت فشار ن ادیز

 مرغا یخره دم به تله داده ورفته قاطباال یکه آقا کسر رسهیحرفا خبرش م نیزودتر ازا یلیخ دیشا انهی گهید

 زد و گفت: یشخندین

 باطل الیخ یزه

 کرد  افتیرو کش احمد را در ریو نگاه ز قیلبخند عم درمقابلش

  یامروزت نش یمنکر حرفا دوارمی......فقط امقیرف مینیبیروزتم م اون

 شانه باال داد  یکمال خونسرد در

  مینیبیم

 نکرد  ییخدا یدار یزیچ یو علت بینگاهش کرد... ع زیکردور یپسر.... نکنه...مکث یاز خودت مطمعن یلیخ

 گفت : یزور خنده اش را کنار زد وبا تحکم خاص به
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 خب؟ ببند

 شد  شتریب طنتشیتر و ش ظیاحمد غل لبخند

...نه  میباشه دوتا مرد ی....هرچ میکن یهم حلش  م یهست بگو... با هم فکر یزیچ یبه جون خودم اگه مشکل نه

  م؟یبه درد هم بخور دیجا با هی میاصال دوست که هست

 بود برداشت و سمتش پرتاب زیم یکه رو ونیزیبرداشت و کنترل تلو زیخنده واعتراض خ نیو ب اوردیطاقت ن نباریا

 کرد 

 اعتراضش باال رفت  یکه صدا دیکنترل رو هوا قاپ احمد

روزا خبر  نیهم ترسمی...میزنت رفته به دست و پا افتاد ستیسال ن هی.... برو مشکل خودت حل کن بجنبه تو

 بشه نقل محافل تییرسوا

 شیحد ...بعد محکم سر جا نیتا ا یعنیگفت ...پشت بندش ادامه داد  یظیغل یبلندش  نه  یخنده  احمدوسط

لم ناخنک مشک هیکه با  رتمیگیم ی....هراز گاه ستیاوضام خراب ن یگینشست و ادامه داد ...نترس بابا اونقدرام که م

  شهیحل م

 روبه احمد گفت دویرا سمت باال کش شییلبها

 بشر  ییپروو یلیخ

 کرد  میاش گذاشت و تعظ نهیس یرو دست

  مینوکرت

. 

  ختیاز گردنش آو یپر انرژ انایک

  گهید ایتورو خدا ب داداش

 ربان نگاهش کرد و گفت اورا گرفت و جدا کرد..مه یکنان مچ دست ها خنده
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 ارمینه نم یبگ یبه جاش هر چ یکنم ول ستیرفتن راست و ر یکارا دیبا شهیشبش پرواز دارم نم گمیم وروجک

 یشوردمنیبگم که خواستت نبا نمی...سپس مچ دستش را رها کرد و انگشت و نشانه اش را باال برد ...البته ...البته ا

 یدیو همون شانسم از دست م شمیباشه که اونوقت شرمندت م

  خوامیو گفت :من فقط خودت م دیبرچ لب

 یچ یعنی یفهمیم شهیاش زد :نم ینیانگشت به نوک ب با

 گفت  یرا باال انداخت و نچ محکم سرش

 آمد ناراحتش کند  یآن بود که دلش هم نم یبچه ...بد بخت نیبود ا یمرد کش آمد ...عجب زبان نفهم لبخند

 کنم  رکایچ یگیم حاال

 را نشان دادو مظلومانه گفت  کیدستش را با ال آورد و عدد  کی دیپر نفوذ او باال کش یمغمومش را تا چشمها نگاه

 و برو ...باشه    ایساعت ب هی فقط

 را تکان داد سرش

 شه؟یساعت مشکلت حل م هی با

 زد  ییدندان نما یروشن شد و خنده  دلش

  میساعتم راض هیمن به همون  ای...تو فقط ب شهی...به خدا حل م یداداش شهیم حل

 دخترک بر خورد کرد  یگرفت که بازدم گرمش به صورت ذوق زده  ینفس

 نه  شتریساعت ب هیفقط  ی...ول قبول

 نخوام  یزیچ گهید دمی...قول م یفداتشم داداش ی:اله دیو صورتش بوس دیپر

 دخترک را گرفت و از خودش فاصله داد کمر

 توهم رهیکه کالهمون م یدازیراه نم میاضاف ی...سرو صدا یکنیشلوغش نم یلیخ گمایوروجک دارم م نیبب
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 و گفت  دیرا با اعتراض باال کش شیلبها

  ستی....جشنه ...عزا که ن داداش

 ندارم  ارویبچه باز نیا یگفت :شرمنده ..پس دور من خط بکش ..اصال حوصله  یجد

 پس؟ یاری؟چرا بهونه م یستین زایچ نیآخه ..تو که مخالف ا چرا

لحظه ام پامو تو اون خونه  هیروزا ...بعدشم اگه به خاطر تو نبود  نیحوصله ام ا یدختر خوب ...جدا ب ستین بهونه

 دختره روبه رو نشم اعصابم آرووم تره نیبا ا یکه هرچ یدونیساعت ...م هیچه برسه به  ذاشتمینم

 وال نگاهش کرد باال رفت و پر از س انایک یابروها

 بهش حق داد دیبا یگفتیم شیکه تا چند روز پ تو

 بار به اطراف تکان داد نیچند تیرا باجد سرش

  میمنکر حقش بش دینکن ..من گفتم نبا اشتباه

 داشت یچه فرق آنوقت

دلش  یکه حق داره هر کار ستیمعنا ن نیبشه اما به ا تیرعا دیحق و حقوق داره که با یسر هیکه اون  نهیا فرقش

 بکنه خوادیم

  کنهیم تیساعتم برام کفا هی...همون  ای...تو ب یتو بگ یهرچ ی...ول دمیباال انداخت و گفت ...منکه نفهم شانه

  یبابا هم گفت به

 کرد  ریینگاه دخترک تغ رنگ

 باشمکه کم و کسر نداشته  کنهیحسابم شارژم یول ادیزنگ زدم ...طبق معمول گفت نم بهش

 کار دارم  یپس بجنب برسونمت که کل خوبه

کل شهر اورا به دنبال خود و خواسته  بایشبش را در کنار تنها برادرش گذرانده بود و تقر یبود وقت یروزه خوب چه

 اش کشانده بود
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 بود یخواهر و برادر یتمام عشق ها یبرادر را دوست داشت عشقش به او ورا نیکه چقدر ا آخ

 گذاشت و سرش  را باال آورد    ایپر یچانه  ریرا ز  انگشتش

 ؟یخواهر یناراحت باش نمینب

 زد و گفت :خوبم یمحزون لبخند

 نگاهش کرد  قیدق

 بدونم؟  دیکه من  با ستین یزیچ یمطمعن

 نیکم خسته ام هم هیبابا فقط  نه

 تا از نگاه او در امان باشد  دیکش ریکرد ...نگاهش را ز میاو تقس یچشمها نیرا ب قشینگاه دق پگاه

 یباشه و من بعدا بفهمم حساب یزیباشه اگه چ ادتیخوب فقط  یلیدستش را انداخت و گفت و خ دیپر از ترد پگاه

  شمیازت دلخور م

رش با نیاز ا شیب خواستینم گریبود د دهیجور اورا کش یکاف یرا فشرد بلکه وا ندهد ....خواهرش به اندازه  شیلبها

 کند  نیرا سنگ

 از من گفتن بود یگفت:خوددان گرفتیم یقینفس عم کهیاز کنارش بلند شد و در حال پگاه

کاش  یبا ا یمشکل را حل کند ...ول نیخودش ا توانستیکاش م یدودل بود ...ا ایدر اتاق عقب گرد زد .....پر سمت

 خاص نیش کرده بودو جزو مدعوشرمنده ا یکه حساب کردیچه م انایبا ک ی...از طرف شدیحل نم یگفتن که مشکل

ها و گفتن و نگفتن  دیترد انی؟باالخره م کردیم... با خواهرش چه  دادیدعوتش کرده بود ...جواب دوستش را چه م

 زبان باز کرد 

 پگاه؟

  ستادیداده بود سکوت را بشکند..مقابل در ا تی...خالصه خواهرش رضا دیزنان سمتش چرخ لبخند

 جانم؟
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 ...گهی....چند روز دگهی....چند روز د  اووووم

 ...دل دل نکن زمیعز ؟بگویچ گهید چندروز

  می...ماهم دعوتاناستیگفت ؟تولد ک محزون

 یکم ...بعدیناراحت نقدری...حاال تو چرا اهیکه عال نیزد و گفت ...ا یوار کننده ا دیقدم رفته را برگشت ..لبخند ام چند

  شهیم تینه حسودنک طونیش نمیاخم کرد و گفت: بب

 باال رفته گفت؟نه به خدا ...من ...من... یباال آمد و با ابرو ها سرش

  یزنیحرف م هی؟چرا نس یچ تو

کاش از همان اول  یکه...حرفش  خورد....اصال ا شهی...نم نیکه خانوادشون تو چه سطح یدونیچطور بگم ...م آخه

 نگفته بود

 ه؟ن یا هینشست و صورتش را با دستش قاب گرفت ..به چشمانش زل زد و گفت :نگران هد شیدوباره کنار پا پگاه

 گفت : یرفته ا لیتحل یصدا با

 ؟ پگاه

 کنمیم فشیخودم رد یبخور یزیچ یغصه  خوادی.....تو نم جانم

 ؟ یکن فشیرد یخوای...چطور م هیدستت خال دونمی...منکه م یتر از قبل گفت :آخه چه جور محزون

 ایم حال ندار بود  گمی...مالشیخ یب رمیهول زده گفت : اصال نم ای...پر ستادینباشه خوب؟اون با من...سرپا ا تیکار تو

 بهتره  ینطوریکه دلخور نشه ...ا گمیم یجور هی.... امیاومدنتونستم ب شیبرام مشکل پ نکهیا

 گمیکه م تونمیم یعنی  کنمیجورش م گمیم ی...وقتیریخوبم م یریدخترانه اش افتاد ....م یابرو ها نیگره ب بازهم

 قت فکرتو بده به درس و مش یتو کار بزرگترت دخالت کن نکهیا یو به جا نییدختر خوب سرتو بنداز پا هی...پس مثل 

به  دیرس یم یروز یعنیاو را جبران کند ...شاکرانه نگاهش کرد ... یو مهربان یهمه فداکار نیا توانستیم چطور

 بکند  شیبرا یکار شیمحبت ها یجبران همه 
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بود و وقت شور و  یاو را آسوده کند ..خواهرش در اوان جوان الیهم فشرد تا خ یرا با لبخند رو شیچشمها پگاه

 ردیرا از او بگ یموجود نشاط جوان یها یگرفتار دادینشاطش...هر گز اجازه نم

که به خواهرش داده بود  یگرفت...لبخندش محو شد و فکرش حول و حوش وعده ا یقیاتاق که خارج شد نفس عم از

چانه برد ...فکر کرد  ریکانتر گذاشت و دست ز یپرواز کرد ...متفکر سمت آشپزخانه رفت و مستاصل آرنجش را رو

خانواده  نیاز ا یافک یبه اندازه   شد؟یم شیرو گرو از او کمک بخواهد ..اما م ردیتماس بگ نایبهتر است با م دیشا

..حتما . ستادیگرفت و صاف ا یقیمزاحمشان شود ....متفکر نفس عم نیاز ا شیب توانستینم گریبود  د دهید تیحما

 کردیم دیاش گذاشت ...چه با نهیس یقفسه  یرا رو گرشیدستش را به کمر زد و دست د کی...کردیم یفکر دیبا

 ریناممکن را از نظر گذراند...ز یو راه ها ستادیهمانجا ا یا قهی......چند دق دیجمله در سرش چرخ نیبار ا نی...چند

 یبار قفسه  نیلبش نشست  با دست چند ینرم رو یلب خدا را صدا کرد و لبش را به دندان گرفت که ناگهان خنده ا

 یبه قلب رو نیریش ی.بوسه امادرش را باال آورد .. ییلباسش برد و گردنبند اهدا ری...دستش را ز دیاش را  مال نهیس

 ادیبا ارزش را دوست داشت که به  ی هیهد نیدر کنکور بود  ...انقدر ا یقبول یمادرش برا یبایز هیگردنبند زد ....هد

بودو  هاورا خوشحال کرد هیهد نیا یبود.... روز دهیآن را از خود جدا کرده باشد اما انگار زمانش رس ینداشت لحظه ا

 خواهرش بود....  یامروز نوبت خوشحال

 

 

فروش گردنبند  یتماس گرفته بود تا برا ناهمیرا اطالع داده بود  با م امدنشیرا به الناز زنگ زده بود و ن امروز

دست به دامن دوستش شود  یهراز گاه شدیتهران سبب م ییایجغراف تیکند ...آشنا نبودنش با مو قع شیهمراه

 ایپر یسر ساعت ده مقابل در خانه منتظرش بود ...غذا ارامر قرار گرفته بود طبق قر انیز شب قبل در جرکه ا نای....م

از پشت فرمان  دنشیبه محض د نایفراوان بر خوردنش از خانه خارج شد ...م دیگاز آماده گذاشت و با تاک یرا رو

 داد و گفت :خالصه لگن یحض سوار شدن سالمتکان داد سمتش پا تند کرد و به م یزد و دست یطنتیلبخند پر از ش

 ؟یصاحب شد نیمبتور 

تو حاضر شد  یروزا لبته...اونم محض گل رو هی یفضا را پر کرد.. با دست اشاره کرد ......فقط برا نایم یخنده  یصدا

 ماهت  یوقت....در ضمن ...سالم به رو هیالزمش نکنم  یسفارش کرد صاف کار یبده دستم بعدشم کل

ن به او نیماش نیهوا همت نداشتم از ا نیبنداز حتما ازش تشکر کنم ...واقعا تو ا ادمیزد و گفت  یشاکرانه ا لبخند

 بشم  نیماش
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  افتادهیزدن ن تمیبه ر یلکنت نیتا ا میاستارت زد و گفت پس بزن بر نایم

 : دیپرس نایراه م ی انهیم

  دیکه نفهم یپر

 وامخیم دیفهمیدو به شک بود بره ...م میطور نیهمه ...وگرنه محال بود بذاره ..همتکان داد و و گفت :نذاشتم بف یسر

  شدیم الیخ یکار کنم کال ب یچ

 باشه یزینگران چ خوادیوگرنه منکه گفتم پول هست نم یسمتش انداخت و گفت :خودت نخواست ینگاه مین

 بو دگفت : رهیکه چشمانش به روبه رو خ یزد و در حال یمحو لبخند

 به قران هیخواه ادهیز گهید نیزحمتمون رو دوشتون هست ا یکاف یگربه کجاست ...به اندارزه  یایبازه ح یزید در

 قرض بدم بهت  خواستمی...م هیزحمت چ ونهید

 لاالق ستمین مینگران بدهکار ینطورینکنم بهتره ...ا سکیکه دارم ر یتی...با وضع دادمیپس م دیکه با خالصه

ه تا کارد ب یعنیمال حظه کار باشه ... تونهیآدم چقدر م هیواال ....آخه  ینوبر گهیبلند شد ...تو د انیاعتراض م یصدا

 به خدا یهست یبی.....در نوع خودت موجود عج ادیاستخونت نرسه صدات در نم

 کرد  شیکار شهی....نم گهید هیشکل نیام ا یکی:  دیخند

رفته  ادشونی...فکر کنم دانشمندا  دمیند یخاک یکره  یکجا چیرو ه یشکل هندس نیواقعا ...من که همچ آره

 کشفت کنن

 نگاهش کرد  بالبخند

  یثبت کن نسی....چطوره اسمت تو گ یتو موفق شد نکهیمثل ا یول

در   که کردم و یکردن با کشف بزرگ ممیتقد ینوبل دو دست زهیجا یدید هویباال داد و گفت ...از کجا معلوم  یی ابرو

 قرار دادم تیبشر اریاخت
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 ....فکر کنم نصف دادمیقرار م دیمهمم وگرنه زودتر خودم در معرض د تیبشر یبرا نقدریا دونستمیجالبه تا امروز نم 

  یبه فکر کشف من افتاد ریکم د هیکه تو   نهیبه خاطر ا ایدن نحلیمشکالت ال

م داره ه یخط اکتشاف مکتشاف ...پول خوب تو میو بزن میبش یطال فروش الیخ یب یخوایم میکار کن یحاال چ گمیم

 ...هان؟  چطوره؟میشیهم معروف م ی..تازه کل مییایدر م یآوارگ نیبه گمونم ...هردومونم از ا

 .....یکنه سر خورده بش یگذار هیاستعدادت سرما ینتونه رو ایدن ترسمی...م ی...برو سمت طال فروشنه

م ه یهمه مشکالت رو نیندادم و ا لتیتحو تیزودتر به جهان بشر نکهیبه جرم ا دمی...شا دیرا سمت باال کش لبش

 تلنبار شده اعدامم کنن

 ...قایدق

 بهتره   یپول و شهرت ...همون آوارگ الیخ ی...ب یسمت طال فروش میریهمون م پس

 

کند  شیتدارکات بعد از ساعت مدرسه همراه ریو سا کیسفارش ک یگذشته به خواهرش قول داده بود که برا شب

 رفتیساعت قبل از ساعت مقرر احمد را تنها گذاشت و از شرکت خارج شد ..احمد باالجبار رفتنش را پذ کی.

 داده بود  نونورشبود که به خواهر لوس و  یقول یو انوقت او درپ ختهیکار سرش ر نهمهی..ا

مدرسه  یفرع ابانیزد وارد خ ایدل به در شدینم دایپارک پ یجا یاصل ابانیبود و طبق معمول در خ دیشد باران

 یوجب جا کی یکه برا ییگذشته و به او یگوشیباز ریبه عهدش وفا کند و امروز را از خ انایک نکهیا دیشد...به ام

 یبرا یباران یخواهرش طبق معمول در رزوها نکهیبا علم به ا  ایرحم کند ...پر زندیپارک خودش را به آب و آتش م

را که همراه داشت  یراه با خواهرش رودرو شد .پگاه چتر ی انهیاز مدرسه خارج شد و در م از او دزودتریآ یبردنش م

 یمحبت ها نیهم یاو حلقه کرد ..هردو خواهر به پشتوانه  یگرفت و دستش را دور شانه  ایسر پر یخواهرانه رو

 سمت خانه راه افتادن ... هرانهخوا

ارت کرد که حتما ک دیباال برد و تاک شانیبرا یدست شدیخارج م گرید یو چند تن از بچه ها دایکه با آ یدر حال انایک

را دنبال  شیقدم ها ریپر از حسرت مس دای...آ دیدو یکسر نیسمت ماش یمعطل یخواهد آوردو ب شانیتولدش را برا

کم  یچی:خوش به حالش هبه دختر کنار دستش گفت  وگرفت  رونیسرد ب یاز هوا ینشت ...دم یکسر یکرد و رو

 انا؟ی؟کی:ک دیصورت او خم کرد و متعجب پرس ینداره ...زهره سرش را رو
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  آره

 نیبود .....ا طونیش دایزد ...آ یلبخند خبثانه ا دیبه مقصد نکاهش رس یزهره هم دنبال نگاه اورا گرفت و وقت نگاه

 پنهان باشد  گرانینبود که از چشم د یزیچ

 شد و گفت   طنتشیپر از ش لحنش

 جنتلمن و خوشگله؟ یآقا نیبرادرش ا نکهیا ای؟چون پولدارن؟... چرا

 چپ نگاهش کرد و گفت  چپ

  یکیمن  یبرا  گهیبغل خودمه د ری...حاال خوبه پروندت ز ستیخودت مهم ن یحرف نزن انگار برا یجور هیبابا ... خفه

 یآب بکش حیتسب خوادینم

 بود  ابیکم یازون مورد ها انایبود ..برادر ک دایکرد ...حق با آ شیبازو یحواله  یو مشت دیزهره بلند خند 

 یکنیکار م ی...چ  یربع زنگ خورده تو االن اومد هی... یکرد ریهم فشرد و گفت :بازم که د یرا رو شیلبها یکسر

 یدیطولش م نقدریا

 به لحنش دادو گفت  یایرا در هم قفل کرد....  ناز ز شیاش را مظلوم کرد و پنجه ها چهره

   رهیگیدلم م یشی....بد اخالق که مگهینده د ری....گداداش

 یکه داد یبود قول نی...ا ایپارکم بده زود ب ی...خوبه گفتم جا رهیگیدلم م یشیبد قول م یگفت : منم وقت یجد

 ؟یفهمی...دوبل پارک کردم راه بستم ..م میجنابعا ل ریاس اس قهیدق ستی...درست ب

 دیببخش

ها  نیاز ا شتریپ یلیخ کردیخواهرش اثر م یرو ی...اگر سرزنش و بدخلق دیکش ینگاهش کرد و پوف یچشم ریز

 استارت زد دوید هودهیدرست شده بود......وقت تلف کردن را ب

خراب  یبرادرش را با پر حرف یاعصاب مختل شده  نیاز ا شیداد ب حیترج انایاز را ه را در سکوت رفتند و ک یمقدار

 دبودنیهم م کیمنتظر تراف دیهوا با نی..مسلما در ا کردیوقفه کار م یبود و برف پاک کن ب دینکند ...باران شد

نشست که خودشان را به  یدو خواهر یو رو دیچرخ ادرویپ سمت اریاخت یب انایاز راه را که رفتند نگاه ک ی...مقدار



 سنگ صبور

 
43 

 

داداش  یگفت: وا دویچرخ یداده بودند ...باالخره سکوت را شکست و هول زده  سمت کسر یچتر جا کی ریزور ز

  میتورو خدا نگه دار سوارشون کن

  م؟یسوار کن یتو؟ ک یگیم یبه هم نگاهش کرد.....چ کینزد  ییبا ابروها یکسر

  ستایبود داداش  ...تورو خدا وا ایملتمسانه نگاهش کرد وشتابزده چند ضربه با دست به داشبورد زد و گفت :پر انایک

سپس دنده عقب گرفت و مسافت  ستادیا ابانیآورد و کنار خ نییسرعتش را پا دیکه اصرار خواهرش را د یکسر

 رفته را جبران کرد 

 را صدا زد  ایبرد و پر رونیسرش را از پنجره ب اقیبا اشت انایک

 بخند زد ش ل یاو برا دنیابادیخواهر سمت صدا برگشتند و پر هردو

 متونیبرسو ن نیسوار ش انیبا دست اشاره کرد :ب انایک

گذارد ن یتعارف باق یبود که جا دیکرد ...باران آنقدر شد فیبا نگاه از از او کسب تکل ینگاه کرد و پر ایبه پر پگاه

درعقب باز کرد و باسالم  سوار شد و  ایرفتند ..پر نیرا اعالم کرد و هردو خواهر سمت ماش تشی..پگاه با لبخند رضا

 ینگاه میمقابل ن ی نهیسوار شد و سالم کرد....مرد جوان از آ شبعد از آن پگاه چترش را بست و پشت بند خواهر

 تیماند وچشمانش از تعجب و عصبان رهیصورتش خ یانداخت و جوابشان راداد....سر پگاه که باال آمد نگاه مرد رو

 دیدر سرش اکو شد و در جا سمت عقب چرخ شعوریب یکلمه  بار نیگرد شد ...چند

 بود دهیاو متجب و البته ترس یپگاه هم به اندازه  نباریا

 پر از حرص گفت:تو؟ یکسر

گفت  دیدزدیکه نگاهش را م یجابجا نشده بود آب دهانش را قورت داد و در حال یصندل یکه هنوزکامل رو پگاه

  میش ادهی:بهتره ما پ

 دیکه جسورتر بود پرس انایپر از بهت بهم نگاه کردند و باالخره ک ایو پر انایک

  د؟یشناسیهم م شما

 مرد خود خواه و متکبر را فراموش کند  نیا شدیو پگاه گذرا نگاهش کرد ...مگر م دییدندان بهم سا یکسر
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 کرد  زمزمه

 داشتم  شونیبا ا ییقبال افتخار آشنا بله

 یکه کسر کردندینشست ..بچه ها هاج و واج نگاهشان م رهیدستگ یشد و دست پگاه رو یبرزخ یکسر یها چشم

 پر حرص گفت

 رسونمتون .. یبه بچه ها نداره .....م یما ربط مشکل

بود که قدرت هر  ادیخواهرش نگاه کرد ...تحکم کالم مرد آنقدر ز دهیبغض آلود و ترس یبه چهره  دیپراز ترد پگاه

 یخواهرش نشت و فشرد ..پگاه چشمش را به عالمت آرامش رو یبازو یرو ایدست پر ردیو بگرا از ا یعکس العمل

...هرچند که به شدت  کردیمرد را تحمل م نیا دهم که بو یصاف نشست....به خاطر آرامش پر شیهم فشرد و سر جا

 بود  یاز دستش عصبان

ر به دو یباران از مردانگ نیا ریشدنشان ز ادهیبود .......پ نیبدون حرف برگشت و حرکت کرد ...   درستش هم یکسر

اتفاق به  نیچرخاند و متفکر از ا یسرش را سمت کیعقب نشستند و هر یصندل یبود....هردو خواهر پراز استرس رو

هم جرات شکستن سکوت را نداشت...خصو صا  گوشیباز یانایک یبود که حت نیشدند ...جو آنقدر سنگ رهیخ رونیب

 یمنتظر طوفان دیو گرنه با طلبدیمدل اخم کردنش فقط سکوت م نیا دانستیو خوب  م شناختیبرادرش را م که

داد  حی...اما ترج گرفتیمثل خوره به جانش افتاده بود و ذره ذره قرارش را م یشدن اوضاع باشد ...هرچند فضو ل

 که هست بدتر نکند  نیتا  اوضاع را ا بگذاردجگر  یدندان رو

ر ..هرگز فک ندیها هر چه زودتر بگذرد و خودش را در خانه بب هیثان نیا کریشده بود و پگاه آرزو م جادیا یبد کیتراف

 یست که چند روز پپش در کمال ب یرا جذب خود کرده بود درست همان مرد نایکه آنطور م انایبرادر ک کردینم

به  ....لعنت کردیدندان گرفته بود که طعم خون را حس م ریرا آنقدر ز نشیریکاسب خطابش کرده بود ..لب ز یانصاف

 شدیم دیکه نبا شدیهمان م قایشانس....چرا دق نیا

 یبلکه علت حرکت مورچه ا دیگردن کش یگفت و کم یزیلب چ ریز یافتادند کسر ریگ نیسنگ یکیتراف پشت

 سکوت را شکست  هویسرش را باال برد و  یکم انایاز او ک تیها را بفهمد به تبع نیماش

 ؟یشده انگار تصادف
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روبه همه  یزیگفت : آره فکرکنم ...بعد با لحن تحکم آم یشتریبا دقت ب یو کسر دیهردو خواهر به جلو چرخ سر

 یرو ایپر ی دهیشد ....نگاه ترس ادهیکرد و دردم پ تیهدا یرا به گوشه ا نی...ماش امیتامن ب دیگفت ...شما باش

هم فشرد  یبود ....دندانش را رو دهیعمرش شن طولبود که در  یواژه ا نیوحشتناک تر  ...تصادف دیخواهرش چرخ

ازصرافت خواهرش در آمدوفرصت را از دست ندادوپشت  دیدینم زیتا بغضش را پنهان کند.......پگاه که تعلل را جا

 یموها یتش را رونشسته بود و دو دس ابانیرفت که وسط خ یبه سرعت سمت زن یشد ...کسر ادهیپ یبند کسر

کرده بود و از سرش افتاده بود ..  ریموتور گ یچرخ ها یهنگام تصادف چادرش ال ایگذاشته بود ..گو انشیعر

افتاده بودو  نیزم یرفت  که رو یسمت مرد یمعطل یسر زن انداخت ....... پگاه هم ب یبالفاصله کتش را در آورد و رو

پگاه نشست  یرو ی........نگاه کسردبود ....کنار جسم مرد زانو زد و باتسلط تمام مشغول ش یسرش خون جار ریاز ز

 دیربایمها با م ی...باران ب کردیگردن مضروب گذاشته شده بود و نبضش را چک م یماهرانه انگشتش را رو یلیکه خ

 یکیلطفا ... دیکن یگفت : دورشو خالرا باال برد و  شیصدا تیو مردم اطرافشان را شلوغ کرده بودند ..پگاه با جد

اورژانش را گرفت ...پگاه در حال چک  یو شماره  دیکش رونیاش را ب یگوش عیسر یزنگ بزنه اورژانس..... کسر

را  گردنش اطیقلبش بردو ضربانش را چک کرد و با سر انگشت با احت کیمرد بود ..سرش را نزد یاتیح میکردن عال

را  دهید بیو و قسمت آس ندگردنش مطمعن شد سر مرد را  به سمت صورت چرخا یکه از مهره ها یکرد  زمان نهیمعا

 دیچیتمام پ اطیو دور سر مرد با احت دیبود  به سرعت شال گردنش را کش یکرد ...از محل زخم خون جار یبررس

تاب شوهرش بود را  یورا که بهم به زن مضروب کمک کردند و ا گریتمام مدت در حال نظاره بود چند زن  د ی...کسر

 یاالاز ب یینبود ...صدا یاز شکستگ یدست ها سمت پا ها آمد خدا رو شکر خبر نهی...پگاه بعد از معا دندیکش یکنار

 دیسرش شن

 اس؟ زنده

بود و آب باران از سر و  ستادهیسرش ا یباال نهیبود که دست به س یهمان مرد ازخود راض یرا بلند کرد ..صدا سرش

 نگاه گرفت و   عیبود اما سر ییبایز یبود ...منظره  دهیچسب یشانیپ یرو شیتش روان بودو موهاصور

  دیحرکت رو به باال نگه ندار یب دپاهاشویتونیگفت م یعکس العمل چیه بدون

 باالتراز بدنش گرفت  یمرد را کم یبدون چک و چانه به حرفش اعتماد کرد و و کنارش زانو زدوبادست پاها یکسر

هوشمندانه و بادقت دخترک  یباران کارها ریخون به مغزش برسه...تمام مدت ز دیزمزمه کرد ..با حیمحض تو ض پگاه

 به او اعتماد کرده ایبود ..مردم هم گو فهیدر حال انجام وظ اندازدیبه مرد ب ینگاه نیآنکه کوچکتر یرا نظاره کرد ...ب

مدت  نیو در  هم دیتا اورژانس رس دیطول کش یقیدقا دادندیمانجامش  دادیم یاگر دستور یبودند و هر از گاه
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 یمردم باز کردند و کسر انیبعد پرستاران راهشان را ازم یآب شده بودند ...لحظه ا سیمضروب خ یهردو به اضافه 

 ....اورژانس اومد  ...نگاهش را به مرد داد  از فعل مفرد استفاده کرده بود گهیگفت پاشو د میمال ییبا صدا

انجام  اروی...شما مقدمات اح ستادیسرش ا یباال یسوالش نداشت ...همزمان امدادگرمرد لیتحل یبرا ی...چرا؟فرصت

  دیداد

 را باال گرفت  سرش

  بله

 د؟یخانم ...پرستار هیعال کارتون

 بودم یپزشک یقبال دانشجو ریخ نه

  میدیاش ما انجام م هیبق دیزد وگفت خوبه ..اگه اجازه بد یمرد لبخند امدادگر

 دهیبه تنش چسب شیو خسته شده بودو تمام لباسها سیخ یزانو گذاشت و بلند شد ...حساب یرا رو شیدستها پگاه

خسته اش را  یپا تند کرد...پگاه قدم ها نشیکار را به امدادگران واگذار کردوسمت ماش ی هیهم بق یبود....کسر

 نگران نباش  شهیمزد وگفت :خوب  یمصلحت یآرامشش لبخند ی..... برا دیسمت زن کش

گرفت ...کمک کردن در  یشتریشاکرانه نگاهش کرد و گفت ممنون خانم خداشمارو رسوند..... لبخند پگاه جان ب زن

لذت بخش است... واو در  تینها یب دهدیبودن دست م دیکه به انسان احساس مف یمواقع خاص و پر استرس زمان

کرد و کت  شیگرد کند که زن صدا عقبنمانده است... خواست  بینص یلذت ب نیدلش خدارا شکر کرد که از ا

  دیمال اون آقا بود ازشون تشکر کن نیرا سمتش گرفت و گفت ا یکسر ییاهدا

چادر زن را به سرش بکشند و  اطراف بودند که یدستش را دراز کرد و کت را گرفت ...خدارو شکر که زن ها مردد

 درآمد  یکسر ی نهیبه س نهیکمکش کنند..... عقبگرد زد که س

 شیآورده بود به دستها نیآب که احتماال از داخل ماش یبطر کیصورتش بود و البته  یرو یو محو بیعج لبخند

 اشاره کرد 

 دستاتون؟
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.بازهم همان سوال در ذهنش تکرار شد...سوالش را پس بار او را جمع بسته بود و محترمانه تر خطابش کرده بود . نیا

 زد و

 شده بود یخون بستیکه سر مرد را م یدستانش سر خورد ...غرق خون بود ...احتماال زمان یرو نگاهش

 گرفتن کت جلو آورد و گرم و مردانه گفت   یدست آزادش را برا یصدا سمت مرد گرفت ..کسر یرا ب کت

 آب را مقابلش باال گرفت ...  یلطفا و بطر دیبشور

 نبود یاثر چیلحنش مودبانه شده بود ..کال از آن آدم متبکر چند روز قبل ه چقدر

 کرد  تشیآب هدا یمحترمانه به سمت جو یلیدست خ  ی بااشاره

کرد  خوب  ریشستن دستانش سراز یسر ش خم شد و آب را برا یازباال یزانو نشست و کسر یرو یکنار جو پگاه

با  یاش انجام دادکه کسر یشگیرا طبق عادت هم یکی نیآب هم به صورتش زد...ا یکه دستانش را شست مشت

 یخوریتحکم گفت :سرما م

بود بلند شدو  یباران شستن صورتش کار احمقانه ا نیا ریز ی...به راست دیاورا د یرا باال گرفت و اخم ها سرش

 اشاره کردو گفت  نیبست و با دست سمت ماش یخال یدر بطر یکرد کسر یتشکر آرام

  میشد سیکه جفتمون خ میامکان داره زودتر بر اگه

تمام مدت دستش را بافاصله از کمر او نگه داشته بود تا  یکه کسر یکرد و راه افتاد در حال دییباسر حرفش را تا پگاه

باران تند گرم  نیا ریزده اش ز خیود که تن ب یهم کاف یا هیچند ثان یپوست ریز تیحما نیرد شود..هم ابانیاز خ

 خودش هم سمت در جلو رفت و سوار شد  ودباز کرد تا سوار ش شیدر را برا تیشود ....در نها

دست پاچه اش کرد ..تازه به  ایپر ی دهیو رنگ پر  سیبودکه صورت خ رنشدهیمحض سوار شدن هنوز کامال جاگ به

جان  یاورا بادست قاب گرفت و گفت :پر سیصورت خ عیاست سر ریپذ بیخاطر آورد که خواهرش چقدر آس

...از  هویچش شد  دونمی...نم  دهیگوش نم گمیم ینگران گفت :هرچ انایقربونت....ک یکنیم هی..... چرا گرزمی....عز

  کنهیم هیطور گر نیهم نیشما رفت یوقت

 تو خودت ناراحت نکن  زمیعز ستین یزیگفت:چ انایبه ک ستیدرد خواهرش چ دانستیخوب م پگاه

 ست؟یحالش خوب ن دیبه عقب برگشت و پرس عیصحنه سر نیا دنیبا د یکسر
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 کرد و گفت : ینگاه مین پگاه

  شهیکم بگذره خوب م هیطوره ... نیهم شهیهم ستین مهم

 دکتر ؟ میبر نیخوایم

 به صورت خواهرش آورد   یلب پگاه نشست و فشار یرو یلبخند محو نباریا

 نشده بود که...باور کن حال هردو شون خوب بود یزی...چ گهی...تمومش کن د یهمه رو نگران کرد نیبب

 ساده بود  یدگید بیآس هی

 دیپرس یخش دار یرا پاک کردوبا صدا شیو با پشت دست اشکها دیلرز ایپر ی چانه

 کنم؟  باور

  شونیاشاره کرد ..ا یخجالت زده به کسراز ... یتونیم گمیتر شد :اوهوم ..باور کن راست م قیپگاه عم لبخند

 داد ی..سپس نگاه خواهشمندش را به کسریبپرس

 داد و گفت   ایپر لیتحو ینیهم لبخند دلنش یکسر

مثل تورو دزآوردن و  یکه امروز اشک دختردلنازک رهیم ادشونیکه مرخص شدن  گهیدوروز د گهیدرست م خواهرت

  یموتور سوار رنیدوباره م

 یخشک شده  یرا به لب ها یخنده دار نبود اما توانست لبخند کمرنگ ادیهرچند ز طیشرا نیدر ا یکسر یشوخ

 خواهرش را درک کرده و در آرام کردنش به او  کمک کرده است  طیدر دلش از او ممنون بود که شرا اوردیخواهر ش ب

 نیداداش بب یاش گفت :وا یشگیمه یزده  جانیباهمان لحن ه انایکه ک دیچرخ شیاسوده سر جا یالیبا خ یکسر

 یشد یچه شکل

ا خودش ر نهیداشت بالفاصله از داخل آ یرا در پ یبود که نگاه کنجکاو همه  به خصوص کسر یطور انایک انیب لحن

ه بود   دو دستش را پنج ختهیاش ر یشانیپ یو اشفته رو سیخ یحساب شیبرد ...موها یپ اناینگاه کرد و به منظور ک

 یکه سر خواهر کوچکترش را رو دیرا د یخواهر محبتو از همانجا  دیسمت باال کش شیموها یکرد و شانه وار ال

بود که نگاهشان قفل  یلحظه کاف کیلحظه ....فقط  کیشانه اش گذاشت و بادست  شروع به نوازش صورتش کرد ...



 سنگ صبور

 
49 

 

 یدستپاچه نگاهش را گرفت .....ب یکسر کهیشود طور عیسر شانیهردو یخون در رگ ها انیشود و جر گریکدی

تجربه  ینگاه چیبود که هرگز در ه یتیرا روشن کرد ...در نگاه دخترک معصوم نیماش عیشدو سر شیمو ها الیخ

 نکرده بود 

قب ع یصندل یکه رو یممکن به دختر ینگاهش را تا جا کردیم یسع یسکوت فضا را در بر گرفته بود و کسر بازهم

 یکن ادهیبال پ یهان ینره من جلو ادتیبه حرف آمد و گفت داداش  انایبعد دوباره ک ینشسته است نندازد ...کم

 بدم  کیسفارش ک خوامیکه م یدونی...م

 به خواهرش کرد و بعد به پشت اشاره کرد  ینگاه مین یکسر

 بعد  میاول دوستت برسون یخوایبشه ...م رشونیخانما د دیشا

 به عقب برگشت و گفت: یر انرژپ انایک

 جون ؟ پگاه

 مهربان جوابش را داد یلحن با

  جونم

بدونم  خوامیکمکم کنه ...چندتا عکس آوردم م کیتو انتخاب ک خوامی...م ادیهم با من ب ایپر یاجازه بد شهیم

 کیک یرو یکدومش بهتره برا

 دیاو بود ...پگاه فکر کرد شا یخواهرش بلند کرد وبه او نگاه کرد....منتظر اجازه  یشانه  یصدا سرش را از رو یب ایپر

 زد و گفت  یکند لبخند یرا همراه انایاش بد نباشد که ک هیروح یبرا

 ندارم  یخودش دو ست داره من حرف اگه

 یای:م دیکرد و پرس زیهم گذاشت و ملتمسانه باال آورد چشم ر یدو دستش را رو انایک

گفت  یو پر انرژ دیرا هم بهم کوب شیبه سبک خودش دستها انایک بیترت نیرا اعالم کرد به ا تشیو رضا دیخند ایپر

 هورااااااا
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آداب شده  یجمع مباد نیذوق مرگ شد که خالصه موفق به خنداندنه ا یواو کل دندیحرکت اوخند نیهمه از ا بایتقر

 است 

سر  بود از رفتن ختهیو بهم ر سیخ یکه حساب یینگه داشت و از آنجا یکیبزرگ و ش یفروش ینیریمقابل ش یکسر

 روبه پگاه گفت  یباز زد و حت

 یریاو هم جلو گ یماهرانه از همراه یلیحرف خ نیو با ا دیممکنه سرما بخور سهی...لباستون خ دیشماهم نر بهتره

 رفتند و آنها را تنها گذاشتند  رونیب اقیکرد دخترها با اشت

را درهم قالب کرد و خودش را در آغوش  شیسردش شده بود دستها رونیب یبا باز شدن در و ورود هوا که پگاه

شاهد رفتارش بود  نهیاز داخل آِ یچشمش رابست کسر یدادو لحظه ا هیتک یصندل ی...سرش را به پشت دیکش

 کرد   میرا باالبرد  و آنرا سمت او تنظ یبخار یدرجه 

 تونه؟ سرد

 زدیم یفیمودبانه اورا جمع بسته بود ..کال آدم بالتکل بازهم

 پنهان کردن نداشت یبرا یزیپلک باز کرد چ یلحظه ا دخترک

 کم هی

 حرف نداشت  کارتون

 نگاهش کرد  یسوال نهیبلند کرد و از داخل آ یرا کم سرش

 ی...آدم عاد دیود با تجربه ا...قشنگ معلوم ب دیبه کارتون مسلط بود یلیزد وادامه داد خ یبند میلبخند ن یکسر

 وقتا  نجوریا کنهیدست و پاش گم م

 کج شد  یلبش به لبخند ی گوشه

تو  میکار ورز ی....بعد اضافه کرد ..دوره رهیآدم باال م یهمتجربه  زهیریتجربه کار تو اورژانس هم ترس آدم م 

 بود  یاورژانش بودم...رشته ام پزشک

  دمیشن انایقبال از ک بله
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 خبرهارا مخابره کرده است  قیچقدر دق انایجالب بود که ک شیبرا

 خواهرتون؟

 کرد  لینگاهش را گرفت و جمله اش را تکم یمعن یشد...کسر ینگاه پگاه سوال بازهم

  ترسه؟یطوره ؟از تصادف م نیهم شهیهم

و مادرش هم مطلع بود  تصادف پدر انیاش از جر یو خبر گذار انایتکان داد  حتما به لطف ک یرا به عالمت منف سرش

 ...در جوابش گفت

 شریپذ بیآس انیحساس شده ....در واقع اون جر هیقض نینسبت به ا میمامان و بابا روتو حادثه از دست داد یوقت از

 کرده

 نش؟یبرد دکتر

تهران و درمانش نصفه  میاومد نکهیهم خوب شده بود تا ا یادیتحت درمان بود تا حد ز یمدت میکه بود زیتبر بله

 موند 

 داد  انیفقط به گفتن متاسفم بحث را پا یبود که کسر یسوال بعد منتظر

 دیسو االتش چه با ی هیدر مقابل بق دانستیکش نداد وگرنه نم نیاز ا شیو بحث را ب دیخوب که شعورش رس چقدر

روز  که آن یشعوریلبش نشست ...آن ب یرو یافتاد و خنده ا شانیزبان یریروز تصادف و در گ ادیبه  یلحظه ا دیبگو

 گفته بود با نظر امروزش کامال متفاوت بود 

 فیسر پا خوانده بود ...ح یب یخودش شرمنده بود که اورا کاسب شیهم پ یکم دیداشت ...شا یبیهم حال عج یکسر

 دخترک شجاع نوع دوست بود نیجانانه از ا یعذر خواه کیاش  فهیمغرور بود وگرنه وظ یلیکه خ

 خودش رفت    یبه خانه  انایابتدا خواهر ها را رساند سپس همراه ک یآمدن بچه ها کسر با
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ش دست به سر رکانهیز یلیخ یکسر یول ردیآنها قرار بگ ییآشنا یچگونگ انیتالش کرد تا درجر یلیخ انای....ک 

اما  ایبرخورد ساده در مقابل مدرسه رخ داده است .پر کیکردکه او فکر کند تنها  فیتعر یرا طور انیکردو جر

 یکه خنده  یطور دیآن دو در روز تصادف خند انههم به رفتار بچه گ یکرد و در آخر کل افتیدر یتر قیاطالعات دق

 بچگانه و بدور از منطق بود  یلیبود ...رفتار جفتشان خ ایحق با پر کردیپگاه هم در بر داشت ...خوب که  فکر م

 یو  سرتا پا ستادیوسط اتاق ا نهیپگاه درهم شده بود ...دست به س یخودسرانه اقدام کرده بود و اخم ها نایم بازهم

که  یبه خاطر خدمات ایتشکر کند  دانستیتنش بود نم کسیف نایم یانتخاب یرا برانداز کرد ...چقدر هم لباس ها ایپر

  کندسرزنشش  دهدیخواهرش انجام م یاو برا یاجازه  یب

برو  میبرد ضیف یادیز گهیسمت اتاقش هل دادو گفت بس د ارایکردن و قربون صدقه رفتن پر فیک یبعد از کل نایم

هولش دادو گفت د  ظیبا غ نای...م دیخواهرش نگاه کرد و لب بر چ یمحزون به چهره  ایتا چروک نشده پر اریدرش ب

فت که ر ایو ذوقش را کور کند......پر ردیرا هدف بگ چهب نینگاه پگاه ا یترکش ها خواستی... اصال دلش نمگمیبرو م

 ؟یچ که یکنیم گایمن ن یستادیبرج زهرمار وا نیوحق به جانب  گفت :چته تو ؟ع ستادیدست به کمر مقابل پگاه ا

 هم فشرد  یرا رو شیلبها 

 تی....با جدیدار یلم خواست ...اعتراض....باحرص گفت : دیکردیقبلش با من هماهنگ م دی...با ینکرد یدرست کار

 ی..براطور . نی...منم هم ادیکنار ب طشیبتونه با شرا دیبا ای...پر یستیگقت :معلومه که دارم .....دختر تو چرا متوجه ن

 قبلش یکردیمشورت م دیبا گمیکه م نهیا

دست لباس  هیبه مجلس اراءه ندادم که ... دیجد ی حهیرا سمت او پرت کرد و گفت:برو بابا دلت خوشه ...ال دستش

 دمیخواهر خودم خر یبرا کنمیحرفا رو نداره که .....تازه فکر م نی... اگهیساده  اس د

 کردمیم شیکار هیخودم  دی...شا یچرا به من نگفت گمی؟م یفهمیتو اصال م یگیم یچ

فکر کن من به جات اون کار کردم ...من و تو هان ...خب  یکار کن یچ یخواستیحق به جانب گفت  .......مثال م نایم

 تو یریگیکه...چقدر سخت م میندار

 چندتا دوست آشنا سرشکسته بشه یدست لباس ناقابل جلو هیکه برا  شهیبچه دل داره نم نی... بعدشم ا 

 دست لباس سر شکسته بشه؟  هیگفت :به خاطر  یترشد و با لحن خاص ظیغل شیها اخم
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 یدید یرفت یوقت ی....ول ستیمهم ن یلیدست لباس خ هیتو  یرا کم کرد و گفت : برا نشانیب یقدم فاصله  هی نایم

 ایاندازته  منیبپوش بب نارویا ایکل کل با من ب یاالنم به جا هیدست ک ایدن یفهمیاومدن تازه م ییدوستاش باچه لباسا

 دیسرش رس ی...پگاه باال دیرا کش پشیبود رفت و ز ردهکه با خودش آو ینه ..... سپس سمت ساک جمع و جور

 یب  ستیبه ساحت مقدس سرکار خانم ن نیلباس ها بود گفت اگه باز توه دنیکش رونیهمانطور که سرش گرم ب

 کدومش اندازه اس    نمیتن بزن بب نارویزحمت ا

هم به جمعشان اضافه شد  ایبرداشت  چند لحظه بعد پر نیزم یلباس را از رو نیتکان داد و خم شد و اول یسر پگاه

 ایبود آن رابه پر دشیی..اگر مورد تا دیچرخیدور خودش م نایدور به اصرار م کی دیپوش یرا م ی..پگاه هر لباس

  ستین مالبابا  اریدرش ب گفتیو م کردیم یواگر نبو نچ بلند سپردیم

ور د کید و دوباره پگاه را مجبور کرد دا ایرا به پر یکه با خودش آورده بود چند دست یده دست لباس نیاز ب خالصه

 انتخاب کند  نشانیرا از ب نیآنها را بپوشد تا بهتر گرید

 یودر مقابل اصرار ها دیرا پسند یو مجلس دهیجرو بحث و سرو کله زدن پگاه کت و دامن پوش یبعد از کل تینها

ود و ب دهیهم عق نایهم با م ای.............. البته پردارمیبر م نیتر گفت ..من هم یمجلس یبر انتخاب لباس یمبن نایم

ود پگاه ب یکرده بود بردارد ...ول بایاندامش را ز تینها یبکه  یخواهرش آن لباس شب راسته ا خواستیدلش م یلیخ

وشد بپ یلباس آنچنان شناسدیاز حضارش را نم کی چیکه ه ییداشت جا یکالم بود ...اصال چه معن کی..حرفش  گرید

گاه پ یبه انتخاب و پافشار نایکردمیم تیکفا داشتیو حرمت مجلس را نگه م دیپوشیمناسب م یکه لباس نیمه

 ارمیهمه لباس با خودم ب نیا کردمینم یهمه راه حمال نیا  یکی  نیرو ا یکنیم دیکل دونستمیو گفت ...م کرد یاخم

 نداختمیو خودم تو درد سر نم اوردمیم نی...از همون اول هم

 

 نهینره هز ادتی یاز همه شون بهتره....در ثان یکی نیا یو گفت دستت درد نکنه ول دیبا نمک او خند یبه چهره  پگاه

 یهم بگ یلباس پر ی

 نه  یشینم الیخ یکرد و گفت :ب یدهن کج شیبرا

 زد و گفت  یمهربان لبخند

 دمیپولش شده ...الاقل بگو هر وقت داشتم م ی...مطمعنم کل ستیکه درست ن ینطوریا آخه
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 ینکرده نذار ییوقت خدا هیسر وقتت ...خوبه....حاال بازم بگو..... امیخودم م یگفت :باشه هر وقت داشت یشوخ به

 جا بزن به نام خودت هیدست بده ها ...همه رو  یبودن به کس دیاحساس مف

 دیچطور با دونمیکه نم نهیرو حساب ا گمیم یزی..باور کن اگه چ. یخودت کرد یمن شرمنده  ایدن هیکه تا امروز  تو

 برات جبران کنم

  یکن یکار ستیالزم ن گهیجبران تو د یعنیو خوشحاله  خندهیم یکه پر نیهم

م بگ نیباشه به  مب ادمیزد و گفت  یچشمک شیبرا نای...م دیانداخت و گونه اش را بوس نایدست دور گردن م ایپر

  یبوسیچقدر قشنگ م

و تا بنا گوش سرخ شد ...خجالت زده از او فاصله  دینجوا کرد که فقط خودش شن یاش را کنار گوشش طور جمله

 یدستش بود متوجه  یکردن لباس رو نییبه اتاقش رفت ...پگاه که سر گرم باال پا زیر یدیگرفت و با ببخش

 داد کرد و شانه باال یزیر یخنده  نایشد ...م بچه سرخ نیباز ا یگفت یآنکه نگاهش کند گفت :چ یشد و ب طنتشیش

به  ادیحرفا براش زوده...تازه امسال کنکور داره و تا جوابش ن نیهنوز بچه اس... ا یپگاه ادامه داد...چند بار بگم پر

 کنهیفکر نم یچیه

 یتونیو گفت ...به من چه ...م دیشد ...کت دامن را از دستش کش کشینزد یو قدم دیرا باال کش شیلبها الیخ یب نایم

ه ...مامانم ک رونیب زنهیصد تا از بغلش م گهیم یپر هی....رهیگیاز من م یبگو.....همش سراغ پر نیبه  مب نارویبرو  ا

تا  میندازینشون م هیخودشم دانشجوعه ... نیبخوره ...مب رسشبه د یلطمه ا ستی...بعدشم قرار نالیواو گهید

  ترشیو ب شهیراحت م الشیخ ینطوریا نمیوسط لطمه نخوره ...تازه مب نیشن و درسشونم ا کم بزرگتر هیهردوشون 

  یبه کارو زندگ چسبهیم

 بود و البته کنار یپزشک یمهندس یرشته  یبود و دانشجو کتریاز خودش کو چ یبود ...دو سال یخوب یبچه  نیمب

 نایبه همراه م نیکه تازه اومده بودن تهران و مب یبه زمان گشتیهم برم ی...عالقه اش به پرکردیدرس تو بازار کار م

 نایه مک ییشده بودو بعدها با زمزمه ها ایپر ییبایو ز یسادگ قآنها کمک کرده بود...همانجا بود که عاش ییبه جابه جا

پسر بود  نیا ریگ ییجورا هیهم  ایگرفته بود ......از قرار دل پر یتر یحس شکل جد نیاز دهان برادرش کرده بود ا

 قرار بود اگهبودن و  یخوب یو رنگ به رنگ نشود ...در کل خانواده  دیایب نیاز مب ی...چراکه تابحال نشده بود اسم

 را سراغ نداشت یکس نیبسپارد بهتر از مب یخواهرش را به کس یروز

 بدهد ... یگرید زیکنکور به چ یحرفا حواس خواهرش را پرت کند و تمر کزش را به جا نینگران بود ا یول
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 نیبم لیدل نیاست و به هم مانهیروابطش با تنها برادرش چقدر صم دانستیدلخور بود ...م نایم ییپروا یهم از ب یکم

 یدوست نداشت روز چیبود ه انشانیکه م یاو باز گو کرده است اما نگران خواهرش بود و پرده ا شیراز دلش را پ

 موجود کند  طیشرا یواهرش را متوجه پرده برداشته شود و او نتواند خ نیا

 یکن یراض نیمب ستی...بهتر ن میدار یطیما چه شرا یدونینشنود گفت:تو که م ایکه پر یجور یآهسته تر یصدا با

 یابرو یتا کی.... خورنیبه درد هم نم دنیرس جهینت نیزمان که گذشت هردوشون به ا دیکم دست نگه داره ...شا هی

 نیهم مب یاگه پر بی؟عج هیکش او گرفت و گفت چ ور ریباال رفت ...هر دو شون؟پگاه نگاهش را از نگاه ز نایم

و  نیکه بب یتمومه ....ک یهمه چ یبرادر یکه جا نی.....اونم مب بازنیو م نشینگاه دل و د هی..با  گهیبخواد....جوونن د

که ممکن بود  ییاو یکه ته دلش برا یاش زد و در حال نهیبه س یمشت آرام دیچرخ ایسمت در اتاق پر نایدل نده ....م

 نتیدورت بگردم که دل و د یمرگ جفتتون بشم ...اله شیخودم پ یگفت:اله رفتیزن برادرش شودضعف م یروز

را  نایکت را گرفت و م یاگه دست جفتتون نذارم تو دست هم ...پگاه با تاسف گوشه  ستمین نایبه داداشم...م یباخت

افتاد  نایم ینیب یبه گوشه  ینی...چیفهمیم ستیما مساعد ن طیشرا گمیخود کرد...حواست هست ...م یوجه مت

 میایچون بعد کنکور حتما م یفکراتو بکن یبگم تاکنکور وقت دار نمی...ا اریخود بهونه ن یب دونهیم زیهمه چ نی...مب

 میدوتا رو روشن کن نیا فیتا تکل

   شدینم شیدختر حرف حساب حال نیا ای..گو دیکش یپوف

 

 

 یه براک یو تشکر بابت روز  یاحوالپرس یپگاه برا یاز اتاقش خارج نشد ول ایآمد ..پر نایبردن م یبرا نیشب مب آخر

 رفت  رونیگذاشته بود ب ارشانیرا در اخت نیماش دیخر

  دیشد پسند ی:چ دیپرس نیکه سوار شد به محض راه افتادن مب نایم

ات حرف نداره...انگار  قهیباال برد و گفت پرفکت...سل یروزیزد و انگشتانش را به حالت پ شیبرا یچشمک نایم

لب مرد جوان نشست ..تصور دخترک در آن لباس لذت بخش بود فقط  یرو یدوخته بودنش ...لبخند یمخصوص پر

  کردیم درکحال برادرش را  نایاو در آن لباس محروم بود..م دنیکه خودش از د فیح

  دیو با لبخند پرس دیجوانمرد؟ ...سمت خواهرش چرخ یفکر تو
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 که کار من بوده دی...نفهم یکه نگفت یزیچ

اسم  بود فقط یتنش کنه ...کاف دادینم تیپگاه رضا شمیجور نیصاف نشست و گفت ...حالت خوبه؟هم شیصندل یرو

  رونیکه من و لباس باهم از خونه بندازه ب ارمیتورو ب

 دیخندتک ضرب  نیمب

  میپگاه خانم شما به مشکل بخور نیبا ا ندهیکنم در آِ فکر

 حواس گفت  یب نایم

 جورم  چه

 بهت زده سرش را سمت او چرخاند  نیمب

 گفته؟ یزیچ

منطقم  یخوب ب یداد و گفت ...نه به اون صورت ..ول شیبه صدا یاو شده بود لحن آرامتر یکه متوجه نگران نایم

  رهیبگ یعاقالنه ا میمورد مهم تصم نیکه بتونه در ا ستین یطور طشونی...شرا گهینم

 قبول دارم  طشونیشرا یحواس گفت : منکه قبال گفتم ...همه  یب نیمب

گرفت و گفت ...  ییصدا یباشد نفس ب انیجر نیتاب ا یکه ب دادی...به او حق م دیبرادر جوانش لرز یبرا نایم دل

قول  کم بشه ...بهت اشیتا بار گرفتار یکم زمان بد هی دی..فقط با هیختر عاقلتوکلت به خدا باشه برادر من ...پگاه د

 یشتریب جانیکرد و کرد با ه ی...بعد با صدا ملچ مولوچنهیبینم ایپر قیتو ال ریکس غ چیفکرش که آزاد بشه ه دمیم

 امشب  زدیم ییحرفا هیگفت ...خصو صا که 

رغبت  یهم نسبت به تو ب یپر داستیکه از شواهد پ نطوریو گفت:ا دیخند دیمنتظر برادرش را که د نگاه

به بعد کنکور و  میموکول کن دیکه با یدرصد مابق یس مونهیحله فقط م انیهفتاد در صد جر یعنی نی...استین

 جوابش

کنکور هر چه  نیگرفت در دل دعا کرد جواب ا یقینفس عم نیحساسه ....مب هیقض نیبه ا یلیکه پگاه خ یدونیم

 ستین لیم یهم نسبت به او ب ایاالن گفته بود پر نیاو نشود خصو صا که خواهرش هم ی دهیهست مانع دل سر
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 ره قص ای....خونه اس ولیگفت بابا ا دویکش یشد و سوت شیبه ساختمان مجلل رو به رو رهیاز همان مقابل در خ نایم

 گه؟ید یاینم دیلبخند زنان از کنارش گذشت وپرس پگاه

 دنبالتون امیبه سالمت ...شبم حتما زنگ بزن ب دیدل از ساختمان مقابلش کند و گفت : نه بر باالخره

دخترک ساده دل زد  یبرا یشخندی....ن میگردی...خودمون برم میشیمزاحم نم گهیو  گفت :د ستادیکنار پگاه ا ایپر

و گفت برو  دیدخترک کش یبه بازو ی...دستزدینم یحرف نیبرادرش چقدر به او سفارش کرده همچ دانستی..اگر م

 نی...تا هممیمزاحم بش نیاز ا شتریب ستین حیصح انج نایم گهیبچه تو کار بزرگترا دخالت نکن ...پگاه گفت:راست م

اش را به او داد و گفت ولتون کنم تا  رهینگاه خ نایبه زحمتت نبودم خدا شاهده....م ی...راض یجام خجالتمون داد

نگو  یچیه گهیدنبالت بگو چشم و د امیزنگ بزن ب گمی...چتونه شما دوتا ...م دیتعارف کن دیخوایخود شب م

بگم واال ...باشه اگه زود تموم شده مزاحمت  یباال داد و گفت چ یهمه محبت او شانه ا نیباشه؟پگاه شرمنده ازا

 بهتون خوش بگذره  دیشد ...بر نیزد و گفت و اها ا یلبخند جان دار تر نای...م میشیم

پالکش  حک شده بود  یرانام خدا رو ییبای...شب قبل پگاه گردنبد ز دادیقلقلک م یبیرا ذوق عج ایدل پر ته

هم که کنجکاو شده بود پولش را از کجا آورده  یگرفته است ...زمان انایتولد ک یمقابلش گرفته بودو گفته بود که برا

 حرف دهنش بسته بود  نیا اکن از من گرفته و ببود وسط و گفته بود فکر  دهیپر نایم

افزود...پگاه از  یم ایپر یبه سرعت قدم ها اریاخت یب شدویم دهیکنسرت و ساز و دهل از همان مقابل در هم شن صدا

 یبرا دیدعوت نشده بودند و شا یمجلس شاد کیوقت بود که به  یلیحالت خواهرش خنده اش گرفت ...خ نیا

قدم  نهیعجله داشت پگاه با طما ن ایچه پر ررا تجربه کند ...ه یبود که بعد از مدت ها شادبد ن ایپر ی هیروح

 دشیم شتریبچه ها و کنسرت هم ب یرفتند سرو صدا شیگذشتند .... هر چه پ یبزرگ و  دلباز اطی..از ح داشتیبرم

و  ایباز را با دست کنار زد و با باز شدن در  ابتدا پر مهیساختمان باال رفتند و پگاه در ن ی...از چند پله مقابل ورود

 سپس خودش وارد شد 

 یفقط چند نفر دی...شا دیرقص یم یخودش به نوع یبودند وسط و هر کس برا ختهیر یهمگ بایخبر بود ...تقر چه

که وسط جمع  ناایاز خودشان بئدند ...ک ییرایاطراف سالن نشسته بود که البته آن ها هم مشغول پذ یمبل ها یرو

شتافت  شانیرا کنار زد و به سو تیجمع دنشانیآمد به محض د یسردم دار مجلس به حساب م یبود و به نوع

پگاه نشست و ناخودآگاه به  یلب ها یمحو رو یبود ....لبخند کریدر و پ یب یچند وجب ی...لباسش آژ آن لباس ها

 دهیخر ایپر یبرا کیش اریمناسب و البته بس یممنون بود ک لباس نایافتاد ...چقدر از م نایحرف شب قبل م ادی

ه جمع ب نکهیکرد ...به محض ا شانیلباس راهنما ضیتعو یو برا دیجفتشان را در آغوش کش  یحالبا خوش انایبود....ک
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 یندلاز ص یکیشد ...پگاه  دنیاز جانب دوستانش خوانده شدو همراهشان مشغول رقص ایپر   وستندیداخل سالن پ

را برانداز کند...الحق که  انشو دوست ایپر توانستیکرد و نشست ...از آنجا بهتر م اریسالن را اخت یگوشه  یها

 ریسر و گردن از دوستانش که خود را ز کی شیآال یرنگ بلند و آن صورت ب ییخرما یساده  یخواهرش با آن موها

تر دخ ایالواقع پر ی...نه...ف دیدیم بایچون خواهرش بود اورا ز نکهیپنهان کرده بودندباال تر بود ...نه ا شیخروارها آرا

د نظر گرفته بو ریمستقر شده بود و جمع وسط سالن را ز شیبود که سر جا یبود..چند لحظه ا یتنو دوست داش بایز

زد و  یندرنگارنگ را مقابلش گرفت و تعارف کرد ..لبخ یشربت ها یحاو ینیمرتب س اریسال و بس انیم یزن هویکه 

 نسبتا کوچک مقابلش یزیم یگریبود که زن د اوردین نییرا کامل پا وانشربتیبرداشت هنوز ل یوانیبا تشکر ل

 نی...عادت به چن دیخبرم کن دیالزم داشت یزیگذاشت و گفت :چ زیم یرو وهیپراز م یگذاشت و به همراهش ظرف

 نوع نی... ا کردیواگذار نم یگریرا به د شیگاه کارها چیبود و ه ینداشت ..دختر خود ساخته ومستقل ییبرخورد ها

اچار ن یدر مقابلش دوال و راست شود ...ول یگرید ندیمثل ملکه ها بنش نکهی...ا دنبو ندشیخوشا یلیهم خ ییرایپذ

کرد  هتابع صاحب خانه باشد ...شربت را مقابل دهانش برد و مز دیو او با ستیخانه اش ن نجایبود به خودش بقبو الند ا

رو  ایانداخت و پر یسالن م طبه وس یهم نگاه یکرد آنرا تا ته بنوشد...گهگاه بشیبود و تر غ ی...مزه اش عال

 نیکه تو همج یبا وجود انایروز تولدش دلربا شده بود..ک بیکه عج ییانای...و همان طور کگرفتینظر م ریرفتارش را ز

...افکارش حول محور  گوشیو باز طونیش میبود واز حق نگذر ینیبزرگ شده بود دختر ساده و دلنش یدم و دستگاه

 افکارش را پاره کرد  یفیظر یزنانه  یخورد که صدایچرخ م شیوسبک زندگ انایک

 وسط دیبر ینم فیتشر شما

ب داشت ...زن با آن رژل ییبایقد بلند و گندم گون روبه رو شد که ظاهرنسبتا ز یزن یو با چهره  دیرا باال کش نگاهش

زد ودر مقابل سکوت او  دستش را سمت او گرفت و گفت :مهتاب هستم  ییرنگ جذابش لبخند دندان نما یمس

 انای...مادر ک

ا باره انایبود که ک یهمان دینام انایزن جوان که خود را مادر ک نیجا نخورده است ...ا دنشیاز د گفتیبود اگر م دروغ

بود...به هر حال افکارش را پس زد و به  ختهیاشک ر شیآنها برده بود از دست رفتارها یرا به خانه  تشیو بارها شکا

 برد  شیو دستش را پ ستادیاحترام او ا

 .. ای...پگاه هستم ..خواهر پر خوشبختم

 یلی...حالتون چطوره خانم ...خ دمیجان شن انایفشرد و گفت :اوه   بله...چند بار اسمتون از ک یدست اورا کم مهتاب

 یزن مودب همان زن نیا ایکه آ کردیفکر م نیپگاه به ا زدی....مهتاب که حرف منمتونیبب کیدوست داشتم از نزد
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 یاگفته ه دیبه ذهنش خطور کرد که شا ی....لحظه ا زندیحرف م ستشیناشا یها و رفتارها یاز سنگدل انایست که ک

نداشت  یپدر او جوان است شک یبرا اریزن بس نیا کهنیدر ا یست ...ول یدوران نوجوان یها یالبافیخ یاو از رو

 مشکالت را به وجود آورده بود... نیبود که ا یسن یاندک فاصله  نیهم دی...شا

 یخانم شکوه نمتونیبب کیبود از نزد یطور ..سعادت نیزد و در جوابش گفت : منم هم یتر قیعم لبخند

 نیداشت ا ینیو دلنش بایز ی...و...چه چهره  ی...چه کماالتییبایز انیمهتاب نامحسوس باال رفت ...چه ب یابروها

 ییبراق و ابرها یرنگش در کنار دوچشم عسل یانار یبرجسته  یاش وآن لب ها یمهتاب دیدختر ...صورت سف

 ین...به مع باستیگفت که ز شدیهم م یو آب رنگ چیاز او ساخته بود ...بدون ه یو خواستن بایز  یبیدخترانه  ترک

و با دست به او اشاره  اوردیخودش ن یو رو کرد ...به رو ریحسادت زنانه دلش را ز ی...لحظه ا باستیکلمه ز یواقع

 نجایدایکن ییرای..... لطفا از خودتون پذدیتعارف نکن کنمی...خواهش مزمیعز یدار اریو باگفتن اخت ندیکرد که بنش

به  بیعج ید ...پگاه در تعجب رفتنش را نظاره کرد ....رفتارش کمگرفت و از او دور ش یمنزل خودتونه ..... اجازه ا

ه بود ک یساعت مینشست ...ن شیباال انداخت و دوباره سر جا یتفاوت شانه ا  ی....بیو چه رفتن ینظر آمد ...چه آمدن

م سمتش نگاه ه کی یرفته بود حت ی...مهتاب از وقت وداز خوردن هم فارغ شده ب ینشسته بود و حت یصندل یرو

بودند سر گرم کرده بود ...مجلس کامال  شاوندانشانیکه احتماال از خو یگریخودش را با زنان د بایننداخته بود و تقر

 زحوصله اش کرده بودو ا یکم کم ب ییمعذبش نخواهد کرد ...تنها یمرد چیبود حضور ه یشکرش باق یزنانه بود و جا

 شتریتنفسش اثر گذاشته بود ...هر چه ب یبود رو دهیچیکه در فضا پ یمختلف یعطر ها یها حهیهمه مهمتر را

از  یضعف ایمقابل دوستان پر خواستی...مغرور بود اصال دلش نم شتریاش ب یو نگران شدینفسش تنگ تر م گذشتیم

ه بل  دآسم در مقا یبه استفاده از اسپر مجبورخود نشان دهد  پس تمام تالشش را به کار بست بلکه طاقت آورد و 

آورد ...اما  یدوام م شتریو ب گرفتیافتاد دلش آرام م یخندان خواهرش م یها  چشم نشود ...نگاهش که به چهره 

 ترشیاش ب نهیو خس خس س شدینداشت ....لحظه به لحظه  نفسش تنگ تر م یکس شو خ چیبا ه یمارینوع ب نیا

رساند ب اطیخودش را به ح یفکر کرد که قبل از هر اتفاق نیاش نشست و به ا نهیس یقفسه  یرو اریاخت ی...دستش ب

 استفاده کند  یاز اسپر گرانیو دور از چشم د

لرز به تنش انداخت ...پله هارا به  رونیسرد ب یکه جلب توجه نکند سالن را ترک کرد ...برخورد هوا یطور اطیبا احت 

 یقیآالچ اطیح یدر انتها ییخانه انداخت ...جا یبزرگ و با صفا اطیبه دور ح یاجمال یرفت و نگاه نییزحمت پا

 یبرا یمناسب یلبش نشست ...جا یرو یحال بد لبخند نآ انیوجود داشت ..م یجنگل یشده از چوب ها باساختهیز

 یم کیرمانت یها لمیرمان ها و ف ادیاورا به  ییفضا نیهمچ دنید یخلوت کردن و تمدد اعصاب بود ...در حالت عاد

 یاهمه از فرط سرم ایخلوت بودن آن بود ...گو  گریمثبت د یرفع کسالتش ...نکته  یبود برا یانداخت اما اکنون مامن
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شده بود  یبه داخل پناه برده بودند و چون مجلس کامال زنانه بود خانه کامال از حضور مردان پاکساز زییپا خشک

که  یزیو البته سرد آن ولو شد ...فعالتنها چ یچوب یصندل یو رو مورد نظر رساند قیافکار خودش را به آالچ نی...باا

..به آورد . رونیرا ب نهالریو ا دیاش را کش یدست فیک پیز یمعطل ینفسش بود ...ب یقرار داشت رفع تنگ تیدر الو

رس ...تنگرفت  یا جهیفشارش دادو نت یدوبار یکیگرفت و چند بار تکانش داد و مقابل دهانش گرفت ... یدم یسخت

اش  جهیتن نباریا نکهیا دیو محکم  دادو به ام یدر پ یپ یتکان ها یآورد و چند بار نییبه جانش افتاد ...اسپر را پا

رو به روشد ..اسپره اش تمام شده بود و  یخال یمثبت است آن را مقابل دهان برد و در کمال تعجب باز هم با محفظه 

ده تمام ش شیدارو نیتر یاتیح یبحران تیوضع نیبود که در ا نیو چه وقتش مهم نبود ...مهم ا یبود ...ک دهیاو نفهم

اش  یتنفس یسرد تنش به عرق نشسته بود....کم کم را ها یهوا نیو در ا بودبود ....ضربان قلبش از استرس باال رفته 

مد ..نگاه نگرانش  را سمت ساختمان به سرش خواهد آ ییچه بال گرید یقیتا دقا دانستیو نم رفتیم یروبه خشک

حال اورا  خواستیزد ..دلش نم یخبر .....لبخند محزون ی...حتما خواهرش در جمع دوستانش بود و از حال او ب دیکش

و و  یقیموس یدر بدنش نماند بود ....هنوز هم صدا یرمق گری...چراکه دتوانستیهم نم خواستیخراب کند ..اگر م

ت زدن هم داش ادیاگر توان فر یکه با ساختمان داشت حت یو مسافت یشلوغ نیدر ا نایقیآمد ... یم یکوبیرقص و پا

 دهد...راه نییپا یبود را به سخت دهیته کش بایرا که تقر هانشکرد آب د ی..سع دیشنیرا نم شیصدا یبازهم کس

آمد  یباال م انیدر م یکیکه  ییگذاشته بود و به نفس ها شیگلو یاراده دستش را رو یو ب سوختیم بیعج شیگلو

 کنند... دایتا راهشان را پ کردیکمک م

 

 

 

زد  یشخندیعقب ن یصندل یرو ییکادو یزد وبه بسته  یچرخ میرا مقابل در ساختمان پارک کرد ... ن نشیماش

اش را گرفته بود و باز هم  دست بردار نبود...به خاطر داشت که چطور  هیهد شیچند روز پ نیهم طونی....دخترک ش

ود هندوستان کرده ب ادی لشیک هفته نشده بود که فی...هنوز  تاربخردیگ شیاو را وادار کرده بود برا لشیرقم م یعل

 یبرا ی...بهانه ا همه اش بهانه است هیتولد و هد دانستیبار تولدش را بهانه کرده بود....هر چند که خوب م نیوا

 یبزرگ یدخترک دلگرم یکم اما  برا اری..حضورش هر چند بس دادیمهتاب م یکه برا یحضور او و در واقع مانور قدرت

از  شدیم شودسببیدم هم از او غافل نم کی یو کسر ستیاو تنها ن دانستیمهتاب م نکهی...هم شدیم وبمحس

 یبه خرج دهد ...گوشه  یشتریب یمالحظه  شیترس او هم که شده کمتر سربه سر خواهرش بگذارد و  در رفتار ها

 انسان را یاوقات زندگ یاما گاه کشدب یوجه دوست نداشت قدرتش را به ر خ کس چیلبش به اکراه باال رفت ...به ه
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اهات اشتب یکه راه برا شودیاشتباه کوچک سبب م کیفقط  یاش رفتار کند ...گاه یباطن لیخالف م کندیمجبور م

پدرش بودکه به مرور بزرگ شده بود ....آنقدر بزرگ که او  یزندگ یبزرگتر باز شود ...مهتاب درست همان آدم اشتباه

برد و بسته را  شی.دستش را پ  ستدیزن با نیا یسپر کند و رو در رو نهیجان خواهرش س فظح یرا وادار کند برا

 کیاش را تحر یداریشن یآمد عصب ها یکه از داخل م یبلند  یقیمو س یشد صدا ادهیکه پ نیت ....از ماشبرداش

 لیکه کرده بود بازهم خواهرش به م یتکان داد و سمت ساختمان قدم تند کرد ...با آن همه سفارش یکرد ...سر

ود ....دور نب زدیم بیبه خودش آس یاز هر  کس شتریرفتارش ب نیرفته بود و پا را فراتر گذاشته بود ..ا شیخودش پ

خواهرش  یو آنوقت  برا ردیدوستانه اش را از سر گ یو دوره ها یآنچنان یها یکه مهتاب هم دوباره مهمان یروز

اورا منع کند و حق به جانب  توانستیقاءل بود نم یحق نیخودش چن یبرا یماند ....وقت ینم یباق یاعتراض چیه یجا

 جانیدر فضا اضافه شد ...اصال مگر ا دهیچیپ یقیدختر ها هم به موس یو شادمان غیج یکه شد صدا اطیرد حباشد ...وا

ه چ یمجلس نیحضوراو در همچ یبرا یهمه پافشار نی... ادیفهمیرا نم انایک یرفتار بچه گانه  نیاو بود ...علت ا یجا

مهتاب راه  یحواس جمع ی..براکردیعاقالنه تر رفتار م دیاگر علتش مهتاب  هم بود باز هم با یداشت ...حت ییمعنا

...آنطور که از کردیبا او صحبت م زهایچ یلیو راجع به خ نشستیسر فرصت م دیهم وجود داشت با  یگرید یها

راه از رفتن  ی انهی..م کردیپروا رفتار م یب یشناخت وتاحد یرا نم شیزندگ یهابود خواهرش هنوزمرز  دایشواهد پ

 یلحظه ا دویمعنا د یب یجمع نیآنها سر باز زد ..کال حضورش را در همچ یو اضافه شدن به جمع دخترانه  به داخل

او داده و خام حر  دستچرا عقلش را  دانستیبود ...نم ینا عصبان ایاز ک شتریشد ...از خودش ب مانیاز آمدنش پش

ه بهتر است ب دیرس جهینت نیبه ا یآن میتصم کیودر دیرا صالح ند یرو شی....پ ستادیشده است...همانجا ا شیفها

زد  یچرخ دیکش رونیرا ب لشیبرد و موبا بشیرفتن به داخل او را نزد خود بخواند ...  به سرعت دست داخل ج یجا

 یبلبشو صدا نیا انیبود م دواریرا کنار گوشش نگه داشت ...ام یوشو گ دیاسم خواهرش کش یوانگشتش رارو

گفتن به خواهرش آنجا را ترک  کیاش را به مش قربان بسپارد و بدون تبر هیه مجبور بود هدرابشنودوگرن لشیموبا

 مشیمرفت ....تص یداریتماس شد و سمت سرا الیخ یجواب ماندنش کالفه اش کرد ..ب یممتد و ب یکند ....بوق ها

 حتیالبته نص دادویم حیخواهرش  علت  رفتارش را توض یو برا گذاشتیجلسه م کیعاقالنه بود ...حتما بعد از سفر 

هم شانسش را امتحان کرد و شماره راگرفت  گرید کباری یداریسرا ری..در مس چسباندیبرادرانه هم تنگش م یها

را در  یکرد ....گوش یو نچ دیهوا چرخ یمرد جوان ب ودختران از داخل آمد  یدست جمع غیج ی....همان لحظه صدا

نگاهش را سمت مخالف  بیعج ییروین یداریداد ...چند قدم مانده به سرا تیو به همان مش قربان رضادست فشرد 

...دلش  دیچیپیسرد زانو زده بود و به خودش م نیزم یرو فیظر یجسم قیاالچ ریکشاند ...درست ز یداریسرا

 یبسته را رو  دیسرش که رس ی... باالدیدو قیسمت االچ یمعطل یبرد و ب ادیبد داد.....زمان و مکان را از  یگواه

 شیخرخر کردن بود ....دستش را پ هیشب شتریآمد و ب یباال م یدختر به سخت یگذاشت ... نفس ها یچوب یصندل
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کبود پگاه افتاد  یو لب ها دهیررا گرفت و سمت خود چرخاند.... نگاهش که  به صورت رنگ پ شیبرد و  شانه ها

فکر کردن نبود  یبرا یافتاد ...مجال نیزم یرمق دختر سر خورد و رو یانگشتان ب یال از یچشمانش گرد شد ...اسپر

 دیرا دو نیتا ماش اطیح ریانداخت و بلندش کرد و مس شیزانوها ریگواه حال بد دختر بود ...دست ز یخال ی...اسپر

و  ایبا دن بای....تقر دیشن ینامفهوم م یصدا ها را  همچون اصوات یتمام دویدیاز مه م یا له...چهره ها را پشت ها

صورتش قرار گرفت و حجم  یرو یمرگ رفته بودکه دستگاه شوازیوداع کرده بود و رسما به پ شیها یوابستگ

لذت بخش تنش را فرا  یوتناب پر شد و رخ ژنیاش از اکس نهیس یشد .....قفسه  شیها هیوارد ر ژنیاز اکس یادیز

خواب چشمانش را فرا گرفت و  اریاخت ی.....ب نیسهمگ یآرامش لذتبخش بعد از طوفان کیبود ... یگرفت ....حال خوب

 به خواب رفت...... یفارغ از هر دغدغه ا

در  و گنگ جیبه بدنش دادو گ یبود ...تکان نیریش یرمق باز کرد ...هنوز تنش دستخوش همان سست یرا ب چشمانش

شانه اش  یغرغرکنان رو ینشده بود که دست زیخ میکرد بلند شود ...هنوز کامل ن یسع دیجد طیکشف شرا یپ

در همش که نشست ذهنش پر از  یو اخم ها نایسرزنش گر م یچهره  ینشست و مانع بر خاستنش شد ..نگاهش رو

 شیر جاعجب سرو دستم ....مت یافتیب یبازم غش کن یخوای...م نمیبخواب بب ریسرزنشگر گفت :بگ نایسوال شد ...م

 برگشت و لب زد:من کجام؟

 .. یمارستانی...خب معلومه ب یپرسیسوال که م نمیگفت :سر قبر من....ا یشد و عصب نهیدست به س نایم

 ؟ مارستانیب

 امشب یدادیبه انکر و منکر جواب پس م دیبا یبود دهیرس رید قهی...محض اطالع دو دق مارستانی...ب بله

..چشمش را بست و لحظه  زدیاش دامن م یجیبه گ شتریو ب دیفهمیرا خوب نم نایم ی...حرف ها کردینم یاری ذهنش

  دیبود ...پلک باز کرد و پرس دهیفا یتمرکز گرفت...ب یا

 کنم؟یکار م یچ نجایشده ؟من ا یچ یبگ یخوا ینم

 گرفت ...بعد سرش یاله یو قوه  نداشت که به حول مریشکرت ...الزا ایدو دستش را باال برد و گفت :خدا نینماد نایم

 ؟  تهیحال یمردیم یگفت :بانو...داشت ضیآورد و چشم در چمش باغ نییرا پا

 کرد  کینزد یرا به صورت سوال شیابروها
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سرت حال و هوات عوض  ریکه مثال خ ی...رفته بودای...تو ...پرانای...تولد ک ستین ادتیو ادامه داد: دیکش یپوف نایم

 ....چسبهیات م قهی یآسم کوفت نیا هوی دونمیشه که چه م

در کمال  یاستفاده کند  ول یاز اسپر گرانیکه به دور از چشم د اطیآمد ...آمده بود ح ادشیبه ادامه نبود  .... یازین

آن لحظه ها هم درد ناک بود ...مرگ را مقابل چشمانش  یآور ادی یاش روبه رو شده بود ...حت یتعجب با مخزن خال

 دیبلند تر از قبل پرس ییبه خودش آمدو با صدا هوی...اما؟؟؟ ... بودخواهرشوداع کرده  گانهیبود و مظلومانه با  دهید

 ا؟ی؟پر

ا ها ..بعد ب یلحظه ام به فکر خودت نباش هی یعنی... ادیوار گفت :خوشم م هیرا باال داد و کنا شیابرو یتا کینایم

...اسپرت تموم شده بود  یمردیم یداشت گمیدستش را سمت او گرفت و گفت دختر خوب م یشتریاعتراض ب

 واال ی...واقعا که نوبر ایپر یگی؟ آنو قت تو م یفهمی...م

 : دینگاهش کرد و پرس عاجزانه

 دمشیندهنوز با بچه ها تو سالن بود ...بعد اون  یپر اطیکجاست ....اومدم ح ی..بگو پر زتینکن جون عز تیاذ نایم

  دونم؟یمن نم شینیبب یخواستی..... چطور میشد هوشیخانم ...چون بعدش سر کار خانم ب شیدید یم دمینبا

 گمیم یکجاست ؟پر االن

 ما منزل دیاریم فیدکتر تشر دییام بعد از تا هیآدرس دادم بره دنبالش...سر کار عل نینباش ...زنگ زدم مب نگران

 مارستان؟یاومدم ب یچطور

 .....چه عجب خالصه رفت سر اصل مطلب دیباهم باال پر نایم یبار جفت ابرو ها نیا

 یبا زندگ یسر کار خانم داشت یبه چهره اش داد وگفت:جونم برات بگه وقت یرا بهم فشرد و حالت خاص شیلب ها 

 یلیخ یکی نیآخه ا گنیو به خدا م سوزهیفرشته ها دلشون برات م هوی یخوندیم یو غزل خداحافظ یکردیوداع م

 ایح یب یآزار نداره...کله شقه ول یمهربونه ...مغروره ول یکم گنده دماغ هست ول هیام  خوشگله ... یلیجوونه ...خ

 یبار مثل آدم زندگ نیفزصت دوباره بهت بده بلکه ا هی شهیم یکه خدا راض گنیو م گنیم نقدری..خالصه ا ستین

 یکیخودشون  نیازب دهیکه به فرشته ها دستور م شهیم نی...ا ینکن یط یالیخ یاسپره ت تموم شد ب یو وقت یکن

تمن از و جنتلمنه  مثل ب پیخوشت یآقا هیمزبورم که دست بر قضا  یبرسه ...فرشته  یبه داد جنابعال هانتخاب کنن ک

 ه..کم نش ایدن نیمصرف کنده از ا هینکرده  ییتا خدا نجایا رسونهیو به سرعت برق و باد شمارو م ادیآسمون فرود م
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 شده یچ نمیحرف بزن بب ؟درستیگفت یچ یدیحوصله گفت :خودت فهم یب

 داد هیتخت تک یرا از هم باز کرد و لبها شیدست ها نایم

منظورمه ...البته محض   یشکوه یکسر ی...آقا رسهیسر م انایبرادر ک یری...شما که از هوش م ارمیدرد ن سرتو

آسم  نکهیمثل ا گهیو م مارستانیب رسونهیکه پر کرده بود کش رفتم ..بعدم شماروم یاطالعتون بگم  اسمش از تو فرم

 نیه اک یخدا رو شکر کن دی...با کننیم تیو بستر کننینم یزحمت کشم کوتاه ی...پرستارا یو از هوش رفت یداشت

 تو کما یقطعا رفته بود یدیرسیم ریکم د هی گفتنیورسو ندتت وگرنه پرستارا م دهیزود فهم یآقا کسر

 تورو خبر کرد  ی:ک دیپرس تیدر نها ومدین ادشی یچیبه مغزش فشار آورد ه یچ هر

به اصل  میدیزد و گفت:آهان رس یطنتی...لبخند پر از ش ستادیا خیرا از لبه تخت گرفت و س شیدستها نایم

به  یگفتم ا دمی...اسم تورو که د خورهیتلفنم زنگ م دمیکه د کردمیم یقول دوقول باز هیماجرا...من تو خونه داشتم 

مزاحمتون شدم...بماند ...به هر بد  ریامر خ یبرا  هبه ما زنگ بزنه و بگ یآدم حساب هیبار  هیشانس...نشد  یخشک

 ینکرد وبااون صدا  یهم نامرد یشده؟پشت خط ی...باز چ دمیپرس ییتو نکهیا الیبود جواب دادم و به خ یبخت

لحظه به گوشام شک کردم ...شماره متعلق به تو بود و  هیدفعه ... هی..جون تو زرد کردم خانم . نایم دیقشنگش پرس

راحت و در آرامش کامل شروع کرد به  یلی...خ دیداشت یمرد بود ...جونم باال اومد تا گفتم بله امر هیمال  صداآنوقت 

ه صبر کن نیاز ا شیب تونهیداره نمچون پرواز  دیخودتون برسون ستین یدادن شرح ماوقع ودر آخر گفت اگه زحمت

گرفت با حسرت ادامه  یقینفس عم دیحرفش که رس ینجایخودم رسوندم ....ا هیثان کیآژانس گرفتم و ج هی...منم 

گفت  یچ دمیکماالتش شدم   نفهم نقدرمحویا  یعنی... ی..چه منش ی...چه وقار یلیخدا وک ییداد ...چه آقا

 و فتیکنم ...مجبور شده دست کنه تو ک یتو رو داد دستم و گفت ازت عذر خواه لیاصال...فقط به خودم اومدم موبا

عد شد و ب رهیبه سقف اتاق خ یگرفت و چند لحظه ا یقیاستفاه کنه ....بازهم نفس عم لتیاز موبا نتماس با م یبرا

داد گفت بهت  نمیا یدر آورد و گفت راست یرفت و جعبه ا فشیسمت ک عیرو جا انداخته باشه سر یزیانگار که چ

  یشون بدون هیبه ثان هیان ..قدر ثان یمتیبگم نفسات ق

 نیاز ا یلذت بخش یپرواز کرد ...گرما یحرف کسر یمعنا یماند و ذهنش در پ نایدر دست م یجعبه  یرو نگاهش

مرد از خو  نیکه ا کردیفکرش هم نم یرا در ذهن به خاطر آورد...حت یکسر ریآن تصو کیو  دیدو رپوستشیجمله ز

 اش شود  یناج یروز ید راض

 خودش بهت داد؟ یاسپر نیا
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 ها یستی...تو باغ نگهیخودش داد د گمی...ممشین پ دزد پ

 ؟یپولش چ پس

با خودش  دیگرفت ...چطور با یقی...بذار هر وقت از سفر برگشت باخودش حساب کن... نفس عم دونمیچه م من

 که محبتش را جبران کند؟ کردیم شیدای...اصال از کجا پ کردیحساب م

...کاش بتونم جبران دمیبه تو و خانوادت زحمت م یلیروزا خ نیهم گذاشت و گفت ...ممنون ...ا یپلک رو یا لحظه

 کنم..

 یگفتیبهتر بود الاقل چرت و پرت نم یبود هوشی....همون بیزنیم خودیحرف ب یکالفه گفت :باز دار نایم

  یریبگ دیحتما با مارستانیب نهیهز یول کنمیتعارف نم هگیزد و گفت :باشه د یمحو لبخند

 دادوگفت :اونم بذار هر وقت خودش برگشت حساب کن لشیتحو یخونسرد لبخند ژکوند یلیخ نایم

 بار کامل با ز شد نیخمارش ا چشمان

 اون حساب کرد؟  مارستانمیب ی نهیهز مگه

حه برا امواتش فات یگفت قبال حساب شده منم از خدا خواسته کل یرفتم حسابدار یگفت :بله با اجازه ات ...وقت نایم

 مارستانتمیب ی نهیهز چی...طرف جونتو که نجات داده ه شهیم دایآدما پ نیدور زمونه کم ازا نیفرستادم ...واال ...تو ا

 هیشن برا بقبا یکرد تا سر مشق قیجور آدما رو تشو نیا دیداده ...با ونیهم اشانت یاسپر هیتقبل کرده تازه 

مرد فداکار امروز را  نیا ای...آ شیمرد شده بود عالمت سوال برا نی...ا دیشن ینم نارویحرف م ی هیبق گهید 

 رفته بود دهید بیکه به کمک زن و مرد آس یکند ...هر چند روز سهیانصاف روز تصادف مقا یبا آن مرد ب توانستیم

لحظه در امداد به آنها پا به  نیو چطور تا آخر داختزن ان انیعر یموها یبود چطور کتش را رو دهیبا چشم خودش د

 دادیبه او م یو بدون واسطه به او کمک کرده بود حس خاص میبار مستق نیا نکهیا یآمد ول شیپا

ود تا ب ختهیکه مقابل در خانه سوارش کرده بود دخترک اشک ر یکرده بود....از لحظه ا هیراه گر شترینصف ب بایتقر

 سمتش انداخت  ینگاه میگرفت و ن یقی..کالفه نفس عمحاال.

 ؟یتمومش کن یخواینم
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آن  به شتریب یجلوه  هیشبنم زده نگاهش کرد ...صورت معصوم وچشمان براقش که گر یپراز غصه و با چشمان ایپر

 نفسش را حبس کرد تا دست دلش رو نشود  یو رو کرد ...لحظه ا ریداده بود دل مرد جوان را ز

 گفت  یگرفته ا یچشمش را گرفت و با صدا ریبا دستمال اشک ز ایپر

 حواسم بهش بود ... شتریمن بوده ...اگه ب ریتقص کنمی....همش فکر م ستیخودم ن دست

 گفت تیحرفش رفت وبا قاطع انیم نیمب

 ایرود و دل پتند ب یروز افتاده....لحنش کم نیاز خودش بوده که به ا یانگار ؟سهلیفهمی..م ستیکس ن چیه ریتقص

 را لرزاند

آنها چگونه  دانستیحرف بزند ...دلخور نگاهش کرد ...او چه م نگونهیدر مورد خواهرش ا یدوست نداشت کس چیه

نکرده مجبور نباشد  یی...خواهرش مدام در حال دودوتا چهار تا کردن است که خدا کنندیم یباعزت نفس زندگ

روز دچار  نیامروز فردا کندو به ا یسپرا دیخر یهم سبب شده برا نیدراز کند ...حتما هم یدستش را مقابل کس

 انداخت ریشود ..نگاهش را در سکوت از او گرفت و به ز

 ییتند رفته است ...نفس پر صدا دیرس جهینت نیکرد و به ا نییجمله اش را باال و پا یشد ...کم ایمتوجه نگاه پر نیمب

سرش  ریاو از کجا شروع کند..خ یرفع دلخور یزد ...مانده بود برا شیپا یگرفت و دست راستش را با صدا رو

مختصر  یحیتمر کز گرفت بلکه بتواند با توض یکند..کم شناراحت شتریب نکهیخواسته بود عذاب دختر را کم کند نه ا

 تر کرد و گفت میکند...لحنش را مال یجمله اش ماله کش یرو

درست مثل  نطورمیدنبالش حرف بزنه ... منم ه یکس یشینم یضو را یدوست دار یلیخواهرت خ دونمیم نیبب

 یداره کار نایمن اگه بدونم م یمثل شما دوتا..ول قایباهم ...دق کهیکه رابطمون چقدر نزد یخودت..حتما خبر دار

صالحش  فهمهیبعد م یبشه ول دلخوراز دستم  دی...شا امیحتما جلوش در م شهیمتوجهش م یبیکه آس کنهیم

 به فکر خودش یازش بخوا دیبا نهیبب بیآس یخوایو نم یکه تو اگه خواهرت دوست دار نهی...االنم حرفم اخواستمیم

وجودش برات مهمه پس به خاطر تو هم که شده حق نداره  یمجابش کن دیبا شهیکه  م یقیباشه .حاال به هر طر

 کنهیحل نم یمشکل یودت مقصر بدونو خ یزیتو اشک بر نکهی...وگرنه ازهپشت گوش بندا شیملزومات زندگ

  ندازهیپشت گوش نم یزیچ پگاه

 کرد انیب یجمله را با دلخور نیا
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 وگفت  ومدیکوتاه ن نیمب

 ی...کسههیکنه ...بازم به نظر تو کارش قابل تو ج هیمثال فراموش کرده داروشو ته ای دهینفهم میکنی...اصال فکر م باشه

ادامه  هگیبگو د گمی...اگه دروغ م هیمونیعمر پش هیمصادف با  کیغفلت کوچ هیبدونه  دیداره با یمشکل نیکه همچ

 ندم

 ...مسلما نه شناسمیم ی...من پگاه بهتر از هرکس ستین تمیواقع یهمه  یول ستیگفت :دروغ ن یدورگه ا یصدا با

مناسب  ییهست که باز گو کردنش هرجا یطیشرا هیفراموش کرده نه پشت گوش انداخته ...فقط  یزیچ

ندونسته قضاوتش  یکس ندارمدوست  نمیهم یداشته ...برا یموجه لیکارش دل ی....شک ندارم خواهرم براستین

 کنه

ند را پاک ک یگند اول خواستیبه خودش فرستاد ..مثال م یمرد جوان را ساکت کرد ...لعنت ایمحکم و قاطع پر ی جمله

 برنجاند ... شتریوگرنه ممکن بود دلبرکش را ب کردیم حواسش را جمع شتریب دیزده بود ...با یگند بزرگتر

 در گفتن جمالتش به خرج دهد  یشتریبزندوانعطاف ب یساختگ یکرد لبخند یسع

آهنگ بذارم ..بابا به  هی یکردن اجازه بد هیگر یبه جا شهی.....    خوبه ؟..حاال مممی... من تسل یشما بگ یهر چ اصال

 یهق زدگوشم  خیخدا دلم گرفت از بس ب

 لبخند زد  اریاخت یشوخ کالمش را گرفت و ب لحن

مشکالت حل کرد چرا  شهیباخنده م یشد ...وقت نیگرفت و گفت :آهان ...ا یتازه ا یرویجوان هم از لبخنداو ن مرد

 ؟یکنیخوشگلت خراب م یچشما یالک

چشمک  یکرده است محض ماست مال یرو ادهیز دیکه فهم نیصورتش نشست ...مب یدر جا رو ایمتعجب پر نگاه

 ادی...همن طور برا خودش م ندازهی..کنتور که نم گهی...حرفه د ریسخت نگ ادیزد و گفت :ز یزیر

و صد البته که دوست  یشوخ و پر انرژ یهم بودن ...خانوادگ یخواهر و برادر لنگه  نیتر شد ...ا قیدختر عم ی خنده

 را در حقشان تمام کرده بود ..  یمردانگ نجایاکه تا به  نیبودند...خصوصا مب یداشتن

  دیجمله اش را نگرفت و پرس ی..پ ردیسخت نگ ادیکرد ز یسع نیقول مب به

 با پگاه حرف بزنم  خوامی...م دیریجون بگ نایتماس با م هی شهیم
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 یم ایاخالقش  به دن نی...ا کردیو فراموش م دیبخشیاو ضعف رفت ...چه زود م یهمه دخترانه ها یبرا نیدل مب ته

 به یتو جون بخواه...... ول دیدوست داشت در جوابش بگو یلیبود......خ زاری...از زنان دنبال حرف کش غرغرو ب دیارز

دختر بود حتما  نیا یجا گری...هرکس د دیکش رونیب یاش را به سخت یشلوارش برد و گوش بیجاش دست در ج

 یگرید زیدختر چ نیسخت از او نخواهد ..اما ا ینامناسب کارها طیدر شرا گریکه د دیکوبیرا در سرش م یگوش

شلوار  کی بیناقابل از ج یگوش کیقاف هم سفر کند چه برسد به در آوردن  یبود...به خاطرش حاضر بود تا قله 

   گفاق کوتاه و تن

 ریه خبکند...امروز که ب دنشیپوش به حال لباس یفکر دیگرفت و با خودش فکر کرد با ایباز سمت پر یرا با رو یگوش

 لباسش باشد یدفعات بعد ممکن است نگران پاره شدن درزها یگذشت ول

 دور ماند.... ایلبش نشست که از چشم پر یرو یمحو یفکر خنده  نیازا

 ترشیلحن حرف زدنش هم ب یو رو ردیزبانش رابگ یجلو نکهیدادایقرار م تیدر الو دیکه با ییزهایاز چ گرید یکی

کس  چیاخالقت ه نیهم گفته بود با ا نایمزاج است..م یتند و عصب یلیمادرش گفته بود که که خ شهیکار کند ...هم

گفته بود ...محض اطالع  اگه بخوام  نایجواب م درگرفته بود و  یتمام حرفهارو شو خ شهیهم یول دهیبهت زن نم

 فکر بود که نی اون دختر کنار دستش نشسته بود او در ازن..حاال هینه  کنمیدختر ازدواج م هیازدواج کنم حتما با 

راز و د ایزد که هم زمان شد با نگاه پر ینظر کند ...بازهم لبخند محو دیرفتارش تجد یرو دیبه دست آوردنش با یبرا

 بود؟  دهیتماسش تمام شده بود که او نفهم یبه سمتش....ک یشدن گوش

 رد :متعجب چشمان سرخ شده اش را گرد ک ایپر

 شده؟ یزیچ

 مثال یبه سرعت جمع شد و گفت :نه ..چ  لبخندش

 باال انداخت و گفت  یشانه ا ایپر

ود نب وانهی...د ستیعلت ن یوگرنه مشخص بود خنده اش ب ردی....نخواست دنبال حرف را بگدی...فراموشش کنیچیه

 بخندد..  یچیبه ه لیدل یکه ب

 یپشت سوت یبود که مدام سوت یداشبورد انداخت ...از دست خودش حرص یگرفت و رو ایرا از دست پر یگوش

 .کردیم فیرد
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هم  نیبم یرا گرفته بود ..برا یهر کالم یجا یقیبند آمده بود و موس ایپر ی هیدر سکوت گذشت ...گر بایراه تقر هیبق

 شدیم عیکمترهم ضا جهیو در نت زدیبهتر شد ...کمتر حرف م

 

 

 و گفت  دیروز کامل استراحت کردن سر کارش حاضر شد .الناز مشتاقانه در آغوشش کش کی بعد

 عجب بانو ..چشممون به جمالتون روشن شد چه

 زد  یحیمل لبخند

 اومدم  یبودم باور کن ..االنم اگه مجبور نبودم نم ضیمر

 شده بود مگه  یبه دور ...چ بال

 کسالتش کرد و  گفت  یبه ته مانده  یا اشاره

  ستمیرو فرم ن ادیکه االنم ز ینیبیتا مرز مردن رفتم ..م نباری...فقط ا یآسم کوفت همون

 نگران گفت  الناز

  یمثل پنجه آفتاب شمیجور نیدختر ...هزار ماشاهلل هم خدانکنه

 :چه خبر دیحرکت کردو پرس یرا تکرار کرد وسمت سالن بسته بند لبخندش

 میکنیم یو ما بسته بند ارنیسر جاشه...طبق معمول اونا م ی...همه چیچیهم گامش شد ...ه الناز

 نطوریگرفت و گفت که ا ینفس

 عوض بشه اییما با اون باال یجا نکهیا ایقراره معجزه بشه .. یومدیروز ن هی یفکر هیگفت :چ الناز

 کنن زیمعوقمون وار یحقوقا دی...نه بابا گفتم شا دیخند
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ما  ادیکوک نشه  فشونیزن و بچه شون پر نکنن . و ک بینرن و ج شونییاروپا یتا سفرا نایبابا دلت خوشه ..ا برو

فتاده عقب ا یو بده گنیاز رکود بازار م رنیگیکاسه چه کنم دست م رسنیافتن ...تازه به ما که م یها نم چارهیب ریفق

  رفتمیم کردمیکه کم آوردم ..چاره داشتم ول م یکیشون..باور کن من 

  یریدست بگ ییگدا یکاسه  ابونیسر خ یبر دیکه با یهم از دست بد کهیآب بار نیمثال ...هم یرفتیم کجا

و  فیرو داد... داخل رختکن ک گهیسالن شدند پگاه با دست به چندتا از گارگر ها سالم و با سر جواب چند نفر د وارد

 کاپش

  گرفتیسراغت م یمنصور روزید یآورد وگفت راست رونیتو کمد گذاشت ...الناز سرش از کنار در ب 

  دیدرهم پرس یبست وبا اخم ها درکمد

 کار داشت  یچ

 دمق بود  یحساب  ینزدول یباال انداخت و گفت :حرف یشانه ا الناز

ن راجع به همو خوادیباز م دیشا گمیگرفت و گفت :م یمتفکر یرا به عالمت ندانستن باال داد ...الناز چهره  شیلبها

 موضوع حرف بزنه

 گفت یتر ظیشد و با اخم غل یعصب

 برمیبخواد بحث باز کنه آبرو شو م نباری...به خدا ا دیچشم سف ی کهیکرده مر د ت غلط

 گل کرده بود لبخند زد طنتشیاو ش تیکه از عصبان الناز

 عمر نونت تو روغنه  هی یبر غهیص هی... ایکوتاه ب گمی..منکه م یریگیسخت م یدار یادیتو ز بابا

 خوبه  کنمیکرد که الناز بادست زد تو دهن خودش و گفت :غلط کردم اصال خودمم کمکت م یاخم آنچنان

  دیکنار الناز باخم رد شد و غر از

 نبود  یقشنگ یشوخ
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..هر کس بهش  نجامیکارگر ا نیتر یمی...من قد گمیبه جون خودم راست م یشد و گفت :ول شیهم پا عیسر الناز

 اردرنیلیهمه شون ت نایا ستیکه ن یکرده ...شوخ مهیعمر خودش و خانوادشو ب هیجواب مثبت داده 

 به الناز نگاه کنه گفت  نکهیکرده بدون ا حرص

و گفت :آره واال ...فقط به ما که  دیکش ی...آه کننیم یادیز یغلطا یریکه از سر شکم س فیمشت پولدار کث هی

 خورده  گیبه ته د رشونیکفگ رسنیم

 ش گفت در جواب پگاه

هارو بده که هشتشون  چارهیبدبخت ب نیحقوق ا ادیب ارهیپول داره که مدام دنبال ناموس مردم چشم در م نقدریا اگه

 یبر کنص دیبا هیخزانه خال گفتیم یونیلیم هیوام  هیبحثم شد ...سر یلیبا اسماع شیچندروز پ نیگرو نهشونه ...هم

 یلی...نه که خ زدهیو غر م رفتیسر بچه ها رژه م یاز صبح باال روزیشدن ...الناز ادامه داد د یسالن بسته بند وارد

  زدیوسرشون داد م گرفتیبچه هارو م یبذارن ...مدام لنگ و پاچه  هیحقوق داده توقع داره بچه ها از جونشون ما

 شازده  نیا بیونه و پولش بره تو جدم و دستگاه بچرخ نیا خوادیم یبچه ها نباشن ک نیکه نفهمه....اگه ا بس

 یایا تو بوومنم ت ایکارت داره بعد ب یچ نیسر برو باال بب هیتو مشغول نشو ... یخوایو گفت :م ستادیا زشیکنار م الناز

  کنمیم فیرد زتیم

رفت سر وقت  یبعد م کردیمشخص م یبا منصور فشیگرفت ...حق با الناز بود ...بهتر بود اول تکل یقیعم نفس

 باال شد یطبقه  یبه پله ها یمنته یگذشت وارد راهرو زیگفت و از کنار م یکارش..باشه ا

 

 ریدر هم سرش را ز یمرد با اخم ها زیه ینگاهها ریرا برانداز کرد ...دخترک ز شیبا لذت تمام سر تاپا یمنصور

 انداخته بود 

  نیخوش نینیبیروزا ...مارو نم نیشده ا نیبد سنگتون  هیگفت:به به خانم محتشم ...سا صانهیحر یمنصور

  نیگرفتیسراغمو م دمیبامن...از بچه ها شن نیداشت یگفت:هستم در خدمتتون ...امر بااخم
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روزا ....بله کارتون داشتم  نیا شهیمقابلش کرد وبا لبخند  گفت :خبرا چه زود پخش م یدست اشاره به صندل با

رفتار او آماده کرده  یکه از قبل خودش را برا ی...منصورشنومیاحساس گفت:م یکرد نگاهش نکند ..سرد و ب ی...سع

 کرد خونسرد باشد یبود سع

 لطفا دینیبش دییخانم بفرما دیدار یعجله ا چه

 کار دارم یکل نیی...پا دیکارتون زودتر بگ شمیم ممنون

خودم قهوه سفارش بدم  یبرا خواستمیم دینیبش دیی...بفرماهست  شهیگرفت و گفت : کار که هم ینفس یمنصور

 ر شک ای ریش  نیکنیم لیم یبا چ یچ یحاصل شد در کنار شما قهومو بخورم ...راست یقیتوف دی..حاالکه  شما اومد

 نگاهش کرد  ضیبا غ یلحظه ا پگاه

 دیی...لطفا امرتون بفرما یچیه

 اش نهیتالش کرده بود و دست رد به س یلیخ یدختر چموش شکار بود و به قول نیاز دست ا یکه حساب یمنصور

ندارم  یمن حرف دیخوایخب حاالکه خودتون م یلیو گفت :خ دیعقب کش یخودش را باصندل یخورده بود کم

 اشم داستینطور که از شواهد پیا یموضوع مطرح کنم  ول نیکامال دوستانه تر ا یی..هرچند دوست داشتم در فضا

  دیستادیهمچنان رو موضع خودتون محکم ا

 دیهمه وقاحت مرد گرد شد ...حرص کرده پرس نیپگاه از ا یها چشم

 :؟هیچ منظورتون

 زد وگفت یا حانهیلبخند وق یمنصور

  میزنیحرف م یراجع به چ میدونیخانم ..هم شماو هم من م دیخودتون به اون راه نزن لطفا

 دیهم فشرد با تمام نفرت سمت مرد نگاه کردو غر یرا محکم رو شیدندان ها پگاه

 دیداری..چرا دست از سرم بر نم ستمیکار ن نیبگم من آدم ا دیآقا ..چند بار با دیبکش خجالت

 بلند شد یخاص ی نهیو طمان یباخونسرد یمنصور
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د ش کین به او نزکنار آمدو قدم زنا زشی...از پشت م کنمیدختر ...من خوشبختت م یزنیلگد به بخت خودت م یدار

..ادامه .ستادیاش ا یقدم کی...در  رمیگی...سرتا پاتو طال م یتو پول غلت بزن کنمیم یادامه داد...کار نهیو دست به س

 یفهمیم یکن یمثل ملکه ها زندگ خوامی...م یکن یکه کار گر نهیاز ا شتریداد ارزش تو ب

 ...با انزجار از خودش و عطر تنش گفت بستیعطر تلخ و تندش را ه نفسش را م یبو

لقمه نون حالل بذارم تو  هیکه  نیدلتون به حال من بسوزه ..من هم ستیواقعا ...شما الزم ن هیزیهم خوب چ ایح

 دیذاریکارا سرشون کاله م نی...شما بهتره دلتون به حال زن و بچه تون بسوزه که با ا کنمیسفره ام خدارو شکر م

 شهیم یمسرتون بفهمه چاگه ه دیدونی...م

ن کنه ..او هیبراش کم نذاشتم که بخواد گال یزیبفهمه ...بعدشم من چ یزیزنم چ ستیوقاحت تمام گفت :قرار ن با

 سراغ ندارم نیخودتو  ..حق و حقوق هردوتونم سرجاشه...عادالنه تر ازا ی..وتو زندگ کنهیخودش م یزندگ

و صرف  دادیکه چند ماه چندماه حقوق کارگرشو نم ی.کس زدیاز عدالت حرف م یچه کس نیزد ..ب یتلخ لبخند

همسر اولش و  یبرا یارزش چیو ه گفتیاز همسر دوم م ییو در کمال پروو کردیخودش و خانوادش م حاتیتفر

 اون قائل نبود یاحساس و عاطفه 

 که سراغ داشت گفت : یلحن نیتلخ تر با

 نیا ..من زنمیحرف م نیهم دییایام جلوم در ب گهی..صدبار د گمیم نبارمیبار گفتم ا...هر ستمیجناب ...من ن متاسفم

 دنبال اهلش دی...بر ستمیکاره ن

چک و چونه  یلیبا اسماع ونیلیم هی یهمونه که برا اقتتی:ل دیغر شیدندان ها یو چانه مرد سفت شد ..از ال فک

  یبزن

 ادیبه حساب م بتونیته ج یپول خرده  دونمیو البته م دیگیکه شما م ونیلیم هیهمون  یزد :من حاضرم برا تلخند

 یباخشم رو ینسازم ....نگاه منصور گهید یکی ی رونهیخودم رو و یقصر خوشبخت یبرم خونه مردم کار کنم ول

 گفت  یگرد زد که منصور عقببا اجازه ... ستین یا گهیصورتش قفل شد ...ادامه داد اگه حرف د

 ینیبیحاال م یای...خالصه به زانو در م ستمیردار نمن دست ب یول
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که  خواهدیم تی....ظرفکندیاوقات چه کارها که نم یبرگشت و با تاسف نگاهش کرد ...واقعا که پول گاه یا لحظه

سواستفاده نکند...افسوس که رسم زمانه در اکثر مواقع بر عکس عمل  طشیبازهم از شرا  تیانسان با داشتن موقع

 ندارند تیدارند ظرف طیکه شرا ییآنها قای..دق کندیم

د بفهم توانستیام از چهره اش م دهیالناز به انتظارش بود ...نپرس نییازا تاق خارج شد    در طبقه پا تیعصبان با

 :دیپرس شیکنجکاو یارضا یحال برا نیچه بوده است ...با ا شانیگفتگو یفحوا

 شد ...همون شد که گفتم  یچ

...مردک دست  صهیانسان حر گنیو گفت :راسته که م دیکرد ...رل سلفون را با حرص مقابلش کش اخم نگاهش با

 از زن خودش خسته شده افتاد دنبال من گهی...حاال د ستیبردار ن

به مزاقش خوش اومده ...قبل تو بودن  غهیوقت ص یلیبابا خ نی...ا یشیدختر ....مگه تو اول یکار ی....کجا دیخند الناز

 اش شذن ... غهیکه خام پول و موقعتش شدن و کوتاه مدت ص ییکسا

 دنیبه نون و نوا رس ییجورا هیشونم  همه

 گفت  باخشم

چندتا هم  ی...وقت ستین یآباد شهر یعل دیفهمیم امدینفر سفت جلوش در م هی...اگه  گهیکار خراب کردن د همونا

 هه؟اگیچ یدونیبراش اصال م ختنی..حتما ر هیخبر کنهیفکرم دنیپا م نیو امثال ا نیراحت به ا یلیجنس خودت خ

  رنیزن دوم بگ کننیممردا جرات ن گهینشن آنوقت د یمرد چیزن دوم ه رنیبگ ادیزنا 

راه  یکیآقاهم کارشو با  نیوسط ا نیگلستون بود ....باالخره ا ایکه  دن کردنیتلخندزد...اگه همه مثل تو فکر م  الناز

 مدت باهاش خوش هیکه  نیباشه ...هم ینفر ک هیاون  ستیهم مهم ن یلی...خ کنهیکه مثل تو فکر نم یکی... ندازهیم

ه توهم وگرنه دوروز یدیکه تو محلش نم نهیکرده همش به خاطر ا لهیبه تو پ یلیخ ینیبی...اگه م کنهیم تیباشه کفا

 یدیند یدیشتر د گفتیو م بستیبه سالمت ...دهنت م گفتیو م دادیم یپول هی... یشدیدچار م هیبه عاقبت بق

 ی...باحرص ادامه داد...ولدادیگرم کارش بود و در همان حال جواب الناز هم م سرش

 ...من دمیباج به شغال نم یکنج خونه ول نمیشیو م زنمیچند غاز م نیهم دیکنه ق جادیمزاحمت ا ادیخونده ...ز کور

 ..اونم به جنس خودم  ستمین انتیآدم خ
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ها  یراحت نیبه ا شناسمیکه من م یموز مار نیکه سرش به سنگ بخوره و دست از سرت برداره ...هرچند ا شاهللیا

 ومده؟یچه خبر ؟ هنوز جوابش ن یکه فرم پر کرد یاز اون درمانگاه ی...راستستین ایکوتاه ب

روزا  نی.ا.. ستمین دواریام ادیحال ز نیباشه تا زود خبرم کنه ...با ا ریگیگفتم پ نای...به م ستین ی...فعال که خبر نه

 مدرک دستت نباشه کالهت پس معرکه اس...

 هیبعد یها تینره ...مدرک در الو ادتی یزد :البته پول و پارت شخندین الناز

 یا و قدر بهش دست رسهم که به لطف قض ی...سوممیمحروم ینگاهش کرد و گفت :شکر خدا که ما از دوتا اول سرباال

 شد یدیوقت د هیبه خداست . دمیحال ام نی...با ا میندار

  یدیاز دست نم دتیگفت :خوبه الاقل ام الناز

 گرفت و پردرد جواب داد یآه

باد هواست ...من  نایمشت حرف که به قول م هی شهیمدرک م دونمیو چه م ی...اگه اون بخواد پول و پارت خدابزرگه

  کنهیبرام باز م یراه هی...باالخره خدا  گهید یجا هینشد  نجای....ا کنمیبازم تالش م

 الناز به خنده کش آمد  لب

   یدست از تالش بردار یستیرقمه حاضر ن چیاعتقادات سفت و سختتم...ه نیعاشق ا یعنی

 همکارش زد و گفت  یبرا یلبخند

ده  خدا خودش بن امرزیگذشته...به قول بابام خدا ب ی..ول خدا بزرگه ...سخت بوده نمیکه لنگ نموندم ..بعد ا نجایا تا

 شهیسختشم آسون م ی...اگه به خودش توکل کنکنهیم تیاش کفا

 

 دینال یکنار گوشش نگه داشت و بادلخور هیبا گر یگوش

به خواهرت  یخشک و خال کیتبر هیاما  یایدر ب یرسمش نبود تاجلو نیتوقع نداشتم داداش ...ا گهیتو د از

 یو رفت قیاالچ ریز یگذاشت یدست خودشم نداد ی...کادوتم که از مش قربان گرفتم ....خنده داره واقعا ...حتینگ

 دست خودم یارزشم نداد یب نقدریا یعنی...
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 حرف زدن را از او گرفته بود.  یو اجازه  کردیم هینفس گال کی:خواهرش دیاز پشت خط خند یکسر

 تو  یبچه ا وروجک ...مگه یکنیم هیچرا گر حاال

 نکنم  هیگر تونمی..چطور م یکسر یارزشم کرد ی...بیفهمی..دلخورم م ستمین بچه

 همون لحن گفت با

 یدیشلوغ بود که نفهم نقدریسرت ا یچندبار تماس گرفتم ...منته یدیدیم ینداختیم تینگاه به گوش هی اگه

  یو بر یکن یدر دال یجلو نکهیتولد ..نه ا یایبود ب قرار

 خبر نداشت ...حق داشت دلخور شود یچیدلنازکش از ه یفضا را پر کرد ...خواهر کوچولو یکسر یخنده  یصدا

تو جشن باشم  ستیصالح ن دمید قتایشدم ..حق مونیبعدش پش یاومدم ول اطمیح یدختر گل...من تا تو نیبب

 یم باتفاق افتاد که مجبور شد یانیجر هیبگم که نشد ...بعدم  کیتبر میو مستق نمیخودت بب خواستیدلم م یلی...خ

 دجا مون قیاالچ ریز انیتولدتم سر همون جر یبرم ...کادو یخداحافظ

  یانیآلود گفت:چه جر بغض

 ...از کادوت خوشت اومد؟ طونیش نمی...حاال بگوبب کنمیم فیم برات تعر ایب بذار

 جوابش را داد:نه  محکم

 چرا؟ نه؟آخه

تا من بازش  یبادست خودت بد یدون تو بازش کنم ..گذاشتم هر وقت خودت اومدب ومدیبازش نکردم ...دلم ن هنوز

 کنم 

 به تاسف تکون داد یپشت خط سر از

 ...تا بادست خودم ندم جبران مافات نشده وبه جرم نکرده محکومم ینجوریا یشیلوس نم یادیشما ز آنوقت

دادم تو مجازاتت وگرنه  فیتخف ی...تازه کلنهیهم ذارهیآدم بدقول که خواهرش چشم براه م یکه هست ...سزا ینیهم

 تلفنت جواب بدم خواستمینم
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 گفت باخنده

رموده ف تیمخدره عنا ایتا عل نشستمیتلفن م یپا دیحضرت شدم ...وگرنه تا خود صبح با  ایمشمول بخشش عل پس

 ندیملو کانه خود محروم نفرما ضیرا از عرا ریحق یبنده  نیو ا

 اعتراض گفت  خنده و بغض با انیم

 داداش؟

 ؟ جانم

  گهینکن د تیاذ

 مرتکب بشم  ییخطا نیغلط بکنم  همچ من

 باال تر رفت  انایاعتراض ک یصدا

 ؟یکسر

  دیخند یبلند تر یبا صدا یکسر نباریا

  گمینم یچیه گهیباشه ..د باشه

 ؟یایم یبگو ک فقط

 خدا دیفرداظهر به ام 

 دنبالم ایمدرسه ب ینره ها...جلو ادتیفردا منتظرتم ...باشه .. 

 شمیپارکش بده ..کالفه م یکه جا یدونیتا اونجا..م یمن بکشون هیچه اصرار فهممیدختر ...نم یندار سیتو سرو مگه

 .. 

 ملتمسانه گفت  

 باتو برگردم خونه خوادی...نه نگو ...دلم م گهید ایب
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 من بهونه نکن رونیشام برم ب خوادیوروجک ...بگودلم م یا

 گفت مظلومانه

 ؟یکسر

 ستمین یبزرگت کردم بچه ...نشناسمت که کسر خودم

 ؟یایم

  دمی..قول نم شهیم یچ نمیبب

  یایم پس

 شهیم یچ نمی..حرف تو دهن من نذار ...گفتم بب یپدر صلوات یا

  یندار یمن منتظرتم ...کار پس

 ..نشاندیم یبود حرفش را به کرس یقیدختر به هر طر نیاش گرفت ...ا خنده

ود لوس و خ ینظر کند ...نسبت به سن و سالش کم دیتجد تشیدر ترب دیفکر کردکه با نیبه ا یاز خدا حافظ بعد

سن او نگران کننده بود  یهمه پر توقع بودن برا نیبازهم ا  گذشتیمختص سنش که م طیمحور شده بود ...از شرا

 قرار داده بود  شیارا در برنامه ه یجد میتصم نی...هرچند که از روز تولدش به بعدا

 

 

 یامکیپ دایآ یاشک چشمش را پاک کردو برا یدلش آرام گرفته بود ...با پشت دست ته مانده  یگفتگو باکسر بعداز

 ارسال کرد 

 ؟یچه حال در

 جوابش آمد  عیسر

 ها  میکنیوسط ...حال م ختنی...همه ر نجایچه خبره ا ینیبب یستیو حال ...ن عشق



 سنگ صبور

 
79 

 

 و جوابش را ارسال کرد دیکش یحسرتپر  اه

 کن  یمنم خال یجا

 یخودت طاقچه باال گذاشت ایکه گفتم ب من

  شهیدارم ..نم درس

 یسخت گرفت یلیمنم دارم ....تو خ یکه تودار یاون

 سفر توپ مهمونشم هیو انوقت  ادیقول دادم نمرهام باال ب یکسر به

 ؟یخارج ای یداخل

 نیتوقع داشت مجبور شدم به هم ینشد که کسر یمعدلم اون یدیوقت د هی... گهیاحتماال ....بسته به معدلم د یدوب

 بدم تیشمال خودمون رضا

 ی..پدر پول دار و خانه  کردیم کیدختر بدجور حسادتش را تحر نیا یها ی...خوشبخت دیآه کش دابودکهیآ نباریا

..در مقابل او خودش بد  دادیخارجه به او م یسفر ها یغافل نبود و تازه وعده  لحظه  ام از او کیکه  ی.و برادرییالیو

 گذاشتیپدرش م یکه امروز و فردا جا پا یو برادر دهیرنج کش یبود ...پدر معتاد و مادر نیزم یدختر رو نیبخت تر

داده نشده که از  ینشان نکند ...تعداداجاره ها رویکه صاحب خانه ب دیلرز یتنشان م دیهروز با نکهی...و بدتر ازهمه ا

 دستش در رفته بود..

 کرد  پیتا شیبرا

 یبشه اله کوفتت

 ؟چرا آخه ی...خوبوا

  یبریمن با خودت نم چون

 کنهیسفرا ممهمونم م نیاز ا ینباشه ک یام ..کسر گهید یکیبابا ..خودم وبال  یا

 شیبه جا یشب نعشه ول هیشب مست است و  هیبرادر من که  دیبگو خواستیدلش م یلیبرادرا ..خ نیباشه از ا تا

 کرد  پیتا
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 نیازا شتری...بچه ها و عشق و حال که بهانه بود ...دل الکردارش بزننیبچه ها صدام م یندار یشرمنده اگه کار نیبب

 اوردیرا ب گرانید یتاب خوشبخت توانستینم

 کرد  پیکسل شده بود به ناچار تا ییکه از تنها انایک

 نمتیبیبرس فردا مدرسه م تیبه مهمون برو

 ی..ب ردینداشت که بخواهد تماس بگ یهم که کال گوش ایبه اطراف انداخت ...پر یکالفه نگاه دایببا آ یخداحافظ بعداز

عوض کند از اتاق  ییهوا نکهیا یآورد.. برا یتازه دم حالش را جا م یچا کی دیتخت بلند شد شا یحوصله از رو

مبل ها وسط  ی...تمام ستادینرده ها ا کیکرد و نزد زیش را تیآمد ...گوشها یسر و صدا م نییپا ید .از طبقه خارج ش

محبوبه  نیهم ی...برا زدیبود ..اخمش درهم شد ...مدت ها بود با او حرف نم ستادهیسالن بود و مهتاب دست به کمر اا

 را صدا زد ... 

 ی:بله دخترم ..کار دیآمد و پرس رونیب ختهیبهم ر یباال با چهره ا یمورب متصل به طبقه  یراه  پله  ریاز ز محبوبه

 یدار

 دهیصورتش نشسته بود را ند یبود ...نگاه مهتاب را که رو بیرا دوست داشت ...مثل مادرش دلسوز و نج محبوبه

  دیگرفت و پرس

 ؟یختیچه خبره ...چرا سالن بهم ر نجایا

 به مهتاب انداخت و نامحسوس سرش را تکان دادگذرا  ینگاه محبوبه

 کنم  زیرو تم نجایگفتن برا فردا ا خانم

  دیآمدن حرکت کرد و پرس نییرنگ فاصله گرفت و به قصد پا ییطال یدر هم شد ...از نرده ها شیها اخم

 مگه چه خبره محبوبه جون  فردا

 مهتاب جواب داد  زیت ینگاهها ریدو باخبر بود ز نیکه از جنگ ا محبوبه

 نجارویکم ا هی...به من گفتن  میدیبه سر و گوش خونه نکش یوقته دست یلی...گفتن خ ایدارن گو یخانم مهمون واال

 کنم  زیتم
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 نهیس یرا رو شیها ؟دستیک یدهد ؟با اجازه  یبود ...قرار بود مهتاب بازهم مهمان ستادهیپله ها ا نییپا بایتقر

 ؟به چه منظور؟ یفت ؟مهمونقالب کرد و حق به جانب گ

 درهم گفت یگارد گرفت و بااخم ها دویسخنش با اوست به سمتش چرخ یرو دانستیکه خوب م مهتاب

 ؟یسپر کرد نهیبرام س نطوریبه چه منظور که ا پرسمیمن م یدیم یمهمون یسر کار عال یوقت مگه

تا حاال جاتو با محبوبه عوض  یونگاه غضبناکش را به مهتاب دادو به تمسخر گفت:از ک دیرا در هم کش شیها اخم

 ؟یکرد

 توجه به حال او ادامه داد یب انایکرد..ک زیاش چشم ر یو در مقابل حاضر جواب دیاز رخ مهتاب پر رنگ

 هخونه برگزار نش نیتو ا ینمهمو چیغدغن نکرده بود که ه ینبود و تولد بود ...بعدشم مگه کسر یکه اون مهمون اوال

 مهتاب دراومد حرص

 کنمیهر کار دلم بخواد م رمیگیاجاز ه نم یاوال ...بعدشم من از کسر رهیخواهرش بگ یجلو گهیاگه راست م یکسر

 هم  حق اعتراض نداره یکس

 لبش نشست گفت یکه گوشه  یوبا زهر خند اوردین کم

 یگیخودشم م یجلو نارویا نمیبب

 ازش ترسمیم ی...فکر کرد معلومه

 یشیو الل م نییپا یندازیمثل موش سرت م ای یشجاع نقدریبازم هم نمی...بب ادیم ینداره فردا کسر یرادیا باشه

 هم نشست  یمهتاب از حرص رو یها دندان

 هر کس ایبدم ..به تو  یمهمون خوادیدلم م ؟خونمهیسون تریم ینکن خب؟من از ک یکسر یمن کسر یبرا نقدریا

  شهیام مربوط نم گهید

 کش آمد ... زشیتمسخر آم لبخند

 یکنینم تیکه تو حد و حدود خودتو رعا نهیبهت کار داره ...مشکل ا یک یبد یخب ...اگه مثل آدم مهمون آره



 سنگ صبور

 
82 

 

 ؟یکنیم نییحد و حدود تع نیا تو

و هرآن  دییپا ینگران جفتشان را م  یبا چهره ا چارهیمحبوبه نشست ...زن ب یصورت مهتاب رو یاز رو نگاهش

  ردیبود مشاجره باال بگ نیمنتظر ا

 یمکالمه  نیوبه ا ستدیبرود تا با  حیآبرت بره وگرنه ......سکوت کرد ...ترج خوامیکه محبوبه جون هست نم فیح

 ادامه بدهد ...ـحرفش را قطع کرد و سمت پله ها عقب گرد زد و به محبوبه گفت  یتکرار

 باال کارت دارم  ایسر ب هیزحمت کارت تموم شد  یب

 مهتاب باالرفت ینکرده بود که صدا یپله را ط دوتا

 یهان؟چرا حرفت خورد یبگ یخواستیم ی..چ نمیبب ستای..وا یه

به او انداخت...محبوبه ملتمسانه نگاهش کرد و به مهتاب گفت ...بس  رانهیحق ینگاه میو ن ستادیسوم ا یپله  یرو

 آخه دیمونینداره به خدا ..شما مثل مادر و دختر م تیخانم ...خوب دیکن

 باخشم رو به محبوبه گفت مهتاب

 دختر من باشه خورهیم نیا یکن محبوبه ..کجا بس

 در جوابش گفت  اناهمیک

  ت؟سیمقدس ن یکلمه  نیاز ا فیمادر...ح یبذار نیاسم ا ادیموافقم...مادر من فرشته بود ...چطور دلت م یکی نیا

دهنتو باز  افتهیکارت کردم که تا چشمت به من م یاز جونم تو؟چ یخوایم یبچه ...چ یکنیم ادیروتو ز یدار گهید

 یگیم خوادیدلت م یوهر چ یکنیم

به گوشه  یانجامد ...دست یبحث به کجا م نیآخر ا دانستیمحبوبه از شدت اضطراب پر شده بود ...خوب م یها چشم

 بدم  کجارو سرو سامون گهید دیلطفا ...تو برو باال دخترم ...خانم شماهم بگ دیلعنت کن طونیو گفت ش دیلبش کش ی

  دیدست به کمر غر مهتاب

 ه؟یچ نیبفهمم حرف حساب ا دیکن محبوبه من اول با بس
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 :خانم ؟ دینال محبوبه

ر قاموسش نبود زن ناسپاس را بدهد ...فرارکردن د نیجواب ا شهیو مثل هم ستدیحس کرد بهتر است با انایک

لبش  یکه گوشه  یرا جمع کرد و با لبخند شیخصوصا که دوست نداشت در مقابل او ترسو جلوه کند ...تمام قوا

 خونسرد گرفت و گفت یلیانداخت ظاهرش را خ

ود هرشب خونه ب نجایا یتو پاتو بذار نکهی...حرف حسابم بابامه ...تا قبل ا گمینه؟باشه م یبدون خوادیدلت م یلیخ

ست که  ی...حرف حسابم کسرشهیم داشیدوروز به زور پ یهفته ا دتینسنج یتو و رفتارا یاالن از ترس گند کار

داد ...تو  شیتو فرار ی...به خاطر تو رفت  ..کارا دونمیهر که ندونه منکه م یوقت معلوم نشد چرا رفت ..ول چیه

 ..ارمیخودم ن یو به رو نمیبش یدار ی..چه توقع یدرم ازم گرفت..توبابام و برا یدیمن از هم پاش یخانواده 

 مهتاب از خشم و بهت گرد شدو گفت یها چشم

 جلوت نگرفته  ی...کس یبر یتونیم یناراحت یلینکردم که بخوام شرمنده بشم...توهم اگه خ یکار من

بار نه  هی...یخودتو و دوستات تو خونه ما فراهم کرده بود شیچطور بساط ع دمیچشم خودم د ؟باینکرد ی...کارهه

 کدهیم ایخونه بود  نجایبود معلوم نبود االن ا ومدهیجلوت در ن ی...کسریکا ر کرد نیبلکه چند بار ا

ند زهرخ انایمطالبه کنم...ک یزندگ نیکه نتونم حقم از ا دیدی... تو و اون برادرت نقشه کشاتیمشت چرند هی همش

 زد : یرصدا دا

 هگیکاش االن هرکس د ی..ایوقت سر راه بابام سبز نشده بود چیکاش ه یازت متنفرم ..ا نیهم ی...برا تهیواقع نیع

شاد بود ....  مونیخدا  زندگ شهی...هم خوندیخونه نماز م نیبود االتو ...بغض کرده بود ..ادامه داد...مادرم تو ا نجایا یا

ارواح ...حاال  یخونه رفت ...برکتم رفت ...شد خونه  نیهم از ا یداشد شادیتو پ یسرو کله  ی...از وقت میدورهم بود

 نیمه قای...دق نجامی..من هم ی..اما کور خوند یبرس اتیراحتتر به کثافت کار نیکه بعد از ا یکن رونیمنم ب یخوایم

  یما شد شیبشم  همون طور که تو مخل آسا شتیمخل آسا خوامیجا ..م

 

خانه گذاشته بود  نیکه پا به ا یاول یداشت ..محبوبه متاسف به مهتاب نگاه کرد ...روز ها قتیحرفاش حق یه هم 

ته گذاش مشیکه گذرونده بود پاشو فراتر از گل یسخت یکرده بود و با توجه به گذشته  شییبدجور مال و اموال هوا

اگر شده بود ... لیبزرگتر تبد یبتیکنه که خودش به مص نروش بتیخونه رو بعداز اون مص نیبود ..اومده بود چراغ ا
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 یاخودش  بر یول ستادیبه موقع جلوش ا یبرود ...کسر شینبود معلوم نبود تا کجا قرار بود پ داتشیو تهد یکسر

هم که متوجه اشتباهش شده بود از ترس آبروش خودش سر گرم کار و  یخونه رو ترک کرد ....جالل شکوه شهیهم

 یاصل یوسط قربان نیکناره گرفت ..ا یدق نشود ...طالقش ندادول نهییآ نیمجبور به تحمل ا نیازا شیتا ب دتجارت کر

دو سه بار  یخانواده اش از دست داده بود و تنها همدمش شده بود محبوبه  که هفته ا یدفعه همه  هیبود که  انایک

قت و چیداشت داشت بعد از او ه انایبا اکرم مادر ک هک یتیمی..محبوبه هم به خاطر صم زدینظافت به آنجا سر م یبرا

 نکرد  غیمادرانه اش را از او در یمحبت ها

از اتمام حرفش منتظر جواب مهتاب نشد و پله هارا با شتاب باال رفت ..خودش را داخل اتاقش پرت کرد و حرص  بعد

به  ییتازه کند و هوا ییرفت ...مثال رفته بود گلو  یاعصابش را ه م یبدجور رو یتختش نشست ...لعنت یکرده لبه 

و  دیکش یدستانش گرفت ...پوف انیسرش را م یا ظهمنفور او روبه رو شد ..چند لح یسرش بخورد که با چهره 

شد ...فکرش درشت کار  رهیو به سقف خ دیتخت به پشت اهرم کرد و خودش را عقب کش یسپس دو دستش را رو 

 دریبهتر بود با پدرش تماس بگ دی...شا کردیم دیچه با گرفتیب دوباره همان کارها را از سر م...اگر مهتا کردینم

اش  دهیناد یآمد ...مسخره بود ...پدرش مدتها بود مهتاب را به حال خودش رها کرده بود و علن کشلبش  ی...گوشه 

مشکالت خودش کند ..او مدتها  ریدرگاو را  خواستیدلش نم گری...د گرفتیفاکتور م دیهم که با ی...کسر گرفتیم

کند ..همانطور که نشسته بود دست  بخانه کرده بود و دوست نداشت اعصابش را خرا نیرا مستقل از ا شیبود زندگ

مادرش تنگ شده بو د ..غم شناخته  یتخت افتاد ..دلش برا یتخت سر داد و طاق باز رو یملحفه  یرا رو شیها

 یکاش مادرش بود ..آنوقت حتما کسر یگذاشت ...ا شیبازو یزد و سرش را رو یبه قلبش چنگ زد وووغلط یشده ا

 یشد ...از ک ریچشمش سراز یاز گوشه  یمعمول در کنارشان بود ...اشک طبقهم بود ...پدرش هم که بدون شک 

 یرو یگرید یجدا کرد ....قطره را از هم  شانیمیصم یخانواده  یچه کس نی...نفر ختیبهم ر نطوریا شانیزندگ

کل ن شیمثل مجسمه به هم یساعت میگرفت ...ن یچشمش را بست و نفس پر درد یمابق ختنیر یملحفه افتاد و برا

که به در خورد  یاش نداشت ...ضربه ا یبه امورات درس و زندگ یدگیبلند شدن و رس یبرا یا زهیانگ چیماند ...ه

 زد و به اجبار نشست یچرخ مجبورش کرد از آن حال خارج شود

  بله

 محبوبه از پشت در آمد یصدا

 ...دخترم؟ انایک

 گفت یگرفته ا یصدا با
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 تو محبوبه جون  ایب

در تو  یزد و تمام بدنش را از ال یاو لبخند دنیدر را باز کرد و ابتدا سرش را داحل آورد و با د اطیبا احت محبوبه

 ودر رابست  دیکش

 دخترم  یخوب

 برد  ریسرش را ز انایک

 اوهوم

نظر گرفت و  ریمغمومش را از بغل ز یاو حلقه کرد ..چهره  یتخت نشست و دستش را دور شانه  یکنرش رو محبوبه

 گفت

 یکنی..چرا اعصاب خودتو خراب م شهیم یبحث ها چ نیا یآخر همه  یدونیآخه...تو که م یذاریسربه سرش م  چرا

 نگاهش کرد محزون

 داد یهاش پدر و برادرم فرار یچطور باندونم کار فتهیم ادمی نمشیبیم یه جون ...وقتمحبوب سوزهیم دلم

  دیکش نشیبه صورت بانمک و غمگ یدست محبوبه

صرف سرو کله زدن با  ستین تیاز جون فیارزش نداره به خدا...ح ی...ول یگیم یچ میفهمیقربونت برم ...م دونمیم

  یکنیم نیا

 کنه رونیب یمنم مثل بابا و کسر خوادیپرو م نقدری..ا یدیکار کنم ...خودت که د یچ یگیم

  دیآه کش محبوبه

و ت گهیخدا چند صبا د دینکن ..به ام تی...تو خودت اذ ستیکه درست بشو ن نیجون ...ا زیعز گمیخاطر خودت م به

 کار کنه  یچ خوادیم نیا نمی...آنوقت بب یریو م یکنیهم ازدواج م

 رولب دختر نشست  یرمق یب ی خنده
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 بابا با یحرفا کنم ...راستش از وقت نیو ا یزندگ ریدوست ندارم خودم درگ چیدرس بخونم محبوبه جون ...ه خوامیم

 اعتماد شدم  یمهتاب  ازدواج کرد نسبت به همه شون ب

  دیبه سرش کش یمادرانه لبخند زد و دست محبوبه

 یخونه رفت و آمد دارم ...جز برادر نیبه خدا ...من پونزده ساله که تو ا ستین یبدقربونت برم ...بابات مرد  یاله

 خانمش از ته دل گفته دیفهمیم دیشنیم یکه هر ک گفتیاکر خانم بهش م هیمادرتو  امرزهی...خدا ب دمیازش ند یزیچ

 دخترم  ستیاز اشتباه مبرا ن یآدم چیه ی..ازدواجش با مهتابم درسته که اشتباه بود ول

کرد  یدلش تنگ شده بود حس م بی...عج کردیرا تصور م بشیونج ینوران یناخوداگاه چهره  ومدیمادرش که م اسم

 از گذشته به حضورش محتاج است شتریب

  دیدادپرسیاو سر م یموها یسکوت او همانطور که دستش را رو یدر ادامعه  محبوبه

 من در خدمتم زمی...بگو عز یکارم دار ی..گفت زمیعز میبگذر

 پلک بست  یزد و لحظه ا یلبخند

ه ک یدونیسوال ..م ریخونه رو ببره ز نیقبل با کاراشحرمت ا یمثل سر خوامیزحمت حواست به مهتاب باشه ...نم یب

 سهرینداره به چهارتا بدتر از خودشم که م یکه عقل درست و حساب نمی..ا ستنین ی...دوستاش آدم حساب گمیم یچ

 کنه یچطور زندگ دیکجاست و با رهیم ادشیکال 

ش راست توانستیآمد او را ناراحت کند ونه م یخودش وقت بخرد ...نه دلش م یمن من کرد تا بتواند برا یکم محبوبه

 و گفت  دیرا بهتر د یرو راست تی...در نها دییرا بگو

تنهاش بذارم ...بچه هام که  ادیز ونمتیکه ....شوهرم تازه عمل باز قلب کرده نم یانیفرداشبه ..در جر یمهمون راستش

 انیکه گفت ن شهیزدن اونجا ...نم مهیقربونشون برم هرشب خ

ساخته نبود  یو ازمش قربان و زنش هم که کار دیای...محبوبه نمتوانست ب دانستیجمله را خودش بهتر م ی ادامه

 نوازش داداش به وجوح درهم و گرفته شد ووومحبوبه با پشت دست گونه اش را  افهی..ق

 زد و گفت  یلبخند یسخت به
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...باشه به  دیباشماست ...شو هرت واجبتره ...سپس لبخندش با حسرت کش آمد و گفت :خوبه که دور هم حق

 برس تیزندگ

 دلسوزانه گفت محبوبه

اخالقا نداره که معذب  نیازا یشناسیهم که م ی...آقا مر تض شنایما...بچه ها خوشحال م شیپ یایب یدار دوست

 یباش

 نگاهش کرد و گفت  شاکرانه

ممنون  حال  بازم نیکرد نتونه انکار کنه ...با ا یکه اگر اشتباه یقبول کنم ..دوست داشتم شما باش تونمی...نم ممنون

ش کا یو از اتاقش خارج شد ...ا دی...بعد از اتمام صحبتشان محبوبه دلسوزانه گونه اش را بوسیکه به فکرم

 دبکند اما دستش بسته بو یدختر اکرم کار یبرا توانستیم

 

 

دل و دماغ درس  یتختش وارفت ...حت یگوشه  شهیکرد پکر تر از هم افتیدر یکه از کسر یامیروز بعد با پ صبح

 خواندن هم ازاو گرفته شد 

خواهد نشست و او بهتر است منتظر  رانیا نیدر زم ریپروازاحتماال با هشت ساعت تاخ یبود به علت نقص فن نوشته

 بانو ...فردا درخدمتم تمام قد  رینوشته بود ... عذر تقص شیدلخوش یش نماند ...ودر ادامه برا

نداره  سپس  یکرد :اشکال پیتا شیحوصله برا یهم نتوانست حال دلش را خوب کند .ب یکالم کسر یشوخ یحت

 رد حواسش را به درس دهد ک یپرت کرد و سع زیم یرا خاموش کرد و رو یگوش

در مدرسه تخلف بود و او به  یو روشن کرد ...بردن گوش دیکش رونیب فشیرا از ک یبه محض خروج از مدرسه  گوش 

 یرا بررس شیها امیو پ کردیآن را روشن م یلیو هرروز بعد از تعط کردیخاموش را حمل  م یگوش یصورت پنهان

 کردیم

م ه ییپاسخ گو یحوصله  قتایبدو وحق دهیند یه به علت خاموش بودن گوشداشت ک یاز کسر یاپیپ امیپ چند

 ستادیا سیکوچک کوله اش سرداد و به انتظار سرو پیرا در ز یحوصله گوش ینداشت..ب
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د نشده بو یحال نی...مدت ها بود دچار همچ زدیضربه م نیبه زم شیها یداده بود و بانوک کتان هیمدرسه تک وارید به

 یو طاقت فرسا نیسنگ یمجبور بود به خانه برود و فضا نکهیو امروز بعد از مدتها دوباره به سراغش آمده بود ...از ا

هم نبود که به خانه اش برود ...محبوبه هم که از قبل  یرکس یامشب را تحمل کند به شدت ناراحت بود ...حت

در نظر  شیبرا شدیبود که م یشکنجه ا نیشدن بدتر یاق زندانموضعش را مشخص کرده بود ...تمام شب را در ات

موجود مخوف و چندش آور را تحمل کند از خودش  نیمجبور بود ا نکهیگرفت..چقدر از مهتاب متنفر بود ..چقدر از ا

.بدتر از .. اندازدیب رونیو از خانه شان ب ردیدمش را بگ توانستیبود که نم فیبود ...چقدر ضع زاریمزخرفش ب یدگو زن

با  یلیتما چیافکارش را پاره کرد ...بدون ه سشیبوق سرو یهم نداشت که به آن پناه ببرد ....صدا ییجا نکهیهمه ا

 سوار شد.. یلیتما چیه بدونرنگ رفت و  دیو ناموزون سمت تندر سف نیسنگ یگام ها

عصر نقشه اش را  هیان ساعات اولشمارده و از هم متیکه مهتاب فرصت را غن دیفهم شدیدرخانه هم م یجلو از

فاصله  یداریاز سرا یسمت ساختمان رفت ..قدم یو بادهن کج دیکش شیرا در پ اطیح ریکرده است ...مس یعمل

 یسالم کرد ...مش قربان با گام ها یعمصنو یکرد ...برگشت و با لبخند خکوبشیمش قربان م ینگرفته بود که صدا

 سبک خودش را به او رساند و گفت 

 گرفت یشتری......لبخندش نمود بریبه خ دنیباباجان .....رس سالم

 بر وفق مراده انشاهلل ایخانم چطوره ؟دن ی؟کبری....خوبیمشت ممنون

 قرار گرفت  شیقربان روبه رو مش

 ....یزندگ نیبا ا میایجور کنار م هیبابا جان ..باالخره  ستیبد ن یا

 ابانیسر به ب خواستیو دلش م دیبریم یاز زندگ یآمد ..خودش که گاه یکنار م یبازندگ یکیشکر که الاقل  خدارو

 بگذارد..مش قربان از سکوتش استفاده کرد و ادامه داد 

 گذاشته یباقال یخودمون ..برا شام دم شیپ ایب یخانم گفت بهت بگم لباستو عوض کرد یکبر

قصد کمک داشتند  شانییتوانا یو به اندازه  کردندیمردهم حال اورا درک م ریوپ رزنیپ نیا یاش گرفت ...حت خنده

برف کرده بود  ریکس پنهان نبود ...فقط خودش بود که مثل کبک سرش را ز چیه دیمهتاب از د ی...پس رفتارها

 خبر بود  یوازاطرافش ب

  شمیمزاحم م گهیروز د هیانشاهلل  ادهیگفت درسم ز انایک دیبگ دیخانم تشکر کن ی...از کبر یمشت ممنون
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 تکان دادو به ساختمان اشاره کرد  یسر رفتیقربان که به علت کهولت دست به کمر راه م شم

مرد بد بگذرون ...از فردا  ریزن و پ ریپ نیامشب کنار ا هیباباجان... یبه درست برس یخوایاوضاع چطور م نیا با

 بچسب به درست خوبه؟

 زد  یزیلبخند محبت آم 

 خانم باشه؟ یتنگ دل کبر امیحتما م تونمینم دمیکار کنم ...اگه د یلدم چ...نگران من نباش...ب یمشت ممنون

 اش  را خاراند قهیبرد و با نوک انگشت شق یکاله پشم ریدستش را از کمر گرفت و ز کیقربان  مش

  میمنتظر یسختته تعارف نکن بابا ...من و کبر یدیبگم بابا جان ...پس هر وقت د یچ

 ...ی....ممنون که هوام دار یمشت حتما

و  یقیموس یبود ...صدا دهیرا چسب شینشسته بود و با دودست  سفت گوش ها رشیتحر زیدراتاقش پشت م تنها

از اتاق خارج  خواستیدلش م یلی...خ دیکشیمهتاب و دوستانش خنجر به اعصابش م دیق یب یبدتر از آن خنده ها

رد کاررا ک نیکه ا یبار نی...اول توانستینمشان را جمع کنند ..افسوس که بکشد که بساط ادیشود و از همان باال فر

سبب شد پدر وبرادرش از خانه  نیباز شد و هم انیبه جر یکسر یرا نزد پدرش برد و دفعات بعد پا تشیمهتاب شکا

خانه را ترک  شیمهتاب بود از ترس آبرو یرفتارها انیاگر پدرش کمتر درجر دیشوند ...شا یامن و امانشان فرار ی

 زیم یدادو سرش را رو رونی...نفسش را پرصداب کردیرا سوا نم شیرو به رو نشدن با او زندگ یبرا یو کسر کردینم

بر علت  دیاش هم که شده بود مز انهی...درد ماهزدیبه دردش دامن م یوگرسنگ کردیگذاشت ...سرش به شدت درد م

شده اش را بلند  نیرد..سر سنگیجانش را بگ یشب جهنم نیدر ادست به دست هم داده بود که  زیو درکل همه چ

شب ادامه خواهد  یها مهیبساط تا ن نیا دانستیگذشته بود و م ازدهیانداخت ...از  یوارنگاهید یکرد و به ساعت رو

خط  کینتوانسته بود  ینگاه کرد ...حت زیم یدو دستش گرفت و به کتاب رو انیداشت.کالفه سرش را م

 یانداخت...نفس زیم یکرد و پرصدا رو نییرا باال و پا شیهدف شماره ها یرفت ..ب یبخواند..دستش کالفه سمت گوش

گذشته بود و مسلما مش  ازدهیبه سرش زد ...ساعت از  یرا برداشت ...فکر یبعد دوباره گوش هیگرفت و چند ثان

اسم  یبار رو نیکرد و چند نییراباال و پا شیم شماره ها..باز هدندیدیخانم خواب هفت پادشاه را م یقربان و کبر

آن  انینام پگاه نشست ...م یآشنا نگاهش رو یشماره  کی یدر جستجو نباریمکث کرد ...دلش رضا ندادو ا دایآ

بود ...خودش ...رفتارش...کردارش...همه و همه به او آرامش  یهمه درد لبخند به لبش آمد...پگاه خوب بود ..نه عال

شماره را گرفت...قلبش  انهیکارش اشتباه است  نکهیو باترس از ا دیاسم او کش یدستش را رو دی...پراز ترددادیم



 سنگ صبور

 
90 

 

را  نفسش شیصدا دنیادامه داشت ..با شن دیچیپ یپگاه در گوش یکه صدا یحالت تا زمان نیضربان گرفته بود و ا

 ؟یزنیحرف نم زم؟چرایعز یانا؟خوبی:ک دیخط نگران پرس یحبس کرد و چشمش رابست پگاه از آن سو

 دیرمق و بغض آلود نال یدادو ب نییپا یدهانش رابه سخت آب

 جون؟ پگاه

 دیرا گرفت ومضطرب پرس شیصدا ینگران پگاه

 شده  یزی...چ زمی؟بگو عز جانم

 دادو گفت  رونینفسش را ب پرصدا

 شتیپ امیامشب ب تونمیم

 افتاده؟ ینجا؟اتفاقی:ادیپرس متعجب

 جواب داد دیمکث و ترد یکم با

 زنگ  بزنم دایبه ا تونمینکن ..م یسیاگه مزاحمم رو در وا نیبب

 شده؟ یچ یبگ یخوایمتعلق به خودته..فقط نم نجایا زمیعز یچه حرف نیهول زده گفت:ا پگاه

 برات گمیم امیب یگفت:اگه اجازه بد یناراض انایک

او  یخودش برا یمناسب تر از خانه  ییه او پناه آورده بود و او جاب یلیدختر بنا به دال نیفکر کرد ...ا یلحظه ا پگاه

 ایدادپریدختر تنها و جوان صالح نبود ...خودش بود هرگز اجازه نم کیوقت شب آن هم  نی..اما اما آمدنش ادیدینم

 گفت  یا هیچند ثان میتصم کیبرود ..در  ییوقت شب جا نیتنها ا

 دنبالت امی..تو بمون من م نه

 :  دیدختر کش آمد و پرس لبخند

 ؟ی؟چطور یایم تو
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 یونخودت ی...فقط خونه میساعته اونجام ...تو فقط آماده باش اومدم معطل نش مین رمیگینباشه ...آژانس م تیکار تو

 گه؟ید

 گرفت و ذوق زده گفت یرنگ شاد انایک یصدا

 ..آره...خونه ام آره

  امیباش تا ب پس

 یکه قبول کرد ممنون

 بدو زود آماده شو  هیچه حرف نیا

از ساختمان خارج شد که  یو کتابش را هم برداشت و جور فیآماده شد ...ک عیتماس را قطع کردو سر یخوشحال با

پناه از  یمتوجه خروج دخترک ب یمهمانان ک یبود و حواسش پ ی..آنقدر غرق خوشگذران دیدیمهتاب در خواب م نم

 یجا دیکه خودش نفهم نیاماهم دندیرا د رکاز دوستانش با تعجب رفتن دخت یساختمان نشد ...هر چند چند نفر

 آژانس را گرفت .... یداد و شماره  ایبه پر یکوتاه حیشکر داشت ...پگاه توض یبس

رک از دخت یحال خواستیو م زدیبه ساعت انداخت و منتظر شد تا مهمانانش بروند ...دلش شور م ینگاه نگران محبوبه

 بپرسد

ش را به او داده باشند سمت ایدن ایگو دنشی...باد ستادیو مقابل در به انتظار پگاه ا دیرا به جان خر اطیح یا سرمان ایک

 پرواز کرد و خودش را در آغوش او رها کرد 

 و سرزنشگر گفت  دیبه پشتش کش ینگران دست پگاه

 یایب زدمیتوزنگ م یموندی..م یستادیوقت شب چرا دم در وا نیا

 آمد  یاز داخل م یقیموس یآغوشش فاصله گفت و محزون سمت ساختمان نگاه کرد ...هنوز صدا از

 ی..فکرکردم تو ازهمه مطمعن تر شدمینداشتم ..داشتم خفه م طیطاقت اون مح گهید

 شد و گفت  رهیدختر جوان خ نیغمگ یشانه اش را گرفت و از خودش فاصله داد..در چشم ها دیرا فهم منظورش
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نکرده تو درد سر  ییو خدا یکن یوقت بچگ هی نمیبه خودم بگو ...نب نمی...بعد از ا یبه من زد یکرد یخوب کاره

 یافتیب

داشته باشد ..پگاه  یخواهر نیباشد و همچ ایپر یلب دختر طرح لبخند گرفت ...چقدر دوست داشت جا ی گوشه

 بردو هردو سوار شدند  نیاورا گفت و سمت ماش یزده  خیدست 

  نه؟ییتو نکنه فشارت پا یکرد خی:چرا دیحرکت کرد و پگاه پرس نیمحض نشستن ماش به

 او گذاشت و گفت یشانه  یبود سرش رارو افتهی یکه بعد از ساعت ها مامن انایک

 نییاز گلوم پا یزیبود وچ ختهیسر صدام که پاک اعصابم بهم ر نی...ا کردیدرد م یلینخوردم ..راستش سرم خ شام

 ..فکر کنم به خاطر همونه رفت . ینم

 او گذاشت و گفت یزده  خیصورت  یدستش را رو 

 دنبالت امدمیم ی...کاش زودتر گفته بودیبخور کنمیدرست م یزیچ هیخونه  میریم االن

ور نشد ...مجب یبتونم تحمل کنم ول دیاصرار کرد ..فکر کردم شا یلیخ یمزاحم بشم ...مش قربان هم غروب نخواستم

 شدم به تو زنگ زنم 

  میکم چشماتو ببند تا برس هی....یکرد یخوب کا

داشت ..احساس  یاحساس خوب شهیدو خواهر هم نیهم گذاشت...در کنار ا یرا رو شیخاطر پلک ها نانیاطم با

 تیآرامش توام با امن

تا چه حد شکر آب  دیکه روز تولدش د یوانرابطه اش با زن ج دانستیاو بود ...م یزندگ انیدر جر یبه طور کل پگاه

نجات دهد ناراحت  یپناه یرا خرج آژانس کرده تا او را از ب بشیج یته مانده  نکهیهم از ا نیهم یاست ...برا

 یو ب یکس یبود که درد ب دهیکش یپناه یآنقدرب بودکوچ کرده  ارشیکه از شهر و د یچند ماه نیا ینبود.خودش ط

 نیا یرو شد ...ظاهر زندگ رویدختر انداخت ...دلش ز ی دهیپر رنگیبه چهره  ینگاه می....ن دیفهمیرا خوب م یپناه

 چکسیبود که ه بندهیبچه آنقدر فر

 یرو یکس یزندگ نیبنا نبود در ا ایبه  روزگارنامناسب و مردم ناسازگارش زد ..گو ی..لبخند تلخکردیرا باور نم دردش

مثل  هم گرید یکی..یآوارگ یکیو  دینالیم یپول یاز درد ب یکین مزه مزه کند ...دندا ریو طعمش را ز ندیرا بب یخوش
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او که هم  نیبود ب یزمونه شکوه داشت ...پس چه فرق یناسازگار ازدختر هم پول داشت و هم سرپناه اما بازهم  نیا

 نداشت چیدختر که هر دو را داشت و انگار ه نیو ا یپناه یداشت و هم ب یپول یدرد ب

مقابلش پهن کرد ...چشمانش ازشدت درد به خون نشسته بود  یرو کرد و سفره ا میبه سرعت دوتا تخم مرغ ن ایپر

 خودم شیپ ایب یآب را هم کنار دستش گذاشت و گفت خورد وانیل یسفره نشست ..پر یتشکر کرد وپا ی..از پر

بودند که خدا سر  یدو خواهر مثل فرشته ا نی...ا دیکش ی...نفس آسوده ا یکم استراحت کن هی...جاتو آماده کردم 

 یلقمه  یاول را به دهان برد و هنوز دستش برا یخوردن شد...لقمه  یگرفت و آماده  یراهش گذاشته بود ...نفس

 ییسمت دستشو یمعطل یرو شد و ب رویدلش ز یمعده اش به تالطم درآمد ...به آن دینرفته بود که اس شیدوم پ

دنبالش روان شد ...هر دو خواهر مضطرب پشت در به  مهیسراس ایو پر دیپر رونیاتاقش ب خل...پگاه از دا دیدو

 فیبعد به محض باز شدن در هردو به سمتش رفتند و پگاه جسم لرزان و نح قهیده بودند ..چند دق ستایانتظارش ا

..پگاه شانه  خوردیم مبه زیر شیو دندان ها دیلرز یم هو؟بدنشی یشد ی؟چ زمیعز ی...خوب دیاورا در آغوش کش

آنکه نگاه از او  ی..ب کردیاش را جستجو کرد..حالش خرابتر از آن بود که تصور م دهیرا گرفت و صورت رنگ پر شیها

 گفت یبردارد به پر

 دکتر میبر دیبا اریلباسش ب بجنب

 رمق کنار گوش پگاه لب زد  یب

  ستین یازی...ن شمیخوب م یکم صبر کن هی

 توجه به حرفش گفت یاخم کرد و ب پگاه

 ؟یاومد یپر

 کرده بود چنگ زد و بلند گفت  زانیآو یرا که تازه از چوب لباس شیدستپاچه  لباسها ایپر

 اومدم

ار ب یدر خانه بماند و درهارا از داخل قفل کند ...برا یرا پوشاندند و پگاه سفارش کرد که پر شیکمک هم لباسها به

 نایرساند و با م اطیخودش را به ح نیداد...تا آمدن ماش نیو درخواست ماش تماس گرفت ابانیدوم با آژانس سر خ

 تماس گرفت 

 ی...خواب که نبودنایم الو
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 بود  شیداریاز ب یحاک نایم طنتیپراز ش یصدا

 بابا تازه سرشبه خواب؟نه

 یبرام کارت به کارت کن یتونیکم پول الزم دارم ...م هی نیبب

 نگران شد   نایم یصدا

 افتاده؟ یاتفاق 

 نه؟ ای یدار

 دختر؟ ینگرانم کرد  یخوایم یکه دارم فقط بگو براچ معلومه

 باش عیزحمت سر ی...فقط ب گمیبعد برات م مفصله

 کنه  فشیرد یجلد گمیم نیقربونت به مب باشه

 درد نکنه ...شرمنده ها ..همش مزاحم خودت و خانوادتم دستت

 شده  یحرفا بگو چ نیا یسر جات ...جا نیبش

  یندار ی..فعال کار یهم تشکر کن نینره از مب ادتی یحاال ...راست گمیم

  گهید هینه فقط شماره کارتت همون قبل 

 همونه  زمیعز آره

  هیپول تو حسابه ...چقدر باشه کاف گهید قهی...جند دق باشه

  دمی...حقوق گرفتم پس م زهیزحمت بگو صد بر یب

 کنمیم فشی...فرفور رد ینداد مینداد

  کنمیم جبران

 ....یبا
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چند  نیبود ا دهیکش یچه عذاب ی...طفل کردیمعصومش را در خواب نگاه م یبود و چهره  ستادهیا انایسر ک یباال

به  یتیسرم و چند آمپول تقو قیکردند و باتزر شیبود که بالفاصله در اورژانس بستر نییساعت ...فشارش آنقدر پا

...با پشت دست  یبود تا جسم یروح شتریدختر ب نیتفاق امشب بود ..درد ااز عوامل ا یکی یخواب رفت ...گرسنگ

 اش دل سوزاند  یکس یب یصورت گل انداخته اش را نوازش کرد و برا

 

از  بود و بعد دهیکه رس شدیم یمنتظر شد .....دوساعت شیصدا دنیشن دیمضطرب شماره اش را گرفت و به ام محبوبه

او  یاسم آشنا دنیکند و بخوابد...همراهش که زنگ خورد باد یاش ته بند یرفع گرسنگ یحمام قصد داشت برا

 شد و به محض اتصال گفت دهیکش انایسمت ک اریاخت ی...ذهنش ب ختیدلش ر

 شده محبوبه خانم ؟  یچ

 ؟ییجان مادر کجا ی...کسردیو نفسش را به اسارت کش دیچیپ یبغض آلود محبوبه در گوش یصدا

 شده؟  یطور انای:ک دیداد و ملتهب پرس رونیحبس شده اش را ب نفس

 دونستمیخودم ..حرف گوش نداد...م شیپ ایبهش گفتم ب یلیمادر ...خ اهیگفت:روم س ریخش دار وناگز  محبوبه

 کردمیبه حرفش گوش م دی...نبادهیآخرش کار دست خودش م

 و بتواند خودش دیایب شداسمشیبود..جانش به جان او بند بود مگر م یطاق شدن طاقتش کاف یچند جمله برا نیهم

 دیپرس ادیفر هیشب ییرا کنترل کند....با صدا

 کجاست؟ انای...کیگیم یچ نمیحرف بزن بب درست

 هق زنان گفت محبوبه

 کترحالش خراب شده بردنش د نکهیاونا بوده ...مثل ا شیزدم حالش بپرسم دوستش جواب داد...گفت شب پ زنگ

اش ..شب را خانه  کدانهی...خواهر  انایفرو برد و سرش را رو به آسمان گرفت ...ک  شیدر موها اریاخت یاش را ب پنجه

 هدیشده بود ...دکتر رفته بود ...مگر خودش خانه نداشت که دوستش به داد او رس ضیدوستش گذرانده بو د...مر ی

 دینگران پرس دیکه سکوت اورا د بهمحبوبود ...اصال کدام دوست به او پناه داده بود ..

 گفتم یچ یدیجان شن یکسر
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 مانده بود  یقبل یخودش آمد ..هنوز در هضم جمله ها به

 دیخفه و دورگه پرس ییصدا با

 بردنش؟ کجا

 گرفت و گفت یانرژ شیصدا دنیاز شن محبوبه

افتاده جلوم خودم  یکه آقا مرتض یدونی...م گهیم یچ دمیآنقدر نگران شدم که نفهم یدوستش گفت ول قتشیحق

 مزاحمت شدم نیبرم دنبالش برا هم تونستمینم

 رمیگیگفت ...باشه خودم تماس م عیسر

  ردیبگ تماس انایقطع کند تا او بتواند با دوست ک دیکرد و به محبوبه فهماند با یبحث رامنتف یحرفش ادامه  نیا با

ام آر انایدکتر مرخصش کند ...ک یرمش تمام شود و با اجازه کنار دستش نشسته بود و منتظز بود س یصندل یرو

 ؟ی؟بهتر دیزد و پرس شیبه رو ینیرا باز کرد ..پگاه لبخند دلنش شیچشمها

 گفت: یرفته ا لیتحل یصدا با

  دیکردم..ببخش تتیاذ یلیخ

 نشنوم یزیچ گهیلب دخترک گذاشت و با اخم گفتم :د یرو انگشت

به سرم روبه انتها انداخت و  یصادقانه بود ...پگاه نگاه یمحبت ها نیچشم دخترک پرشد ...چقدر محتاج ا ی حلقه

 بلند شد 

 ارهیدرش ب ادیبرم به پرستار بگم ب آخرشه

 یاوفض مارستانیب یبو شهیگرفت ...هم یچشمش را بست و پگاه از اتاق خارج شد ...مقابل در اتاق نفس تازه ا انایک

 یرا به همراه داشت تا درمواقع لزوم استفاده کند ..گام ها شیاسپر نیهم یوبرا کردیتنفسش را تنگ مبسته اش 

نها ت یو از حال او هم که امشب چند ساعت ردیبگ یاستم ایو فکر کرد با پر دیکش یخسته اش راسمت اتاق پرستار

از  یدر آمد ..هردو لحظه ا یکسر ی نهیبه س نهیفکر از در اورژانس خارج شد که س نیمانده بود مطلع شود..با ا

 دیزودتر به خودش مسلط شد و پرس یهم جا خوردند و کسر دنید



 سنگ صبور

 
97 

 

 به افکارش دادوجواب داد یسروسامان عیهردو سالم کردن را فراموش کرده بودند ..پگاه سر ایچطوره ...گو حالش

 بهتره ...سرمش تموم شده گفتم پرستار خبر کنم خداروشکر

 و گفت  دیتابش آرام گرفته بود کنار کش یآرام او دل ب یچهره  دنیبا دکه  یکسر

  نمشیبااجازتون من برم بب پس

 بادست به سمت بخش اشاره کرد  پگاه

اره شلوارش بودبااش بیدستش را داخل ج کیکه  یدرحال ی...کسرنتتونیبب شهیشده ...خوشحال م داریتازه ب اتفاقا

 تکان دادواز او فاصله گرفت یدست اوسر ی

 یپشت سرش نگاه کرد و قدم ها هیگذاشت ...چند ثان ادگاریدخترک به  یاز کنارش گذشت و عطر لباسش رابرا  

تکان دادو سمت اتاق  یافکارش راپس بزند سر نکهیا یگرفت و برا ی...نفس ستادیمحکم وبلندش را به تماشا ا

 پرستاران را ه کج کرد 

  دیست و سر خواهرش را به آغوش کشتخت نش  ی لبه

  ؟یافتاد یبه چه روز  نیدنبالت بب امیبار نتونستم ب هی

  دینال هیکت او را گرفت و با گر یلبه  انایک

 دیسر او کش یحرفش شد و نوازش وار دستش را رو ی...اون من....مانع ادامه  زهیهمه چ یاون مهتاب ب ریتقص همش

 کن  باشه؟  فیبرام تعر زیهمه چ یکه شد...آرووم باش...بهتر سسسسسیه

 یو نوازش دستها غیدر یب یمحبت ها شتریکرد تا ب دادسکوتیم حیترج یزیکه اغوش گرم برادرش رابه هرچ انایک

 اورا داشته باشد  یمردانه 

نگاهشان  نهیاورا از خود جدا کرد و از کنارش بلند شد ...پگاه در چهار چوب در دست به س یپرستار کسر باورود

   دیو بالبخند پرس ستادیا انایسر ک ی...پرستار باالکردیم

  زمیعز یخوب
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 را پاک کرد  سشیزد و با دست صورت خ یکه از حضور برادرش گرفته بود لبخند یانرژ با

 یلی..خ بله

 کرد و گفت  یبه کسر ینگاه پرستار

هم از اتاق خارج شد  ی...پگاه از همان مقابل در عقب گرد زد و به دنبالش کسر دیمنتظر باش رونیچند لحظه ب لطفا

که  دینکش یبرد طول ریمنشاش کجاست سرش را به ز دانستیکه نم یزد و از خجالت هیکنار در تک واری..دختر به د

 هستادیاش ا یمتر یلیاو که در م دنیآورد و باد االرا کنار دستش حس کرد ..متعجب سرش را ب یمرد نیسنگ هیسا

 ی...کسردیدماغش زد و از ترس رسوا نشدن نگاهش را دزد ریباز ز رشینظ یعطر ب یبود ضربان قلبش باال رفت ...بو

 کم یفاصله  نیاش ازا دهی.قد و قامت ورز ستادیا نهیزد و دست به س هیتک واریخونسرد کنار دستش به د یلیخ

 نیکرد ونکاهش را به زم ی...دردلش استغفارگرفتیم یاورا ه باز یه هادختران اریاخت یآمد و ب یبه چشم  م یادیز

 دیغلبه به احساسش پرس یکه پگاه برا دیطول نکش یلیخ نشانیداد  ...سکوت ب

 به شما خبرداد؟ یک

را  نفسش ستادویاو ا نینگاه سنگ ریداد ونگاهش را سمت او چرخاند ..قلب دخترک ز رونیپرصدا نفسش را ب یکسر

 حبس کرد 

خودم  عیافتاده ... آدرس ازش گرفتم و سر ی..خواهرتون جواب دادو گفت که چه اتفاق انایزدم به همراه ک زنگ

ادامه داد البته قبلش محبوبه  ی...کسرردیبا او تماس بگ خواستیکه آمد برق گرفتش ...مثال م ایرسوندم ...اسم پز

تشکر کنم ...در واقع شما  دیکه در حق خواهرم کرد یبه خاطر لطف دیبا اطالع داد فکر کنم انیتماس گرفت و جر

 دی....پگاه وسط حرفش پردیاگه نبود دونمی...نم دیدر حق جفتمون تمام کرد تیانسان

...در ضمن  اگه قرار  کردمیکارو م نیبود هم انایک یام جا گهیانجام دادم ...هرکس د فمویلطفا ..من فقط وظ دیند ادامه

 دیبود دهیشما به موقع به دادم نرس اطیازشما تشکر کنم ...اگه اون روز تو ح دیمنم که با نیبه تشکر و تعارف باشه ا

دختر خوب بلد بود از  نیپگاه دور ماند....ا دیزد که از د یلبخند مردانه ا یکجا بودم ...کسر قایمعلوم نبود االن دق

 د فرصت ها استفاده کن

  د؟یکه خوب االن
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ا سرش ر عیخورد و سر بایلبخند ز نیاز ا یفیشاکرانه نگاهش کرد و لبخندش را شکار کرد ...دلش تکان خف پگاه

 برد  نییپا

 ...خداروشکر سرعت عمل به موقع شما جونم نجات داد بله

م شد مونیراه از رفتن پش معجزه اس چون درست وسط هیکه به موقع من رسوند ...شب میاز خدا ممنون باش دیبا پس

 ... دمیکه شما رو د یداریو برگشتم سمت سرا

 به خاطر آورده باشد گفت یزیشما تو اون لحظه معجزه بوده....بعد انگار چ دنیگفت:قطعا رس ریسربه ز پگاه

ه من ب مارستانیب یها نهیشماره حساب به عالوه تمام هز هیباشه  ادتونیممنون ...فقط  زامیچ یو مابق نهالریا بابت

  امیدر ب تونیفرصت از شرمندگ نیکه در اول دیبد

 یبود ...صورت گرد و پوست شیاال یوب فیرخ او قفل شد ...ظر مین یو نگاهش رو دیچرخ نهیباطما ن یکسر سر

ف قکرده بود ...زمان در همان لحظه متو یاندازه خواستن یرخش را ب مین یقلم ینیو ب فیظر یبه همراه لبها یمهتاب

دخترک رنگ  یشد و گونه ها گریکدینگاه او را حس کرد و سرش را باال آورد ...نگاه شان قفل  ینیشد و پگاه سنگ

 یوآن مژه ها  دهیبراق و کش یبه خودش فرستاد...المصب با آن چشمها یگرفت ..مرد جوان چشمش را بست و لعنت

 خود داشت..نگاهش را گرفت و یمرد بود جا گریرا به آتش بکشد ..او که د ییایدن توانستیتاب دارم

 را کنترل کند گفت جانشیداشت ه یکه سع ییرا سمت مخالف او چرخاند و با صدا سرش

 دی...بهش فکر نکن  ستین یازین

 دیمتعجب پرس پگاه

 ...آخه... شهیکه نم ینطوریا

که ادامه  یبود و مصمم طور یها جداز لبخند ..تن یسرعت نگاهش کرد ...صورتش نه طرح اخم داشت و نه نشانه ا به

 حرفش را خورد و سکوت کرد ی

 گفت زدیکه در نگاهش موج م یتیبا همان قاطع یکسر

 د؟یودست از تعارف بردار دیخسته که هنوز گرد سفر رو لباسشه رحم کن یبنده  نیبه ا شهیم
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 دخترک باز تر از حد معمول شد یها چشم

 ... ینطوریا اما

 دستش را به عالمت سکوت باال آورد  کی

بوده ...پس به نفع  فهیکردم بنا به وظ میحرف دوبار تکرار کنم ...اگه کار هیخانم ..من عادت ندارم  کنمیم خواهش

 میجا تموم کن نیبحث هم نیجفتمونه ا

 

که کم کم  گشتیقرار مرد نشست .. داشت به  دنبال علت تحکم رفتارش م یچشمان ب یدخترک بهت زده رو نگاه

داد...چشمانش همچنان سرکشانه دور تا دور صورت او  یرا به لبخند محو شیباز شد و جا شیاخم ها

نگاه گستاخ او گرفت و  زبار چندم ا یتوقف نداشت ...لبش را به دندان گرفت و نگاهش را برا الیدوخیچرخیم

تر  قیعم یبود...لبخند کسر بیجفتشان غرزمزمه کرد:ممنون....حال  رلبیصورتش را به سمت مخالف چرخاند وز

 رونیداد و تاب لشیتحو یکنمینشده است  ...خواهش م ییبایهمه ز نیا یچرا قبال متوجه  دیشیشد و با خود اند

 آمدن پرستار سکوت برقرار شد

 میسونریگفت اول خانم م یکه شدندکسر نیرفت ..سوار ماش یهم به حسابدار یکسر کردیکمک م انایتاپگاه به ک   

 ذارمیپام تو اون خونه نم گهیو با اکراه گفت ...من د دیلب برچ انایخونه...ک میریبعد م

پگاه گذاشته  یشانه  یرو یسیرو در وا یبه خواهرش انداخت که سرش را ب ینگاه نیماش نهییاز داخل آِ یکسر

بود خواهرش آنقدر به آنها  دایپدرز کند اما آنطور که از شواهد  ییجا شانیمشکالت زندگ خواستیبود...دلش نم

 حیآنها را به منزل محبوبه ترج یکه خانه  کینزد..آنقدر  دیبگو  شانیکم وکاست برا یرا ب زیبود که همه چ کینزد

دستش آمده بود که که چقدر پاک  یقبل داریدو د یکی یاز خواهرش نداشت ...ط یبدهد.البته خودش هم دست کم

 دوز و کلک هستند  یوب

 خودم بودنه اونجا یخونه  منظورم

 کرد و گفت یاخم

  ذارمیوقت پامو اونجا نم چیه گهیبود که د نیمنم ا منظور
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 به تاسف تکون داد یسر یکسر

 انهیخونه ات هست  ؟اونجایکه چ آخرش

 اونجارو داره یخانم یمهتاب ادعا یتا وقت نه

 اون خونه ریغ یرکم بچگانه اس...به من بگوکجا رو دا هیرفتارت  یکنینم فکر

 جوابش آمد عیسر

 تو  شیپ امیم

 کرد  یظیغل اخم

 ... میمورد بحث کرد نیقبال در ا کردمیفکرم

 نکنم خوبه؟ هیگال میی..ازتنها افتهیبرام ن یاتفاق دمیم قول

 رو قولت حساب باز کنم؟ دیمنم با حتما

 گمیاز خودم مراقبت کنم که م تونمی...مستمی...بچه که نوا

 گفت  محکم

بر  یستی...اگه بچه ن یکه بود ییهمون جا یگردیخودم بعد بر م شیپ یایم ینکن ..چند روز میخودی..اصرار ب شهینم

 یایبا مشکالت کنار ب یتونیکه م یکنیوثابت م یگردیم

 گفت :داداش ؟ ملتمسانه

 چشم یگیتوهم م یگردیبر م گمیکالم ...من م کیهمونه که گفتم ... حرفم

 دخترک بهم دوخته شد و بغض کرده سکوت کرد  یها لب

 و بعد لحظه اوردیدخترک را تاب ن طیحال شرا نیدخالت کند با ا شانیخصوص یدوست نداشت در زندگ یلیخ پگاه

 سکوت گفت یا
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 نمش گردویما...حالش که بهتر شد خودم بر م شیپ ادیب یچند روز دیاجازه بد اگه

 نگاهشان کرد  نهیاز داخل آ از یذوق زده سربلند کردو کسر انایک

  دیزده پرس جانیه

 پگاه جون؟ یگیم یجد

 لبخندزد

 اجازه بدن یشکوه ی...البته اگه آقااوهوم

 به برادرش نگاه کرد انایک

 توروخدا اجازه بده داداش

 کرد و گفت ینگاه میمتفکر ن یکسر

 ..یکنیسو استفاده م شونیا یاز صبور یدار یادینظرم ز به

  یدیجوابم م یزیچ هیتو  گمیم یشدو گفت من که هرچ زوونیآو انایک یو لوچه  لب

 از او گفت  تیبه حما پگاه

 ...کنار هم که باشن فکر منم راحتتره نیخوب یدوستا یو پر انای...ک خوامی...خودم م ستین سواستفاده

 نگاه کرد واو مظلومانه با چشم از او خواهش کرد  انایپرسشگر به ک یکسر

 فتگ دیکش یپوف

 شتریفقط چند روز نه ب باشه

 لب مرد و زن جوان نشاند یو خنده رو دیچیپ نیماش نیدر کاب انایآخ جون گفتن ک یصدا

 گفت  نییپا مهین ی شهیشد و سر خم کرد واز ش ادهیپ نیاز ماش نایم

 کرد شیصدا نیدرد نکنه...برو به کارت برس ...کمر راست کرد که برود ...مب دستت
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 خم شد وسرش را تکان داد دوباره

  جانم؟

  دیخوش حالتش کش یموها یرو یشینما ینگاه خجولش را از او گرفت ودست نیمب

 نمشیدر ب یجلو ادیلحظه ب هی یبهونه جور کن هی یتونیم نیبب

 دختر کش آمد لبخند

 ؟دلت تنگ شده؟ هی...چ طونیش یا 

 زد  ینیمردانه و دلنش لبخند

 ؟یتونیم

 ..شهیم یچ نمیبب

 وقت ندارم ادیها ...ز عیسر

 نمیاز سد پگاه رد شم بعد ...تو فقط از جات تکون نخور تا بب تونمیم نمی...چه عجله ام داره ...باشه با با بذار بباوووو

 اوضاع داخل چطوره

تب به خودش انداخت و از مر نهیداخل آ یسمت خانه راه افتاد ...مرد جوان نگاه نایتکان داد و م شیبرا یسر نیمب

 از دستش ساخته نبود یبو د و کار قراریزد...دلش ب یبودنش که مطمعن شد لبخند

 کانتر گذاشت و در مقابل نگاه پرشگر پگاه گفت یرا رو دیخر یطبق معمول پاکت ها نایم

  ریاشو بگ قهیبرو  یتونی...م نهی...کار مب رمیتقص یب من

 صدازد ارویپر نایفاصله م نیزل زد ...در ا زیم یرو یرا به هم فشرد به بسته ها شیلب ها دیکش یپوف پگاه

  خونهی...داره درس م یکارش دار یچ

 براش ببره یدم دره بگم پر نیمب زیآب بر وانیل هیزحمت  یپگاه برگشت و گفت :ب سمت
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  برمیتو ...االن خودم براش م ادیب یبه خودش داد و گفت :چرا تعارفش نکرد یحرکت پگاه

 هول زده گفت  نایم

 باهات کاردارم  ستایبابا تو وا نه

 کنم برگشتم  نیاز مب کیتشکر کوچ هی...باشه

 . نایهم از اتاق خارج شد و با سالم وخنده رفت تو بغل م یپر نیح نیدرهم

را گرفت وگفت  شیبازو عیسر نایگذاشت و از آشپز خانه خارج شد ...م ینیچ یرا داخل بشقاب یبلور وانیل پگاه

 کرد وناچار گفت  یبه چشمان پرسشگر پر  ناوبعدیبه م ی.... پگاه نگاه مشکوکمیحرف بزن خوامیم ی...بده پر

 دم در منتظره نیبده آقا مب نیبپوش ا یزیچ هی

بافته شده اش انداخت و  یموها یگفت ...وارد اتاق که شد شالش راشل رو یکش آمد و چشم یلب پر ی گوشه

 شانه انداخت  یرا رو شیپالتو

 دیانداخت و پرس ینگاه انایک

 ؟ یشال و کاله کرد کجا

 کنفا کردجمله ا نیتنها به ا دیدوستش بگو نیتر یمیحرف دلش را به صم دیکشیخجالت م قتایزد ..حق ییبایز لبخند

 جون ببرم  نایبرادر م یآب برا وانیل هی برم

 تفاوت گفت  یب انایک

 سر درسم  گردمیبرم دمیم یسالم هی رمی..منم االن م باشه

 را از پگاه گرفت  ینیوارد سالن شد و ظرف چ زدیبرق م اقیکه از اشت یبا چشمان ایپر

 رفت  یچپ چپ نایچشم به م یاز گوشه  پگاه

 قلدر مابانه دست به کمر زد و گفت نایم
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 یکنینگاه م یجور هی؟ هیچ

به گردنش دادو ادامه  یمن بخور....بعد چرخش ایبه خودش زد و گفت :تو ب یاشاره ا نایشد ..م زیپگاه ر یها چشم

 کنهیم گایداد..ن

فاصله از اتاق  نیهم در ا انایمشغول کرد ...ک لیوسا یدوست سرتقش شد و خودش را به جمع آور الیخ یب پگاه

 سر حال خوش و بش کرد  شهیهم ی نایخارج شد و با م

چند  اقیتمام اشت یو به آن دیخروجش را د نهیاز داخل آ نیاز خانه خارج شد ...مب تمام اطیمشتاقانه با احت ایپر

تماما باز بود  شیپالتو یانداخته بود و دکمه ها شیموها یشال رو کیرا فراموش کرد ...دخترک تنها  شیلحظه پ

را  شیبایاندام ز یخوب که تن داشت به یو ساپورت افونو سار کردیم ییشانه خودنما یاز رو شی...بافت قشنگ موها

 گذاشته بود  شیبه نما

ش ا یشد و درست به دوقدم کشیدخترانه نزد یاهایاز رو  ییایبا دن ایشد ...پر ادهیباز کرد و پ نیسرعت در ماش به

 یرا به بهت و تعجب داد...چهره  شیلبش بود محو شد وجا یکه رو یبند دلش پاره شد ...طرح لبخند دیکه رس

 دستپاجه اش کرد و هول زده سالم داد نیمب یبرزخ

 درهم سالمش را جواب داد و به او اشاره کرد یبا همان اخما نیمب

 ه؟یچ نیا

 نگاه کرد و گفت وانیبه ل دهیترس دخترک

  ارمیجون گفتن براتون آب ب نایم

 یو باز ب دانستیکه اخالق برادرش را م نایرا صدا کرد ...امان از دست م نایلب اسم م ریرا بهم فشرد و ز شیها دندان

رد ب شیبزند ...دست پ دیمحبوبش را د یکس خواستیدلش نم چیزد ...ه دیدو طرف کوچه را د اطیتفاوت بود ...با احت

را پرصدا داخل  وانیاوبود ...ل یاخم ها ریهمچنان در گ ای...پر دینفس تا ته سر کش کیآب را برداشت و  وانیو ل

  دیپرس شیظرف برگرداند وبا اشاره به سرتا پا

 ه؟یچه وضع نیا

 نگاه کردو دوباره نگاهش را به اوداد...همچنان اخمش پابرجا بود... شیمتعجب به سر تا پا یپر
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 خب؟ رونیب یایم یشکل نیبارت باشه ا نیآخر

 نکهیبغض کرد و قبل از ا  اوردیتشر رفتن اورا تاب ب دل نازکتر از آن بود که که ایمحکم ادا کرد ..پر یلیرا خ خبش

  دیو سمت خانه دو دیپاشنه پا چرخ یشود رو یجار شیاشک ها

و تا پشت گردن ادامه داد..گردن درد ناکش را ماساژدادو  دیکش شیموها یال یبرخورد پنجه ا نیکالفه ازا نیمب

بود و هم از  یبار اولش نبود ..هم از خودش عصبان نیداد...دخترک را رنجانده بود و ا رونینفس کالفه اش را پر صدا ب

 گرفته بود یرا به باز رتشیغ یفکر یکه با ب ییاو

 شد  نیگرد زد و سوار ماش عقب

 یکل نایفاصله هم م نیگذاشت و سمت اتاق پاتند کرد ...در هم زیم یدرهم ظرف را رو یو چهره ا دهیپر یبارنگ یپر

که با آن شکل از مقابلشان دور شد هردو متعجب به  یبود ...پر دهیشب گذشته کش انیزبان پگاه را در مورد جر ریز

 دیبهت زده پرس نایهم نگاه کردند و م

 هو؟یچش شد  نیا

 رفت و گفت: شیبرا یچشم غره ا پگاه

 اش  جهینت نمیا اینکن ...ب ییدوتا بچه رو هوا نیا گمیبهت م یه

 حوصله از کنارش گذشت و وارد اتاق شد  یدهد که پگاه ب لشیتحو یباال انداخت و خواست به من چه ا یشانه ا نایم

باشد ..حرص کرده از سالن خارج  یشاک یاز دست چه کس دانستیهاج و واج رفتنش را نگاه کرد ...نم نایم

 دیکش رونیرا ب لشیشدوموبا

 دیچیدر گوشش پ نیمب یعصب یصدا

 نا؟یم هیچ

  دیبه جانب پرس حق

 بچه رو؟ یکارش کرد یبپرسم ...چ دیمن با نیا

 خوب شد  نمشیبب خوامی..اصال غلط کردم گفتم م  یدوست دار یگرفت :ول کن جون هر ک یکالفه نفس نیمب
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 گفت: یعصب نایم

بود د  یبهونه ..بگو مرگت چ نمی...ا شینیبب ارمیبهونه ب هی ی..مگه خودت نگفتیگیم یچ نمیحرف بزن بب درست

 یاشک بچه رو در آورد

 دیپرس ینسبتا بلند و نگران یباصدا

 کرد؟ هیگر

 کند  هیمکث کرد بلکه برادرش را تنب یکم نایم

 بودم ؟ نا؟باتویم

 نبود  هیحالش بهتر از گر یول ریخ نه

 شدن به او را بلد نبود  کی....قصدش آزار او نبود ...فقط راه نزد دیدست آزادش را به صورتش کش نیمب

 آمد نایم یصدا

 ؟یا زنده

 گفت  یگرفته ا یصدا با

 یچ دمیلحظه داغ کردم باور کن نفهم هی...رونیب شیفرستیم یبا چه سر و وضع ینیبب یحواست جمع کن دینبا تو

 گفتم

 دیپرو نشود پرس نکهیا یشده بود ...لبخند زدو برا یرتیخبر دار شد ...برادرش غ شصتش

 بود مگه؟ چش

 ببره ...پالتوشم که خدا بده برکت تا باال باز بود شیروسر ادیبود باد ب یکاف یچیه

هم  یبه زبون قشنگ تر نارویا ی...همه  یفهمیوار ادامه داد برادر من بچه اس م دی...بعد تاکیدیرمیگ یادیز گهید تو

 تهیگفت حال شهیم

 دیپرس یمتریکه عذاب وجدان گرفته بود با لحن مال نیمب
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 چطوره؟ حالش

 برادرش یعاشقانه  یبرا رفتیلبش طرح لبخند گرفت ...دلش غش م بازهم

 

  نیمب ی..فکر کنم تند رفت یبود طفل ناراحت

 سکوت کرد وگفت یدندان گرفت و لحظه ا ریرا ز شیباال لب

 بشه   تی..نذار اذاریاز دلش در ب یجور هی برو

 د؟یپرس طنتیباش

 ؟یکنیکار م یتو چ بعد

 یچه گل مدونی...خالصه نمشهیم ینطوریا گمی...به توهم که م رسهیبکنم...دستم که بهش نم دیکار با یگفت :چ کالفه

  رمیسرم بگ دیبا

 شتابزده گفت  نایم

 از حاال کنهیبهش تذکر بدم فکر م یخوای...بعدشم م یکردم ک خواست یتند نرو ...من فقط کار یلی...خ یآِ یآ یآ

 ارمیدر م یباز دارم خواهر شو هر

 بکنم  دیبا یچه غلط نمیخوب بابا ...اصال حق باتو...قطع کن بب یلیخ

داد  لشیتحو ییلبخند مکش مرگ ما نای...پگاه همچنان اخم داشت ...م نایپگاه از اتاق هم زمان شد با ورود م خروج

 و گفت :

  کنمیدرستش م خودم

 کالفه از کنار  او رد شد و گفت پگاه

 که هست خرابترش نکن  ینیاز ا لطفا
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از اتاق خارج شد و اورا به اتاق  نایبعد دست دردست م قهیداد و وارد اتاق شد ...چند دق لشیتحو ییبرو بابا نایم

ر در س نایو نه از کار  م دیفهمیرا م ایپر ییهوی ی هیهاج و واج رفتنشان را تماشا کرد ..نه علت گر انایبود ...ک یکنار

 ... خوردیبود و صد البته که حرص م نایم بیو غر بیعج یهد رفتارهاآورد ...پگاه شا یم

 و نوازشش کر د دیکش ایدست به سر و صورت پر یا فهیاتاق چند دق داخل

 هم زده ی..اگه حرف نهییآ نی..دلش صاف ع ستین یآدم بد یبداخم و تند هست ..قبول ...ول نی..مب زدلمیعز نیبب

با چشم  اینگاه چپ به تو بندازه ...پر یخودش کس ریغ خوادیدوست داره ...دلش نم یلیخ نکهیبذار به حساب ا

 نگاهش کرد  یاشک

 یموها یکه...دستش را نوازش وار رو نهینبود من بب یلحظه رفتم دم در و برگشتم ..کس هیکار کردم ... یمن چ مگه

  دیاو کش

ه ک ی...مرد ه...الک گهیبهش حق داد د دیکو چولو هم با هی یدعواش کردم ...ول یقربونت ...حق باتو...منم کل  دونمیم

 ...شیتجربگ یو ب یتحمل کنه...بعدشم بذار به حساب جوون یزیهرچ دهیاجازه نم رتشی...غ ستین

 تجربه ام .....مگه چند سالمه  یمنم ب خب

 دادیحق را به او م دیکال با نکهی..مثل البخندزد

 گرفت و ادامه داد یقینباش ...سپس نفس عم ری...خوبه...فقط خواهشا ازش دلگ یتو بگ ی...هر چ نیبب

 یخترد نیاگه بگم تو اول یباور نکن دیپاکه ...شا یلیکه داره خ یبا وجود اخالق شناسمیم یبرادرم بهتر از هرکس من

المتش وقتا خودم به س یعضتوجه نداشت ...ب یدختر چیبه ه نهیتو رو بب نکهی...تا قبل از ایکه به دلش نشست یهست

  کنهیتو نابودش م ینا راحت یگفتم که بدون نارویتفاوت بود...ا یبس که به اطرافش ب   کردمیشک م

 باال آمد  ایپر یبهت زده  یچشمها

 خدانکنه

او حلقه کردو محکم به  یآنها را دوست داشت دستش را دور شانه  یزد ..چقدر عاشقانه  یمندانه ا روزیلبخند پ نایم

 خودش چسباند

 ...خب چونمیپیگوشش م یخونه حساب برم
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 را پاک کرد  شیدست اشک ها با

 نکن ....گناه داره تشیاذ

 کنم  تشیاگه اذ یشیم ناراحت

 انداخت و سکوت کرد ریخجالت زده سربه ز ایپر

 از فرصت استفاده کرد و گفت  نایم

 نکنم تشیاذ دمی...دراون صورت منم قول م یفراموش کن یهمه چ یقول بد دیبا پس

 زمزمه کرد  ایپر از ح ایپر

 ....شمام نباش  ستمیناراحت ن من

 دختر گرفت و بلند شد  یاز گونه رنگ گرفته  یقیعم یبوسه  نایم

 

 

 چانه اش قفل کردومتفکر گفت  ریکانتر تازد دو دستش را ز یرا رو آرنجش

گرفت و ادامه  یقی....سپس آه عمرهیهم مجبور شده با تو تماس بگ اناینداشن و ک فیتشر یکسر نطور؟آقایا که

 داد...خدابده شانس...

  دیکرد وپرس یزیر یخنده  کردیکه مقدمات نهارفراهم م یدر حال پگاه

 چرا؟

 را غنچه کرد و ابروباال داد لبش

شب  هیبرسم ...واال منم  بلدم به دادش  زنهیشب به من زنگ نم هیمارک دار  یجنسا نیاز ا یکیچرا  دونمی...نم

 کنم مهیعمر خودم ب هیخدمات انسان دوستانه بدم و 



 سنگ صبور

 
111 

 

 شد...دستش را مقابل دهانش مشت کرد و با خنده گفت شتریپگاه ب ی خنده

 شدم  مهیمن االن ب یعنیدست تو... از

 نگاهش کرد  سرباال

 ...نهینب یهمه فداکار نیخنگ باشه که ا دیبا یلیخ

راه  چی؟هیگیکه تو م یقیجبران کنه ...اونم به طر دیداره ؟حاال چون خواهرش به من پناه آورده حتما با یربط چه

 ؟یعنی ستین یا گهید

 باال انداخت و گفت  شانه

 ریوال غ دهیم یمعن هی نیکردن از نظر من فقط هم جبران

 داشته باشهن یزیچ ی..دوست دختر یباور کن...اصال از کجا معلوم نامزد یبچه ا یلیخ

 گفت نانیاطم با

 چکش کردم ...حلقه ملقه تو دستش نبود  دمیکه د یبار هیبابا ..خودم همون  نداره

 خنده صورت پگاه پر کرد  بازهم

 یتوجه کن زایچ نیبه ا یاون وقت کم چطور تونست تو

 انداخت و گفت  هیعاقل اندر سف ینگاه

 نداره ی...نگاه کردن که کار زننیمخ م قهیدق هی؟مردم تو  یکار یکجا

 ؟یچ ومدی؟اگه ن یخواستگار ادیب ینیریکار کنم ...منتظر بشم آقا بادسته گل و ش یچ  یگیم حاال

  یبه خواهرش کمک کن یحق ندار نیبعد از ا گهی..بعدشم تو هم د شهیعقل یاز ب ادیاگه ن اوال

 باال کج شد و گفتسمت  نایلب م یصدا دار پگاه فضا رو پر کرد ..گوشه  ی خنده

 داشته باشم .. یشکل نیاومد خواستگاره ا یخوششم اومده خانم ...واال منم بدم نم چه
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 خنده گرد شد انیپگاه م یچشمها

 یاریبرا خودت ؟خواستگار کجا بود ؟چرا حرف در م یبافیم یچ

 داو درست کن یبرا ینمد  کاله نیشده از ا یقیداشت به هر طر یگرفته بود انگار وسع یجد یلیرو خ هیقض دوستش

 جواب گفت یبه جا نایم نباریسکوت برقرار شد و ا یکم

 دختره بده  نیمنم به ا لیشماره موبا اطیمحض احت گمیم

 دیرا گرفت و پرس شیانفجار صدا یبود ..به زور جلو دهیاو خند یها یباف الیکه چقدر از دست خ یوا

 آنوقت؟ یچ واسه

 خونسرد گفت  یلیخ

 کمک به هم نوع  یبرا دمیزنگ زد به من..منم که جون م یتو نبود یدید هوی... کنهی...خبر نم گهید اتفاق

 کردو گفت :آهان از اون لحاظ نییباال و پا زیبار سرش را ر نیچند پگاه

 نثارش کرد وگفت ینگاهش کرد وزهرمار سرباال

دش خو ی...دلم برا کنمیم فشیه بخوام سه سوته ردخانم اونو که اگ ری..نه خ گمیبه خاطر برادرش م ی؟فکر کرد هیچ

 پناه یکه ب سوزهیم

 یشیم میبهتر ازتو ...تازه زن دادش بهتر میواقعا ...چه پناهگاه آره

 خنده  ریزدن ز هویپگاه هردو بهم نگاه کردند و  یجمله  نیا با
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ت و درس یگوشمال کیگرفته بود  میمیانداخت و وارد عمارت شد ...تص دیتمام کل تیظهر بود که با عصبان کینزد

 نیداد ه بود و در قاموس او ا یاو خواهرش را از خانه فرار یها دیق یو ب یبدهد ...رفتار ها یزن الاوبال نیبه ا یحساب

آنها بود ...آرامش و  تیداشت واو ملزم به رعا یخانه حق و حقوق نی...خواهرش در ا گرانیبه حقوق د یتعد یعنی

را باز کرد ..جز  یاحقاق حقش آمده بود ..از پله ها باال رفت و باشتاب در ورود یحقوق او بود و او برا از یکی تیامن

چه خبر  هخان نیمختلف بود و  حدس زد شب گذشته در ا یکس در سالن نبود ...فضا هنوز مملو از بوها چیمحبوبه ه

 را در دستش فشرد کمر راست کرد و قاب دستمال  دنشیبوده است ...محبوبه به محض د

 پسرم ی...خوبیآقا کسر سالم

 سر دعوا دارد  زیاز هر چ شیاش به محبوبه فهماند که ب یبرزخ نگاه

  دیباال اشاره کرد و پرس یخوبم ..ممنون...سپس به طبقه  سالم

 هستش؟

 نگاهش کرد و گفت  دهیکه تا ته داستان را خوانده بود ترس محبوبه

 دارشهیگلوت تازه تا مهتاب خانمم ب زمیبرات بر ییچا هی نیبش ایکنم خوابه هنوز ...ب فکر

  رونی...برو صداش کن ..خودتم برو ب ستین الزم

 عاجزانه نگاهش کرد  محبوبه

 کنم بعد برم  زیمهتاب خانم گفتن سالن تم یول

 گفت ... محکم

 ده دوبارهکر یخراب شده چه غلط نیتو ا شبید نمیخانم غلط کرد ....برو صداش کن بب مهتاب

 او محبوبه خودش را جمع کرد و من من کنان گفت یتحکم صدا از

 گهیم یزیچ هیوقت  هیکه دهنش چاک و بند نداره  یدونیخودت درد سر درست نکن ماد ر ...م یرو خدا برا تو

 برات شهیشر م دارهیغرورت برنم

 که گفتم انجام بده ... ینگران نباش ...کار تو
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  دیو پرس اوردیبرداشت و دلش تاب ن یگرفت و مظلومانه گفت :باشه ...چند قدم ینگران نفس محبوبه

 چه خبر؟ انایک از

 خوبه

 را ندارد یسوال بعد یحوصله  یعنی نیکلمه بود ..ا کی نیمحبوبه هم جواب

 سست از او فاصله گرفت و از پله ها باال رفت  یبا قدم ها محبوبه

ا ر شیعمارت تمام خاطرات کودک نیبود ...ا ستادهیت به کمر وسط سالن اکتش را پس زده بود ودس یلبه ها یکسر

 زن او را از خاطراتش جدا کرده بود ... نیرحمانه حضور ا یدر بر گرفته بود و چه ب

 آمد و گفت نییبعد محبوبه مضطرب پا یقیدقا

  ادیکردم ...خواب بود ..گفت االن م صداش

 گفت تکان داد ..محبوبه دییبه تا یسر یکسر

اصرارش کردم خودش قبول نکرد.با  یلیتفاوت بودم ...خداشاهده خ یب اناینسبت به ک یوقت فکر نکن هیجان  یکسر

به اصرار مش قربان هم توجه نکرده  گفتیخانم م یامروز کبر یحال وقت رفتن به مش قربانم سفارش کردم ول نیا

 از خونه رفته یک میدیاصال نفهم گفتی...م

 داد و گفت لشیتحو یبند میلبخند ن یکسر

 به حال خودش یافع نیمنم که ا ی...مقصر اصل ستیکس مقصر ن چیمحبوبه خانم ...نه شما و نه مش قربان ..ه دونمیم

 کنه شهیول کردم تا خون خواهرم به ش

 زده بشه یندیخوشا ی..فکر نکنم حرفا دیگفت ..شمام بهتر زودتر بر یبه تاسف تکان داد...کسر یسر محبوبه

 بشکنه نیمادرم هست ی...دوست ندارم حرمت شما که جا

 نگران محبوبه ظاهر شد  یاز پس چهره  لبخند

 .. ستین دیبع یچیزن ه نیمواظب باش پسرم ..از ا یلیخ
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ه را ب یزهر مار  شهیبا اکراه تمام چند ش رفتیم یتکان دادو محبوبه از او فاصله گرفت ...وقت شیبرا یسر یکسر

 دور بماند یکسر دیچادرش پنهان کرده بود که از د ریدستور مهتاب ز

 ییها یصندل زوی...م ندیخانه بنش نیا یمبل ها یآمد رو یدلش نم یبود ..حت ستادهیهم چنان وسط سالن ا یکسر

 ولو شده بودند شانیرو یمحض خوش گذران یکه معلوم نبود چ کسان

 

استقبال از  یباز برا یخرامان از اتاقش خارج شد و و بارو پا و اون پا کردن مهتاب خرامان نیا یبعد از کل خالصه

 کند؟ شیفرصت کرده بود آرا یزن ک نیبا نفرت نگاهش کرد ...ا یشد ...کسر ریاز پله ها سراز یکسر

 ییاو باز کرد و با صدا دنیدر آغوش کش یرا برا شیدست ها دیپله ها که رس نییاغواگرانه پا یبالبخند مهتاب

 دلبرانه گفت

 ؟ی..خودت نمیبیدرست م یعنیجان ... یکسر یوا

کنف  یتا از آغوش او در امان بماند ...مهتاب که حساب دیرا جمع کرد و خودش را عقب کش شیبانفرت لبها یکسر

 ادامه داد یمصنوع یشده بودبا قفل کردن دستانش درهم غرورش را حفظ کرد و با لبخند

 پسر؟ ی...بعد با دست سمت مبل اشاره کرد و گفت ...راه گم کرد دمتیندچند وقته  یدونیطرفا ...م نیعجب از ا چه

 ستادیا شیگرفتو سر جا دهینداشت تعارفش ند یکه قصد نشستن و مهمان باز یکسر

مرد سر جنگ دارد و با تعارفات  نیکرد ...واضح بود که ا رییبار حالت چهره اش تغ نیرنگ به رنگ شد و ا مهتاب

 تواند سرش را گرم کند ینم خودیب

 

  دیبا حرص غر یکسر

 اومدم یاگه مجبور نبودم نم االنم

 ستادیا شیکرد و سرجا زیچشم ر یباحفظ همان لبخند مصنوع مهتاب

 انگار؟  یه؟ناراحتیخبر
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 کرد و گفت زیهم متعاقبا چشم ر یکسر

 چه خبره؟هان؟ نجای...ایبگ دیتو با نیا

 رانباخت  خودش

 امن و امانه ی..همه چزمیعز ستین ی؟خبر خبر

 زدیگفتنش حال مرد را بهم م زمیعز

 ..سرباال نگاهش کردو گفتدیدستش را از کمرش گرفت و دور لبش کش کی 

خونه دوستش  شبید انایک یبگ شهیادامه داد...اگه امنه پس م یبلند تر یامن و امانه ..آره ...بعد با صدا یهمه چ که

 کیتر برد و نزد نییپا ینکردو سرش را کم یاو چشمش را بست..توجه  ی....مهتاب از ترس صداکردهیکار م یچ

خونه چه خبر بوده که خواهرم  نیتو ا شبیبپرسم د بهتر ایادامه داد .. یتر میمال یصورت او نگه داشت ...با صدا

 داد ه یفرار

 محبوبه گزارش نکهیا ایکرده بود ... ینیخبر چ انایاوشد ...پس ک یصورت برزخ ی رهیباز کردومات و متعجب خ چشم

 بود؟ یا غهیچه ص انایهم مش قربان و زنش ...به هرحال رفتن ک دیکارش را داده بود ...شا

 دیسرش را به چپ و راست تکان دادو پرس یچندبار

  یصداش کن یتونیهم تو اتاقشه ...م انایساده بود ...ک یمهمون هیفقط  شبی...د یگیم یچ فهممینم

 زهرخندزد یکسر

  ادیپس برو صداش کن ب گه؟باشهید اتاقشه

 را صدازد انایبلند ک  یاو نگاه کشدارش را ازاو گرفت و سمت پله ها رفت و با صدا نانیهمه اطم نیاز ا ریمتح مهتاب

مت س دهیترس نشد انایاز ک یخبر یزد و وقت شیصدا گریاومده ....چند بار د یکسر ای..ب زمیجان ...عز انای..کانای.ک

 برگشت یکسر

 زد .. یاو لبخند کج ی جهینت یبه تالش ب یکسر
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 ستیخونه ن انای...ک یخودتو خسته کن خوادینم

  دیپرس متعجب

 که خونه بود شبی...کجا رفته آخه ...د ستیکه ن یچ یعنی

 گفت  زیآم ریصورتش خم شد و تحق یشد با زهم رو کشینزد یچند قدم یکسر

 یدیسرت کجا گرم بوده که اصال نفهم ستیرفته ...معلوم ن شبی..همون د یفهمی..م رفته

 و تشر رفت دیکه از رو شدن دستش جا خورده بود..چهره درهم کش مهتاب

 بدم   نتیوگرنه بلدم چطورجواب  توه گمیبهت نم یزیچ دارمی..حرمت جالل نگه م یحرف زدنت باش کسر مواظب

 زد  یبند میلبخند ن یکسر

 را باال برد و گفت  شیجالب ....بعد صدا ؟چه حرمت

 ... یکردیباز نم نجایا یهر کس و ناکس یکه پا شدیاگه حرمت سرت م تو

 گفت  یحرص مهتاب

 ساده بود هیمهمون هی...گفتم که فقط یکس گفته اشتباه گزارش داده جناب شکوه هر

 زد ادیهمه وقاحت فر نیمقابل ا در

 هشیروزگارت م یخونه باز کن نیاون اراذل و اوباش به ا یپا گهیبار د هی...مگه نگفتم  یگیشو ..چقدر دروغ م خفه

 ...نگفتم؟  دیزیعاقبت 

 گفت  یبلند تر یبا صدا ادشیدر مقابل فر مهتاب

 رفته من زن پدرتم  ادتی نکهی..مثل ا نییپا اریب صداتو

 او رخ به رخ شد و گفت  کرد ..دوباره با یعصب یسرش را روبه آسمان گرفت و خنده  یکسر

  شهیسرت م زایچ نیباور کنم ا یعنیپدرم ؟ زن
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  دیرا بهم فشرد و غر شیبا حرص دندان ها مهتاب

 یدیدرست صحبت کن ...فهم بامن

 گرفت و گفت یزیلحن تمسخر آم دشیدرمقابل تهد یکسر

  فرستهیعاشقانه برام م یها امیکه هروز پ یباکس ایدرست حرف بزنم ؟با زن پدرم  یباک

 ...به نفس زدن افتاده بود ...سرش را نامحسوس تکان دادو گفت  دیاز رخ مهتاب پر رنگ

 یارسال بشه بشه ...من روز یهرکس یکه ممکنه برا یمعمول امیفقط چندتا پ یگیداشته جناب ...اونا که م هوابرت

  کنمیدوستام ارسال م یبه همه  امایپ نیچندتا از ا

 او انداخت و جوابش رادادبه  ریپر از تحق ینگاه

 به حرفات گوش بدن یکنیو اصرار م شهیهمه دلت تنگ م یتو برا نمیکردم ...فقط بگو بب باور

 بدنش مشت کرد نییرا پا شیقدم به عقب رفت و دست ها کی مهتاب

  یزنیتهمت م ی...دار یگیم مزخرف

 دیکش رونیاش را ب یبرد و گوش بشیزن نترسد..دست داخل ج نیا یها لهیمطمعن بود که از ح نقدری...ا دیخند کج

 ..رو به او گرفت و تکان داد. گفت

 هگیرو آب ...بعدش د زمیو پتتو بر یروز برم سر وقت جناب شکوه هی هی...همه رو نگه داشتم ...کاف نهیاش تو ا همه

 افتهیم یچه اتفاق یدونی...چون خودت بهتر م گمینم

  دیغر شیدندان ها یاز ال مهتاب

 یهست یروان ماریب هی تو

 را باال برد و جوابداد شیها ابرو

و پاتو  ینزار یروان نیسربه سر ا یلی...پس بهتره خ شمیم یوسط شک نکن که روان ادیشرافتم ب ی...پا کنمینم انکار

  یدراز کن متیقد گل
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 و پر صدا شده بود   نیزن سنگ یها نفس

  یکن دمیتهد یندار حق

  یکنینم نییحق تع نیا تو

 کنمیم تیازت شکا یقانون

  دیخند

 ...تا رمیدادگاه به نفع خودم بگ یمدرک دارم که درجا را اتیاز گند کار نقدری...ا یکنیخوب ...کار من آسون تر م چه

 کرده بودم رونتیخونه ب نیپدرم وسط بوده ...وگرنه صدبار از ا یآبرو یپا نجامیا

 یکنیکارو نم نیا تو

  کنمیم

 حرفارو نداره  نیساده ا یمهمون هی

 دوستش پناه برده یبه خونه  یکه ساده نبوده ..وگرنه چرا خواهر جوونم نصف شب یدونیخوب م خودت

 زدم  یداد ..مگه من حرف یمهمون خودشم

 ..با اکراه گفت خوردیزن حالش بهم م نیطرز فکر ا از

بود که چندتا دوست و آشنا دورهم جمع  یتولد معمول هیاون  یثان ...در یکنیم یکیدختر هفده ساله  هیخودتو با  تو

 یاز هر قشر یهرکس ایبود  یتو هم به همون سادگ یبودم...حاال تو بگو ..مهمون انیشده بودن ..تازه منم در جر

 که مجلس بگردونن یکرد ریمدرن ...چندتا خدمتکار اج ایساده بود  ؟یچ ییرایپذ ی وهیحضور داشت ..ش

 دادو گقت نییپا یالل شده بود ...آب دهانش را به سخت رسما

 رونیمن برو ب یخونه  از

 از دو طرف کش آمد  یکسر یها لب
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و کج باز پات خوادیبدون حواسم بهت هست دلم م نیبرام نداره...فقط ا یتیجذاب چیه نجایا یخونه ا نیا یتوتو یتاوقت

 سره کنم هی فتیبابا و تکل شیبار خودم برم پ نیکه ا یبذار

 ادیفر مهتاب

  رونیب برو

 رفت ...مهتاب با همون لحن گفت  یلبخند به لب سمت در ورود یکسر

 ..نه تو و نه اون خواهر زبون درازتو  نمتینب گهید دوارمیام

 نگاهش کند دستش را باال برد و گفت  نکهیا بدون

 دوارمیام منم

مرد هم قدرتش را  نیچه ....ا کردیکردنش اقدام م رونیب یخشک شد ...اگر واقعا برا شیرفت و مهتاب سر جا او

 داشت و هم مدرکش را

 

 حتما از کردیزن را روشن نم نیآمد و ا یگرفت ...دلش سبک شده بود ...اگر امروز نم یقیشد و نفس عم نیماش سوار

 استارت زد و حرکت کرد  دیرسیبه جنون م تیشدت عصبان

باال رفت ..وارد اتاق که  یکیها پله ها رو دوتا  دهیو سپس مثل مار گز تادسیسر در گم وسط سالن ا یقیدقا مهتاب

 گرفت  اریماز یدرابر چنگ  زد و شماره  یرا از رو یشد گوش

 گفت ینسبتا بلند یرو کرد ...با صدا رویز شتریحالش را ب اریماز ی دهیکش جانم

 خمار   ای یبابا ...نعشه ا خفه

 کرد  یمستانه ا ی خنده

 بگو تا همون شم ادیمهتاب بانو بگه؟کدومش به کارت م یهرچ

 کارت دارم نجایا ای..زود پاشو ب ینکن ماز زرزر
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 افتاده  ی؟اتفاق رهیخ

 یفهمیم یایب یتکون به اون تن لشت بد هی

 سه او نجام ...فعال بشمار

..وگرنه معلوم نبود چه  کردیخواهر و برادر م نیبه حال ا یفکر دی...با دیکش یرا که قطع کرد ..نفس راحت تماس

 تخت افتاد  یدرابر پرت کرد و طاق باز رو یرا رو ی..گوشکشدیاتظارش را م یعاقبت

 

 

 نیا یکجا قایدق دانستیو نم شدیجا متمرکز نم کیکانتر گذاشت ...فکرش  یرو رو یکرد و گوش یالناز خداحافظ با

است و او هرچه زودتر  یشاک شیها بتیاز دست او و غ یحساب یاست ...الناز گفته بود که منصور ستادهیا یزندگ

ه آمد ک یم یروز یعنیگرفت و چشم بست ... دانرا به دن نشییبکند ...لب پا شیها ینظم یبه حال ب یفکر دیبا

 نی...بدون ترس از فردا ...خسته شده بود از ا ینگران یدغدغه ..ب یکند ...ب یخودش را ط یروند معمول شیزندگ

...از آنها که  خواستیدرد سر م یآرام و ب یزندگ کیدودوتا چهار تا کردن ها و امروز را به فردا رساندن ها ...دلش 

به افکارش زد  یکند ...لبخند محزون یدرس و کارش و شب را در کنا ر خانواده اش در آرامش سپر یپ ودصبح بر

مهربان تر بودند و  یکه از هر کس ییبودند ...آن ها  هدیخروار ها خاک خواب ری...کدام خانواده؟همان ها که ز

همه  نیکرده بودند ...آخر مگر چند سالش بود که ا اره کریدرو پ یب یایدن نیبزرگ در ا یتینامهربانانه او را با مسعو ل

گرفت و  یقیکند ...آه عم یدلتنگ شانیبرا ایباشد  ریاز دستشان دلگ دیبا دانستیسرش هوار شده بود ...نم بتیمص

 ریحوصله سمت گاز رفت و ز یخانه بودند ..ب ریشده و در مس لیساعت نشست ..حتما دختر ها تعط ینگاهش رو

ه و خانواد نایگذاشت ..به لطف م رونیگوشت چرخ کرده ب یزد و بسته ا خچالیبه  یکرد ...سپس سر نرا روش یکتر

زنگ بلند شد  یگذاشت که صدا ی....بسته را داخل ظرف آب اوردیکند و کم ن یآبرو دار انایک یجلو توانستیاش م

 نیرا درهم کرد و به ا شی...ابروها دراه بو یربع کیساعت نشست ..از مدرسه تا خانه حداقل  ی..متعجب نگاهش رو

 ستتوانیرفته بود پس تنها م شیپ یکه ساعت نای...م زندیخانه را م نیدر ا یو بچه ها چه کس نایفکر کرد که جز م

 دختر ها تمرکز کند .. ی نهیگز یرو
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را به پا کرد و لخ لخ کنان سمت در  یابر  یها یی...دمپا دیافکار سمت اتاق رفت و چادر نمازش را به سر کش نیا با

قدم داخل گذاشت  ایخندکنان وارد شد و از پس او پر دیمالیکه دستش را به هم م یدر حال انایرفت ...در که باز شد ک

 با عجله گفت ...نبند  انایدر را با دست جلو داد که ک المشان..هردو با هم سالم کردند ...هم زمان با جواب س

 دوباره به حرف آمد  انایهمانجا متوقف شد ...هنوز فرصت نشده بود علت زود آمدنشان را بپرسد که ک دستش

 پشت دره ... یکسر

 در جواب نگاهش گفت  ینشست..پر ایپر یدر افتادونگاهش رو یحرف دستش از رو نیا با

 مارو رسوندن دنیزحمت کش یشکوه یآقا

 عیهنوز نامانوس بود..سر یاما با نام کسر شناختیرا م یشد ...شکوه انایحرف ک یتازه متوجه  یاسم شکوه باآمدن

رخ به رخ شد ...هول زده سالم کرد و  بود که بااو دهیتازه پشت در رس یو کامل بازش کرد ...کسر دیسمت در چرخ

 نگاهش را از قد و قامت بلند او گرفت 

به خود  یاو زد و جوابش را داد...دخترک درچادر گل دار شکل معصومانه تر یبه دستپاچگ یلبخند مردانه ا یکسر

 گرفته بود لب باز کرد 

 هست ؟ اجازه

که با هر دست  یبود ...طور دیخر یها سهیمرد پراز ک ی..دست هادیمرد به خود آمد و نگاهش را باال کش یصدا با

 بذارمشون داخل دیاز بهت او با لبخند گذشت و مجدد گفت ...اگه اجازه بد یرا گرفته بود ...کسر لونیچند نا

 بود ایدن یلبخند ها نیباتریاز ز یکیگرفت و به صورت مرد جوان داد...لبخند مرد بدون شک  سهیرا از ک نگاهش

 د؟یو پرس دیرا درهم کش شیافکارش نداشت ...اخم ها نیا زیآنال یبرا یاو فرصت ی...ول

 ه؟یکار چ نیا یمعن دیبگ شهیم

 گرفت و گفت یتر یجد یمغرور است چهره  تینها یب شیکه متوجه بود دختر روبه رو یکسر

 رو با خودم ببرم  انایک شمیمجبور م دیقبول نکن اگه

 زد شیصدا معترض
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 ؟ یشکوه یآقا

  دیمرد جوان باال پر یابرو یتا کی

 از شماست  شتریب یلیغرور من خ یخانم ....ول متاسفم

 ؟  دیکنیم یکش گرو

 دیکرد انایکه به ک یبه حساب تشکر..بابت لطف دیبذار

 کار نبود  نیبه ا یازیتشکرد آقا ...ن شدیم میزبون

ل قدم داخ کیکه گفت   یدیل هل دادو با ببخشرا به داخ دیخر یها لونیتشکر کنم ...بعد نا یعمل دمیم حیترج من

ا او ر یو گام ها ستادیکار عمال مقاومت دخترک را شکست و او را وادار کرد کنار برود ..پگاه کنار در ا نیگذاشت ...با ا

 گذاشت  نیو بسته هارا زم د...خم ش ستیمتوقف شد را نگر یکه کنار در ورود

 سمتش برداشت و دستش را دور شانه اش حلقه کرد  یکرده بود قدم اریکه تا آن احظه سکوت اخت انایک

 جون ؟ پگاه

 به دختر انداخت ... ینگاه مین

 در صورتش زل زد و گفت  مهربان

 کنمی...خواهش مگهیکن د قبول

 نگاهش کرد و گفت  یچپ چپ

 کارو کنه نیا یذاشتیم دینبا

 و گفت  دیلب برچ انایک

 ...باشه اریمن نه ن جون

 و گفت  دیدخترک را کش یزده  خی یزد ..بادست گونه  یمحو لبخند
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 ...افتاد؟ یخوریآخرت باشه جون خودتو قسم م بار

 داخل ببرند ... لیوسا انایاشاره کرد که به کمک ک ای..پگاه به پر دیذوق زده صورتش را بوس انایک

 تعارف کرد  یساختمان رفت و به کسر یهم سمت ورود خودش

 امیاز خجالتتون درب ییکه نشدم حداقل با چا فتونی...حرمیدر خدمت باش ییچا هیداخل الاقل  دییبفرما

 براندازش کرد  دارانهیشد و خر نهیدست به س یکسر

چه مرگش شده که  دانستیبود نگاهش گستاخ است ...اما نم دهیدخترک رنگ گرفت ...همان شب قبل فهم یها گونه

  لرزدیصاحبش م یدل ب تیعصبان یبه جا

 کار دارم  ییبرم جا دی...با شمی...مزاحم نم ممنون

 خجالت نتوانست سرش را بلند کند در همان حالت گفت  از

 تو زحمت تیهر حال ممنون ...افتاد به

 اس  فهینبود ...وظ یزحمت

 کردی...نه لب باز م ستیمرد چ نیدر مقابل ا فشیتکل دانستیبودند و دختر نم یها پر سرو صدا در حال بار کش بچه

 را داشت  شیشد بود و قصد رسوا وانهی..قلب المصبش هم که د کردیرا راحت م الشیو خ رفتیحرف بزند و نه م

 باهاتون صحبت کنم  قهیچند دق تونمیم

 را تمام کرد وبه حرف آمد  یباز باالخره

 گفت عیسر یلیخ یکند که کسرسرش را به زور باالبرد و گفت :بله ..حتما..خواست به داخل اشاره  پگاه

 لطفا تنها

  رمیگیوقتتون نم شتریب قهیاشاره کرد و گفت :چند دق اطیزد و به در ح یلبخند ینگاهش کرد ...کسر  متعجب
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 شیشد ..مغز مختل شده اش فرمان حرکت به پاها رهیقدم برداشت و او دنبال سرش خ اطیسمت در ح یکسر

ش سرکش یگرفت و تا توانست به اعصابش مسلط شود...به پاها یتمرکز کرد و نفس ی..حرصش گرفت....کمدادینم

 فرمان رفتن دادو  

  ستادیا مقابلش

 خدمتم  در

سرد گر گرفته  یهوا نیو گرمش در ا نیسنگ ینگاه ها ریتمام قد مقابلش بود ..ز یقبل لیبا همان استا یکسر

بود ...کم کم احساس  دهیاش چسب نهیبود که چانه اش به سخم شده  ینگاه او به قدر ینیبود...گردنش از سنگ

 که مرد به حرف آمد کردیم یخفگ

 ؟ دیهست انایمن و ک یزندگ انیدر جر یکنم تاحدود فکر

  انمیدر جر یسر بلند کندگفت:بله تا اندازه ا نکهیا بدون

 قلب وامونده اش را مهار کندچادر مشت کرد تا  ریمرد به صورتش برخورد کرد...دستش را ز یگرم و پرصدا نفس

 د؟یدونیم یزی؟چ یحرفه و شغلم چ از

 نگاه کند گفت شیدر چشمها نکهیسرش را بلند کرد ..بدون ا یخودش اجازه دادو کم به

 گفته  ییزایچ هی انایک

 خانمه؟؟؟ دینی...بب دیستیاطالع ن یام ب یلی..پس خ خوبه

 ...پگاه محتشم  محتشم

 پگاه صداتون کنم تونمیزد و گفت :م یلبخند یکسر

 کرد وادامه داد...خانم پگاه؟؟؟ حیپگاه که باال آمد حرفش را تص یدرشت شده  یچشمها

 

 بهتر شد  نطوریفکر کرد ا پگاه
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 یا هگیاز هر کس د شتریب یول دونمینم قیخانم پگاه..من به شما اعتماد دارم ..علتش دق دینیادامه داد ...بب یکسر

و  بچه اس اناینشست ...ادامه داد ...ک شیلبها یرو شما حساب کنم ...نگاه پرسشگر و منتظر پگاه با دقت رو تونمیم

که  یلیبه دال یول کنمیکنم ...البته تالش خودم م تشیحما دیاونطور که با تونمیکه دارم نم یطیمن با توجه به شرا

نم خواهش ک خواستمیم دیخودتون دار یشما هم مشغله ها دونمیم نکهی..با توجه به ا دهینم یمطلوب ی جهیگفتم نت

مراقب رفت و آمدش و درس و مشقش  نقدرکهیندارم هم یادیباشه ...توقع ز انایاگر امکانش هست حواستون به ک

 نیهم یتنهاست ...برا یلیکه خ دیدونیو کنارتون باشه ..حتما م ادیب دیمواقع هم اجازه بد ی..گاه هیکاف دیباش

 گهیمثل شما پر کنه تا هرکس د یبا آدم قابل اعتماد شییتنها دمیم حیترج

چرا تمام تنش  دیپشتش روان شد و نفهم ی رهی...عرق از ت کردیتابستان را تجربه م یچله  ایسرد گو یهوا انیم

کجا آمده بود اعتماد از  نیبود ...ا بهیغر کیکه  یی...اعتماد به او ..او زدیمرد ازاعتماد حرف م نیآتش...ا یشدکوره 

 حال نزار افتاده بود  نی...اصال خودش چرا به ا گفتیبه او م نانشیو از اطم سپردیتنش را به او م ی؟چرا او وصله 

 توانست به افکارش مسلط شودو جواب محبت مرد را بدهد یسخت به

مکم رو ک دیتونی..مکنمینم غیکه در توانم باشه  در ییباشم   بازم تا جا قیحد ال نیتا ا کنمیفکر نم کهیوجود با

 من نداره یبرا یفرق ایبا پر انای...ک دیحساب کن

دختر  نیکه در ا یتیدختر قرص بود ...احساس مسعلو نیمرد از نگاهش دور ماند ...چقدر دلش به ا قیعم لبخند

 بود دهیکس ند چیبود بعد از مادرش در ه دهیجوان د

 

جنبه اش  یقلبش نشست و به قلب ب یودش را رها کرد ..دستش رومبل خ نیدم دست تر یو رو دیاز سر کش چادر

و در  ینیگوشه بنش هیمدت ها  خواهدیکه دلت م ییدگرگون بود ...از آن حالت ها بیکرد ...حالش عج یدهن کج

سرشان  یبچه ها  که اتاق را رو یدا....ص یفکر نکن یگرید زیبه چ زیچ کیو جز  یشو رهیخ یسکوت به گوشه ا

ه ب یبه خودش بدهد و سر و سامان یتکان نکهینداشت جز ا ی...چاره ا زدیگذاشته بودند تمرکز نداشته اش را بهم م

 من نکهیانداخت ...فکر ا زدندیچشمک م شیاتاق که برا یگوشه  یها دیبه خر ینگاه میبدهد ....ن دیها خر لونینا

هم به  یخانواده اش کم بود ..کسر ناوی..م کردیدار م حهیرا جرهم باشد غرورش  انایک برادر یشرمنده  دیبعد با

 بااو برداشته بود و یبود ...افسوس که زمانه سر ناسازگار زاریب گرانید یجمعشان اضافه شده بود ...از ترحم و دلسوز

نداشت  دینباشد وگرنه ترد زاریب یزیتااز چ گرفتیم یجد میتصم کی دیآمد ...با یآمد سرش م یاز هرچه بدش م

دست   شانیرفت ..جمع آور دهایمبل بلند کرد و سمت خر یجانش را از رو ی...به ناچار تن ب شودیبه همان دچار م
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آه از نهادش  کردیراکه باز م یلونیدرشان را باز کرد ...هر نا کیبه  کیزانو زد و  دهای...کنار خردیبوسیخودش را م

 یکرده بود ...برا یمرد چه فکر نی...واقعا ا افتی شدیم دیخر لونیا در نار زادیمرغ تا جان آدم ریش ز...ا شدیبلند م

 یافتاد :از ب نایحرف م ادیکرده بود ...نا خودآگاه به  دیچند ماه خر یکه خواهرش مهمان آنها بود به اندازه یچند روز

 هدیرا د شیشد ...در واقع او فداکار ی..چ کردیفکر م یزد ...چ یعی...لبخند وسنهینب یهمه فداکار نیاگه ا شهیعقل

 نیخاص خودش ا ی وهیباخبر شود تا به ش انیاز جر نایبود م یخودش جبران کرده بود کاف ی وهیبود و البته به ش

 ومرد  یبه زانو زد و بلند شد ...ضمن کار مدام حرف ها یبود ..دست دهیفا یمرد را سر زبانش بچرخاند...نشستن ب

 را قتیبود که نتوانسته بود حق یبه او داده بود را بارها بارها مرور کرد ...از خودش عصبان یچارکه از سر نا یجواب

آمد و  یخو شش نم گرانیکردن د دیوقت از ناام چیهمراهش بود ...ه شهیبود هم یچه اخالق بد نی..آخر ا دیبگو

 راحتتر بت یلیبگذارد ...اگر قدرت نه گفتن را داشت خ هیما گرانید یاز حد توانش برا شتریب شدیباعث م نیهم

 ستی. معلوم ن ستیخانه ن نیمهمان ا شتریب یکاش به مرد جوان گفته بود که چند روز یآمد ...ا یکنار م یزندگ

 یتن ب تیبا خودش کلنجار رفت و در نها ییجابجا نیوجود داشته باشد....تا آخر ییماندن وادامه دادن فردا یبرا

 را وسط آشپز خانه رها کرد ... شمقر

 یاه دیشام از جا بلندشد ...به لطف خر هیته یبه خودش دادبرا یبودپس تکان دهینرس جهیفکر کردن که به نت از

غول باز شود مش خشیگذاشت تا  نکیس یکباب لقمه را رو یبه گوشت چرخ کرده نبود ..بسته ها یازین گرید یکسر

سفره اش  انایداد در مقابل ک حیهم بود اما ترج ارشوریخ ی شهیها ش دیخر انیساالد شد ..هرچند م یآماده ساز

 تر باشد . نیرنگ

 

 

 

بود   بیاندازه پاک و نج یمعصوم و غرور دخترانه اش بد جور فکرش را مشغول کرده بود ...ب یبا آن چهره  دخترک

 و.....   

به دراز شدن داشت ...آنجور که دختر فکر و ذهنش را مشغول  لیتما یها گوش ایبه افکارش زد  .....گو یلبخند 

 ..کردینکته را گوش زد م نیهم یمعطل یکرده بود اگر احمد بود ب
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 یکارها دیدوباره پرواز داشت و با گریآسوده سمت خانه راند ...دوروز د یالیاحمد شد و باخ یمتلک ها الیخ یب

 تا با غرو لند احمد روبه رو نشود کردیم ستیدفتر را به صورت فشرده راست و ر

 

 

بود ...شب هارا تا  نیشب و آرامش و سکوتش را دوست داشت ..مادر و پدرش هم که زنده بودند کارش هم شهیهم

کوچ کرده  ارشیاز شهر و د ی...از وقتدادیهم گوش م یدر کنارش آهنگ ی...گاه کردیبود و مطالعه م داریوقت ب مهین

 گذشته یدلش هوا بیبه طور کل فراموش کرده بود ..اما امشب عج ایرا کنار گذاشته بود و  شیاز عادت ها یلیبود خ

و تمرکز  دنیشیاند یبود برا یو سکوت برقرار بود فرصت خوب تیرا کرده بود ..حال که بچه ها خواب بودند و امن

که  چقدر گذشت دیشده بود.....نفهم رهیخ یقطه او به ن زدیهدف ورق م یرا که مقابلش گذاشته بود ب یگرفتن...کتاب

 به دستش لیدرگوش و موبا یکه هندز فر یمرتب وارد سالن شد  در حال یبا سر و وضع انایبچه ها باز شد و ک اتاقدر 

 زد و جلو آمد یپگاه لبخند دنیبود ..به محض د

 پگاه جون؟ یداریب هنوز

 گفت: کردیه براندازش مک یکرد و در حال کیرا بهم نزد شیابروها پگاه

 ؟یدی...تو چرا نخواب برهی..خوابم نم آره

 دیکش رونیرا ب یزنان کنار دستش نشست و هندز فر لبخند

 اشاره کرد  ی..بعد به گوش زدمیبا دوستم حرف م داشتم

  دیپرس یشتریبا دقت ب پگاه

 یوشو گ دیشما مگه درس و کتاب ندار نمی؟اصال بب دارهیوقت شب ب نیکدووم دوسته که تا ا نیوقت شب؟بعد ا نیا

 دستتون دیریگیم

 را مثل بچه ها جلو داد و گفت شیلبها انایک

 گپ بزنم  دایگفتم با آ بردیشبه..خوابم نم هی نی...همش هم گهیجون ؟دعوانکن د پگاه
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 دا؟یآ

  شناستشیهم م ای...پر مهی...هم کالس گهید آره

 گرفت  یقینفس عم پگاه

 ه؟یچ یهنز فر آنوقت

 کرد شهی..چه م گهید میو ادامه داد ..چند بعد دیتر خند قی...بعد عمدمیزمان آهنگ گوش م هم

 چشم نگاهش کرد  یو از گوشه  دیرا بهم کش شیلب ها پگاه

از گردنش  ایپر ییوسط گذاشت ...موقع خم شدن گردنبد اهدا زیم یرا رو یو خم شد و گوش دینگاه او را فهم منظور

گردنش نشست ..با دشت پالک را  یرد نگاه اورا گرفت و به پالک رو انایآن نشست ...ک یاه پگاه روشد و نگ زانیآو

 تو بوده  قهیسل گفتیم یدوستش دارم ...پر یلیبه اسم خدا زد و گفت ...خ یباال آورد و لبخند زنان بوسه ا

  یدیرابا لبخند جواب داد و گفت :مبارکت باشه ..خوشحالم که پسند لبخندش

 تا آخر جشن یشد که خودت نتونست فیبه دلم نشست ...فقط ح شتریب یکی نیکه گرفتم ا ییکادوها یهمه  از

  ینیرو هم بب هیو بق یبمون

 بد شد  یلیکه حالم خ یدی....فهم شرمنده

سته ب طیگفت مح یپر یوقت یول یناراحت شدم به خدا ...دوست داشتم تا آخرش بمون یلیگفت ...خ زایچ هی ایپر آره

 به خاطر خودت ناراحت شدم  شتریب کنهیم تتیو عطر و ادکلن اذ

 او را نوازش داد و گفت یپشت دست صورت گندمگون و نمک با

 تند و تلخن یلیکه خ یی...فقط اونا ینه هر عطرو ادکلن البته

 واقعا متاسفم

 با منه و من بهش عادت کردم  شهیهم یضیمر نیا  یندار ی ری...تو که تقص یچ یبرا
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بود و  یبابت راض نینزده است..ته دلش از ا یآن روز حرف ی هیمعلوم بود برادرش راجع به قض انایک یگفته ها از

ا ر نایکه م نی...هم دینپرس یزیهم که آنروز آنقدر شوکه و نگران بود که چ اینزند ..پر یدادخودش هم حرف حیترج

 دینپرس یسو ال چیه گریاست و د دهیخواهرش رس ادیبه فر نایگمان کرد م دیکنار او د

زد و  یچرخ می...ن دیبه او بگو زدیبه برادرش م دیرا که با ییشمارد تا حرف ها متیکنارش بود فرصت را غن انایک حال

 سمتش نشست 

  میچند کلمه باهم حرف بزن یدار حوصله

 مشتاقانه گفت  انایک

 بهتر  نیاز ا ی...چاوهوم

 مکث کرد و گفت یدختر را در دستش گرفت و فشرد ...کم یها دست

 یبه من بد یقول هی خوامیم زمیعز نیبب

 ؟یباال رفت؟چ انایک یابروها

ش هارو پشت گو یکه سخت یباش یآنقدر قو یقول بد دیبا مینبود کتینزد یپر ایمن  یلیوقت بنا به دال هی اگه

 باشه یات فکر کن ندهیو فقط و فقط به درس و آ یبنداز

 دخترک مغموم شد  ی چهره

 د؟ینباش گهیپگاه جون؟مگه قراره د یگیم یچ

ماند اما  یخودش نم یجز عذاب وجدان برا یزیدختر چ نیکردن ا دیداد..از ناام رونیحبس شده اش را با صدا ب نفس

 روبه رو کند ...عزمش را جزم کرد ودر جوابش گفت تیاو را با واقع نکهینبود جز ا یچاره ا

  میینجایبه طور موقت ا یکه من و پر یانیجر در

 گفت  یرفته ا لیتحل یدخترک گرد شد وبا صدا یچشمها

  دونمیم
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 ناست؟یم یمتعلق به عمو نجایکه ا یدونیم

 آره

 خوادیبرگرده و خونه شو م خوادیم نایم ینفس گرفت و ادامه داد...خب حاال عمو بازهم

 کرد:پگاه جون ؟ شیمحزون صدا انایک

 نجایجاهم لطف کردن اجازه دادن از ا نی..تا هم میبد لیخونه رو تحو میزد و گفت ..ناچار شیبرا یمحزون لبخند

 یخودتو اماده کن دیو تو با مینیگروببیهم د مینتون شتریچند روز ب دیشا ی..گفتم که بدون میاستفاده کن

 د؟یریجامک

 ..هر جا که بشه ستین معلوم

  زیتبر یبرگرد یخوای...آره؟..نکنه م دیریاز تهران م یعنی

 کرد  یکوتاه ی خنده

 ریگ سال هی یسر پناه حداقل برا هی هی میکه بتون ییجا میری..ممیریمنطقه م نیاحتماال از ا یاونقدر دور ول گهید نه

  میاریب

 شهیم ی؟درسش چ یچ ی:پر دیشتابزده پرس انایک

 یپر یبرا یدنبال انتقال افتمیبعد ب شهیم یچ نمیبب دیبزرگه ...اول با خدا

 ؟ خورهیساله ؟به درسش لطمه م وسطه

 و گفت  دیسر او کش یرا خواهرانه رو دستش

 نکهیاز ا میدیهم د یروزه گار ی....تو به فکر خودت باش که اگه روز تهینباش ...هر جا بره درسش در الو یپر نگران

  رمیمجبور شدم تنهات بزارم عذاب وجدان نگ
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اش پنهان کرد ...پگاه  نهیچشم دخترک را پر کرد ..خودش را در آغوش او انداخت و سرش را در س یحلقه  اشک

 چیه بایکه تقر ییاو یاز آنها برا یدور ینوازشش کرد ...به راست گریاو حلقه کرد و بادست د یدستش را دور شانه 

 را چطور پرکند  شانیخال یدر نبودشان جا دانستیبود به آنها انس گرفته بود نم ینداشت کار سخت کس را

 

 

که پشت  یپگاه یجواب سالمش را دادو برا یپر انرژِ یسوار شد ...کسر یدندون ریز یباز کرد وبا سالم نیدرماش

و دختر  نهیچشم از آ دیچیپیکوچه م یکه از انتها یزد و حرکت کرد ..تازمان یبود بوق ستادهیسرشان مقابل در ا

 زهایچ یلیکرده بود که به خ دایپ یهفته و او فرصت خوب کیپشت سرش بر نداشت ...چند روز خواهرش شده بود 

که شب به شب  یمیگرم و صم یخانواده  کی.. خواستیآرام و جمع و جور م یزندگ کیدلش  حایفکر کند ...ترج

سربه سر هم بگذارند....البته دلش بچه هم  یآخر شبشان را دور هم بخورند و هر از گاه یادور هم جمع شوند وچ

که تمام دوران  نیو سکوت خسته شده بود ..از ا ییبهتر ...از تنها شتریچندتا .هرچه ب لکهب یکی...نه  خواستیم

رده ک ادیرا ز تشیفقط بار مسعول عشدفایگذرانده بود و بعد از آن حضور خواهر کوچک و ب ییرا را در تنها شینوجوان

بخورند حرف هم را بفهمند و مونس  گریکدیپشت سر هم باشند تا به درد  شیبود ناراحت بود ..دوست داشت بچه ها

شده بود  رشیدرگ بیعج یبودش ول دهیند شتریب یکه چند بار یهم باشند...به پگاه هم فکر کرده بود ..دختر

مثل او صبور و مقاوم بود  قایمادرش بود ...مادرش هم دق یدختر بود ازجنس آرامش ها نیکه در وجود ا ی...آرامش

بود که حالش  یدوروز یکیهم بسازد... تیساخته بود در واقع شیایرا که در رو یزندگ اودرکنار  توانستیم دی.....شا

را تجربه نکرده بود  یحس نیو خواستن ...مدت ها بود چن اقیحال خوب از جنس اشت کیخوب بود ... بیعج

تمام  شیدختر در زندگ نیا یروزها حضور ناگهان نیا یکه مادرش به رحمت خدا رفته بود ....ول ی..درست از زمان

شک  گفتیبه افکارش زد ...اگربا احمد از افکارش م یکرده بود...لبخند محو داریخوب گذشته را در او ب یحس ها

 را فراهم  حشیو موجبات تفر شودیم زشینداشت که تا مدت ها دست آو
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از حاال تنش را  دینداشت ...با ییمعنا ی...پس پنهان کار دیفهمیم دیکرد ...لبخندش کش آمد ..باالخره که با خواهد

دوره را پشت  نیرا دروازه تا ا یگریو د کردیگوشش را در م کی دی...با کردیاو چرب م یمتلک ها کهیت دنیشن یبرا

 نیماه از آخر کیعاشق شده است ..چراکه هنوز  دیگوو ب ستدیند سخت بود که مقابلش باسر بگذارد ...هرچ

حرف را در  نیباطل ....ا الیخ ی....زه خوردیمورد نگذشته بود ...هنوز جمله اش در ذهنش زنگ م نیصحبتشان در ا

ه ب ینگاه میگرفت و ن ی...نفس شدیم کینزد تیاو بود به واقع یاحمد گفته بود و حال حرف ها یمقابل تمسخر ها

 نیسوار شده بود تا ا یسابق فرق داشت ...از وقت طونیش یانایآمد...با ک یساکت به نظر م یادی..ز انداختخواهرش 

 کلمه هم حرف نزده بود  کی یلحظه حت

 وروجک؟ یساکت

 لبخند زد  جانیب انایک

  خوبم

 شده؟ ی...طوریچرا ساکت دمی..پرس ینگفتم بد منم

 نه

 حرف زدن نداره یشده..فقط سر کار خانم حوصله  یعنینه  نیا

ه ک تیپنهان کند ....درنها توانستی...ازبرادزش که نم دیرا سمت باال کش شیخمارش را به او دوخت و لبها یها چشم

 کرد  شیسمتش زد و صدا یچرخ می..ن دیمفهم

 داداش؟

 در جوابش دادو منتظر شد  یا دهیکش ی بله

 نرن نجایپگاه از ا اویپر میکن یکار هی شهینم

 که در ذهنش بود را به زبان ورد ی...برن ؟ کجا؟سوال دیاز سرش پر برق

 ؟ کجابرن

 کرد و گفت  زوونیلبش را آو انایک
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  شمیتنها م یلیناراحتم اگه برن من خ یلیبدن...خ لیها مجبورن خونه رو تحو ی...طفل گردهیداره برم نایم یعمو

داشت خراب  زیهمه چ کدفعهیبود ...چرا  دهیاش کش ندهیآ ینقشه برا یودش چه ؟خودش که کل...خ شدیتنها م او

 دیناراحت و بهت زده پرس شدیم

 نا؟یم یعمو

 گفت  حوصلهیکرده است ب فیاو تعر یبار برا کی نهارویا یهمه  کردیکه فکرم انایک

ها  یبرگرده و ابن طفل خوادی..حاال مننیداده که بش نایم یموقت عمو نجاروی..قبال گفتم که ا ستین ادتی.... گهید آره

 دنبال جا باشن  دیبا

 دیهدف پرس یشد ب ریدرگ فکرش

 کجا برگرده  از

 گفت  کالفه

 خوادیو خونشو م رانیبرگرده ا خوادیگفته بودم رفته خارج به بچه هاش سر بزنه ..حال م اه

 برن؟ خوانیم کجا

  دیشنیاورا نم یبود و حرف ها جیبرادرش گ ایمعترض نگاهش کرد ..گو انایک

 مینطقه برم نیاز ا میمجبور بش دیشا گفتیغصه دار بود..م یلیپگاه خ ی..طفل گفتمیداشتن که من به تو نم ییجا اگه

 که بتونه هر جا رفت به درسش ادامه بده رمیگیم یانتقال ی...بعدشم برا پر

 شتریاو ب ای..گو شدیپنبه م شیرشته ها یکه همه  رفتندی..اگرم شد یچ کردیفکر م یحالش گرفته شد ...چ قتایحق

ان او را خبر رفتنش نطوریکوتاه چه کرده بود که ا داریچند د نیبه به وجودشان وابسته شده بود ..معلوم نبود ا انایاز ک

 بهم رخته بود 

 در نظر ندارن؟ ییجا یمطمعن

دست و پا  نایم یرم به کمک خانواده  نجایدارن که بهشون جا بده ..ا ی..ک بنیشهر غر نیخدا تو ا یبابا بنده ها نه

 کرده بودن ...بعد ملتمسانه ادامه داد 
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  ارنیب ریجا گ هیخودمون  یکاینزد نیهم دونمیچه م ایکمکشون کن بمونن... شهیرو خدا اگه م داداش؟تو

که چقدر مشتاق  دیبه خواهرش بگو توانستیکاش م یسکوت کرد ...ا یکرد و چند لحظه ا یرا از هوا خال شیها هیر

 ماندن آنهاست 

آنقدر برادرش را قدرتمند  یول دانستیهمچنان منتظر جوابش بود ...علتش رانم انایشد ..ک یطوالن یکم سکوتش

 زد  شیکمکش حساب کند..مجدد صدا یرو تواندیم کردیکه حس م دیدیم

 داداش؟

 باشد نگاهش کرد و گفت دهیکه از خواب پر یکس مثل

  جانم

 به خودش گرفت  یرا کج کرد و حالت مظلوم گردنش

 ؟یتونیم

 ییبود ..اصال او به کنار خودش چه ؟..اگر توانا دهیکه تا بحال اورا ناتوان ند ی..به دختر دادیبه او م یچه جواب دیبا

 کنند  هیاو تک به یعمر زندگ کی یبرا خواستیم ییکمک به آنها را نداشت پس با چه ادعا

 کم فکر کنم  هی بذار

پس رفته اش رابه دست آورد با شوق  یبود که انرژ یجمله کاف کی نیو سرحال امد ...هم دیکش ینفس آسوده ا انایک

 گفت  ی شتریب

 ..  یچقدر خوشحالم کرد یدورت بگم ...اگه بدون یاله

 نگاهش کرد و گفت  یجد

 ندادم یقول چیبزار فکرکنم ..هنوز ه گفتم

 ممکنه نشه؟ یعنی.. وارفت

 تو کارش دخالت کنه؟ یکس شهیدوستت ناراحت نم نیا نمینه..اصال بگو بب دیآره شا دی...شاانایک دونمینم
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 باشه یراض دیکاره اس ..پگاه با چیه یپر

 ؟ شهی..ناراحت نم گمیپگاه م همون

 برادش نگاه کرد  یبه چهره  یشتریدقت ب با

 ؟یدار یفکر تو

 بهش داد یشنهادیحرفاست که بشه هر پ نیمغرورتر از ا دمیکه من د ینه؟چون دختر ای شهیو بگو ..ماول ت 

 گفت ینهفته است با خوشحال یفکر شیبرادرش در پس حرفها کردیکه حس م انایک

لده قلقشو ب نای..م رمیکمک بگ تونمیهم م نایتازه از م گمیکرد ...اصال خودم بهش م شیراض شهیناراحت بشه م اگرم

 کنه شیچطور راض دونهی..م

 یدختر بچه  کیخودش با او صحبت کند ..جلو انداختن  یبهتر بود قبل از هرکس دیفکر کرد ...شل یکم یکسر

به  شتریبوده ممکن است ب یحام  کی شهیندارد و خودش هم هیقض نیدر ا ینقش چیکه ه یدوست ایهفده ساله 

 غرور او لطمه بزند

 یازش دار یزیچ یآدرس

 پگاه؟  ای ی؟پریک دیپرس متعجب

 کارست ..منظورم پگاهه؟ چیه یپر یاخم نگاهش کرد ...مگه نگفت با

 یکه خودت بلد خونشون

ت بعد اگه خواس انهی کنهیمطمعن شم قبول م دیکه بشه تنها باهاش صحبت کرد ...اول با ییجا اینه ..محل کار  خونه

  ذارهیم انیرو در جر هیخودش بق

 بگم تونمیم ی...ولدمیشن یوقت نرفتم ...اونم از دهن پر چیه یمحل کارش دارم ول آدرس

 ؟یزیچ هی..آدرس بده ...فقط  خوبه

 منتظر نگاهش کرد انایک
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 ؟یچ

 باشه؟ یگینم یچیکس ه  چیخودمون بمونه تا با خودش حرف بزنم ...به ه نیحرفا ب نیا

 باز شد  انایک یو رو رنگ

 ینگم تا خودت بگ یچیه دمیم قول

 بدونه یزینخواد خواهرشم چ دیچون شا یبه پر یحت

 گردن کج کرد و گفت  یرا رو سرش

  یبه پر یحت

 خواهرش شکوفاشد یمرد از ذوق و رفتار بچه گانه  لبخند

 دختر خوب  نیآفر

 نسبت به قبل گفت  یبهتر هیراست نشست و با روح انایک

  یکنینم غیدر ادیازت برب اگه دونستمیدرد نکنه داداش ...م دستت

 اشاره اش را سمت او به خنده تکان دادو گفت انگشت

 گفتم ....گفتم شابد بتونم ..قول ندادم  ینره چ ادتیدختر .. یآ یآ

 خودش زد به اون راه و گفت  انایک

  یتونیم حتما

 لب زمزمه کرد  ریکه از جانب پگاه در دلش افتاده بود ز یدینگاهش را به روبه رو داد و با تر مرد

 وارم دیام
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ات درهم و حرک یکلمه باالناز صحبت کند ..با اخم ها کی شدیدهانش باز نم یبود که حت یحوصله و عصبان یب آنقدر

 نی..اگذردیدر دلش چه م دانستیچه م ی...کس  دیخودش را مشغول کرده بود وتا بتواند بر حال بدش فاعق آ یعصب

 گذاشتیدهن به دهن م یبا هر کس و ناکس دیاگرفتن حقش ب یود و آنوقت برادورش را گرفته ب یهمه گرفتار

 یگفته بود گرفتارم و رو یبود ...وقت ختهیبهم ر شیکل ذهنش را با حرف ها یچاک و دهن سر صبح ی...مردک ب

داده بود و در جوابش گفته بود ..همه گرفتارن  لشیتحو یچندش آور یحقوقم حساب باز کردم خنده  الیبه ر الیر

ند چ یبرا یازیهم هست درضمن پولشم نقده و ن یا گهیپر درآمد تر د یکارا کنهینم تیراض نجایا طیخانم ...اگه شرا

صفت  یب یسر آن منصور ری..همه اش زخوردیحرف از کجا آب م نیا دانستی...خوب م یغاز اعصاب خودتو خرد کن

ه ناقابل هم ک ونیلیم کیرا واسطه کرده است ...اصال از کجا معلوم همان  گرید یکی دهینرس جهیبه نتاست ...خودش 

تا به زانو درآمده وتن به خواسته نامربوطش بدهد  کردندیبهانه دست به سرش م نیدرخواست کرده بود به هم

که کارگرها تک و توک  یبعد از نهار زماننهار هم همراه بچه ها نرفت ... یبرا ی...آنقدر ناراحت و آشوب بود که حت

 با همان لبخند چندش آور آمد  یاحمد شدندیوارد سالن م

 ناهار خانم محتشم  نینرفت

قواره اش کند تا بار آخرش  یزرد و ب یمشت نثار دندان ها کی خواستی..دلش مخوردیمرد بهم م نیاز ا حالش

 ...    اوردیرا به زبان ب یزیرا باز کند و هر چ فشیباشددهان کث

 نبودم.. گرسنه

اربابش چه  یبرا ینگاه کردنش هم کفاره داشت...مردک محض خوش رقص یچهره حت نی...ا کردیصورتش نگاه نم به

  کردیکارها که نم

 کارت دارم؟ یچ یپرسینم

 بپرسم؟ دیمن با یکار دار شما

 دختر؟  یچقدر بد قلق تو

 نگاهش کرد  غضبناک

 دادمیم تونیحرمت سن و سالتون دارم وگرنه همون صبح جواب گستاخ گمینم یزیآقا ...اگه چ دیباش مودب

 و ادامه داد دیصدا خند با
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 یدیجواب م یزیچ هیبگم  ی...هرچ یاریکه نم کمم

کم  هی..نهیهم ارمیبه زبان ب تونمیکه م ییجمله ها نیکه ازتون تشکر کنم ...در حال حاضر مودبانه تر دیندار توقع

 بشه بتونینص نمیهم دمیبگذره قول نم

 باال بردو گفت  میرا به تسل شیدستها

که باحفظ همان  ینگاهش کرد و در حال طنتی...سپس با ش گمینشدم ..خودم م ریباشه ....هنوز از جونم س باشه

 ها گذاشت و گفت  قیکنار شق دانگشتیکشیاعصابش سو هان م یرو هیلبخند کر

  یشد بمون لیکه تعط یدیگفت تول یمنصور

 خوادیم نکهیخنده اش راحفظ کرد و ادامه داد...نترس دختر ...مثل ا یوحشتناک درشت شد ..احمد شیها چشم

حرفاتو بهش  یتحت فشار یلیفکر کردم خ یشد یدرخواستت صحبت کنه ...راستش صبح که عصبان یدرباره 

 اثر بده بیبه درخواستت ترت خوادیمنتقل کردم...فکر کنم م

  دیپرس دیوحشت نگاهش کم شد و به جاش با ترد از

 بود دواریام شهی...نم هیخال هیحسابا خال نیکه گفت شما

 باال انداخت و گفت  یا شانه

 هی ستین میبعد زیداشته باشن که البته چ یدرخواست شما موجود یبه اندازه  دیگفتن...شا نیبگم ...به منم هم یچ

 نکنه  ینگر ندهیآ تونهیکه نم یبزرگ نیبه ا یدیتول

 شیاسر تا پ دیخانم سالن ترک کرد ...ترد دیمرددش را به اوداد ..مرد لبخندش را تکرار کرد و با گفتن موفق باش نگاه

استه ...چرا خو گرفتیم دهیحرفش را ند دادویاثر نم بیترت نکهیا ای ماندیو م کردیم نانیاطم دیبا ایرا گرفته بود ..آ

انداخت اما در طول  یفکر ترس را به جانش م نیزد؟این حاال با او حرف نمیبماند ؟چرا هم یدیتول یلیبود بعد از تعط

 هشیبود ..در واقع هم دهیاز او ند یزیکه پشت سرش بود چ ییحرفها یکار کرده بود باتوجه به همه  نجایکه ا یمدت

الناز هم بارها  یحت زدیتفکرات را پس م  نیکه ا کردیانه با کارگر ها برخورد مدرهم بود و طلبکار شیآنقدر اخم ها

 ایبر سرش کند ..برود  ی...مانده بود چه خاک کشاندیکار نم طیرا به مح شیها یوقت کثافت کار چیگفته بود که ه

  شدیحل م شیمشکل مال دیشا ماندیاحساسش بر عقلش کرد...پناه برخدا م تیبماند ...انقدر دل دل کرد کرد که نها
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 دیدم رفتن مردد پرس الناز

 من بمونم  یخواینم یمطمعن

 یدر مقابل کارگر ها یمنصور دانستیبود ..خصوصا که م زاریدلش به ماندن او رضا بود اما از مزاحمت هم ب هرچند

 کنند یتوقع نیکه آن ها هم فردا چن زندینم یحرف گرید

باال رساند ...چراغ اتاق  یتر خودش را به طبقه  نیسنگ یو نفس ها نینگس یشد با گام ها یکه خال یدیتول

که  یراه نیبهتر است از هم دیکرد...فکر کرد شا ستیا یگرفت ولحظه ا یقیروشن بود ...پشت در نفس عم یمنصور

درست است  زیکرد که چه چ یفکر  م نیا بهومستاصل  دیرا بزند.صورتش را درهم کش زیهمه چ دیآمده بر گرددو ق

 خارج شد  یغلط که ناگهان در اتاق باز شد و احمد زیو چه چ

 شیپ دینبود و با یراه برگشت گریاش حبس شد و تحت عمل انجام شده قرار گرفت...د نهیدر س نفس

 زد و به داخل اشاره زد  یدار  یلبخند معن ی...احمدرفتیم

 منتظرن

 به در واردشد یگفت و با ترس از او رو گرفت و با تقه ا یا بله

 سالم کرد  ریو او سربه ز ستادیبه استقبالش ا یمنصور

 گفت ری..امتناع کرد و همانطور سربه ز ندیبراندازش کرد و تعارف کرد که بنش یکم یمنصور

  دیکارم داشت  نکهی....مثل ا ممنون

 بود گفت زیم یرو شیکه دست ها ینشست و در حال یصندل یباال انداخت و رو ییابرو یمنصور

 دیندار لیام م یزیچ حتما

 گفت  محکم

 نطورهیهم
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 گهیسر اصل مطلب د میبر پس

 قایدق

 یجوابم بد یو کلمه ا یستیوا خیطور س نیتا آخر هم یخوایم

 تر گفت یجد

 برم  دیسر اصل مطلب ..من کار دارم با دیزودتر بر لطفا

 در سکوت نگاهش کرد .. یدادو اندک یاش را به صندل هیتک یمنصور

 ؟ نیو گرفتار دیدار یمال ازین دمیشن یاحمد از

 بله

 رد شده درسته نیهم که کرد یوام یتقاضا

  میندار ی...گفتن موجود بله

 مجدد سکوت کرد ...انگار قصد داشت جانش رابه لب برساند...سپس گفت یمنصور

  کنمیحل م تونیقبول ...من مشکل مال باشه

 نشست یصورت خندان منصور یباال آمد و رو ناخواسته نگاهش

 دیگیم یجد

  بله

 اوردیچطور کلمات را به زبان ب دانستیکه.....آنقدر ذوق کرده بود که نم دیشما حاضر یعنی

که خودکارش  یکنار آمد ...قدم زنان سمتش رفت ودر حال زشیبلند شد و از پشت م شیلبخند به لب از جا یمنصور

 :فقط... ستادوگفتیاش ا یقدم کیدر  چرخاندیانگشتانش م نیرا ب
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را به  شیجا شیپ هیچند ثان یهزار حرف پشت سر داشته باشد تمام شاد تواندیفقط م نیذهنش آمد ا فقط؟در

 منتظر داد ینگاه

 ادامه داد یمنصور

 و روش کرده  ریتو ز یکه بد جور هوا یرو بد نوایدل ب نیو جواب ا نییپا یایب طونیاز خر ش دیبا

...در جا دستش باال آمد  کردیخودش شک م یبه پاک دادیحرف او گوش م یو به ادامه  ماندیم گرید یلحظه  کی اگر

که  رفتیم نییصورت او نشست و به سرعت عقب گرد زد و از اتاق خارج شد ..پله ها را چنان باسرعت پا یو رو

بود که  ریمردک آنقدر دلگ یو حرفها شود ...از حماقت خودش نیبخورد و نقش زم یهرآن ممکن بود سکندر

 دنیشروع به دو یباران یهوا ریزد و ز رونیب یدیشده است ...از در تول یصور ت جار یاشکش به پهنا یک دینفهم

 ینفسش به شماره افتاد ..هوا دیکه دو یبود چند قدم کینسبتا بار یکوچه  هیدر اواسط  یدیتول یکرد ...درخروج

فرارش را ببندند....اواسط کوچه مقاومتش را از  یدست به دست هم داده بودند که پا ی ماریو ب تیسرد و عصبان

آمد  یباال م یبه سخت شیگذاشت ...نفس ها نهیس یقفسه  یزد و دستش را رو هیتک یواری...به د ستادیدست داد و ا

و آهسته آهسته قدم  رفتگ واری...دستش را به د ردیکمک بگ یکه الاقل از کس زدیو در کوچه پرنده هم پر نم

اش جان دار تر  نهیس ی...خس خس هاشدیم یاز خودش و حماقتش عصبان شتریب داشتیکه برم یبرداشت..هر گام

 یاهیبه صورتش خورد و تعادلش را از دست داد چشمش س یمحکم یلیشد و س دهیهوا دستش کش یکه ب شدیم

 اقتیل یب یعوض یکشاند ...دختره  یم یدیتول متکه اورا س دیرا د یازاشک منصور یرفت و در پشت پرده ا

آواره...تمام توان نداشته اش را جمع  یگدا گشنه  یکنیم یپاک یمن ادعا یحاال ...برا یکنی...دست رو من بلند م

حرص کرده به  یمنصور یآدم هرزه  هیگفت :ولم کن کثافت ...تو  دویثمر از دست او کش یکرد دستش را هرجند ب

 چسباندش و دستش راباال برد  رپشت س وارید

 سرش یباال یدوم شد که دست منصور یلیرا محکم بست و منتظر س شی...چشمها ونهید یپاپت یشو دختره  خفه

روبه رو را نداشت  یصحنه  لی...فرصت تحلدید یکسر رومندیکرد ...چشم باز کرد ومچ دست اورا در دستان ن ستیا

 ...مرد رتیغ یشرف ب یصورتش کرد ...ب ی هروان یچسباند و مشت واریا به در یمنصور هیاز ثان یدر کسر ی...کسر

د از نتوان یبود که منصور یو قو دهیتکرارشد ..آنقدر ورز شیبار مشت ها نیحرف چند نیاگه نکشمت...وبا ا ستمین

 واریاش بود از د نهیس یدستش به قفسه  کیکه  یدستش جان سالم به در ببرد ...پگاه ناتوان و درمانده درحال ریز

 گفت ریمقطع و نفس گ ی...باکلمات دیکت اورا چسب نیلبه آست یتکند و وبه سخ
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 به ی...خوا...خوا...نتوانست ادامه دهد و دستش از لباس او افتادو خم شد ...کسرشیولش ...کن ...کشت ...کش..کشت  

باال آمد و ادامه  یسر پگاه کم...خشم کل صورتش را گرفته بود .... دیکش یخودش آمد و دست از منصور

 ... کنمیداد..خواهش م

 که صورتش غرق خون شده بود برگشت و انگشت اشاره اش را باال برد یغضبناک سمت منصور یکسر

نبال پگاه گرفت و د نیرحمانه لبه آست ی...بعد خم شد و بینیبیحاال م کنمیم چارتیکارم باهات تموم نشده ....ب هنوز

 یداص یحت گری..د شدیم دهیبه دنبالش کش رفتیهوا راه م یرو ایرمق وتلو تلو خوران کو ی...دختر ب دیخودش کش

به زنده ماندن  را از دست  دشیوام رفتیم یاهیساش هم قطع شده بود...کم کم چشمانش روبه  نهیخس خس س

و  دور زد نیماش عیهل دادتو ...سر بایباز کرد و دختر را تقر نیکوچه پارک کرده بود ...در ماش یرا انتها نیماش دادیم

را از  فشیک عی...سر دیدعوا ند یبرا یبود که فرصت میسوارشد و درش را محکم بست....حال روز دخترک آنقدر وخ

خارج کرد و مقابل دهانش گرفت و سه بار استفاده کرد....کم کم  فیرا از داخل ک یو اسپر دیشانه اش کش یرو

تالطم آرام گرفت  یقیاش بعد از دقا نهی...س دیرا به جان خر دنیشد و لذت نفس کش شیها هیوارد ر ژنیاکس

مرگ برگشته بود و دلش ساعت ها  ازبود .. ینیریداد و چشم بست...چه حس ش هیتک یصندل ی...سرش را به پشت

  دیطلبیآرامش م

 دیاز حالش مطمعن شد پرس یگرفت  وقت یدر عالم خشم نفس راحت یکسر

 بود؟ یک

مرد و پرسش طلبکارانه اش موجب شد سرش را بلند  نیحضور ا یمزاحمش نشود ول یبخوابد و کس خواستیم دلش

 کند

 دیرمق نگاهش کرد و پرس یب

 د؟یکنیکار م یچ نجایا شما

 :دیقصد کوتا آمدن نداشت..محکمتر پرس ایگو مرد

 بود یک

 یدیتول ریکرد وگفت:مد ریز کالمش دخترک را سر به تحکم
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د ش یبود م دهیکه د یبپرسد ...باتوجه به صحنه ا یگریالزم نبود سوال د دیمرد از حرص بهم فشرده شد...شا یلبها

 داد از زبان خود او بشنود حیو ترج اوردیحال تاب ن نیدر شرف وقوع بوده است ..باا یحدس زد چه اتفاق

 بود؟ یحسابش چ حرف

حضورش مانع لکه دار شدن نجابتش شده  یلیمرد فرشته نجاتش بود و به هر دل نیمحزون دختر باال آمد ...ا چشمان

 بود ...پس احترامش واجب بود...

 من کنان گفت من

 جواب ندم شهیم

 نه

 . گفتیبه او چه م دیو گفت :نه ...حال با دینگاهش را د التماس

 کنمیم خواهش

 دیرسوار سوالش را پ دیتاک نباریا

 بود؟ یحسابش چ حرف

 است امدهیلحظه آرامش به او ن کیخودش فکر کرد چرا  با

 جواب بدم مجبورم

 نکن شک

 ندم  واگه

 شهی...آنوقت برات گرون تموم م فهممیم خودم

ه ب یریچه توف دانستیبه او داشت ؟به فرض هم که م یمسعله حساس بود ؟چه ربط نیمرد نسبت به ا نیچرا ا اصال

..دهان باز کرد و  زدیبر رونیرا ب زیکوتاه دلش را سفره کند و همه چ داریکه به صرف چند د شدیحالش داشت ..نم

  دیپرس
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 ؟  دیکنیکار م یچ نجایشما ا دیبگ شهیم د؟اصالیبدون دیاصرار دار چرا

 دیغر شیدندان ها یدختر جمع شد ..از ال یکه شانه ها ینگاهش کرد طور غبضبناک

 ن بدهم جواب

سخت بود  شیسوال برا نی..جواب دادن به ادیبرد تا از نگاه او در امان باشد ..چانه اش نامحسوس لرز ریرا ز سرش

 ول کن نبود گرفتیشده بود وتا جواب نم چشیکه بدجور پا پ یا بهی...غر بهیغر کی..آن هم در حضور 

 اش نگم هیبق گهیکه د دیخواستش نامربوط بود ...اجازه بد در

 ؟ چرا

  و نگاهش کند اوردیخودش اجازه داد تا سرش را باال ب به

 ؟یچ چرا

 ست؟ین یصاحبش آدم درست یدونیم یوقت یکنیکار م ییجا نیهمچ چرا

 .. بردیسوال م ری...چرا مدام غرورش را ز داشتیمرد دست از سرش بر نم نیا چرا

 اش را پراز هوا کردو گفت  نهیس

 ..یسر ناچار از

و نه مدرکت تو دستته  ینه پارت ینه پول دار یدهد...وقت حیتوض شتریکرد ب دایپ یفرصت دیکه دمرد را  سکوت

 ..یبزن یبه هر در یاریو کم ن یریسرتو باال بگ نکهیا یبرا یمجبور

ترحم  ینگاهش شد ..در عمق نگاه مرد سرزنش و غضب و حت ریکرد ...بازهم درگ ینیصورتش سنگ یمرد رو نگاه

 را جهت مخالف چرخاندو گفت دوسرشی..نگاهش را دزد دیفهمینگاه را نم نیا ینبود ...گنگ بود ..معن

 هم هست؟ یا گهید سوال

 داد..حال هردو دگرگون و ناشناخته بود  ابانینگاهش را از او گرفت و به خ ینگرفت ...کسر یجواب

 دیفضا بود پرس ینیسنگ ینده پر کن شانینفس ها یسکوت که تنها صدا یقیبعد از دقا  
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  ردیسوال را بگ نیکه جواب ا دانستیچرخاند ..حق خودش م ی..سرش را کامل سمت کسردیشما جواب من بد حاال

 شد ؟ داتونیاز کجا پ هوی؟ دیکار داشت یچ نجایا

 داد و نگاه از روبه رو گرفت و به او داد تیرضا یکسر

 میحرف بزن دیبا

  دیدرهم کش یرا پرسش شیابروها

 مورد؟ درچه

 که بشه حرف زد ییجا میرینه ...م نجای...اما  ا گمیم

 شه؟ینم نجایا

 واضح نبود؟ حرفم

ست را به د ارشیشود و اخت میتسل ایجا حرفش را بزند  نیواضح نبود و بهتر هم گفتی؟م گفتیدرجوابش چه م دیبا

پگاه زنگ خورد و فرصت   ید و هم زمان گوشحرکت کر چیدستش سمت سو دیتعلل اورا که د یاو بدهد ...کسر

اسم  دنی..صحفه اش را که باال آورد از د دیکش رونیرا ب یبرد و گوش فشیجواب دادن را از او گرفت ...دست داخل ک

متوحش او چشم دوخت ...هنور دست  یکرد و به چهره  ستیهمانجا ا ی..دست کسر دیرنگ از رخش پر یمنصور

شد ...بهت زده به مرد کنار دستش نگاه  دهیاز دستش کش یقطع تماس را لمس نکرده بود که گوش کونیلرزانش آ

  دیکرد و پرس

 ؟ هیچه کار نیا

 دیپرس نیهمانطور که به صحفه زل زده بود خشمگ یکسر

 خودشه؟

 ؟یشکوه یکرد:آقا شیصدا معترض

 گفت  یبلند تر یصدا با
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 خودشه؟ دمیپرس

  کنمیکند عاجزانه لب زد ..خواهش م ریباز او را در گ خواستیشده بود ..دلش نم عاجز

از  شد جادیکه ا یوحشتناک ی...از صدادیشد و در بهم کوب ادهیباز کرد و پ نیتوجه به التماسش در ماش یب یکسر

.آب .. گفتیم ییزهایچ دواریو تهد کردیم نییرا باال و پا نیدوخت که قدم زنان طول ماش ییو چشم به کسر دیجاپر

..چند  کردیم شتریو ترسش را ب دیرس یهم م اخلبه د یکسر ادیفر یصدا یدهانش از ترس خشک شده بود ...گاه

بزند  یشود و حرف ادهیزد ..جرات نداشت پ هیتک نیماش یبه بدنه  نهیدست به س یبعد تماس قطع شد و کسر قهیدق

بود امروزش ...آن از  یخوردن نداشت ...چه روز نحستکان  الیهم چنان خ یو کسر کردی...انتظار داشت خفه اش م

داد...لحظات شکنجه  صیاخالق خوب و بدش را ازهم تشخ شدیمرد مرموز که نم نیهم از ا نیصفت و ا یب یمنصور

را  یزیرا باال آورد وچ ی..سپس گوش ستادیتنه اش را گرفت و صاف ا یکسر تایکه نها گذاشتیرا پشت سر م یآور

و  دادیاجازه اش جواب تلفن اورا م یب نکهیدرک کند ..ا توانستی...حرکاتش را نم دیفهمیمرد را نم نیوارد کرد ...ا

باز شد و حجم  نی...در ماش کردیرا بدون اجازه از صاحبش وارد م ییزهایاو فرو برده بود و چ یحال سرش را در گوش

را سمتش گرفت ....هنوز هم از کا راو شوکه  یجابجا شدو گوش یصندل یرو یسرد وارد شد ...کسر یاز هوا یادیز

کردم ....در  ویاستارت زد و گفت :شمارمو برات س یمعطل یب یرا گرفت ...کسر یو گوش دبر شیبود ..دستش را پ

 نداره تیامن ینجوریرمز بذار...ا تیگوش یضمن برا 

 نیمرد بدهد ...ماش نیا لیرا تحو یرا سرهم کند و جمله ا یچه کلمات دانستیبهم دوخته شده بود و نم شیها لب

 نگید یکه باز صدا شدیهمچنان در مشتش فشرده م ی...گوش ندیحرکت کرد و او مجبور شد برگردد و صاف بنش

را  شامیبود پ یکسر نیذره ب ریکه ز ییبلند شد ..واقعا از نگاه کردن به صفحه اش وحشت داشت اما از آنجا نگشید

 باز کرد 

 آمده بود  شیمضمون برا نیبه ا یراز جانب منصو یامیپ

 نم ک تیراض دمیقول م یریگیچند م یسرت بلند بود....فقط بگو ساعت ری...ز یکردیم ینبود جفتک پرون خودیب

پرتاب کرد  فشیرا داخل ک ینشدن مجدد گوش دهیچشمش را پر کرد و از ترس قاپ یبهتربود ...اشک حلقه  مردیم

شد ..آنقدر احساس  رهیخ رونیرا به لبش چسباند و به ب شیداد وانگشت ها هیتک نیماش ی شهی.آرنجش را به ش

 نگاهش یهر از گاه ی...کسر کردیفکر م شیها یو به بد بخت ختیریصدا اشک م یکه حد نداشت ...ب کردیحقارت م

  کردیچرا حس و حالش را درک م دانستیو نم کردیم
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 را متوجه کرد  یلرزانش کسر یصدا

 نکردم یاشتباه چیه من

 پرسشگر نگاهش کرد یکسر

  هیچ منظورت

مردم راجع بهت فکر بد  یاجازه بد دینبا گفتیم شهیو براق ادامه داد...پدرم هم سیچرخاند و با آن نگاه خ یسر

کنم  یزندگ ینطوریکردم هم یسع شهیکنن ..منم هم داینکن که مردم نسبت به تو سوءظن پ یوقت کار چیکنن ...ه

 طیشرا نیدر بدتر یوقت پامو کج نذاشتم ..حت چی....ه

 مطمعن و محکم گفت  یلیخ یکسر

  دونمیم

 زد و دلش آرام گرفت یگفتنش چقدر به دلش نشست ...پس اورا باور داشت..لبخند محو دونمیم نیا

  نیکه زود قضاوتم نکرد ممنون

 ایر یب یلیکه در مقابل چشمانش خ یخترقضاوتش کند ...ان هم د توانستیزد و نگاه از او گرفت ..مگر م یکجخند

انجام داده بود ...خواهر سر در گمش را  یمجروح تصادف ینشسته بود و  هر آنچه از دستش آمده بود برا نیزم یرو

خبر  یفرشته بود هرچند خودش ب کیبدون شک  خترد نیکرده بود و پناهش داده بود ..ا تیشب حما یها مهیدر ن

اش  هیسر ما یزن نجابتش همه  کی ینگران قضاوت و برداشت او باشد ..برا دادیحال به او حق م نیبود ...با ا

 ... شدیمحسوب م

گاه داشتند و پ ازیسکوت ن نی...هردو به ا دادیبرقرار شده بود به هردو فرصت تفکر و تمرکز م نشانیکه ب یسکوت

 ... گریاز هر کس د شتریب

 و روبه اوگفت  نگه داشت ابانیرا کنار خ نیماش

  نمتیبب
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که در  یریضما یشده است و حت یخودمان یلیخ یاز آن اتفاق به بعد کسر کردی...حس م دیدختر سمتش چرخ سر

 خود یبودن لحنش هم که جا ی..دستور دهدیخطاب قرار م ییمفرد است و شخص او را به تنها بردیکلماتش به کار م

 داشت

 را چرخاند و نگاه به نگاهش داد سرش

 لب زمزمه کرد ریراست صورت او را نگاه کرد و دندان بهم فشردو ز مهیبادقت ن یکسر

  یعوض ی کهیمرت

 با چشم نشانه یرا که کسر ییگونه اش نشست ..درست جا یدستش رو اریاخت یاز رفتار او ب جیسردر گم و گ پگاه

 رفته بود

 شده؟  یزیچ

 که؟ کنهیت مونده....درد نمدستش رو صورت رد

 اش را خارج کردو مقابل صورتش گرفت یبیج ی نهیآ فشیدرشت شد و برگشت و از داخل ک چشمانش

سر  فیرا داخل ک نهینثارش کرد و آ یلب لعنت ری..ز زدیم یانگشتان خود نامردش بود که به قرمز یبا او بود ...جا حق

 نیشو تا به وقتش به حساب ا ادهیخب فعال پ یلیو گفت :خ دیکش یتکان داد و پوف کال فه ا یسر یداد...کسر

 کفتارم برسم 

 دوباره به صدا آمد..به در اشاره کرد و گفت  یصورتش بود که کسر یقرمز ریگ هنوزدر

  ی..چرا معطل باشمام

سبب شد  رونیسرد ب یکه شد هوا ادهینشست ...پ رهیدستگ یبود و دستش به اطاعت از او رو یبه کسر نگاهش

رو اشاره  ادهیرا دور زد و با دست سمت پ نیماش یاو بماند ...کسر یو منتظر فرمان بعد ردیخودش را در آغوش بگ

  میکردو گفت:بر

و مرد مقابلش  دانستیبودنش را نم نجای...هنوز علت ادیشاپ مدرن رس یکاف کیرد نگاه او را گرفت و به  نگاهش

 یاخویدستش را با فاصله پشت او قرار داد و گفت :اگه امکان داره زودتر ..نم یرکرده بود...کس اریهم که سکوت اخت
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اه که او اشاره کرده بود ر یرا گرفت و به سمت شیگام ها اریکالمش اخت یلبش و شوخ ی...لبخند رو میببند لیکه قند

 افتاد 

 لیشاپ قرار داشت نشستند ...همچنان مغزش در حال تحل یکاف یدونفره که درست پشت پنجره  زیم کی پشت

 حرکات اوبود که با دست منو را سمتش هول داد و گفت 

 بهتر ه ...انتخاب کن  ینباش کاریب

 خورمینم یزیسر داد و گفت :ممنون چ زیم یکرد و با نوک انگشت منو را رو یبه کسر یبه منو و نگاه ینگاه

صورتش زوم کرد ..سپس خم شد و منو را برداشت و گفت ...باشه  یو رو دیرهم کشرا د شیابروها ها نینماد یکسر

 ..دمیخودم سفارش م قهیپس به سل

  دیکردن آن بود که پگاه پرس نییرا مقابلش باز کرد و در حال باال و پا منو

 م؟یینجایچر ا ا دیبگ شهیم

 منو نگاهش کرد و گفت  یباال از

 م بعد نکن ...بذار اول سفارش بد عجله

 زد  هیتک یبه صندل یعصب یو البته کم نهیدست به س پگاه

شاپ بود کنار  یکه مختص کاف ییبا لباس ها یدستش را باال آورد و چند لحظه بعد پسر جوان و خوش پوش یکسر

لطفا ...پسر جوان به پگاه اشاره کرد و  یشکالت کیمنو را مقابلش گرفت و گفت قهوه همراه با ک یآمد ...کسر زیم

زد  یتطنیلبخند پر از ش ینه تکان داد که کسر عالمتدارند ...پگاه سرش را به  لیم ی..سرکارخانم چدیمودبانه پرس

 هردو لطفا یو گفت برا

  دیمجدد پرس جوانک

و  ردی ریاو با اخم سرش را ز ی از رفتار خودسرانه تیاو نشست ...دختر باعصبان یرو یشکر ؟بازهم نگاه کسر ای ریش

 بالبخند گفت  یکسر

 لطفا ریش
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 جوان که رفت پگاه معترض گفت مرد

 دهیم یکارا چه معن نیا

 ینگاه احساس کالفگ نیا ریو ز دیکاو یشد ...بازهم نگاه گستاخش جز به جز صورت دختر را م قیعم لبخندش

  کردیم

...کمتر  بردیدخترانه اش لذت م یای..از معذب بودن و حدیقفل کرد و خودش را جلو کش زیم یدستانش را رو یکسر

از ب یو التهاب و نگران یدر اوج خستگ یدختر حت نیا یروبه رو شود ...چهره  یناب یصحنه  نیآمده بود با همچ شیپ

 بود بایهم ز

 یمن بخورم تو نگاه کن شهینم

 در هم نگاهش کرد و گفت  یاخم ها با

 ندارم  هیقض نیبا ا یمشکل نم

 دارم من

 او حرصش گرفت  ییاز زور گو پگاه

 شهینگران م ستمین نهیبب ادیب ایبرم خونه ...پر دیسر اصل مطلب ...با دیزودتر بر شهیم

بپرسد :چند  خواستیدلش م یلیتفاوت از کنارش گذشت ...خ یو ب دیرا د تیهمه احساس مسعو ل نیا شدیم

 حرف مصادف بود فرارش ..پس گفت نیشک ا یب یسالته...ول

   یایم ریزنگ بزن بگو د بهش

 میندار تلفن

 دیپرس متعجب

 هم وجو داشت داشت که تلفن نداشته باشد یخانه ا د؟مگریندار
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قطع تلفن از طرف  نیهم شمیکی... افتهیاتفاقا براش م یلیاز سکنه اس خ یخال یکه مدت یخونه ا عتای..طب بله

 مخابراته ..

فرصت نکردم دنبال وصل  میهم که ما ساکن شد یباال رفت ..پگاه ادامه داد از وقت دنیفهم یبه معنا یکسر یابروها

 افتمیکردنش ب

 گفت طنتیزد و با ش ییلبخند دندان نما یکسر

 یافتیالزم نباشه دنبالش ب گهیکنم د فکر

 ادا کرد... دهیکش یلیرا خ شی...چراچرا؟

 رد و گفت را ازهم باز ک شیها پنجه

 بهتر دارم  شنهادیپ هیمن  چون

  شنهاد؟یپ

  بله

 هیچ دیگیکه ازش م یشنهادیپ نیو ا نجایا میچرا اومد دیبگ هیحاش یلطفا ب یشکوه یگفت :آقا کالفه

 د؟یعجول نقدریا شهیهم شما

 دیباش یشمام آدم خونسرد ادیبه نظر نم یول

 گرفت و به دختر عجول مقابلش زل زد و گفت  یاش لذت برد ...نفس یحاظر جواب از

 گذاشت زیم ین کالمش مرد جوان آمد و سفارش هارو رو ایسر اصل مطلب...م رمیپس م باشه

 تشکر کرد وادامه داد یکسر

 انایباال رفت و اسم ک یبیدختر به طرز عج یدر مورد شما و مشکلتون با من حرف زد ..ابروها انای...ک گمیمقدمه م یب

 که هم من و خواهرم به مینیبیم میباش یکم منطق هیخانم اگه  دینیادامه داد...بب یو تاب خورد ...کسر چیرش پدر س

حساب  نیمورد به خصوص کمکتون کنه  رو هم نیکه بتونه در ا یهم شما و خواهرتون به کس میدار اجیشما احت
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ظر منت یباال رفته و چشم ها یدختر با آن ابروها یزد...چهره  یا مهیمشارکت بدم ...لبخند ن شنهادیبهتون پ خوامیم

.....  یمعنوداره هم  یماد یمشارکت از دو جهت به نفع هردو مون ...هم جنبه  نیبانمک شده بود ..ادامه داد ...البته ا

  دی...پرس کردیدخترک مثل مسخ شده ها نگاهش م

 با منه؟ حواستون

 ست تکان دادو گفتبه خودش آمدو سرش چند بار به چپ و را پگاه

 بکنه....  دیبا یکار نیهمچ انایبه شما داره؟ چرا ک ی؟اصالمشکل ما چه ربط ی...مشارکت چ فهممینم

 به عالمت سکوت باال آمد وگفت  یکسر دست

 هی انایداد..ک کردادامهیم یفنجانش باز یکه بادسته  ی...نفس گرفت و در حال گمیخانم ..االن ربطش م دیبد اجازه

د مستقل ش انایک یمونده و منم قصد نداشتم تا وقت فیبال تکل نطوریکه هم شهیم یواحد آپارتمان داره چند سال

 انیکه در جر یلی...به دال رونیب ارمشیفکر افتادم که از اون خونه ب نیبه ا رایبذارم ...اما اخ ارشیواحد در اخت

 جدا کنم.... شیآپارتمانش بدم دستش وزندگ خوامی..ماونجا بمونه. نیاز ا شتریب دونمیصالح نم گهید نیهست

  دیپرس یمعطل یو ب یعصب پگاه

 به ما داره؟ یچه ربط زایچ نیا خب

عو شما آدم مس دونمیم یکنه ...از طرف یزندگ ییبتونه تنها ستمیاعتماد ندارم ... راستش مطمعن ن انایهنوز به ک من

 دی..شما و خواهرتون که باش دیکن یزندگ انایخواهش کنم با ک خواستمیم نیهم یبرا یهست  یو مطمعن ریپذ تیل

 ..  دیافتیبه خاطر خونه تو دردسر ب ستیاز نین گهیشماهم د یاز طرف ستمین انایک یینگران تنها گهید

 گفت  یمعطل ینبود ...کالمش کامال واضح بود..ب شتریب حیبه توض ازین

رحم اجازه ندادم نگاه ت یباشه اما تا به حال به کس ادیز امیگرفتار دیآقا شا دینی...ببکنمیقبول م دیکنیفکر م چرا

 به من و خواهرم بندازه  زیآم

 و قاطع گفت  یجد یکسر
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 افتیکه در یزیچ دیشیمتوجه م دیخوب که فکر کن یمعامله دو طرفست ...درثان هی نیخانم ..ا ستیدر کار ن یترحم

و در قبالش  دیدینداره ...در واقع شما آرامش به ما م دیدیاهرم مرو که در قبالش به من و خو یزیچ دارزشیکنیم

  دیکنینم افتیدر یادیز تیجز مسعول یچیه

  دیپرس یبهم کش دار شد ...کسر نگاهشان

 ؟ دیکنیم قبول

به او حق  دیتر شد ...با قیعم یشدم...لبخند کسر ریغافلگ یعنیبگم .. یچ دیبا دونمی...من....من نممن

 نبود اما مهم بود یسخت می...تصمدادیم

 دیبا خواهرتون هم مشورت کن دیتونی...مدیخونه و به مغزتون فرصت پردازش بد دی...بر دیبگ یزیچ ستیالزم ن االن

 دیکن یریگ میوبعد تصم

 مردد شده بود  یریگ میبار هزارم در تصم یمرد آچمزش کرده بود و برا یها حرف

لطفا ...سپس فنجانش را سمت دهان برد  دیزد و به فنجان قهوه اشاره زد.. بخور ینیلبخند دلنش یکسر

 مانجام بد ییکارا هیقبلش  دی...چون با دیبه من زنگ بزن دیتون گرفت می..هر وقت تصم دیوگفت...شمارمو که دار

بود  فنجان یاز گرما دیکرد ..دستش را دور فنجان حلقه کرد و نفهم میو فنجان تقس یکسر نیسر در گمش را ب نگاه

 دلچسب شد   ییتنش دستخوش گرما نینچنینگاه کنکاش گر مرد مقابل که ا ای

 

 

 باز گفت:بگو جون من؟ مهین یکرد و با دهان ینعلبک یرا اندازه  شیچشم ها نایم

که  یرحال...بعد دجمیداد و گفت ...واال خودمم هنوز گ یاش را به صندل هیکه هنوز خودش هم تو شوک بود تک پگاه

 یکیدفعه  هی؟ شهیچطور م یعنیبود ادامه داد... رهینامعلوم خ یبود وبه نقطه ا زونیاز دو طرف مبل آو شیدست ها

 یقردادو سند چیه یب نم...او نیتو خونه خواهرم بش یمفت و مجان ایبگه ب  ادیب

 قلدر مابانه دستش تکون داد و گفت  نایم
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 ستین یکم تیمسعول نی....همچ یکن یاز خواهرش سر پرست دیها...به جاش با ستیهم ن یمفت و مجان نیهمچ

که  یزیخودمونو ...فقط چ یخودش داره ماهم زندگ یرو رو کولم بذارم که ...اون زندگ انایک ستیقرار ن ی...ول آره

  کنهیپر م شیهست وجود ما تنها

ج که پشت سرش به تا یمبل پرتاب کرد طور یخودش را سمت پشت بایدادو تقر رونینفسش را پر صداب ناکالفهیم

 مبل بر خورد کرد و آخش درامد

 گفت دیمالیسمت جلو خم شد و رو به او که سرش را م یاز شوک درآمدوکم پگاه

  ؟یکنیم نیتو ...چرا همچ چته

 که از درد صورتش مچاله شده بود گفت  نایم

  کنمیم یچه غلط فهممیپسره نم نی..از دست ا دونمیم چه

 جمع کن خب؟ ؟حواستویکار دار یچ چارهی..به اون ب وا

که جاذبه با  کنهیم ریآدم درگ یطور هی... هیچه موز مار دمیفهمیم دیبا دمشیاونه ...همون روز که د ریاش تقص همه

 ..کنهیاون قدرتش نم

 خنده اش گرفت  پگاه

 بود ...مخت تکون خورد ه اگه خدا بخواد  یضرب کار نکهیمثل ا نه

 لب و دهنش از درد کج کرد  نایم

 شد  داتیاز کجا پ گهیکارت نکنه مرد ...تو د یتکون خورد ....آخ آخ...خدا بگم چ کلمیه کل

 کارکنم ؟ یچ یگیم حاال

 هوا گفت  یب

 دی..ودوباره پشت سرش را مالیاگه قبول نکن یخر

 با اخم نگاهش کرد  پگاه
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 یرینبود به کار بگ یبهتر مهکل

 گفت  یعصبان

 شمیپا م یسربه سرم بذار ادیمنم گفتم ...ز ی...تو نظرم خواست گمیم یچ فهممینم ستیمن االن حالم خوب ن نیبب

 ه دیمخم ترک یتا مطمعن ش زنمیفصل خودم م هی

لب  ریز یکوفت نای...مکین کیپ میاومد یپگاه فضارو پر کرد. سرش را تکان دادگفت...مارو بگو با ک یخنده  یصدا

 نثارش کرد 

 دیپرس پگاه

 نشد ؟ یدر مانگاه خبر از

 لهیروزه چشمم به موبا ستی...بیزنگ خشک خال هیاز  غی..درشهیخشک م میبر ایلب در چارهینه بابا ما بد بخت ب 

 بشه   یبلکه خبر

 ؟یکن فیبرام کار رد ییجا یتونیم نیو جو کن بب پرس

 و گفت دیپشت سرش کشدستش را از  نایم

 نه؟ یدیتول یرینم گهید پس

 نگاهش کرد  متاسف

 مثل اون بشه یفیدست آدم کث ریبهتر تا ز رهیبم یبرش دارم...آدم از گرسنگ رمیاون ور نم افتهیب کالهم

 نگاهش کرد طنتیپرا ز ش نایم

 ضارپ یکسر نیدفعه ا هی دیشیم ریبارون ..وسط کوچه درگ ریز یبدم نشدها..فکر کن تو و منصور یلیخ  گمیم

تو رو  دست ایفارس لمیف نی...بعدم مثل ا زنهیرو م کهیمرت خورهیو تا م کنهیگل م شیباز نیو فرد نتونیب فتهیم

ودم حاال من ب رسهیبه دادت م سیبا سه تا پ طرفباکالسه ... تمیضی...آخه المصب مر کشهیو دنبال خودش م رهیگیم

 نه؟ کهینگام کنه ..رمانت گرفتیطرف عقش م گرفتمیم یکچل

 خنده کنان گفت  پگاه
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 و کمتر چرت و پرت بگو  نیبش لمایف نیا یبه خدا ...کم پا یا ونهید

 چپ نگاهش کرد  چپ

رو  زیخاک بر ایتو ب دیخوب نرس یبه جاها دارید نی...اگه آخرا قتهیحق نی..نه جون دلم عگمیچرت و پرت م من

 شستم....

 ایفارس لمیگفت :حتما مثل ف پگاه

   قایدق

ه داستانا بوده ک هیمن شب یزندگ یتا آسمون فاصله اس..بعدم کجا نیزم تیتا واقع ای...از رو زمیعز یکنیم اشتباه

اتفاقا به  یآخر همه  شهینم لی...دل میسر راه هم قرار گرفت یچند بار یآقا بطور اتفاق نیباشه..من و ا نجاشیا

 سرانجام برسه 

 نی...شما که شکر خداچندتا دست اولش رو داشت شهیاتفاق شروع م هیرابطه ها از  ی...همه شهیگلم ..م شهیم

 آبم روش وانیل هیبکشه باال  یدی..نکنه اجازه م شهیم یحق و حقوقت چ حاال

 اولش برگشت و گفت  یسر جا پگاه

س دنبالش باشه بلکه خدا بزنه پ گمیحال به الناز م نیکارو کنه ...باا نیا ستین دیکه افتاد بع ی....بااتفاق دونمینم

 آدم حقوق من بده یسرش ومثل بچه 

 گفت  یبا دهن کج نایم

حق تورو  ادیآنوقت م دهینم لییجون به عزرا شناسمیکه من م یمنصور نیاونم دا د...ا یجون عمه ات ..تو گفت آره

 بده 

 من بمونه تا آخر عمر ونی...بذار مد ستمیو نشانه باال دادو گفت :به جهنم ..منکه اون ور بر پگاه

سرش و تا قرون آخرش از حلقومش  یباال بردمیتو بودم مامور م یحرفا ...من جا نیبردار تورو خدا از ا دست

 رونیب دمیکشیم
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ه ب خورهیکار ..از همه مهمتر حالم بهم م نیرفته ...نه حوصله دارم و نه وقت ا ادمیاز  اسمنیسمن دارم که  آنقدر

داد اگه ن چی..من از حقم گذشتم ..اگه داد که ه زمیبگم حقم بده ...نه عز ستمینگاه کنم ..بعد برم جلوش وا ختشیر

 به خدا سپرمشیم

 چشم گرد  نایم

 یخلقت بیاز عجا گهید تو

 را درآورد شیادا نایم دویخند پگاه

 

 

...بعد از قطع تماس  ختیبه جانش ر یالوصف دیکه مدام چشم براه زنگش بود شوق زا یدختر بعد از دوروز تماس

 ماند و لبخند به لب   زمزمه کرد رهیخ یگوش اهیبه صفحه س یلحظات

احمد گرفت و بعد از سالم و  ی...بدون اتالف وقت  شماره یبود که گرفت یمیتصم نیبهتر نیدختر خوب ...ا کالیبار

 دیپرس  یاحوالپرس

 کرد ؟ هیخونه رو بشه ته هیامکانات اول یسراغ دار ییجا نمیبب

 ؟کدوم خونه؟ خونه

 ؟یدار سراغ

 انهیتا من بگم سراغ دارم  یخوایم یتو بگو چ اول

ثل ..م خوامیهم م هیلوازم اول یسر هیمبله شه ... انایآپارتمان ک خوامیشد...م دهیاز پشت خط هم شن شیپر صدا نفس

  گهید زایچ نیاز ا دونمیو چه م خچالیگاز و 

 با خنده گفت  احمد

  گهید یخوایم هیزیجه بگو
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 هیشو همون که خونه رو کامل کنه و کار راه انداز باشه کاف الیخ یها ...البته دکور مکور ب هیما نیا تو

 یبه سالمت ی؟نکنه داماد گرفت هیخبر

 نه؟ ای یکلمه ..سراغ دار هیگفت:ببند بابا ... یعصب

 سررشته دارن  شتریب نهیزم نیاول با حاج خانم صحبت کنم ...معمو ال خانما تو ا دیداشتن که دارم فقط با اووووم

  یدوروزه آماده اش کن خوامیوقت ندارم ها ...م یلیخ نیبجنب ...بب پس

 گفت یبه شو خ احمد

 نیدارو چه به ا هیادامه داد ..هرچند بچه ما یانیع ی؟بعد باخنده  یشم کرد نهیداره ...فکر هز می...چه عجله ا اوه

 حرفا

 به کارتت زمیشم نباش ...ندا بده پول بر نهیکه گفتم ...فکر هز یدنبال کار افتیخزعبالت ب نیا یجا به

حرفاست ..شما فقط اجازه بده با حاج خانم صحبت کنم  نیاز ا شتریحرف پول زد ...اعتبار شما ب یدار ...ک هیما بابا

 بدم .. لتیدو ساعته تحو چیدوروزه که ه دمیچشم قول م ی..به رو

 گهیراحت د المی...پس خ ممنون

 ؟ یخوایم یبرا چ یتخت ...فقط نگفت التیدادش ...خ آره

  یفهمیکن بعدا م فشیرد تو

 

 یدنج یجا نیچن یراحت نی...هنوز هم باور نداشت به ا گذشتیو ساده م کیآپارتمان ش نیهفته از اقامتش در ا دو

کردن سرپناه شده بود کابوس شبانه اش ..هر  دایرا داده بود پ شیخبر بازگشت عمو نایم یشود ...از وقت بشینص

..هر کس به خدا توکل کنه خدا خودش بنده شو  ادافت یپدرش م یجمله  ادی کردیخانه نگاه م واریوقت به درو د

 ریذهنش را در گ یلیکه خ یزیجمله از ذهنش بگذرد و خدارو شکر نکند ....تنها چ نینبود ا ی..زمان کنهیم تیکفا

شده در  لیتکم یخانه  کیبودش .. دهیبار هم ند کی یمدت حت نیبود که ا بیبود ...عج یکرده بود نبودن کسر

هم سراغشان را نگرفته بودکه الاقل بابت  کباریخانه راهم پر کرده بود آنوقت  خچالی یبود ...حت هگذاشت ارشیاخت
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 دی...شا کندیم یاز آنها دور یبیمعلوم بود که هست فقط به طرز عج انایک یلطفش از او تشکر کند ...از حرفها

بود ...هرچند  شیکارش قابل ستا ورت..در هر ص کردیحساب مالحظه م نیهم یآنها را معذب کند و رو  خواستینم

س و پ دیهربار دستش لرز یمراتب تشکر را به جا آورد ول یتماس تلفن قیرفت تا از طر یبارها دستش سمت گوش

 دیکش

 

 

 یغرور خاص گذاشتیم نجایبرج شد ...هر بار قدم به ا یمنظم و محکم وارد الب ییبرافراشته و قدم ها یبا سر نایم

خودش شود ..از کنار  بینص یروز یبرج نیهمچ یاز واحد ها یکی خواستیدلش م یلی...خ گرفتیرا م شیسر تا پا

 ومنتظر شد ستادیذر آسانسور ا ابلان سر گذشت و مقبا تک شناختیکامال او را م گریکه د ینگهبان

 یلیرا کنار دستش حس کرد ...نگاهش را از صفحه گرفت  و خ یبود که حضور شخص یتالیجیبه صحفه د چشمش

اوت تف یب نایآمدن َآسانسور بود ..م نییپوش کنار دستش هم همانند او منتظر پا کیآرام چرخاند ..مرد قدبلند و ش

عطسه اش را گرفته بود  یداد و به زور جلویحساسش را قلقلک م ینی...عطر مرد ب ستادیا خینگاهش را گرفت و س

آسانسور بدون توجه به مرد مغرورانه  دنی..با رسدینثار مرد خوش پوش کرد و اخمش را در هم کش ی...در دلش نکبت

تنها بودند و  نیزد و پشت سرش وارد شد ..هردو در کاب یخند..مرد از حرکت او لب ستادیا نهیداخل شد و دست به س

 رگیپر شده بود از عطر مرد و او د نیعطر مزخرفش بجود ..کل کاب نیمرد را باا یخرخره  خواستیم شدل یلیخ نایم

 تیهم همسفرش باشد ..در نها ستیب یحبس کند ..از بد روزگار قرار بود تا طبقه  نیاز ا شینفسش راب توانستینم

در آورد و بانفرت به مرد نگاه  بشیج ازرا  یشد ..دستمال ریاش سراز ینیبار پشت سر هم عطسه کرد و آب ب نیچند

 دیزد و پرس یا ثانهیاو شده بود لبخند خب تیحساس یکرد ...مرد که متوجه 

 ؟ دیدار تیحساس

 با خشم از او رو گرفت  نایم

 بله

 ؟یبپرسم به چ شهیم

 باغضب نگاهش کرد نایم



 سنگ صبور

 
161 

 

 شما  یعطر بد بو به

...دوباره  دییرا گرفت و بو راهنشیپ ییآورد و با انگشت قسمت جلو نییمرد درشت شد ...سرش را پا یها چشم

 اش را تکرار کرد و گفت ثانهیلبخند خب

 چقدر گرونه دیدونیبو که...م خوش

 به اعتراض کج شد  نایلب م گوشه

  سازهیکه به من نم نهیا مهم

 شما فکر نکرده بودم  تیبخرم به حساس خواستمیم یوقت شرمنده

 بود  یی...عجب آدم پرو دییغضبناکش را بر و بر به مرد دوخت و دندان بهم سا نگاه

ور قبل از مرد از آسانس شودیمحکم و منظم که معلوم بود به اعتراض برداشته م ییبا گام ها نایم ستادیکه ا آسانسور

 نیصورتش بود.. در کمال تعجب هردو کنار هم قرار گرفتند ..با ا نفکیمرد همچنان جزئ ال یخارج شد...خنده 

به  ینگاه چرخاندیم یرا در قفل آپارتمان کنار دشیکه کل یزنگ آپارتمان پگاه را فشرد و مرد در حال نایتفاوت که م

ا تماشا کرد ..وارد خانه که شد از پگاه وداخل شدنش ر دیلبش را سمت باال کش نایاو انداخت و وارد شد..م یسرتا پا

  دیپرس

 ؟ یدید یبغل هیهمسا تاحاال

 و گفت . دیچادر از سر کش پگاه

 سالم اول

  انه؟ی یدی...د کیعل

 جوون؟ ای ری...پ امردیهست ...زن  یک دونمینذاشتم اصال نم رونی...دو هفته اس پامو ب نه

 مبل نشست و پگاه سمت آشپز خانه رفت نیاول یحوصله رو یب نایم

 پرو کهی..مرت دشیگفت:خوب شد که ند ینسبتا آرووم یصدا با
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  ؟یگفت یزی:چ دیآشپزخانه پرس از

 نداره دنیبو گندو که د هیاز خود راض تیغزم هی... یاز دست نداد یادیز زیبابا به کارت برس ...گفتم چ نه

 دیالن شد و پرسسماور روشن کرده بود وارد س ریکه ز پگاه

 ته؟یغزم یک

 اشغال کرده  یبابا که آپارتمان کنار نیبا با ا یچیه

 جوون ای ری؟پ شیدی:ددیمشتاقانه پرس پگاه

 دیافتاده ..مردک چشم سف لیانگار از دماغ ف یبابا...بال بال نزن جوونه ول آره

 آشنا بود سرزنشگر گفت نایم اتیکه به روح پگاه

 ادیب شیپ یدلخور یگینکن تو عالم همسا یکار هی.. میکنیم یزندگ نجای؟دختر ما ا یشد ریدر گ یبا ک ومدهین باز

 چپ نگاهش کرد و معترض گفت نایم

 گهیم ییآنوقت در کمال پرو کنهیداره خفه ام م  دهیشم ...طرف عطرش بو گند م ریکه باهمه در گ اکوزامیمن  مگه

 کرد  انیکلفت ب یآخرش با صدا یچقدر گرونه..جمله  یدونیم

 ناراحت گفت پگاه

 یمردیکه نم یکردیتحملش م قهی..دو دق یگی..زشته به خدا تو عالم همسا یزاشتیدهن به دهنش م دینبا

 ؟ یبه چ بپرسم شهی...م نیدار تی...حساس گهیآسانسور پر کرده بود ...بعد پرو پرو م نی...کل کابمردمیداشتم م اتفاقا

 گفتم به عطر شما رهیخ منم

 یند یکیبار جواب  هیکار کنم آخه ...شد  یفت :من با تو چگ پگاه

 جوابش داد دیپرو با ادم
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 رو گرفت.. یکسر یو شماره  دیکش رونیب یکالفه گوش تیکل اتاق خواب گشت ودر نها احمد

 احمد؟ جانم

  کنمینم داشیپ گردمیم ی...هر چیکوفت نیا یگذاشت کجا

 ؟ی؟اونم گشت یتخت و چ یباال یکشو

رک مدا یکشو دیگفته بود کل یخودش حرص خورد...قبال کسر یاش زد و از حواس پرت یشانیبه پ یدست ضربه ا با

 کردم... فعال   و داشیگفت پ یبه کسر دیکل دنیبا د دیکش رونیرا کجا گذاشته و او فراموش کرده بود ..کشو را ب

سمت آسانسور برداشت و در جابرگشت و  ید..قدمتماس قطع کرد ...مدارک از کشو خارج کرد و از آپارتمان خارج ش

 سرتق یزد و زمزمه کرد :دختره  یا مهیانداخت ...لبخند ن یبه واحد بغل ینگاه مین

 گوشش نجوا کرد  ریو ز دیرا کش انایدست ک دایباهم از در مدرسه خارج شدند ...آ هردو

 ؟ هیخبر

داشت ن یفیتعر دایاش باآ انهیچند قدم از آنها فاصله گرفت ...م ایو پر دیدرهم کش دهینفهم یاخمش را به معنا انایک

  دینگاهش کرد و پرس یچپ چپ دایکه دور شد آ یاو کند ...پر ریهم خودش را در گ انایک خواستیدلش نم یلیو خ

 نبود  یکی تونیقبلنا مسر ادمهی... دییایباهم م دیری؟بلهم م یدار یچه سرو سر یدختره پر نیا با

 و گفت دیکش رونیاو ب یاحرص دستش از پنجه ب انایک

 نه؟ شهیروزت شب نم یمردم سرک نکش یزندگ تو

 زد و گفت  یمسخره ا لبخند

 یبد ینیریش یباشه بخوا ریخ دی...گفتم شا میستیحسود ن واال

 به بازوش زد و گفت  یضربه ا انایک
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 بچه اس یلیخ یبرا کسر یپر یفهمیم یاون مغز آکبندتو کار بنداز کمیبابا ... خفه

 اود و گقت  یگوشه چشم دایآ

 نبود ... یمنم پر منظور

  ینیچیم یکبر یبزن ...چرا صغر تویاصل حرف

 و گفت  دیکش یآه

 .. دی..فکر کردم شا دمشید ی..چند بار ستاین یا کهیبد ت یپر خواهر

اشه ب یبار نی..بعدشم  آخر نیهم میا هیفقط همسا ی...من و پر یکرد خودفکریو گفت ...تو ب دیوسط حرفش دو انایک

  رایبه زبون ن یزیبرقرار باشه چاک دهنت ببند و هر چ مونیدوست یخوای..اگه م یزنیم یحرف نیدر مورد پگاه همچ

 دیانگار خالف شرع کردم ...اصال ببخش یجبهه گرفت نیگفتم؟همچ یهمه راهو ....حاال مگه چ نیا رهیم ی...کاووووو

 خوبه؟

 نگاهش کرد و گفت  روزمندانهیپ انایک

 . یارینشنوم اسم پگاه به زبون ب گهیشد ...د نیآهاا

 با من هیفکر کرده ک یاز خود راض یبا بغض و نفرت پشت سرش نگاه کرد ...دختره  دایکه فاصله گرفت آ انایک

 یطرف یبا ک دمی...حاال نشونت م زنهیحرف م ینجوریا

 شماره گرفت  عیو سر دیکش رونیب فشینار کک بیشده اش را از ج لیفس یمیقد یگوش

 ....اره جونم دسته اوله ...پس فعال یشگیهم ی.....همون جا نمتیبب دی...با دامی....آ اریماز الو
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ه ..ب کردیم دیکم خر هیشام بچه ها  یو برا ابانیتا سر خ رفتیم دیساعت وقت داشت ...با میتا اومدن بچه ها ن هنوز

باعجله از  دویبود و حق و حسابش کامال پرداخت کرده بود ...لباس پوش اوردهیدر ن یباز یخواست خدا منصور

ت و با دس ستادینداشت ..منتظر آسانسور ا یچندان تپس فرص گشتیتا آمدن بچه ها بر م دیآپارتمان خارج شد .با

داخل  رفتیرا که م یقدمو به محض باز شدن درش  ستادیکرد ..آسانسور ا میشانه تنظ یشالش را رو یکناره ها

براق و شلوار خوش دوخت او گرفت تا به صورت مردانه وآنکارد شده  ی...نگاهش را از کفش ها دیبگذارد پس کش

به شکستن  یلیتما کی چیوبهت سرتا سر صورتش را گرفت..... نگاهشان قفل هم شد وه ستادی..زمان ا دیاش رس

کلمات از ذهنش پرواز کرده بودند  یکلمه ...تمام کیاز  غیبزند اما در یلب زد بلکه حرف یقفل نداشت...چند بار نیا

 بود نیا دیچرخیکه در سرش م یو تنها فکر

 کند؟یچه م نجایا او

اورا کنار زد و از مقابلش رد شد  بایتکان داد و تقر یاز او نداشت با گفتن اجازه هست سر یکه دسته کم یکسر

کرد  یدختر را نگاه ریمتح یآخر برگشت و چهره  یرا که از قبل آماده کرده بود در قفل چرخاند و لحظه  دشی..کل

 یشل شد و رمق از وجودش رفت ....ب شیو وارد شد ...با بسته شدن در دست و پا دیسرش کش یکالفه رو ی...دست

ه و خودش را ب دیسستش را سمت خانه کش یفکر کند گام ها شیها دیبه خر ای  اندازدیسمت آسانسور ب یآنکه نگاه

 تا بتواند کردیفکرش را جمع م دیرا بست ...با شیزد و چشم ها هی...به در بسته تک دیزحمت داخل کش

ه بود افتاد ..گفت نایم یحرف ها ادیکه مقابل چشمانش اتفاق افتاده بود داشته باشد... یصحنه ا یبرا یدرست لیتحل

 هم یکه کسر دانستیم یاشتباه نکرده است و از طرف نایداشت م نیقیجوان است ... یمتعلق به مرد یواحد بغل

دو  نیاش را ب قهیوجود داشت ...شق یو کسر نایم یآن مرد جوان و حرف ها نیب ی...پس چه ارتباط شناسدیخوب م

ده نز یمورد حرف نیدر ا انایتمام مدت بغل گوشش بوده او خبر نداشته ...پس چرا ک یعنیانگشت گرفت و فشرد ...

سر در گم نشده بود از  نیازا شتریو تا ب رفتیم دیمغزش رو به انفجار بود ..با دادویبود ؟کم کم ذهنش داشت ارور م

ود ب دهیفا یب دی..تعلل و ترد دید یدر واحد باز کرد و خود را مقابل واحد کنار یآن میتصم کی...در  دیپرسیخودش م

 زنگ فشرد  یگرفت و دستش را رو ی..نفس

به او فرصت نداده  یبود هم عجول بود و هم جسور ...حت ستادهیکه پشت در ا یپر از خنده شد ...دختر یکسر یلبها

باز کرد و با حفظ همان لبخند به  شیکند ..در را برا دایاو پ یاحتمال یسو ال ها یبرا یبود فکرش را جمع کند و جواب

 داخل اشاره کرد و گفت 

  دیکنیبعد باز خواستم م دیدیساعت فرصت تنفس م میاقل نال کردمیم فکر
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 :چرا؟ دیو پرس دیاو کش یبااخم نگاهش را تا چشم ها  پگاه

 عمق گرفت یکسر لبخند

به داخل  یآورد ...کسر یبود و حرص دختر را در م طنتیدر جوابتون بدم.نگاهش پراز ش یکه جلو دیندار انتظار

 در خدمتم  دیداشت یبعد هر سوالداخل و  دییاشاره کرد..اول بفرما

از پشت سر خطاب  یو کسر ستادی.معذب وسط سالن ا دیبا لبخند کنا رکش یاکراه قدم داخل گذاشت و کسر با

 قرارش داد

ت مبل نشس نیو دم دست تر نیاول یرو یدادو ناراض رونیخدمتتون...پر حرص نفسش را ب امیلطفا ..االن م دینیبش

  دیبه گوشش رس یکسر ی..مجدد صدا

 یخونسرد لبخند یلیخ یبرگشت و پشت سرش اورا که داخل آشپز خانه بود را نگاه کرد...کسر یقهوه؟کفر ای یچا

 دادکه گفت لشیتحو

  دیاریو من از ابهام در ب دیچند لحظه وقت بذار دیکنی...لطف م یشکوه یآقا ومدمین یمهمون یبرا

 وارم دیخودم رفتارم کنم ..فقط ام ی قهی:پس بازم مجبورم به سل تفاوت قهوه جوش روشن کرد و گفت یب یکسر

 اثر ندادم..از من گفتن بود... بیبودم به نظر مهمونم ترت یآدم از خود راض َدینکن هیفردا روز گال

 اعتراضش بلند شد یصدا

 ؟ یشکوه یآقا

بلند و موزون خودرا به او  ی..من در خدمتم ..بعد باگام ها میرا باال برد و گفت تسل شیخنده کنان دست ها یکسر

 مبل مقابلش نشست...و گفت یرساند و رو

 کنمیم گوش

اما تا نگاهش به چشمان  اوردیرا که مثل خوره به جانش افتاده بود رابه زبان ب یکرد تا فکر زیرا ر شیچشم ها پگاه

ه کرد بلک نییذهنش را باال و پا یچه بوده ..کم شیال احتمالرفت سو ادشیشد و  یبراق و مشتاق او افتاد ذهنش خال

اش  یدستپاچگ یمناسب برسد وقبل از آنکه او متوجهه  یجمع بند کیبه  شیپ ی قهیبتواند از تمام افکار چند دق
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و  موقع قفل کرده بود ی..اما نشد که نشد ...مغزش ب اوردیهم طلبکارانه به زبان ب یآبرومند و البته کم یشود جمله ا

 دینشود دستش را در هوا تکان دهد و بگو عیضا نکهیایاوفقط توانست برا

را فراموش کرده بود  زی..چرا همه چ خوردیاش حالش بهم م ی...از دستپاچگ نجایکه..شما ..ا نی...هم گهید نیهم

 است ... شتریهم ب نیزم یرد از جاذبه م نیا یجاذبه  گفتیافتاد و به او حق داد که م نایم یحرف ها ادیآن  کی...

اهش نگ حیانداخته بود و با تفر یگرید یرا رو شیپا کیاش را به مبل زده بود و  هیدرک کرد ..تک یحالش رام یکسر

 گفت  یبا تان دیاش را که د ی...دستپاچگ کردیم

 درسته؟ کنمیکار م یچ نجایمن ا دیبدون دیخوایکمکتون کنم ...م دیبد اجازه

 ه نفسش باز شد و مسلط تر از قبل گفت را

 قایدق

 را در هم قفل کرد شیاش را گرفت و سمت جلو خم شد و انگشت ها هیکنان تک حیتفر یکسر

 خونمه نجای...چون ا دینیبیم نجایاگه من ا ستین بیعج

  دیرش ندارد یو شما دخالت اناستیاون واحد متعلق به ک نی...شما که گفتدینزد ی؟پس چرا قبال حرف خونتون

 میتونیما دوتا م دیکه متوجه باش دیباهوش هست نقدری...ا اناستی...اون واحد متعلق به شخص ک گمیم نیهم االنم

 ... میدوتا واحد جدا از هم داشته باش

 و حق به  جانب گفت ومدین کوتاه

 داشت ییچه معنا تونی..پنهان کار دینگفت قتیحرف شما درست ...چرا از اول حق میریگ

 گرفت و گفت  یقینفس عم یکسر

 د؟یکردیشما قبول م گفتمیم اگه

 گفتمی..حق با منه ..اگه م دیدیزد و ادامه داد...د یشخندین یسوال چه بود ..کسر نیجواب ا یکرد ...به راست سکوت

  دیمورد سکوت کنم تا خودتون متوجه بش نیدادم در ا حیپس تر ج دیکردیشما قبول نم
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 باره نزنه درسته؟ نیدر ا یحرف دیارشکردهم سف انایبه ک حتما

 نگه یزیچ دی...قشنگ و مردانه...بله ..من گفتم...خواستم تا خودتون متوجه نشد دیخند

 یشکوه یکارتون اصال درست نبود آقا یول

 یبه حال شما چه فرق یمستقل شده ...در ثان انایو ک دیینجایکه االن شما ا نهی..مهم ا ستیو غلطش مهم ن درست

 باشه یکی دیباشه...باالخره که با بهیغر هیمن نباشم  دی...فکر کن کنهیم یواحد زندگ نیتو ا یک کنهیم

 براتون نداشته باشم یو آزار تیاذ نیکوچکتر دمیبهتر ازمن  ...بهتون قول م یک پس

 پگاه درآورد  یکالم آخرش صدا طنتیش

 نبود نی...منظور من ا دیباش یجد کنمی...خواهش م یشکوه یآقا

و البته موجه  یجد یچهره  کیبه  ازیفهماندن کالمش ن یجمع شد...نه از ترس کالم او بلکه برا یکسر ی خنده

 افکار خودش را به خورد دختر بدهد توانستیصورت بود که م نیداشت ...تنها در ا

دونه  هیکه  دیتظار نداشتاما ان دیخانم ..درسته گفتم به شما اعتماد دارم و دوست دارم کنار خواهرم باش دیببن

شما حساب  یمستقل بشه فقط پنجاه درصدش رو رو انایشهر بزرگ رها کنم ..اگه اجازه دادم ک نیخواهرم تنها تو ا

کار  نیبه ا تیوقت رضا چیکنترلش کنم ..واال ه تونمیاز ابن راحت بود که کنار گوش خودمه و م المیخ شتریکردم ..ب

واز حضورت آرامش  یکنارم باش خواستیچقدر به تو فکر کردم ..چقدر دلم م دینخواست بگو گهی...د دادمینم

رصت ف نی...سکوت متفکرانه پگاه ا یرا باز کرد یقلب سنگ نیا خیو چطور  یمهم شد می...چقدر ناخواسته برارمیبگ

 دهد حیاو توض یبرا یداد که کم

 تیبالغ بشه من مسعول انایکه ک یدست منه ..درواقع پدرم خواسته تا زمان انایهست حساب کتاب اموال ک یسال چند

 خواستمیکردم ..اون موقع هنوز کامل نشده بود ...م دیخر شیبراش پ شیواحدم دوسال پ نیامورش داشته باشم ...ا

 ی هیاز سرما نیهم یرارو کنار خودم نگه دارم ..ب انایدم کیرس جهینت نیاما بعدش به ا رمیواحد بگ هیخودم  یاول برا

از جانب من رو  یمنت چی.  ه دیبرس تونیو به زندگ دیراحت بر الیگفتم که با خ نارویواحد گرفتم ...ا نیخودش ا

ه ک هیزیاز چ شتریب یلیخ دیما کرد یکه برا یارزش کار گمیخاطرتون م نانیاطم یخانم..بازم برا  ستیسرتون ن

  دیکرد افتیدر

 آمد ...لب زد  یبه نظر م یمنطق شیمرد گذشته از پنهان کار نیا یرسما کم آورده بود...حرفها  



 سنگ صبور

 
169 

 

  میگرفتیهم قرار نم یبود که االن رو در رو نی..حداقلش ا دیگفتیم زیحال بهتر بود همون اول همه چ نیا با

 ابرباال داد یباتان یکسر

جفتمون و صد البته  یبهبود زندگ یمشارکت دوستانه برا هی.. میرو ؟...مگه جنگه خانم ؟ما بهم کمک کرد رودر

..شما از  دیاستفاده کن یحام ایاز کلمه پشت  دیتونیکلمه م نیا یدوتا دختر شد...به جا نیا بیکه نص یآرامش

  ستادمیمنم پشتتون وا دیکرد تیمن حما شنهادیپ

..لبش را از داخل گاز  کردیم لیو تحل هیتش را تجزراه انداخته بود و روانشناسانه کلما اتیخودش کالس ادب یبرا

 جوابش را دهد  از جابلند شد  نکهیا یکرفت و به جا

 و جمع و جور بود ...لب باز کرد و گفت  فی...ظر دیرا در نورد شیسرتاپا یکسر

 دینخورد یزیخانم ...شما که هنوز چ کجا

 دلخور بود ..با همان لحن گفت  هنوز

 شامشون بکنم  یبرا یفکر دیبا انیها م...االن بچه  ممنون

 خوش به حال بچه ها ... پس

 نداره ؟ یخوش به حال دیبه فکرشون نقدریکه ا نیو گفت ...ا دیخند یدار نگاهش کرد ...کسر یمعن

 نشست  یبه دل کسر بیاما عج دیاش پرس یذات یجمله را از سر دلسوز نی؟ا دیشام ندار شما

 به خودش کرد و گفت  یا اشاره

 به خودم بجنبم شب شده ... امی...تا ب دمیکه ..تازه رس دینیبیم

  ارهیبراتون شام ب انایک گمیم پس

که دستپخت اورا  رفتی...البته که ته دلش ضعف مکنمیم شیکار هی..خودم  شهیمرد کش آمد...زحمت م لبخند

 امتحان کند 
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را  شی...تمام حرف هاکنهیبه حالم نم یری...سه نفر بشه چهار نفر توف کنمیکارو م نی....من که دارم ا ستین یزحمت

 ی...در هر صورت کسر کردیادا م دیایکوتاه ب شیاز موضع دلخور یذره ا ایاو نگاه کند و  یآنکه به چشم ها یب

  دداریبر نم یهم دست از دلسوز یدلخور اوجکه اودر  یبه او فکر نکند در حال تواندیفکرکرد چطور م

  ممنون

 داد.. لشیتحو یکنمیگرم او نشست و خواهش م یچهره  یدلخور پگاه رو نگاه

خت تخت اندا یکوله اش را رو انایداخل اتاق برد ..ک ایپر یودر مقابل چشمان به تعجب نشسته  دیرا کش انایک دست

  دیو پرس

 شده پگاه جون ؟ یزیچ

  دیپرس تیکردوبا جد زیر چشم

 کارست ؟ ی؟چ هیک یواحد بغل یدونیم تو

 یحرف دیترسی..مستیحرف چ نیمنظور پگاه از ا دانستینم قیدرشت شد و بند دلش پاره شد ...دق انایک یها چشم

ر سفارش د یکل یکه کسر ی...آن هم زمان یکسر یبرنامه ها یبزند و ناخواسته مشتش باز شود و گند بزند به همه 

  دیبرده باشد ؟من من کنان پرس ییوممکن بود پگاه ب یعنیمورد کرده بود... نیا

و  دیاو کش یمقنعه  یشد ...دستش را لبه  کتریپگاه بار یها  ؟چشمیفکر افتاد نیبه ا هویشد  یافتاده ؟چ یاتفاف

 اعتراف کرده بود   یبرادرش به راحت یاو معرض بود وقت یگناهیاش را از نظر گذراند ...ب دهیصورت رنگ پر

 دونمیم زی...من همه چ یپنهان کن یزیچ ستین الزم

 ؟یدونیم

 زیچ نیهمچ یبتون کردمیبودم  باور نم دهی..البته اگه باچشم خودم ند دمیفهم زیهمه چ شیساعت پ مین نی..هم بله

 یمدت از من پنهان کن نیرو ا یمهم

  دیانداخت وگفت :ببخش ریسر به ز انایک

 ازت دلخور شدم یلیخ دمیفهم یببخشه  فقط بدون وقت خدا
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 مثل بچه ها گفت دیلب برچ انایک

 نزنم  یحرف یدیسفارش کرد تا خودت نفهم یمن نبود ..کسر ریکن تقص باور

  مینزیمورد حرف م نی...بعدا مفصل در ا یبرادرت شام ببر یبرا دیبا ایخوب ...فعال لباستو عوض کن زودتر ب یلیخ

بشقاب  کیخوش رنگ و لعاب .. ی مهیت قکه لبا لب پر بود از خورش یبرنج ..ظرف سید کیشامل   ینیس کی 

که افتاد مانع از  یباشد اما اتفاق شیداد ..دوست داشت دوغ هم کنار غذا انایظرف ساالد به دست ک کیو  یسبز

 یفتگیپگاه جون ...م هیرا بلند کرد و گفت ...خب چه کار ینیکج س یبا لب و دهن نایشد ..ک دشیرفتن و خر رونیب

 بار بردارم  کلمیه ینه من مجبور بودم اندازه  یافتادیبا ماشام بخوره نه خودت تو دردسر م ادیب

 پشتش زد و گفت  یخنده دست با

 یکنینداره ناله م ینکن ..خوبه حاال وزن یتنبل برو

  ستمیچقدر خسته ام ...نا ندارم رو پام وا یبدون یستیمن ن یجا واال

 یکار وادارش کرد به جا نیبشه و با ا فیدور ظرف کث زهی...فقط مواظب باش نربه جلو هلش داد و گفت  یکم پگاه

 که بهش واگذار شده برسه  یو حرف زدن به کار ستادنیوا

 دیپرس یواشکیخودش را به آشپز خانه رساند و  ایپر انایرفتن ک با

 کنه؟یم یواحد بغل زندگ نیهم یکسر واقعا

 کرد و گفت یبا مزه ا اخم

 که؟ شنوهیصداتو نم ی...کس یزنیچرا آرووم حرف م حاال

 گفت  کردیکه صداشو صاف م یاش گرفت ..کمر  راست کرد و در حال خنده

 خودمون بمونه نیب دیمحرمانه اس با هیلحظه فکردم قض هی شرمنده

 وسط گذاشت زیم یکردوپارچ آب رو یآروم یخنده  پگاه
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تودار باشه  که بتونه  نقدریا انایک کردمیفکر نم چیهستن ...ه یخواهر و برادر هماهنگ داستیکه پ نطوری....ا آره

 رو پنهان کنه  یمهم نیمسعله به ا

 نظر داشت گفت  ریشد و همانطور که حرکات پگاه ز نهیدست به س ایپر

 .. میکر داینجات پ یماکه بد نشد...از آوارگ  یبرا

  دیگذاشت و قاشق و چنگال هر کدوم را کنارش چ زیم یهارا رو بشقاب

 ؟ میآواره بود مگه

 کالمش شده بود هول زده گفت یکه تازه متوجه تلخ ایپر

 گم؟ی...دروغ  مگهید میگردیجا م یبرا یفکر دیبا گشتیکه بر م نایم ی؟عمویخالصه که چ ی..ول نه

 شیکه غم ها یگریان دهد ..مانند هر زمان دخودش را محکم نش شهیکرد مثل هم یو سع دیرا درهم کش شیها لب

 ..ردیدل خواهر کوچکش از غصه نگ یتا ذره ا کردیراپشت لبخندش پنهان م

د  داینم شنهادیپ نیهم ا یشکوه یو آقا گشتیبرم نایم یاگه عمو یهر صورت خدا بزرگ بود خواهر من ...حت در

 میو روز از آفتاب و باوون در امان باش میبذار نیکه شب سرمون راخت زم شدیم دایجا پ هیبازم 

  یزنیبابا حرف م هیشب چقدر

ر و ه کردیم تیوقت بود مقابل او رعا یلیدر آغوش گرفتنش پرواز کرد ...خ یرا گرفت و برا ایپر یبغض صدا پگاه

 تینها یب انی.خواهرش بعد از آن جربردیرا که اورا به گذشته م یآورد  خصوصا کلمات یرا به زبان نم یجمله ا

 به خواهرش کمک کند یموذ یگرانن نیغلبه به ا یبرا دانستیحساس بود واو او خودش را موظف م

باهم برابر بودند خودش را درمقابل محبت او کوچک  یاز نظر قد کهیاو فرو برد و با وجود ی نهیسرش را در س ایپر

 در آغوشش زمزمه کرد  یو نوازشش کرد ..پر دیرنگش را بوس ییمواج خرما یکرد ..پگاه خواهرانه موها

 خوبم من

 مالحظه کنم . شتریب دی...من با زمیعز دونمیم
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ود که از ب انایک ی...صدادیبعد اجراش کن امیمنم ب دیکردی....بابا الاقل صبر م یکیدرامات یباش ...چه صحنه  نارویا یوا

ده ش دهیچ زیم یچشمش  رارو انای..ک دیعقب کش یپر رو جدا کرد و ایسر پر اطیشد ..پگاه با احت دهیپشت سر شن

 چرخاندو 

اولش از دست دادم ..سپس با  ی قهیچند دق دمیرس رید فیبود ...ح یگذار ریتاث یصحنه  یجد یادامه داد ..جد 

نگاه   بهم ای..پگاه و پردیاز اول اجراش کن کردمیکه گشنمه و گرنه وادارتون م فیبه ساالد زد و گفت...ح یولع  ناخنک

 خنده  ریکردند و باهم زدن ز

 

 

 

گاه از خواندنش  چیرا که در دستش داشت بارها و بارها خوانده بود و ه یشب بود ومشغول مطالعه ..کتاب یها مهین

 لشیموبا نگید نگید ی...صدا ییتنها نی..او بود و کتاب و مونس ا شی..شب بود وسکوت و تنها شدینم ریس

از  یصفحه اش قسمت یبدهد ..صفحه را باز کرد وباال زیم یرو یدل بکند و نگاهش را به گوش مجبورش کرد از کتاب

  دیراد امیپ

 قیبار بود از طر نیاو چشمانش گرد شد ...اول ینامآشنا دنیتلگرامش را باز کرد و چشمانش از د یصفحه  بالفاصله

آن تنها در حد ردو بدل شدن چند  ینه چندان دور تنها چند تماس تلفن ی..در گذشته  ردیگیتلگرام با او تماس م

 کلمه برقرار کرده بود 

 نید؟همیداریداده بود...ب امیپ شیوقت شب برا نیا یکرده بود وحال جناب شکوه ویس یشکوه یرادر گوش نامش

ر آورد د یجنبه باز یب لیدل یو قلبش ب زدیبدنش را بهم بر سمیبود تام متا بول یکلمه ساده در وقت شب کاف کی

گرفت و  دهیرا ناد جانشیه تیجواب دادن به او دل دل کرد ..در نها یبرا یرا مضطرب برداشت و چندبار ی..گوش

 کرد :بله  پیتا

 جوابش آمد  عیسر

 د؟یکنیکار م یوقته شب ؟چ نیا تا
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 شیبه جا نایخوب بود اگر م نکهی...ا یداریوقت شب چرا ب نیخودت ا دیوبگو ییبزند به پرو خواستیدلش م یلیخ

 گریاو پگاه بود نه هر کس د ی...ول یبه تو چه ..مگه فضول گفتیو م دادیم یبود صددر صد جواب دندان شکن

 هم در کمال احترام بود  شیجواب ها نیتر نی...سنگ

  کردمیم مطالعه

 جوابش را داد عیکه سر داشتیچشمش را از صفحه برنم ایگو مرد

 

 کرد  پیحال تا نیبا ا دیفهمیوقت شب نم نیسواالت را ا نیا یمعن

 

 ترک ی سندهیشافاک..نو فیعشق ...اثر ال ملت

  هیجالب زینگه داشته احتماال چ داریوقت شب ب نیکه شمارو تا ا یزیباشه ازتون غرض بگم بخونمش ...چ ادمی

  کنمیشبا مطالعه م شهیهم من

 انم داره خ نیتحس یبودن جا ویهمه اکت نیا

العه کوتاه کردن مط یحس گرفته بود برا یکه غرق مطالعه بود و کل یبود ..آن هم زمان زاریپاره کردن ب کهیتعارف ت از

 کرد پیتا

 ن؟یداشت یامر

سم و و ا کیرستوران ش کیفردا شب شام دعوتتون کنم..البته به  یامشب برا ی..خواستم به پاس شام خوشمزه  بله

 رسم دار

 کرد  پیتا تیتعلل کرد و در نها ی..کمداد؟یجوابش را چه م دیاز حد معمول باز شد ...با شتریب چشمانش

 خونه باشن دمیم حیدعوتتون رد کنم ...بچه ها درس دارن ..ترج دیاگراجازه بد یجان ...ول نوش

 روز سوم بشه کنترلش کرد  دمیرفتن ها عادت داره ..دوروز نره قول نم رونیب نیبه ا انایک یول
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 دیروب انایخودتان با ک گفتیاگر م یعنیداده بود ... یریچه گ ی...نصفه شب دیمرد کش نیاز دست ا یکالفه ا فسن

 زشت بود ؟

 

 میریماهم نم پس

 شام برده است  شیدهانش را قورت داد و به خودش لعنت فرستاد که دلش به حال او سوخته و برا آب

 با بچه ها مشورت کتم  دیاجازه بد الاقل

 مدرسه منتظرتون هستم خانم ...شب خوش یلی..در هر صورت برد بامنه ...فردا بعد از تعط دیلیطور ما هر

ا ر یگوش یحرص تیکند ود ر نها پیتا شیبرا یکار رسما خلع سالحش کرده بود و تنها توانست شب خوش نیا با

 پرت کند. زیم یرو

دچار کرد و از  یکرد کتاب راهم به سرنوشت گوشن شیاری گریذهنش د یمثل مجسمه نشست و وقت یلحظه ا چند

 بلند شد شیجا

 

زودتر از آنها  خواستیو او م یلیگفته بود بعد تعط یرفتن شد ..کسر یمدارس آماده  یلیساعت قبل از تعط مین

 نیزم یرا از رو فشیکرد ..خم شد ک میسر تنظ یو شالش را رو ستادیا نهیمدرسه منتظرشان باشد ..مقابل آ یجلو

شده اش را باال  نیسنگ ی..دستها دیرا د یکسر ریتصو فونیکرد و متعجب از آ یبردارد که زنگ واحد زده شد ..اخم

 را برداشت  فونیبرد و آ

 بله؟

 منتظرم نییپا

 ا؟یاش کند گو وانهیداشت د کرد؟قصدیچه م نجایمدرسه ..پس ا یلیمرد چش بود...مگر نگفته بود بعد از تعط نیا

 دیایاخم کرد تا حساب کار دستش ب شیبرا یرا چنگ زد و خودش را به او رساند ...کم فشیحوصله از کار او ک یب

پس چه بهتر که از  کردیاو عادت م یبه رفتارها دی..خالصه که با اوردیخود ن یو به رو دیاخمش را د ی..اما کسر
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که با  ریو مجبورش کرد تا سوار شود...تمام طول مس ردرا باز ک نیگشاده در ماش یی..با رو کردیحاال شروع م نیهم

را  اننشیسکوت  ب شدیکه از دستگاه پخش م ینبود در سکوت گذشت و تنها آهنگ شاد شتریب یربع کی نیماش

او را همان طور که هست  جهیو درنت دیایاجازه داد دختر با خودش کنار ب یهم در کمال خونسرد ی...کسر شکستیم

 تگرفیم یمی...کال دست خودش نبود اگر تصم کردیم لیحرفش را تحم یطی..در هر شرا گریو بود د...زور گ ردیبپذ

 و حرف حرف خودش بود   رفتیپذ ی..چون و چرا هم نم کردیم شیاجرا انشیاطراف یفارغ از ناراحت

 یندانه ا روزیلبخند پ یلحظه بود که کسر نیپرواز کردند و هم نیزده  خارج شدند و سمت ماش جانیه ایو پر انایک

وط پگاه بود که با نه  نیو ا کننیشام را قبول م شنهادیبه دختر کنار دستش زد ..از اول هم معلوم بود دخترها پ

 کرده بود  عیآوردنش خودش را ضا

 

سر پشت  زدیخواهر و برادر م یها یکه به شوخ ایپر حیمل یو لبخند ها انایک یها یتهران را با پرحرف یها ابانیخ

توقف  یو به شدت خاص و امروز کیرستوران ش کیشمال شهر مقابل  یها ابانیاز خ یکیدر  تیگذاشتند و در نها

آشناست از پشت سر دستش را دور گردن برادرش حلقه کرد و محکم گونه اش  طیکه معلوم بود با مح انایکردند ..ک

  دیرا بوس

 زده گفت  جانیه ایکردم ...بعد روبه پر نجارویا یهوس غذاها یدیاز کجا فهم یفدات شم داداش یاله

  یشینم ریس یخوریم ی..غذاهاش معرکه اس ..هرچ یبدون اگه

 نگاهش  کرد و گفت  نهیبا خنده از داخل آ یکسر

 یفکر کنه نخورده ا یپر یکنیم یکار هیوروجک ..آخر  نمتیبب

وسط تنها پگاه بود که  نیرنگ  گرفت ...ا شیگونه هاو  دیهم دلش لرز ایبه زبان اورد که پر ایر یرا آنقدر ب یپر اسم

 ی نهیهز کردیفکر م نیو او به ا زدندی...آنها در مورد غذا حرف م کردیم ریکالم او نبود و در هپروت س یمتوجه 

 گرون باشد  تواندیچقدر م یرستوران نیهمچ یغذاها

 و گفت  دیلب برچ انایک

 یزنیتو ذوق آدم م ه؟چرای..داداش نخورده چ وا



 سنگ صبور

 
177 

 

 ..فقط لطفا شبمون خراب نکن یتو بگ یلبخندش را تکرار کرد و گفت :باشه حاال قهر  نکن ...اصال هرچ یکسر

 بلند شد  انایاعتراض ک یصدا

 داداش؟

 نجایکه ا نییپا دیخنده بپر یدخترها روبه رو شد ..سپس گفت : به جا یداد که با خنده  لشیتحو یا دهیکش جانم

از ب نی..دختر ها هول زده در ماشمینوش جان کن مرویخونه ن میدست از پا درازتر بر دیو با شهیاشغال م زایم ینجنب

 رو به پگاه گفت یکردند و کسر

 ؟ نیشینم ادهیپ شما

 دهیرا نشن شیکلمه از حرف ها کی یاش بود ...حاضر بود قسم بخورد حت یمدت حواسش به او وحواس پرت تمام

 است

  دیحواس نگاهش کرد و پرس یب پگاه

 بله؟

 را پر کرد  یکسر یلب ها یقشنگ ی خنده

 نییپا نیارینم فیشما تشر گفتم

 خجالت زده به خودش آمد و گفت  دخترک

 ..بله ...حتما  آهان

بل که طبق عادت ق یپگاه راه افتاد در حال یپا به پا نیبعد از قفل کردن ماش یو کسر کردندیها جلوتر حرکت م بچه

.قد و د . کریاز قبل معذب م شتریکارش او را ب نیپشت او قرار داده بود و با ا یتگریتش را با فاصله به شکل حمادس

مه ه نیشده بود و تنش از ا وانهی..بازم قلبش د چیه گریدعطر مست کننده اش که  یبا آن بو دشیبلند رش کلیه

بعد  تای..نها ختیریاورا بهم م یعروق یو قلب یمغز ستمیکل س شیمرد با کارها نیگر گرفته بود ..لعنت به ا یکینز

و  چهار نفره نشستند زیم کیپشت  یکسر ییبا راهنما ی.و خوش ریشده اش به خ گوشیکلنجاررفتن با دل باز یکل

 به دخترک را داد  دنیفر صت نفس کش نشانیشده ب جادیا ی اصلهف
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 میدست و صورتمون بشور میبلدم ...پاشو بر نجارویگفت من ا ایزده اطرافش را با نگاه دور زد و به پر جانیه انایک

دور  یگفت جا یبلند شدند ..کسر زیبه پگاه نگاه کرد و او با اشاره چشم اجازه اش را صادر کرد..از پشت م ای...پر امیب

و چشم  دیرا درهم کش شیلب ها انایبردو ک ریسرش را ز ایسالن دست چپه..پر یانتها یبهداشت سی..سرو دینر

 دیپرس یگفت ..بچه ها که رفتن کسر یظیغل

 ره؟یگیاجازه م یهر کار یبرا

 نگاه کرد  شیو به مرد مسلط روبه رو دینگاهش را به زحمت باال کش پگاه

  بای..تقر بله

 شده؟ نهینهاد یبه طور ذات ای نیخواست نطوریا شما

 مرد؟یم گرفتیاگر کلمات قلمبه سلمبه بکار نم حاال

 که عادت داشت با هرکس مثل خودش برخورد کند البته از نوع مودبانه اش گفت ییآنجا از

کنه ...البته منم سن  لیدخ گرانینظر د ایمشورت  یندارم ..خواست خودشه که تو هر کار هیقض نیتو ا یاجبار من

 دادمیکارامو با مشورت پدر و مادرم انجام م شتریبودم ب ایپر

 کوچکترمعموال تابع خواهر برادر بزرگتر هستن .. یخودش گذاشته ..بچه ها ریتاث یخانوادگ تیترب پس

 نطورهیهم

 چند سالتونه؟ جسارتا

 مرد ماند و به سرعت خودش را جمع و جور کرد  یرو رهیخ نگاهش

 و پنچ  ستیب

 دادیباال رفت ...جوان تر از سنش نشان م یکسر یابروها

  دیندار شتریب کیو  ستیب ای ستیب کردمیفکر م شهید ...هم اینم بهتون
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  دیبه نجابت و سکوت اوزد و پرس یا انهیلبخند موذ ینداد..کسر یافتادو جواب ریدختر ز یگل انداخته  صورت

 د؟ییرتنها نقدیا چرا

 در جا باال آمد  سرش

 بله؟

 دیایو ب دیباعث شده شهر خودتون رها کن یچ کنمیفکر م نیروزا به ا نیو مسلط ادامه داد...ا لکسیر یلیخ یکسر

 بدونم  لتونیو من  کنجکاوم دل دیکار داشت نیا یبرا یمهم لیتهران ...حتما دل

نبود که بتواند  یزیچ شیزندگ یکرد مسلط باشد و خودش را نبازد ..به هر حال مساعل خصوص یخودش سع مانند

 در حقش کرده است یباشد که لطف بزرگ انایاگر آن فرد برادر ک یباز کند ..حت یهرکس یبرا

 گفت یو البته مودبانه ا یجد بالحن

  ندینتونم جوابتون بدم؟نگاهش را به مرد دوخت تا عکس العملش را بب واگه

 کج شد  یاز جسارت او به خنده  یلب کسر ی گوشه

 نداشت تیهم اهم یلیبود که خ یکنجکاو هی...صرفا  ستیدر کار ن یاجبار چیه

حبس  نهیکرده است .. نفسش را در س رهیدر آن ذخ یخاص یخودت کی گفتیم نایرد ...از آن نگاهها که مک نگاهش

صرف کرده بود و سوالش را  ی..انرژ یگناه داشت طفل نایجواب نگذارد ...به قول م یهم اوراب یلیکرد خ یکرد و سع

 شیرو شیرا پ نایم یآن چهره  کی... ردیبم یبهتر از آن است که در نادان ردیبود به هر حال بداند و بم دهیپرس

  اوردیخودش ن یوبه رو دیبود که فهم رکیآنقدر ز شیزد ..هرچند که مرد روبه رو یتجسم کرد و لبخند محو

وز صبح ر هیو آخر سر  یو تجربه دار یکرد یسال زندگ ستیاز ب شتریب یلیخ یکنیفکر م یخوندم گاه یکتاب هیتو

واسه همه شون  یتونیم گهی..د یگذشته ندار یبه گذشته و آدم ها یحس چیه یشیو متوجه م یشیاز خواب  بلند م

د به همه لبخن یکنیجرو بحث نم یبعد..با کس هکامل ..از اون ب یاحساس یو ب ییجور رها هی..یکن یخوشبخت یآرزو

 یآقا دیدونی...میسر شدگ گمیمن بهش م یشدن ول یقو گنی..مردم بهش م یگذریساد ه م زیو ازهمه چ یزنیم

 گهیقسمت اولش که م ینداشته باشه ول یمن هم خون یروزا نیجمله  هابا حال ا نیکلمه به کلمه ا دی..شایشکوه

 یبه گذشته و آدم هاش ندار یحس چیه گهیکه م ییاون جا ای یکرد یزندگ یست سال زندگیاز ب شتریب یکنیفکر م
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 ینه قو یسر شدگ ذارمیام ...من اسمش م دهیهم عق سندهیداره ..البته منم با نو تیبا حال االن من سنخ قایدق

 بدم  تونیجواب کنجکاو یتونسته باشم تاحد دوارمیشدن...ام

 دیاو پرس یحرفها ریتحت تاث یبود ...کسر ییبایز یسخنران

 اش خاطرتون هست  سندهیکتاب و نو اسم

  نیمعاثر روزبه  سندهینو یسرد آقا ی..قهوه  بله

 بدم  رییخودم تغ ی قهیآخر جمله تون به سل دیاگه اجازه بد یول هیعال

 صورتش سر خورد  یمنتظر پگا ه رو نگاه

افتاده که شمارو مجبور کرده راحت از کنار همه  یتو گذشته چه اتفاق دونمی...نم نیهست ینظر من شما دختر قو از

  دیشد یخانم ..قو دیکرده ..شما سر نشد یقو یلیمطمعنم شما رو خ یول دیبگذر زیچ

 تکان داد یزد و سر لبخند

  کنمیحس نم یزی...خودم که چ امیبه نظر م نطوریفقط ا دیشا

مرد  کیاز من که  ی...حت نیهست یباور دارن ...از نظر من شما دختر خودساخته و قو ننیبیرو که م یزیآدما چ یول

...من و خواهرم ...شماو  میمشابه دار تیمسعول هی..ماهردومون  ستیسخت ن یلیخ دنشی..فهمنیتر یهستم قو

و من هنوز نتونستم به خواهرم  کنهیم فیتکل سبامورهم از شما ک نیکوچکتر یبرا ایپر نمیبیم یخواهرتون ...وقت

تر از من عمل  یقو یلیشما خ دهینشون م ارهیبدم مثل بچه ها ذوق زده نشه و احساساتش تو جمع به زبون ن ادی

 دیکرد

کنترل نفس و  ی.ولکشاندیانسان را تا اوج م ی..گاه گریاست د فیلب دخترک نشست ..تعر یرو یحیمل لبخند

 یریغرورت را بگ یو جلو یافسار نفست را بکش یکرد تابه موقع بتوان نیتمر دیمتواضع بودن را با

اش  فهیم ...در هر صورت هرکس در حد توانش وظو من نکرد دیخواهرتون کرد یبوده که شما برا ییکارها حتما

  میکن سهیکه خودمون مقا ستین یانجام داده پس لزوم

احساس عذاب وجدان داشت تاحس  شتری. ...الاقل در مورد خودش بدیاز ته دل کش یقیآه عم     یکسر             

 ...یشناس فهیوظ
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 ... دیشا

دت م یرا برا یکه غم بزرگ ییقلبش ..جا ینقطه  نیتر ییاعماق وجودش ..از انتها نیبودکه ازژرفتر  یتنها جواب نیا

پا  توانستیکاش م یغبار زمانه هم نتوانست بود ازدردش بکاهد به زبان آورد ..ا یکرده و حت یها بود در آن مخف

ه ذره ذره وجودش که مدت هاست چون خور دیبگو یبار هم که شده از درد کی یاش بگذارد و برا یغرورسنگ یرو

کرده بود  ادیبا خودش ز گرانیاز د شیکه فاصله اش را ب یبزرگ شده است .درد یا نهیبه ک لیرا خورده و تبد

هم  یخود انسان نما لزوما احساسات نیهم وجود دارد .وا یرفته بود خود ادشی...آنقدر از خودش دور شده بود که 

 که یخودش و فکر وذکرش را در کار غرق کرده بود بود بلکه از فشاردرد تیباشد ...تمام شیجوابگو دیادارد که ب

 اش نشسته است بکاهد  نهیس یرو

 

 را پر کرد زیقدم فاصله تام کیو احمد  دی....سر هردو سمت صدا چرخ نجاستیا یک نیبه ..ب به

 ؟ استیور؟چط ینگفت یزیچ یرفتیطرفا ؟عصرکه م نیگل...از ا یسر خوش ادامه داد:آقا کسر احمد

لبش را گرفته بود تا  یکه با دست گوشه ها یاش گرفت ..سپس در حال دهیدر هم شد و احمد سرتقانه ند یکسر اخم

 سمت پگاه انداخت و گفت ینشود نگاه انینما یلیاش خ یطانیلبخند ش

 عرض شد سر کارخانم  سالم

 کردیم ینیصورتش سنگ یاحمد بدجور رو ی دارانهیبرد و مودبانه جواب سالمش را داد ...نگاه خر ریسرش را ز پگاه

کرد تا احمد به خودش آمد ..پگاه هم از فرصت استفاده کرد و بلند  یتک سرفه ا یو نفسش را بند آورده بود..کسر

 شد وگفت 

 کردن ریبچه ها چرا د نمیبب برم

 را در دل ستود شیرکیکرد و ز دییاز خدا خواسته با تکان سر حرفش را تا یکسر

 دیاز احمد پرس ظیمحض  دور شدن پگاه باغ هب

 ؟یکنیم یچه غلط نجایا تو
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 یاز صورتش بود ب ییاش جز یطانیو نشست ..هنوز لبخند ش دیعقب کش یتمام صندل ییابرو باال داد و با پرو احمد

  دیگذشت و با طعنه پرس یتفاوت از کنار سوال کسر

 یکنیودل و قلوه ردو بدل م یذاری...قرار مدار م یکرد شرفتیکه پ نمیبیم

 گفت یآ هسته و حرص ییتر شد ..با صدا ظیهم نشست و اخمش غل یرو یکسر یها دندان

 همه مثل خودتن یفکتو ...فکر کرد ببند

ته بانو فرش نیا یبگ شهیم نطورهی...اگه ایاریکم نم ادیرفتن پگاه اشاره کرد و گفت :خوشم م ریخونسرد به مس احمد

 بود؟ یک

 داره ؟ یبطتو ر به

 درست سر بزنگاه مچت گرفتم  یوقت یکه من متهم و خودت مبرا کن هیانصاف یب نیع ی...ولابدا

 و آهسته گفت  دیجلو کش زیم یخودش را رو یکم

 یکنیسرهم م فیبازم اراج ای یدی..فهم اناستیدختر خواهر دوست ک نیجون ..ا احمق

 دیزد و پرس یلبخند مسخره ا احمد

 ... یرینظ یخواهر ب نیکنه ؟...اونم همچ یدلبر تونهینم انایدوست ک خواهر

 یجز خودش کس خواستیدختر تعصب داشت و دلش نم نی..نسبت به ا امدیخوشش ن چیاحمد ه یپروا یب فیازتعر

 دینبض گرفته بود غر شیها قیکه شق یبرافروخته در حال یفکر کند ...با چهره ا یبه او حت

 فکتو تا خودم نبستمش ببند

 دیاطراف تک ضرب خند طیتوجه به مح یب احمد

  یریپسر چرا طفره م ی...وا داد هیگفتم خبر یدید

  دیغر یکسر

 ؟ احمد
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 و آرام گفت  دیجلو کش یندارم؟ ...سپس خودش را کم یمنظور زمی...به جون عز جانم

د را نشانه گرفته بو گریکه چشمانشان همد یکرد و درحال یباشه پسر ..تا تنور داغه بچسبون ...مکث کوتاه حواست

 پسر بجنب.. هیرو هوا زدنش ...دختره آدم حساب یکالم ختم کالم ...دست دست کن کیادادمه داد ...

احمد  ی...هول به دلش افتاد ..از سابقه  کردیم دشییبود و تا دهیاو را د کباریشد ..احمد تنها  زیر یکسر یها چشم

 تجربه اش حساب باز کند یرو توانستیمختلف خبر داشت ..پس م یو مراوده اش با دختر ها

 ؟یکنیم یچه غلط نجایتو ا یبگ شهیم حاال

 و نفسش را آزاد کرد  دیخودش را عقب کش احمد

 آنطرف تر اشاره کرد و گفت :باز برام لقمه گرفته  زیسفارش حاج خانم ...سپس به چندتا م یپ آمدم

کرد  هیبود تجز دینشسته بود و از بغل قابل د زیرا که سر م ینگاه گذار دختر کیبه خنده کش آمد ..در  یکسر لب

 کیسرش انداخته بود و با  یو منظم رو دهیاسپرت به تن داشت ..شالش را پوش ییو کفش ها یرسم ی...مانتو شلوار

 است یواحد معتبر ایشاغل است و احتماال کارمند شرکت  دیشد فهم ینگاه هم م

 ؟یدیرس مییجا به

نداشتم ...باباش استاد دانشگاه  یچاره ا یعنیکردم ... دییگفتن و من تا شونیکردم ا ینقش ستون باز نجاکهیا تا

 مونهیبرام م دییجز تا یتا ابد درس بخونه ..به نظرت کار خوادی..خودشم که اگه خدا بخواد م رهی..مادرشم دب

  شیپ که میذره آبرو هی نیبار کن...هم یباقال ارویخر ب گهیبدم بعد د لشیدهن باز کنم و چرت و پرت تحو ترسمی...م

  رهیم نیحاج خانم دارم از ب

 گفت  روزمندانهیپ زدیم هیتک یکه به صندل یودرحال دیعقب کش یکسر

 یچوب حراج بزن یترسی...چرا چون م یدوکلمه حرف بزن یتونیاش..نم جهینت نمیا ایخودتو اصالح کن ...ب گمیم یه

 خودت وخانوادت یه آبروب

د باهم بع یذره آبرو رو به فنا نداد هی نیابرو باال برد و گفت ...فعال پاشو برو تا ا یکرد و کسر یدهن کج شیبرا احمد

 میزنیحرف م

 بلند شدن گفت  نیو ح دیرا عقب کش شیگذاشت و صندل زیم یدستش را رو احمد
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 یچیمن نسخه بپ یبرا ستیکالهت سفت نگه دار باد نبره ..الزم ن تو

منو را مقابلشان گذاشت و  یخود نشستند و کسر زیشد ...هر کدام سر م دایبچه ها هم پ یرفتن احمد سرو کله  با

رو هوا زدنش ...پگاه  ی..دست دست کن شدیاحمد در سرش اکو م ینظر گرفت ...جمله  ریرفتار پگاه را ز یچشم ریز

نگاه  کردندیکه شام را کنار هم سرو م یکرد ...تمام مدت مودش را تابع جمع اعالانتخاب را به بچه ها واگذار کرد و خ

هم داشت  یا دهیو کش فیظر یانگشت ها بای..عالوه بر صورت ز خوردیغذا م نهیازاو برنداشت ..آرام و با طمان

 یچه برسر او ودلش آورده است ...س دانستیدختر م نیکه اگر ا یبود ..وا یکردنش کاف وانهید ی..رفتارش هم که برا

 ییهویبود که  یشتریده ر یزلزله  ایدختر گو نیبود ...اما ا دهیو سه سال عمر از خدا گرفته بودو تا بحال دلش نلرز

اش  دهیرو کرده بود ...تمام خودش را ..خود از همه کس بر رویکرده و تمامش را ز کیقلبش را تحر ی دهیگسل خواب

 یاز او بسازد ..بعد از شام تهرانگرد دیجد ییکسر خواستیبود و حال م ختهیاعتماد را فرو ر یو ب دیمناا یرا ...کسر

 یمخالفت ها یو باوجود همه  دیخر یکیذرت مکز شانیآنها را در شهر چرخاند ...برا یدادو ساعت حیرا به خانه ترج

اش  یتنبساورا مجبور کرد  یو حت دیخر یبستن شانیشهر برا یفروش یبستن نیبر سرد بودن هوا از بهتر یپگاه مبن

جا ندارم ...شماها  گهیمن د یاش را پس زد و گفت ...وا یراه پگاه بستن  ی مهیرا به زور هم که شده بخورد ...ن

 ؟ نیخوریم یچطور

 یو کسر ..وگرنه من یکم آورد یبادهان پر گفت :چون عادت ندار انایهمچنان مشغول خوردن بودند ..ک ایو پر انایک

 بیکرد ...خواهرش عج میتقس هیبق نیداد و  نگاهش را ب یاش را به صندل هیبار کارمونه ...پگاه تک هیهر چند وقت 

 نینکرده بودند و به ا حیوقت بود تفر یلیاو غنج رفت ...خ بنمود ...ته دلش از حال خو یم یامشب سرحال و پر انرژ

 دیخچر یکس یرفته شان را به دست آورند ...نگاهش شاکرانه رو لیحلت ی هیداشتند تا روح ازیفرصت چند ساعته ن

  دیرسزد و پ شیبرا یزیهم نگاهش به او که که بالفاصله لبخند ر یکسر ایآمدن مجبورش کرده بود ..گو رونیکه به ب

 گه؟ید یخورینم یمطمعن

اورا از  یخورده  مین یاو بستن یمردانه  یدارش داشته باشد که دست ها یاز لبخند معن یچه برداشت دانستینم

نگاهش را شکار کرد و  یشده بود که کسر بالیاندازه توپ وال شیمقابلش برداشت و شرو ع به خوردن کرد...چشم ها

 بدنش باالرفت و بلند شد  ی..دما گرفتحرکت او گر  نیداد  ... تمام تنش  از ا لشیتحو یگریلبخند د

  دیوپرس دیدست از خوردن کش انایک

 ..پگاه جون کجا؟ وا
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 کردم انگار  یرو ادهیهوا بخورم ..امشب ز رونیب رمیم

  امیمنم ب یخوایو گفت م دیدست از خوردن کش ایپر

 دم درم نگران نباش نی..هم زمیعز نه

 بود گفت  دهیکه حالش را فهم یکسر

  یخوریسرده سرما م رونی...ب میریهمه باهم م یصبر کن کمی 

 جرات نکرد نگاهش کند ..فقط همانجا نشست و منتظر شد  یحت گرید

موارد  یهم در بعض یحرف زدند و پگاه تنها در سکوت گوش داد...کسر یپر یو گاه انایبرگشت را ک ریمس تمام

مسبب حال دگرگون او بود هم ناراحت بود و هم  نکهیو از دختر کنار دستش هم غافل نبود ...از ا کردیم شانیهمراه

از  یکند منظور شیحال توانستیکاش م یا..فقط  کردیشروع م ییجا کیاز  دیل ...به هر حال که باخوشحا

 از کجا سرچشمه گرفته است   داندیکه نم یحد و مرز یندارد جز خواستن ب شیرفتارها

 

را  شیحرف ها و رفتار ها یبود ...معن ختهیمردبد جور معادالتش را بهم ر نیپهلو آن پهلو شد ...ا نیشب را ا تمام

تفاوت بود و محترمانه او  یب یلیخ یو گاه کردیمفرد استفاده م ریاز از ضما شدیم یمیاوقات صم ی...گاه دیفهمینم

 شدیخلقت محسوب م بیهم که جزئ ازعجا یآخر شب تار...رف ایبود گو ری..کال باخودش در گ بستیرا جمع م

 ردکیآرزو م دیکه که با دندیفهمیچه ؟اگر بچه ها م یعنیخندژکوند زده بود ...لب شیاو را خورده بود و برا ی...بستن

 یریتصو نیکانه عمل کرده بود که بچه ها در خواب هم چن ریز نقدریباز کند و اورا پنهان کند ...هرچند ا نیزم

 دندیدینم

 

 کیکرده بود...در  دایکار پ شیشب قبل را به طور کل فراموش کرد ...برا  یفکر یریدرگ نایروز بعد با تماس م صبح

 رشیبود و کارش فقط پذ ونیلیم کی...حقوقش هم  انیروز در م کیوقت و  مهیآن هم به صورت ن یمرکز توان بخش

کرده بود  دیتاک نایم یدور بود ول رشین بود ...مسیو شماره دادن و سر و سامان دادن به اوضاع مراجع مارانیب

...حقوقش هر چند کم اما  یچیبه از ه یرفت و آمدش کمتر باشد ...در هر صورت کاچ ی نهیبا مترو برود تا هز تواندیم

ناجور  یکم شیوسط ساعت ها نی...ا شودیمند م ازیمقدار کم هم ن نیکه برسد به هم دیکارساز بود ...مطمعن بود ع
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را  شیسفارش کرد زودتر کارها نایاو مهم بود و بس ..م یمقطع فقط پولش برا نیهم نداشت ...در ا یتیکه اهم ودب

دنبالش برود تاباهم بروند و  گریوتا دوساعت د ردیبگ نیرا از مب نیجمع و جور کند و منتظر او بماند ...قرار بود ماش

  ندو اگر شد قرداد ببند نندیبب کیمحل کار را از نزد

 

 

داده بود حتما  امینگه داشت ....شب قبل پدرش پ یدفتر مرکز یا شهیزرگ و تمام شرا مقابل ساختمان ب نشیماش

تش ک یبود ..لب ها دهیاز پدرش گرفته بود و نه پدرش حال اورا پرس یکه نه او سراغ شدی..هفته ها م ندیاورا بب دیبا

قدرت  شیو به گام ها بردیحرکات اعتماد به نفسش را باال م نیا ایداد...گو یرا تکان شیو شانه ها دیرا چسب

رد سالم ک نیتکان دادو از همان پشت کاب یدست شیحرکت کرد ..نگهبان برا یا شهی..سمت ساختمان ش دیبخشیم

 تیهم خوش وبش کرد ود ر نها یراه با چند نفر انیپاسخ داد و سمت دفتر پا تندکرد ...م یی...سالمش را با خوشرو

او را  یرعنا یقد و باال زیبه در زد و وارد شد ...جالل از همان پشت م یتقه اورودش را اعالم کند... گفت یبه منش

و بعد دست دادن  دیکش زپدرشیبلندش را سمت م یجواب سالمش داد...قدم ها ییبالذت تماشا کرد و با خوشرو

چشم از  تتوانسی..جالل هنوزهم نم ختپا اندا ینشست و پارو یمبل چرم نیاول یمعمول و حال و احوال رو یها

ه و کمتر ب کردیم یشده بود ...هرچند مدت ها بود بااو نامهربان یعجب جوان برومند شیزندگ یپسرش بردارد ..ثمره 

 را برداشت  یاز فرزندش دل بکند..گوش توانستیاو پدر بود و نم یول زدیاو سر م

  دیسفارش بد کیلطفا دوتا قهوه با ک خانم

مبل مقابلش  یکنار آمد ...قدم زنان سمت او رفت و رو زشیرا که گذاشت بلند شد و از پشت م یگوش

ا ...چر دیکش ی...آه پر از حسرت ندیدست خواست که بنش یشد و او با اشاره  زیخ میبه احترام او ن ینشست...کسر

 د...بو شخود یها یاز جوان یواضح ریکه تصو یاز او چشم بردارد ...پسر توانستینم

آمد باالخره لب باز کرد و  یخوشش نم چیسکوت کش دار ه نیپدرش معذبش کرده بود و از ا یکه نگاهها یکسر

 گفت

 اومده ؟ شیپ ی...مشکل دینیمن بب دیبا نیبود گفته

 پدرانه اش عمق گرفت لبخند
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 نم؟یکه بخوام پسرمو بب ادیب شیپ یمشکل دیبا حتما

 در جهت اصالحش بر آمد  عینهفته در جمله اش شده بود  سر یرحم یب یکه تازه متوجه  یکسر

 اشهاومده ب شیپ ینگران شدم نکنه مشکل نیبد امیکه شما بهم پ مینداشت یمورد نیوقت ..چون قبال همچ چیه به

 اش سرتا دارانهیکه هنوز نگاه خر یاو ضعف رفت و درحال ینگران دنیدا د و دلش از شن یاش را به پشت هیتک جالل

 گفت دیچرخیاو م یاپ

 منه و ..؟؟منتظر نگاهش کرد  یی هویدادن  امیپ نیهم شیکی... میکه االن دار میموردهارو نداشت یلیخ قبال

 خودش را جمع و جور کرد و گفت  یکم یکسر

 ش؟یوبعد

 ه؟یسوال ستیصورتش نشست ...ب یو کش دار رو قیدق  یخودت بگو ...نگاه کسر شیبعد

 فکر کند دلش گرفت  یکم دادیبه خودش زحمت نم یپسرش حت نکهیو از ا دیکش یینفس پر صدا جالل

 یترکمون کرد تو هم سر نامهربون امرزیمادرت خداب یپسر ..درست از وقت ینگرانم شده باش دمیوقته نشن یلیخ

رو  اینآخ د گفتمیجلوم نشسته که تا م شیچند سال پ ینگران شدم فکر کردم همون کسر یگفت ی..وقت یبرداشت

  کردیروم  رویآخ گفتنم ز یبرا

ها  مدت یکسر گفتیبود ...پدرش راست م نیهم گفتیکه م شیفضا را پر کرد ...پس بعد ینفس پردرد کسر یصدا

که امروز به  یناخواسته ا یکلمه  نیکرده بود ..الاقل در برخورد با پدرش..... وا یمدل حرف زدن خداحافظ نیبود با ا

 کند یتداعپدرش  یده بود خاطرات گذشته را برازبان آورده بود سبب ش

   دیمبل باال کش یخودش را رو یرا صاف کرد و کم شیصدا

  

 سر اصل مطلب میبر شهیم

 ؟یفرار کن یخوایم ای یدار عجله
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  د؟یکارم دار یچ دیصاف و پوسکنده بگ هیطعنه و کنا یخواهش کنم ب شهیم

وارد شد و  یبا سالم  و احوالپرس ی..حاج حسن آبدارچ دیکه به در خورد جواب در دهان جالل ماس یتقه ا یصدا با

کمر  نکهیداد حاج حسن بعد از ا لشیتحو یدیتشکر کرد وخسته نباش یگذاشت ..کسر زیم یقهوه را رو ینیس

 راست کرد لبخندزد و در جوابش گفت 

 ؟یاز ما کرد یادیجوون ..چه عجب  ینباش درمونده

 دیخند یکسر

 یحرفا حاج نیو ا یوقتا آدم وقت سر خاروندنم نداره ..چه برسه به چاق سالمت ی..بعض گهید هیزندگ

 یرو ایسنگ باشه  ریاگه دستش ز یپدر و مادرش وقت بذاره ...حت یبرا  دیوقت نداشته باشه با یزیهر چ یبرا  آدم

...کجا سرتون شلوغه بابا  ینه بچه ا ی..نه زن دیدر خدمت پدر و مادر باشه ...بعدشم شما هنوز جوون دیبازم با شیآت

همونم هست  ی...از دعا دومیحسن باسر تا دم خونش م گهیم رمیسنم و چهارتا بچه هنوزم تا مادر پ نیجان ..من با ا

  اوردمیوقت کم ن چیکه ه

 یبود را سر عقل م دهیپسرش را که مدتها بود از او بر یکم دیت ...شاحاج حسن بدجور به دل جالل نشس یها حرف

 آورد 

 کرد  بشیرفتن هم ترغ یکرد و البته برا دییبا گفتن حق با شماست حرف حاج حسن را تا یکسر

 شهیهنوز هم تا کمر براش خم م ینود سن داره ول ی...مادرش باالهیرفتن او جالل گفت:مرد خوب با

 زد یدار یلبخند معن یکسر

  شدمیمادر منم زنده بود تا منم تا کمر براش خم م کاش

 جالل به وضوح رنگ باخت .. ی چهره

  ریبار سراغم بگ هیالاقل هر چند وقت  یبرام دو ال راست ش خوامیکه زنده اس ...نم پدرت
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افتاده اش را به اندازه  یو شانه ها ردیپدرش را در آغوش بگ خواستیمحزون و کش دار نگاهش کرد ...دلش م یکسر

و احساسش  گرفتیافتاد دلش آتش م یم تشیمادر و مظلوم ادیکرده بفشارد ..اما هربار  غیکه از او در یتمام مدت ی

 کردیرا سرزنش م

من   نیقبل گفت قهیکه خودتون چند دق یهمه فاصله شده ..وگرنه به قول حرف نیباعث ا یک دیدونیخودتون م حتما

 براتون کردمیرو م رویرو ز ایآخ دن نیگفتیا مبودم که ت یادم

 من مسعول مرگ مادرت نبودم  یقبول کن یخوایپسر ...چرا نم یرو کش بد هیقض نیا یخوایم یک تا

  یکه مسعول بود یقبول کن یکه شما نخوا یوقت تا

به مرگش نبودم  ی...راض خواستمیچقدرخاطر مادرتو م دونهیخدا م یپسر ...من اشتباه کردم ..درست ..ول ایب کوتاه

 اومد یبرنم ی...از دست منم کار یفهمیبود م ضیوقت ..مادرت مر چیه

ال دو س میبرس جهیشده ..اگه قرار بود به نت یتکرا یلیحرفا خ نیاومد ...بس کن پدر من ...ا ی؟اونم برنم یچ محبت

 مونه یبرامون نم یزیاعصاب درب و داغون چ هیجز نبش قبر کردن و  گهی..االن دمیدیرسیم شیپ

نرفته که مهتاب تو  ادتی...حتما دهیم جهیروز نت هی یبحث تکرار نیخالصه ا کنمیبرعکس ...منکه فکر م اتفاقا

 نه من ییموضوع اون تو نیام سرزنش بشه بابت ا یتو دامن من ...اگه قراره کس یانداخت

 شده بود  دهیبه بحث راجع به گذشته کش شانیدرآمد ...ناخواسته گفتگو یکسر حرص

 من باعث مرگ مادرت شد یمحبت یمن نزن که ب یتو رو انیجر نیا یه گهیادامه داد...پس د جالل

..من که جون تر و سر حال تره . یکیدنبال  دیفتیو ب دیول کن مارتونی؟من گفتم زن ب دیگفتم با مهتاب ازدواج کن من

 ...آره من گفتم؟ دیایاصال ن یخونه و گاه ادیگفتم و شب و نصفه شب ب

 اش را پر از هوا کرد  نهیس جالل

عقلت  ایتو ب یکه من نشناختم ول  شیکن حرف تو درست ...قبول من اشتباه کردم ..مهتاب گرگ بود تو لباس م فکر

 شه؟یکار بنداز و اشتباه من تکرار نکن ... م

  دیشد و ابرو درهم کش کیبار یکسر یها چشم
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 ...اشتباه کدومه؟ دیگیم یچ نمیبب دیحرف بزن ه؟واضحیچ منظورتون

 دیمبل راچسب یکش دار و دلخور نگاهش کرد و دسته ها جالل

 خودت شیپ یرو برد انایک دمیشن

 ..بردمشدیدیشن درست

 چرا؟

 خودم باشه شیپ دمید نیدست من ..منم صالح در ا نشیسپرد خودتون

 خونه چش بود مگه؟ اون

 خبر بود  یخودش ب یزندگ ختیر یاز اوضاع ب نهمهیا یاز او داشت وقت ی..واقعا پدرش چه توقعخند زد زهر

چند  منی...اصال بب دینیبب کیو از نزد دیبر نیبه خودتون زحمت نداد یحت یعنی... دیدیشن دیگیخودتون م خوبه

  ن؟یوقته پاتونو تو اون خونه نذاشت

  کنمیوقت نم نیاز ا شتری...ب یو ولم کرد یکه ..دست تنهام ..توهم که طاقچه باال گذاشت ینیبی...م گرفتارم

واهر خ دیپا توش بذار دیکه خودتون رغبت ندار یتو خونه ا دیاون خونه چش بود ...چطور توقع دار نیلطفا نپرس پس

که  یابدر کنار مهت انایشم ..موندن کتفاوت با یمثل شما ب تونمیخوشبختانه من نم ایدست گلم ول کنم ...متاسفانه 

 ... ستیدوباره کاراش از سر گرفته اصال صالح ن

 صالحه؟ بهیدوتا دختر غر شیموندش پ آنوقت

و  یبعص ی..کم کم لبخندش رنگ گرفت و به خنده ا دیخودش را جلو کش یکرد و کم ی...مکث دیپر یسفاز کسر برق

 شد لیکوتاه تبد

 رسوننیگزارشارو به سمعتون م ی...حتما مو به مو و به روز شده  هم همه  دنی..کالغا کارشون خوب انجام م خوبه

ه احساس پدران یول ستیمثل قبل ن زیچ چیکه از حال بچه هام غافل بمونم ...درسته ه رتمیغ یب نقدریا یکرد فکر

 ضیقبل شما مر ادی..سر تون دردر ب فهممین مم دی..آب بخور نیمن هست یمن هنوز سر جاشه ...شماها بچه ها ی

 ..هان؟یفکر کرد ی...راجع به من چ شمیم
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 نداشتم  یمنظور نیگفت :من همچ یآرامتر یبرد با صدا ریسرش را ز یکسر

 

 ؟یکنیو به شام دعوتش م یبهش جا داد یچ ی؟برا کنهیم یزندگ انایک ی؟چرا تو خونه  هیپس بگو اون دختر ک 

 مخابره شده بود؟ یتوسط چه منبع قیهمه اطالعا ت دق نی...ا شدیداشت منفجر م سرش

 ن؟یدونیم زارویچ نیحرفارو زده؟شما از کجا ا یک

 ؟یبهش اعتماد دار نقدریکه تو ا هی..فقط بگو بدونم اون ک ستیمهم ن نشیا

 رونیاجازه ندارد قدم ب دیتا نگونداشت که  یشک نی..درا دادیجواب پدرش را م دیتمام توانش جمع کرد ..با یکسر

 پدرش گذاشته است اریدر اخت یاطالعات را هم چه کس نیا دیفهمیبدون شک حتما م یبگذارد ..ول

 خاطر اوزد  نانیاطم یبرا یبند میلبخندن

 تیهندستون کرده بود و امن ادی لشیمهتاب ف ی..درست وقت دیرس انایبه داد ک یکه نصفه شب هیدختر همون اون

معلوم نبود از کجاها سر در  ای شدیم ابونیخ یآواره  ایدختر نبود دختر شما  نیسوال برده بود ..اگه ا ریخونه رو ز

 ایمن  یکه حت یپناه دختر شما شد ..کار یهفته ازش مراقبت کرد ...تو اوج درماندگ کیرو پناه داد و  انای..ک اوردیم

و اون خبرهارو به عرضتون  نیا دیاجازه بد دینیاز دور بش نکهیا ی..پس لطفا به جا میبراش بکن میشما نتونست

که  ی...آرامش دیببن زیهمه چ کیو خودتون از نزد دیایب دیسر پاش هیبرسونن و هرطور که به نفعشونه مخابره کنن 

 کیودشون تو کنار اون دوتا خواهر داره درکنار من و شما نداره ..اونا براش مفهموم خانواده رو دارن چون خ انایک

دادم کنار  شنهادیپ نیهم ی..برا میندار یمفهوم نیتاسف که ما براش همچ یبزرگ شدن ..و جا لیاص یخانواده 

 ونهتیدوتا خواهر م نیداره ...وجود ا شیدر پ یادیشدن را ه ز لتا مستق انایکنن ...ک یخودش زندگ یو تو خونه  انایک

 رهیبگ ادی یادیز یزایباشه که چ یفرصت خوب

 ؟یمطمعن

 ؟یچ از

 وجودشون به نفع خواهرت؟  نکهی؟از ا لنیاص یخانواده  هیاز  نکهیازا
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بود  نیا ریبوده .غ یگذشت و فداکار میدید ی..بلکه هر چ دمیخالف عرف ازشون ند ای یاخالق ریرفتار غ من

 هم خونه باشن نکهیبشه چه برسه به ا کیبهشون نزد انایک ی هیسا ذاشتمینم

 یدختر ندار نیبه ا یحس چیباور کنم ه یعنی؟ یچ خودت

  دیاش را از پدر گرفت و پرس دهی...نگاه رم دیپر یکسر یاز چهره  رنگ

  د؟یکنیفکر م نیا چرا

م ...من اشتباه کرد یمن بزار یپا یپا توجا خوادی...دلم نم رمیزودتر جلوشو بگ افتهیب یاگه قراره اتفاق خوامیم چون

 یتو هم اشتباه کن خوامینم گهی...د هیکاف

 گفت که با جالل چشم تو چشم نبود  یجمله رو وقت نینباشه...ا نیکجا معلوم که راه درست هم از

 .. شیخوای..پس حدسم درسته ...مدیتک ضرب خند جالل

 گناهه؟ خواستن

 یکی اونم دیتو بشه درس عبرت ...حواستو جمع کن پسر شا یبرا دیمن با یتا خواستن ...زندگ میخواستن دار یول نه

 شیبشناس یخوایباشه مثل مهتاب ..چطور م

 پدرش نگاه کرد و مطمعن گفت  یدر چشمها میرا باال آورد و مستق سرش

 تا آسمون فاصله اس نیدوتا زم نیا نی...ب دینکن سهیپگاه و با مهتاب مقا لطفا

  بهیدختر غر هیچه برسه به  کنهیم نانیآدم به چشم خودشم سخت اطم روزا نیمطمعن نباش پسر ...ا یلیخ

 فرق داره هیمن مطعنم پگاه با بق یول

 ؟یخالفش ثابت شه چ اگه

و تو  دینبود لیشما تو مردن مامان دخ رمیپذی.مکنمیهمون کارو م دیشما بگ یمکث کرد ...آنوقت هرچ یا لحظه

  دیانتخاب مهتاب گول خورد
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 بشیبود ترغ یبه هر نحو دی..باامدیمصمم به نظر م یادیدر سکوت نگاهش کرد ...پسرش ز یچند لحظه ا جالل

 مراعات کند شتریب کردیم

پدر و مادرش  یدونی..تو اصال م خورهیباشه به درد تو نم یشو ...به هر حال اون دختر هرک ادهیپ طونیاز خر ش ایب

  کنهیم یچرا تنها با خواهرش زندگ؟اصال  یکاره ان ؟خودش چ ی.؟کجان ؟چ نیک

دارن ...مهم خودمم و خودشه ..که  یدر مورد انتخابم چه نظر گرانیکه د ستیبرام مهم ن چیو ه دونمی..همه رو م بله

 باارزشش کرده یلیکه برام خ نهیهم سن خودشه ...هم یدخترها یو نجابت سر آمد همه  یشک ندارم تو پاک

 را بست و لب بهم فشرد ...سپس آرام پلک باز کرد و گفت شیچشم ها جالل

 یگیبهتر ..تو که م نیاز ا ی..بسم اهلل ..خودم نوکرتم ..اصال چ یازدواج کن یخوایو گوشت خوب باز کن پسر ...م چشم

  شیزندگ یپ رهیم گهینا هم که چند سوا د ایبرات نداره ک یتیجذاب چیدم و دستگاه من ه

 یدم و دستگاه بچرخونه ول نیهست ا یکیراحت باشه که بعد مرگم  المی..بذار خ اریبرام وارث ب ازدواج کن و الاقل

که  ییدخترا ستنیاش از کجاست ...کم ن شهیر یدونیکه م یکیدختر اصل و نصب دار .. هی.. شیشناسیکه م یکیبا

 تا همسرت بشن  یمنتظرن تو لب تر کن

 یخودش چشم ی...وقت اوردیوارث ب شیاو ازدواج کند تا برا خواستیپدرش فقط م یعنی.. یمسخرهه ا یچه جمله  

 وارد کند شیرابه زندگ یمنظور بچه ا نیفقط به ا توانستیاموال نداشت چطور م نیبه ا

 ازدواج کنم نیخوایم ارمیبراتون وارث ب نکهیا یفقط برا یعنی

 کردیحال او را درک نم شدیمبه تاسف سرش را تکان داد ...پسرش تا خودش پدر ن جالل

م و بابا بزرگ گفتنش بشنو نمیتا چشمم بازه و سرپام نوه مو بب خوادی...دلم م نمیبب تویپسر جان..آرزومه دو ماد نه

 ...همش به خاطر خودته که اصرار دارم  لمهیاز دال یکی..وارث داشتن فقط 

د شما بدم نش کنمیکه دوستش دارم و به دلم نشسته ...حاال که فکرشو م یبا پگاه ازدواج کنم ..با اون دیاجازه بد پس

تا  نه بلکه چند یکی دمیآنوقت منم قول م دیبد تی...شما رضا میحرفامون بزن یسیرو در وا یب میتونی..م دیدیفهم

 بدم که فقط از سرو کولتون باال برن و بابا بزرگ صداتون بزنن ..خوبه؟ لتونینوه تحو
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را به زبان  ییدختر او را وادارکرده بود که خارج از محدوده حرف ها نیعالقه اش به ا ینبود ول ییایح یآدم ب پسرش

 اوردیب

 مونیوارم بعدا پش دیخودت ...فقط ام یبرا یشد یمرد گهی..د یندار یازیمن ن تیبه رضا یکن یکار یاگه بخوا تو

 ینش

 زد   یا روزمندانهیلبخند پ یکسر

...هنوز وقتش نشده بود وگرنه  داشتمیشما قدم از قدم برنم تیبگم بدون رضا دیبا امونیدلخور یه فارغ از هم 

 میموضوع حرف بزن نیو مفصل راجع به ا ایروز ب هی خواستمیم

 

 

 

زد  یطانیش یفشرد ولبخند شیپنجه ها نیگرفته بود ب اریدستخوش از ماز نیرا که به عنوان اول یلیموبا یگوش

شد ....خودش...  رهیخ یدندان گرفت و به نقطه ا ریرا نرم ز نشیی..لبش پا شدیچه م شیبود بعد نیکه ا شی...اول

و گردش هم که  حیرو ..پول دار هم که بود ...اهل تفر روهم بد نبود ..هم دست و دلباز بود و هم خوش ب اری...خود ماز

ته رف یسنت یود چندبار فرح زاد و دربند و سفره خانه که با او آشنا شده ب یچند هفته ا نیا ینگو ...فقط ط گهید

به  اخودش ر توانستیکرد ...اگر م یزیر ی...خنده چاندیهم مجبور شده بود مدرسه را بپ یرفتن رونیهر ب یبودند.برا

دلش  شدیبودکه اگر موفق م نیهم داشت ..مهم ا یتیمگر اهم یدست آورد که محشر بود ..سنش دو برابر او بود ..ول

 بردیو م گرفتیدست مادرش هم م یروز دی...شا شدیخالص م شهیهم یبرا یکوفت یزندگ نیرا به بند بکشد از ا

بلند شدن آهسته به  نیآمد...ح رونیب ایو از رو گفت یمادرش که بلند شد اه بلند داگفتنیآ یکنار خودش ...صدا

 یرهاخب یوخوش رقص اریشدن به ماز کینزد یراه برا نیدختره ...آره ..بهتر نیبرم تو نخه ا شتریب دیخودش گفت با

 ...  کردیم میتقد اریو برادرش به ماز انایبود که از ک یدسته اول
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 هید تکش دای..سرو کله اش که پ دیکوبیم نیداه بود و منتظر پگاه نوک کفشش را به زم نیاش را به ماش هیتک نایم

 اش را گرفت و گفت 

 د؟یعجب بانو ...نزول اجالل فرمود چه

 برد  شیخنده کنان جلو رفت و دستش را پ پگاه

 گهیحرفا د نی..گاز و سماور و ا کردمیشد ..داشتم سفارش خونه رو به بچه ها م ری..شرمنده د سالم

 را دور زد  نیجواب سالمش را داد و ماش نایم

باز کرد و هردو سوار شدن  نی....ولشون کن ...در ماش گهیبچه انگار سه سالشونه ...بزرگ  شدن د یگیم نیهمچ

...پگاه با تعجب و خنده نگاهش یدونیبچه م نارویبودم دوتا بچه داشتم بعد تو هنوز ا نایادامه داد.. من سن ا نای..م

ه موندم گوشه خون دمیاالن ترش نیاگه دروغ بگم ..نب ورشمخونسرد کمربندش را بست و گفت :واال ..ک نایکرد که م

 جوون که بودم سه بار شوهر کردم 

 آشکار گفت : یبا خنده  پگاه

 تو حالت خوبه؟ یگیم یچ

 کرد :کمر بندتو ببند تا بگم  اشاره

کرده  مخم هنگ یمنتظر جنابعال ستادمی...تو سرما وا ستمیگفت ...خوب که ن نایدستش سمت کمر بند رفت و م پگاه

 ونمدینم قایرد دادم ..االن دق گهیبدم کال د لشیحتما تحو یتا عصر نیونه زدم که ماشچ نیبا مب ی..قبل اونم کل

 هام برات گفتم ایاز رو ایشوهر کردم 

  دیخند زیر پگاه

  میقبول دار اهاتمی...رو زمیباش عز راحت

 زد و حرکت  استارت

 ؟ گمی...دروغ م گهید میدنبالش بگرد ایتو رو میمجبور مینکن دایاصل جنس پ تیتو واقع یوقت

 .. یگیراست م شهیقربونت ..شما هم نه
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خوشون  یدوتا بردار بزار رو پا نیبه حرفم گوش کن ...دست از سر ا ایب یکه راست و دروغودرهم قبول دار حاال

  یکنیسفارش م نقدریسماور خاموش کردن و غذا گرم کردن آپولو هوا کردنه که ا هیسر جدت ...آخه  ستنیوا

  زنهی....همه ش دلم شور م ستیخودم ن دست

  ی...در کل قاط زد نیری..عقلت ش زنهیشور م دلت

 چپ نگاهش کرد  چپ

 ینگام کرد ی؟باز اونجور هیچ

 عقل؟ نیریش یگیمن م به

 هبیکارات انقر نیکه با ا نهیخوردم ..منظورم ا یشکر هی...خب بابا حاال من  زهیریم میکن ...چه اشک گاشیاوه ..ن اوه

 یبش یروان یروح هیماریکه دچار ب

  ردیهم فشرد تا خنده اش نگ یرا رو شیها لب

 کال حرف نزن باشه؟ تو

 چشمش گذاشت و گفت  یدستش آزادش را رو نایم

 ؟ دمید یبگو ک ی...بعد هول زده ادامه داد..آهان راست دییبه چشم بانو ...شما امر بفرما یا

 ؟یک دیو پرس دیکش یقرار بود حرف نزند ..پگاه پوف مثال

 شد و رفت نیبرگشت بعدم با عجله سوار ماش عیرفت تو سر دمشی...د گمیرو م انای..برادر ک یپسره کسر نیا

 ؟یچ گهیچشمت روشن ...د 

 ؟ گمینکن به خدا راست م مسخره

  یگیکه نگفت دروغه م منم

 یتگفیباال حتما تو بهم م ادیب خواستیاگه م یخواهرشه ها ول یخونه  دونمیکار داشته ؟م یچ نجایبه نظرت ا گمیم

 ؟ نه؟ گهید
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 نگاهش کرد  زیر پگاه

 ..درسته ؟ گهید یکشیزبونم م ریز یدار االن

 برد  نییگرفت و سرش را نامحسوس باال وپا یبه ظاهر متفکر یچهره  نایم

 من بفهمم ناقال..آره؟ ی..دوست نداشت یکنیم یمخف یزیچ هی یاومده باال.. .درست حدس زدم...گفتم دار پس

 گفت معترض

رو جا گذاشته رفته  یزیحتما چ نجاستیآقا خونه اش ا نی...ا یکنیم یرو جناح هیواسه خودت ...چرا قض یگیم یچ

 نیبرداره هم

 مبهوت نگاهش کرد نایم

اد:عجب موز تر کرد و ادامه د ظیرا غل شی..بعد تن صدا کنهیم یزندگ نجایا نمیا یعنی... یگیمن بگو راست م جون

 نگفت زی..پس چرا از اول همه چ هیمار

 صالح ندونسته  دیشا

 شهیبراش بد م میفهمی؟مگه با گاگول جماعت طرفه ..نگفت بعد م یچ یعنی

ود محال ب دیدونستیاگر شما م گفتینبود ...م یمنطق ریهم غ یلیخ لشیبهش گفتم ...دل روزیحرف د نیهم اتفاقا

 نزدم  یحرف نیهم یبرا دیقبول کن

 بارشه طرف  ییزایچ هیبابا پس  نه

 بودم امکان نداشت قبول کنم.. دهی..اگه همون اول فهم گفتیم راست

 ...حاال کدوم طبقه اس ؟واحد چند ؟ یتو باهاش حرف زد پس

 به صورت او نگاه کند نتواند خنده اش را کنترل کند  دیترسیشد ...م دهیپگاه از دو طرف کش یلبها

 گذار نگاهش کرد  نایم

  یخندیم هی؟چ هان
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 باشه تا بگم  تیلبخند برگشت سمتش و گفت :فقط تورو خدا حواست به رانندگ باهمان

 بابام جا گذاشتم  یخونه  ی..فکرد مهی...معلومه حواسم به رانندگ وا

 ییهویجوون مرگ بشم  یتعادلت از دست بد ترسمی..م یاریاز تعجب شاخ در م یبفهم دونمیم ی..ول نه

 بابا ..بادمجون بم آفت نداره ..حرفتو بزن نترس

 گفت  دلخور

 یدونیچاله م یهمش مثل پسرا یکرده ..حواست هست ...انگار نه انگار دختر رییتغ یلیلحن حرف زدنت خ دایجد

 یزنیحرف م

 ریبانو ...شما به دل نگ هیکاریب راتیتاث

 کرده  ریپاش ...تمام ذهنتودر گ ینیشیکه م هییلمایف رینظرم تاث به

 ؟یبه خورد م بد حتیبه جون مغزم و نص یفتیمثل مادر بزرگا ب یخوایم ای یگی....حاال م هیکاریاز ب اونم

 و خواه مالل  ریآنچه شرط بالغت بود باتو گفتم ..تو خواه پند گ من

  یگی..خوبه...حاال م شمیها ...باشه من کال الل م میکرد یریبابا عجب گ یا

 شدیجالب م دنیبعد از شن نایم یلبش نقش بست ..چهره  یرو یگرفت و دوباره لبخند محو یقینفس عم پگاه

  تهیپررو  و غزب یپسره  هی یواحد بغل یگفت ادتهی

 گذاشته بود گفت ارشیرا شش دانگ در اخت شیکه گوش ها نایم

 بره ادمی...مگه چند روز ازش گذشته که  بله

 ست .. یمال کسر ی..واحد بغلگهید یکردیاشتباه م خب

 ؟یچ

 برات گمیباشه ..م تیکلمه را گفت که پگاه باترس برگشت و گفت حواست به رانندگ نیبلند ا آنقدر
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از  یمثل تو منم شوکه شدم ول قای..دق دمیفهم روزیقلبش گذاشت...خودم د یصاف نشست و دستش را رو سپس

الش دنب گهیربط نم یب ادیز دمیرو رو کرد منم د لشیبشم که دال یاکفرار کرد ..خواستم ازش ش شهیکه نم تیواقع

 نگرفتم

 بود  ستادهیهمون واحد وا یدرست جلو یعنیرفت تو ... دمی؟خودم د یاون پسره چ پس

 دوستش بود ..در هر صورت سند اونجا به نام شخص خودشه دیشا

 که از سند خونه شم حرف زده  نیشد یچقدر باهم خودمون نیبب

 با اکراه نگاهش کرد  پگاه

ااز ابهام بده ت حیتوض ییزایچ هیشدم ...مجبور شد  یاز شاک روزی...خوبه گفتم د یکنیمتلک بارم م یبفهم دونستمیم

 امیدرب

به چندتا دوست و آشنا  شهیشدنا م یخودمون نیوقتا از ا یلی...خ ستیشدن که بد ن یحاال ...خودمون یزنیم چرا

 داد ..هوم؟ ینیریش

 چشم نگاهش کرد و گفت یگوشه  از

  ستیمنحرفه ...دست خودت ن ذهنت

 گفت  دیباال دادو با تاک ابر

 هیکار بد معظل ی..ب زمیعز یکار یب

 

 

م ک یزیچ نیرفت و گفت ...بب یپوشه طرح ها را مقابل احمد گذاشت ... با عجله کتش در آورد وسمت جالباس یکسر

  ستیبد ن ینگاه بنداز هیکردم توهم  یهمه رو بررس شبیو کسر نداره ..د

  دیبه پوشه کند پرس یآنکه نگاه یزد ..ب یصندل یرو یو چرخ دیابرو درهم کش احمد
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 ؟یصبح کجا بود از

 رفت زیو سمت م دیپاشنه چرخ یرو

 به تو هم جواب پس بدم؟  دیبا

 ی..من موندم رو چه حساب یایاصال نم ای یایم رید ایهم که  یده روز مابق یستیروز از ماه که ن ستی...ب ؟یبد دینبا

بکوبم تو سر  یدو دست یبشه ..بمونم دست تنها و ه یشرکت ثبت کردم...که چ نیخام حرف تو شدم و رفتم وا

به خودت بده ...خسته  یتکون هی...خب  ستین وشرکت مال ت نیمگه شصت در صد سهام ا یخودم ..آخه مرد حساب

 کارادنبال  دمیدو ییشدم از بس تنها

 نشست  زشیزنان پشت م لبخند

چندتا طراح خوب  خوامیبه اوضاع بدم ...اصال م یکم شد سرو سامون امیگرفتار دمیقول م ی..حق باتو ...ول دونمیم

 استخدام کنم و شرکت گسترش بدم چطوره؟

 لب احمد به تمسخر کج شد ی  گوشه

ا از ...چر می..بعدشم ..ما که چندتا طراح خوب داربزرگ کن بعد به فکر گسترش شرکت باش . یدییکه زا ینیا فعال

 هم اونا قلق ما تو دستشونه  میی...هم با کارشون آشنا میهمونا استفاده نکن

 یغلواحد ب دمی..شن میکنیحتما استفاده م نامی..از ا میکنیم دایبهترشم پ یاگه توروزنامه فراخوان بد یول درسته

 طراح ها ..چطوره؟ اریبخرمش و بذارم در اخت خوامیفروش گذاشتن م یبرا

 یستیکه خودتم پشتش وا یبه شرط هیخوب فکر

 تو  یبه عالوه  خودم

  دیجابجا شد و خودش را جلو کش یصندل یرو یکم احمد

 یریاز ما بگ  یسراغ دیهاش مال من توهم هر وقت عشقت کش یبدبخت یهمه  یعنی یگیبه عالوه که م نی..هم آهان

 تحملت کنم  شهیصداقتت که باعث م نیمرامتم پسر ...هم ی فتهی...ش دیندصدا خ با

 سمتش پرت کرد و گفت  نیپوشه را به صورت نماد ضیبا غ احمد
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 ...بچه پرورو  نییپا ارمیبزنم دم و دستگاه صورتش ب نیهمچ گهیم طونهیش

 باال رفت  یکسر یخنده  یصدا  

 خودته  یخسارتش پا ی...داغونشون کن دنیپول م یاون طرح ها کل یباال نیبب

 یکنیم می..لغزم خون یاومد یدهن تو بسته بشه ...سر ظهر پاشو شد نکهیبه ا ارزهیم

 خنده اش گفت  یهمان ته مانده  با

ه رفتم خون ی.صبح اول وقت رفتم دفتر بعدشم جلد نمشیداد برم بب امیپ یحاج شبیبودم جون احمد ...د گرفتار

 بخورم ...نکردم  ییپوشه هارو برداشتم اومدم شرکت ...توبگو وقت کردم چا

  یکوفت کرد یبهتر زیچ یتو دفتر حاج احتماال

 م؟یصبر کن دیباز با ای...مقبول افتاد باالخره  یکار کرد یدختر چ نی..تو بگو ..با ا ینگ ی.. بگ یا

 زد و گفت  هیاولش تک یسر جا احمد

 دیصبر کن دیبا فعال

 ..چرا ؟خوب بود که؟ اااا

تون کنار دختر طیبا شرا تونهیکنه بگه پسرم نم یخفه ام کنه ...به حاج خانم گفتم عذر خواه دمیترسیبود م ریگ گلو

  ادیب

 بود مگه؟ یچ طشیشرا

 آخر یتا هرجا که بشه ..حق طالق ...حق مسکن و ال لیتحص ی...ادامه  مهاجرت

 بوده نه شوهر کردن قصد ش زن گرفتن احتماال

براش که وقت رفتن گفت  شمینم یزن خوب دیمن فهم یوا رفته  ی افهیاز ق شبی...فکر کنم همون د قایدق

  دیکن دایآلتون پ دهیهمسر ا دیبتون دوارمی...ام
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 ؟یگفت یچ تو

 نطوری..منم هم گفتم

 وسط  نینبودبزرگترا رو بنداز  یازین گهید پس

 یخوشبخت یهم آرزو یبرا شبی..واال خودمون که همون د رهیادب به حاج خانم گفتم تماس بگ تیمحض رعا فقط

 کارش یرفت پ میکرد

 گفته صددر صد ینظر من  حاج خانم زنگم نزد ...نزد ...دختره خودش همه چ به

 دیبا افتاده به کارتچله  گهی..م رهیگیکرده که کارم سرانجام نم نمینفر یک ستیبگم ..به قول حاج خانم معلوم ن یچ

 برم برات سرکتاب بازکنم 

  ینبود یپسر ..تو که خرافات الیخ یب

 رهیگی..دلش آروم نم گهی...مادره د ستمین هنوزم

 ؟یاریدر م یکیهرروز اشک  ادیخدارو خوش م یگرفتتت..فکر کرد یذاریکه سر کارشون م ییدخترا نینظرم نفر به

 کنم؟یم ری..بده کار خشکنمیمنم دلشون نم دنی....خودشون چراغ م دمیم شنهادیمن چه ... مگه من بهشون پ به

 ... یکه چقدر تو دلسوز آخ

  گهید مینی..ماا میو گفت :چه کن دیکش یآه سوزناک احمد

 

 تکان داد و گفت  یبه تمسخر سر یکسر

..فقط . افتهیآب ب رتیکه ز یخوابینم ییجا یعنینداره ... یکه دوم یهست یمارمولک هی..خودم بزرگت کردم .. دونمیم

  کنهیکه دلشو به تو خوش م یبد بخت اون

 تفاوت به پوشه اشاره کرد و گفت یب یآمد و کسر ییچشم و ابرو شیبرا احمد

 باهم میشده هارو جدا بزار تا دوباره مرور کن دییبنداز ...اصل طرح هام تو فلشه ...تا گاین هی
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 یهفته ا کی نی...ا رونیرا برداشت و زد ب فشیراحت شد ک الشیخونه که خ تیبه اطراف انداخت و از وضع ینگاه

و  نبود شیلیتحص یربط با رشته  یبود که کارش ب نیا شیسر حال اومده بود ..خوب یکه مشغول شده بود حساب

 در عرض یدکتر سرمد نمیهم یکنه ..برا یکمک ایبده  ینظر نیمراجع یکه راجع به بعض امدیم شیموارد پ یبعض

هم وقت  اریصدا و البته متعهد بود و بس یکرده بود ..آرام و ب دایدختر پ نیبه ا یخاص یهفته عالقه  کی نیهم

 .. گشتیکه مدت ها بود دنبالش م یزیهمان چ قایشناس ..دق

 

ت و از آنجا رف یبود که تا انتها م ابانیکنار خ یادرویاش پ یشگیهم ریشد ..مس ابانیخارج شد و وارد خ یدراصل از

 ریفرو برده و سربه ز شیپالتو بی..دو دستش را در ج کردیم یراه را با مترو ط ی هیو بق شدیم یخط نیسوار ماش

داشتند ..دکتر سرمد گفته  تیزیکه امروز وقت و ودب ینیمراجع ی..تمام فکرو ذکرش سمت و سوکردیم قیطر یط

کاراها راآموخته و بعدها کمک دستش باشد ..چقدر از  یلیخ یبه صورت تجرب تواندیکه دارد م یبود که با استعداد

بود و قصد  دهیرس ابانیخ یبه انتها بایمورد عالقه اش خرسند بود...تقر یرشته  یارتقا مقام آن همه در سمت و سو

 یور یباال رفت و لبخند  شیترمز کرد ...ابرو ها شیپا یجلو یکسر یمدل باال نیشود که ماش ابانیداشت وارد خ

 یجواب سالمش را دادو پرسش یسالم کرد کسر دهیخم یداد و او باسر نییرا پا شهیش یلبش نشست ..کسر

 نگاهش کرد 

 ؟ نیبریم فیتشر ییجا

 وجود نداشت  یترس و پنهان کار یبرا یلیرفت سر کار پس دل ی...م کردیکه نم خالف

 سر کار  رمیم بله

مشغول شده بود که او  یخبر بود ؟اصال از ک یدر هم شد ..کار ؟کدوم کار؟پس چرا او ب یبه آن یکسر یابروها

 اوردیدختر در م نیسر از کار ا دیبود ؟با دهینفهم
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 باز کرد و گفت شیحرف در رابرا یب

 رسونمتون ی..م دییبفرما

 .. شمی..مزاحم نم ممنون

بود  یاندازه دستور ی..نگاهش ب یسوار شو دیتعارف با یب فهماند تعارف یزبان یتر شد با زبان ب ظیکه غل شیها اخم

 ازش حساب برد دی...از آن نگاهها که با

 گفت یدستورش برآمد ..سوار که شدبا لحن آرام یدر صدد اجرا لیم یخجالت زده و ب پگاه

  رفتمی...خودم م نیافتاد زحمت

 و با اخم نگاهش کرد  گذرا

 کجا؟ آنوقت

 محجوبانه گفت 

 گهیکار د سر

 کار؟ کدوم

 کرد؟یبود...اصال چرا باز خواست م دهیرا درهم کش شی...چرا اخم ها زدیحرف م یجور نی؟چرا ا یچ یعنی

 دکترم یمنش یمرکز توانبخش تو

 درهم  یکرد ..بازهم بااخمها نگاهش

 ؟یمنش

 ؟ نیسراغ دار ی...شما کار بهتر بله

 چطور؟  نه

 کنم  تیزیرو و مارایدکتر ب یبرم جا نی..انگار توقع داشت یمنش نیگفت یجور هی آخه
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 دیبه گفته اش پرس تیاهم یب

 مرد؟  ای زنه

 دخترک گرد شد  یها چشم

 ؟ یک 

 ؟ گمیم دکتر

 داره؟ یتیاهم

 بده لطفا جوابم

 ها شدیم شیزیچ هیمرد  نیافتاه بود..ا یریچه گ نایبابا ..به قول م یا

 حالتون خوبه ؟ شما

  دینداد جوابم هنوز

 ه؟یچ یسواال برا نیا نیگی...حاال لطفا م مرده

 جوون ؟ ای رهیپ

 نگاهش کرد  یآنقدر معترض بود که کسر شی؟صدایشکوه یآقا

 بله؟

 

 ه؟یسواال چ نیاز ا منظورتون

 جوونه ؟ نینگفت

جواب دندان شکن دهانش را  کیکه احترامش واجب بود وگرنه همانجا با  فی..حشدیکاش سوار نم ی...ا یوا یا

 بود المصب .. ادی...البته از حق نگذشته جذبه اش هم زبستیم
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 نیپرسیم هیسواالچ نی...ا دیدی...به خدا کالفه ام کرد دونمینم یعنی.. رهیپ یعنیکالفه گفت:بله جوونه   نه  

 امدین کوتاه

 سرکار؟ یریوقته م چند

داشت  یتیچه اهم ی..معلوم بود دخترک را کالفه کرده است..ولاوردیو خم به ابرو ن دیرا شن قشیبازدم عم یصدا

 خودش کالفه بود یوقت

 گفت یعصب

 هفته اس کی

  هروز

 گفت  یمحکم رینخ

  دیبا ز پرس تیاهم یب یکسر

 ؟یتا چه ساعت یوقته؟ ...از چه ساعت مهین

 اشتباه گرفته بود .. ییرا با محل باز جو نشیرا بهم فشرد..ماش شینگاهش کرد و و دندان ها نیخشمگ

 بازم هست ؟ ایتا هشت شب ...تموم شد  چهار

 اش کند  یدرست معن توانستینافذ که نم ینگاهش کرد ...از آن نگاه ها یکسر

 خونه ساعت از نه گذشته درسته؟ یرسیم یوقت حتما

 گرفت  یقیعم نفس

 ساعت توراه باشم  کی نیسنگ کیتراف نیکه با ا هیعیطب

 تر و محکم تر شد یجد یکسر لحن

 مثل تو؟ یدختر جوون یساعت وقت برگشتن به خونه اس اونم برا اون



 سنگ صبور

 
207 

 

 ؟ ادمیداشت ؟شاخ داشت  یچه فرق هیمثل او ؟مگر او با بق یچ یعنی

 را کنار گذاشت و بدون ترس گفت  یسیبرگشت و رو در وا سمتش

  ؟یشکوه یآقا هیحرفا چ نیاز ا منظورتون

 و گفت چشمش نگاهش کرد  یگوشه  از

هوا  یکیبعد تار ستیمهمه ...خوب ن یلی...ساعتش خ ستیوقت و تمام وقتش مهم ن مهی...ن گهیکار د هیدنبال  بگرد

 یخونه باش رونیب

و  و بعد پارا فراتر گذاشته کردیبود ...اول باز خواستش م یلیخ شدینم وانهیمرد د نی..از دست ا گفتیم یچ دیبا االن

...کال حدو  بستیاز افعالش را جمع نم کی چی...حرف زدنش  هم که نوبر بود ...ه کردیم شیهم برا فیتکل نییتع

 حایبکوبد ..ترج ییسرش را به جا شیدست او و حرف ها زا خواستیحدود هارا کنار گذاشته بود و دختر ک دلش م

 بد بکو نیماش ی شهیبهتر بود سرش به ش دیکه کنار دستش  نبود شا واریسفت و محکم ...د ییجا

 آدرس؟

 دستور ندهد نهمهیکه ا کوباندیم ییسر اورا به جا دیشد با مانیپش

اش کرده  وانهیسوال و جواب دادو بااخم از او رو گرفت ...مردک د یآدرس را بعد از کل یحق به جانب و عصب یبالحن

 چیه گرید دنیزس یگندش...تا لحظه  یموردش  خلقش را تنگ کرده بود با آن لحن دستور یب یبود ..با سوال ها

 نگران یکرد و او با تکان سر و نگاه یزیر یافظشدن دختر خداح ادهیپ یردو بدل نشد فقط لحظه  نشانیب یحرف

 بدرقه اش کرد 

 

سپرد و خودش را غرق در کار کرد ...چهارتا مراجع کننده داشت   یرا به دست فراموش انیکه شد  کم کم جر مشغول

 یآمدند و هر مراجع یشده م نییمعموال سر ساعت تع نی..مراجع گذاشتیوقت م قهیدقهر کدام چهل  یکه دکتر برا

آورده بود را  شیکار را که دکتر سرمد برا نیمربوط به ا یتا کتاب ها کردیم دایپ یادیاو فرصت ز رفتیکه داخل م

فرصت بود تا در کنار دکتر  یا قهیهم ده دق  نیمراجع نیباال ببرد ....در ب نهیزم نیمطالعه کند و اطالعاتش را در ا

ببرد ..دکتر سرمد بعد مراجع سوم در اتاقش را باز کرد و با  ضیدکتر هم ف یازدانسته ها یقهوه بخورد و اندک ای یچا

 خسته روبه او که در حال مطالعه بود گفت  ینگاه
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د و ز یاو لبخند یوقفه  یش بگفت ...دکتر سرمد به تال یکتاب بلند کرد و چشم یقهوه لطفا ..سرش را از رو خانم

ر را در کنار دکت یقهوه در وقت کار کیبلند شد .معموال  زی...لبخند زد و از پشت منیاریب فیگفت و خودتونم تشر

..تقه  کردیبود و غروب آفتاب را تماشا م ستادهیا تاقشا یپشت پنجره  نهی..داخل اتاق دکتر دست به سکردیصرف م

  دیگذاشت و پرس زیم یرا رو ینیدکتر وارد شد ..س یبه در زد و با اجازه  یا

 دکتر ؟ یآقا نیشد رهیخ یچ به

 و گفت :قشنگه نه؟ دیکه هنوز منتظر جوابش بود چرخ ییآفتاب ...بعد سمت او غروب

 یتماشا کنم ..جون پهنا ایغروب آفتاب کنار در دمیم حی..هم طلوع و هم غروبش ...هردو قشنگه..البته من ترج بله

 منظره  باشم   نیکامل شاهد ا دهیاجازه م ایدر کدستیصاف و 

 ستیدم دستمون ن ایدر یرفت ودر جوابش گفت :وقت زیسرمد از پنجره فاصله گرفت و قدم زنان سمت م دکتر

که بشه به بهانه از  ستین یزی...در هر صورت چ میکن یبلندم خودمون راض یساختمان ها نیاز پشت هم میمجبور

 دستش داد

ته تا به خواس رهیبگ دهیموانع ناد نیشده بزرگتر یخواسته هاش بجنگه دکتر ...حت یبرا دیباشماست ...آدم با حق

 اش برسه 

ده او کر یاز گفته  یقشنگ ریبود ...چه تفس یا دهیاو شد ...دختر باهوش و فهم ی رهینشست و خ زشیپشت م سرمد

 بود 

 ؟یدرستو ادامه بد یدار دوست

  دیرا مشتاق باال کش نگاهش

  ستیامکانش ن ی...ول یلیخ

  یرهاش کن فیح یتو استعدادش دار یول

 کارم نیچقدر مشتاق ا دونهیخودم نم یکس اندازه  چیندارم ..وگرنه ه طشیاما شرا نیلطف دار شما

  یتونی؟بازم نم یباشه کمکت کنه چ یکی اگه
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 در نگاه منتظر او نشست  نگاهش

 ؟یعنی یکنه ..ک کمکم

 نه ؟ ای یتونی...فقط بگو م یدار شیستگیشا کنمیکمکت کنم چون فکر م خوامیکن من ...م فکر

اش بود ...رو  یافتنیدست ن یکه آرزو یزیخواست به او کمک کند تا درسش را ادامه دهد ...چ یبدتر ؟م نیاز ا شوک

 یچه حساب

  دیپرس

 دکتر ؟ یچه حساب رو

 قهوه اش را برداشت  وانیو ل دیخودش را جلو کش یکم دکتر

 هرز بره.. نطوریاستعدادت هم فی.ح یهست یکه ..تو دختر باهوش گفتم

 بکنم براتون ؟ تونمیکار م یکه دکتر ؟در قبالش من چ شهی...نم یچشم داشت چی...بدون ه ینطوریهم آخه

 شد  رهیپشت سر او خ ییاز قهوه اش تر کرد و متفکرانه به جا یسرمد لب دکتر

خوب خواست خدا  یقدر مهربان و متعهد وباهوش ..ول نیدختر مثل تو داشته باشم ...هم هیدوست داشتم  یلیخ

که  نهیتر ..فقط مشکلشون ا دهیبهتر ...آقاتر ..فهم یکیاز  یکیگل دارم ... ینبود و به عوضش سه تا پسر مثل دسته 

 میتنها نبود نقدریا میدختر داشت هیکه اگه کنه یم تیوقتها شکا یاز من و مادرشون دورن ...همسرم گاه یلیخ

 شهیم ریبه بعد نفوذ ناپذ ییجا هیپسر غده ...مغروره از  یول کنهیدختر عاطفه داره و هم رو دورهم جمع م گهی...م

بت مح دیاونطور که با یول نیخوب یمن بچه ها ی..قبول دارم ...پسرا شیزندگ یپ رهیم کنهیازدواج م ی..خصو صا وقت

 شهیکه دلشون تنگ م یاتنخاب کردن و هر از گاه ایدن نیگوشه ا هی..هر کدوم  کننیپدر و مادرشون نم جخر

باشه ما پدر و مادرا از  یهرچ یرو دوش ما ندارن ول یو بار انی..درسته از پس خودشون برم رنیگیهم از ما م یسراغ

خودم  یو برا ارمیدختر از پرورشگاه ب هیبرم و  کنمیاوقات باخودم فکر م ی...گاه میدار ییتوقع ها هیبچه هامون 

 منیبیکرد.. م یدار یحرفش سکوت معن ینجای...اکنمیبه سنو سال خودم و  خانمم فکر م یوقت یبزرگش کنم ول

ه ام دختر نداشت یجا یتونیسکوت کرد و ادامه داد:تو م یپگاه انداخت..کم یقینداشتنش بهتر از داشتنشه ...نگاه عم

...دوست دارم کمکت کنم به هدفت  یریپذ تیکه چقدر دلسوز و مسو ل دمیمدت کوتاه هم فهم نی.تو هم.. یپر کن
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 نی..همباشه. یادیز یپر کن ..فکر نکنم خواسته  مونییوقتا به من همسرم سر بزنو تنها ی..در عوض توهم بعض یبرس

 هیبرامون کاف ینیخانمم بش یحرفها یو پا یایدو ساعت ب یکی یکه هفته ا

 باز مونده بود  مهیدهانش از تعجب ن

  دیسرمد پرس دکتر

  یکنیم قبول

 آن یناگهان شنهادیپ نی...ا دیچرخیبدهد ...هزار فکر مختلف در سرش م ییجواب دکتر رابا چه کلمه ها دانستینم

 دادیم یبود چه معن دهیرا به چشم خود د مانیو پ یمثل منصور ییکه آدم ها ییایهم در دن

 زد  لب

 دیبپرداز یگزاف ی نهیهز دیخوایم یکیکار کوچ نیبابت همچ چرا؟چرا

 نی..حق داشت که به همچ دیمصصم او را در نورد یاز قهوه اش را خورد و با دقت چهره  یگرید یجرعه  دکتر

 گرگ کم نداشت ایدن نیشک کند .ا یشنهادیپ

آرزوش  یدم آخر نیا خوادی...دلم م ستینساخته  یاز کس میبدنش گرفته و کار ی...سرطان همه  ضهیمر خانومم

 ییتا جا خوامیقطع کنم..فقط م دشیام خوامیدکتر جوابش کرده ..منم نم دونهیبرآورده کنم...البته خودش هنوز نم

که   یمددکتر سر یخودش نه ..برا یآنجا بود ..برا گفتنیکه م ایلذت ببره ...ته دن شیکمکش کنم از زندگ تونمیکه م

کم  ایدن نیخوب هم در ا یچشمش را پر کرده بود ..پس آدم ها یاز اشک حلقه  یلبش برق یرد خنده رو یجا

کرده  اهیرا س یچون منصور ییانسان نماها یچون دکتر سرمد که رو یمتعهد و وفادار ینبودند ...آدم ها

 گفت  دوبودند..بغضش را فرو دا

 لطفا دیقط آدرس بد..شما ف زنمیوقت فرصت کنم به همسرتون سر م هر

 شد  یپرو خال ژنیدکتر از اکس ی نهیس ی قفسه

 میکه دادم حرف بزن یو راجع به قول مینیفرصت مناسب بش هیسر  میتونی..م شمیم ممنون

 گریتلخ شده بود ..د یکاف یدرددل دکتر  به اندازه  دنیکرد ...کامش از شن ینگاه میفنجان سرد قهوه اش ن به

 به خوردن قهوه نداشت یلیتما
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 از شما ندارم ... یتوقع چیکارو بکنم ..به خاطر دل خودم...بابتشم ه نیدکتر من دوست دارم ا ستین یازین

 ... کردمیبود به هوش خودم شک م نیا ریجوابت غ اگه

 چرا؟

طرحش کردم که حال م نیبا ا یدیم شنهادمیبه پ یچه جواب دونستمی..م کنمیوقت توشناخت آدمها اشتباه نم چیه

 نشدم ریبه خودم ثابت کنم هنوزم پ

 بود..گفت  یپدر کاف کیبردن دل  یکه برا ییمهربانش را به دکتر داد ..از آن نگاهها نگاه

  

  گفتیپدرم م شهیبود که هم یحرف نی...ا رنیمینه م شنیم ریخوب نه پ ی...آدم ها گهیوقت د چیاالن نه ه نه

 ستین دیبع یپدر  نیداشتن همچ یدختر نی.البته با وجود همچ یداشت یا دهیپدر فهم معلومه

 هاله صورتش را پر کرد ییآشنا غم

 رفت  ایبود ...هنوز باز نشسته نشده بود که از دن یفرهنگ پدرم

 .. دیتو رو ند دنیرحمتش کنه ...واقعا متاسفم که نموند و قد کش خدا

 دکتر  ممنون

 فکر کن  شنهادمی..به پگفتم...فکر کن منم مثل پدرت  تیواقع

 کرد و بلند شد ..وگفت دییحرفش را تا باسر

  ارمیمن برم پرونده اش در ب دیاالنه که برسه ...اگه اجازه بد یکنم مراجع بعد فکر

 ات ؟ قهوه

   امدهیدر ن مارمونیب یشده ...برم تا صدا سرد
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 ینمانده بود و به مرد یاز عمرش باق ییکه چند سوا یبرگشت را به دکتر فکر کرده بود ...به همسر ریتمام طول مس 

دکتر در  یتاحد امکان هموار کند ...چقدر قدرو اندازه  شیمانده را برا یمدت باق نیکه ا کردیکه تمام تالشش را م

 شیبرا یکه او تجربه کرده بود قوت قلب یرحم یب یایدندر  ییانسان ها نینظرش باال رفته بود ...وجود همچ

 ...شدیممحسوب 

 

مبل منتظر  یطبق معمول زودتر آماده شده بود و رو یرفتن بودند ...پر یآماده  شهیها پر سرو صداتر از هم بچه

در  ی..وقت گشتیاش م یامتحان یاز ابزارها یکیالسابق به دنبال  یهم کما ف انای..ک زدینشسته بود و غر م انایک

ا تا وسط اتاق ر شدویشروع م زشیو دفترش از دور م تابو ک فی..ک کردیم رانهیبه و لیکل اتاقش را تبد خواندیسم

ه گفت ای...بارها پر کردیکه واجباتش را گم م ختیریو دفتر و کتاب دورش م سی...آنقدر کاغذ چک نو کردیاشغال م

امان ا سر شیها ینظم یبود ب یکی شهی..هم یو شلوغ ینظم یاما عادت کرده بود به ب ردیگیتمرکزت را م یبود شلوغ

  دیاز اتاق خارج شد و پرس زانیآو یهم بد عادتش کرده بود ..با لک و لوچه ا نیوهم دده

  ؟یدیتو اتود منو ند یپر

 با اخم شانه باال دادو گفت  ایپر

  یکردیحسابان کار م یدست خودت بود..داشت شیساعت پ هی....کنهیکار م ی...اتود تو دست من چ نه

 و گفت  دیکوب نیزم یرا مثل بچه ها رو شیپا کی

 کار کنم حاال.. یخدا چ یو گفت ..ا دی...سپس سمت اتاقش چرخ نی..ول آب شده رفته تو زم دونمیم

 گفت  یبه شکل خنده دار کردینگاه م یینمایس لمیف نیبه ا شدیم یساعت میکه ن نایم

  شهیم دایپ ی..خوب بگرد گهیحتما همون جاست د  اوردهیکه در ن بال

را از رفت ...او انایو به کمک ک دیلباس ها کش یملتمس به پگاه نگاه کرد و پگاه دست از اتو زدیکه دلش شور م ایپر

 چهار چوب در کنار زد و گفت 
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ردن ک دایخودش ....پ یبود برا یاو افتاد آه از نهادش در آمد ...بازار شام ی...نگاهش که به اتاق آشفته  نمیکنار بب برو

 از خجالت انایبه او رفت و ک نینماد یمانند گشتن دنبال سوزن در انبار کاه بود ...چشم غره ا یآن شلوغ انید ماتو

 لبش را به دندان گرفت 

 کنم  دایبخر تا بعد برات پ گهید یکیراه  سر

 خوش دسته ...خوش شانسم هست .. یلیعادت دارم ...خ نیگفت :آخه به ا ریز سربه

خوش شانس بودنش از اون حرفا بود  یکرد ول شیکار هی شهی...خودش دست بودنش م یگیمربط  یب یدار گهید

 گهید

 با او دادم خوب آوردم  یکن پگاه جون ..هر امتحان باور

 حرفش رفت و گفت  انیم نایم

 هییاتود جادو احتماال

 باال انداخت  ناشانهیچشم غره رفت و م شیبرا پگاه

 هیاز پا یکی ریاتاق خالصه اتود را از ز ی ختهیبهم ر لیکلنجار رفتن با وسا یبه ناچار وارد اتاق شد و ازبعد از کل پگاه

 کرد و سمتش گرفت دایپ ریتحر زیم یها

آنها را  یسردر گم  یهمان فاصله خودش را تا چهار چوب در رسانده بود و بالذت صحنه  یکه ط نایبود ...م نجایا ایب

 اش را گرفت و گفت هیتک کردیمتماشا 

 یحتم دهیخواب زیم ریخسته بوده رفته ز ی...طفل یاخ

 گفت نایاتود را از دست او گرفت و به م انایهم فشرد و ک یرا رو شیلبها پگاه

 به روم نزن نقدریام ...ا قهیسل یب دونمیجون ...خودم م نایم گهیننداز د کهیت

 و تمام  یشلخته ا یلیخ گمیندارم ...رک و راست تو روت م یسی..من که با تو رو در وا هیچ کهیقربونت ...ت نه

 ؟ نایم
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 پگاه بود که به اعتراض بلند شده بود  یصدا

 گفت و پگاه گفت  یدر جوابش جانم نایم

  شهیم رشونیبره ..امتحان دارن ..د بذار

  دیپگاه بوس یجلو رفت و خم شد و گونه  ینا قدم ایک

ز ...ا کنمیهمه شونو جمع م امیها ...خودم م یدست نزن نارویبه اتاقش کرد و گفت ...ا یپگاه جون ...بعد اشاره ا یمرس

 گفت  نهیدست به س نایکرد و م یزیر یخدا حافظ ریکه رد شد سربه ز نایکنار م

 راحت التی...خ زارمینباش ...بخوادم من نم نگران

 ردن بلند شد و همراه او از در خارج شدند ...حرص خو یگرفت و بعد از کل ینفس ایپر

  دیپرس ختهیاز پگاه درهم ر نایم

 ه؟ینطوریهم شهیهم

 خسته اش داد و گفت یبه شانه  یگردش پگاه

رو گوش زده کنه براش جا  زایچ نیهم نبوده ا ی..کس کنهیدورشو شلوغ م خونهیدرس م یکرده ...وقت یبد عادت

 افتاده ...

  ستادیاتو ا زیاز اتاق خارج شد و کنار م پگاه

 دنبالشون  ادینم سیچرا سرو حاال

هم  ی..گاه اددنبالشونیقبول نکرد ب یسیسرو چیکه عوض شد ه رشونی...مس رنیبا اتوبوس م نجایا میاومد یوقت از

  رنیبا آژانس م

 کننیحال م یدار هی...بچه ما گهید خوبه

 همه اش گذراست  نایباشن ...ا ریه خ... عاقبت ب یزنیبابا ..حرفا م یا

 قدم زنان سمت او رفت  نایم
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 زنش؟ دنید یدکتر سرمد چه خبر ؟بازم رفت از

 اتو را صاف کرد و گفت  زیم یپارچه تترون رو پگاه

لبخند  نهیبیحال تا ادم م نیازش نمونده ..شده پوست و استخون ..با ا یچیخدا ه یبازم رفتم ..بنده  شیپ دوروز

 که درد داره ارهیخودش نم ی...اصال به رو زنهیم

 شاهللیشفاش بده ا خدا

...مادرشون  شهیم رتیغ یب نقدری...مگه بچه هم ا رمیگیعذاب وجدان م دنشید رمی...ماال من که هر وقت م انشاهلل

 یره زمونه ا...دو زننیزنگ م هیبه خودشون زحمت بدن  یلی..دکتر گفته عمرش به امروز و فردا بنده آنوقت خ ضهیمر

 شده به خدا

 یدیشن یدکتر انگار نه انگار ..خنث یام مثل بچه ها یکی رهیمثل من جونش برا خانواده اش در م یکیبگم .. یچ

 آدماست  نیمثل ا قای..دق

 بشه  یما چ ی ندهیآ ستیخدا به هممون رحم کنه ...معلوم ن فقط

 یما بکن ..بابا طفل یبرادر فلک زده  نیبه ا یو رحم ایب یزنیاز رحم و مروت حرف م نقدریتو که ا گمیواال ...م آره

 ؟ دهیند یچند وقته پر یدونی..مرهیگناه که نکرده ...دلش گ

 چشم نگاهش کرد  یباال از

 یدیامتحان داره ...حواسش پرت شه خراب کنه تو جوابش م ینیبی...نم یباز شروع کرد تو

 ده؟یجواب دل برادر من م یک

 غمبریبه پ ریبهشون زمان داد...واال به خدا به پ دیبچه ان ..با نایخدا..زبونم مو درآورد بس که گفتم ا دست بردار تورو 

  هیچ یهمه اصرار برا نیا فهممی...نم ادهیزن ز نیبرا مب

 حق به جانب دست به کمر شد و گفت نایم

 یوقت عاشق نشد چی...چون ه یبفهم دمینبا
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بود و قلبش  دهیموارد لرز یدلش در بعض ی...فقط گاه یگاه دیوقت عاشق نشده بود ....شا چیه یزد ...راست پوزخند

 به آن ندهد.. یشرویپ یو اجازه  ردیاحساسش را بگ یقدر بود که جلو نقدریبرداشته بود اما ا یسر ناسازگار

 معقوله ندارم  نینسبت  به ا یچون درک درست دی...شا هیحرف هی نمیا

 انه نگاهش کرد مند روزیپ نایم

 و عاقالنه اس  یمعقوله ...پس عاشق شدن منطق یگیم خودت

 منکرش لعنت  بر

  دارهیکه عاشق نشه حتما عقلش پاره سنگ بر م ی...کس یخودتو به دکتر نشان بد دیحساب با نیا با

 اش گرفت  خنده

 یخودت ونهید

 عقلم یعنی؟... یچ یعنی نیحرفت قبول ندارم ...چرا؟...نشون به اون نشون که تا حاال ده بار عاشق شدم ...ا نیا ابدا

  کنهیراه به راه کار م

 پگاه صدا دار شد  ی خنده

 دمشونیبودن که من ند اینفر؟ک ده

 را روبه سقف گرفت و چشم بست  سرش

 یدرشت ی؟دروازه بان بود ...کثافت چه چشم ها لدتهیابود ..ه ستیتو کارتون فوتبال یاشیوا یواک شی..اولاومممم

 سبب شده یکیخارق العاده که جهش ژنت یژاپن هیکه من کجا و  دمیچشماش...بعد د یبرا رفتیداشت ..دلم ضعف م

شت دا یبور یبود موها یپسره جنگل هی ادتهیهود ... نیبشه کجا ...ولش کردم رفتم سراغ راب الهیپ یچشماش اندازه 

تموم شد کال از خاطرم  لمشیمدت ف هیروشنش دوست داشتم ..بعد  ی..آخ که چقدر اون موهاشو با اون چشم ها

م و کرد دایخواسته هام جهت پ واشی واشیکجا ... یجنگل هیسیفکر افتادم که من کجا و اون انگل نیرفت ..تازه به ا

سر پ ریپ هیکه از شانس من جز  هیهمسا یم تو خط پسرابشم که الاقل در دسترس باشه ...زد یکیکردم عاشق  یسع

جواب نداد دوباره رفتم سراغ سو پر استارا و خواننده ها که اونام هزار  نمیا دمی.د ینبود که بشه دلت خوش کن یکس
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نه  ای مموندم فازم عوض کن نجامی...االنم که ا کردنینم گاهیاهلل اکبر هزار تا خوشگل تر ازمن دورشون گرفته به من ن

 گهیکنم د زونشیخودمو آو کنمیم دایپ یکیخالصه  دونمیزدم تو خط     ورزشکارا ...چه م نباریا دی...شا

دختر را  نی...وگرنه ا هیحرفاش محظ خنده و مسخره باز ی..شک نداشت همه  کردیمدت بالبخند نگاهش م تمام

  شدیم ریها سخت و نفوذ ناپذ بهیمنعطف و مهربان بود باغر انشی..هرچقدر با او و اطراف شناختیبهتر از خودش م

 رفت یاش به سمت واحد کسر ه؟اشارهیهمسا یچه خبر از آقا یراست

ده کر چشیجهت سوال پ یکه ب یخبر بود ..درست از شب یگذاشت ...مدتب بود از او ب ستادهیاتو را به حالت ا پگاه

مبهم  یدلخور کیاز آن شب به بعد  کردیچرا احساس م دانستیمبود ...ن دهیچینسخه پ شیبرا تیبود و در نها

 شده است .. جادیا نشانیب

 یچیه

  دیرا در هم کش شیاخم ها نایم

 ها دیا هیهمسا ی...ناسالمت یچیه یچ یعنی...؟یچیه

 اانیغذا دادم ک ی..چند بار شدینم داشیتو خونه پ یکه نبود ..بعدشم که اومد درست حساب یخب ...چند روز نشده

 دمشیخودم ند یباش برد ول

 ن؟یو ازهم خبر ندار نیواریبه د واریسرتون د ریشما ...خ نیهست یسرد یآدم ها چه

 نیبود ...از آخر دهیکه از او د یدار یکه باهم خوردند و رفتار معن یخبر نداشت ...از شام زهایچ یلیاز خ نایم

چرا به محض فکر کردن به  دانستیکه نم یو........قلب پرسدیم لیچرا و به چه دل دیفهمیکه نم ییو سوال ها دارشید

  کندیگرفتن م تمیاو شروع به ر

 ..بده؟ میآزار ینه ...ب سرد

  رونیب دمیکشیخالدون طرف م یتو بودم تا ف ی...من جا یلیخ

 یدیفقط شعار م یکردیکارو نم نیا می...بود یستیمن ن یکه جا حاال

 در آورد  پیجنتلمن و خوشت یاقا هیسر از کار  شهیچطورم کردمی..وگرنه بهت ثابت م ستمیکه ن فیح
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با اکراه لب و دهانش رابه هم جمع کرد و از  نای....م نایآمدنش هم زمان شد با م رونیبا عجله از در خارج شد و ب احمد

لباس مرد  یاز عطر سابق را رو یاثر کهیاوجودب نایزد و بعد از او سوار آسانسور شد ...م یاو رو گرفت ...احمد لبخند

 دیاش گرفت ..حرکتش از د ینیشالش را مقابل ب یقبل هم که شده گوشه  یاعتراض به رفتار سر یبرا کردیحس نم

 به سرش زد یبود ...فکر زانیآو نایم یپنجه  یکه از ال یچیاحمد دور نماند  و البته سو

 همراهتونه؟ نیماش شما

 گردنش داد و با اخم گفت به  یگردش نایم

 چطور؟ بله

 زد و گفت  یلبخند پت و پهن احمد

  دیبرسون ییجا هیخواهش کنم من تا  شهیم

 بله؟

 لبخند احمد را جمع کرد  نایم زیو ت یعصب ی بله

 ییجا هیاگه امکانش هست من تا  شمیعجله دارم ...ممنون م یلیو منم امروز خ رگاهیتعم دهیخواب نمیماش راستش

 دمیم نانیاشاره کرد و ادامه داد ...در ضمن بهتون اطم راهنشی...بعد به طعنه به پ رمیبگ نیکه بتونم ماش دیبرسون

 نکنه ... تتونیعطرم اذ

 و گفت  دیآخرش رنج یاز طعنه  نایم

  ستیبد ن دیبسوزون یو کالر نیتوک پا به خودتون زحمت بد هیفراوونه ... نیماش ابونیخ نیهم سر

 کردیهم م ی...گوشت تلخ چیه زدیغل غش بود ...چراغ که نم یحاضر جواب و ب چه
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 ..هرچند اضافه وزن ندارم  سوزنمیم یکالر ابونیشما مطاع خانم  ...تا سر خ امر

چه  یبرگشت ...قد بلند و چهار شانه بود ..ول عینشست و سر کدستشیاراده سمت شکم صاف و  یب نایم نگاه

 روزگا ر است یادب نداشت ...معلوم بود ازون هفت خط ها یه اذر یداشت وقت یتیاهم

 نیبرج خارج شد و خودش را به ماش یبودند  از الب دنیدو هیشب شتریکه ب ییباقدم ها نایآسانسور خارج شدند ..م از

 .. دیکش شیرا درپ ابانیخ ریرساند ...احمد هم طبق دستور او مس

بار  نیبه حال لگنش بکند ..اصال ا یفکر گفتیم نیبه مب دیروشن نشد که نشد ...با یلکنت نیاستارت زد ا هرچه

 لگن تور را عوض کند  نیخودش حاضر بود به او پول قرض دهد بلکه ا

 ؟ شهینم روشن

شلوارش فرو برده  بیرا در ج شیمرد پشت سرش روبه رو شد ..دست ها ضیو با لبخند عر دیبه پشت چرخ دهیترس

ستاد به شانس نداشته اش فر ی...لعنت ستادیحرف ا ی...به سرعت پشتش را به اوکرد و ب کردینگاهش م حیفربود و با ت

...درست  میهلش بد دیجلو آمد ..با ی...احمد قدم شدیو روشن نم کردیم عشیمرد ضا نیدر مقابل ا دیبا قایوودق

 یحس بد یکیهمه نزد نینگاهش کرد ..از ا یشانه چرخاند و چپ چپ یحرف رازد ..سرش را رو نیمقابل گوشش ا

نبود از  یر بد...فک میکنم هلش بد دایچند نفر پ تونمیم نمیپشت رل بب دی..احمد سرتقانه گفت :شما بشن کردیم دایپ

رفت و شاهانه سوار شد ...احمد  نیو التماس کردن که بهتر بود ...بدون جواب سمت مخالف ماش نیزنگ زدن به مب

حرکت کرد و دل  نیدست از دوتا جوان کمک گرفت ...با کمک هرسه مرد ماش یچرخاند با اشاره  ابانیدور خ ینگاه

که  یتکان داد ..چند قدم شیبرا یدستگذشت  و  نایدخترک شاد شد ...احمد از دوتا جوان تشکر کرد و از کنار م

به  آنکه ینگه داشت و ب شیند  کنار پاجبران ک یآورد تا بتواند زحمت مرد را به نحو یبه خودش فشار نایدور شد م

 لطفا  دیچهره اش نگاه کند گفت سوارش

  گفتیم یتعارف چ نیو ا گفتیدرهم چه م ی..آن اخم هادیاحمد باال پر ی ابروها

 هست  نیماش ابونی..سر خ ممنون

 رسونمتونیم ییجا هیلطفا تا  دی...سوارشنیدیم لیخودم به خودم تحو حرف

 نباشم مزاحم

 آقا دییبفرما
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 را دور زد نیلبخندش را تکرار کرد و ماش احمد

  

 

 

 فت پرت کرد و گ چییسو کردیپا و اون پا م نیساعت بود منتظرش ا کیکه  ینیوارد خانه شد و روبه مب تیعصبان با

 به تو رو نزنم ... گهیتا د کنمیماس ماسکو ...پشت دستمو داغ م نیا ریبگ

 گفت  یبا دلخور نیمب

 ..گهیته دتشکر یجا به

 حواست باشه ...استارتش مشکل داره یریسمت اتاقش رفت و گفت م نایم

...مادرش لنگان دیبسته شد و حرف در دهانش ماس نایشده که در اتاق م یدهانش را باز کرد بپرسد باز چ نیمب

 دلخور گفت نیآمدو مب رونیب یبهداشت سیلنگان از سرو

 دستت درد نکنه اس...دستم نمک نداره به خدا یجا نمیدادم دستش ا نیمامان ...از کار خودم زدم ماش ینیبیم

 هست سر زبونشه ی..هر چ ستین یچیکه تو دلش ه یدونی...م رینگاه کرد و گفت به دل نگ نایاتاق م مادربه

  مونهیزبونشه ...مثل عقرب م نیاز ا امان

 ؟یسرظهر  یریکجا م تو

  گردمیبرم دوساعته ییتا جا رمی..م دمیکارم که نرس به

 ؟ یایم نهار

 در حرکت کرد و گفت  سمت

 کنمیخودم گرم م  دمینباش ...بذار روگاز اگه رس منتظر
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 شیفصل هجرانش تمام شود و او داماد شدیم یپسرش متاثرشد ...ک یرفته  غمایدل به  یکه رفت سودابه برا نیمب

 ..ندیرابب

 

 

..هر سوال را چند بار مرو ر  کردیرا چک م شیفرو برده بود و سوال و جواب ها یامتحان یسرش را در برگه  همچنان

 به شانه اش زد و گفت  یضربه ا انایمطمعن شود .ک شیکرده بود تا از جواب ها

 تو صورتت یگرفت نهیآ نیبرگه رو ع نیا ی هیدختر..تموم شد رفت ..چ گهی.بسه داوووو

سه باشه  نهیگز دیسوال اشتباه جواب دادم ...حدس زدم با هیوم گفت ..خسته اش را از برگه گرفت و مغم یچشمها

 زدم ... کی ی نهیها بازم گز

 و گفت ... دیداخل برگه کش یاز همان بغل سرک انایک

 ؟ کدوم

 انگشت سوال نشان داد با

 و گفت  دیرا باال کش شیتفاوت لب ها یب نایک

 ...کمه کم سه چهار تا غلط دارم  یگیم یچ یمن باش ی..جا یکنیخودتو پر پر م ینمره دار مین برا

  ارمینمره کم ب ستیچقدر خوندم ...واقعا حقم ن یدونی..م کنمینگو توروخدا ...من که دارم سکته م یوا

 .. یعزا گرفت نطورینوبل بدن که ا ی زهیبهت جا ستیقرارم ن نیهمچ

 

 نا صبر کن... ایک

نفس زنان خودش را  دایو آ دندیهردو را جلب کرد ..هردو باهم به عقب چرخبود که از پشت سر شان نظر  دایآ یصدا

نامناسب  یاز برخوردها یناراض ایهوا داد..پر یراهم رو ایکرد و جواب سالم پر یچاق سالمت انایبه آن ها رساند ..با ک
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هم  داینداشت ..جد کردیکه م ییبه کارها یآمد و حس خوب یماو خوشش ن ی..از رفتارها  دیاو اخمش را درهم کش

از او  یو دو سه قدم دیرا کش انایک یبازو دایچسباند و حواسش را پرت کرده بود ...آ یم انایخودش را به ک یلیخ

اش را  هی..تک شودیدارند که تمام نم یدوتا چقدر حرف خصوص نیاش بود .معلوم نبود ا یشگیفاصله گرفتند ..کار هم

 برگه فرو کرد دادو بازهم سرش را در واریبه د

  دیپرس انایک

 روباه ؟ ای یریش

 شانه باال داد و گفت  الیخ یب دایآ

 ادامه بدم ..تو فکر کن گند زدم  خوامی...منکه نم کنهیم یفرق چه

  یگند زد پس

دستش را سمت او گرفت و گفت  یزهره ...بعد خط کش رو هیبا با همش چهار تا سوال جواب دادم اونم با همکار آره

 منم خوندم یبخون یتونیخط زهره اس مثال ...اگه تو م نی...ا نیبب

 گه؟یداره د رینگ ریهمون چهار تا سوال هم بگ یعنی

 شیبخون شهیانقضاش تموم شده نم خیتار یباشه به زهره بگم رو خطش کار کنه ...لعنت ادمی.. نیهمچ یا

 ها یمشروط رنتیمواظب باش ..بگ یلیخ

  یایب یتونیم می؟با بچه ها قرار دار یکاره ا یفردا چ گمیحرفا رو ...م نین ا...ول ک ستیدرک ...مهم ن به

 کجا؟

وسط وتو سرو کله  میذاریم ونی..چهار تا قل گمیم یچ یفهمینم یای...تاخودت ن دهیم یحال هی... یسنت یخونه  قهوه

 بهمون  دهیفاز م یوکل گهیم یشر و ور هیبرا خودش  یته عشق و حاله..هر ک یعنی... میزنیهم م ی

 وقت کم دارم شمیجور نی...امتحان پس فردا سخته ..هم امینکنم ب فکر

 رو عشق است  یهست ...جوون شهیبده دختر ...امتحان هم وا
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 بزرگم گوشمه کهی..بعدشم داداشم بفهمه ت دهی...پگاه اجازه نم شهینم

 ..مثال بگو تولده دوستمه  اریبفهمه ...بهونه ب یکس یذارینم یباش زرنگ

 خودتون بر شهی..نم زمی؟تو امتحانات ؟واجبه حاال ....نه عز تولد

مثل باد از کنار شان گذشت و  یگذاشت وتا به خودشان بجنبند موتور سوار مهیحرفشان را ن ایپر غیج یصدا

  دیکش یبلند غیج دایو آ دندیپشت سرشان چسب واریهمزمان به د

 و نفسش از ترس بند رفته بود .. دیکوبیاش م نهیس ی وارهید مثل گنجشک به قلبش

 کند و وحشت زده گفت واریاز د دایآ

 ارویبود  ونهید

چند قدم دور تر او  فشیولو شده بود و ک نیزم یگشت ...رو ایدادو سرش سمت پر رونینفسش را پر صدا ب انایک

 بود .. نیپخش زم

کنارش  داهمی..آ دیکش یاش را سمت پر دهیترس یگرفت و گام ها واریاش را از د هیتک یجان ..به سخت یزد پر لب

 زانو زد و سرش را در آغوش گرفت  یرمق پر یراه افتاد...کنار جسم ب

چشمش را پر کرد و  یبود ...اشک حلقه  دیسف تیشده بود و رنگش مثل م یزخم نیدر اثر برخورد بازم صورتش

  دیگرفت و نگران پرس شینشست و دست به بازو  شیپا نییپا دایش را صدا کرد ...آچند ضربه به صورتش زد و اسم

 شده ؟ هوشیب

در مونگاه ..هم زمان با بلند  مشیبرسون دی..با ریبگ نیماش هیپشت دست اشک چشمش را گرفت و گفت بجنب  با

 دیکش انایرا از آغوش ک یتوجه به دخترها پر یخودش را به آنها رساند و زانو زد ..ب مهیسرآس یمرد جوان دایشدن آ

 خودش گر فت  یدست و بازو نیوب

 

 ضربه با دست به صورتش ضربه زد و اسمش را صدا کرد  چند

  ؟یشنویباتوام صدامو م یجان چشماتو باز کن ...پر ی؟پر ایپر
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 به کنار  کردندیرا نگاه م گریکدیکه هاج و واج  ییمرد به کنار و دخترها یآشفتگ

 بود  گفت  ایپر یرو زها نیکه همراه ا ییوروبه دختر آشنا اگرفتینگاه از پر نیمب

 ؟ یباش انایک دیبا تو

 و شو ک زده سرش رابه عالمت مثبت تکان داد  ریمتح

 باشه؟ یایبا من ب دی...با نامیخب ..من برادر م یلیخ

 کرد دییدر سکوت سرش را تکان دادو حرفش را تا بازهم

ه ب یتکان انایمرد جوان بود که ک دنیاز رس ریهمچنان متح دایانداخت و بلندش کرد ...آ یپر یپا ریدست ز نیمب

 و منتظر او شد .. دیدو نیتادم ماش نیراه افتاد ...مب نیرا برداشت و دنبال مب ایپر فیخودش داد و ک

 دختر گفت  دنیمحض رس به

 باش در باز کن  زود

 اطاعت کرد و در راباز کرد  انایک

 نیاول بش خودت

عقب  یصندل یاو گذاشت واورا رو یپا یرو رو ایسر پر اطیبا احت نیفرمانش را اطاعت کرد و نشست ..مب بازهم

 را دور زد و سوار شد  نیخواباند ..به سرعت ماش

 ناایو ک یکه از پر یو شناخت نیمب یکرد ...حضور ناگهان یرفتنشان را دنبال کرد و در ذهنش شروع  به حالج دایآ

 انتخاب کرده بود ابانیخ یرو را به جا ادهیکه پ یتر از همه موتور سوار بیبود ..وعج بیعج شیداشت برا

 

 

و فکر آشفته اش را به  دیکشیخوش حاالتش م یموها یدست ال یو هر از گاه کردیم نییاورژانس را باال و پا یراهرو

ود تنگ شده ب شی..دلش برا ندیچند لحظه هم که شده ازدور بب ی...رفته بود تااورا برادادیکه بود سامان م یقیهر طر
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که موتور سوار کاسکت  ودیچشم به راه دلبرکش دوخته   نیاشبود و بس ...داخل م نیهم شیو تنها را ه رفع دلتنگ

کرده بود ..تا به  نیبود و او را نقش زم دهیرا کش ایپر فیکشمکش ناجوانمردانه ک کیبود و در  دهیبه سر از راه رس

 اندبرس مارستانیرا دوره کرده بودند و او تنها توانست دخترک را جمع و جور کرده به ب یدوستانش پر دیایخودش ب

خ مقابل چشمانش ر یبد یداده بود ..حادثه  هیتک وارینشسته و سرش را به د یصندل یرو  انیگر یبا چشمان انای...ک

سر  ییبال کردی...فقط دعا م دیایها و اسکن سر ب شیمنتظر بمانند تا جواب آزما دیداده و بود و دکتر گفته بود با

ه گرفت و ب واریسرش را از د انایسمتش پاتند کرد و ک نی...پرستارکه از اتاق خارج شد  مب دیایمهر بانش ن یایپر

 دهان پرستارچشم دوخت

  ستادیا نیمقابل مب پرستار

 د؟یدار ماریبا ب یچه نسبت شما

 درمانده لب باز کرد و گفت  نیمب

 بود یبا او نداشت ناراض ینسبت چیه نکهی..چقدر از ا شناسمشونیم

 هی...حضورشون ضرور دیریاز بستگانشون تماس بگ یکیبا لطفا

 که نشده؟ شیاومده ؟طور شیپ یمشکل

  ستین یقطع یچیه ادین شاتی..تا جواب آزما ستیمعلوم ن فعال

 رهیخ اتاق یشل و وارفته به در بسته  انایرا پاره کرد ...ک نیاخر بند دل مب یبا جمله  گذشت و نیاز کنار مب پرستار

 پگاه لمس کرد  ینا مطمعن شماره  یرا خارج کرد و با انگشتان لشیکلنجار رفتن موبا یقیبعد دقا نیشد و مب

 

 اطرافش کم یآن هوا کیاش بند کرد.. قهیدختر را گرفت ...ضربان قلبش باال رفت و دستش را به  یسرتا پا وحشت

 سخت شد .... شیبرا دنیشد و نفس کش

 دیپشت خط نال از

 شده؟ یچ ی...پر نیبگو مب راستش
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 در کنترل لرزشش داشت گفت یسع یکه به سخت ییبا صدا نیمب

 دیباش دیگفتن حتما شما با یول کهی...فقط چندتا خراش کوچ افتادهین یکن اتفاق خاص باور

 ام؟یب دیبا کجا؟کجا

  افتمیاالن راه م نیشما آماده شو من هم نیدنبالت ...بب امیخودم ب یخوایم

 به خودش داد و گفت  یتکان شتابزده

 فقط ادرس برام بفرست رسونمیبمون من خودم م ششینه ..تو پ نه

ه ب یرا برداشت و و چنگ شیپاتند کرد ..هول زده و مضطرب شال و مانتو ینشد و سمت جا لباس نیجواب مب منتظر

در دستش گرفته بود را باال آورد و منتظر  یمتیق یرا که مثل ش یاش زد و از اپار تمان خارج شد...گوش یدست فیک

 یکسر یدقت و شتابزده وارد شد و همزمان رودر رو یو او ب ستادیشد ...آسانسور ا رهیبه صفحه اش خ نیجواب مب

 کرد و یزیآمد نبود ...سالم ر یکه چندان هم مهم به نظر نم یپرداختن به گذشته او  یدلخور یبرا یدر آمد ...فرصت

داد ..از آسانسور که خارج شد برگشت و  یو جوابش را با دلخور دیابرو درهم کش یچشم از صفحه برنداشت ...کسر

خشک شده بود  لیصفحه موبا یکه آسانسور بسته شد چشم دخترک رو یاش را نظاره کرد ...تا لحظه ا یچگدستپا

 یرا در قفل چرخاند ...در رابست و پشت در چهره  دیو سمت واحدش برگشت و کل دیرا باال کش شی..متعجب لب ها

 توانستیاز خواهرش بهتر م دیرا گرفت ...شا انایک یو شماره  اوردیمضطرب پگاه را مجسم کرد ...دلش طاقت ن

سرش توقع داشت دخترک به  ری...خ دیای...باخودش که فعال سر لج افتاده بود وقصد نداشت کوتاه ب ردیاطالعات بگ

 توجه  یاز ذره ا غیبگردد ...در یحرفش گوش کند و دنبال کار مناسب تر

 به غد یت...   لعنایمورد نبود گو یپگاه ب یشصتش خبر دار شد ..دستپاچگ دیچیپ یدر گوش اناکهیبغض آلود ک یصدا

اس تم یپگاه گرفت ..به محض برقرا یشماره  یمعطل یو قطع تماس ب انایک حاتیخودش فرستادوبعداز توض  یگر

 گفت

 ؟ییکجا

 نیدار ی...کار ابونیخ سر

ار صد ب دیکم بود ..با شیبار لعنت فرستادن برا کیداشت که دلش را به درد آورد ... یدخترک بغض نهفته ا یصدا

  کردیاو راحت گذشته بود خودش رالعنت م یاز کنار نگران نکهیبابت ا
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 اومدم .. ستایجا وا همون

 و زدیخواهرش شور م یوسط ...دلش برا نیا گفتیم یچ گهید نیشد ...ا رهیداخل دستش خ هیبه گوش یناراض پگاه

  یکسر نیکه ماش دیکاویرا با چشم م ابانیخ نییباال و پا یگریصبر کند ...مستاصل تر از هر وقت د گفتیاو م

 قلبش یبه عقب برداشت و دست رو یقدم دهیگوشش را پر کرد..ترس نیها ماش کیمقابلش ترمز زدو سوت الست

 دادو گفت  نییرا پا شهیبا همان اخم سابق ش یگذاشت ..کسر

  گهیباال د ای..ب یکنیرو م گایرو ن یچ یستادیوا

 گفت دهیبر دهیبر

 آخه ...من .  آخه

 باال راه بند آوردم... ای..ب دونمی/م

مرد و  ینا شناخته اورا به سمت و سو ییحس مبهم با منشا کیالزم االجرا بود... یطیمرد تحت هر شرا نیا فرمان

بودند که از  ییاز او دلخور است ..مهم قدم ها لیبه چه دل ای..مهم نبود چقدر اخم دارد دیکشیم نشیفرام یاجرا

  دندیشنیرا نم ییچ صدایقلبش ه یکه که جز صدا ییو گوش ها گرفتندیمغزش فرمان نم

 یکه کسر داندیرا م یزیمرد چه چ نیا دانستیرفت و نگران و بهت زده سوار شد ...هنوز نم رهیسمت دستگ دستش

 گفت

 آدرس؟

 دیپرت پرس حواس

 ؟ بله

 اش گفت یکالفه از حواس پرت یکسر

 رو کجا بردن ؟ ای...پر گمیم مارستانیب آدرس؟آدرس

 را سمت او گرفت  یحرف زدن گوش یافتاد و و به جا شیدوزار تازه

 فرستاد  نیاالن مب نی...هم نجاستیا
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است و از ترس  دهیاو از کجا فهم دانستیکالم به صحفه اش زل زد ...دخترک هنوز نم یو ب دیرا از دستش کش یگوش

 هم نداشت دنیجرات پرس شیاخم ها

 را سمتش گرفت یگوش

  ه؟یک نیمب

 را از دستش گرفت و یبود..گوش یک گریمرد د نی؟ا هیک نیمب دیپرسیست و او م یدر چه وضع شیاینبود پر معلوم

 سر داد.. فیداخل ک

  دیدوباره پرس یا خگرانهیجواب ماند با لحن توب یکه ب سوالش

 هیک نیمب دمی؟پرسیدینشن

 دیجوشیو سرکه م ریکه دلش مثل س یطیجواب دندان شکن داشت ..اما نه االن و نه تحت شرا کیبه  ازیلحن ن نیا

 جمله کوتاه بحث را جمع کند کیکرد با  ی....سع

هم  یلیکه از قرار خ ییمنظور  به زبان آورده بود..محض از سر باز کردن او ی...جمله اش  راواقعا ب یمیدوست قد هی

 بود  لهیبد پ

 ...دیخودش را عقب کش یکم دهیسمتش برگشت و او ترس زیت یکسر

  زدیاش به آن  دامن م یناگهان یمرد هم با رفتار ها نیبود ا شانیافکارش پر کم

 دوست پسرته ؟ نیدوست پسره ؟مب منظورت

 یغلطش را به زبان م یپرروچه راحت برداشت ها یبکشد ...پسره  رونیرا از کاسه ب شیبود با ناخن چشم ها حقش

 آورد 

  دیو غر دیرا درهم کش شیاخمها

 ... دیحرف بزن ینطوریبامن ا دی...شما حق ندار نیگیم یچ نیهست متوجه

 باز سوال را تکرار کرد  ی...در کمال ناباور شدیم دهیدر چهره اش د یمانیاز پش یاخمش کم شد و نشان نه
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 پسرته؟ دوست

 رو به انفجار رفت شیگرفت و صدا آتش

  ستیکار ن نی..االن وقت ا کنمی...خواهش م؟یشکوه یآقا

 چشم نگاهش کرد  یاز گوشه  یکسر

 بده جوابمو

 یرو گریتا د کردیادب م یمردرا طور نیبود ا شیآمد ...جا یم رونیبه شماره وباصدا ب شیکرده بود ..نفس ها حرص

 و معترض گفت  یشاک ینکند..بالحن دیبه او ندارد کل یربط چیکه ه یمساعل

 بازم بگم؟ ای هیدوستمه ...کاف نیبرادر نداشتمه ..برادر بهتر ی...خوب شد ...جهت اطالع جا مونهیانوادگخ دوست

 مرد برداشتند ..راه نفسش باز شد و لب فرو بست   ی نهیس یقفسه  یرا از رو ینیسنگ یوزنه  ایگو

و اطالعات  کردیم قیتحق نیدر مورد مب شتریبشنود ..بعدا ب خواستیرا م نیلحظه هم نیبود ...فعال ودر ا یکاف

 آورد..  یبه دست م یشتریب

 از او روگرفت ..  یاز سکوت او استفاده کرد و با دلخور پگاه

 قرارداد داشت هربار اورا ایحسنه اش کم داشت ...گو یاخالق ها  نیمرد را باا نیآن حال خرابش فقط هم با

کل کل با او به  یداد به جا حیو ترج دیزاندش...اخمش را درهم کشبچ شیبا حرف ها یبه نحو کندیم نشیسوار ماش 

 خواهرش فکر کند  

  

 نیاورژانس راباال رفت ... مب یعجله راهرو با

 داده بود و سربه آن گذاشته و چشمش را بادرد بسته بود  واریاش را به د هیتک  

 کجاست ؟ ایپر
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 انای..ک دیباریو درد م یمرد جوان نگران ی..از چشمان سرخ شده  ستادیچشم باز کرد و صاف ا شیصدا دنیباشن 

 رمق سمتشان رفت یبلندشد و ب

 کرد  میتقس نشانینگاهش را ب دهیو ترس ی...پگاه عصب دیکش رینگاهش را ز نیمب

 شما نیکجاست ؟چرا زبون به دهن گرفت ایتون بگه پر یکی

  دینگاهش را باال کش نیمب

 ... دنیات نمتو ..اجازه مالق بردنش

 راپس زد و سمت اتاق رفت  نیمب ینسبتا بلند یصدا با

 محکم یقدم ها ردامایرا بگ شیکرد جلو یسع نی..مب نمشیبب بخوامی؟ خواهرم کجاست ...م دنیاجازه نم یچ یعنی

وش را پشت گ نیمب یو حرفها رفتیم شینذاشته بود .سمت اتاق پ شیبرا ییاز اندازه اش گوش شنوا شیب یو نگران

 داو از اتاق خارج شد و راهش را سد کر ی..پرستار از صدانداختیم

 یشلو غش کرد یچ یاورژانسه ..برا نجای؟خانم ا نجایخبر ا چه

 و حق به جانب گفت  ستادیپرستار ا مقابل

 ....کجاست ؟ حالش چطوره؟نمیخواهرم بب دیبا

 سرش را تکان داد  نیکرد و مب نیه مبب یاو شده بود نگاه کیستریحالت ه یکه متوجه  پرستار

 گفت  یمتریپرستار با لحن مال 

 دشینیتو بب دیبر دیتونیم ادیکه ب ششی...خوشبختانه خطر رفع شده ...جواب آزما زمیباش عز آرووم

د ومنتظر بمان ندیبنش توانستی...مگر م شدیو منتظر ماندن را نداشت ..قلبش داشت از جا کنده م ستادنیا طاقت

ود از او فا صله نگرفته ب یاش بکاهد پرستار را کنار زد ... قدم یاز نگران یپرستار هم نتوانست اندک میلحن مال ی..حت

روبه رو  یکسر یمصمم و جد یبرگشت که با چهره  اعتراضبه  یشد ...عصبان یرومندیدست ن ریدر گ شیکه بازو

کشمکش بودند  نیا یمسلما برنده  یکسر رومندین ی..پنجه هادیکش را بهم فشرد و دستش را شیشد..دندان ها

 گفت تیاو محکمتر کرد و با جد ی..حلقه انگشتش را دور بازو
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ه مصرانه بود ک ییچشمشون به کسر نیو مب انایبذار به کارشون برسن ...ک نیبش ای..ب یبه اعصابت مسلط باش بهتر

  دیکشیبه سمت خودش م بایپگاه را  گرفته بود و تقر  یبازو

گذار باشد ...نگاهش آنقدر نافذ و کالمش آنقدر مصمم  ریتاث توانستینم نیا یجذبه  یبه اندازه  یحرف چیه دیشا

 واریکنار د یها یاز صندل یکیمندانه سمت  روزیپ یرفتنش را شل کرد ...مقاومتش که شکست ..کسر یبود که پا

 دیو پرس نیکرد به مب...سپس رو  ندیبردش و وادارش کرد بنش

 مارستان؟یب نشیآورد شما

 نگاه از پگاه گرفت و گفت  یگرفته ا یبا صدا نیمب

 اشاره کرد  ادامه داد ....دوستش انای..من به همراه ..به ک بله

 گفت  نیبه خواهرش زد و به مب یلبخند محو یکسر

 گم؟یتصادف م یافتاد...صحنه  یچه اتفاق قایدق

 را به حافظه سپرد .. نیمب یمو به مو حرف ها یشروع به شرح واقعه کرد وکسر نیمب

 یساده بود ول یریخفت گ کیبود ..به نظر  دهیدخترک را کش فیرو ک اذهیکه داخل پ ینیسوار تک سر نش موتور

ا کرده و پا را هم ره فیخوردن دختر ک نیبود پس چرا  به محض زم یری...اگر قصدش زورگ دیلنگیم انیجر یپا کی

 .. رفتبه فرار گذاشته بود  ..دستش را به چانه اش گرفت و به فکر فرو 

 

مردانه و موجه او را  یکنار دستش نشسته بود ...چهره  یصندل یرو نیبود که مب یا قهیرا چرخاند ..چند دق سرش

 دینگاه کرد و پرس نیباتحس

 ؟یکردیکار م یاونجا چ تو

 سوال رابدهد..شرم زده گفت نیجواب ا دیاول و آخر با دانستیبرد ..م ریمحجوبانه سرش را ز نیمب

 نمشیبودم بب رفته
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مرد جوان به دلش  نیشد ..چقدر ا دهیکش یلبش به نرم یبه مرد جوان کنار دستش کش دار شد ..گوشه ها نگاهش

  نشستیم

ت و چرا سکو کندیاو سر بلند کرد و با او چشم در چشم شد ...فکرکرد پس چرا سرزنشش نم یاز سکوت طوالن نیمب

 دیکارش اشتباه است...پرس دیگو یکرده و نم

 ؟یبگ یزیچ یخواینم

 مثال؟ یچ

 داد نینگاهش را از او گرفت و به زم نیمب

  یخواهرش یناسالمت یسرزنشم کن یاگه بخوا یکه دلت سبک کنه..خالصه حق دار یزی..هرچ یهرچ

 یدیکه به موقع به دادش رس ممنون

 باال آمد  نیمتعجب مب نگاه

  نمشیچرا رفتم بب ستی..برات مهم ن یدعوا کن یخواینم یعنی... نیهم

نبودکه از سر  یاصل  و نسب یب یاز خانواده  نی..مب کردیتر شد ...احساس مرد را درک م ضیعر نشیغمگ لبخند

 خواهدنفس خواهرش را ب یهو

 یآهن کفش دیداشتنش با یبرا یبدون نمیا دیبا ی..ول فهممیم نویا دارهیمنطق بر نم ی...عاشق یدوستش دار دونمیم

 یدونی...خودت بهتر م ستیکم ن ای..مشکالت پر یپات کن

 بودند ختهیبود که بر آتش دلش ر یپگاه مثل آب یکرد ...حرفها یپر و خال ژنیاش را از اکس نهیس

 نذارم آب تو دلش تکون بخوره دمی...قول م ستادمیوا شیهمه چ یپا

 یام بد گهیقول د هی دیفقط با کنمیقولت حساب م رو

 باشه قبول یهرچ

 روبه رو داو گفت واریرا به د نگاهش
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ست خوا ی..اونوقت اگه پریبذار شیراحت پا پ الیبا خ یتونیکنکور که اومد م ی جهیدرسش تموم شه بعد ...نت بذار

 ارمینممنم نه 

 صورتش شده بود  یخنده هم چاشن نباریپگاه نشست..ا یکند و رو نیاز زم نیمشتاق مب چشمان

که اون اتفاق افتاد ..وگرنه  نمشی...باور کن امروزم قصد نداشتم خودم نشون بدم ...فقط رفته بودم از دور بب حتما

 حواسش پرت بشه دیامتحان داره نبا دونمیخودم م

 سر گفت باحرکت

..اگه قرار باشه  یفهمیرو خوب م زایچ نیپس ا یپدرت بزرگ شد ی...سر سفره  یهست یا دهی...تو پسر فهم دونمیم

 ... یینفر فقط تو هیمطمعن تر از خودم بسپارم اون  یکیدست  یپر یروز

 او قوت گرفته بود یها فیو پر غرور نگاهش کرد...ته دلش از تعر مردانه

  یبهم اعتماد دار خوشحالم

 راحته  المیکنار تو که باشه خ یبچه اس ول یمثل تو به خواهرم عالقه منده ...پر یکیخوشحالم که  نمم

 به پگاه اشاره کرد یاتاق باز شد و همان پرستار قبل در

 داخل  دیایب دیتونیم

 و گفت  ستادیهم همراهش ا نیذوق زده بلند شد و مب پگاه

 و گفت..البته اگه امکانش هست  دی...بعد نگاهش را دزد نمشیبب امیتو برو ..حالش مساعد بود بگو منم ب اول

 داد  لشیتحو یشانه جابه جا کرد و باشه ا یرا رو فشیک ی دسته

  دیپرس نیو از مب دیپگاه را در سالن د یخال یگذاشت و خودش برگشت ...جا نیرا داخل ماش انایک یکسر

 داخل  رفت

 زد و گفت یلبخند نیمب

 االن پرستار صداش کرد ...فکرکنم شکر خدا به هوش اومده نیهم
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 تر بود .. دهیبلندتر و البته ورز یواز نظر قد وقامت کم ستادیا نیو کنار مب دیپشت سرش کش یدست یکسر

 شونیشناسیوقته م چند

ش و شغل اناستیاو برادر ک دانستیگرفته بود م نایکه از م یبه او انداخت ...طبق اطالعات ناقص ینگاه مین نیمب

 است  یحفاظت

باعث  نمی..همکردیم یو هم تو خونشون زندگ خوندیسال خواهرم  مهمونشون بود ..هم درس م کی..شهیم یسال چند

 رفت وآمد دوتا خانواده شد

 درسته دیکمکشون کرد یلیاومدن به تهران خ یبرا دمیشن

 داد و گفت  لشیتحو یلبخند نهیدست به س نیمب

..وگرنه پگاه دختر  میگذاشت ارشونیمدت در اخت هیبود  یبزرگم خال یعمو یگذاشت ..خونه کمک  شهینم اسمش

  کنهیقبول نم یها کمک هر کس یراحت نیبه ا هیمغرور

 دونمیم

 شناختشیانگار صد سال بود م دونمیگفت م یطور هی

و با دست سرش را نوازش کرد ...چقدر خدارو شاکر بود که دوباره چشمان  دیخواهرش را بوس یزخم یشانیپ پگاه

 کرد و گفت یزی.پگاه اخم ر دیدو ای..برق اشک در چشم پر دیدیرنگ اورا باز م یعسل

بهت فشار  دی..نبا یمالحظه کن دیگفت ...تا چند روز با یکه دکتر چ  یدیو تو ...شن دونمیمن م یکن هیگر

 یفهمیادمیب

 دیهم فشرد تا بتواند احساساتش را مهار کند ..زمزمه وار پرس یرا رو شیلبها

 کجاست ؟ انایک

 نیبردش تو ماش یتو سالن بود ...خسته شد کسر شمیپ قهیچند دق تا

 نجاست؟یهم ا یکسر مگه
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 زد یطنتیپر از ش لبخند

  نجاستیا یک گهید بپرس

 سرش را جابجا کرد و با دقت در چشمانش زل زد  یحرکت خواهرش کم نیاز ا متعجب

 ؟یک

   شینیتو خودت بب ادیبگم ب یخوایاصال م یپرسیگفت ...چرا ازمن م گوشانهیلبش را جلو داد و باز پگاه

 منظورته؟ یک 

 یفهمیبه عقب برداشت و گفت االن خودت م یقدم پگاه

 نیشمان دختر همچنان به در بود که با ورود مبو از در خارج شد ...چ دیعقب عقب رفت و  چرخ یچند قدم سپس

زده شده  جانیخونش ..آنقدر ه نیشدن مرد مصادف بود با باال رفتن آدر نال کیقلبش ضربان گرفت ...هر قدم نزد

 گونه اش گل انداخت  دهینکش هیبکند..کال دردش را فراموش کردوبه ثان دیچه با دانستیبود که نم

و  داد لشیتحو ینیریکرد..لبخند ش لیو دو دستش را کنار تخت   حا ستادیسرش ا یمردانه و پر ابهت باال نیمب

 دیپرس

 ؟یخوب

 یکیهمه نزد نیدرآورد..ا انیگرمش صورت معصوم دخترانه اش را قلقلک داد و احساساتش را به قل ینفس ها هرم

او ب یلیهم بنا به دال یمعمول بود و بس ..گاه یها یاحوالپرسبود روابطشان در حد  ادشیکه  یینداشت ...تا جا ادیرا 

  زدیپگاه ...مشکوک م ور..آن هم در حض یکیهمه نزد نیا یهم صحبت شده بود ..ول

 شرم دخترانه اش گذاشت  یسکوتش را پا نیمب

 ؟ی؟نکنه هنوز باهام قهر یدینم جوابمو

 در آورد ..لبزد شیکلمه را از کجا نیبود بااو قهر کند ...اصال ا وانهیبود ...مگر د یچه کوفت گری؟قهر د قهر

 ؟یچ یبرا قهر
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  دیبا صدا خند نیمب

کم کم...دختر همچنان در بهت حضور و حرکاتش  شدمی...داشتم نگران م دنیند بیآس تیصوت یشکر تارا خدارو

 ن ..به نفع م ستیهم مهم ن یلیالبته خ کرده ..که داینمه مشکل پ هیفکر کنم حافظت  یادامه داد..ول نیبود که مب

 

  دیگم پرس سردر

 فممی..من نمدیزنیحرف م یچ از

 ..آهسته گفت دیکوبیبرد ...قلب دخترک داخل دهانش م نییپا شتریکرد و سرش را ب زیچشم ر نیمب

 یروز خوش نداشتم ..دست رو هیکه اشکت درآوردم تا امروز  یبار نیاز آخر یدونی..م دمتیچند وقته ند یدونیم

و به ر ییبازم بگم برات که چه شبا ای یدونی..م یکار کرد یالمصب زبون نفهم چ نیبا ا یدونیاش گذاشت..م نهیس

 شمیه چهم ی..پایفکرش کن ینتون یکه حت نقدری...ا خوامتیم یکه به تو فکر نکنم.پر ستین یصبح   رسوندم ..روز

 ... ستادمیوا

 آورد یهمه احساسات ناب را تاب نم نینبود ..قلب کوچکش ا یشد  ..شوخ ریچشم دخترک سراز یاز گوشه  اشک

کرد..برخورد دستان گرم و مردانه اش با پوست صورتش  ینیریاخم ش شیبا دست اشک چشمش را گرفت و برا نیمب

 به دلش انداخت ینیریلرز ش

 ه؟هانیات برا چ هیگر

 شوند لبخند زد ریتلنگر بودند تا سراز کیمنتظر فقط  ایکه گو ییو اشک ها هیگر انیم

 دوست دارم منم

 ... دیبا صدا خند نیمب

 ...پس اشک شوقه طونیش یا
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نه ..هرچه بود  ایکارش درست بود  دانستی..نمدیرا نرم به دندان کش نشیریولب ز دیمحجوبش را دزد چشمان

اش باعث  یسادگ نیبود ...دروغ در ذاتش نبود و هم یصادقانه دست دلش را رو کرده بود ...در کل آدم صاف و صادق

 خودش بخواهد یمرد عشقش را دوقبضه برا نیشده بود ا

 

 

قدم زنان خودش را به او رساند و دست به  ی...چند لحظه بعدکسر ستادیداد و منتظر ا هیتک واریپشت در به د پگاه

 انند...نگاه دلخورش را از او گرفت و رو گرد ستادیمقابلش ا نهیس

  دیزد و پرس یلبخند کج یکسر

 ه؟یپسرخوب ینگفت چرا

 دادیلبش حرصش م یرو ینگاهش کرد ...خنده  زیت

 گفتیم یا گهید زیکه رفتارتون چ شیساعت پ هی...االن شد پسر خوب ...تا اااا

 خونسردگفت

 ه؟یچ انیجر دونستمینم شیساعت پ هی

 د؟یدونیم االن

 دادوبه داخل اتاق اشاره کرد  لشیلبخند ژکوند تحو بازهم

 تنها باشن یوقت امکان نداشت بذار چینبود ه یپر ریدلش گ ایبود  یبد یبچه  اگه

 ؟ دیمطمعن نقدریاز کجا ا شما

 میکنیدرک م گریهم د شتریب میذاریهم م یخودمون جا ی...خصوصا وقتمیفهمیمردا حال هم خوب م ما

 شد زیپگاه ر چشمان

  دیگیم یچ فهممینم
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 کرد .. رییتغ ینگاه کسر گرن

 ازت توقع داشتم  نیاز ا شتریب

 عالمت سوال بزرگ کیشده بود  شی...رفتارها دیفهمیمرد را نم نیشد ...واقعا ا کالفه

 اش را گرفت و مصمم تر از قبل مقابلش قد علم کرد  هیتک

 را ؟..چ دیدیم ریبهم گ یکیکوچ زیهر چ ی...چرا برا دیکشیمن سرک م یتو کارا نقدری؟چرا ا دیبگ دیخوایم یچ شما

  نیاش شده بود ا جهیدختر بها داده بود و نت نیبه هوش و استعداد ا ادیز نکهیزد ...مثل ا تلخند

 ؟یکه بفهم ینخواست ای یدی...واقعا نفهم هیکار سخت یلیدوست دارم خ نکهیا دنیفهم

اش نشست و  نهیس ی...دستش نا خواسته روختیاش فرو ر نهیدرون س یزیشد و چ یخال شیپا ریآن ز کی

 نیهول زده دراتاق را باز کرد و روبه مب یاش که بلند شد کسر نهی..خس خس س ایمتاع دن نیتر ابیشد نا ژنیاکس

 پگاه بده فیگفت ک

 رونیاش را ب یو اسپر دیرا کش فیک پیز یرا از لبه تخت برداشت و سمت او پاتند کرد ..کسر فیدستپاچه ک نیمب

هم  طیشرا نیتر ی..در بحران ستدیاستفاده کرد تا راه نفسش کامل باز شد و توانست صاف با یاز اسپر یورد ...دوبارآ

 دینگران پرس نی...مب ندیبب فیاو را ضع یدوست نداشت کس

 شد ؟ یچ

 به داخل اشاره کرد  یکسر

 نگرانشه بهتره  یبرو ..پر تو

 

 شاندک واریکنار د یها یپگاه گرفت و سمت صندل نیلبه آست ینگران چشم از او گرفت وبرگشت داخل ..کسر نیمب

 دی..نگران جز به جز صوتش را کاو ستادینشاند و مقابلش ا یصندل ی...دخترک را رونمیبب نیبش ایب
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برهه از زمان که  نیدرا چه مدل اعتراف کردن بود آن هم نیصورتش را نگاه کند..ا کردیجرات نم یحت دخترک

 را داخل مشتش یتا بتواند بهتر نفس بکشد ..همچنان اسپر رفتیمرد م نیکاش ا یبود ..ا زیهزار چ ریفکرش در گ

 بود  رهینامعلوم خ یبه نقطه ا فشردویم

 دیسمتش خم شد و  آرام پرس یکم یکسر

 بود ....آره؟ نیسنگ نقدریا حرفم

 آنکه نگاهش کند لب زد یب

 لطفا .. دیکن تمومش

 بدونم  لشیدل خوامی؟م چرا

   رونیب دیاینداره ..فقط از فکرش ب یلیدل چیه

 کار بکنم  نیمحال ا یبهم ند یجواب منطق هی...تا  شهینم

 نگاهش کرد  غضبناک

 محکمتر نیاز ا لی...دل هیمنطق ریشما از اساس غ شنهادی...پ نیستیمتوجه ن چرا

 ؟ چرا

 بود یا لهیمرد بد پ عجب

 چرا ؟ یچ

مش بشم؟کدو کیباهات شر مویزندگ خوامیم نکهیا ای هیمنطق ریدوست دارم غ نکهی؟ا هیمنطق ریغ شنهادمیپ یکجا

 عرف ؟کدومش؟ ای..هوم؟ ؟خالف شرعه  هیمنطق ریغ

که شناخته بودش تاخود شب  ییوگرنه محال ممکن بود دست از سرش بردارد ..تا جا دادیبه او م یجواب کی دیبا

 دل خواهش برسد پس حرف آخر را اول زد  ی جهیتا به نت کردیم چشیسوال پ
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 یزندگ طینگاه به شرا هی..علتشم مشخصه  میخوریبهتر بگم ما به درد هم نم یعنی... خورمیبه درد شما نم من

 گمیم یچ دیشیمتوجه م دیجفتمون بنداز

 

 تر از قبل از گفت یجد یکسر 

 بدونم  ط؟بگومنمیکدوم شرا منظورت

 شدن را نداشت.چهره اش در هم رفت وگفت چیبود ..واقعا خسته ...انقدر که حوصله سوال پ خسته

 آخر یو ال یو خانوادگ یتا سطح اجتماع دیریبگ یفاصله اس.از فاصله طبقات ایدن هیما  نی...قشنگ معلومه ب

 یکنیبرام پر م زیهمه چ یکه جا ی...مهم خودتستیاصال برام مهم ن یکه گفت نایا

 تر از قبل نگاهش کرد  خسته

راحت ازش  ستیکه ن ی..بچه باز هیعمر زندگ هی...حرف  دیزنی...چرا خودتون گول م یشکوه یآقا کنمیم خواهش

  دیزنیحرف م

 گفت  قاطعانه

راحت از خواسته هام بگذرم  یلیکه خ ستمین ی..من آدمی..اشتباه کرد کشمیحرفا پا پس م نیبا ا یفکر کرد اگه

ل مقبو یاریب یلیصورت هر دل نیا ری..در غ ادی...از من خوشت نم یدوستم ندار یکنار که بگ رمیم ی..تنها در صورت

  ستین

موضوع فکر نکرده  نیآمد ؟...تا به حال به ا یآخر مرد شد ...دوستش داشت ؟از او خوشش م یجمله  ریو متح مات

 گفتندیدوست داشتن م رییتغ نیبه ا ای...آ اندازدیبود که توانسته بود قلبش را به تالطم ب یتنها مرد بود ..اما.....اما او

باران و بعد از  ریبرخوردشان ز نی...اول شانیآشنا خیمرور تار به..نا خدا آگاه ذهنش به عقب رفت و شروع کرد 

حق به جانبش چقدر سوخته  ی افهیزبان و ق یتصادف بود ...چقدر آن روز در دل لعنتش کرده بودوبابت تلخ

 یدر نجات مجروح ..نوبت بعد شانیاتفاق افتاده بود..همان روز تصادف و همکار یهم درست در روز باران یبود..بعد

 یادید...مدت ز دایرسانده بود ....کم کم مغزش داشت ارور م مارستانیرا به ب انایکه  ک یو بعد ان شب انایروز تولد ک

 .. ودیهم کم ن یلیخ شانیاما به نظر برخوردها گذشتیم شانییآشنا خیاز تارنبود 
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 دیکش رونیب االتشیاو را از خ یکسر یصدا

..سر فرصت رو  خوامیجواب ازت نم چیفعال ه نیهم یحرف نبود ..برا نیمطرح کردن ا یبرا یخوب یجا نجایا دونمیم

هم که  یی...اون تفاوت ها میال داشته باش دهیا یزندگ هیدر کنار هم  میتونیخوب فکر کن ..من وتو م شنهادمیپ

 نمیکه تونستم بهش اعتماد کنم و بهتره ا یهست یدخترکه تو تنها  نهینداره ..مهم ا تیاهم یمن ذره ا یبرا یگفت

 ت جواب بدهادامه داد پس خوب فکر کن و درس دیاشتباه کنم ..بعد با تاک یاومده راجع به کس شیکمتر پ یبدون

جه  دانستینم یوقت کردیم ی...چرا با احساسات او باز دانستیاو چه م یمرد از زندگ نیشده بود ...آخر ا مستاصل

 کندیم ینیدلش سنگ یرو یدرد

 لب زد  یدرماندگ با

 .. دیدونینم یچیاز من ه شما

 یگیم زیبشه خودت همه چ وقتش

 نخوام بگم ؟ واگه

 یگیحتما م یمن بخوا اگه

 بحث  ندارم  نی...من واقعا کشش ا دیتمومش کن شهیم

 نینداشت ...مطرح شدن ا یبود و خودش هم اوضاع درست و حساب مارستانیتخت ب یداشت ..خواهرش رو حق

د بو یعمر زندگ کینبود ...داستان  یبر روح و روانش...به هر حال بحث کوچک یهم که شده بود فشار مضاعف انیجر

و  کرد دییو با تکان سر حرف را تا ذرانداش را از نظر گ دهیرنگ پر ی..چهره  گرفتیم دیاکه ب یمیتصم نیو مهمتر

 ر ا صادر کرد  شیحکم آزاد

 

 

 دارن؟ فیخانم ...دکتر داخل تشر دیببخش
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 کتاب بلند کرد و به مرد جوان مقابلش نگاه کرد یرا از رو سرش

 ؟ نیداشت یقبل وقت

 زد و گفت ؟ ییبایلبخند ز مرد

 د؟یمحتشم باش دخانمی...شما با ریخ

 دیصورت مرد پرس یرو یشتریشد و بادقت ب کیبهم نزد شیابرها

 شناسم؟یشمارو م من

 مرد همچنان پا برجا بود لبخند

  شناسمیمن شمارو خوب م یول نه

 :شما؟ دیکرد وپر س یظیغل اخم

 دکتر  یپسر اقا نی...کوچکتر یهستم ..محرا ب سرمد یسرمد

بودش  دهید کردیدقت م شتریاخم صورتش را پر کرد ...حال که ب یاز هم فاصله گرفت و لبخند به جا شیابروها

 بلند شد شیبود ..کتاب را بست و از جا دهید نهیمقابل شوم یبود که در قاب عکس ها ی...چهره اش درست همان

 دکتر ...حالتون چطوره ؟ ینشناختمتون آقا شرمنده

  دیبگم شاهکار زد دیخانم ...با کننیم فیازتون تعر یلیهترم شدم..مادر خب دمی...شمارو که د خوبم

 برد و خجالت زده گفت  ریرا ز سرش

 باشه  فینکردم که قابل تعر یبه من لطف دارن ..من کار مادر

 بود بایز اریبس یسادگ نیدختر در ع نی..ا گفتیرا برانداز کرد ..مادرش راست م شیسرتا پا دارانهیخر محراب

دمادراز بو دهی...راستش تا حاال ند دیریبا مادر من ارتباط بگ دیکه موفق شد نیهست ی..شما تنها کس گمیاغراق م یب

 کنه  فیتعر نقدریا یکس
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 تعارفش کرد اندازدیبه مرد جوان ب یآنکه نگاه ی...ب دییگرا یدختر روبه سرخ یو مهتاب دیسف یها گونه

 دمیلطفا االن به دکتر اطالع م دییبفرما

و  فیظر یقد وباال توانستیکنار آمد..بهتر از قبل م زشیرفت و پگاه از پشت م واریکنار د یها یسمت راحت محراب

 ..پدرش ندیشد و در دل به انتخاب مادرش احسنت گفت ..آمده بود مادرش رابب زی...چشمان مرد ر ندیدخترانه اش بب

رادر نسبت به دو ب یشتریب یباشد ..واو که وابستگ مادرشار آخر را کن یروزها نیخواسته بود ا یتماس تلفن کی یط

 یگاه وب یها فیبود شاهد تعر رانیکه ا یچند روز  یبزرگترش به خانواده داشت فرمان پدر را اطاعت کرده بود ..ط

مادرش  یو وقت کردیدختر حس م نیمادرش با ا نیب قیعم یعاطف یجور وابستگ کیدختر بود .. نیگاه مادرش از ا

تر دخ کیکند...ازدواج با  دییمادرش را تا یو گفته ها ندیبب کیداده بود آمده بود تا از نزد شنهادیازدواج پ یبرا ااور

 یروزها نیدر ا دادیم حیآمد ترج یمادرش درست از آب در م یبود ..واگر گفته ها شیزندگ یها تیدر الو یرانیا

 مشترکش را شروع کند   یاو زندگ ی القهعمر به دلخواه او عمل کند و با دختر مورد ع یانیپا

  

 

 گفت ریاز اتاق خارج شد و سربه ز پگاه

  دیصبر کن یا قهیگفتن اگه امکان داره چند دق دکتر

ت رفت و پشت آن قرار گرف زشینگاه او سمت م ینیسنگ ریگفت ..پگاه ز رلبیز یرا تکان داد و حتمن سرش

 نگاه او آب ریز یخی یمثل مجسمه  ای ردیچه کار کند ...کتابش را باز کند و خواندن را از سر بگ دانستی..درست نم

 شود ...ناچارا لب زد

 ن؟یدار لیم قهوه

 قرار داشتم ...صرف شده  یمیاز دوستان قد یکی...قبل از اومدن با  ممنون

 .. کردیجلوه م ییو به دور از خود نما بینج و منظور دار بود رفتار دختر نینگاه او سنگ هرچه

 ه؟یچ تونیلیتحص یبپرسم رشته  تونمیم

 آب دهانش را قورت داد و گفت یمانده  ته
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 رهاش کردم مهی...البته ن خوندمیم یپزشک

 بود؟  یچ وعلتش

  زدیمثل اوحرف م قایندارد ...دق یبا کسر یمرد نسبت نیرا باال آورد تا مطمعن شود ا سرش

 اومد که مجبور شدم درس بذارم کنار  شیپ یکه ادامه بدم ...مشکالت نشد

 گه؟یفوت پدر و مادر د منظورت

 هم داشت  یقیاطالعات دق چه

 بود نیهم لمیاز دال یکی بای..تقر بله

 دیادامه دار قصد

 نقطه برداشته بودند کیدومرد را از  نیگل ا ای..گو رینخ

 حتما ...چرا که نه ادیب شیفرصتش پ اگه

 ؟درسته ؟ گهید دیکنیم یزندگ باخواهرتون

که  ییمرخص شدتا جا مارستانیاز ب یپر نکهیبود ..درست بعد از ا دهیرا ند یبود که کسر یدر آمد ..ده روز آهش

 کردیاو رفتار م هیشب بیمرد عج نیکرده بود..وا یاو مخف دیتوانسته بود خودش را از د

  بله

که  یرا فرا گرفت ...ابتدا پدر شیسرتا پا یاز بند آزاد شده ذوق یمثل زندان دویکش یاتاق نفس راحتباز شدن در  با

 مارشیباب یشد ..دکتر سرمد انیدکتر نما یبود از اتاق خارج شد و بعد از او چهره  دهیفرزندش را در آغوش کش

ورود به اتاق هم به پگاه اشاره کرد گفت ..هنگام  دگشاده خو ش آم یکرد و روبه به پسرش با آغوش یخداحافظ

 یبار کیو  دیکش رونیاش را از آن ب یبرد و اسپر فشیببرد ...در اتاق که بسته شد دست داخل ک یچا شانیبرا

 دستو دکتر بلند شد یاجرا یجا آمد و برا یاستفاده کرد ...حالش کم
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 یگوش فشیپشت ک بیبلند شد ..از ج یگوش نگید نگید ینمانده بود که صدا یباق شیبه اتمام ساعت کار یقیدقا

 بود  یاز کسر امیصفحه خشک شد ...پ یتلگرامش را باز کرد ..چشمانش رو یرا خارج کرد و صفحه 

 منتظرم  نییپا

را  یکرد و گوش یفیکرد ..لرز خف تیبدنش سرا یاز قلبش شروع شد و به کل اندام ها یسیمغناط فیضع انیجر کی

موارد  شتریمرد نداشت ...سابقه نشان داده بود در ب نیا نیاز نشستن در ماش یوبدر دستش فشرد..خاطره خ

 مرد نیجرات نه گفتن هم نداشت ...ا یف..از طر شودیاو منجر م یبه دلخور تیو در نها کشدیصحبتشان به بحث م

 یها نهینرفته بود که تمام هز ادشیبود ...هنوز  یبود به همان اندازه دلسوز و حام یهمانقدر که که زور گو و خود را

 تیداشته باشد .... حما هیبه قض یاعتراض ای یاجازه نداده بود پگاه حرف یرا او پرداخت کرده و حت یپر مارستانیب

 ستدانیتا پرداخت شارژساختمان که نم ریملزومات خانه بگ دیهم که گفتن نداشت ...از خر گرشید یپوست ریز یها

ا ر لشیوسا عی.. نگاهش به ساعت افتاد و سر کردیعمل م شتریو ب زدی..کال کم حرف م چه وقت انجام گرفته است

 دییبفرما یبه در زد ...صدا یضربه ا اطیتکه از بابت مرتب بودن اوضاع راحت شد بلند و با اح الشیجمع کرد ...خ

 گفت یدر را باز و با اجازه ا دیدکتر را که شن

 گفت ییبا خوشرو یسرمد دکتر

  یبر یتونی..تو م شهیم رتید دونمیدخترم ..م دیحرف زدن با محراب شدم زمان از دستم رفت ...ببخش گرم

 یپله ها نفس نییکرد .پا یخداحافظ کردیدکتر دادو با تشکر از او و محراب که مشتاقانه نگاهش م لیتحو یلبخند

 ییگفت و با گام ها ی..بسم الله زدیمچشمک  شیبرا ابانیدرست آن طرف خ یکسر نیگفت و از در خارج شد ...ماش

 شد دهیسمتش کش رفتیم شیکه سخت پ

 کی..از ظهر که پ دییشود ..آمدن دخترک را نظاره کرد و دندان بهم سا ادهیپ نیبه خودش زحمت نداد از ماش یحت

 فتایپسر ...را در یپرورش داد نتی...مار تو آست نکهیبرا یپدرش را مبن امیآورده بود وپ شیرا برا ییآن پاکت کذا

باشد که  یدختر همان مار خوش خط و خال نیامکان داشت ا یعنیبود ... دهیچیلحظه به خودش پ نیکرده بود تا به ا

ه ب نهای...ا گذاشتیم یزیچه چ یپا دیبود را با دهیکه از او د یگناه و آن نجابت ی...پس آن چشم ها ب دیگویپدرش م

 .. کردیبه خودش هم اعتماد نم یحت گریآمد د یشتباه از آب در ما شیکنار اگر تمام حساب کتاب ها
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آنکه نگاهش کند با  یکرد و سوا رشد ...جواب سالمش را ب یزیباز کرد و مودبانه سالم ر نیدر ماش اطیبا احت دخترک

حرکت کرد و او به  نیبه جانش افتاد ..ماش یبد یو دلشوره  ختیپگاه فرو ر ی نهیدرون س یزیتکان سر داد.چ

  دیخودش جرات داد و پرس

 شده؟ یزیچ

انه چ ریرده و با انگشت ز هیپنجره تک یرا به لبه  گرشیدستش به فرمان بود و دست د کینگاهش هم نکرد .. یحت

 اش ضرب گرفته بود ...

 افتاده؟ ی.باشما بودم ..اتفاق یشکوه یآقا

سمتش پرتاب کرد و دوباره به مقابلش  ینگاه می..آرام ن مشهود بود شیو اضطراب از لرزش نامحسوس صدا ترس

 شد رهیخ

جواب همان دو  دیبگو یزیبود ..اگر قرار بود چ دهیفا یدل آشوب تر از قبل نگاهش را از او گرفت ...حرف زدن ب پگاه

تا به حرف  کردی...آنقدر سکوت م کردیکار نم نیسکوت گرفته بود چرا او ا ی...حال که او روزه دادیرا م یسوال قبل

  دیایب

نامانوس توقف کرد ...جنگ  ییدرجا نکهیکردند تا ا یط یگریپس از د یکیشهر را  یها ابانیدر سکوت خ یمدت

دت خو گفتیبپرس و خودت را خالص کن و احساسش م گفتیعقل و احساسش در گرفته بود ...عقلش م نیب یسخت

 بایبه اطراف انداخت ...تقر یکردنگاه فکه توق نیاز کند ...ماشکوچک نکن و اجازه بده خودش دهان ب نیازا شتریراب

سرمازده گرفته بود  یبود که اطرافش را درختان یخاک ریمس کیکه درآن توقف داشتند  یبود و جاده ا کیهوا تار

 ... دی...خوف به دلش افتاد و لبش را از تو گز

 سکوت را شکست  یتا کسر دیطول کش یا هیثان چند

 ..آره  میینجایا یچ یبرا یبدون یخوایم حتما

 که با او کرده بود گفت  یاز رفتار تلخ دلخور

 وهم رفتار بدور از ادبتون نجای..هم درمورد ا دیبد حیتوض دیکه با البته

  دیتلخ خند یکسر
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  کنمیکارو م نیا دمیتورو شن حاتیتوض نکهی..فقط بعد ا حتما

 دیکرد و باغضب پرس زیرا ر شیچشمها

 دیکن یکه با اعصابم باز دیبهونه کرد یبار ک نیشده ؟ا یچ گهید باز

 تلخش تکرار شد  ی خنده

 به ضررت تموم بشه یزنیکه م یینرو دختر خانم ...ممکن حرفا تند

 شدیتر شدن دختر م یخودش مسبب جر یخواسته در مقابلش جبهه گرفته بود ...هرچند رفتارها نا

 خبرم..  یو من ب یشما دادستان دمیمن مجرمم...؟شا ایدادگاه  نجایا

 یفقط ادا ایگناهه  یواقعا ب کنهیم یگناه یب یکه رو به روم نشسته ادعا یبدونم دختر خوامیکدوم ..فقط م چیه

  ارهیدر م بیو نج گناهیب یآدما

 ختیریاعصابش را بهم م یمرد را نداشت ..هر بار به بهانه ا نیا یطاقت حرفها گریکوره در رفت ...د از

 دی..شک نکن دیرفتار کن نیدوست دار یهرطور دمیاجازه نم گهید نباری...ا یشکوه یآقا دیحرفاتون باش مواظب

 دمیجوابتون م

زهر  یخنده  ی..کسر دیچسب یهمانطور که چشم به دهانش دوخته بود خم شد ..دخترک از ترس به صندل یکسر

او  یپا یرو بای..در محفظه را بست و پاکت را تقر دیکش رونیرا ب یمقابل پگاه پاکت یکرد و از داخل محفظه  یدار

 دیپرت کرد و غر

 بده  نویلطفا اول جواب ا پس

ت پاک یو لرزانش رو فیانگشتان ظر تیکرد و در نها میتقس یپاکت و کسر نیاش را ب دهیمتعجب و ترس نگاهش

ظر ن ریاورا ز یبه دقت عکس العمل ها یر...کس دیکش رونیآن را ب اتیباز کرد و محتو اطینشست..در پاکت را با احت

 عکس ها را پس کیبه  کی..شدیورتر م علهخاکستر دلش ش ریآتش ز دیکشیم رونیکه ب یداشت ...هر قطعه عکس

 یندازه ا یکه پشت سر گذاشته بود ...بغض ی...گذشت تلخ و البته وحشتناک کردیتلخش را مرور م یو گذشته  زدیم

عکس ها  نیکه مدت ها بود به خاطر خواهرش پنهانش کرده بود ...وامروز و ا ینشست ...بغض شیدر گلو بیس کی

 کردندیم شیرا مهمان گلو یبودندو همان بغض لعنت شیزندگ تلخ یروزها یکننده  یتداع
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 یدست شما چ نایا دیگرفته و خش دار پرس ییو با صدا دیاز عکس ها چک یکی یسمج از چشمش رو یاشک قطره

 کنه؟یکار م

 یحال خودش هم دست کم یول دیلرزیکه مظلومانه م ییوآن دست ها دی...اشکش را د دیاش را د یدرماندگ یکسر

 دیباشد ..پرس ستیچ دانستیکه نم یدرد یبرا یاز او نداشت که بتواند مرحم

 اره؟  یداره پس...توقبال ازدواج کرد قتیحق

 داد لرزانش را تکان ینگاهش کرد و لب ها محزون

لطفا...عکسها را مقابلش  دیبد د؟جوابیشیمن وارد م یمساعل زندگ نیتر ی؟چرا تو خصوص نیاز جا آورد نارویا

 به شما داره؟  یچه ربط نایگرفت...ا

 کنترلش کرده بود یساعت به سخت نیبود که تا ا یتیانفجا ر همان عصبان نیناخواسته باال رفت ...وا شیصدا

احساسم گذاشتم تو طبقه اخالص و بهت گفتم چقدر دوست دارم  ی...به من احمق که همه  یمن مربوطه لعنت به

 تو ای ارمیسر خودم م ییبال هی ایکه  ستیذکر شب و روزم ....نگو ن یمربوطه ...به من مربوطه که شد

 زدیو دل دل مبود  دهیتکان داد ..نعره اش چهار ستون بدنش را لرزانده بود ...ترس یچند بار دهیرا ترس سرش

  دیزد و پرس یگرید ینعره  یکسر

 ؟ هیچ نای...ا یبده لعنت جواب

 گفت یرفته ا لیتحل ینداشت ..با صدا یخروشان و تمام یایشده بود در شی...اشکها دیباریم شیاز سرو رو وحشت

 ندادم  یقول چیبه شما ه من

و با ...ت دیکشیم شیو با پا پ دیزنی..بادست پس م شناسمیزد دروغ نگو ..دروغ نگو که من امثال تورو خوب م ادیفر

 شینه راه پس داشته باشم نه راه پ دمیرس نجایبه ا یکه وقت یخودت کرد ریکارات من درگ

 ی شهیش توانستیهم م زهیسنگ ر کی یبه قلوه سنگ هم نداشت ..حت ازیشکست ...آنقدر نازک بود که ن دلش

  زدیکرده و فرو بر زیر زینازک دلش را ر

 سرش را تکان داد و دل شکسته گفت یچند بار متاسف
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 یوبشن ی..خودت نخواست یدونیاز من نم یچی...گفتم تو ه میخوری..من بهت گفتم ما به درد هم نم یکنیم اشتباه

بهت ندادم که بخوام شرمنده باشم بعد عکس هارا به سمتش گرفت .بابت  یوعده ا چی...من ...من ه ی...مقصر خودت

 هی مونهیداد ...فقط م نییپا یواضحه ...آب دهانش را به سخت یهمه چ یکاف یندارم ..به اندازه  یحیتوض چیه نامیا

 تیازم تو زندگ یرد چیکه ه رمیم یجور هی.. رمیهم م یبه همون راحت تیکه اومدم تو زندگ ی..به همون راحت زیچ

 ینبودم که امروز ازم ساخت یاون آدممن  یدیروز که حالت از امروز بهتر بود فهم هی دینمونه ...شا

 نیاز ماش دیایاز به خودش ب یرفت و تا کسر رهیدستش سمت دستگ کردینگاهش م یکه با بغض و دلخور همانطور

پخش شده در کف  یعکسها یرو یکسر ی...چشمان بهت زده  یخاک یدر جاده  دنیو شروع کرد به دو دیپر رونیب

 را نگاه کرد و دوباره سمت عکس ها برگشت..   دنشیدو ریماند ..مس نیماش

 افتی االتیاز خ یانبوه نیب نیساعت ها گذشت تا خودش  رادر ماش دیگذشت ...شا قهیچند دق ای هیچند ثان دینفهم

 دایآخرش بدجور وجدان مرد را قلقک م یگذاشته بود ...حرف ها یاو باق یرا برا شیخال ی..دخترک رفته بود و جا

ت درس شیشده بود..تمام حرف ها شینه به زور وارد زندگ بودداده  یبه کسر ینبود ...او نه قول راهیپر ب شید...حرفها

او گذشته بود و دلش را به  یاز کنار حرف ها و هشدارها یبود که اشتباه کرده بود ...سرسر یکسر نیبود ...ا

 کیتار یهوا نیکه رفت ..آن هم در ا یآمد ..با آن حال یبه چشم م بیعج شیخال یاحساسش  خوش کرده بود ...جا

آمد چه ؟هرگز خودش را  یبه سرش م ییکرده بود ...اگر بال یکه چه کار احمقانه ا یمخوف ...وا ین جاده یو ا

 چشمش به ریرا روشن کرد و باشتاب به راه افتاد ...تمام طول مس نی....فرصت فکر کردن نداشت ..ماش دیبخشینم

...و مدام  کردیم یتاب یشد ...دلش بدجور ب یعفر ریمس کیاو بود ..از جاده خارج شد و وارد  یآشنا یچهره دنبال 

 یمقابل برخورد کرد و به خراب ی شهی....نم نم باران به ش دیایبه سرش ب یی...اگر بال شدیجمله در سرش اکو م نیا

 یطیسخت ...شرا طیشرا نی...دستش به کجا بند بود در ا کردیچه م کیتار یهوا نیباران و در ا ریحالش دامن زد ...ز

بود که که راه منطقش را بسته بود و به احساسش جوالن داده  یبه وجود آورده بود ..آنقدر عصبان خودشکه 

داشتند و مجبور  یکمتر دیوسعت د یکیلب زمزمه کرد ...چشمانش در تار ریباال گرفت و خدا را ز یبود...سرش را کم

ردنش ک دایکامال از پ یوقت یفرع یجاده  یانتها درباالتر  ی...کم ردیکردن او کمک بگ دایپ یاز تمام حواسش برا بود

 کرد زیرا ت شیداد و گوش ها نییرا پا شهی..شدیزن شن کی غیج یبه صدا هیشب یفیضع یشده بود صدا دیناام

 و دست دیپر رونیب نیو کمک خواستن اوبود ...به سرعت از ماش ادیفر ی...صدا کردیخودش بود ..اشتباه نم ی..صدا

 یاصد گریبار ...بار د هی...فقط  گهیبار د هی.. گفتیلب م ریو ز گشتی...دنبال مقصد صدا م دیچرخ ودبه کمر دور خ

رختان د یبه همان سمت کرد ...چند متر باال تر البه ال دنیکه از پشت سرش امد او را وادار به دو یفیخف غیج

کرد  یکیحواله  یشد ..مشت ریبود ...به سرعت خودش را به آنها رساند و با هردو درگ ریدخترک با دو مرد جوان درگ
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 دهید یکه مدتها آموزش نظام ییاو یبرا یکرد ...به زانو درآوردن دو تا معتاد مفنگ نیرا نقش زم یگریو با ضربه پا د

ه سمت دختر برگشت و تا ب یکه نوش جان کردند پا به فرار گذاشتند ..عصبان ینداشت..هر دو جوان با کتک یبود کار

پا  یمکان خلوت نیساعت شب در همچ نیگوش او نواخت ...چه معنا داشت ا ریهم ز یجانانه ا یلیخودش بجنبد س

 به فرار بگذارد 

 نیزم یخم شد و رو شیشد ..زانوها شیپالتو ی قهیبند  گرشیاو نشست و دست د یلیس یجا یدختر رو دست

داشت جان  بایهم گذشت بود وتقر دنیآمد ...کارش از نفس کش یم شوازشینشست ....مرگ کم کم داشت به پ

اودر  فیک یبود ..نگاهش را پ هزانو زد ..حال خرابش دستپا چه اش کرد شیبدون اتالف وقت کنار پا ی...کسردادیم

را  یبرداشت و اسپر زیخ فی..سمت ک افتی نیشده اش را رو زم دهیاطراف چرخاند و چند متر آنطرف تر از هم پاچ

و  دیکه سرش را در آغوش کش رفتیم یبود و رنگش به کبود دهیدراز کش نیزم ی..دختر کامال رو دیکش رونیب

شد...حس  ژنیپر از اکس شیها هیو ر دیکش یقی...دو ...سه ...ناگهان نفس عم کیرا مقابل دهانش گرفت ... یاسپر

تن خسته اش را  یشدو خواب به چشمانش هجوم آورد..کسر یریدلپذ یبود ..تمام تنش دچار رخوت و سست یخوب

بعد  قهی..چند دق دیتن اوکش ی...شب بود و هوا سرد...کتش را درآوردو رو دیکردو اورا در آغوش کش نیمهمان زم

 حرکت کرد    نیدستش بلندش کرد و سمت ماش یرو

کرد ....چشمانش همچنان خمار خواب بود و گرما  میرا سمت او تنظ شیشن کرد و پره هارا رو یبخار نیماش داخل

از  یصورت خسته و محجوبش را نگاه و کرد و لبخند  ی..کسر کردیتنه خسته اش را به خواب دعوت م شتریب

 شفیو ظر دیپوست سف یرو  انگشتش ی...جا شدیم وانهیبدون شک د کردینم شیدایزد...اگر پ الیخ یسرآسودگ

و  شد مانیراه پش ی انهیرا نوازش کند اما م یلیس یبرد و خواست با پشت دست جا شی..دستش را پ زدیذوق م یتو

کنار دستش بود آرامش  نکهیرا روشن کرد و حرکت کرد ...چقدر از ا نیرا مشت کرد و افتاد ..ماش شیانگشت ها

بود که االن کنار دستش نشسته بود و  نیازهم مهم نبود ...مهم ااگر از متنفر بود ب یتاگر دلخور بود ..ح یداشت ..حت

 نیهم شیجا شهیهم یهمه وقت ...برا یجا بود ...نه تنها االن بلکه برا نیهم شیقلب او آرام گرفته بود ...در کل جا

 شیدر زندگ یچه خالئ بزرگ نبودنشبود که  دهیساعت فهم کی نیگانش ..در عرض هم دیجا بود ..کنار او و مقابل د

وارد شهر شده بودند که  بای...تقر یمتیق چیاز دستش بدهد ...ه یمتیق چیحاضر نبود به ه گری...د شودیمحسوب م

 ینیو گنگ بود ..سرش راآهسته  بلندکرد.. حس سنگ جیبه خودش داد و آرام چشم باز کرد ..هنوز گ یپگاه تکان

ا ر گاهشیمسلط شد و جا طیپلک زد و تا به مح ی..چند بار تنش بود یرو یبه خودش کرد..کت کسر ی..نگاه کردیم

 کرد  دایپ

  کنمیخبرت م میدی؟استراحت کن... رس یپاشد چرا
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 دیسرش برگشت و پرس یکسر یصدا با

 شد؟من ...من..   یچ

  زدیلبخند م یبود که کسر بیعجا از

خلوت و پرت سرش  یجا هیتو شب اونم  ی...آخه کدوم آدم عاقل امدیسرت م ییبودم معلوم نبود چه بال دهی.. نرسبله

  رهیم زارهیو واسه خودش م ریز ندازهیم

 ریآورد ...در حال فرار بود که با آن دو جوان درگ یجابه جا کرد ..کم کم داشت به خاطر م شیخودش را سر جا یکم

هردو را داده بود ...بعد ازآن  بیشده بود و ترت دایپ یکسر یشده بود که که ناگهان سرو کله  دیشده بود ...واقعا ناام

 یمکند ..فکرش به ک زشیآنال طیشرا نیتوانست در ا یبود که نم نشدر ذه یگنگ ریآورد ..تصو یبه خاطر نم گریرا د

بدجور  یکسر یشد ...حرفها شی...بازهم بغض مهمان گلویلعنت یو آن عکس ها یکسر یعقب تر برگشت ...حرفها

 بیکرده بود ...وبدتر از همه فر یو ظاهر ساز ییرحمانه اورا متهم به دروغ گو یکرد ...چه ب ینیاش سنگ نهیس یرو

 یچه برسد به عمل دیگنجیاش هم نم لهیدر مخ یبود که حت ییزهایکه به اوداده بود چ یی...تمام نسبت ها یکار

 است  آن ها را جمع کرده یاز عکس ها نبود ..معلوم بود کسر یکردنش..خبر

 گرفته گفت ییو باصدا دلشکسته

 رگیکردن داشت ..اما د فیدختر قصد تعر ایشدو برگشت و نگاهش کرد ..گو زیت یکسر یعموم بود ...گوش ها پسر

 او مهم نبود...گفت یبرا

  یبگ یزیچ ستین الزم

 بود ...از اون ازدوا... یادامه داد...ازدواجمون سنت تیاهم یب پگاه

 حرفش رفت انیم یعصب یکسر

 بشنوم  خوامیبسه ...نم گفتم

 گفت  سمجانه

  یرحمانه قضاوتم کرد یچه ب ینیتا بب یبشنو دیبا یرفت شیپ نجای..حاال که تا ا یبشنو دیبا یول
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 دخترک را بد رنجانده بود ...دست آزادش را باال آورد  نکهیا مثل

 ...حق باتو..تمومش کن لطفا باشه

 تر از قبل گفت  مصمم

 یبشنو دی...حاال که شده با شدیم ینطوریا دی...نبا شهینم

 امد یکوتاه م دیبا نکهیگرفت...مثل ا یقینفس عم یکسر

 یبود ...تنها نوه  مانیکه اومدم طبق رسم و رسوم من به نام پسرعموم کردند..اسمش پ  ایادامه داد...به دن پگاه

از  مانیپ ایدن کیو  گفتیم مانیپ هیدوستش داشت ... یلی...پدر بزرگم خ لیپدر بزرگم بودو گل سر سبد فام یپسر

پنبه بزرگ شده بود فکر  یدونه بود و ال هی  نکهی..نه ا دهم لوس بار اومده بو ی..از همون بچگ رونیب زدیبقلش م

ال مث نیبه ا یحس چیکنن ...نوجون که شدم متوجه شدم ه میتعظ نهیمقابلش دست به س دیبا ایدن یهمه  کردیم

 آدم کس نیتو وجودش نبود ..ا تیاحساس مسول یبند و بار بار اومده بود و ذره ا یو ب دیالق یلیو ندارم ..خپسر عم

کردم ..نه تنها من ..بلکه پدر و  رونیاز سرم ب شهیهم یکرد ..از همون جا به بعد فکرش برا هیکه بشه بهش تک نبود

گذر زمان  نکهیتا ا میمسکوت بذار یاسم گذار انیجر یبه نحو میکردیم یسع یکار کردند...همگ نیمادرمم هم

 میکردیم یتوجه یما ب یبلند شد ..هرچ لیفام یحل کنه ...سال دوم دانشگاه بودم که زمزمه ها زیخودش همه چ

خودش اومد خونمون و با پدرم حجت تموم  یروز پدر بزرگم که بزرگ خاندان بود با پا هی نکهیتا ا شدیصداها بلدتر م

...مزخرفه که تو عصر  یخط بکش شهیهم یدور من برا دیبا ایتو دست هم  یذاریدوتا جوون م نیدست ا ایکرد که 

پدرم ناراحت شدم ..تا  یبرا یلی...پدر بزرگم که رفت خ یریبگ میعصر حجر تصم یو مثل آدم ها یکن یاتم زندگ

رو حرفش حرف بزنه ...خواستم خودم بندازم  نکهیبابا بزرگ دراز کنه ..چه برسه به ا یبودم پاشو جلو دهیاون روز ند

من معامله کنه ..گفت دهنم  یسر زندگ ستیحاضر ن یمتیق چیبزنم که بابا جلوم گرفت ...گفت به ه یوسط و حرف

 یپدر بزرگم سکته کرد وافتاد گوشه  نکهیگذشت تا ا یبره ...مدت شیخودش پ استیببندم و اجازه بدم با س

 ...بابا که تااون روز تو به پدرش نگفتهادیکردن و گفتن نفسش امروز و فرداس که باال ن دیم..دکترا قطع ا مارستانیب

 یکردی...هرجا نگاهش م اطیمحروم شده بود ...تو خونه ..سر نماز کنار حوض وسط ح دنشیاز د خرآ یروزا نیبود ا

 نداشتم  شوینشسته بودو تو فکر بود ...طاقت درد و ناراحت

 رفتم کنار دستش نشستم و گفتم گفتیده نشسته بود و ذکر مروز که سر سجا هی

 میازدواج راض نیبه ا من
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 من کا ر خودمو بکنم  یکنار بذار ی...قرار شد تو خودتو بکش میشد...گفت ما باهم حرف زد ناراحت

 کنه  سکیبچه هاش ر یسر زندگ ستیوقت حاضر ن چیه گفت

..اگر  میبمون غهیص یکه که مدت میزاری...براشون شرط ممیحرفامون بزن انیب دیفکرام کرده بودم ..گفتم بذار ی همه

 نه گهیاگه نه که د یفبها ول میخوزیکه به درد هم م میدید

ه ب کمیجشن کوچ هیما خونده شد ... نیب تیمحرم ی غهیص هی تیکنم حرفام نظر بابامو عوض کرد و در نها خالصه

...محرم شدن همانا و شروع مشکالت همانا ..دو هفته بعد پدر  میشد و ما بهم محرم میخاطر دل پدر بزرگم گرفت

و هرروز  اوردیجا سر در م هینبود  ..هرروز از  یزندگ ردم مانی...پ یاجبار هینامزد هیو من موندم و ارفتیبزرگم از دن

مدت  نیکه ا یتا زمان رمیازش فاصله بگ تونمیتا م کردمیم یعارو درد بود در کل..سع ی..بدیرسیم دازشیخبر جد هی

عد ب ماهچند  ستیوقت بر وفق مراد آدما ن چیه ایکه دن ییازونجا یو تمام ..ول میخریتموم بشه و بگم ما به درد هم نم

حادثه براش گرون  نیخواهر چهارده پانزده ساله که ا هیرفتن ومن موندم  ایحاثه نحس پدر و مادرم باهم از دن کیدر 

 یتو اون روزا یحت مانیپ یول ستین ی...باور کردن کردیم تشیاذ یلیپدر و مادرم خ یلخا یتموم شده بود و جا

اه گ هیگشت و گذار ..درد خودم کم بود مجبور بودم تک یهم کنارم نبود ...با دوستاش رفته شمال برا یسخت عزادار

پام دانشگاه و  هیپام خونه بود .. هیتو خودم ... ختمیمشاور و درد خودم ر شیخواهر کوچکم هم باشم ...بردمش پ

 مادرم هیمیقد یبود و از دوستا مونیدست زهرا خانم ..همسا سپردمیرو م ایکه خونه نبودم پر یی..وقتا مارستانیب

...تا کردیم یکه تنها نباشه .زهرا خانم هم بهشون سرکش ششیپ امدیدوست بودو روزا م یبا پر الی...دخترش سه

ما جمع شدن و  یها دور خونه  هی..از همون سر کوچه متوجه شدم همساگشتمیبرم مارستانیروز که از ب هی نکهیا

...هزارتا فکر جور و واجور به سرم زد تا خودم به خونه  ستادی...قلبم وا ستادهیآمبوالنس چند قدم آن طرفتر ا

پچ پچکنان کنار رفتن و من وارد خونه شدم ...زهرا خانم وسط اتاق نسشته بود و تو  دنمیها باد هیرسوندم ..همسا

 الیدو ساعت سه یهجوم آورد طرفم و شروع کرد به قسم خوردن که فقط برا دی..منو که دزدیسرو صورت خودش م

 نیزم یرو یپر یده و من شوک زده به جسم پر پر ش زدیاتفاق افتاده ...زهرا خانم حرف م نیبرده بوده دکترکه ا

 فرصت نیصفت ا یب مانیافتادم ....دوساعت ...فقط دوساعت غفلت به پ نیزم ی...زانوهام خم شد و رو کردمینگاه م

بود و به موقع جلوش  دهیرس مانیو پ یپر یریدرگ نسر وقت خواهرم ...خوشبختانه زهرا خانم زما ادیداده بود که ب

 که تازه پدرو مادرش یمثل پر یدختر  هی ینبود که بشه ازش گذشت ...برا یکیکوچ انیجر نیخب ا یگرفته بود ول

 کهیحرفه ...با وجود یلیگرفتن خ یپزشک یو گواه ینداره رفت و آمد تو پزشک قانون یاز دست داده و هنوز سن

آورد  یو تو خونه طاقت نم دیترسیم یکرده بودم نشسته بودم تو خونه بازم پر لیتعط مارستنیو ب هدرس و دانشگا

دل ازخونه  اویروز دل زدم به در هیسروقتش ... ادیهر لحظه قراره ب کردیبود و مدام فکر م یفرار مانیخصوصا که پ
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 نایم ی...خانواده  دیخودتون بدون گهیکنم د کراشم که ف هی...بق رونیکندم  وبه خاطر خواهرم ازون شهر زدم ب میپدر

پناه خودمون سر یبرا میتا بلکه بتون میباش نایم یعمو یمدت خونه  هیکردن  شنهادیودند پب انیدر جر بایکه تقر

 ..منم قبول کردم  میکن دایمناسب پ

 فرصت نیا نیماش یهمچنان پا بر جا بود ...سکوت حاکم بر فضا شیصدا یپگاه تموم شده بوداما هق هق ب یحرفها

که پشت سر گذاشته است فکر کند ..چقدر از خودش  یبه ان دختر و مشکالت شتریکرد تا ب جادیا یکسر یرا برا

 مجازات کرده است  گناهیاو را ب نگونهیمتنفر بود که ا

 دیپرس یگرفته ا یباصدا

 چند وقت بود  غهیص مدت

 با دست اشک چشمش را گرفت  پگاه

 ماه  شش

 شما وجود نداره  نیب ینسبت چیه گهیحساب االن د نیباا

 خود داره  یجا گهیاولشم نداشت ...االن که د از

  دیداد...پگاه پرس رنینفسش را پرصدا ب یکسر

  دیعکسارو از کجا آورد نیا

 مغموم نگاهش کرد  یکسر

عکسارو برام ارسال کرد ...راستش با پدرم در مورد تو صحبت کرده بودم ..احتماال شم پدرانه اش  نیپدرم ا لیوک

 موضوع نیراجع به ا قیدنبال تحق افتهیسبب شده احساس خطر کنه و ب

 گفت کردیم یباز شیهمانطور که با انگشت ها پگاه

 آوردن  رشونیاز کجا گ دیبپرس شهیم

 مهمه؟
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 سراغمون ادیمارو بفهمه حتما م یجا مانیدر ارتباطه ...اگه پ مانیگرفته که با پ یاز کس ناروی...احتماال ا بله

 موضوع فکر نکرده بود نی...چرا خودش به ا گفتیخورد ..دخترک راست م جا

 دیغر بالفاصله

 ادیدرست وسط جهنم فرود ب کنمیم یشرف..دستش به شماها برسه کار یب کهیکرده مردت غلط

مرد چقدر در گفته اش  نیبداند ا خواستیمصمم او نگاه کرد ...دلش م یبه چهر ریسرخ و متح یبا چشمان پگاه

 یلیخ گفتیوآن فک منقبض شده که م یمصمم است ...آن صورت برزخ

 حال گفت نیدلش قرص شد با ا ته

 کنه دایتا نتونه جامو پ رمیشهر م نی...اگه بشه از ا افتهیتو دردسر ب یکس خوامینم

 و غضبناک نگاهش کرد  زیت یکسر

 هیضق نیا فیتا تکل یمونیخودم م شیکجا ...پ چی؟ ه یدیفهم یریکجا نم چی...تو ه یزنیحرف م نیآخرت باشه ا بار

 هم روشن بشه

 یکه ساعت یی..حرفها کردیرا چه م شیدلخور یمرد غنج نرفته است ..ول نیته دلش از حرف ا گفتیبود اگر م دروغ

 زده بود و دل نازکش را رنجانده بود شیپ

 میصالح نباشه اونجا بمون نیاز ا شتریکه شد ب یی..اما فکر کنم با حرفا ممنون

 روانه اش کرد ... یشتریب یرا با چاشن نگاهش

 ادامه نده ..باشه گهیباش و د ی...دختر خوب یرینم یعنی یرینم گمیکن پگاه ..م بس

 نیه اب دیکه زده بود به او بدهکار بود ..نبا ییمرد هنوز بابت حرفها نیمهار کرد ...اشود را  داریپد رفتیکه م یلبخند

 آمد یها کوتاه م یراحت

 ینگه داشت ...برگشت و در مقابل چشمان پرسشگر او پاکت حاو ابانیرا کنار خ نیماش یها کسر ابانیاز خ یکی در

 یرمردیشد ...پگاه با چشم دنباش کرد ...پاکت را در دست لوله کرد و سمت پ ادهیپ نیعکس هارا برداشت و از ماش
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فرار از سرما آتش رون کرده بود ...پاکت را از وسط پاره کرد و داخل آتش فرو کرد ...چشم  یبرا ابانیرفت که کنا خ

 آمد و سوار شد  نیدوان دوان سمت ماش یحرکت گرد شد ...کسر نیپگاه از ا یها

  دیپرس پگاه

 ش؟یتو آت شونیانداخت ؟چرایکار کرد یچ

  دیکتش را گرفت و جلو کش لبه

 کشمیم شیبخواد تو رو ناراحت کنه به آت یزی..هر چ ستین یزیکه چ نیا

 ...ته دلش خواستیچه م گریشده بود د ریناشناخته که به دلش سراز نیریحس ش نیآن همه حس جور و ناجور ا نیب

  ایقند آب کردندگو

 

 

 

 قبل از استارت زدن گفت  یکسر

 نمت؟یبب

 برده بود را بلند کرد وبه او نگاه کرد ریسرش را که از خجالت ز پگاه

 لب او نشست ..انگشتش را سمت صورت او برد  یگوشه  یضرب دستش و کبود یرو یکسر نگاه

 کنه؟یم درد

 انگشتانش هنوز سر بود یو جا سوختیم یصورتش گذاشت ...گوشه لبش کم یدستش را باال آورد و رو پگاه
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 نه

 

 

 

 

 خودمو کنترل کنم شمیم یعصبان یعادت بد هنوز نتونستم از سرم بندازم که وقت نی...ا خوامیم معذرت

  داد یرا به تلخ شیکه از کالم او در ته دلش رسوخ کرده بود جا یافتاد....حالوت نییو صورت پگاه هم زمان پا دست

بودنشون  یکه با وجود کار نهی..مهم ا کنهینم یفرق شیو جسم یخوردم ...روح ادیزضربه ها  نی...من از ا ستین مهم

 ومدمیمن از پا در ن

 شد زیر یکسر یها چشم

 ؟نه؟یکنیم سهیمقا مانیمن با پ یدار قایدق گه؟االنید یزنیم هیکنا

 او در امان باشد زیچرخاند تا از نگاه ت نیماش شهیرا سمت ش صورتش

 گفتم یکل

 یفرق دیجمع ببندد ..با گرانیاو را باد خواستیآمد ..نم یخوشش نم ییگو یشد ..از کل کتریبار یکسر یها چشم

 گفته بود؟ یچه که کل یعنی... گذاشتیم هیاو و بق نیب

 ندارم؟  یبرات فرق هیمن با بق یعنی

 عطوفت به خرج داده بود توقع هم داشت یلیبود ...خ ی...عجب مرد خودخواه دیدردم چرخ سرش

 ن؟یفرق داشته باش دیبا دیکنیفکر م چرا

 لبش کج شد  ی گوشه
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 داشته باشم .. دیبا چون

 پگاه به اکراه جمع شد یلبها

 ....حرفش را خورد.ونگاهش کشدار را بامالمت از او گرفت یلیخ

 دو طرفه شد یکسر لبخند

 حرفتو بگو .... هی؟بق یچ یلیخ

 ... ستین مهم

 ...خودخواه ...زورگو  یخودم بگم ...پروو...از خود راض بذار

 را آرام چرخاند و مبهوت نگاهش کرد  سرش

 دندیخندیم شیلبها یهم پابه پا شیچشمها نباریا

 گفتم؟ درست

 نهیبش کویصفات ن نیکه ا یچه برسه به وقت رهیجوب نم هیآبمون تو  شمینجوریلطفا ..هم دیتو دهن من نذار حرف

 فاتحه مو بخونم  دیکنار اسمتون ...آنوقت با

 ...پس خودت بگو  باشه

 رو ؟ یچ

 حرفتو  ی ادامه

 ن؟یگردیشر م دنبال

 شر خر باشم  ادیم بهم

  نیذاریحرف تو دهنم م نیدار بازم

 را گشاد  کرد و گفت  شیچشمها ییبا بزرگ نما یکسر
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  گردمیدنبال شر م ی..خودت االن گفت ی...چرا جازدااا

 گفت  یرصح

  دیدونیاصطالحه ...خودتون هم خوب م هی نیا

شجاعت داره که ادامه اش بده ...در هر  نقدریگفت ا یوقت ای.. زنهینم یحرف هی ایبدون آدم  نیا ی..ول یگیپس نم باشه

 .. رمیگیم دیند نباریصورت ا

 زیچ هیدستش را به عالمت سکوت باال آورد ...اجازه بده ..هنوز حرفم تموم نشده ..و کی یدهانش را باز کرد کسر تا

...بذارم جزئ  یبهم فکر کن هیکن جدا از بق یذهنت حذف کن ...سع یکل یمن رو از قاعده ها نی..بعد از ا گهید

  ؟باال تر از اون...خب یو حت ایمثل پر یکیاستثنا ها ...

 خودش؟ یبرا گفتیداشت م یباز مونده بود ...چ مهیطور ن نیهم دهانش

 کارو بکنم؟ نیا دیخودتون ...چرا با یبرا نیگیم یچ

 کندیدارد و تا عمق جانت نفوذ م ینینگاه جانانه مهمانش کرد ..ازآن نگاه ها که بار توقعات سنگ کی

 چرا؟ یدونینم واقعا

 ی...چرا تابحال متوجه  ایکرد ..اسمش قلب بود گو رفتن نییشروع به باال و پا زیر زیاش ر نهیدرون س یزیچ کی

نگاه  یبه عالو ه  شی...صداشدیمند م هیوگال نیهم غمگ یکم یاو نشده بود .خصوصا وقت یبم و مردانه  یصدا

 .  نشستیدلخورش بدجوربه دل  م

 زد  لب

 دونمینم

گوشش  خواستی..دلش مندیبیدختر خواستنش را نم نیا نکهیهم فشرد ...دلخور بود از ا یرا رو شیچشمها یکسر

 اش نگذرد و خودش را به ندانستن نزند یتا راحت از کنار او و خواسته قلب چاندیرا بپ

 خواسته اش را مطرح کند   گریبار د کیکرد  یسع دیباریاز آن م تیکه جد یو مصمم بالحن  محکم
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 یکن یچشمام زندگ یسرخودم ..جلو ری.درست کنارم ...ز یباش میزندگ کیشر خوامی.. ...م گمیم شهیهم یبار برا هی

ه ک شهینم گهیکه د دونمیم یول دونمی..عاشقانه گفتن رو نمیگاهت باشم تو هم چراغ خونم باش هیتک خوامی...م

خودم ..مال  شیاش اشاره کرد ..پ نهی..به س یباش دیبا... ستیمهم ن هی..اگر خودخواه هییاگر زور گو ی...حت ینباش

 فقط به من خوامیاطرافت فرق بذار..م یآدما هیمن و با بق نیمن استثنا قرار بده .ب گمیم نمیهم یبرا یخودم باش

 ؟یفهمی... فقط من ..میفکرکن

 کیخواستن و خواسته شدن ... نیب ی..حس نشیریاز نوع ش یحس یرینوع درگ کیبه پا شده بود ... ییدلش بلوا در

 گفتیاما احساسش م کردیبود که تا به حال تجربه اش نکرده بود ...مغزش که درست کار نم ندیخوشا دیحس جد

مرد را دوست  نی...او ا ندیگویکه دروغ نم ارا دوست دارد ..احساس آدم ه یازخود راض یمرد خود خواه زورگو نیا

حساب باز کند  شیحرفها ی کلمه به کلمه یرو تواندیو شک نداشت که م کردیم تیداشت ...در کنارش احساس امن

وقت  یلیمرد خ نیاز او متنفر باشد..هم توانستیبلند کرده بود بازهم نم شیاگر بد اخالق بود ...اگر دست رو ی...حت

را به اوبدهکار بود..ده روز باخودش  دنشیجانش را ونفس کش یبود..دستش را گرفته بود و حت دهیسها به دادش ر

اعتراف صادقانه والبته مردانه اش تمام معادالتش را بهم  نیمرد با ا نینرسد که امشب ا جهینت نیبود که به ا دهیجنگ

 بود ختهیر

 نداشت فقط توانست لب بزند شانیبرا یجواب چیکه ه یهمه احساسات نیاز ا درمانده

 ؟یشکوه یاقا

 کرد  دیجوان تاک مرد

 یصدام کن ی...دوست دارم کسر یکسر

 هنوز .... اما

 باال آمد و حرفش را قطع کرد  یدست کسر هیباز

 ..االن فقط یفکر کن یآورد...ده روز تمام فرصت داشت یاسمش را به زبان م بایپگاه ...چقدر راحت و ز میو اگر ندار اما

  نی..همیجواب بد دیبا

 گفت ناخواسته

 بگم نه؟ واگه
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هم  خودش  یاز احساسش گفته بود ..وقت یحتاو به را یشد ..وقت مانیاز گفته اش پش دیکه چرخ یکسر یبرزخ نگاه

 داشت؟ ییها چه معنا یلوس باز نیصادقانه به احساسش اعتراف کرده بود ..ا

 را به دندان گرفت نشیریلب ز رینگاه او شد و سربه ز ی شرمنده

 دیقاطعانه به گوشش رس یکسر یصدا

به خواسته هام صبرم  دنیرس ی...امروز نشد فردا ..خوشبختانه برا ارمیرو که بخوام اول و آخر به دست م یزیچ من

 حاال  ینیبی..م رمیگی...تهش بله رو ازت م ادهیز

شد  دهیلبش از حرص خوردن او کش یاز خجالت رنگ گرفته بودگوشه ها یبود و گونه ها ریکه سرش ز همانطور

 گفت ری...سربه ز دیابرو درهم کش ی..کسر

عقد  هین که م دیایکنار ب هیقض نیبا ا دیتونی..م دیدر نظر گرفت میمن و زندگ طی..شرا دیکر کردجوانبش ف یهمه  به

 تونمینم نکهی...ا  کنهینم تتونیاذ نایندارم که بشه اسمش خانواده گذاشت ...ا یکس چیه نکهیا ایناموفق داشتم ..

و  دیایداشته باشم که الاقل آبرمندانه ب یپدر و مادر ای ارمیب هیبخت جهز یخونه  رهیکه م  یا گهیمثل هر دختر د

 نیکن یمن خواستگار

 بازهم بلند شد یکسر یصدا

تم هس یفیآدم ضع نقدریا یعنیرو قبول کرده ..آره؟ ایپر طیشرا یکمترم که همه  نیمن از مب یعنیتو ... یگیم یچ

 نیخودم ا یفکر کرد نکهیا ایدلم بذارم بکشم کنار... یپا رو یدرشون ندار یدخالت چیکه تو ه  یکه به خاطر مساعل

 بهم گوش زد کنه دیبا یکیو  دونمیرو نم زایچ

 باز کنم  میزندگ یها تیچشم شمارو به واقع خوامیفقط م من

 گفت یهم عصب یو البته کم یجد یبالحن

 همه کست شمیخودم م نیا...بعد ازستادمیوا زشمیهمه چ یپا خوامتی....اگه گفتم مگمیم یچ نیگوش کن بب خوب

پررنگ باشه  نقدریحضورم ا دمیقول م یپدر و مادرت پر کنم ول یخال ینتونم جا دی..همسرت ..پدرت ..مادرت...شا

مورده ...من  هی نیهم میتو زندگ زیچ نیتر  تیهما یحرفا ...ب نیو ا هیودرمورد و جهز   یحس نکن یکمبود چیکه ه

 ارزش دهیتخته که به سال نکش رینه چهارتا ت دهیوجود خودته که بهم آرامش  م نیجز خودتو ..ا خوامینم یچیازتو ه

با  ایربه بعد پ نی...از ایکه بچه زرنگ یفقط خودت یبگم که فکر نکن نمی...درضمن ادنیباهم از دست م تشونیو خاص
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س ح نیهم انایتو هم نسبت به ک دونمیدوتا دارم ...م کنمیخواهر داشتم حاال فکر م هیبرام نداره .. یفرق چیه انایک

 کنم  هتیهست بگو تا توج یزیچ یکنی...اگه فکر م مونهینم یباق یبحث گهی...پس د یدار

که داده بود ...فرصت فکر کردن  نیبازم فرصت بده فکر کنم ...جواب ا گفتیم ایبله ؟ گفتی؟م گفتیم یچ دیبا

م ..دل وامونده اش ه رهیگی..خودش گفته بود اول و آخر بله رو مبله . گفتیبازم هم  م ایبله ... گفتیم دیبا اینداشت 

 را گرفته بود ..نه بانشیبود که گر یدرمان ی...عجب درد بیتعارف رابگذار کنار و بگو که دوستش دار گفتیکه م

 بله نه جرات نه گفتن داشت دیبگو توانستیم

 ؟یبگ یزیچ یخوایشد ؟نم یچ

را در  یاطرافش نبود ..اول یآدم ها هیهم شب شیبلکه خوارستگار شیجراتش را جمع کرد ..نه تنها زندگ تمام

 در خدمتش بود مایرا در هواپ یاحتماال بعد کردیم دایانجام داده بود ..اگر ادامه پ نیرا داخل ماش یو دوم مارستانیب

 م؟یبگ یبچه ها چ به

 یتا جا شیکه گوشه ها ییمردانه و پرش تا لبها یشد ..از ابروها دهیسمت باال کش یصورت کسر یعضله ها تمام

 گذاشته بود  شیرا به نما شیبایو ز دیسف یدندان ها فیممکن سمت باال رفته بود و رد

 بله؟ یعنی نیا

ود گل کرد ..بد نب یلحظه ا یبرا طنتشیلبخند زد..ش کردیم یدستش باز یبود و با انگشت ها ریکه سرش ز همانطور

 ...شدیدلش خنک م یو کم گرفتیاگر حالش را م

 

رحمانه تون .هنوزبه قوت خودش  یب یلیکار امشبتون فراموش کردم ها..هم حرفاتون و هم اون س دیوقت فکر نکن هی

 یشکوه ی...من هنوزم ازتون دلخورم .آقا هیباق

 گرفتیاز او م یبله گفتن چقدر انرژ یسرتق برا ی دختره

 ارمیبگو بله ..من به روش خودم از دلت درب وت

مردهم که کال  نی...ا زندیرا در لفافه م شیانسان حرف ها یبه زبان آورد گاه ینیراست و حس دیرا که نبا زیچ همه

 درباغ نبود 
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 بار جوابتون دادم ... هیکنم  فکر

 ...منظورت کدوم جوابه؟ دمینشن یزیچ منکه

 باشه؟ تونهیم یجوابم چ میبگ یبه بچه ها چ گمیم ینظرتون وقت به

 :بله دیمحتاطانه پرس یکسر

 گفت :بله پگاه

...دل  فشردیو اورا تنگ آغوشش م بردیامان سمت دخترک هجوم م یکه چقدر مانع سر راهش بود وگرنه ب یوا یا

 دیگنجی..در باورش هم نمآمد . یم رونیب یشده و به سخت نیسنگ شیدر آورده بود ... نفس ها یباز یالکردارش باز

و احساس  تیحس مالک یاحساسات مردانه اش به عالوه  یداشته باشد ..همه  ینیبار سنگ نیکلمه چن کی نیکه ا

 زمان کارشان را باهم شروع کرده بودند... نیهم از هم تیمسعول

 گفت دیبه احساساتش فاعق آ نکهیا یبرا

بعد  و رونیب میریشام م میداریخونه بچه هارو برم میریخونه ...نه اصال م میریو م میریگیم ینیریجعبه ش هیراه  سر

  رونیب میخونه بعد با بچه ها شام بر میبر میریبگ ینیریاول ش نکهیا ای... میکنیم فیو تعر انیجر

 پگاه با لبخند نگاهش کرد  

 جفتش باهم ؟ ایشام .. ای ینیریکدومش ...اول ش بالخره

 داد و درمانده گفت شیبه چشمها یحالت بامزه ا یکسر

 یتو بگ یتجربه ام ...هرچ یمورد ب نیدر ا کنمیم اعتراف

  دیدر چشمش جه طنتیش برق

 تو چشمه یادیکه ز دیبه حال ضرب دستتون بکن یاول فکر گمیمن باشه م به

 لب او نشست .. یگوشه  یکبود یبازتر از حد معمول رو یکسر یچشمها

 نم ؟کا رک یچ نویاوه...ا اوه
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 پگاه باهم باال رفت یو ابرو شانه

 یکه خودتون به آب داد یگل دسته

 کرد یتصنع یاخم

 رسمشه نیانصاف..ا یب یکنیم یحاال پشتم خال از

 نهیشیلرزشم م یپا خورهیخربزه م یهرک

 گفت  دلخور

 سوال ریز یدخترا ببر یپاک اعتبارم جلو یخوای...م استینطوریا

دل آدم براشون کباب  شنیمظلوم م یشده بود که وقت یتخس یاش مثل بچه ها افهیق قایاش گرفت ...دق خنده

 شهیم

 گفت الشیآرامش خ یکنه ..برا تشیاذ نیاز ا شیب ومدین دلش

 میدروغ که نگفت ینطوری...ا دیو جفتشون ناکار کرد یدیشدم شماهم رس ریمن با دونفر درگ میبگ یخوای..اصال م

 باال .خوبه؟ رهیتازه اعتبارتونم م چیه

 پروا  ی...بلند و ب دیخند

 یهست یک گهیدختر ...تو د هیعال

 حق به جانب گفت یا افهینازک کرد و با ق یپشت چشم پگاه

دفعه بعد  دمیکه هرز نره ..چون قول نم دیدسستون سفت کن چیها ..بهتر پ ستیخبرا ن نیاز ا شهیهم البته

 کنم یاشتباهتون ماله کش

 برداشته بود یچپ نگاهش کرد ...دخترک عجب دور لبخند زنان چپ یکسر

عطل م میدیبرد و گفت ..پس بزار به بچه ها بگم که آماده شن که رس فیبه نگاه اودستش را داخل ک تیاهم یب  پگاه

 انگشتش را به دندان گرفت یگفت و پهنا ییکه نگاه کرد وا یگوش ی..به صفحه مینش
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  دیپرس یکسر

 شده  یزیچ

 را تکان داد وهمانطور که نگاهش به صفحه بود گفت سرش

 ها ینگران شدن طفل یلیکال داشتم ..همه شم از خونه بود ...حتما خ سیو پنج تا م ستیب

  دیشک یکتش خارج کرد و باباز کردن صفحه اش سوت بیرا ازج ی.. بالفاصله گوشیکسر یشد برا یتلنگر حرفش

  دم؟یدستش اومده زنگ زده ...چطور من نفهم یه ...با هرچ...خواهر من که ترکوند نیبب نجارویا

 یروبرا نهیکرد زم یکردنشون و سع ریدادن راجع به د حیخونه رو گرفت و شروع کرد به توض یشماره  عیسر پگاه

 آماده کنه ...  انیروبه رو شدن با بچه ها و مطرح کردن جر

 

بود که هر کدوم با توجه به  شانیازآرزوها یکیو پگاه  ی...ازدواج کسر دنیگنجیکه تو پوست خودشون نم دخترها

 شدیم لیچهار نفره تشک یخانواده  کیازدواج رسما  نی..با ا اورندیداده بودند به زبان ن حیترج طیدر نظر گرفتن شرا

 یرفت ..آن شب کسر یباال م دشانیو درکل سطح ام شدیم شتریهم ب شانیو دلگرم شدندیدور هم جمع م یو همگ

پگاه هم که طبق  یاز شبشان لذت ببرند ..غرغر ها توانندیکه م ییسنگ تمام گذاشت و اجازه داد دخترها تا جا

درهم پگاه هم غافل نبود  یاز چهره  نیب نی...در ا کردیکار خودش را م ینداشت و کسر یدر پ یا جهینت چیمعمول ه

 هیاخم تو باز کن بانو ... گفتیگوشش م خیو ب چسباندیومآورد خودش را به ا یم ریتنها شدن گ یکه برا یصتاز هر فر

 بذار بهشون خوش بگذره گهیشبه د

در اطراف  یرفته بودند دور یبود .بچه ها باسفارش کسر رهیخ شیپا ریبود و به شهر ز دهیرا در آغوش کش خودش

 کودکانه وجودش یذوق  دیدیبار بود بام تهران را م نیکه اول ایدور نشوند ... پر ادیبزنند ..البته قول هم داده بودند ز

 ... نشونت بدم ایمثل کف دستم بلدم ...ب نجارویگفت ..من ا جانزدهیو ه دینا دستش را کش ایرا فرا گرفته بود   ک

 و کنار گوشش زمزمه کرد ستادیقدم زنان خودش را به دختر متفکر امشب رساند..کنارش ا یکسر

که چقدر ذوق کردن  یدی..همش به خاطر دخترا بود ..دنجایا میکه اومد نهی...اگه بخاطره ایدکه تو خودت غرق ش باز

 تو ذوقشون  یبزن ادی...دلت م
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 محزون و نگران نگاهش کرد  پگاه

 یبام تهران براشون بستن شونیسرد آورد یهوا نی...تو ا هیرو ادهیز گهید نی..اما ا ستمیکردن ن یمنکر خوش من

 جورشو بکشه.. خوادیم یشن ک ضی...فردا مر یگرفت

 اش اشاره کرد نهیمتعهدانه به س یکسر

 بانو گهید اینوکر هر سه تونم  هستم..کوتاه ب خودم

 تکان دا د یسر پگاه

برن مدرسه  دیترمشون تمومه با نیب التیام تعط گهیدوتا ...چند روز د نیا مونمی..من م یکه فردا پرواز دار شما

 کار کنم من ی...توبگو دست تنها چ

 سرد گرفت  یاز هوا یقیشد و دم عم نهیدست به س یکسر

 یبارم لبخند نزد هی ی...حواست هست از بعد شام حت یریگیسخت م یدار یلیخ

 انداخت. یرا از قلم نم یزیبودو چ زیمرد حواسش به همه چ نینگاهش کرد ...ا سرباال

 را باال داد شیابرو یتا کی یکسر

 هست ؟ یمشکل 

 نه

 دیبا سماجت پرس یکسر

 ؟ دهیآزارت م ی...بگو چ کنمی.خواهشابچه هارو بهونه نکن که باور نم یچرا ناراحت یبگ شهیم

 ...باور کنیچیه

 ..چرا؟ یگرفتمت ..مدام تو خودت رنظریساعت ز هی..چون  کنمینم

 نیداشت ...از ا هیو زمان گال نی..دلش پر بودو از زمتوانستیماز دست او در برود....جوابش معلوم بود ..ن توانستیم

 یهر دختر یکه برا یشب نیدر همچ دیدور کرده بود..چرا با شیکه اورا از همه آمال و آرزوها یسرنوشت اجبار
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و زمزمه وار  دیکش یآه سوزناک دیکشیبه دل م ار یکس یو ب ییاو غم تنها شدیمحسوب م شیشب زندگ نیبهتر

 گفت

اونام  خواستیدلم م یلیخ یکردنش دوست دارم ول یو خوشحال ایپر یپدر ومادرم تنگ شده ... خندها یبرا دلم

گونه اش حس کرد..با انگشت اشاره اشکش را  یاشک را رو یقطره ا ی..گرم شدنیم میسه مونیبودن و تو خوشحال

 ای.. کنهینم ییاحساس تنها یشب نیتو همچ یردخت چیه بود ادامه داد .ه ریخ شیپا ریگرفت و همانطور که به شهر ز

 هی....ته دلم خال کنمیو غربت م ییمن فقط احساس تنها یول کنهیمادرش دلگرمش م یحرفا ایدلش به پدرش قرصه 

 گم؟یم یچ یفهمیم ستیپام سفت ن ری...ز

 نیجلوه دهد و الحق هم که در ا یخودش را قو کردیم یدختر تنها بود که سع کی..او  کردی...درکش م دیفهمیم

قرص و محکم داشت  یبه پشت و پناه ازی..به هر حال ن گریحال دختر بود د نیموفق عمل کرده بودبا ا اریبس نهیزم

 نترس زیچ چیمن هستم ...غمت نباشد ...برو جلو و از ه دیکه بگو ی...کس

...قدش بلند بود و پگاه مجبور بود سرش را بلند کند تا صورت او را بهتر  ستادیقدم برداشت و مقابلش ا کی

او را با دست قاب گرفت...دخترک شوکه نگاهش  یزده  خیبست و صورت  دشیعقا یهمه  یآن چشم رو کی..ندیبب

م انه و دل گرعامر ی...با لحن کردیکه بازدم گرمش به صورت او برخورد م ییبرد تا جا نییسرش را پا ی...کسر کردیم

 گفت یکننده ا

 زیام نباش ..خب؟همه چ یچی..غمت نباشه....تو فقط بخندو نگرانه هستادمیپات وا ایهستم .....تا تهش ..تا آخر دن من

 ..دمیخوشبختت کنم ..قول م تونمیبسپار به من..به اعتماد کن پگاه ..من م

داشتند...درست مانند دوقطب مخالف اهن  یادیز یچشمان به رنگ شب مرد گم شد ...چشمانش جاذبه  ین ین در

را به دست باد  شیاو غرق کند و تمام غم و غصه ها یمردانه  ی نهیس یخودش را در پهنا خواستیربا ...دلش م

 تگفی...احساسش م گفتیم یگرید زیچعقلش  یکار ول نیبه ا کردیم بشیزنانه اش ترغ یبسپارد ..تمام حس ها

 ینیبار سنگ نیبه آغوشش پناه ببرد و ا یمعطل یپس ب گرددیگر او م تیگرم و حما یمدت هاست به دنبال دست ها

 گفتیو م رفتیم شیبگذارد اما باز عقلش در جدال با احساش پ نیآن کمر خم کرده است را زم ریکه مدت هاست ز

 گار..  زیصبورباشد و پره

 را پاک کرد و لب زد شیزد و با انگشت شصت اشک ها یلبخند ی.کسرروان شد . یدست کسر یگرمش رو یاشکها

 بخند
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 یوشریپ یچشمش رابست ...دوست داشت گونه اش راببوسد ..ول یشد ...کسر دهیپگاه نرم حرکت کردو کش یلبها

 . دیند زیرا جا

 زد ...اونجارو باش  ایپر یبه پهلو یبا آرنج ضربه ا انایک

ش و ته دل دیچسب نیبه زم شیباهم فاصله نداشتند .پاها شتریب ینشست که قدم یزن و مرد جوان یرو ایپر نگاه

 خواهر فداکارش ضعف رفت  یبرا

 گفت  انایک

 نه؟ دهی...حال منجایا امیبار با نامزدم ب هیباش  ادمیالو ترکوندن.. یبرا هیمکانه خوب نجایا یو خلوت یکیتار

 زدو گفت..پررو شیلودادوبه په لیخودش را به خودش تحو یضربه  ایپر

 و گفت  دیدستش را کش انایک

 برسن  شونیدوتام به نامزد باز نیبچه پررو بزن تا ا نیبا ا گهیدور د هیبده  افتخار

 گفت  ایتوجه به اعتراض پر یب بعد

 نه؟ ادیب شی...ممکنه برا خودمونم پمیروزا مال همه اس ..بهتر درک متقابل داشته باش نی...ا واال

 شد دهیو دنبالش کش دیخند زیر ایپر

 

 

 

 نرو سر کار ... گهید

  دیمغموم چهره درهم کش پگاه

 ؟...آخه من کارم دوست دارم  چرا
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 تو خونه حواست بده به بچه ها نیدوست ندارم ...بش من

 گفت  یلحن دلخور با

 رفت ادتیحرفات ..باشه دستت درد نکنه ..چه زود  یآقا کسر یی..فقط به فکر بچه ها گهید یچیخودم ه یعنی

 سمتش زد و مسلط به او نشست  یچرخ مین یکسر

چندر غاز  ی..منم خوش ندارم زنم برا ستیدر شان تون یگر یکجاش بده ...درضمن منش نیا یبش تیاذ خوامینم

 بکن تیخانم نی..تو بش امیبرب میاز پس زندگ تونمیسر شهر بره اون سر شهر ..خودم م نیازا

بود ..کو تا عقد کنند و رسما زن و شوهر  افتادهین یرا به زبان آورده بود ..هنوز که اتفاق تشیزود احساس مالک چه

 آنکه نگاهش کند گفت یشوند..ب

چندر غاز که تو  نیهم دیبگو دیکشی..خجالت م کنهیکالفه ام م یکار یباشم ..ب یهمش تو خونه زندان تونمینم

 ..کندیدرد از او دوا م یکل ییگویم

 گفت عیبود سر رهیذخ نشیحرف در آست ایکه گو یکسر

 یشروع کن دیاز کجا با نیدنبال درس و دانشگاهت بب افتیکن ..ب یکار هیپس  باشه

 کرده بود گفت دایکه پ یبانمک ی افهیچشمانش دوبرابر حد معمول شد ..برگشت و با همان ق زیسا

مدارکم  یداره ...گذشته از اون همه  یچقدر دوندگ یدونی...میگیکه م هیراحت نیبه ا ی...فکر کرد یگیم یدار یچ

 پامم اونجا بذارم  گهی...عمرا اگه د زهیتبر

 بانمک او زد و گفت  یبه چهره  یلبخنند یکسر

 غصه خوردن داره گهید نمیحله..ا یهمه چ ایدوروز برو ب یکیگذاشتن ..با چندتا استعالم و  یچ یبرا نترنتیا

 شهینم

 چرا؟
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زد و  یمندانه ا روزیکار کنم ..بعد لبخند پ دیاس...اگه بخوام ادامه بدم با نهیپرهز یلیمن خ ی..رشته  ستین نایا فقط

 شهیبه کار کردنم ختم م زیهمه چ تیدر نها ینیبیادامه داد ..م

 درهم شد یکسر یها اخم

 حرف زدم ؟ نیبده؟...من ا لتیتحص ی نهیگفتم خودت هز من

 برداره نهیدرس خوند ...درس خوندن هز شهی...رو هوا که نم یچ پس

درس خوندن  دونمی...خودم م دونمینم یچیاز پشت کوه اومدم و ه یکاره ام ..هان ؟نکنه فکر کرد یچ نجایمن ا پس

 ام نباش ..من هستم  یزیداره..تو اقدام کن نگران چ نهیچقدر هز

 هول زده گفت پگاه

 ...شما چطور..شهیکه نم ینطوریا آخه

  دیحرفش پر انیم یعصبان یکسر

...پگاه دهانش را باز  یکنیازدواج م یهنوز باورت نشده دار نکهیا ای ینکنه من باور ندار نمی..هوم ؟بب شهینم یچطور

 بوده تموم شده ..گذشتت یدختر جون تا االن هرچ نیبا گفتن صبر کن  لطفا... راه حرفش بست...بب  یکرد که کسر

 خانواده ات ..پس یعنیمن .. یعنیات هم  ندهی..آ ینده ات فکر کنیبه آ دیشد رفت ..االن بابذار کنار ..گذشته تموم 

 ینکار ک خوامینم گمیدور...اگه من شوهرتم که م زیباشم بر یسربار کس تونمیو نم خوامیکه نم خودیب یفکرا نیا

 مکارم از جون و دل انجا نیمه خرجت بدم و ا فهی..وظ کنمیبسم اله ..خودم کمکت م یدرس بخون ی..دوست دار

 گهیجور د هی شمیآنوقت منم مجبور م یو حرف از غرورت بزن یخودت عمل کن اریاگه قرار باشه به اخت یول دمیم

 ثابت کنم چقدر مغرورم 

 برد و گفت ریو به دور از مالحظه بود که دخترک خلع سالح شد..سرش را ز یلحنش جد آنقدر

 کار کنم ینذار یقتداره و یا دهیخوندن چه فا درس

و  یگر یمنش یبذارم بر نکهیفکر ا ی..ولمیریگیم میبا هم تصم مینیشیم یفرق داره ...مدرکت که گرفت هیقض اون

 کن رونیپا افتاده رو از سرت ب شیپ یکارا نیا

 را غنچه کرد و سرش را باال گرفت شیلبها
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 خواهش کنم هی شهیم

  دییامر بفرما شما

 گفت یشتریتر شده بود..دختر با آرامش ب میمال یدرآمده و کم ی..لحنش از آن حالت جد شیآخ

عادت  یلیدکترا جوابش کردن ..به منم خ ضهیخدا مر ی..بنده  یهمسر دکتر سرمد دنیروزا برم د یبعض تونمیم

 کرده

 دیاز حد معمول شدو پرس کتریبار یکسر یچشمها

 یگیکه م دنشید یرفتیمدت م نیا مگه

 هیزنه خوب یلی..خ زدمیدوبار بهش سر م یآره ..هفته ا        

 جمع شد و پرنفوذ نگاهش کرد یکسر یلبها

 یدکترم درآورد ی...مطب کم بود سر از خونه یچه کارا که نکرد یدیمن دور د چشم

 حرف او وارفت و لب زد نیاز ا دخترک

 ؟ یکسر

ور به د یمثل ماه ی...قلب کسر ایر یب یلیخ شوندویپسوند و پ ورد ..بدون یبار بود که اسمش را به زبان  م نیاول

 شیصدا یکسر کردیو مجبورش م داشتینگهش م نجایتا خود صبح هم توانستیافتاده از آب به تالطم افتاد ...م

 بزند

 ازهم باز شد و گفت  شیها اخم

 ینگذاشت و لبخند دختر کش بینص یهم او را ب یدختر شد ..کسر فیظر یمهمان لبها ی...لبخند قشنگیبر یتونیم

 انداخت و گفت ری..دخترک خجالت زده سر به ز یکه گفت یقشنگ یفقط بخاطر کسر نمیداد و گفت ...ا لشیتحو

 عادت کنم  دیکم با کم

 ..بعدیکنیم یکارخوب
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 ..ناجور بکنن یاوقته رفتن باال ..االنه که فکر یلیدوتا وروجک خ نیشو که ا ادهیاشاره کرد ...فعال پ نیدر ماش به

به حرکت  یتصورات دخترانه اش بود ..کسر یته همه  ی..جمله آخر کسر رونیچطور خودش را پرت  کرد ب دینفهم 

ر آخ یشد ...داخل آسانسور که که کال در سکوت گذشت و لحظه  ادهیپ شیزد و هم پا یاو لبخند مردانه ا ی بانهینج

 کرد وارد خانه شد یزیر هیهم پگاه شرمزده خداحافظ

 

 

 

 یزیخروج سمت در رفت ..کنارشان که قرار گرفت سالم ر یهمزمان برا نایشد و م یهمگام با احمد وارد الب یکسر

 نیاز حرکت ا ریمتح یلب غرغر کرد ..کسر ریتاب داد و ز یداد و با اخم از کنار  احمد گذشت ..احمد سر یبه کسر

  دی...احمد قلدر مابانه نگاهش کردو پرسدیرا درهم کش شیداد و ابرها نایبه م یدندان ریز یدو جواب

 ؟ی؟دعوا دار هیچ

 تو؟ ی:خوب دیپرس یکسر

 چطور؟

 شده ؟..  یزی...چ یچسبونیو پاچه م لنگ

 گرداند و گفت:ول کن بابا حوصله تو ندارم  ییرو احمد

 یآخه ؟تو که تا االن خوب بود چرا

 دیپرس ی..کسر ..سوار آسانسور شدن ستمین گهید

  نای...م گمی...دوست پگاه م شهیدختره که نم نیبه ا مربوط

 والیه ذاشتنیبه زبان آورد بعد گفت ...بهتر بود م نارویم یبه اسمش کرد و به شکل مسخرها یدهن کج احمد

 مادر فوالد زره گذاشتن نیرو ا ستین نایم فهی...ح
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 دیپرس یشتریوسط وجود داره با دقت ب نیا یکه مطمعن شده بود مشکل یکسر

 ه؟یدختره چ نیشده احمد ....مشکلت با ا یچ

 یچیه

نگار ...بعد انکهیمگر ا یافتیکج ب یجنس مخالف چیازتو با ه دی..بع شناسمی...دروغ نگو بشر ...منکه تورو خوب مد

 ؟یکار کرد نی؟آره.ا یداد یزیچ یشنهادی...نکنه بهش پ دیو پرس دیاحمد کش یباشه بازو دهیبه ذهنش رس یزیچ

 وگفت دیکش رونیرا از دست او ب شیبا حرص بازو احمد

  ستیکه ن کسیبارف لهی. خودتو کنترل کن...دسته... ماووو

 ومدیکوتاه ن یدستش شل کرد ول یکسر

 ؟یکه نکرد یبزن احمد کار احمقانه ا حرف

 ثارش کرد ن یلیلب زن زل ریبه اطراف صورت او انداخت و ز یزینگاه ر احمد

 گفت  یکسر

 مفت نزن ..جواب منو بده  حرف

 گفت  هیهمچنان منتظر بود ..احمد به کنا یو کسر ستادیا آسانسور

 رونیب نیارینم فیتشر

در را باز کرد و به او اشاره کرد که وارد  یو کسر ستادینگاهش کرد و بعداز او خارج شد ..احمد کنار ا یحرص یکسر

 شود

  دیپرس رفتیم شیدر در آورد و روبه احمد که سمت سالن پ یمحض داخل شدن کتش را همان جلو به

 هیدختره چ نی..حرف حسابت با ا نمی..حرف بزن بب

 احمد بلند شد  یصدا
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 به تو همسرت نداره  یربط چیبابا ه نترس

 ..یگیمفت م یکه دار باز

 خنده دار گفت احمد

 شده حتما حرف مفته یکه گفتم گوشات مخمل نمی...ا آره

 دیوسر او را درست کنار سرش د دی..از جا پر دیممکن درست از پشت سرش رس یجا نیکتریاز نزد یکسر یصدا

 هی...شما ..دوتا...چ انیوار گفت:جر دیتاک

 قلبش گذاشت و گفت  یدست رو ییبا بزرگ نما احمد

 خدا نکشتت مرد ..سکته کردم یوا

را درهم قفل  شیانگشت ها دهینشست و خم شیکرد و مبل را دور زد و رو به رو یبه رفتار زنانه اش دهن کج یکسر

 کردو گفت

 خب؟

 خب؟ ی:چ دیپرس احمد

  ارمیبه حرفت ب ای یزنیم حرف

 نه؟ یشینم المیخ ی..ب گهید یکرد دیکل

 گفت  یباال انداخت و نچ ییابرو یکسر

همه دوست  میاوس کر ینیبیگفت...م ید و سرش را روبه آسمان گرفت و به شوخمبل جابجا کر یخودش را رو احمد

  میدارن ماهم دوست دار

 گفت  رییباتغ یکسر

 نرو هیبزن ...حاش حرفت
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 بامزه گفت و شروع کرد یبسم الله احمد

 یمتراژش با متراژواحد بغل یخواستیخونه سند شرکت بردارم ..همون روز که م امیب یهست گفت ادتیروز  اون

 سرمون کاله نذاره  یتا بنگاه یکن سهیمقا

 گفت  یجد یکسر

 اش هی..بق ادمهیخب؟

 نرفته .. ارویبودم برسونتم شرکت تا  یکیو لنگ  رگاهیبود تعم دهیمنم خواب نی..همون روز ماش گهید یچیه

 کالفه گفت  یکسر

 بزن ی..حرف اصل رهیم هیحاش چرا

وسط  نیا یبرسون ..حاال بماند که چه اتفاقات ییجا هیداره خواهش کردم من تا  نیخانم ماش نیا دمید گهید نیهم

اح افتض شیطرف  رانندگ نیکردم ...بب یچه غلط دمیکه بهش نکردم ...سوار که شدم تازه فهم ییافتاد و چه کمک ها

چشمم...تو اتوبان که  یجلو امدیواتم مام یهمه  کردیم...هربار که ترمز  یشنویم یزیچ هی گمیم یزیچ هیبود ...

من به  دیخوایگذاشتم کنار گفتم م یسیافتاد اشهدمو خوندم ...جد و آبادم بهم سالم دادن همون جا ...منم رودر وا

 نماشو ...بازبون خوش گفتم خ ادهیپ االینگفتم ..دختره تو اتوبان زد کنار گفت  نویکنم ...آقا ا یشما رانندگ یجا

من سوار  یک نجایبار نرفت که نرفت ..گفتم آخه ا ریکرده باشم ...ز ینگفتم ...فقط خواستم کمک یزینکه چمحترم ...م

 نمیتو ماش ستمیلحظه ام حاضر ن هیکه  یش ادهیپ دی...گفت االو بال با رمیبگ نیالاقل برو جلوتر بلکه بتونم ماش کنهیم

 گازشو گرفت رفت و من آواره همونجا ول کرده اونمشدم .... ادهی..پ گهید یچی...ه نمتیبب

 خنده... ریبلند زد ز یبا صدا هویچند لحظه در سکوت نگاهش کرد و  یکسر

 کرد و معترض گفت یدهن کج شیبرا احمد

 داشت؟ خنده

 خنده کنان گفت یکسر

 زن بوده به خدا... ریبابا ...دختره ش ولیا
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 با همان لحن سابق گفت  احمد

 یکنیدختره مادر فوالد زره اس باور نم گمیداره ...م ولیا

 لبش بود گفت  یخنده رو یکه هنوز ته مانده  یکسر

 داره به موال   ولیو وانده ا ستهیکه بتونه  مقابل زبون چرم و نرم تو وا یدختر

تا  هریدامنت رو بگ ششیبار آت هی دوارمیزنته ...ام کهیدختر دوست نزد نیرفته هم ادتی نکهیبخند ...مثل ا باشه

 ادیحساب کار دستت ب

..اونجا که  یبچرخه الل دیات کرده .اونجا که با چارهیزبونت که ب نیهم یدی..هنوز نفهم یخوب بکن یدعا یریمیم

 چرخهیم یادی..ز دینبا

 حوصله گفت یب احمد

 یکار کرد یبزرگ چ یحرفارو ...بگو با جناب شکوه نیکن ا ول

 بلند شد و سمت آشپزخانه رفت  شیاز جا یکسر

 سره کنم  هی فمیخوام تکل یامروز زفتم سر وقتش ...م دی...شا یچیه فعال

 ؟یاونجاشو کرد ؟فکرینداد چ تیرضا اگه

 ام مگه دارم یا گهید ی..چاره  کنمیمحضر عقدش م برمیم رمیگی..دست پگاه م گهید یچیه

 وقت؟ هینشه برات  شر

 رم که نکردم ؟...دوستش دارم ..ج هیچ شر

 که؟ یدونیم یریدادگاهم بگ ینامه  دیبا

 سرم شلوغه یهفته حساب نیاون باشم ..کال ا ریهم در گ ی..فکر کنم چند روز آره

 رفت یشد الیخیکه ب شرکتم
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 کرد  یکوتاه یخنده  اریاخت یب

 ستمیمیکله پاش وا هی امیکارامو سرو سامون بدم...خودم م بذار

 منم باور کردم  یجون خودت تو گفت آره

 لب نثارش کرد ریز ییباال رفت و احمد ناسزا یخنده کسر یصدا

 

مدت ذره ذره آب شدنش  نیبود که ا یکرد ...آفاق ...زن مهربان وصبور یدر را ط یساختمان تا جلو ریقدم زنان مس 

اش  دهیخشک یب هافروغ و ل یتر و رنجور تر شده بود چشمان ب فیبود ..نسبت دفعات قبل ضع دهیرا با چشم د

 هزار بار یروز چارهیزن ب نیست ..ا ماریدر بستر ب دنیبهتر از زجر کش ی...فکر کرد مرگ آندادیخبر از حال نزارش م

 ری...از در خارج شد و طبق معمول مس کردیم ینیدلش بد سنگ یرو ینیغگ نیبود و ا نی...غمگ شدیو زنده م مردیم

د ش ابانی.وارد خ کردیو متفکر جلوه م ریسر به ز رفتیطور بود ..راه که م نیهم شهیگرفت ...هم شیرو را در پ ادهیپ

 .. ستادیا نیمنتظر ماش و

 نیماش کی ابانیکه تا انتها خ تیبه را ه افتاد ...در نها ابانیحوصله کنار خ یها کم ...ب نیهوا سرد بود و تردد ماش 

 یکه کسر یطیقدم زدن بد نبود آن هم در شرا یبود حاال .کم یرساند ..چه عجله ا یو خودش را به خانه م گرفتیم

حد متعصب باشد  نیتا ا کردیفکر نم چینشاند ..ه شیبهاخنده بر ل یکسر ادیاز مطب رفتن منعش کرده بود .

از همان  یکیکرده بود و  ییبود ...خداهم که خدا یو تعصب وری..متعصب بودن را دوست داشت ..عاشق مردان غ

ه که ب یمرد ی..دلش ضعف رفت برا ریو جذاب و تقربا نفوذ ناپذ یمرد جد کیکرده بود .. بشیرا نص شیمتعصب ها

هم  شیها ی.خودخواه نشستیهم به دل م شیها یکه امرو نه ی..مرد شودیم شیفرد زندگ نیکترینزد یزود

به  لیسرد تبد یش در هواچقدر لذت بخش بود ..بازدم یمرد نیکردن به همچ هیتک یبود ...به راست یدوست داشتن

 یخوریسرما م گفتیم ینبا نگرا یوقت شیاز تشرها یکی.. خواستیم یکسر یاز همان اخم ها یکیبخار شد ...دلش 

 کیشد و در  دهیاش کش یدست فیکه ناگهان ک شدیتر م قیعم ه؟لبخندشیچ گهید تیرو ادهیسرد پ ی....توهوا

 یشد ..صدا نیاز دستش رها شدو با کف دودست مانع برخورد صورتش به زم فیشد ...ک نیچشم بهم زدن نقش زم

 ریو مس اوردیسبب شد سرش راباال ب  جادشدیگذشته بودا نارشکه باشتاب از ک یکه از گاز دادن موتور سوار  یبد

خودش را  یبود ...به سخت دهیصدمه د شیدردناک و زانوها نیفرار اورا نگاه کند ....کف هردو دستش در برخورد با زم

برداشت و کمر راست کرد ..هنوز در شوک بود  یرا به سخت فشیرفت .ک فشیجمع و جور کرد و لنگ لنگان سمت ک

 دیبه گوشش رس ییآشنا یصدا که
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 محتشم؟ خانم

  دیبا عجله سمتش آمد و نگران پرس ابانیخ ی...محراب از آن سو دیسمت صدا چرخ سرش

 که نشد؟ تونیطور

جالت کرد ...خ میشانه تنظ یشالش را رو یبا نوک انگشتان لبه  یاش کرد و به سخت ختهیبه سر و وضع بهم ر ینگاه

  دیگفت ..خوبم نگران نباش ریاست ...سربه ز دهیولو شدنش را د یکه صحنه  ییاز او دیکش

 رفتن موتور سوار را نگاه کرد و گفت  ریمس محراب

 زدن به شماست بیآس بود ...معلوم بود قصدش یعمد کارش

 را باال گرفت سرش

  دیدونیاز کجا م شما

 کرد  زیاو را آنال ی دهیرنگ پر یگرفت و نگران چهره  شیب دست به پهلو ها محرا

 نفتوی..ک کردیمماس باشما حرکت م قای..دق داشدیپ نیا یصداتون کنم که سرو کله  خواستمیشاهد بودم ..م من

 با خودش نبرد ؟ فیبود چرا ک یو بعد ول کرد ...اگه قصدش دزد دیکش

خودش..در جواب  یبرا یبتیهنگ کرده بود و کف دستش به سوز زدن افتاده بود ...درد زانوهاهم که مص مغزش

 محراب فقط گفت

 دونمینم

 به او سوئ قصد کند  دیبا یچه کس دانستی..واقعا نم دانستینم

  دیپرس محراب

 نیندار یزیچ یتخصوم یکس با

 تکان داد یرا به عالمت نف سرش

 ..نه
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 متفکر شد.. یا هیثان یمحراب برا ی چهره

 اشاره کرد  ابانیبا درک حال و روز دختر به جهت مخالف خ سپس

 برسونمتون دیاونجاست ..اگه اجازه بد نمیماش

چند  نیتعارف به راه افتاد ...خجالت زده ا ی..ب دیاو رس یمدل باال نیرد دست محراب را گرفت و به ماش شیها چشم

باز کرد و  شیکرد ..در را برا تشیهدا اطیرفت ..محراب هم با احت نیماش یکیقدم را لنگان لنگان تا نزد

کرده بود معلوم  دایکه پ ین درد پا و حال افتضاحی...با ا شدیمعجزه محسوب م طیشرا نیمرد در ا نینشست..حضور ا

ن بار استفاده کرد کی..بعداز  دیکش رونیرا ب یبرد و اسپر فشیدست داخل ک یآمد ...به سخت ینبود چه بر سرش م

 یدگیپاک کرد..خراش اطیرا با احت شیدر دست گرفت و کف دست ها شیرا بجا یگذاشت و دستمال فیآن را داخل ک

 شیاشک ها زشیاز ر یریجلوگ ی...برا کردیو تا مغز استخوانش نفوذ م سوختیشده بود به شدت م جادیکه ا ییها

 لبش را به دندان گرفت و چشم بست 

  دیپرس محراب

 ن؟یدار آسم

 کلمه جوابش را داد کی در

 بله

 ؟ هیزاد مادر

 داشتم ی..از بچگ بله

 ... دیدختر در جواب دادن را پسند شجاعت

 ؟ییجا یدرمانگاه میبر نیخوای؟م کنهیدرد م یلیخ پاتون

 بزند .. یمرد حرف نیبه ا دادی..اما غرورش اجازه نم کردیهم درد م ادی...ز کردیم درد

 شمیمزاحم نم ممنون

 تعارفش را گرفت و گفت  محراب
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 هها به کل از خاطرم رفت رینبودم مس رانیکه ا یبرم ...راستش چند سال دیکجا با دی...لطفا فقط بگ نیستین مزاحم

 گفت  شرمنده

 کنمیم شیکار هی..برسم خونه  نیافتیتو دردسر ب خوامیواقعانم 

 از کجا برم  دیخانم ...بگ دینکن تعارف

 ها آشنا نبود ....  ریبد بود که خودش هم به مس چقدر

 خجالت زده لب زد  

 ستمیبلد ن ییدرست جا منم

 مهربان نگاهش کرد محراب

  کنمیم شیکار هینداره ... یرادیا

 

 

 

 کردیم یشرکت بررس یاحمد سرش را در برگه ها فرو برده بود وحساب و کتاب ها همراه

 دادیم حیتوض شیبرا کیبه  کیقرداد طراح ها را مقابلش گذاشته بود و  زانیها و دخل و خرج و م نهیتمام هز احمد

 نیهم داشت ..ا مربوط به خودش را یخودش را داشت ...دردسر ها ی..شرکت نوپا بود به هر حال دنگ و فنگ ها

 یقبل یانجام نشده  یبر تمام کارها مضاعف یو گسترده کردن شرکت هم شده بود کار دیواحد جد ییوسط برپا

 یرو ینشست ..اسم پگاه لبخند نرم یگوش یبرگه ها رو یهمراهش بلند شد و به تبع چشم خسته اش از رو یصدا

 رفت و همزمان احمدبه طعنه گفت  یاحمد دور نماند ..دستش سمت گوش دیلبش نشاند که از د

 ..سخن دوست خوش تر است  میهرچه بگذر از

 بلند شد شیکرد و از جا شیبرا یاخم
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 ؟ جانم

 نظر گرفت  ریاش را به مبل داد و او را ز هیپا انداخت و شاهانه تک یرو دپایباال پر طنتیاحمد با ش یابروها

 باال رفت  یکسر یکه صدا دینکش هیثان به

 امیاالن م ییخب بگوکجا یلی؟خ یتو؟ .....ک یگیم ی..چ؟یچ

 داد و صاف نشست  کلشیبه ه یعاشقانه آماده کرده بود تکان یکلمات دنیشن یکه خودش را برا احمد

کار دارم  ییبعد حاضر و آماده به او گفت تو ادامه بده من جا قهیبدون حرف سمت اتاق خواب رفت و چند دق کسرس

 برم  دیبا

 دیپرس کردیکه با چشم حرکات شتابزده اش را دنبال م نطوریهم احمد

 شده یچ نمیتو ...الاقل بنال بب یی...کجا الو

 در رفت و خالصه گفت یجلو یسمت جا لباس یکسر

  مارستانیب رمیتصادف کرده ..م پگاه

 راه افتاد  یبلند شد و دنبال کسر درجا

 در راباز کرد و سمتش برگشت یکسر

 کجا تو

  گهیم د ایب

 دست هلش داد تو ... با

 یایب ستیبه کارت برس ...الزم ن برو

 دستش پس زد و گفت الیخ یب احمد

 بهتره  امیاالن ...من ب یداغ ستین تیحال تو
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 و پشت او راه افتاد ...   دیتو موهاش کش ینداشت ...کالفه دست یکی نیجرو بحث با ا حوصله

 

که مقابل  یسمت مرد جوان یداد ..تند و عصب صیرا از همان ابتدا تشخ پگاه فیاز در سالن که وارد شد پالتو و ک 

  دیپرس دهیو نرس دهیپگاه را دردست داشت قدم برداشت....رس لیبود و وسا ستادهیاز اتاق ا یکی

 ؟ نیباهاش تصادف کرد شما

 دیانداخت و پرس یشانیبه پ ینیجوان چ مرد

 شما؟

آمده  شیکه تا پشت لبها یگفتن حرف یگرفتن آنها دراز کرد..برا یو پالتو اشاره کرد و دستش را برا فیبه ک یکسر

 زد و گفت  ایحال دلش را به در نینه ..با ا ایکارش درست است  دانستیداشت ...نم دیبود ترد

 نیشما بهش زد دمی...پرسشوهرشم

لحظه  نیداد ..احمد هم در هم یکسر لیرا تحو لیوسا دیشن یکه م یزیاز چ ریمرد جوان شل شد و متح یها دست

  دیکنارشان قرار گرفت و پرس

 چطوره/ حالش

 به احمد انداخت و گفت یبود نگاه یحرف کسر لیتحل هیکه هنوز در تجز محراب

 ببرنش تو ..خوب بود ... نکهیقبل ا تا

  دیمجدد پرس یکسر

 ...همسرم با شما تصادف کرده / نینداد جوابم

بدهد  لیرا به او تحو لشیوسا نکهیآمد قبل از ا ادشیشد که خود را همسر پگاه خوانده بود .. یمرد ی رهیخ محراب

از آن بود که با همسرش تماس گرفته و  یحاک شیمرد و گفته ها نیوحضور ا ردیتماس بگ یاجازه گرفته بود تابا کس

مورد  نیبود که چرا تابحال در ا نیسوال بود ا یاج شیاکه بر یزیوسط تنها چ نیگذاشته است ..ا انیاو را در جر

 نزده است یحرف
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 . مارستانی...من رسوندمشون ب ریخ نه

 از مرد جوان کرد و سمت اتاق رفت یسرو سامان داد ..تشکر یرا کم شیگرفت و اخم ها ینفس یکسر

 گفت احمد

 در نوشته ورود افراد متفرقه ممنوع یرو ینی؟نمب کجا

احمد بلند کرد و وارد اتاق  یبرا ی..دست ندیگویبود ...مگر به همسر آدم هم متفرقه م یا غهیچه ص گهیمتفرقه د افراد

 شد ..

 در دشیزانو تا زده بود وچه سخاوتمندانه پوست سف یشلوارش را تا باال یتخت نشسته بود و پاچه ها یرو پگاه

مان مقابل در اخمش درهم شد ...پگاه به بود ..از ه شیزخم پا یبود که در حال شستشو یدکتر جوان دیمعرض د

جلوتر رفت و دکتر جوان  یزد ...کسر سرا پ ندیلبش بنش یاو رو دنیاز د رفتیرا که م یخنده ا دنشیمحض د

 معترض سرش را بلند کرد و گفت 

 لطفا  دیمنتظر باش رونیب

  دیو پرس ستادیکنار تخت ا تیاهم یب یکسر

 ده؟یکه صدمه ند ادیز

 کرد و تلخ گفت  یاز سماجت او اخم دکتر

 ...ریخ نه

 راه بره؟ تونهیم

 و گفت دییدندان بهم سا دکتر

  دشیببر دیتونیشستشو بدم م زخمش

 برده بود ریاز اخم او سرش را ز دهیکه ترس یپگاه را خطاب قرار داد ..دختر نباریا

 ؟یخوب
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 دنشیبه اون اخم و تخمش نه به حال و احوال پرس نه

 زد  لب

اخم ها ضعف رفتن  نیا یاوراکرده بود ..آخه کجا یاخمها ینثار  خودش کرد که آرزو ی..ودر دلش خاک بر سر بمخو

 داشت ...

 کجا بود؟ حواست

 چشم در چشمش شد..مظلو مانه جواب داد نباریرا باال گرفت و ا سرش

به سرعت از کنارم گذشت ..تا به خودم  یموتور هیشد . یچ دمیکه نفهم رفتمیکجا به خدا ...داشتم راه خودم م چیه

  نیشد خوردم زم یپام خال ریبجنبم ز

صورت او خم  یکرد  و رو لیتحت حا یرو شود ...ناگهان دو ستش را لبه  رویز یبود تا حال کسر یجمله کاف نیهم

 دیشد و با دقت پرس

 ی؟با موتور تصادف کرد یموتور

  دیبگو یجد یسبب شد دکتر تذکر دهد و روبه کسر شیپا..حرکت  دیخودش را عقب کش یکم دهیترس پگاه

 لطفا نیستیعقب وا آقا

 کرد  زیپگاه چشم ر ی دهیرنگ پر یدر چهره  رهیبه تذکر دکتر خ تیاهم یب یکسر

 زمزمه کرد  پگاه

 ... آره

 ؟ شیدیبود ؟ند یک

 یمدع گفتیم یشد ..پگاه با مالحظه ادامه داد...دکتر سرمد نیسنگ یکسر ی..سرم بلند کردم رفته بود.نفس ها نه

 بودش دهیدکتر د یول نمشی..من نتونستم بب ومدیبه نظر م

  دیبود پرس یبود و ذهنش در حال حالج رشدهیدرگ یکه فکرش حساب یکسر
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 هم بود؟ یسرمد دکتر

  مارستانی.لطف کردن و من رسوندن ب آره

 متعجب گفت یکسر

 دمش؟ی؟چرا من ند کجاس

 به در اتاق اشاره کرد وگفت  

 رد  نگاه ک یشده از ساعد کسر زوونیآو لیدستش بود ...سپس به وسا فممیکه اومدم تو پشت در بود ...پالتو و ک من

 دیرد نگاهش را گرفت و پرس یکسر 

 ه؟یپسره جوونه ؟اون دکتر سرمد اون

 آمده شده بود گفت  شیسوئ تفاهم پ یکه متوجه  پگاه

 کردم قبول نکرد و خودش من رسوند یخدا هر کار ی...بنده  کشی...پسر کوچ پسرشه

داشت پسر کوچک  ی...چه لزوم دیاو کش یبرا یهم چفت شد و با نگاه خط و نشان نامحسوس یرو یکسر یها لب

 او را برساند . یدکتر سرمد

 ... نکهیا ای دتید یتصادف

 گفت عیسر پگاه

 ضهی...گفتم بودم که مر بودم به آفاق جون سر بزنم رفته

 گفت  طیبدون در نظر گرفتن شرا یکسر

 بعدش؟

 کند  ریشروع شده بود ...پگاه دعا کرد خدا به خ شییبازجو بازهم
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بود و شاهد  دهیاتفاق افتاد ...دکترهم که همون موقع رس نیکم قدم بزنم که ا هیگفتم  رونیکه اومدم ب ازخونه

 مارستانیتصادف بود رسوندم ب

ش سوز شیزخم ها یرو لیگاز استر ی..حرکت دوران ستادیتحت گرفت و صاف ا یرا از لبه  شیمتفکر دستها یکسر 

تخت گرفته بود و آن را  ی.دستان خراش برداشته اش را به ملحفه  شدیو صورتش از درد جمع م کردیم جادیا یبد

 رش دست به چانه گرفته بود و متفکر در حالس یالبا یدرز نکند ...کسر رونیتا ناله اش  به ب فشردیانگشتانش م ریز

ود وج یو پگاه ارتباط یتصادف پر نیب کردیبود ...حس م نیمب یپگاه و گفته ها یحرف ها نیب یارتباط یبرقرار

  دینک قیکزاز تزر دی...با دیاز جاتون تکون نخور قهیدارد ...دکتر جوان بعد از پانسمان پاها بلند شد و گفت ...چند دق

گفت و از دکتر تشکر کرد  یحتمن دانستیدوره هارا گذرانده بود و روند کار را م نیهم یه خودش هم زمانک پگاه

 گذشت و از اتاق خارج شد یاز کنار کسر ی...دکتر جوان به تلخ

 دیپرس یکه شدند کسر تنها

 خونه دکتر  یریم ینگفت چرا

بازخواست  یبه مقصد مورد نظرش ادامه دارد تمام توانش را برا دنیسوال و جواب ها تا رس نیا دانستیکه م پگاه

 او جمع کرد و گفت یها

  ستین ادتیبودم .. گفته

 دکتر پسر جوون تو خونه داره ینگفته بود یول

ه ب نکهیکند چه برسد به ا یدر موردش افکار نامربوط یکس دادیوقت اجازه نم چیبود ...ه نیحرفش سنگ نیا چقدر

 اوردیزبان ب

 گفت یدلخور با

 بود ؟ مهم

 گفت  دیتاک با

  رهیم یمن آره ..مهمه زنم تو چه خونه ا یبرا
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 و گفت  دیدر هم کش یاخم 

  یشکوه یشما آقا یبرازنده  نطوری..هم ستیمدل حرف برازندشون ن نی...انیتیبا شخص یدکتر آدما ی خانواده

 لجباز یرا با منظور به زبان آورده بوددختره  یشکوه ی..آقا دیباال پر یکسر یابرو یتا کی

که پسر جوون دارن  یهستن..فقط دوست ندارم زن جوونم تو خونه ا ینا مطمعن  ینکرده آدم ها یینگفتم خدا منم

 رفت و آمد کنه... 

 نگاهش کرد و گفت  یحرص

 یتیاهم نیده...وجود منم کمتر..فقط و فقط بخاطر مادرش که دکتر جوابش کررانیتازه برگشته ا شونیاطالع ا جهت

 صدر یمثل من صعه  شونی..مطمعنا ا دیاز خودش بپرس دیبر دیدار یزیچ یمورد ابهام نیبراش نداره ..شمام اگه در ا

 ندارن که حرفاو طعنه هاتون تحمل کنن و جوابتون ندن

 اش حبس کرد نهینفس دختر را در س نشیسنگ ی هیسمتش خم شدو سا یکم یکسر

دن ول نکر ابونیوضع وسط خ نیکه شمارو با ا کنمیازشون تشکر م کنمیکه م یکار نیاول رونیدر که برم ب نیا از

.سپس . یصدرت به رخم نکش یو صعه  یجوابم ند ینطوریا کهیکه د چونمیپیگوشت م یخونه حساب می..بعد که رقت

  دیزد و خودش عقب کش یا روزمندانهیلبخندپ

 کرد و گفتصدا آزاد  ینفسش را ب پگاه

 یباش ریسخت گ نقدریا کردمی...فکر نم یحساس یلیخ

  هبیزن غر هی یحواسم بره پ یشیها خوبه ؟تو ناراحت نم بهیباشم؟خودت بگو ؟به غر یزنم حساس نباشم رو ک رو

 یصحنه ا نیشاهد همچ نکهیچه برسد به ا کردیموضوع هم شکنجه اش م نیفکر به ا یچپ نگاهش کرد ...حت چپ

 باشد ..

 کرد  یآهسته ا یخنده  یکسر

 ...پس سکوت کن بذار کا ر خودمو بکنم ... ی...خودتم دوست نداریدید

 شد یو قانون یشرع زیکه همه چ یهاتو بذار وقت تینشده ...خواهشا حساس یقانون یچیه هنوز
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او  دانستیو هنوز نم زدیشدن م یداشت ..حرف از قانون یاالتیکج شد ...دخترک چه خ یلب کسر ی گوشه

نبود  روزیمتعلق به امروز و د تیحس مالک نیشود ..ا کیشر یدختر را باکس نیا ستیمدتهاست که حاضر ن

 خانه نقل مکان نکرده بودند  نیکه هنوز به ا یبه زمان گشتی..برم

 

ه پگا یشد وارد شد..لبهاو همراهانش کالفه  ضیمر نیاز دست ا یکه حساب یو همزمان با دکتر نایاتاق باز شد و م در

 دیپرس یزیهول زده خودش را به تخت رساند و قبل از هر چ نایدلهره به خنده باز شد ..م یقیبعد از دقا

 تو ؟ یشد ی...چ یاله رمیبم

  دیلبخند زنان پرس پگاه

 ؟ یدیاز کجا فهم تو

 دست او را در دست گرفت و فشرد  نایم

دست او را باال آورد و کف دستش را  نایبه جلو برداشت و م یقدم ی...کسر دیعقب کش دهیترس نایدر آمد و م آخش

 کرد  یوارس

  نیبب نویاوه ...ا اوه

 دیدست او و صورتش چرخاند و پرس نینگاهش را ب یکسر

 خونه یایب یجور نیهم یخواستی..م یگینم یزیپس چ چرا

 آنها شده بود کنجکاو جلو رفت و گفت یجوان که متوجه گفتگو دکتر

 دیدیم اجازه

 انداخت و گفت  یعقب رفتند و دکتر دستش را نگاه یقدم نایوم یکسر

 پانسمان بشه  دیبا

 تحمل کند جز خودش دیرا با یکه چه درد دانستیکس نم چیشد ...ه زانیآو شیلبها
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سپرد و از اتاق خارج  نایرا به م لیگذاشت ... وسا رونیرا ب لشیرفت و دکتر مجدد وسا شیبرا یچشم غره ا یکسر

...دکتر را مقابل چشمان  کردیو کامل م دادیتطابق م دیشنیجوان م یاطالعاتش را با آنچه از دکتر سرمد دیشد ...با

 یبه نقطه ا رهیخ  دادیرا متفکر باال م شی یابروهاهم  یو مشغول گفتگو شد .هر از گاه دیکش یاحمد گوشه ا

بود و تمام  دهیکم کاست پاسخ داد و هر آنچه را با چشم د ی...محراب هم تمام سواالتش را ب زدیم یوم حرفنامعل

 یگفتگو و سوال و جواب کردن دست محراب را به گرم یقیبعد از دقا تیاو گذاشت در نها اریرا در اخت اتشیحدس

ه هم از گفت انیم نیکمک کرد تا پالتو و کفشش را بپوشد ..در ا نایکرد ..م یاورا راه یتشکر و خداحافظ بافشرد و 

بااو تماس گرفته و  یبه شکل اتفاق نایم ایمحراب متوجه تصادف او شده است ..گو قیکه از طر دیفهم نایم یها

...هم از عتاب و ختاب  شدیمحسوب م شیبرا ینعمت نایشده...هرچه که بود حضور م ییمحراب مجبور به پاسخ گو

شود  دیو سرخ و سف ردینشست و برخاست از او کمک بگ ینبود به برا یازین کریکرده بود و هم د داینجات پ یسرک

 بود . یکاف دیکشیرا به رخش م اراتشیو اخت کردینشده زنم زنم م یچیقدر که هنوز ه نی..هم

 را گرفت و گفت .  شیبازو ریز نایم

 یمن گفتم تو گوشت لم انداخت ی..هرچ یتو گوش نداد یه دیرسیم جهیپسره به نت نیمن گفتم آخرش تو و ا یه

 آخرش حرف من شد یدی...د

 و گفت دیکش یزنان قدم اول را برداشت و از دردصورتش را جمع کرد ...آه سوزناک لنگ

 هیچ ؟منظورتیکه چ حاال

 دستش را دور کمر او محکم تر کرد و گفت یحلقه  نایم

چرت و  و کمتر لمایف نیا یپا نیتو سرم که کم بش یزدیمدام م ادتهی... یاعتماد کنگفتم که بهم  نوی...ا گهید یچیه

 بود قتی...ثابت شد بهت چرت و پرت نبود ..همش حق دنید لمیف ی جهینت نمیا ایپرت بگو ...ب

 ؟یشد ی؟راضیبابا تو خوب آره

 شدم  یراض دیغلط کردم شا یبگ اگه

 نگاهش کرد و گفت یچپ چپ پگاه

 ... یشیپررو م یدار گهید
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 از موضع قدرت گفت نایم

 که نرفته  ادتیمنه  رهیها ...کارت گ نیزم یبخور کنمیم ولت

 کنهیکارت م یچ یکسر نیکن بب ول

 کرد و گفت  یزیر یخنده  نایم

ناب عاشقانه  یصحنه  هیوسط ماهم  نی...ارتتیگیم ادیهم دلش بخواد..من ولت کنم خودش با آغوش باز م یلیخ

 ..وسط اتاق ....دو دلداده ...دو مرغ عاشق..ی...تو وکسر دهیم یکه  چه حال ی...وا شهیم بمونیالبته بدون سانسور نص

 زد  شیخنده اش گرفت و صدا یبه زور جلو پگاه

 ؟ نایم

 شده  یزی..چ جانم

 یمنحرف یلیخ

 شهیبازم حرف من م ینیجا ولت کنم بب نیهم یخوای...حواست هست ...م یزنیتهمت م یدار بازم

 شو  ساکت

 شهینم  

  دیدر چهار چوب در پرس یو کسر ستادیصاف ا نایاتاق که باز شد م در

  دیخواینم کمک

 گفت  عیسر پگاه

  تونمینه ..خودم م نه

 گرفت و کنار گوشش گفت یشگونیاز پشت کمرش ن نایم

 نگو .... چرت
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متکبرانه از او رو گرفت و احمد  ناین از اتاق احمد منتظرشان بود ...م رویو دم نزد ..ب دیرا به جان خر نایم شگونین

و  یعقب و کسر یصندل یو پگاه رو نایم ریرا ه افتاد ...تمام طول مس هیگرفت و با اخم جلوتر از بق یاز کسر چییسو

 ردو بدل نشد .. نشانیب یحرف خاص یجز چند کالم متعارف و معمول بایاحمد جلو بودند و تقر

ا شام تعارفش کرد ام ی... پگاه براکیکمک کرد و پگاه را تا باال برد ..شب  بود و هوا تار نای...م ستادندیبرج ا مقابل

 گقت  یبچه ها داد و برگشت ...کسر لینکرد و از همان مقابل در او را تحو ناقبولیم

 برسونمتون .. دیصبر کن الاقل

و ت دیپرس یزد .کسر رونیب یزمان احمد از آپارتمان کسر نیور حرکت کرد در همکردو سمت آسانس یتشکر نایم

 کجا؟

رد و ک نایبه م یفردا ..هنوز در آسانسور کامل بسته نشده بود که احمد اشاره ا یاش باشه برا هیبرم ...بق گهید شبه

 دست داد و وارد آسانسور شد .. یدر گذاشت و او با کسر نیرا ب شیبااکراه پا نایم

ز تا به محض با کردیم یبود و لحظه شمار ستادهیقدم جلوتر از احمدا کی خیو س نهیدست به س نایآسانسور م داخل

از پشت سر  طنتیشده بود نجات دهد ..احمد با ش جادیکه ا ینیسنگ یو خودش را از فضا دیبپر رونیشدن در ب

لحظات  نیاز ناب تر یکیدختر  نیسکوت ا عاخودش جشن گرفته بود.قط یو  برا نظر داشت ریرفتار معذب او را ز

 نرویگرفت ...هنوز قدمش را کامل ب ینفس نای..در باز شد و م کردیذهنش ثبت م یدر صفحه  دیبود که با یخیتار

 کرد رشینبرده بود که احمد غافلگ

 رسو نمتون  یم

 سرد انداخت و گفت یاو نگاه یپا ریبا اخم برگشت وبه ز نایم

 راه افتاد و او را پشت سرش جا گذاشت  ی...به سمت در اصل رمی..خودم م ممنون

  

 کند  میرا با او تنظ شیکرد قدم ها یاحمد سع 

  دیایکنارو بامن ب دیبذار یخطرناکه ..لجباز شبه

  زبان به دهان گرفت و گفت یول یخطر ناک تر یتو از هر خطر ناک دیبگو خواستیم دلش
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 ...من بلدم از خودم مواظبت کنم  دیی...بفرما دینکرده نگران من باش الزم

 راهش را سد کرد ستادوعمالیقدم بلند برداشت ..... مقابلش ا کیبرج خارج شدند احمد  یدر اصل از

 طلبکار نگاهش کرد  نایم

 سوارشو ..لج نکن  ای..ب خورمتیس نم نتر

 زد و گفت  یداشت واال....احمد پوزخند یینخورده مهمان شده بود ..عجب رو ییغضبناک نگاهش کرد .چا نایم

 ؟یدونستیم یبد اخم یلیخ

 به تمسخر باال رفت  نایلب م ی گوشه

 دیباش ریبد اخم هم مس نیبا ا دیدار یاصرار وچه

خانم ..نگرانم  ستیدر کا ن یاقیشلوار خوش دوختش برد و خونسرد گفت:قطعا اشت بیدستش را داخل ج کی احمد

دست خفاش شب شده و  ریاس یبخونم دختر جوون یاجتماع یو شبکه ها دی..دوست ندارم فردا پس فردا تو جرا

 من بمونه یعذاب وجدانش برا

  د؟یبه رخم بکش تونیرانندگ دیخوایم ای دینگران واقعا

 و گفت دیمنتظر نگاهش کرد تا خنده اش ته کش نایکرد و سرش را رو به آسمان گرفت ..م یقشنگ یخنده  احمد

حاضرم  یازتون ندارم ول یانتخاب کنم ... واقعا نگرانم خانم..هرچند دل خوش یزمان مناسب تر تونمیاون کار م یبرا

کرده بود و درست  جادیرا ا ییبایز ینوران یاطراف برج فضا ی..چراغ هادیاخمتون تحمل کنم تا سالم به مقصد برس

 یزیتکان ر نایمرد نشسته بود ...ته دل م یآراسته  وصورت خوش تراش  یشب رو یکیاز چراغ ها در تار یکینور

 مقابلش اشاره کرد  ی رهیخورد ..لب و دهان خوش فرم مرد جوان حرکت کرد و به دختره خ

 طرفه.. نیا نمیخانم ...ماش کنمیم خواهش

 دیشد ...چطور سد محکم مقاومتش شکسته بود؟ ..خودش هم نفهم دهیدنبال مرد کش اریاخت یدخترب یها قدم

مرد جوان بود ..تمام هوش و  ینیبدور از خود ب یبود رفتارها تیحائض اهم شیبرا طیکه در آن شرا یزی..تنها چ

 یوامروز کیش اریرا به مرد مقابلش ...چهار شانه و قد بلند بود ..بس شیداد و چشمها شیحواسش را به چشمها
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را لعنت  طانی..چشمش را بست و در دلش ش داشتیمحکم و استوار بر م یلیرا خ شیبود و قدم ها دهیاس پوشلب

راه انداخته بود ...عقلش  یباز یو امروز دلش باز زدیم ریمرد را بات نیا ی هیسا روزیکرد ...چه مرگش شده بود ...تاد

ب نقطه عق نیکرد خودش را قانع کند و از هم یبدنش به فرمانش نبودند ..سع یاز اعضا کی چیه راکجا رفته بود و چ

صاحبش هرز نرود  یاجازه  یتا ب دیکشیافسارش را م دید ..با دایم یشرویپ یبه احساسش اجازه  دیگرد بزند ..نبا

 نشسته بود ... جلو یصندل یو رو ودکرده ب شیرا برا نیاحمد در ماش دیایاما مگر دست خودش بود تا به خودش ب

 

 دیاربیم یرنگش نگران ی..از چشمان عسل دیکش شیپا یآورد و رو ییپتو شیبرا ایکاناپه نشست و پر یرو پگاه

لب کاناپه نشست و سرش را در  یاو باز کرد ..پر دنیدر آغوش کش یخواهرش زد و دستش را برا یبرا ی..لبخند

 او فرو برد .. ی نهیس

 و دستش را  نوازشگرپشت کمرش حرکت داد دیسر اورا در آغوش کش پگاه

 بغض آلود گفت ایپر

 چقدر نذر و دونهیدل تو دلم نبود ..فقط خدا م گهیزنگ زد خونه د یکسر یسرت اومده باشه ..از وقت ییبال دمیترس

  نمتیکردم دوباره سالم بب ازین

 خواهرش نشاند و گفت  یموها یرو یزیر یبوسه  پگاه

 یکردیخودت ناراحت م دی..چرا با ستین یمهم یزینگفت چ ی...مگه کسر یکرد تیخودتو اذ خودیب

 او جابجا کرد  ی نهیس یسرش را رو یکم

 رمیمیمن م ادیسرت ب یینکرده بال ییوقت خدا هیندارم ...اگه  یتو کس ریغ منکه

 به پشت اوزد  یآروم یشد و ضربه  کیپگاه بهم نزد یابروها

 و تو  دونمیمن م یحرف از مردن بزن گهیبار د هی... یحرف زد نیبارت باشه ا نیآخر

 را باال آورد و چشمان نمناکش را به صورت او دوخت  سرش

 حرفا نزنم  نیتامنم قول بدم از ا یمواظب خودت باش شتریقول بده ب تو
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 لب پگاه نشست ..صورت خواهرش را با دست قاب گرفت و گفت یرو یبه نرم ی لبخند

 هان؟ یکن یگرو کش یگرفت ادی یک ...از طونیش نمتیبب

 زد و مهربان گفت یپلک ایپر

 اال خودت  یدیم تیاهم زی...به همه کس و همه چ یستیتو به فکر خودت ن دمیفهم یوقت از

 نگاهش کرد  زیهم نشست و ر یپگاه رو یلبها

 نمی؟بگو بب یدیراجع به من فهم یچ گهید

نشست که مدت ها بود از نگاه کردنش هراس  ییجا یشد و رو دهیکش نییسرکشاته و ناخواسته پا ایپر نگاه

 تر شد و گفت قیداشت...پگاه دق

 تو سرته؟ ی..چ نمیبزن بب حرف

 و گفت  دیکش ریبه سرعت نگاهش را ز ایپر

 نگم  شهیم

 به صورت او وارد کر د یگفت و با دودست فشار کم یمحکم ی نه

 لب زد  ایپر
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 :خب؟ دیکه مامان برات گرفته بود ....نفس پگاه حبس شد و مردد پرس یگردنبند

 افتاد  نییپگاه پا یاو جدا کرد و کامل نشست..دستها ی نهیآرام سرش را از س ایپر

 درسته؟ ارمیدوستام کم ن یکه من جلو یدیگردنبند خر انایتولد ک یبرا یآره؟رفت شیخاطر من فروخت به

 ؟یگیم هیچ اتیچرند نیگفته ؟ا زارویچ نیا یک 

چقدر دوستش  ادمهی..خوب  یکردی..تو اونو از خودت جدا نم دمینگفته ..خودم فهم یزیهم چ ی..کس ستین چرند

بود با  انایکه تو گردن ک ینبود ...گردنبد یا دهیچیپ ی...معادله  دمشیتو گردنت ند گهید انایاما بعد تولد ک یداشت

 ... یبود دهیپول فروش همون گردنبند خر

 لب زد  پگاه

 تو یگیم یچ

 تو به خاطر من چقدر دونمی..م فهممیم زارویچ یلی..خ ستمیازتو باشم اما بچه ن کتریکوچ دینرو خواهر من ..شا طفره

جبران کنم ..اگه  اتیخوب یروز همه  هی خوامی..م یمواظب خودت باش یبهم قول بد دیبا نمیهم یبرا یکرد یفداکار

 ... تونمیکه نم ینباش

 پگاه از هم فاصله گرفت  یلبها

  هستم

 از صورت خواهر بزرگش گرفت یزیر یبه خنده باز شد و بوسه  شیهم زمان با لب ها ایمهربان پر چشمان

 

 

 به سمت آسانسور اشاره کرد و گفت  یه شد ...کسر ادیپ نیغذار را در دست و گرفت و از ماش یها لونینا انایک
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 دیتکان داد وپرس شیبرا یسر انای..ک امیبرو تا من ب تو

 ؟یخوریهم با ما شام م تو

 اوبود نیذره ب ریخوردزیدختر...کارش درآمده بود ..جم م نیا یها طنتیزد ..امان از ش شیبرا یلبخند بانمک یکسر

 تر شد و گفت ضیمن بعد..خنده اش عر

 برو ..تا بعد  فعال

 گفت  گوشانهیزد و باز شیبرا یچشمک انایک

 .. یخوریبا م پس

 و سمت آسانسور پاتندکرد دیپر رونیب نیخنده کنان ا ز ماش نایبرداشت و ک زیسمتش خ یبه شوخ یکسر

 یرا چرخاند و دستش رو چییمقابل به خودش انداخت ولبخندش را تکرار کرد ...سو نهیاز آ ینگاه ی...کسر  

گوشش را نوازش داد ...سرش  یفیضع هینداده بود که ملود نییرا پا رهینشست ..هنوز دستگ نیماش ی رهیدستگ

افتاده بود    شیپالتو بیتکان داد ..حتما از ج ی...سر دیعقب د یصندل یپگاه را رو یو گوش دیسمت صدا چرخ

برداشت ...صحفه اش هنوز روشن بود  یرا از صندل ی..دست دراز کرد و گوش دیپشت عقب کش یخودش را تا صندل

 را باال یرا ه متوقف کرد ...گوش ی انهیدستش را م ییتش سردهد که اسم آشناک بیرا داخل ج ی...قصد داشت گوش

صحفه چشمش را زد  یدر باال یکرد ...اسم منصور یریشدن صحفه جلوگ اموشگرفت و با اشاره انگشت از خ

 هارا باز کرد .. امیپ یصفحه  اریاخت یاش فشرده شد و ب نهیدرون س یزی...چ

نه پشت وگر یریگیو سفت هاتو م فرستمیکه برات م یبه آدرس یایتنها م ی...عاقل باش یدار شمیسفته پ ونیلیم ده

 .. وی..فردا ساعت ده صبح ..کافه موس یدیسفته هاتم د یدیگوشتو د

با وجود سفته ها قصد داشت پگاه  نکهیقابش در آمد... ..از فکر ا ریج ریج یرا چنان در دستش فشرد که صدا یگوش

اش برجسته شده بود  هیقیش یش به جوش آمده بود ...حرارت مغزش باال زده بودو تمام رگهاکند خون دیرا تهد

  دیلب غر ریافتاد و ز نیی...دستش پا

و نه تعارف  انایشد ..نه اصرار ک ادهیسر داد و پ بشیرا داخل ج ی...حرص کرده گوشرتیغ ی...لجن ب کنمیم تیحال

باهزار ادا و اطفار گرفته  بودتا  انایکه ک یکدام نتوانست مجبورش کند که شام را کنار آنها بماند ...شام چیپگاه ...ه

 یسهم غذا یبود که حت ختهیبهم ر یبود ...اعصابش به حد دهکنار هم باشند...نخورده زهرمارش ش یشب را همگ
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مردک را از سر  نیشر ا شهیهم یبار برا کی دیگذاشت...با خچالیخودش را نتوانست بخورد و دربست آن را داخل 

و  کردیباز م یگوش ی...هر بار که صفحه دیشب مثل مرغ سر کنده راه رفت و نقشه کش یها مهی...تا ن کردیپگاه کم م

ودش ب دهیکه د ی...اگر همان بار اول ی...مردک عوضکردیم دایخفه کردن مردک پ یبرا یشتریب تیقابل دیدیرا م امیپ

 خواستیقبل هم فقط به خاطر پگاه کوتاه آمده بود ..اگر م ی..دفعه دیرسینم نجایکار به ا شدینم الشیخ یب

د ..دلش ش مانیدارد پش ازیکار ن نیا یپگاه برا تیکافکرکرد که به ش نیهربار به ا یدهد ول شیگوش مال توانستیم

 مکان ها باز شود.. یلیاو به خ یپا خواستینم

 

بودش ..آن هم  دهیند شتریبار ب کیباال وارد کافه شد ...از همان مقابل در چشم گرداند ... یمحکم و سر ییگام ها با

 واریکنار د یدونفره مرد زیم کیکافه پشت  ینحسش را به خاطر داشت .انتها یو روشن شب ..اما چهره  کیدر تار

رد براندازش ک یشتریکرد ..بادقت ب زیبود ...چشم ر رهیخ زیمدر وسط  یکرده بود و به نقطه ا زیم لیرا حا شیدستها

که او نشسته بود  یگاهیباصالبتش را سمت جا یصفت...قدم ها یو تا مطمعن شود خودش است ...همان مردک ب

 کردیم که نگرانش یزی..تنها چ دیدیترس و اضطراب نم یبرا یلیدل نیبنابرا کردی..اعتماد به نفسش کوالک م دیکش

از  یسراغ چیخود امانت نگه داشته بود .و دختر هم ه شیرا پ یود ..از شب قبل گوشب انیجر نیپگاه باا ردبرخو

 یازمج یبا فضا ها یخوب یرابطه  یلیبود که خ ییاز آن دسته دخترها دیخسته بود وشا دیهمراهش نگرفته بود ..شا

 نیا دنی..د دیرنگ از رخش پر ی..به آن دیکش باالرا  ینگاه منصور نشیسنگ ی هیو سا ستادیا زیندارند ...مقابل م

بهم دوخته شده بودند و  ایگو شیهم داشت ..لبها دنیترس یکه از او داشت جا یمکان با سابقه ا نیمرد جوان ..در ا

 زد و گفت یپوزخند یشد ..کسر زیخ می..ن گرفتندیبودند که ازاو فرمان م شیتنها پاها

 نه؟  یمن نداشت دنید توقع

 اش را چنگ زد و گفت  یتدس فیبلند شد و ک کامل

 ندارم  یبا شما حرف من

 خونسرد گفت  یلیاشاره کرد و خ یبادست به صندل یکسر

 لطفا ..من حرف دارم  دینیبش

 و به اجبار نشست و گفت  دینگاه خصمانه اش را دز یمنصور
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 خودش فرستاده  یو تورو به جا دهیخودش گذاشت .نکنه ترس پس

 نظر گرفتن او گفت ریقالب کرد و باز زیم یرا رو شیمستقر شده بود دستها شیکه تازه سر جا یکسر

 نه خانم محتشم  ییبترسه تو دیکه با ی؟جالبه ..اون ترس

  نمکیکارو نم نیو ا دمینم لیتحو یخودش سفته هارو به کس رینکردم که بخوام بترسم .گفته بودم غ یکار من

 یکنیم

 چپ چپ نگاهش کرد  یمنصور

  ینکیم دیتهد

 شد انینما یکسر لبخند

  گمیبه زبون خوش م دارم

 ومد؟یچرا ن خودش

 نذاشتم .. من

 بهت اعتماد کنم؟  دیچرا با ؟اصالیکارش یچ یبگ شهیم

 دیباال کش اویو نگاهش را تا چشمها دیجلو کش یکم زیم یمطمعن خودش را رو یلیخ یکسر

 کن شوهرشم فکر

 زد و گفت  یتلخند یمنصور

 کس و کار بود  ی..تااون  جاکه خبر داشتم اون دختر ب مزخرفه

 دیکتک جانانه مهمان کند..غر کیمرد را به  نیا خواستیحرف منقبض شد ..دلش م نیازا یکسر فک

..اون دختر کس و کار داره ...خوبشم داره ..دست از پا یکه چشم طمع به ناموس مردم دار ینامرد یکس و کار تو یب 

  تهیانداخت حال یکه عرب ن فرستمتیم ییجا یخطا کن
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 خودش را نباخت و گفت یمنصور

  کنمینم باور

مجبور  یبه جرم سوءقصد و هتک حرمت فرستادمت گوشه زندون آب خنک خورد ی..وقت یکه باور کن یمجبور

 یباور کن یشیم

 هان ؟با کدوم مدرک ؟ یثابت کن یخوایم یچطور 

و  دیکش رونیرا ب یکتش کرد وکارت بیاز و بردارد دست درج آنکه چشم یشد ..ب دهیکش یلب کسر ی گوشه

و مات  دیپلکش پر یکارت افتاد ..لحظه ا یباچشم حرکات دست او را دنبال کرد و رو یمقابلش گذاشت ..منصور

 بشیو داخل ج دیکارت کش گشتکش آمد و با ان شتریهم از حرکت او ب یکسر یکارت شد ..خنده  یرو ینوشته 

 گذاشت

لنگ ترحم بر پ دمید یول رمیراحت پول بدم و سفته هارو بگ یلیخ تونستمی...م یطرف یکنم دستت اومد با ک فکر

 بود بر گوسفندان ... یدندان ستم کار زیت

 شدیم دهیدر صورتش د دیاز ترس و ترد یکرد ..رد رییهم زمان تغ یو نگاه منصور لحن

 یسوءاستفاده کن تتیاز موقع یتونینم تو

 شد .. نهیاش را داد و دست به س هیتک یکسر

پول  یو به بهونه  یانگشت روشون گذاشت یکه به جرم ندار ییراحت آمار کسا یلیخ تونمیچرا ..م سوءاستفاده

 یحال و در دیرا باال کش شیکنن ..بعد لب ها تی...بعد ازشون بخوام که از تو شکا ارمیرادرب یازشون سوءاستفاده کرد

 گفتن داشته یبرا ییاونم حرفا دی.شا ادیزنتم بگم ب هادامه داد اصال چطور کردیکه انگشتانش را بند چانه اش م

کنم ..هم  تیبه جرم سوءقصد ازت شکا تونمیم یادامه داد...حت یگشاد شد ..کسر یمنصور یباشه...چشم ها

 مدرکش دارم هم شاهدش 

 لب زد  یمنصور

  یندار

 گفت  مصمم
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 ارنیکه سوءقصد انجام گرفته رو برام ب ییابونهایخ یمداربسته  یها نیدورب لمیدرخواست بدم تا ف هیقا ..کافاتفا چرا

 نه ای یانکار کن یتونیبازم م نمیبب خوامی..م انی..شاهد هام که که هرجا بگم م

  دیدرمانده از قدرت و نفوذ او پرس یمنصور

  یخوایم یمن چ از

 مندانه نگاهش کرد  روزیپ یکسر

 نیشرتو از سرش کم کن ..فکرکن همچ شهیهم ی..بعد برا ادیخانم محتشم رد کن ب یشد ...اول سفته ها نیا آهان

 ...مفهوم شد یدینشن تیتو زندگ یاسم

 اش کرد و چند برگه کاغذ را مقابل او هل داد یدست فیسکوت دست داخل ک یبعد لحظات یمنصور

خم  زیم یآخر رو یگذاشت وبلند شد ..لحظه  بشیو برداشت ...آن ها را داخل ج دیکش خونسرد سفته هارا یکسر

 نگه داشت و آهسته گفت  یصورت منصور کیشد و سرش را نزد

رو هوا ...پس حواست به کارات باشه که حواسم بهت  رنیگفتم ...اراده کنم خودتو و دم دستگاهت م ینره چ ادتی

 هست 

از او فاصله گرفت ...داخل  یکنار آمد و بدون خداحافظ زیازپشت م یدر سکوت و خشم نگاهش کرد ..کسر یمنصور

راحت شد ...همان شب قبل بعد  الشیو از بابت سفته ها خ دیکش بشیج ی...دستش را رو دیکش ینفس راحت نیماش

به  لیباشد وامروز حدسش تبد امیپ نیها و ا دسوءقص نیب یربط دیبود که با دهیرس جهینت نیفکر کردن به ا یاز کل

را  شفیرفت سراغ پدرش و تکل یراست م کی دیبا یکار داشت بعداز منصور یشده بود ..استارت زد ..امروز کل نیقی

 کردیحس م گذشتی...هر روز که م چیکه ه دیازدواج با پگاه نداشت ..ترد یبرا یدیترد چی...ه کردیم کسرهیبااو 

...اورا  یو دوست داشتن نیریش یتی...مالک شودیم شتریب تشیو احساس مالک ردیگیم یشتریارتفاع ب واعالقه اش به 

قلبش را متعلق  یفکرو ذهنش را و تمام یمحدوده  نیشتریزمان ب نیدختر در کمتر نی..با تمام وجود ...ا خواستیم

ا در همه ر ایاما آنقدر راحت دل باخته بود که گو باشد یراحت نیدلباختن به هم کردیباور نم یبه خود کرده بود ....روز

 تتوانسیقلبش به دست او بود و م دی..به خودش که آمده بود او قلبش را تصاحب کرده بود .اکنون کل دیدیخواب م

 واردش شود .  یگریآسانتر از هر زمان د
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 درهم گفت  یا افهیرا ماساژ داد و با ق شیبا دست سر زانو جالل

  یشیدختر خوشبخت نم نی...بفهم ..تو با ا خورهیدختر به درد تو نم نیا گمیپسر ...م یدینم حرف گوش چرا

 دیحرص کرده غر یکسر

 برام تا سند حرفتون بشه دیاریقانع کننده ب لیدل هی؟ چرا

  ادیاز  یباالتر از ......نفس گرفت ..حت ی...چه سند خواستیتکان داد ..پسرش از او سند م یدرمانده سر جالل

 پسر.... یینایبهتر از ا قیهم عاجز بود تو ال شیآور

؟کدوومش ؟کدوومش  یبشمار شهیخودم و خانواده ام نم یبانک یچون تعداد صفرا ای... یی...چون پدرم شما چرا

 ستیپول ن زیمدت به من خواهرم داده رابه مابده...همه چ نیکه ا یآرامش ای.. رهیدختر بگ نینجابت ا یجا تونهیم

  دیکمتر مخالفت کن دویبفهم نویمن ...لطفا شما ا پدر

 چشم بست و گفت  جالل

اد کن کم به من اعتم هیبه زبون آورد .. شهیکه نم زی...آخه همه چ دیشی..گفتم باهم خوشبخت نم ستین بینج نگفتم

 خوامی..من بد تو رو نم

 زد یپوزخند مسخره ا یکسر

  دیکنیمخالفت م یلیدل چیه یاما حاال ب دیمخالف دیکه از مهتاب خورد یشیبه خاطر ن کردمیقبال فکر م جالبه

  دیتک پسرش بگو یرا برا لشیدل توانستیکاش م یجالل بلند شد ...ا ی نهیاز س یسوز ناک آه

 ...شک نکن  شهیدختر از مهتاب هم بدتر م نیا افتهیب پاش

 را کنترل کرد و گفت یصدا یبلند یدر حال انفجار بود ...به سخت یکسر یها رگیرگ ها و مو تمام

د جالل که باال آم زیبعد ....نگاه ت یکه گفتم ...دفعه  هیبار آخر نی...ا دیکن سهیپگاه با مهتاب مقا دیحق ندار شما

 دیرا بر شیصدا یکسر

 تکان داد و گفت یمتاسف سر جالل
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 یستیمیمنم وا ی..بخاطرش تو رو خوبه

 مورد بشه یدوست ندارم راجع بهش قضاوت ب فقط

بود که او  ییها زیچ یو نجابت او واقف بود ول یجالل دردناک تر از قبل تکرار شد ...بهتر از پسرش به پاک آه

 خبر بود ...قرار هم نبود خبر دار شود  یو پسرش ب دانستیم

 یمنصرف کردن او از چله  یبود که برا یریت نیآخر نینداره ...ا تیاهم یکه قبال ازدواج کرده برات ذره ا ینیا

 کمانش پرتاب کرد 

 گرفت تا بر اعصابش مسلط شود یاو نفس یتفاوت به گفته  یب یکسر

مدتم به خاطر خواست  نینبودن .دوما پسره کال نرمال نبوده و ا میعقد محضر یکوتاه مدت بوده ...حت ینامزد هی اوال

با  خوامیبوده و چطور گذشته ..من م یگذشته اش چ ستینمنم اصال مهم  یبودن ...برا غهیص تهیپدر بزرگش فرمال

 کنم نه با گذشتش یخودش زندگ

 زانو زد و بلند شد یرو یهم شده بود دست شتریب شیکه درد پا جالل

  ینش مونیپش دوارمی...فقط ام باشه

 نشست  یلب کسر یرو یجرو بحث لبخند محو یاز کل بعد

 ؟ نیایعقد که م یبرا

 قدم برداشت و گفت  زشیسمت م جالل

  کنمیم یسع

 تر گفت میمال یکسر

 نداره ها؟ ییصفا چیمراسم ه دیاشی؟شما ن دیپسرتون سر افراز کن دیخواینم

بر  ایروزها دن نی..اما ا ندیبب یکه او را در لباس داماد یروز را داشت ...روز نیا یزد ..چقدر آرزو یلبخند زورک جالل

 یو با همه  دیایکه قرار بود ب یدختر شود ...دختر نیپسرش عاشق ا یروز ردکی..باور نمدیچرخیوفق مرادش نم

 دقش شود... ی نهیآِ شیها یخوب
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  امیم

 دیذاریچشم براهم نم دونستمیتر شد ...م قیعم یکسر لبخند

 تو سرش اکو شد  رسهیآدم به آدم م یول رسهیکوه به کوه نم یخودش را جابجا کرد ...جمله  یصندل یرو جالل

 پسر جان  یبش خوشبخت

  ممنون

 ؟ یمحضر گرفت نامه

  شگاهیآزما یمحضر و برگه  یدنبال کارا رمیم نجایا از

 پس روز و ساعت محضر برام بفرست  باشه

  حتما

 و آرزو به دل نمونه  رهی؟عروست دوست نداره مراسم بگ یریجشن بگ یخواینم

 سرحال تر از قبل سرش را تکان دا د یکسر

عقد  هی ...فعال ستمیدر ارتباط ن یبا کس بایبعد مرگ مامان تقر یدونیره که بخواد دعوت کنه منم که مندا یکس پگاه

 بردمش مسافرت و از دلش در آوردم دیتا بعد ..شا میریگیساده م یمحضر

بگم ..هر طور  یباز شد و گفت چ یکمرنگ یمحزون پسرش را نگاه کرد ...در کار خدا مانده بود ...لبش به خنده  جالل

 صالحتونه 

 کنه  تتونیبودم اذ دهیوقت بود ند یلیدردتون چطوره ؟خ پا

 دار زد یلبخند معن جالل

 کهنیفراموش کرده بودم اما مثل ا زارویچ یلی...کال خ کنهیکه حاال م کردینم تمیاذ زایچ یلیوقت بود که خ یلیخ

 کنه میآور ادیهمه رو باهم  خوادیخدا م

 گرفت و سکوت کرد  دهیپدرش را نشن زیآم هیکالم کنا یکسر
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  دیو به من خبر بد دیبپرس اری...قرار بود از ماز دیگرفته بود یاون عکسارو از ک دینگفت یراست

 زد و گفت  یا مهین ی هیبود تک شیکه دستش به زانو  یدرحال جالل

 از کجا خورده  دیبا پسره معامله کردم که نفهم یجور هیگفت نگران نباش.. اریماز

  دیباال رفت و پرس یکسر یابرو یتا کی

 ؟نگفت؟ یچور چه

 کارش بلده نگران نباش ینگفت ول اتشییجز

  دیاعتماد دار اریماز نیبه ا چقدر

 دستم گرفته یلیخ یتو رفت ی...از وقت ستین یبد ی بچه

ارش ک اریپسره ماز نیا دوارمیباز بشه ...ام شیبه زندگ مانیپسره پ نیا یحواستون باشه پگاه دوست نداره پا فقط

 جمع کنم شهیهم یبرا مانیپ یدرست انجام داده باشه وگرنه مجبورم خودم دست به کار بشم و دست و پا

  هینباش..پسر زرنگ نگران

  دوارمیام 

 

 

 

ن برد ..دخترک مراسم محضر کال دوساعت زما یحلقه و لباس مناسب برا دی...خر دندیروز کامل در بازار چرخ کی

 یرا به خود اختصاص داد...در مقابل اصرار ها دیزمان خر نیکه کمتر کردیم دیدرد سر خر یآنقدر ساده پسند بود وب

 و دیدست کت شلوار سف کیانتخاب کرد و  هساد نگیحلقه ر کی متیحلقه گران ق کی دیبر خر یمبن  یکسر

 نایعروس هم که قرار شد مادر م دیآمد انتخاب کرد .چادر سف یم شیران ها یکتش تا رو یکه بلند دهیپوش

...تمام بازار را گشته  دادینم تیرضا یزیچ چیبود که به ه انایوسط ک نیدهدو ا لیشبه تحو کیزحمتش را بکشد و 

 یگاه زرفت وهرا یم شیخودش انتخاب کند  ..پگاه صبورانه پا به پا یبرا یبود و هنوز هم نتوانسته بود لباس مناسب



 سنگ صبور

 
305 

 

پگاه انجام  ی قهیبه سل شیها دیهم خر ایپر انیم نی..ا گرفتیم یرا با اشاره ا یکسر یاعتراض کردن ها یهم جلو

و لب  یکسر یتوانست با غرغر ها خرهغروب بود که باال یکوچه بود ...دم دما کیهنوز هم اندر خم  انایداده بود و ک

 یبدهد ...برا تیبه همان رضا یبخرد و به جان کندن اتشیدست لباس نه چندان مناسب با روح کی زانیآو یو لوچه ا

 انیکه جر یشدند ...در طول مدت یمبارک کسر بیرفتند و شام را مهمان ج کیرستوران ش کیشام هم به 

 یشام با شام ها نی...اما اتجربه کرده بودند  ادیچند نفره را ز یها و شام ها اتفاق نیشده بود از ا یازدواجشان قطع

به آنها گفت ...از  یزیرا جدا کرد و با چشمک ر ایخودش و پر زیم طنتیباش انایداشت ..ک یفرق اساس کیگذشته 

 زانیعز دیکوتاه مدتتون لذت ببر هیلحظات نامزد نیآخر

 یبرا یزیر یچشم غره  یرا به داندان گرفت ..کسر نشیریلب ز ریپگاه به سرعت رنگ گرفت و سربه ز یها گونه

آقا  کنم چارتیب خوامیباال انداخت و گفت ...امشب م یفاصله گرفت و شانه ا زشانیاز م گوشانهیرفت و او باز انایک

به  دشینثارش کرد واو همانطور که دور م یطونیش یر...کس ینیبیحاال م دمیمنو سفارش م یغذا نی..گرون تر یکسر

 ما شکمو عه گفته باشم ..  یکسر یبه خودت بده ...ا یحال هیکنار و پگاه گفت ...تو هم خجالت بذار 

به صورت او  کیو نزد دیجلو کش زیم یخودش را رو یقرار گرفت کسر ایخودش با پر یدونفر زیکه پشت م نایک 

 گفت 

 باال... رفت اریب سرتو

نگاه کند..حرف  شودیمحرمش م یکه به زود ییاو یدر چهره  دیکشیمحجوبانه سرش را باال گرفت ...خجالت م پگاه

 به نجابتش زد و گفت  ییبایلبخند ز یهم که به خجالتش پرو بال داده بود ..کسر انایک یها

  نجامی...من ا یکنینگاه م کجارو

همه  نینشست ...نفس مرد از کشف ا یصورت کسر یرو یتاب خورده به آرام یبراق و خمار دختر با آن مژه ها نگاه

 حبس شد  ییبایز

 گفت پگاه

 طونهیش یلیبه داد برسه ...خ خدا

 آنکه نگاه از او بردار گفت  یب یکسر

  یدیپدر سوخته ...حاال آرووم شده ..کجاشو د آره



 سنگ صبور

 
306 

 

هم حضور داشته  یکه کسر کردیم یکه در اتاق پرو چه اصرار دیدیبود و م دیدختر آرووم بود ...با نیا یآرووم؟کجا

 شده بود .. الیخی...انقدر اصرارو التماس کرده بود تا ب ندیباشد و لباس را به تن پگاه بب

 آهسته گفت  یکسر

  نمیلباس تو تنت بب ینذاشت چرا

بود؟ .هرچه بود سوالش رنگ از رخسار دختر  دهیپرس یاتفاق ایذهنش را خوانده بود  یعنی... ختیر یهر قلبش

 کرد و گفت  یآرووم یخنده  یپراند...کسر

 گفتم ی...مگه چ هوی دیرنگت پر چرا

 چرخاند و گفت  زیم یاو رو ی رهیمحتاطانه نگاهش را ازترس نگاه خ پگاه

  گوشیو باز طونیاندازه ش کی...به  دیهم یبرادر لنگه  خواهرو

 اش را داد و گفت هی..تک زدیدامن م شتریب طنتشیابروباال انداخت ..فرارچشمان دخترک به ش یکسر

 انایک دینذارم برات...آنوقت با شیلحظه آسا هی دمیسقف بهت قول م هی ریز می..بذار بر ینیمن بب یها طنتیتا ش کو

  یرو سجده کن

اش  نهیس واریرا ببرد ...آنچنان به درو د شیبود که عهد کرده بود آبرو یمصرف صوت یب ی لهیوس کینبود که ... قلب

ببرد  نیرا هم از ب نشانیب یایح یرا بشنود و همان ته مانده  شیهم صدا یکسر دادیکه هرآن احتمال م دیکوبیم

شان زبان جفت توانستیرا سوا کنند ..دورهم که بودند بهتر م زشانیکرده بود که گذاشته بود بچه ها م ی...عجب غلط

 اورندیرا به زبان ن یرا کنترل کند تا هر حرف

 

از قبل رزرو  انایبه سفارش ک نایکه م ییرفت آن هم جا  شگاهیبه آرا ایمکرر پر یوخواهش ها انایو ک نایاصرار م به

 یبود ...از حرف ها یسر کسر ریبه اوضاع و احوال صورت دخترانه اش سرو سامان داد ...همه اش ز یکرده بود وکم

وسط نزده  نیکه ا ناهمیو چه نکند ..م که چه کند استکرده  کتهیگوشش د ریز یمعلوم بود برادرش حساب انایک

 زهایچ نیا یدلش برا ی...کدام دختر گریهم که دختر بود د ایف...تا فرح زاد برود ...پر ندی...منتظر بود بگو دیرقصیم

بود و  هرفت شگاهیهمراهش به آ را نایو احمد هم دعوت داشتند ..م نایم یمراسم عقد خانواده  ی...برا کندیپرواز نم
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 شهیمتفاوت تر از هم یا افهیو ق پیبا ت یکه خارج شدند کسر شگاهیبودند ازآرا دهیدخترها در خانه به خودشان رس

 فتو گ دیکش یکنار دستش سوت نایآمد ..م شیگرفت و به احترامش پ نیاش را از ماش هیتک رینظ یب یلیو استا

محکم به سمتش  یرا که با کام ها یمرد دیچادر سف ریزپگاه از  یکرده ...چشم ها ی...طرف خودکشایب نجارویا

ز گوشش گفت و ا ریدخترانه ز یمتلک نای....م یو مردانگ تیانهمه جذاب ی...دلش ضعف رفت برا دییآمد را پا یشمیپ

 ریرا ز رفتیبرادرش م نیرا که سمت ماش یدختر بانمک نیاو فاصله گرفت ...چند قدم آن طرف تر احمد داخل ماش

 امد و شیچادر پ ریاز ز فشیرا سمت دختر گرفت ..دستان ظر یشده ا نییتز یبایدسته گل ز ینظر گرفت ...کسر

 یبود ..ب بای...ز زدیوقفه دورتادور صورت او را چرخ م یب یکرد ...نگاه کسر یزیگل را از دست او گرفت و تشکرر

 شدیمتعلق به خودش م شهیهم یبرا گریساعت دتا چند  فیموجود ظر نیا یعنی... یو دوست داشتن حیمل تینها

دل جفتشان را  توانستیم یجز خدا چه کس یشده بود ...به راست جادیدر او ا یهمه وابستگ نیو چه وقت ا ی...از ک

 مقطع از زمان آنها را کنار هم قرار دهد ... نیهم نرم کند و در ا یبرا

ز با شیدر را برا یراه افتادند ..کسر نیبه سمت ماش یکسر تگریحما شهیهم یدست ها تیحرف کنار هم با هدا یب

بود  یقلب متالطمش آرامبخش  خوب یبرا  شدیپخش م نیماش نیکه داخل کاب یمیمال کیکرد و او نشست ..موز

را آهسته و  شیدستش فشرد و نفس ها رعطرش تا عمق جانش نفوذ کرد ...دسته گل را د یکه سوار شد بو ی..کسر

 زد و سمتش نشست  یچرخ یداد ..کسر نرویصدا ب یب

  دیکش رونیب ایمردانه اش او را از رو یصدا

 خوبه  حالت

 بدجنس ...خوب بلد بود چطور او را به زبان آورد ی پسره

  بله

  یکن گامین یخواینم

  کردیو تقاضا م بدیفهمیحالش را م یعنیانصاف... یب یا

 سرتقانه گفت یرا بلند کرد و سمت او باال گرفت ..کسر سرش

 نه ...قشنگ تو چشمام نگاه کن.. ینجوریا
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و  دیدر چشمان مرد جوان جه اقیبست و در چشمان او باز کرد...برق اشت یرا لحظه ا شیچشمان شهال دخترک

 لبش نشست .. یرو ییبایلبخند ز

  یبش یا گهیکس د بیخودم نص ری...محال بذارم غ کنمیم داتیپ گردمی..بازم م امیب ایام که به دن گهیبار د صد

 ی...در کل چه جواب بردیم ری...سرش را ز گرفتی...لبش را گاز م دیخندی..م کردی..تشکر م کردیکار م یچ دیبا االن

 دادیبه او م دیبا

 و صاف نشست ... دیجواب هارا در سکوت محجوبانه اش د نیا یهمه  یکسر

  دیپرس نیمب

 ه؟یپسره ک نیا

 دیاحمد رس نیگرفت و به ماش نیجهت نگاه مب نایم

 ست ..چطور؟ یکسر دوست

  رمیازش بگ یحال اساس هی نییبرم پا گهیم طونهی...شکشهیاز چشماش کار م یادیز

از آن شب به بعد چه  نشیخواهر نازن دانستیکه نم نی...مب ندیلبخندش را نب نیهم فشرد تا مب یرا رو شیلبها

 خوردیدر کوزه آبش را م گذاشتیبرادرانه اش را م رتیکرده است ...وگرنه غ دایمرد پ نیبه  ا یاحساس

 نداشته  یمنظور دی..شا ستین ی...پسر بد نینکن مب شلوغ

 نفهمم  زارویچ نیگاگولم ا یمنظور نداشته ...فکر کرد یگیم دادیدرسته قورتت م داشت

 شو ...به خاطر پگاه نه من ..خب؟ الیخ ینکنه داداش ...اصال حق باتو ...باشه ..خواهشا امروز ب خدا

 رفت و سکوت کرد   شیبرا یچشم غره ا نیمب

 به را افتاد گرید نیپشت دو ماش نیمب نیتر از قبل صاف نشست و ماش یراض نایم

درست مثل فرشته  حیمل شیو با آن آرا دیقرآن به دست را نظاره کرد ...در چادر سف فیدخترک ظر ی نهیداخل آ از

سر هردو گرفتند  یآماده کرده بود را باال نایرا که مادر م یکار شده ا دیسف یپارچه  انایو ک ایهاشده بود ...پر
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 یلحظه خنده از رو کیو  زدیم یپر انرژ بیکه امروز عج یینایبود ...م نایم یقند هم به عهد دنیساب  تی...مسئول

 یمتیق و بایز اریبس یسال و بلند قدو آراسته با دسته گل انیم یروع خطبه مردقبل از ش ی...لحظات شدیلبش دور نم

مرد تازه وارد  نیا ینگاه ها  رو ی..همه دیواو را در آغوش کش ستادیبه احترامش ا ی...کسر وستیبه جمعشان پ

گشاده سمت عروس جوانش رفت ..پگاه به احترامش  ییبه پشت پسرش زد و با رو ی..مرد دستدیچرخیم

قولش را داده بود که در مراسم عقدشان حتما حضور  یبود و کسر ینبود ...او پدر کسر یبرخاست..حدسش کار سخت

 دختر داد و گفت  هیدوست داشتن یخواهد داشت ...جالل نگاه شرمنده و البته مهربانش را به چهره 

...تمام اظطرابش را پس زد و مهربان از او  دیپوستش دو ریاز کالم مرد ز ینیدلنش یادخترم ...گرم یباش خوشبخت

اما حضور جالل و رفتار  زدیبه دلش چنگ م یکسر یبود که ترس پس زده شدن از جانب خانواد ه  یتشکر کرد...مدت

آنها با احمد و پدرش  نشست..جالل بعداز شیدر کنار مرد زندگ یشتریب یو با آسودگ ختیمودبانه اش ترسش را ر

وسط جنگ نگاههابود که به راه افتاده بود  نی...خطبه توسط عاقد خوانده شد و ا  ستادیهم دست داد و کنار عاقد ا

 آشنا شده بودند و هر کدام گریکدیکه تازه با  یی...و خانواده ها ایبه پر نی...از مب نایبه پگاه ...از احمد به م ی...از کسر

 کردیبانمکش را دنبال م یو رفتار ها نایکار نبود و تماما م یالسابق ب یهم بودند ...مادر احمد هم کما ف زیدر حال آنال

سوم که خوانده شد جالل  یگاه پسرش حواس او را هم پرت کرده بود ...خطبه  یگاه و ب ی...نگاه ها گری...مادر بود د

بله دادن بسته شد  یراه برا ی مهیگرفت ..دهان پگاه ن شده را مقابل عروسش یخاتم کار یبایز یجلو رفت و جعبه 

 یاومدم ول ریزد و گفت ...درسته د یبرد و جعبه را گرفت ..جالل لبخند پدرانه ا شیو چشم در چشم اودست پ

ل و ...رفتار جال ترمدخ یجواب بد یتونیبه عروس قشنگم بدهکار بودم..حاال م یلفظ ریز هیفراموش نکردم .. فمویوظ

و او را سفت در آغوش  ستدیبه احترام پدرش با گرید کباری یکه در نگاه پگاه داشت سبب شد کسر یرخوبیتاث

گوش  ریبه سمتش رفته باشد ..جالل ز یصادقانه و بدون دلخور نطورینداشت ا ادی...بعد از فوت مادرش  ردیبگ

سربه  یبود ...کسر یچ یاون همه اصرار برا دمیات حرف  نداره پسر...خوشم اومد ...حاال فهم قهیپسرش گفت ...سل

کرده  نیریش یپدرش او را دستخوش غرور یدر گوش یمستقر شد ...حرفها شیاز پدرش کناره گرفت و سر جا ریز

که  یا هبود ..بعد از بله دادن پگاه و ولول یکاف شیگدار به آب نزده است برا یبود ب دهیکه جالل فهم نقدریبود ...هم

داد و  یمردانه ا یپدرش بله  یبا اجازه  یشد ..خطبه که خوانده شد کسر یه انداختند نوبت کسردخترها به را

جعبه حلقه ها را مقابلشان گرفت  نایکنار رفت و م دیسرشان گذاشتند ...پارچه سف یبازهم دختر ها اتاق را رو

 شیپگاه را  که پ یزده  خیو  فی...دست ظر دیکش رونیرا ب قهانتخاب پگاه را باز کرد و حل نگیر  یجعبه  ی....کسر

برخورد سرتاسر وجود پگاه را در  نیاز ا یفیآمده بوددر دستان  گرمش گرفت و حلقه را به دست او کرد ..لرزش خف

انداختن حلقه جلو برد ...پگاه  یبار انگشت خودش را برا نیکج شد و ا یبه لبخند  یلب کسر یبرگرفت ..گوشه 

 یبودند را بدون نگاه در چشمانش در انگشت او فرو برد وبا صدا دهیراکه به اتنخاب خودش خر  ینقره ا یحلقه  
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چادر در دست گرفت و فشار  ریتمام دست او از ز طنتیباش ی...کسر دیکنار کش عیسر انیاطرف کیدست و تبر

و لمس دستان او آرووم و  یکیهمه نزد نیدخترک تکان خورد ...ا نهیبه انگشتانش وارد کرد ...دل در س یآرووم

ش را انگشتان یکرد و حلقه  یدست شیپ یبکشد که کسر رونیخواست دستش را ب اطیقرارش را گرفته بود ..با احت

 کرد و گفت  کیبه او نزد یسرش را کم ی..کسردیرا از حرکت او مک رشیمحکم تر کرد ..نفسش بند رفت و لب ز

 وقت... چی..ه گذرمی.. منم از حقم نم یمال خودم شد یایب نییپا یفراربانو ...باال بر یب فرار

حساب  نیداشته باشد ...با ا یطبع گرم و شوخ نیچن یکسر زدیحدس هم نم یبود ..حت دهیمرد را هرگز ند یرو نیا

 دیکه هست ..با نیمرد از حاال موضعش را مشخص کرده بود و با زبان خودش گفته بودهم نیفاتحه اش خوانده بود ...ا

 ...یاین کنار ببام

 

 کیجلو رفتند و ضمن عرض تبر یکی یکیبه خود گرفت ..مهمانا  یتر یرسم لیاز آن مراسم شکل و شما بعد

واحد آپارتمان لوکس بود ..بعد از  کیجالل هم به عروس و داماد جوان  هیکردند....هد میخودشان را تقد یایهدا

کارش  نیرزرو کرده بود و ا شانیبرا کیش ینبه دعوت جالل شام را مهمان او بودند ...از قبل رستورا یمحضرهم همگ

شده بود کنار گوش احمد گفت  جیپدرش گ یها زیاز سورپرا یکه حساب یامشبش بود ...کسر یها زیته تمام سوپرا

بدهد ...حال که پدرش قصد داشت امشب رزرو کرده بود را کنسل کند و خسارتش را هم  یرا که برا یرستوران

 ...خسارت دادن بهتر از شکستن غرور پدرش بود صد در صد زدیساز ناکوک م دیکند چرا با یپدر شیبرا

 

بختش  یوارد خانه  ایپر زیر یو خنده ها انایو ک نایم یو اشاره ها مایا ریسودابه و ز یشب  با سفارشات مادرانه  آخر

ر جو کیشده بود ... یدچار استرس و نگران اریاخت یخانم شروع به سفارش کرده بود بکه سودابه  یشد ...از لحظه ا

 بدرقه مهمان ها ماند و یمقابل در برا یتجربه اش نکرده بود ...کسر لکه که تا به حا یترس ناشناخته ودلهره از اتفاق

...راه  کردیاش را بدتر م ختهیاوضاع بهم ر ناهمیم یها یباال فرستاد ...دل تو دلش نبود و شوخ نایاو را به همراه م

را  یواحد کسر دیکل طنتیبا ش نای...م زدیرا بوسه م یمجرد یو زندگ گشتیکه آمده بود برم یریداشت از همان مس

بسته بود  خیو تمام تنش  دیلرزیم شیتعارف پاها یدر قفل چرخاند و با دست دخترک مضطرب را هل داد تو ...ب

  دیرفت و پرس شیبرا یچشم غره ا نایرفتن نداشت ...م شیپ الیبود و خ دهیچسب نیجا به زمهمان شی...قدم ها

  گهیخشکت زده پس ...برو تو د چرا
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  دیگشاد شد و پرس نایرا سد کرد ...چشمان م شیراه گلو ینینمناک شد و بغض سنگ چشمانش

 آخه؟ هی...اشکت براچ هویشد  یچ

 را به زبان آورد ... ترسمیم یبهم خورد تا کلمه  یچند بار شیها لب

 آغوش باز کرد و او را در پناه خودش گرفت  نایم

 تو ...هان  یترسیم یچ یفدات شه ...برا نایم یاله

 پنهان کرد و بغض آلود گفت  نایم ی نهیرا در س سرش

م تنها بمونه و نتون ترسمیه باشم ..مظلم کرد یدر حق پر ترسمی...م ترسمی...م نایاشتباه کرده باشم ...م ترسمیم

  شمیدارم ...دارم خفه م یچه حال یدونی...نم نایم یکنم ...وا یبراش کار

چشمش را گرفت  ریاو نگاه کرد ..با انگشت اشک ز یباران یجدا کرد و به چشم ها نهیس یمهربان سرش را از رو نایم

 و گفت 

 نیهم ی..بعد با دست به واحد بغل اشاره کرد و گفت ...پر افتهیب یپر یبرا یاتفاق ستی..قرار ن خودهیترسات ب ی همه

  یهست ی...نگران چ یجاست ...کنار گوشت ...همش دو قدم باهاش فاصله دار

بود که  یکمکم کنه ...تنها مرد تونهیکه م هیجواب بدم فکر کردم اون تنها کس یبه کسر خواستمیم ی...وقت دونمینم

 هی... خواستیم یحام هیبودم که دلم  دهیکش یسخت نقدری.راستش بعد فوت مامان و بابا ابهش داشتم .. یحس خوب

 یمگه چقدر من و کسر کردمیفکر م نیکه بگه هستم نگران نباش ...اما امشب همش به ا یکیپشت و پناه ...

د زو ترسمیسقف ...م هی ریز میریم میتا حاال چقدر گذشته که دار مونیی...مگه از زمان آشنا میشناختیم گرویهمد

 ...واقعا نگرانم نایگرفته باشم م میتصم

 زد و گفت شیبرا ی...لبخند دیرا از سر کش دشیو چادر سف دیبه سرش کش یدست نایم

که  یستیحس دارن ..فقط تو تنها ن نیهم رنیگیکه قرار م طیشرا نیدخترا تو ا ی...همه  هیعیهمه اش طب نایا

 ستگاهیمن ا یستیوا نجایا نکهیا ی.بعد با دست او را سمت جلو هل داد وگفت حاالم بجا ترسنی...همه م یترسیم

 عرس خوشگلش.. نیطاقت از کف داده با ا یامشب آماده کن که آقا داماد حساب یبرو خودت برا یکن

 قلبش نشست و درمانده گفت  یرو دستش
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 .. شهیم یحال هینگو ..دلم  ینجوریتو رو خدا ا نایم یوا

 و گفت  دیدستش را کش نایم

 یمیباز کرد سپس خم شد وتعظ شی...به زور او را تا اتاق خواب کشاند و در اتاق را برا نمیبب ایکرده دلت ....ب خودیب

 دست گفت یکرد و با اشاره  شیبرا

 اتاق مشترکت... نمیبانو ..ا دییبفرما

 ..دهانش از تعجب باز مونده بود  یطوس دیبه رنگ سف یسلطنت ییبا پرده ها کیش یتخت دونفره  کی

  دمیآماده کرده که من نفهم یک نجارویا

 کمر راست کرد وگفت  نایم

د صادر ش یاز طرف آقا کسر نجاهمیدکور ا رییدستور تغ شگاهیآرا یکه رفت یامروز ...جنابعال نیبرات بگه هم جونم

 یقرار بوده کسر نکهیلو داد ...مثل ا انیسر شام جر اناینبودم .ک انیدر جر شیساعت پ هی نی...هرچند منم تا هم

رب نکرد بلکه مضط زشینه تنها سورپرا بایبه ظاهر ز ی هصحن نیا دنیکردم ....د یدست شیکنه که من پ زتیسورپرا

 برگشت و گفت  نایتر از قبل سمت م

 هان؟ یکردم ...چرا جلوم نگرفت یمن چه غلط نایتو دهنم ...م ادیخدا ...قلبم داره م یا

بود  دنیحرف ز دن با او مثل آب در هاون کوب نکهیکرد و از او فاصله گرفت..مثل ا شیبرا یحرص کرده اخم نایم

به نظرم  نیگفت ...بب شدیکه دور م نطوری...هم دیایبگذارد بلکه باخودش کنار ب شیتنها یتا آمدن کسر دی....بهتر د

 دی...مقابل در که رس یبه مشکل بر نخور یشب صفهکن که نمامانم فکر  یها حتیچرت و پرت گفتن به نص یجا

زد و گفت :خوش بگذره عروس خانوم ...در راباز کرد و باز از  یبه دوست مظلوم شده اش چشمک ثانهیبرگشت و خب

 یزیچ یدوتا جقله بمونم ..کار نیا شیاز خانواده گرفتم امشب پ یاجازه رسم یدر سرش را تو برد و گفت راست یال

 وقت  هی ینکن یسیبغل دستتم ...رودر وا نیهم یتداش

به تخت آماده انداخت  یقطع شد ..عاجزانه برگشت و نگاه دشیکه در رابست تمام ام نایمانده بود زار بزند م کم

 اگر دی...چقدر دلش گرفته بود ...شا یراحت نی..به هم کردیم یدخترانه اش خداحافظ یایبا دن دیامشب با یعنی...

ق رم یامشب ..درمانده و ب زدیچقدر به چشم م شانیخال ی..جا دیایکنار ب انیجر نیبا ا توانستیمادرش بود بهتر م

 دیکله آن را سر کش هیرا پرکرد و  وانیآب ل ریبرداشت ...از ش نتیرااز داخل کاب یوانیسمت آشپزخانه رفت و ل
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نشست ...دستش  یصندل نهار خور یحلقه کرد و رو وانی..انگشتش را دور ل دیجوشی..هنوز هم درونش از التهاب م

تا  دادیآمد ...الاقل امشب را اجازه م یوقت نم چیه یکاش کسر یان گذاشت ...ا یدراز کرد و سرش را رو زیم یرا رو

به  یگریهر زمان د از شتریب یکس یگرفت ...درد ب دنیاجازه روان شد و چک ی...اشکش ب دیایباخودش کنار ب یاو کم

 یگریمانند هر دختر د دینداشت ...شا یدردو نگران همه نیاگر پدر و مادرش بودند ا دیانداخت .. شا یجانش چنگ م

بود و دلش به وجود خانواده اش گرم بود ...چقدر  شیلبها یخنده رو هیگر یاو هم به جا رودیکه به خانه بخت م

...از جا  دیکش رونیسرش نشست و او را از عالم خود ب یرو اطیازشگر با احتنو یتلخ و زجر آور بود ...دست ییتنها

 قدم به عقب برداشت کیرا باال برد و  شیجفت دستها یو به سرعت سرش را بلند کرد ...کسر دیپر

 منم  نترس

 خشک شده اش را بهم زد و گفت یآمده بود که او متوجه نشده بود..لب ها ی..ک کردیو واج نگاهش م هاج

 ...من ..من.من

 را انداخت و قدم عقب رفته را جبران کرد  شیدستها یکسر

 ؟ترسو ندمت . زمیعز یچ تو

 رفته گفت لیتحل ییبود... با صدا شیپ یقیدقا یهمان اضطرابها یکننده  یتداع زمشیعز

  یاومد یک دمی...نفهم نه

 م شد اهرم کردو خ زیم یرا رو شیدستها یکسر

  یدیخواب دیفکر کردم شا زیروم یسرتو گذاشت دمیاالن اومدم ...د نیهم

 دار هیگر یها یبود ...اما از آن شوخ یمثل شوخ شیکلمه برا نی؟ا خواب

  نیهم کردیکم درد م هی...فقط سرم  نه

 را باز و بسته کرد  شیچشم ها یکسر

 ؟یکرد هیگر
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بود و دروغ گفتن راه  اهیچشمش س ریبدهد ..مسلما ز ی...مانده بود چه جواب ینطوری...هم یعنیشد ...من ...نه ... هول

 چشم او را گرفت  ریز یاهیدستش را مهربان جلو برد و س کی یچاره اش نبود کسر

 یچه حال کنمی...درک م دمیدیمادرم م یخال یجا کردمی....منم امشب حالم خوب نبود ...هر طرف نگاه  م یدار حق

  یدار

 او را یحال و هوا نکهیا یزد وبرا ینیلبخند غمگ یچشمش پرشود ...کسر یبود تا دوبار ه حلقه  یحرف کاف نیهمم

 عوض کند  گفت 

 ترکهیعروس خانم ..سرم داره از درد م یبه مابد ییچا هی یخواینم نمیبب 

 شل کرد ... وانیدستش را از دور ل یرا قورت داد و حلقه  بغضش

 .. کنمیروشن م یکتر ریز االن

ا داده بود آن ر زیاش را به م هیکه که تک ییرا برداشت و در مقابل او ی..کتر دیبلند شد وسمت گاز چرخ زیپشت م از

 ریدست گذاشت و سربه ز یاو معذب بود ...دست رو ینگاهها ریرا روشن کرد ...چقدر ز رشیآب پرکردو ز ریاز ش

 گفت 

  کنمیآماده اش م ادیجوش ب االن

 کرد  شیصدا یکسر

  پگاه

 یتمنا درونش نهفته بود ..سرش را باال آورد ...کسر ییایکه دن ییپگاه گفتن از آن پگاه گفتن ها بود ...از آنها نیا

 یرفت ..کسر شیو رمق از پاها ختیرا از هم باز کرد و به آغوشش اشاره کرد ...ته دل دختر فرو ر شیدستها

 یسمتش برداشت ...قلب کوچکش مثل گنجشک زندان ینیفشار آورد و قدم سنگ شیهمچنان منتظرش بود ...به پاها

...دستانش را دور شانه و  دیبرداشت و او را سفت در آغوش کش یرا کسر ی..قدم بعد دیکوبیم وایدر قفس به در و د

 سرش زد  یرو یکمر او حلقه کرد و بوسه ا

 کیبود که آغوش  یبار نیداشت ...اول یبی...حال غر دیشنیمرد بود و ضربان قلب اورا م ی نهیدرست رو س سرش

 سر او گذاشت و گفت   یچانه اش را رو ی...کسر کردیمرد را بعد از پدرش تجربه م
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 یقدم ازم دور بش هیلحظه .. هی یحت ی..حق ندار یکینزد نیقلبم ...به هم ی...درست رو نجاستیبه بعد جات ا نیا از

 ؟یدیفهم

 رفت یزده اش نم نمک رو به گرم خیکرده بود اضظرابش را کمترکرد و تن  جادیکه آغوش او ا یتن مرد و آرامش گرما

و از شدت  کردیالقام شیرابرا تیامن نیریجور حس ش کیشدنش  نییمردانه اش و باال و پا ی نهیمنظم س تمی..ر

او بود باال آود و شال  یرا که دور شانه  یدست یمرد نداشت ..کسر یجمله  یبرا ی...جواب کاستیاش م ینگران

 و گفت  دیرنگ و بافت خوردهاش را بوس ییخرما یرا برداشت ...موها دشیسف

رسم بپ انایکوتاه  ...چندبار خواستم از ک ایبلندن  کردمی...همش فکر م نمیموهاتو بب خواستیچقدر دلم م یدونیم

 بوسه اش را  دیفهمیسکوت همسرش رام یمعنشدم ....دوباره پگاه سکوت کرد ...اوکه  الیخ یب شهیکنجکاو م دمید

 .... دیرا چسب شیبازو ها وبعد از او فاصله گرفت  یتکرار کردو باز تکرار کرد ...کم

 منو  نیبب

 نگاه تب  دار او گذاشت  اریبه زور چشمانش را در اخت پگاه

قبلش به من بگو  یبکن یخوایم ی..هر کار یبر یخواینکن ..هرجا م یکار چیوقت بدون اطالع من ه چیوقت ...ه چیه

 ..باشه 

 لب زد  پگاه

  باشه

 شد ولب زد  رهیاو خ تیبه مظلوم یکسر

 کنم ... ینتونم زندگ گهیبادلم که بدون تو د یکار کرد ی...چ میهمه زندگ یشد هویشد  داتیاز کجاپ تو

 محبت کالم او لب زد  نهمهیدرمانده از ا پگاه

 ؟؟ یکسر

  دیاز قبل در آغوشش کش محکمتر

 ...تو فقط لب تر کن  یکسر جان
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شدن و هم  یکیرا به  شیعاشقشان بهم گره خورد و ترس و اضطراب جا ی...نفس هایخواستن و دلدادگ درکشاکش

 را...وآن شب شانینداشته ها یخال یبودنشان را وعشق پر کرد جا یکیقبل از  ییرفت تنها ادشانینفس شدن داد...

 شانیشب زندگ نیتر زیو خاطره انگ نیز بهترا یکیشد 

و کمر بندش را محکم گره زد و از حمام خارج شد ...از همان مقابل در چشمش به دخترک  دیچیرا دور تنش پ حوله

 ی هدیبه صورت رنگ پر یتخت نشست و دست یتخت افتاد ...لبش به خنده باز شد ...جلو رفت و لبه  یرو دهیخواب

 هیهد نیاز بهتر یکیگونه اش گرفت ...چقدر دوستش داشت ... فیاز پوست لط ی...خم شد و بوسه ا دیهمسرش کش

 زد  شیخداوند به او بود ...با پشت دست آرام و با مالحظه پوست صورتش را نوازش داد و آهسته صدا یها

 ریز یاش داد...درد دهیکو ب به بدن یخورد و حرکت یدختر تکان ی؟پلک ها یپاش یخوای...خانمم....نمزمی؟عز پگاه

...چشمانش که در چشمان براق و به رنگ  دیلب گفت و سمت او چرخ ریز یآخ اریاخت یو ب دیچیدر بدنش پ یپوست

 خواستیبودن حرارت تنش را باال برد ..دلش م وشب قبل و در کنار ا یآور ادی.. ختیر یشب مرد باز شد دلش هر

 مردانه زد و با منظور گفت یلبخند یاو دور باشد .کسر دیپتوببرد تا از د ریسرز

 یپاش یخوایسالم عروس خانم ...ظهر شد نم کیعل

 را باز و بسته کند  شیتوانست  لب ها یبود و به سخت دهیشده بود ...زبانش به کامش چسب الل

  سالم

  دیباصدا خند یکسر

 ...لنگه ظهر ها یپاش یخوایاز ماست بانو ....شما نم سالم

  دینشست وپرس خیس شیدرنگ سرجا یب

 ساعت چنده  مگه

 بلند تر از قبل به هوا رفت یکسر یخنده  یصدا

 .. هوی ی..مواظب باش عروس خانم ...کار دستم نداووو

 و گفت  دیچانه اش باال کش ریبنا گوش سرخ شد ...پتو را تا ز تا
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 .. رونیب یبر شهیم

  دیخبثانه پرس یکسر

 چرا؟

 .. کنمیپاشم ...خواهش م خوامیم

 پاشو مگه من جلوتو گرفتم خوب

  گهینکن ...برو د تمیخدا اذ تورو

 دیکشیاو خجالت م یچانه اش رفت و صورت اورا باال گرفت..هنوزهم از نگاه کردن به چشم ها ریز یکسر انگشت

 گفت  یکسر

 ؟از شوهرت ؟ یکشیخجالت م یمنو...از ک نیبب

 هم چفت شد  یرو شیمظلوم شد و لبها شیچشمها

 اوزد و بلند شد ..سمت کمدش رفت و گفت  یشانیبه پ یسرش را جلو برد و بوسه ا یکسر

ون ج یآماده کنم بخور یمشت یصبحانه  هیمنم  یایباشه ..تا تو ب ی..فقط خودتو سرما ند ریدوش بگ هیبرو  پاشو

   یریبگ

را برداشت و در  شیلباس ها یبعد از اتاق برود کسر ردی...عهد کرده بود جانش را بگ دادیاگر خجالتش نم مردیم

 بهش بزن  یسر  هی یمخصوص پگاه بانوئه...از حمام اومد یکمد کنار نیو گفت ا دیکمدش رابست ..سمتش چرخ

 درابر جا داده بود  یاز کشوها یکیداخل  انایرا ک شیاز لباس ها یمیبود ن ادشیکه  ییپگاه جمع شد ...تا جا یابروها

 ؟یگیم کدووم

 شد  رهیآن همه لباس رنگارنگ خ دنیرا باز کرد و چشمان دختر از د یبا حفظ همان لبخند در کمد کنار یکسر

 از کجا اومده؟ نایا
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 باال رفت  یکسر یتاب ابرو کی

 ؟ گهیخودشون اومدن د یکه با پا ستین نیمنظورت ا مسلما

 دیپرس ریو خنده اش گزفت ...سربه ز دیطرز حرف زدنش هم خجالت کش از

  شون؟یدیخر

 اجازه ... با

 ؟یکمک نگرفت ی...از کسییتنها خودت

 کمد تا تخت را پر کرد و گفت یچند قدم فاصله  یکسر

مثل تو چقدر  یزن جمع و جور یکردن برا دی..خودت بگو خر یستیدوم منم ن کیوزنت ... لویچهل پنجاه ک  همش

 داشته باشم  زایسخته مگه که کمکم ن

  شونیگرفت یلبخندش شکوفا شد ....ک خالصه

 کمد پرشد .. نینگرفتم ...هر دفعه تو سفر چند دستش گرفتم تا ا نجایا از

  کندیمعنا بود که مدت هاست به او فکر م نیحرفش به ا یدلش غنج رفت ..ا ته

  ممنون

نتظر م گری...بجنب ..د یبخور یزیچ هی دی..با ریچک و چونه با من پاشو برودوش بگ یبانو ..حاال به جا کنمیم خواهش

  دیداخل حمام پر ی..از اتاق خارج شد و دخترک جلد ندیشدن او را بب دینشد تا سرخ و سف

پوستش هنوز گرم و مرطوب بود ...ته دلش از  یرو یکسر یبوسه ها یجا دیبه پوست صورتش کش یدوش دست ریز

 به بعد ترس ییجا کیاز  کهیبامالحظه رفتار کرده بود طور یلینکرده بود ...خ تشیشب قبل گرم شد ..اذ یورآ ادی

 چشم او گذاشته بود و نرم یبود و بعدلبش را رو شیدو ابرو نیب ییبوسه اش جا نیداده بود ...اول اقیرا به اشت شیجا

 بود .. دهی..گونه ها و لبها . همه همه را بوسیشانیبود ...پ دهیبوس

ه در ب یکرد ..تقه ا یآن مخف ریبلندش را ز یو موها دیچیگذاشته بود دور تنش پ شیبرا یرا که کسر یگلبه حوله

 حمام خور
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 ؟یاومد پگاه

 .چطور  امیم دارم

 منتظر بمونه ستیاومده ...زود باش خودت خشک کن ...خوب ن نایمادر م بدو

 گذاشتیدلش م یکجا دیقلبش نشست ...سودابه خانم را با ین پشت در دستش روهما از

 ..برو اومدم  باشه

  تندها

 ستی..برو تنها نمونه خوب ن گهیباشه د گفم

 یبلندش را ال یگرفته بود را به تن کرد و موها شیبرا یرا که کسر ییاز لباس ها یکیحمام خارج شد و عجوالنه  از

گل انداخته بود ...سودابه   شیباز شده بود و لپ ها شیو از اتاق خارج شد..رنگ و رو دیچیرنگش پ ییمویل یشال نخ

 لب تشکرکرد  ریگفت ...ز کیتبر یو کنار گوشش به آهستگ دیبلند شد و او را در آغوش کش دنشیبه محض د

  دیپرس سودابه

 خوبه؟ حالت

  دیفهمیا خوب مآن ر یحالت خوبه هزارتا معنا داشت ...واو معنا نیا

 ...خدارو شکر  خوبم

گفت و از سالن خارج شد ...سودابه دست پگاه گرفت و تا اشپزخانه  یکه شاهد پچ پچ کردنشان بود با اجازه ا یکسر

 یو...کاچ یها ...عسل ...کره مربا ....تخم مرغ عسل یپر بود از انواع و اقسام خوراک زیم ی..رو دیکش

 اورا گرفت و گفت یمادرانه  ینگاه نم زده اش را به سودابه داد..دستهاگرفت و شاکرانه  یقیعم نفس

 جبران کنم  دیچطور با دونمینم دی...باور کن نیدیهمه زحمت کش نیا چرا

 مادرانه نگاهش کرد ...دستش را از دست او آزاد کرد وگفت  سودابه

 ... یندار یفرق چیبرام ه نایمادرت ...تو با م یرحمت کنه مادرتو ....فکر کن منم جا خدا
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 از مادرم دوستتون نداشته باشم کمترم دوست ندارم  شتریکه ب دی..باور کن دیمونی...شماهم مثل مادرم م ممنون

 و گفت  دیبه صورت او کش یدست سودابه

..برات سرد نخور  یخامه  و غذا ها ری...ش زمیمالحظه کن عز یمواظب خودت باش ..چند روز یلیدخترم ...خ دونمیم

دا فر یریبه زورم که شده بخور ...بذار جون بگ یول یدوست ندار یلیخ دونمی..م یوانیدرست کردم با روغن ح یکاچ

نکن ...به  یسیرودر وا یام داشت یزیچ ی...کار مادر نهیجور درد تو تنت نش هیهزار و  یپس فردا که حامله شد

 خودم بگو

 سیشال خ یشانه او گذاشت ..سودابه از رو یدر آمد ..سودابه را بغل کرد و سر رو انیاحساسات زنانه اش به قل باز

بدنت بازه ممکنه استخون درد  ی شهیمواظب خودت باش ...االن رگ و ر یلیگوشش گفت ..خ ریسرش را نواز کرد و ز

تا  م بگو مالحظه تو بکنهبه شوهرت یتونی...اگه م ینش رض..موهاتو خشک کن ...تن و بدنتم گرم نگه دار تا م یریبگ

 ... یسرپاش

 یتجربه بود و دلسوز یاز رو ینداشت ول یعلم لیسودابه هرچند دل یگفت و او جداشد ...حرف ها یلب چشم ریز

برم  گهیو گفت ..من د دی..سودابه بعد از سفارشات الزم چادرش را به سر کش نشستیهم به جانش م نیهم یبرا

  نجایا ارهیکردم که من ب دارشیبح ببچه منتظره ..از سر ص نی..مب

 شدیدر کنار آنها خوشبخت م ایخانواده بود ...به حق که پر نیا یکه چقدر شرمند ه  یوا

 

 

 

 چانه اش زد  ریتا کرد و دست ز زیم یبغ کرده دست آرنجش را رو دایآ

..پس تیخواستگار امیروزا م نیهم ی...مگه خودت نگفت یکنیامروز فردا م ی...همش دار یکنیبه قولت عمل نم چرا

 شد؟ یچ

 دیدر دل خند شیروبرو یدختر بچه  یالیرا درهم قفل کرد و به خوش خ شیپنجه ها اریماز
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 امیکنم و با فکر باز ب ستیشلوغه ..بهم فرصت بده کارامو  راست و ر یلیروزا سرم خ نی...گفتم که ا زمیعز امیم

 دنبالت 

 باال داد و گفت یراکم شیدر آورد..با ناز ابرو یآخر او باز یدختر از جمله  ی نهیدرس دل

 بزرگم گوشمه  کهیبه آب دادم ت ینکرده خانواده ام بفهمن چه دست گل یی....اگه خدا زنهیکن همش دلم شور م باور

که از فرط کار  یمادر ایبرادر دائم الخمرش ... ایاش  ی...از پدر مفنگ گفتیخنده اش گرفت ...از کدام خانواده م اریماز

 نمانده بود شیهم برا دنینفس کش یو اون زوار در رفته شده بود و نا نیا یخونه 

و  ری...د یزن من یچه نخوا یچه بخوا گهیگفتم که د یخانم ...همون روزم که باهام راه اومد داینبود آ نیا قرارمون

 جلو  امیب یدادیاجازه م دینبااصال  یزود داره اما سوخت و سوز نداره..اگه قراره به حرفم شک کن

 وچشم عقلش کور شده بود گفت کردیم ریخود س االتیکه در خ دایآ

 ترسمی..فقط ...فقط م ذاشتمیوقت پامو تو خونه ات نم چیدارم و گرنه ه مانی...من به تو ا هیچه کوفت گهیبابا شک د نه

 دختر ننگه که یبرا یدونیآبرو هم از دست بدم ..خودت که بهتر م ریس هی نیو هم ادیگند کارمون در ب یقبل عروس

که  یاز اشتباه بیروزها عج نی...ا دیحرفش را بگو یادامه  دیکشی......خجالت م ستیهنوز اسم شوهر روش ن یوقت

تا به  آخر سر کار دستش داده بود و اریماز یها یبود و هم ناراحت ...تراول ها و خوش رقص مانیکرده بود هم پش

قفل دستانش را باز کرد و آنها را سمت  اریاش را از دست داده بود ...ماز یزندگ ی هیسرما نیخودش آمده بود بزرگتر

 رنگش باز شد  یگوجه ا یرژخورده  یاورا گرفت ..قلب دختر ضربان گرفت و لبها یبرد و مچ دستها دایآ

 گفت  اریماز

فرصت کار تموم کنم  نیدر اول دمیدختر و برادرش ..منم قول م نیحواست بده به ا ینکن ...فقط همه  یچیفکره تو

 خودم شیپ ارمتیب شهیهم یبرا

 گرفت و گفت یقینفس ع دایآ

 ام خبر گهیبرادرش بود و د یعروس شیماه  پ کی...قبال هم گفتم  افتادهین یاتفاق تازه ا چیهست ..هنوز ه حواسم

 نشد  یخاص

  یدار یچ دی.جد.. دونمیکه م اونو
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 او خالص کرد  یدستش را از پنجه ها مچ

 افتادهین یاتفاق تازه ا چیگفتم که ...ه اریماز وا

 یاتفاق بساز دیحساب با نیا با

 ؟ی؟چطور بسازم

  یکنیکار م یچ نمیخودت ...بب یاونجا ...بهونه شم پا شیکن بکش ی...سع ندازمیراه م یپارت هی

 گفت مستاصل

  کنهیقبول نم گمیم ی..هرچ ترسهیم یلیبد قلقه ..از برادرش خ یلیباور کن ...خ ادینم

 ... یرامش کن یتونیکه م ییکه بد قلقه ...فقط تو نیهم یسپردمش به تو ...برا یچ یبرا یکرد فکر

 سوال شیبرا زیچ کی...تنها  شدیقند آب م لویک لویاورد در دلش ک یو آدم به حسابش م دادیکه به او بها م نیا از

 شده بود که به زبان آورد

 دختره ....چرا برات مهمه هان ؟ نیبه ا یداد ریگ نقدریچرا ا یبگ شهیم

 گرفت  زیرا به م شیداد و پنجه ها یاش را به صندل هیتک اریماز

 اش هیتسو تونمیدختره م نیا قیگفتم بهت ...با برادرش خورده حساب دارم ...تنها از طر قبال

 ه؟یکارت کرده مگه ؟نکنه مسئله ناموس یچ

 فاز مثبت بودن بر نداره  یادیتا ز ارمیحالشو جاب دیها ...با هیما نیتو ا زیچ هی... یا

 یخون بزن هیخواهرش بهش شب یبه واسطه  یخوایم پس

 کرد و گفت  یا ثانهیخب ی خنده

 رو ذکاوتت حساب کرد  شهیم دمیفهم دمتیبه تو دختر باهوش ...از همون اولم که د نیآفر

 اشاره کرد و گفت  زیم یرو یو نسکافه  کیک اربهیاز ته دل ذوق مرگ شد ..ماز دایآ
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 سرد شد بخور

 

 شوهرش کرد  میتقد یاش مضاعف شد وسالم جانانه ا یانرژ دیچیپ یکه در گوش یجانم کسر یصدا

 د؟ییآفتاب ...امر بفرما یماهت بانو یبه رو سالم

خودش کرده بود  ریاورا اس نینوع محبت کردنش همچ نیبود ...با ا یمدل حرف زدن کسر نیا یکه کشته مرده  آخ

 بدون  اوچطور دوام آورده است تا حاال دانستیکه نم

 ؟ یحرفا زد نی..تو بازم از ا یکسر یوا

 خودتو باد بزن ..  یگفتم مگه ؟ناراحت یچ

 گفت ینسبتا بلند یباصدا

 ؟یکسر

 افتاده  ی..اتفاق جانم

 خدا سربه سرم نذار بذار حرفمو بزنم  تورو

  دیشما افتخار نداد ی...منته دییکه همون اول گفتم امر بفرما من

 گفت یو ممتد  شد ..کسر یطوالن ؟سکوتشیندار یبگم ...کار یذارینم نکهیمثل ا نه

 ؟ی؟نکنه قطع کرد یزنی....چرا حرف نم؟یی...پگاه ؟کجا یوا

اال ب ییشده بود ...ابرو طنتشیش یهم که متوجه  ی.کسر افتدیبه دست و پا ب یزد و اجازه داد کم یلبخند انهیموذ

 انداخت و دلش را نشکست و گفت 

بگم زود  نمیمنم مجبورم خودم زود برسونم خونه تا بتونم اوامر شمارا اجرا کنم ...فقط ا یحاال که قطع کرد باشه

 ؟یستادیش که واعواقب یاومدن  من عواقب داره ها ؟پا

 گفت  یاش را به زور خورد و حرص خنده
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  یحرفات بردار نیدست از ا یخوایم ی...تو ک یکسر

 یسیپاش وا ینتون امیب ی دینکنه ترس طونیش نمی.....بب ی..فکر کردم قطع کرد ی...هنوز پشت خطااا

 دونهیخدا م یبزرگ ش یخوایم ی..از دست تو ...ک اوففف

 طور بچه بمونم  نیهم دمیم حیمثل تو دارم ترج یتموم یزن خوشگله همه چ یوقت تا

  یکشیو سه سالته....خجالت نم یس

 ی...کو تا صد سالگ مهیکه ...تازه اوله جون ستین یزی.....چاوه

 ؟ انهیبگم  یذاریم 

  دییقصه ...منکه همون اول گفتم امر بفرما هیآدم بد یکنیمن م ینشد ...دار گهید نه

  دیهم رس یدادبه گوش کسر رونیکه ب ییپر صدا سنف

 دلم براش تنگ شده  دمشیوقته ند یلیآفاق جون ...خ شیبرم پ یدیم اجازه

 نه

 گفتنش آنقدر محکم وقاطع بود که دختر جا خورد . نه

 دیو پرس واررفت

 ؟اخه چرا؟ نه

 پگاه چونه نزن  شهینم

 قبل صدو هشتاد درجه فرق کرده بود  قهیبا چند دق لحنش

 بگو چراشو بدونم الاقل

 ؟ ستین ادتیگفتم  قبال

 گفته بود؟ یگفته بود ؟...اصال چ یذهنش فشار آورد ..ک به
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  ستین ادمی.. یبگ گهیبار د هی شهیم

 هواضح باش یکاف یکه پسر جوون داره ...فکر کنم حرفم به اندازه  یندارم زن جوونم بره خونه ا دوست

 گفته بود  مارستانیاومد ...همون روز تو ب ادشی

  هیپسره خوب یلیمحراب خ اما

 باهاش  یشد ی؟جالبه چه زود خودمون محراب

پگاه اسم کوچک  شدینم یراض یطرف ..حت کیداشتنش  رتیمدل غ نیطرف ..ا کیبه  یکسر یاخالق ها ی همه

 اورا در نظر گرفت و گفت  هیرا به زبان آورد ...پگاه دلخور یمرد

 خب...منظورم آقا محراب بود دیببخش

 ..بازم جوابم همونه که گفتم  کنهینم یبود فرق یهرچ منظورت

 نداره ؟ یراه چیه یعنی

  متاسفم

 شد و معصومانه گفت مظلوم

 ؟یندار ی..کاریتو بگ ی...هرچ باشه

 کرد  شید ...صدا دایوجدان مرد را قلقلک م تشیبا مظلوم ی...لعنت اه

 پگاه؟

 بله

  یبر یخواستیم یک

 یداره ؟تو که اجازه نداد یچه فرق گهید

 بگو تو
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 از ظهر بعد

 ؟یساعت چه

 و چهار ..چطور؟ سه

 باشه میری...باهم م امیتا من ب یصبر کن یتونیم

 حرف ارزش نداشت  نیا یاندازه  ختیر یم شیجواهر هم به پا ایدن ایدن

 ؟ یکسر

  جانم

 دوست دارم  یلیبال....خ یب جانت

 خوش فرم مرد کش آمد یلبها

  شتریب من

 باشه ؟ منتظرتم

  مینخور یکیکه به تار افتمیزدوتر راه ب کنمیم ی..سع حتما

  یندار یپس فعال کار باشه

 قربونت ...مواظب خودت باش  نه

 یخوب و بدش دوست داشت ..گاه یمردرا با تمام اخالق ها نیاش فشرد ...ا نهیس یرا رو یرا قطع کرد و گوش تماس

قربان صدقه رفتن صادقانه اش  کیبه  نهایا یهمه  یبود ول ریسخت گ یادیهم ز ی..گاه کردیو تحکم م شدیتند م

  دیارز یم

بود که زنگ آپارتمان به صدا در آمد ...ابرو  شیمرد زندگ یرفتارها لیتحل هیبود و در حال تجز ستادهیا شیسرجا

 نای...بچه ها که مدرسه بودند و با م زندیساعت از روز زنگ آنها را م نیا یش فکر کرد چه کسو باخود دیدرهم کش

 که یرشخصیتصو دنیرفت ...از د فونیدادو سمت آ رارق شیرا سر جا یحرف زده بود ...گوش شیساعت پ میهم که ن
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 نیانواع پرسش ها به ا نی؟در جدال ب کردیچه م نجای....مهتاب ؟....ا دیباال پر شیبود ابرو ها ستادهیا فونیمقابل آ

را برداشت و گفت  یببرد ..گوش یآمدنش پ نجایباز کند تا به مقصود ا شیدر را برا دیکه ابتدا با دیرس جهیین

  دیی..بفرما

ن را هم روش یکتر ریو ز دیدست لباس مرتب پوش کیتو اتاق و  دیبرساند پر ستیب یمهتاب خودش را به طبقه  تا

د باز کر شیکه به جانش افتاده بود تا مقابل در رفت و در را برا یبیغر یزنگ واحد که زده شد با دلهره  یداکرد...ص

 یآورد و بالبخند رونی...سپس مهتاب سرش را از پس آن ب شدبزرگ مواجه  تینها یو ب بایدسته گل ز کی...ابتدا با 

  دیپنهان شده بود پرس شیکه پشت خروارها آرا

 عروس خانم؟ یخواینم مهمون

 زد و از مقابل در کنار رفت و گفت  یتصنع یلبخند

 ..دیی..بفرما کنمیم خواهش

 او کرد  میقدم اول را داخل گذاشت وگل را تقد مهتاب

 برد و گل را از دست او گرفت وتشکرکرد شیپ دست

 کار نبودم  نیبه ا یراض دیمهتاب خانم ...باور کن نیافتاد زحمت

 یکه  حساب کیش اریرنگ بس یدست بلوز شلوار زرشک کیدختر را برانداز کرد ... یاز همان مقابل در سرتاپا مهتاب

و  فیظر ینقصش برازنده بود...حسادت زنانه ته دلش را قلقلک داد ..آن پوست شفاف و آن لبها یو ب فیبه اندام ظر

را  یرا داشت که کسر لشیهم پتانس یطور نیدختر هم نی...اشیبه رنگ و لعاب و آرا ازیبرجسته به رنگ انار را چه ن

 خودش کند  ی وانهید

 تو پگاه هول زده به داخل اشاره کرد و گفت  امیب یتعارف کن یخوای...نم زمیعز یدار اریاخت

 لطفا منزل خودتونه دییرفت تعارف کنم ...بفرما ادمیلحظه  هیشرمنده ... یوا یا

را  یکسر یطور که دورو اطراف خونه  نیرا همان جا در آورد و خرامان سمت سالن رفت ...هم شیکفش ها مهتاب

 کند گفت  ذایگل ها پ یبرا یتا گلدان شدیکه داشت وارد آشپزخانه م یبه پگاه دییپا یم
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نکه رن م..گفتم اونا با من مشکل دا اوردی...دلم طاقت ن نیدعوتم کن تونیبرا عروس نیقابل ندونست دمید راستش

 یخوب یدوستا میبره کناره و بتون ایدلخور نیبگم بلکه ا کیتبر شونیعروس کیاونارو دوست دارم ..بذارم برم از نزد

 میهم باش یبرا

 کند گفت یکسر یگذشته  یخودش را وارد زندگ خواستیدلش نم یلیکه خ پگاه

  کردمیروز عقدم واقعا شرمنده ام ..اگه دست من بود حتما دعوتتون م ی..برا دونمینم یادیز زیمنم چ راستش

 کرد  نیرا تحس یکسر یاز مبل ها نشست و در دلش زندگ یکی یرو مهتاب

جالل از  ی..بچه ها هیچ یدونیاحساس بود ..اصال م یاز اولشم سرد و ب ی..کسر یریتقص ی...تو ب زمیعز دونمیم

 ...برعکس من که عاشقشون بودم  خواستنیهمون اول من نم

چرخاند و  یشد ...مهتاب به سرعت سر جادیا یبد یکانتر نشست و صدا یکه دست پگا ه بودبا ضرب رو یآب پارچ

  دیپرس

 زم؟یشد عز یچ

 لرزان دسته گل را داخل پارچ گذاشت و گفت  یدگرگون و دست یبا حال پگاه

 خورد ... زی...از دستم ل یچیه

 کلمه را با منظور به زبان آورده است نیمهتاب ا کردیهول به دلش انداخته بود ...حس م یورعاشق بدج کلمه

 زد وگفت  یطانیلبخند ش مهتاب

 متیحسن ن تونمینم شمینجوریبه جونم ....هم یرو بنداز یو کسر یاریبال مال سر خودت ب یباش ...هول نش مواظب

 بخونم در اون صورت یغزل خداحافظ دیبا گهی..د افتهیب تو یبرا یاتفاق نکهیثابت کنم بهش چه برسه به ا

را  وهیکردآرامش خودش را حفظ کند ..ظرف م یرفت و سع خچالیدل آشوب شده بود ..سمت  لیدل یکه ب  پگاه

 گرفت   خچالیخنک  یاز هوا یقیبرداشت و نفس عم

 و چاقو شد  یدست شیگذاشت و مشغول آماده کردن پ ینهار خور زیم یرا رو ظرف

 گفت  مهتاب
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  نیبش شمیپ قهیدق هی ایبرم ..ب نمیم ..اومدم خودتو بب زینکش عز زحمت

 زد و گفت  یمصنوع لبخنده

 کارم تموم شده دی...چند لحظه اجازه بد امیم االن

 لوند بود یادیکردن ز یدلبر ینظر داشت...برا ریو خانمانه اش را ز فیتمام مدت حرکات ظر مهتاب

  ندیرا تعارف کرد .مهتاب با تشکر اشاره کرد که بنش وهیگذاشت و م زیم یهارا رو بشقاب

 دم کنم ییبرم براتون چا دیو گفت ..اگه اجازه بد دنشستیباترد

 لبخند ش را تکرار کرد و گفت  مهتاب

 هیکاف وهیم نی..هم ستمی..من اهلش ن ممنون

 اشاره کرد وگفت یدست شیداخل پ ی وهیمهمان نوازانه به م پگاه

 ستین یقابل دار زیتعارف نکنم ..چ گهید پس

 نگاه منظور دارش را به اوداد و گفت  مهتاب

خودت  ریرو اس یکسر یدختر ...خوب تونست زادی...دست مریهست یدختر زرنگ  دمیفهم دمتیهمون اولم که د از

 یکن

 کالم او را گرفت جا خورد ی طعنه

شکل  یاتفاق یلیرو مال خودم کنم ..ازدواجمون خ ینکردم که بخوام کسر ی...راستش من کار فهممینم منظورتون

 گرفت 

 کرد و دستش را باناز مقابل دهانش گرفت و گفت یبلند و طوالن یخنده  مهتاب

اره ند یرادیا چیه یام کرده باش ی...اگرم کار میفهمی..حس و حال هم خوب م مینداره دختر ..ماهردمون زن خجالت

 بشه بشینص یمثل کسر یکیآرزوشه  یآله ...هر دختر دهیمرد کامل و ا کی ینمونه  ی..کسر دمی...بهت حق م

 را با دوز و کلک مال خود کرده است یکه کسر گفتیزن رسما داشت م نیبه طور نامحسوس درهم شد ..ا اخمش
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 گفت یتر یلحن جد با

 منکرد لیقائل بودم اما خودمو بهش تحم یادیاحترام ز یکسر ینکردم ...درسته برا یکار چی..من ه گمیواقعا م یول

 زن باال رفت  یابرو یتا کی

 نبود یکار یباهاش هم خونه شده بود نکهیا یگیم یعنی

 به زن نگاه کرد ریخوردو مات و متح کهی

 نبودم  یسقف با کسر نیا ریساعت تنها ز هیقبل از ازدواج  یزده ؟من حت یحرف نیهمچ یخونه؟ ک هم

 شانه باال انداخت و گفت  مهتاب

بگم ها ...من مخالف  نمی...البته ا دیبعد ازدواج کرد دیمدت هم خونه بود هی دمی...شن دمیشن ینجوری...من ا دونمینم

 حرفا نیو ا یو دوست اجتماع دی..ازدواج سپ زاستیچ نیا ی...زمونه عوض شده ..االن دوره ستمین زایچ نیا

 گفت یکنند ..با لحن انزجار کننده ا یو کبانا حق داشتند از او دور یهمه وقاخت حرصش گرفت ..کسر نیا از

مدت هم  نی....تو ا ینه کسر میهم خونه بود انایباک یتو واحد بغل یگفته چرت گفته ...منو خواهرم چندماه یهرک

 شرع و عرف از ما سرنزده  یخالف محدوده  یکار  چیه

 دیبا صدا خند ابیتقر مهتاب

 یشحرفا با نیاهل ا ادی...واقعا بهت نم یگینگفتم که من ...اصال قبول تو راست م یزیچقدر ناراحت شد...چ نیبب یوا

... 

 مقابلش زل زد و گفت  زیبا اخم به م پگاه

واکنش نشون نده  دمیبرسه قول نم یبه گوش کسر یول دونمی...خودمو نم دیلطفا تکرارش نکت شماهم

 از مسائل حساسه  یبعض یکه رو دشیشناسی...م

 انداخت یکیآن  یرا رو شیپا کیدادو  یصندل یاش را به پشت هیصورت او تک یبادقت رو مهتاب
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 برات یچیه نمونیب ییآشنا انیکه حتم دارم از جر شناسمشیم نقدریبهتر ازتو ...ا ی...حت شناسمشی...خوب م آره

 ارهیکس سر از کارش در ب چی...معموال دوست نداره ه هیجلب یبچه  یلی..خ یدونینگفته ..آخه م

ن هم س بایجوان که تقر ینامادر نیبود ...ا یا غهیچه ص گریو او د یکسر نیب ییآشنا انیدل دختر پاره شد ...جر بند

 .. شستندیرخت م ایبا او داشت ...ته دلش گو یبود چه ارتباط یو سال خود کسر

  دیرا کنترل کند تا ضعفش را پنهان نگه دارد ...پرس شیکرد لرزش صدا یسع

 ه؟یچ انیجر دیبگ شهیم

و  دیکشیاعصابش م یبلندش خط رو یسرش رو به عقب پرت شد ...خنده  کهیطور دیبلند خند یبا صدا مهتاب

 گفت  دهیبر هیبر دیکه ته کش شی...خندها رونیو از خانه پرتش کند ب ردیبلند شود و دستش رابگ خواستیدلش م

که وارد  یستین یکس نیداد تو اول حیبرات توض دی...شا یپرسی...چرا از خودش نمزدمینه ؟حدس م یشد کنجکاو

 یشد شیزندگ

 یخشک شده بود و زبانش به سخت شیکردند ...دهانش از شدت اضطراب و تشو یسرش خال یکاسه آب سرد رو کی

 دی...بهت زده پرس دیچرخیم

 یگیم یدار یچ

 دو خصمانه گفتخونسر مهتاب

حرفا رو بهت زدم ..من  نیکه ا یوقت از دست من دلخور نش هینه ؟ ی...ناراحت شد دهیچطور رنگش پر نی...بب یاله

 یطرف یبا ک یتا بدون شیخوب بشناس دی...با یکنیم یزندگ یدار یباک یبدون خوامی..م سوزهیدلم برات م

 زد  لب

 یگیم دروغ

 شده بودگفت واریکه به نفس نفس زدن افتاده بود و رنگش مثل گچ د یتفاوت به احواالت دختر یب

 یردخوش ک یدلت به ک نی.الاقل بب دهیکه نشون م ستین یکس یدختر جون ..چشماتو باز کن ...کسر قتهیحق نیع

 کن ی.اول بشناسش بعد از طرفدار
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  ستیاهل دوزو کلک ن ی..کسر نه

 ان لهیپ لهیش یهمه مثل خودت ساده و ب یکنیفکر م... ی...حقم دار شیمعلومه هنوز نشناخت پس

 و را نفسش کردیم ینیاش سنگ نهیس یقفسه  یرو یگل سیزن مثل خشت خ نیا یتمام شده بود ...حرفها طاقتش

 را بسته بود ..ادب و احترام را کنار گذاشت و گفت

  یبر شهیم

  دیمهتاب باال پر یابرو ها جفت

 ستین یکه رسم مهمان نواز نی...ایکنیم رونمیب

 که در خود سراغ داشت گفت  یاش را به دوخت و با تمام توان یبرزخ چشمان

 لطفا رونیمن برو ب یخونه  از

 را کنار گذاشت و خبثانه گفت یگذاشت و بلند شد...دوست نیزم یرا رو شیمهتاب بسته شد و جفت پاها شین

 هی...اون  یخودت ساخت یکه ازش برا ستین یاون بت ی..کسر یکن ...اما بهتره به حرفام خوب فکر رمیمن م باشه

 من به باد داد حاال شده نوبت تو ...حواست جمع کنه خانم خوشگله  یروززندگ هیاس ... گهیآدم د

 را از دست داده بود ..با اشاره انگشت راه خروج را نشانش داد و گفت  شیروین تمام

 رونیمن برو ب یاالن از خونه  نی...هم رونیب

محکم بسته شدن در لرزه به  یبلند و محکم از او فاصله گرفت ...صدا یراچنگ زد و باقدم ها فشیک یدسته  مهتاب

شکست خورده بلند شد وتلو تلو خوران خودش را به آشپزخانه رساند ...از داخل کشو  یتنش انداخت ..مانند آدم ها

نگه داشت و دو  شیانگشت ها نیب نتیکاب یرو را یه کرد ..اسپراستفاد یو دو بار دیکش رونیاش را ب یاسپر

که  ی...همان شی...مرد زندگ شیدستش را اهرم کرد و خودش را سمت جلو خم کرد ...مغزش هنگ کرده بود ...کسر

 گفتیباشد که مهتاب م یفیآن آدم رزل و کث تونستینفس برنامه داشت چطور م نیبااو بودن تا آخر یبرا
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 رفتن آماده شد  یمردانه اش را چنگ زد و برا فیک

  دیدادو پرس شیبه صندل یچرخ انهیموذ احمد

 ؟یبه سالمت کجا

 به او کرد و گفت  یجاندار نگاه

 ؟ یدار ی؟مشکل خونه

 گفت  کردیکه براندازش م یرا تا بنا گوش باز کرد و در حال ششین احمد

 ..برو به کارت برس یبرادر من ...چه مشکل نه

 شیآب خوش از گلو شیماه بود از دست حرفها کی... بردیبه کجا پناه م دیبا طونشیدوست شر و ش نیا ازدست

 نرفته بود نییپا

  یریمیم یبشر ...چرت نگ پتویز بکش

 احمق به هوا رفت  ی قهقه

 ...خوبه  یگفتم مگه ...بابا خوش به حالت که زن دار یچ

 ببندم برات ای یبندیم

  کنهیبرداشت م گهیجور د هی گمیم ی. ..هر چمیکرد یریبابا ...عجب گ یا

 آدم حرف بزن تا درست برداشت کنم  مثل

 تخت نرم منتظرته هیگرم و  یخونه  هیبگم خوبه .....برو پسر خوب ... یجور نیا

..دستش را به سنگر گرفت . واریو کنار د دیپر شیبرداشت که احمد مثل فنر از جا زیحرص کرده سمتش خ یکسر

 صورت گارد مقابلش گرفت و گفت 

 بمونه  یاز صورت خوشگلت باق یزیچ دمیقول نم یایب جلو
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 دیدست جفت دستان او را مهار کرد و تو صورتش غر کیحرکت مقابلش سد شد و با  هیدر  یکسر

 بشر یخونیم یکر یک یجزئ اموات ...برا ی...اشاره کنم رفت یکن یمن خط خط یخوایجوجه تو م آخه

 خنده کنان همچنان موضع خودش را حفظ کرد و گفت  احمد

 به خودت نگاه بنداز  نهیینه تو آ یگیمدت رمقت گرفته ...م نیا یای...اضافه کار ریخودتو دست باال نگ یلیخ

 او یگلو ریساعدش را ز یرها کرد و  پهنا نیزم یرا رو فشیرا بهم فشرد تا خنده اش را بروز ندهد ...ک شیلبها

 دیگذاشت و غر

 ییمخا یگفتیم ییبه دمپا تیدوسالگ ادیب ادتینشونت بدم که  یاضافه کار هینه؟ خارهیتنت م نکهیا مثل

 و گفت  دیپرو پرو خند احمد

 ییدمپا گفتمی...من از اولشم با کالس بودم .م یگفتیکه تو م اونو

  دی....غر دیچسب واریشد وسر احمد به د شتریب یساعد کسر فشار

 یادامه بد یخوایباز م ای یکنیم تمومش

 فشار دست او کم آورده بود گفت ریکه واقعا ز احمد

 یابونی..غول ب یبابا ..بکش کنار خفه ام کرد تموم

داد و  شیبه سر شانه ها یو چرخ دیکتش را کش یرا به اکراه جمع کرد و از او فاصله گرفت ..لبها شیلبها یکسر

 گفت 

را  فشی..بعد خم شد و ک ستمی...به خدا تا  نفله ات نکنم ول کنت ن یبگ یزیهر چ یباز کنچاک دهنت  گهیبار د کی

 نثارش کرد  ییایح یو ب دیپاشنه چرخ یبرداشت ...رو نیزم یاز رو

 با دست گردنش را ماساژداد و گفت  احمد

 ی...بکنمیکارت م یچ نیآنوقت سربه سرم بذار بب ی...جرات دار یآقا کسر رسهیماهم م یبه محله  یعروس باالخره

 جنبه 
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 گفت  شدیکه از در خارج م یدر حال یکسر

 دهنت باشه .. یبرنامه اش بست گذاشتن برا نیکه اول یافتیب یکی ریگ دوارمیام

 ..خدا از دهنت بشنوه  شالهیو گفت ..ا دیباز هم با صدا خند احمد

 لبخند گفت برد و با  یشانیانگشتش را سمت پ یکسر

 فعال

 بلند گفت  یداد و تا در بسته شد با صدا لشیتحو یلبخند ژکوند احمد

 بگذره .. خوش

 گرفت شیخروج را در پ ریغارش کرد ومس اری نینثار ا ییدر خنده اش را خورد و پرو پشت

 

 

 

ساعت  نیهرروز هم بای..تقر ندیساعت بب نیهر روزه اش دخترک را در ا یفرمان منتظر بود تا طبق برنامه  پشت

 دیآ یکدام حرفه م یریگ ادی یبرا دانستینم قی..دق گذاشتیو قدم به آموزشگاه م شدیم شیدایپ یحوال نیهم

کدام  قایدق دانستیدختر نم نیخشن ا اتیحاسم و عنوان بر سر درش حک شده بود که او با توجه به رو نی...چند

  خوردیابدا نم اتشیقلم که به رو ح اهیو س یو طراح یو نقاش یانتخاب کرده است ...خطاط یریادگی یرا برا کی

 نیاو در کدام دانستیطبقه داشت و هنوز نم نی...آموزشگاه چند یتجسم یوهنر ها یینمایس میوگر یاطیخ ماندی.م

د بو ریآمدنش را نگاه کرد ..طبق معمول تنها و سر به ز نهیگرفت و از داخل آ یاست ..نفس یریادگیطبقه مشغول 

مارک دارش نگاه کرد  ی..به ساعت مچ خوردینم اتشیبود که به روح یزیهم چ نیبودو ا شیآال یساده و ب اریوبس

تا دخترک کالسش تمام شود و از آموزشگاه خارج شود ...دختر که قدم داخل گذاشت  شدیمنتظر م دیبا ی..دوساعت

کار روزانه چشمانش را  یداد و چشم بست ...خستگ هیتک یخودش گذاشت و سرش را به صندل یبرا یاو هم آهنگ

خروج دختر  کیشده بود و نزد کی...چشم که باز کرد هوا کامال تار خواستیم ریخواب س کیخمار کرده بود و دلش 
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باز شد  ششیخوش حالتش برد ..ن یداخل موها یبه خودش انداخت و دست ینگاه نهیبود ...صاف نشست و از داخل آ

 ب نشستمرت شیو سر جا

 شیتوجه به اطراف پ یگرفت ...همانطور سرد و ب شیاش را در پ یشگیهم ریاز آموزشگاه خارج شدو مس یبا تان نایم

 یبوق دیکه رس کشیبعد استارت زد و به راه افتاد ...نزد یجلوتر رود و ازاو دور شود ....کم یرفت ....اجازه داد کم یم

 .. رفتیم شیتفاوت پ یچنان بهم نایزد و منتظر نگاهش کرد ...م شیبرا

 زد شیبرا یدر پ یدر آمد و چند بوق پ حرصش

خبر را ادب کند  که با  یمزاحم از خدا ب نیو دهانش راباز کرد تا با چند حرف درشت ا دیسمتش چرخ نیخشمگ نایم

آب را  یشده جو زیر یتکان داد و او با چشمان شیبرا ی...احمد لبخند زنان سردیاحمد حرف در دهانش ماس دنید

 سرش را خم کرد و گفت نایداد ..م نییرا پا شهی..احمد ش ستادیا نیرد کرد و کنار ماش

 ؟ دیی...شما سالم

 تر شد  ضیاحمد عر لبخند

  رسونمتونی..م دیخانم ...سوار ش سالم

 مردد به اطرافش نگاه کرد و گفت  نایم

  آخه

 باز کرد  شیخم شد در را برا احمد

 .. دی..تعارف نکن خانم دیش سوار

  دیگرفت و پرس یدم نیداخل ماش یجابه جا شد و از گرما یصندل یزد و باجبار سوار شد ...رو یلبخند محو نایم

 کجا؟ نجایطرفا ...شما کجا ...ا نیا از

 نای...بعد روکرد سمت م دمیطرفا که شمارو د نیداشتم ا یکار هی.. دمتونید یبه را افتاد و احمد گفت ...اتفاق نیماش

  دیو پرس

 خانم خاکزاد؟ دیخوب
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 حرکت گفت  نیاز ا ریرا به او گفته باشد ..متح لشیآمد نام فام ینم ادشیتاحد ممکن باال رفت ... نایم یابروها

 د؟یممنون ...شما خوب خوبم

 بامزه گفت ..احمد به خنده افتاد و گفت یلیرا خ دشیخوب شما

  دیاومد یریگ ادیمحض  ای دیکنیم سیآموزشگاه تدر نیخدا ...شما تو ا شکر

آموزشگاه رفت و آمد دارد؟مگر خودش نگفته بود به صورت  نیاو در ا دانستیدومش ...از کجا م یاز سوت نهمیا

 است؟ دهیاو را د یاتفاق

 ... نمیبی...آموزش م ریخ نه

 ؟یچ جسارتا

 یینمایس میمحکم گفت:گر یدار یمعن بالحن

 دیو باز پرس ییحنش شد...زد به پروومتوجه ل احود

 خورهیبه چه دردتون م آنوقت

 بعد ها به دردم خورد  دی...شا امیم یسر گرم یبرا فعال

  دیابرو باال داد و دوباره پرس دنیفهم یبه معنا احمد

 داره ؟ تیسنخ تونیدانشگاه یرشته  با

 جوابش آمد یمعطل یو ب عیسر

 انصراف دادم  اوردمیدووم ن شتریسال ب هی...البته  خوندمیم ی...دانشگاه پزشک ریخ نه

  جالبه

  دیپرس عیسر نایم

 جالبه؟ یچ دیببخش
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 به زبان آورده بود هول شد و گفت  ینطوریکلمه را هم نیکه ا احمد

 یینمایس میسازگاره تا گر شتریب یشما پزشک اتیکه با روح نهی...منظورم ا یچیه

 من چشه ؟  اتیروح مگه

 بود که احمد جازد ... زیآنقدر لحنش تند و نگاهش ت  

در  یبرود سر اصل مطلب و کمتر باز دنیچ یکبر یصغر یداد به جا حیو گند نزند ترج افتدیبه تته پته ن نکهیا یبرا

 و منتظر کنا ر دستش گفت نیمقدمه به دختر خشمگ ی...ب اوردیب

 بار ازدواج کردم هی من

 به او داشت  ی؟اصال  چه ربط دانستینم یزیورد ...ازدواج کرده بود ؟پس چرا او چبود که جا خ نایم نباریا

 گفت  یمعطل یب

 من چشه مگه؟ اتید؟روحیبه من داره آقا ...شما هنوز جواب من نداد یچه ربط زایچ نیا

 آب دهانش را قورت داد و گفت  نینماد احمد

ا ت رفتیم شیخوب پ یبود ...سه سال دنبالش بودم تا تونستم نظرشو جلب کنم ...اولش همه چ یلیفام ازدواجمون

هم که  یبه اصرار خانواده اش اومده بود و جلو و زمان یعنیبه من نداره ... یعالقه ا چیه دمیروز فهم هی نکهیا

  میشد از هم جدا یبرداشت و بعد دوسال زندگ یسر ناسازگار میتفاهم ندار دباهمیفهم

  دیغر ستیربطش بع او چ دانستیکه هنوز نم ییاز حرفها یعصب نایم

آموزشگاه  نیمن تو ا دیدیآقا؟چطور فهم دیدونیمن از کجا م لیبه من داره ؟شما نام فام یچه ربط زایچ نیا دمیپرس

 آقا ؟ دی؟جواب بد خونمیدرس م

 محکم گفت ناینگاهش کرد ...م دیبا شک و ترد احمد

 هیمنظورتون چ دیآقا بگ دیطفره نر لطفا

 مقدمه گفت یب احمد
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  یکنیمن ازدواج م با

 یمحلول ناشناخته  کی لیو تحل هیبه ظاهر ساده شد مثل تجز یجمله  نیا لیکرد ...تحل هنگ

 مرد بود  یلب ها ی..چشمانش بدون پلک زدن رویشگاهیآزما

 گفت  احمد

شما  یاندازه  یزن و دختر چیکه از همسر اولم جدا شدم ه یتو مدت به شما عالقه دارم خانم خاکزاد ...راستش من

ازتون  خوامیم یول دیکه جوابم ند دیدار نویبار ازدواج کردم و شما حق ا کی دونمینتونسته نظرم جلب کنه ...م

 دمی..قول م کنمی...من خوشبختتون م دیخواهش کنم بدون در نظر گرفتن گذشتم به خودم فکر کن

 اول اوبود احمد گفت  یهم در هنگ جمله  هنوز

  دیزنیشد خانم خاکزاد چرا حرف نم یچ

 مبهوت لب زد  نایم

  دیدونیمن از کجا م یلیفام

 ایاز زمان عقب بود گو یا قهیاحمد به خنده کج شد ...دخترک چند دق لب

 را با لبخند داد جوابش

نام  پدر و برادرتون یامضا ری...ز دمیفهم تونیلیعاقد فامو پگاه تو دفتر  ینبود ...تو محضر سر عقد کسر یسخت کار

 نوشته شده بود  لتونیفام

 دیمن بود ریگیاز اون موقعه شما پ یعنی

  دیدیکه پرس یجواب سوال نمی...از همون وقتم دنبالتون بودم ...ا بله

 ؟چرامن؟ چرا

 فتکه فکر کرد موتور مغز و فک دخترک تازه گرم شده و راه افتاده گ احمد
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 گهید زهیچ اینه دوست  میدشمن هم باش رفتیانتظارش م میکه ما داشت یا نهیشی...با پ بهیخودمم عج یبرا راستش

 وابسته شدم میکه بله ...دل بستم ...بدجور دمیتا به خودم اومدم د یول

 باز رفت تو کماو سکوت کرد  نایم

 دیپرس احمد

 دیکنیمن فکر م ه؟بهیچ نظرتون

 دیگنگش را به او دادو پرس نگاه

 هنوز دوستتون داره؟ ی؟اون چ دیاولتون ..هنوز دوستش دار همسر

 از سواالت دختر گرفت و گفت ینفس راحت احمد

دلم  میبا هم تفاهم ندار دمیفهم یوقت یسال زندگ کی...بعد از  گمیبار فقط به شما م نیاول یحرفارو برا نیا

بود دوست  یلیکه ازدواجمون فام لیدل نیحرفا ..تنها به ا نیو ا هیخودش بکشه کنار .....نه به خاطر مهر خواستیم

 رفت رانیکرد و کال از ا زدواجهم که ا ییحرمتش شکسته بشه ...بعد جدا لینداشتم تو فام

 داد ییجدا شنهادیپ خودش

 بله ... خوشبختانه

 باشما باشه خوادیم؟اگه بگه اشتباه کرده و  یبرگرده چ اگه

 افته ..گفتم که ازدواج کرده رفته ینم یاتفاق نیهمچ

 اگر؟ دمیپرس

که  دیی...در حال حاضر شما گهیوقت د چی...نه االن نه ه ستیمحبتش تو دلم ن یذره ا گهیکه د دمیم نانیاطم بهتون

  دیو صادقانه نظرتون راجع به من بگ دی...دوست دارم فکراتون بکندیکرد ریفکرو ذهن من در گ

 برد و گفت  ریشکل ممکن سربه ز نیمدت در نادرتر نیجسور ا دخترک
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فکر کنم ...دوست ندارم منم به  دیبا نیدرمورد شما با خانوده ام صحبت کنم ..گذشته از ا دی...با دیمن فرصت بد به

 دچار بشم  تونیسرنوشت همسر قبل

 واب مثبت داد و گفتاو ج یمنطق یبه حرفها احمد

 کیتا منم شمارتون داشته باشم ... دیتک بنداز هیو  دیکن ویمن س ی...اگه امکان داره شماره  دیکنیم یدرست کار

  میتا با خانواده مزاحم بش دی...اگر پاسختون مثبت بود به من اطالع بد دیبه من جواب بد دیهفته زمان دار

 رنیقرار بگ انیقراره در جر ای اننیجر ن؟دری؟با خانواده صحبت کرد یچ شما

  دیکشیزبانش را م ری...ز طونیدختر ش یا

ن داشته باشند ..م یو با مادرتون هم صحبت رندیخونتون بگ یاصرار داشتند که شماره  یلی..اتفاقا مادر خاننیجر در

 با خودتون صحبت کنم بعد دیقبول نکردم ..گفتم اول با

 یمادرش هم بود حس خوب دییخودش مورد تا ریبه غ نکهیرفتن را شروع کرد...ا یلیو یلینرم شد و ق زیر زیر دلش

  دادیبه او م

 کرد  زمزمه

  کنمیم خبرتون

 زد و گفت  یلبخند جان دار احمد

رفت و صدا آهنگ را باال برد  یصوت ستمیعوض کردن فضا دستش سمت س یبانو..سپس برا دییفرمایم ینواز بنده

  که کنارهم یعاشقانه ا ندهیدر سکوت به آ شانیشان دست داده بود قابل وصف نبود....هردوکه به جفت ی...حال خوب

 کردندیفکر م ساختندیم
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 ساعت کیضرب گرفته بود .. نیزم یرو یرا ازنگران شیپا کیدستانش پنهان کرده بود وکف  انیرا م سرپردردش

ار مسبب حال نز یزیچه چ دانستی...هنوز نم ختیریغم بغل گرفته بود واشک م یتخت زانو یکه پگاه گوشه  شدیم

کرده بود ...منتظر مانده بود که او هم  شیماه گذشته با خنده از در وارد شده بود و عاشقانه صدا کیاوست ..مانند 

و  ناب است رابدهد یبوسه  کیکه هرگز نوشته نشده بود حقش را که  یو طبق قرارداد دیایعاشقانه به استقبالش ب

 یکند ...اما در کمال تعجب نه تنها به استقبال او نرفته بود بلکه خودش را گوشه  ییرایاز او پذ وهیو م یا چابعد ب

برخاست و سمت اتاق  شی...کالفه از جاختیر یاشک م ستیچ دانستیکه او هنوز نم یلیحبس کرده بودو به دل قاتا

و  نهیورم کرده اش را بسته بود ...دست به س یداده بودو پلک ها هیتخت تک ی وارهیخواب رفت ...پگاه سرش را به د

 دیپرس یخش دار یبا صدا نهیزد ودست به س هیبه چهار چوب در  تک یعصب

 نزد یحرف یپگاه آرام باز شد ول یشده ؟پلک ها یچ یبگ یخواینم

 گفت  ینسبتابلند یشد و باصدا یحرص

 مالقات  میتو...مگه قرار نبود بر یکنیم نیا همچشده المصب ...چر یچ نمیزبون باز کن بب دآخه

 سرش را سمت مخالف او چرخاند و سکوت کرد پگاه

 یت...وق شناختیتخت نشست....بند دل زن پاره شد ..اخالقش را خوب م یتر از قبل سمتش پا تند کرد و لبه  یعصب

او را محکم گرفت و سمت خودش  یجلودارش نبود ...با دست چانه  زیچ چیو نگران بود ه یعصب

 دیصورتش غر یبه چانه اش وارد کرد و تو یادیچرخاند..فشارنسبتا ز

 ..آخه چرا؟ یلعنت یکنیم هیگر یآورده ...چرا دار یدسته گل ک نیچه خبره؟ا نجای...ا نمیحرف بزن بب  

را ازپس آن  شیمرد روبه رو یبرزخ یکرد و چهره  جادیا شیچشم ها یجلو یظیغل یپرده  شیهجوم اشکها دوباره

 کالفه سرش را به عقب هل داد و گفت یو کسر دیدست مرد لرز رینظاره کرد ...چانه اش ز

 تو...حرف بزن بگوچه مرگته آخه.. یزیریاشک م نقدریا یچ ی...برا یام لعنت ونهید یدار

 داد و گفت یرا حرکت نامحسوس سرش

 کردم .. اشتباه

  دی...پرس یکه از به حرف آمدن او هم خوشحال بود و عصب یکسر
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 بگو؟ گهیبار د هی؟یچ

 زد   لب

 ... گرفتمیم میزود تصم دی..نبا دیکردم ...نبا اشتباه

 ؟یتو ؟اشتباه چ یگیم یدار یچ

 ...اشتباه یفهمیاشتباه بود ...م ازدواجمون

او کرد و  فیظر یکه تازه افتاده بود دوباره بند چانه را  یحرف منقبض شد ...دست نیصورت مرد از ا یعضله ها  تمام

 دیغر شیدندان ها یمحکم تر از فبل فشار داد و از ال

 شد؟ تیمن ...حال کنمیکارت  م یچ نیمزخرفات تکرار کن ....آنوقت بب نیا گهیبار د هی یدار جرات

در حق خودش و خواهرش   کردیکه فکر م یو حماقت ییپرده گو ی...دلش  آتش گرفته بود از آنهمه ب شدینم شیحال

 کرده است

 استفاده کرد و گفت  شآمدهیماند...پگاه از فرصت پ یباق شیهمچنان برجا یشل شد ول یکسر انگشتان

  نیکار فقط خودم بدبخت کردم هم نی..اشتباه کردم ...با ا گمی...نشد....بازم م نه

 نیاو در ا یچانه  ایرساند  گو تید ..باز فشار انگشتانش را به نهازد که چهار ستون بدن زن به لرزه درآم ادیفر یطور

 به آن متوسل شود توانستیکردن حرصش م یخال یبود که برا ییدارتنها جا رویگ

 میخوریما به درد هم نم یهان ؟چرا همون موقع نگفت یزنیحرفارو م نیا ی...خفه شو ...چرا االن دار یشو لعنت خفه

 ....چرا؟ یرو بگ زایچ نیا یایکار از کار بگذره بعد ب ی...چرا گذاشت

انگشتان او  ریفکش ز یتمام استخوان ها کردیبلند گفت که چشمان زن بسته شد ....حس م نقدریآخرش را ا یچرا

را با حرص ول داد و انگشتش را جدا کرد..حالش به حد مرگ خراب  نشینفس سنگ یدر حال خرد شدن است...کسر

 دیرس یآورد و داشت به جنون م یهمسرش سر در نم یرفهابود ...از ح

 آزاد شدن چانه اش لب زد با

  رهیجبران و عقب گرد د یبرا گهیکه د دمیخبر نداشتم ...تازه فهم یزیموقع از چ اون
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  دیاو غر ی دهیباال آورددر چشمان محزون و ترس دیانگشت اشاره اش را به تهد یکسر

رفته رو  یکه جفتمون تا آخرعمرحسرت روزا کنمیم یکار هیشده  یچ یو نگ ینجنبوناحد و واحد اگه لب  یخدا به

  میبخور

 یکس یکسر دانستیبه زبان آوردنش به کار برده بود ...م یبود که برا یتر از آن لحن یبود و جد یجد دشیتهد

 است ینیب شیقابل پ یانفجار برسد وگرنه هر اتفاق یبه نقطه  دیست که نبا

 دیبار بازو بسته کرد و نال نیرا چند شیلبها

 ...امروز ..امروز امروز

 یزد ...دحرف بزن جون به لبم کرد ادیفر یکسر

 وقفه گفت یو ب تند

 بود .  نجایا مهتاب

 گشاد شد و گفت شی...چشمها دیتا به شخص مورد نظرش رس دیدر سرش چرخ یمهتاب چند بار اسم

 نجا؟ی....ا مهتاب

 حرفااو تکان داد دییرا به تا سرش

 راشکست یصوت واریباال رفت و د ی...باز صداخوردیاز کجا آب م انیمسجر شد جر شیبرا

 زد  ادیفر

پاشو بذاره  یمن با اون مشکل دارم ...چرا گذاشت یدونیتو ...مگه نم یکارو کرد نیا یک ی؟با اجازه  یراهش داد چرا

 من ؟چرا؟ یتو خونه 

 را جمع کرد و گفت شیقوا تمام

چرا ؟ یکه زنه پدرته مشکل داشته باش یبا کس دی...اصال بگو چرا ؟چرا با یکه تو باهاش مشکل دار لیهمون دل به

 تو خونه ات ...چرا؟ ادیب یدوست ندار
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 کرد  شیصدا باتحکم

 پگاه؟

 ه؟یتو و اون چ یحق منه که بدونم رابطه  نی...ایبهم بگ دیبدونم ...با خوامیم

  یگیم یدار یچ یفهمیشو ...تو نم ساکت

  بردیرا باال م شیپگاه بود که صدا نباریا

ن همه بفهم یترسیدستت رو بشه ...م یترسی..م یترسی...چون م یزنیچرا حرف نم دونمی...م فهممیاتفاقا خوب م چرا

 که قبال...

و  دیسوت کش شی...گوش هادیچیدرهم پ دیگوشش خواب ریکه ز یا دهیکش یباصدا یکسر یخفه شو ادیفر یصدا

س خ یکرد ...صدا ریگ نهینشست و نفسش در س یلیس یجا اریاخت یبرقرارشد ....دستش ب یا هیچند ثان یسکوت

به هم  زیهمه چ ی...به آندیپر نییبهتزده نگاه از صورت او گرفت و از تخت پا یاش که بلند شد کسر نهیخس س

ش شتلق یصورت او نشست ...صدا یچطور دستش باال رفت و رو دینبود ..نفهم یاز باز یزدن جزئ یلیبود ..س ختهیر

تخت نشست و جسم  یبرداشت و خودش را به او رساند...لبه  نتیاو را ازداخل کاب یتو گوشش بود ...به سرعت اسپر

 را مقابل دهانش گرفت  یو اسپر دیکشاو را در آغوش  یمچاله شده 

 شیپا ریحرکت دست ز کیدر  ی...کسر دیچشمش چک یاز گوشه اشک  یناب و قطره  ژنیپر شد از اکس شیها هیر

سرش زدو  یرو یخود گرفت ...سفت و محکم در آغوشش فشرد و بوسه نرم یپا یانداخت و تمام بدنش را رو

 جلوه کند گفت  میکه مال کردیداشت کنترلش م یکه به سخت یبالحن

و ادامه داد....تو که  دیکش یلیس یشد دستم هرز رفت ..پشت دستش را نوازشگر جا یچ دمی...نفهم خوامیم معذرت

دارم  یبرسه که خودمم نفهمم چه غلط ییکار به جا یذاری....چرا میذاریاخالق گند منو ..چرا سربه سرم م یدونیم

و ا ی دهیورت رنگ پرعقب برد و ص ی...سرش را کمیگفت یچ یدیحرفات چقدر بد بود ...اصال فهم یدونی...مکنمیم

 را نگاه کرد ...

گونه  یهم نشست و چند قطره اشک درشت رو یپگاه رو ی....پلک ها یزنیبه من م یدار یچه تهمت یدی..فهم آره

 و گفت دیکش یینفس پرصدا یاش افتاد ...کسر
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 جانیکه مهتاب اومد ا میری...گیطور قضاوتم کرد نیهستم که ا یچه جور آدم یدونی...مگه نم یشناسیتو من نم مگه

 فکرتو یاجازه بد دیاون دشمن سرسخته منه ...چرا با یدونیم یوقت یباورکن دیبه توزد  ...تو چرا با ییحرفا هیو 

  یاز گذشته و مشکالت من خبر دار یمسموم کنه وقت

 گفت  یرفته ا لیتحل یصدا با

 باور کردم دمیکه د یرچکه بدونم ..من ه یبه من نگفت یزی...تو چدونمینم یچیازتو ه من

 داشت نیاز ا شتریب یرا به تاسف تکان داد ...واقعا که از او توقع سرش

و ت خوامی...مشکالت من مربوط به خودمه ..نم ینگران بش خواستمیکنم ...نم تتیچون دوست نداشتم اذ نگفتم

  یبش رشیدرگ

 او فرو بردو لب زد   یرا مثل بچه ها در آغوش پهن و مردانه  سرش

  رونیب امیجهنم ب نیمهتاب دروغ محضه ...بگو تا از ا یبدونم ...ثابت کن بهم حرفا خوامیم

اجازه نداده  یمحفوظ کرده بود و به احد نهیرا که سالها در س یزد ...راز رونیاش ب ی نهیاز س یو سوزناک ظیغل آه

 نیو ا گفتیم دیو آرامش همسرش هم که شد ه با شیحفظ زندگ ی..برا گفتیبه زبان خودش م دیبود بفهمد امروز با

 ..  شکستیرا که به زبانش زده بود م یمهره چند ساله ا

 باال برد ....نگاه نادمش را دور تادور صورت او چرخاند و گفت یرا در بغلش جابجا کرد و کم دختر

لب او  یمتمرکز شد ..بعد انگشتش را گوشه  ینقطه ا ی....چشمش در صورت او گشت و رو گمیخوب م یلیخ

 گذاشت و گفت 

لند ب شی...از جاگمیخودم بهت م یبدون یخواست ی...بعد هرچ ادیخونش بند ب نیدستمال بزارم رو ا هیاول بذار  فقط

 اراده دستش را دور گردن او حلقه کرد و خودش را به یدست با خودش بلند کرد ...پگاه ب یشدو همسرش را هم رو

در آغوش او فروبرد و  شتری...سرش را ب زدیسالن روشنتر از اتاق خواب بود و نور چشمش را م یاو چسباند ...فضا

 انیحس مرموز معلق بودن پا نیگذاشت و به ا نیکاناپه زم یاورا رو یحس کرد درهوا معلق است ...کسر

 گفت  یرا گشود ...کسر شیداد....چشمها

  امیتا ب باش
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 رفت وپگاه محزون رفتنش را تماشاکردآشپزخانه  سمت

 گفت  یفیلب او گذاشت ...از درد صورتش  به هم جمع شد و آخ ضع یرا گوشه  ینیبتاد ی  پنبه

 شده بود آهسته تشر زد و گفت  یکه از درد او عصب یکسر

  نیا شهیاش م جهیاعصاب ..نت یخودته ...منم که ب ری...همش تقص یکنیکار م یچ نیبب

به صورت  یپنبه را گذاشت و برداشت ..مدام با نگران یچند بار یرا باز کند ...کسر شیچشم ها توانستینم ازدرد

 نی...آخش رادر گلو خفه کرد بلکه مجبور نباشد ا کنهی...درد م دیپرسیو هر بار م کردیاش نگاه م یکبود و لب زخم

 روبه  اونشست گذاشت و  ینیرا داخل س نیرا پاسخ دهد ...پنبه بتاد یسوال تکرار

  یخوب االن

 را تکان دادو لب زد  سرش

  خوبم

 کنمیم یکار هی... ستیدست خودم ن شمیکه م یبزنم ..عصب بیبهت آس خوادیذلم نم چینکن باشه ...ه میعصب گهید

  رمیگیبعدش  عذاب وجدان م

 صادقانه بود ...گفت  شیچشمان نادم او نگاه کرد ...حرفها در

  یکن فیتعر یخواینم

 به مهتاب فرستادکه او رادر یکه تحت عمل انجام شده قرار گرفته بود برگشت و راست نشست ..دردلش لعنت یکسر

 حالت اما به ناچار شروع کرد  نیقرار داده است ...متنفر بود از ا یاجبار طیشرا

بل گذاشته بودمش تو خونه ...ازق گشتمیخودم از فرودگاه برم نیتصادف شروع شد ...اون شب با ماش هیاز  یچ همه

...نه خواب آلود بودم ونه خسته  اریفرودگاه که وقت برگشتن راحت باشم ...سرعتم اندازه بود و کامال هوش نگیپارک

 که تو یهر موجود ایسگ  ای یفکر کردم زدم به گربه ا ولجسم سفت برخورد کردم ...ا هیشد که به  یچ دمی...نفهم

 یزن جلو هی دمید یشدم و در کمال ناباور ادهیپ نیو از ماش اوردیطاقت ن ..دلم دهیچرخیاتوبان وسط جاده م

زن  هیاشتباه نبوده .. دمیافتاده ...به چشمام شک کردم ...رفتم جلو و خوب که نگاهش کردم د نمیماش یها کیالست

 ریاس ی...چند ساعت مارستانیافتاده بود ...بدون اتالف وقت بلندش کردم و رسوندمش ب نیزم یحرکت رو یب نجوو
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پرونده بودم ..به هر حال  لیو تشک یکردنش انجام دادم ...بعدم مجبور شدم برم کالنتر یبستر یبودم تا کارا

 کیاومد و دکتر گفت جز  یاسکن و ام آرآ ابتا جو دیطول کش یبودم ...چند روز انینخواسته مقصر جر ایخواسته 

رفت و آمد داشتم زن  مارستانیچندروزم که تو ب نیا ید نداره ...طوجو ینگران کننده ا یزیچ یسطح یدگیضرب د

خرج روز مره اش کار  ینداره و تا اون موقع شب برا یکس و کار دمیپس گرفت ...همونجا فهم تشیداد و شکا تیرضا

 ونشیپس گرفت و گرفتارم نکردخودم مد تشیشکا نکهیسوخت ..از بابت ا شی..دلم برا را...دروغ چ کردهیم

به پدرم سفارش کردم که تو دست و  نیهم یبراش کرده باشم برا ی..خواستم لطفش جبران کنم و کاردونستمیم

 انیجر نیاز ا یدتبهش کار داد ..م ینکرد و تو دفتر مرکز یانصاف ی..بابا هم ب رهیبراش در نظر بگ یبالش کار

ساده از  لیعاشقانه ...اوا یزمزمه  کیز و هررو دیجد امیپ کیمهتاب شروع شد ...هرروز  یکه تماس ها گذشتیم

 یشیگرا چیمن ه فهمهیکه بگذره خودش م یکرده و مدت رشیمحبتم درگ دیشا کردمی..فکر م گذشتمیکنارش م

شد ..اون زمان درست زمان  شتریمهتاب ب یبلکه مزاحمت ها بافتاداتفاق ن نیکنار ..اما نه تنها ا کشهیبهش ندارم و م

م رو نداشت گهید یبار فکر کی یحوصله  نیهم یبودم برا رینگران و درگ یکاف یمادرم بود ...به اندازه  هیماریاوج ب

 یاز کار ب وبه پدرم بگم  شمیکردم اگر بخواد به مزاحمت هاش ادامه بده مجبور م دشی...باهاش تماس گرفتم و تهد

او به من ضربه بزنه  قیند کرد به پدرم تا از طرب ستمیمن سهل الوصول ن دیفهم یکارش کنم ...از رو نرفت ...وقت

با او  یمهتاب خورده بود و پنهان یو سر حال یکه زد صاف نشست وسط قلب مادرم ...پدرم گول جوون یضربه ا ی...ول

رفتار  یداشت متوجه  اجیبه حضور همسرش احت یاز هر وقت شتریبود وب یماریازدواج کرده بود...مادرم که تو اوج ب

کرد  تینامنظمش شده بود و شک کرده بود ..کم کم شک مادر به من هم سرا یشکوک پدرم و رفت و آمد هام یها

م و مادرم ه همن بود ازدواج کرد یبختک زندگ یکه روز یدختر نیکه بله ...بابا دور از چشم ما باا دمیشدم د ریگی...پ

 گهید دیکشیدرد م یکاف یبه مادرم نزدم ..خودش به اندازه  ی..حرف دهیفهم انیزن بودنش جر یبه واسطه 

 نیآورد ...ا یخودش نم یبود و به رو دهیفهم زیکنم ..هرچند که قبل ازمن او بود که همه چ شتریدردش ب خواستمینم

 دمیفهمبست تنها من بودم که  ایچشم از دن یکه وقت ییتا جا دادمادرم را آزار  یلعنت یماریاون ب شترازیب انیجر

مادرم تو خونه گرفت  یمن و پدرم سرد شد و چند وقت بعد مهتاب جا ی...رابطه  یماریمادرم از غصه دق کرد نه از ب

 ...بعد اون من مون رونیسوا کردم و از اون خونه زدم ب مویزن و کاراش نداشتم زندگ نیاز ا ی..منم که دل خوش

سرش فاتحه  یبرم باال دمیکشیخجالت م یکه حت اهیسنگ قبر س هیحساس و  ی هیخواهر نوجون با روح هیو  دم

درد موند تو دلم ...به  نیجونش ...ا یمادرم کرده بودم و ناخواسته شده بودم بال یبخونم ...مهتاب رو من وارد زندگ

باد  م و بهپدر یو چند ساله  نیچند یبود با آبرو یساو..حرف زدن من م اناینگفتم ..نه به پدرم نه به ک یزیچ یکس

 ینتونستم به کس انیبعد اون جر ی...ول شدیناموسم حساب م ییجورا هیزن پدرم بود و  گهیرفتنش ...مهتاب د

ه حرفاش ک ینجاینقطه ...ا نیبه ا دنیرس یتصادف همه اش نقشه بود برا انیجر دمیفهم یاعتماد کنم ..خصوصا وقت
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 نیولا ادتهیبه او کرد و گفت ... ینگاه گرفته ا یبود ..کسر انیجر یزد ...پگاه هنوز منتظر مابق یتلخ خندلب دیرس

 . ادمهیشد ؟پگاه لب زد: یبرخوردمون چ

اون شب و اون تصادف  ادیلحظه  کی یسبز شد نمیماش یجلو یداد.. ادامه داد ..وقت نیرااز او گرفت و به زم نگاهش

کاره  یچ فهمهینگاه کنه م افتیبه ق ی...گفتم هرکگفتم  یبهت چ ادمهیافتادم و نتونستم خودمو کنترل کنم ...خوب 

کنم  یده ام کرده بود باعث شد که حرصم سر تو خال نواکه مهتاب بامن و خا ی...همه اش از حرص بود ..کار یا

 بشم  کیخاطرهامو باتو شر نیتلخ تر شمیتنم ومجبور م یوصله  یشیروز م هی دونستمی...نم

 یها قهیبار شق نیچندم یدو دستش گرفت و برا نیو دردناک بود سکوتش ...سرش را ب نیکرد ..سنگ سکوت

لبش مانع شد و تنها  یپردردش را فشرد ...دردش قلب زن را فشرد ولب باز کرد حرف بزند اما سوزش گوشه 

 کند شیتوانست صدا

 ؟یکسر

 شد  الیخ یسوزش لبش را ب.. رفتیاش فرو م نهیدر س یزیت هیزیپردرد و لبخند محزونش مثل ت نگاه

 زد.. لب

 ...منمن

 حرفش شد یومانع ادامه  دیزد و او را در اغوش کش یکج شد ..چرخ شتریب یلب کسر گوشه

  یبگ یزیچ خوادی...نمسسسسیه

 مردانه اش را چنگ زد  راهنیدست پ با

 بزار منم بزنم  یبگم ....تو حرف زد بزار

ه با خودت میرا گفتم که تا آخر عمر قصد گفتنش نداشتم ..حا ال تصم یزی...من گفتم ...چ یبگ یزیچ خوادی...نم 

 کنهینم یفرق چی..در هر صورت به حال من ه یاعتماد دار یبه ک شتریب نیمهتاب ..بب ای یمن قبول دار احرفی...

 ینگشت خطکه کرده بود با ا یاز قضاوت زود هنگام مانی..توبغل خودم...پش نجاستیجات ا یچه نخوا ی..چه بخوا

 و گفت  دیاو کش یسرشانه  یرو یفرض
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مهتاب اون حرفارو راجع بهت  یاز وقت نی...به خاطر هم یکسر ارمیکه تو رو قبول دارم...من بدون تو کم م معلومه

 رو سرم آوار شد ایزددن

 او را به خود فشرد وقلدر مابانه گفت  شتریب یکسر 

ب او زد ل یگوشه  یزیر یصورتش خم شد ...بوسه  یکرد و رو شتریفاصله اش را ب ی....بعد کم ینداشته باش یتونینم

 و گفت 

سه بو طنتیباش ی...کسر دیپگاه سرخ شد و نگاه دزد ی....گونه هایدر رفت رشیاز ز یحق امروزم که با لوس باز نمیا

 ری..سپس چانه اش را که ز دیبار پشت سرهم بوس نیرا تکرار کرد ...گونه اش ...محل ضرب دستش را چند شیها

حرکتش را تکرار کرد که زمان از دست جفتشان  نیا رو نوازش کرد ..آنقد دیرا بوس زدیم یفشار انگشت او به کبود

 زنگ تلفن هردو به خود آمدند ..پگاه گفت  یدر رفت ...با صدا

 ...حتما بچه هان ... یوا

 اورا از خود جدا کرد و سمت تلفن رفت  یکسر

 به صورتش زد و گفت  یآروم یران با دست ضربه نگ پگاه

 میکار کنم حاال ...شام ندار یها حتما گرسنه شونه ...چ یطفل

 کرد وگفت  یزیقبل از جواب دادن اخم ر یکسر

 غصه خوردن داره گهید نمی...ا ارنیشام ب زنمی...االن زنگ م یزنیچرا خودتو م 

لبش نشست ...آخر چطور توانسته بود به او شک کند؟ ...چقدر از دست خودش  یرو یافتاد و لبخند محو دستش

 بود نه سرزنش... شیمرد قابل ستا نیناراحت بود ..ا

حتما به سراغش  دانستیاش گل کرد ...منتظرش بود ..م یطانیلبخند ش دید فونیرا که از پشت آ یکسر ریتصو

...خوشبختانه محبوبه هم در  ستادیمنتظر ا دنشید یرا فشرد و برا آورد ..دکمه یرا در م روزشیکار د یو تالف دیآیم

و  اگر به دعوا یداشت با او تنها بودن ...حت ییصفا چهبودند و  ییخانه نبود که بخواهد مرخصش کند ...خودشان تنها

 گذشتیجرو بحث م

 سالن باز کرد و وارد شد .. یباشتاب در ورود یکسر
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ه گشاده به سمتش رفت و سالم دلبران  ییرو به انفجاز بود با رو تیکه از عصبان ییاوزد و بعکس  یگل و گشاد لبخند

 کرد  یا

 زد  ادیو فر دیاش را چسب قهیاش  یقدم کیدر یکسر

راجع به  ادیکه به دهنت م یسراغ زنم و هر مزخرف یبر یپاش یهان ؟فکر کرد یبا خودت کرد یاحمق چه فکر یتو

 یکه خراب شد خودت بود یاون یکور خوند ی...ولیمن خراب کن یخواست التی...آره ؟به خ کنهیاون باور م یمن بگ

 کار کنم باهات یچ نیا دبع نیاولشه ...بب نی...تازه ا یروآب عوض ختمینه من ...پتتو ر

 دست او گذاشت و باناز در چشمان مخمور او نگاه کرد و گفت  یخونسرد دست رو یلیخ مهتاب

همه قباحت منقبض شد ...مهتاب ادامه  نیشل شد و فکش از ا یکم ی...دست کسرزمیعزنکن  تیاذ خودتو

 چند وقته هم یدونی...م نمتیبب تونستمیم قیطر نینداشتم ...فقط از ا یچاره ا یول یاز دستم دلخور دونمیداد...م

 ...دلم تنگ شده بود برات  میدیند گروید

  دیغر

 خورهیکه حالم ازحرف زدنت بهم م فتوی...ببند اون دهن کث یشو لعنت خفه

 واغواگرانه گفت  دیاو کش یدست مردانه  یحفظ کند .دستش را با ناز رو شیکردخونسرد یسع

ت از یادیز زی...به خدا قول مدم چ اینکن خب...با دلم راه ب تمی...اذ خوامیکه چقدر خاطرتو م یدونی....م گهینشو د بد

 نینخوام ...فقط با من باش هم

 زد  ادیکردو فر شتریاو ب ی قهی ی..فشار انگشتانش را رو شدیرو م رویاو ز یشرمانه  یداشت از حرکات ب دلش

 شرف ...الل شو تا نزدم ناکارت نکردم ... یشو ب الل

 زد  لب

  یعاشقتم کسر من

 ...متنفر  یفهمیازت متنفرم م من

 داره که من ندارم  یکم دارم آخه ...اون دختر چ یمن چ چرا
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 صورتش نشست خفه شد  یکه رو یکسر یلیس

 باال برد و گفت  دیانگشتش را به تهد یبدون دلسوز یکسر

  کنمیخودم خفه ات م یبا دستا یاریاسم زن من به زبونت ب گهیبار د هی...فقط  گهیبار د هی

 به دست یبودبراکه سالها  ینه به اندازه دل سرکشش ...دل یول سوختیم یلیس یمظلوم به چهره اش داد..جا یحالت

 گذاشته بود  .....مظلومانه گفت  شیمرد پارافراتر از حد و حدود ها نیآورد محبت ا

ه نداشت تیبه زندگ یکار دمی..قول م یدوستش دار دونمی..م نی...بب یتو بخوا ی...اصال هرچ یتو بگ ی...هرچ باشه

 تو فقط .... یبفهمه که بامن ذارمیباشم ..اصال نم

 یرا رو شیزانو کی یخفه شد ...کسر نهیخورد ..حرفش در س نیکه تعادلش را از دست داد و زم دینکش هیثان به

  دیزده و غر مهیسرش خ یزخم خورده باال یریگذاشت و مثل ش نیزم

 من ... یزن و زندگ نینه ب هیمثل تو جاش تو آشغالدون یداشته باشه ...انگل داریبگو که خر ییمزخرفاتو برو جا نیا

 زد  شیناز صدا با

 ؟ یکسر

ز ..پاتو ا دمیکه بهت هشدار م هیداد ...بار آخر رونیرا ب شی...نفس پر صدا ارین فتیشو ..اسم من تو اون دهن کث خفه

 کنمیوگرنه به روش خودم جمعش م رونیمن بکش ب یزندگ

 ه اش سر خورد گون یگراورو لهیداشت ...نگاه متنفرش  از چشمان  ح ییدر مظلو نما یهمچنان سع مهتاب

که به پا شده بوددلش خنک شد... به صورت او  یآن آتش نی...ب کردیم ییصورت زن خودنما یانگشتانش رو یجا

 اشاره کرد و گفت 

 ...نوش جونت   دیکه زنم کش یدرد هیبه تالف نمیبه خاطر تو روزنم دست بلند کردم ...ا روزیبود ...د حقت

 هسته گفتگونه اش گذاشت و ا یمهتاب دست رو 

 ....من دوست دارمیکارو بکن نیبامن ا یتونینم تو
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 زد زهرخند

خودم دست به  نکهیداشت ...پس قبل ا یمن نخواه یتو زندگ ییجا چینکن ...تو ه لیخودتو خار و ذل نیاز ا شتریب

کار بشم خودت محترمانه بکش کنار...حرفش  را زد و بلند شد ...مهتاب سرخورده رفتنش را تماشا کرد...به محض 

 کرد  زمزمهلب  ریهجوم برد ...ز لشیشدن در بلند شد و سمت موبا دهیکوب

 یانگله آقا کسر یک کنمیعشقم ...ثابت م میتا بچرخ بچرخ

 جانب گفتکه برقرار شد حق به  اتصال

 ؟یماز یهست یگور کدوم

 و گفت  دیمستانه خند اریماز

 جونت  حالتو گرفته؟ یشده؟...دوباره کسر ی...چیکه تو رم کرد باز

ن به غلط کرد ندازمیخودشو و باباشو م دهیبه ماه نکش ی..مگه نگفت یکنیم یدار ی...معلومه چه غلط یشو ماز خفه

کش ب میبگه پاتو از زندگ ستهیتو روم وا ادیکه طرف ب یریگیبود اون الدرم بلدرمت ...مفت مفت از من پول م نی...ا

 رونیب

  دیوپرس دیبا صدا خند اریماز

  بذار تا من برات آدمش کنم گری...منکه گفتم دندون رو ج یهست یک گهی...بابا تو دشیتو زندگ یجفت پا رفت مگه

مدت..طرف داشت زنده زنده چالم  نیا یکار کرد ی...پس کو... .چ یحرف زد نیت که ابا هفت پشت یکرد توغلط

  کردیم

...آخه دختر خوب  یروزه بر هیراه صد ساله رو  یخوای...م یکه کم طاقت نهیا بتی...ع کنمیازون بدترم م  یبد فرصت

 و ماتش کرد شیک شهیروزه که نم هی.. فهیکاره اس ..صدتا مثل منو تو رو حر نی..خودش ا یفهمی..طرف بچه زرنگه م

  دیغر

و و آبروت زنمیم زیهمه چ دیق ای ادیبامن راه ب یکه کسر یکنیم یکار ای... ستین میحرفا حال نی..من ا یماز نیبب

  برمیجالل م یجلو
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 تفاوت گفت  یب اریماز

 بعد من یبریخودتو م یاول آبرو یبگ ی..هرچ ی...توجه که دارآبرومونو

 کار یچ خوامینباشه آبرو م ی...کسر ستین مهم

 براش یآبروت نشست یبه جونت افتاده که پا یچه خوره ا نی....ببیبسوزه پدر عاشق یا

 ... هیکنم انگل ک شیحال خوامی..م یفهمیم هی...بحث رو کم کن ستین یفقط بحث عشق و عاشق گهید االن

ه ک کنمیم یکنم ...کار یعمل دمیکه کش ینکن ...من زمان الزم دارم تا نقشه ا فیبانو ...شما خون خودتو کث چشم

  ینیبیکنه ...حاال م یبابت حرفاش ازت عذر خواه

 مینیبب

  یکنیو ازم تشکر م ینیبیم

  یندار یکار

 برم به کارم برسم  ستین یا گهیبانو ...اگه امر د نه

 سالمت  به

 تماس قطع و خبثانه لبخند زد و زمزمه کرد  اریماز

...جالل نبود که تا االن هفت تا کفن پوسونده دهیارث باباش نشسته که ارد م ی...فکر کرد پایانگله پاپت ی کهیزن

 تو اون خراب شده... یبود

ه ک ییود تا جابه پگاه سفارش کرده بود و تذکر داده ب یشد و سمت فرودگاه رفت ...قبل از رفتن کل نیماش سوار

افتاده خبر دار بشن ...دوست نداشت اعتبارش  نشونیکه ب یشب قبل و اتفاق انیامکان داره نذاره بچه ها از جر

 دنیدرد کش تونهینم یخواهر چیبود ...ه یپر واهربود پگاه خ یسوال ...هرچ ریبره ز ایدخترها خصو صا پر یجلو

 رفع و رجوع کنه تا کمتر یشب قبل را به نحو یها یکبود یاه بتونه جابود پگ دواری...ام ارهیو تاب ب نهیخواهرش بب

خوب  اتیاز خصوص یکی گفتیم شهی....چقدر خوب بودکه پگاه دل رحم و با گذشت بود ...مادرش هم ادیبه چشم ب

بود ...شب قبل را تا  اتشیخصوص ی هیدر وجود همسرش بارزتر از بق تیخصوص نیوا میبخشیکه زود م نهیما زن ها ا
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ه داده بود ک یدواریهم به او ام یبابت داشته باشد ..تازه کل نیاز ا هیگال نکهیبود بدون ا دهیصبح در آغوش او خواب

 دهدیاو را پوشش م یباشه خطا داشتهکه راه  ییتا جا شیراحت ...با کرم پودر و لوازم آرا الشیخ

 نبرد ییبو نشانیب انیاز جر یکس تا

 

 

 بردو سرش را باال آورد  یپر یچانه  ریرا ز دستش

  ؟ی....ناراحت نمتیبب

 لب او بردارد  یکرد نگاه از گوشه  یزد و سع یلبخند محزون یپر

 ...خوبم ...چطور؟ نه

 گنیم گهید زیچ هیکه  چشمات

 کش دار شد لبخندش

   نیخسته ام هم کمی

 کرد  شیصدا محکم

 ؟ یپر

و خودش را به  ندیصورت او را بب توانستیرا بست وکنار دستش گذاشت وبلند شد...نم شیزانو یکتاب رو ایپر

...تا مجبور نبود قفل  شناختی. خواهرش را م افتدین یندانستن بزند ..بهتر بود برود تا چشمش به شاهکار کسر

 مجبور کند یخواهز بزرگش را به کار خواستیاو هم دلش نم کردیدهانش را باز نم

 زدمیباهات حرف م کجا؟داشتم

 بعد ی..اگه امکان داره بزار برا کنهیدرد م سرم

 ا؟؟؟؟؟؟یپر
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و  دیرکبود ت دهیچسب شیگلو خیمثل زالو ب دنشید یکه از لحظه  ی...بغض دیچسب نیبه زم شیکالم او پا تیقاطع از

 اورا گرفت  یبلند شد و بازو شی..پگاه از جا دیچانه اش لرز

 ؟یکنیم هیگر یپر

  دیفشرد و نوازشگونه پرس نهیاز دست داد و خودش را در آغوش او رها کرد ...پگاه محکم سر او را درس اریاخت

 ؟ یسر خودت آورد ییشده قربونت برم ....چه بال یچ

 دیبه او فشرد و پرس شتریاو جدا شد و دور کمرش حلقه بست ...خودش را ب ی نهیس یاز رو ایپر یها دست

 ؟یهست یراض تیبگو پگاه؟تو از زندگ ؟راستشیتوخوشبخت

کرد و با دست  یرا گرفت و او را جدا کرد ....اخم شیبرده است شانه ها ییدختر بوها نیا گفتیکه ته دلش م پگاه

 اشک صورت او را گرفت 

 از کجا در اومد گهیحرفا د نی؟معلومه که خوشبختم ...ا هیچ منظورت

 حساس نشست یهمان نقطه  یاجازه رفت و درست رو یدختر ب سیخ یچشمها

...چرا بهم  یهمش خودتو تو آشپزخونه مشغول کرد یاومد ی....چرا از وقت یگیدروغ م یدار کنمیچرا من فکر م پس

شد در  رهی؟خهیچ یلبت برا یگوشه  یکبود نیازت بپرسم ا افتهیمغز آکبندم به کار ب یترسی...نکنه م یکنینگاه نم

 یکه همه چ یکنیبه خاطر من وانمود م ای یخوشبخت عاادامه داد...پگاه تو واق خواهرش و یمردمک لغزان چشم ها

 خوبه 

کرده بود  ریهمه احساسات او او راهم در گ نیخواهرش بود ...ا یزده  خیو  دیصورت سف یهمچنان رو شیدستها

 ...بغض آلود گفت 

قط ...ف گهیکس د چی..باور کن ...من نه به خاطر تو و نه به خاطر ه استیمرد دن نیبهتر یواقعا خوشبختم ...کسر من

 به خاطر خودش دوستش دارم ...

 لب زد  یپر

 چرا زدتت؟ پس
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 زدیپوست او چرخ م ینوازش گرانه رو شیکرده بودانگشت ها ریاشک و خنده گ نیب

 از کوره در یدید هویش کل کل کرد باها یلیخ شهی..نم نهیا بشیهم ع یداره قربونت برم ...کسر یبیع هی یآدم هر

 دیرفت و.....خند

 گفت  یپر

  ستین یکه تورو زده اصال کاره خنده دار نینظرت خنده داره ...ا به

 را با زبان تر کرد و گفت  لبش

وهر ش نیتو دلت قند آب کنن که همچ دی...نباینوازشت کنه و تا صبح قربون صدقت بره چ یکل ادیبعدش ب یوقت

هرو ق یکتک خوردن حقمه ..نه...ول گمینبودم ...نم ریتقص یمنم کم ب یکسر تی...بعدشم تو عصبان یدار یمهربون

 تسی..به نفع من ..قرار ن یکرد رو اول دیصرف نظر کرد و کل یبعد ی نهیاز دوتا گز یسرزنش حقم بود ...حاال کسر

 کنم  یمنت کش افتمیچند روز دنبالش ب

 هگید یگیراست م یدار نارویا

 کرد و گفت یبه صورت خواهرش زد و اخم ناز یآروم ی ضربه

از  نمینب گهی... د میسفر چه حال رهیکه م ییروزا ینیبیبنده ..نم یکسر یبچه جون...من نفسام به نفسا هیچ دروغم

 خب؟ یحرفا بزن نیا

 گذاشت ...هنوز ته دلش ناراحت بود یدگیضزب د یدستش را باال آورد و جا یپر

 چه به روزت آورده... نیام داره ...بب یضرب دست چه

 گفت  یو به شوخ دیصورتش را کش پگاه

ماه  هیبره  شیپ ینطوریولش کن ...ا گهینوازشش کرده ...تورو خدا تو د یکسر یکاف یبه اندازه  شبید گهید  بسه

 تا خوب شه کشهیطول م

 با حرص گفت یپر
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 نشست  ایلب پر یرو عی.....انگشت پگاه سر نمشیبب بزار

 یدیخودشون بمونه ..نشن نیب دیزن و شوهربا ی...دعوا یدیفهم یاریخودت نم یحرفارو ...تو به رو نی.اونشنوم ا او

 زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن  گنیم

 ابله می...ما شد گهیدرد نکنه د دستت

ش را لب یردو با دست گوشه ک یفی..آخ ضع افتدیلبش به سوزش ب یکرد که سبب شد زخم گوشه  یبلند ی خنده

 جمع کرد و گفت 

 کجاست  انایحرفارو بگو ک نی...ول کن ا یگفتم خواهر مثال

 و نگران گفت  دیدزد نگاه

  رونیب

 کرد  زیچشم ر پگاه

 ؟ قایکجا دق یعنی؟ رونیب

 ..کهیتو ج کیج دایدختر آ نی...همش با ا گهینم یزی...به من که چ دونمینم

 دیپرس ی...با لحن موشکافانه ا کندیم یرا از مخف یزیچ یکه حس کرد پر پگاه

 که تورو نگران کرده / رهیدرس نداره ...کجا م انای...مگه ک نمی...واضح بگو ببکهیتو ج کیکه ج یچ یعنی

 دندان گرفت و به مبل اشاره کرد  ریلبش را ز یپر

 مینیبش شهیم

 یقبل یرا تکان داد و هردو باهم برگشتند سر جا سرش

 کن فیتعر؟ خب

 گفت  ریز سربه
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 ریتاث یول کنمینم یقضاوت چیباشه ها ...نه ..من ه یدختره بد نکهی...نه ا انایدختره بد جور رفته تو نخه ک نیا هیمدت

 نداره ....راستش .....راستش ..... انایک یهم رو یخوب

 قاطعانه گفت  پگاه

 ... بگو

 نیکه نمرهاش از بعد امتحانات افت کرده  ...هم نی...هم خونهیکه خوب درس نم نیسرش باال آورد و گفت .هم ایپر 

 بد بوده رشیتاث دهی....نشون مییجاها هی رنیو زهره م دایو با آ زنهیکه از کالس م

 دنیدختر داشت قلبش را به تپ نیکه نسبت به ا یتیپگاه سقوط کرد ...همان احساس مسئول ی نهیدرون س یزیچ

 انداخت

  رمیجلوشو بگ ی؟چرا زودتر نگفت یگیاالن م زارویچ نیا چرا

 گفت  شرمنده

 نگرانتون کنم یاول زندگ خواستمینم نیکرد یشما تازه عروس دمیخودش خوب شد ...بعدشم د دیشا گفتم

 خواهرش را گرفت و گفت یتر شد..دست ها ظیپگاه غل یها اخم

 بره روهوا انایک ی ندهیو آ یزندگ ایخوبه  رمیاشتباه بگ ینگران بشم و جلو من

 مظلومانه لب زد  ایپر

 / پگاه

 پنهان بمونه  هیقض نیا یذاشتیم دی..نبا یپر ینکرد یخوب کار

 کنهیاش م چارهیبفهمه ب یکسر گفتیم دادینگم ...قسم م یزیبه تو چ گفتی..همش م ذاشتینم آخه

 دی...خودش هم با یخودش چ ی..ول کردیاش م چارهیب دیفهمیاگر م یرا بست ...درسته کسر شیبا درد چشمها پگاه

 ماندیخبر م یب

 ؟ رنیکجا م یدونیم
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 مردد نگاهش کرد و من من کنا ن گفت  یپر

 دهیم یتند یبو کردمیحس م زدیحرف م ی..وقت دادیم یخاص یبو شمیکه اومد پ ی...فقط چند بار ستمیبلد ن جاشو

 نفسش

و سمت تلفن رفت و  دی....از جا پر دادیم یتند یکه دهانش بو یچ یعنیکرد ... زشیسرش ر یسقف اتاق رو ایگو

 را گرفت ... انایک یشماره 

 و یگردینفهمه برم یزیچ یکسر یخوایاگه م نیخونه .......گفتم زود ....بب یگردی؟.....زود برم انایک یی..کجا الو

 فت گ یبا نگران ی....منتظرم ...تماس  را که قطع کرد پریکجا بود یدیم حیتوض

 کردم  ینیمن خبرچ کنهیفکر م االن

 و گفت ستادینگران دست به کمر ا پگاه

  مونهیم یباق یچه حرف ستیکه ن نمیبیخودم م یبا چشما  یوقت

 

 

 

اش استفاده کرده بود تا بتواند بهتر نفس بکشد ..علت  یاز اسپر یدووزر چند بار نیا ی..ط کردیدرد م بیعج سرش

و رفتار تند و بدور از ادب او بود  انایاش با ک جهینت یتهران نبود ...جرو بحث ب یآلوده  یقطعا هوا شینفس ها یتنگ

غرور شکسته شده اش دوباره و دوباره   کردیمرور م هنصورتش در ذ یشدن دررا رو دهیکوب ی...هربار لحظه 

پشت در بسته گفته بود  از یوقت ی..مگرمهم بود ؟نبود ...به خدا که غرور شکسته شده اش مهم نبود حتشکستیم

..باز هم غرورش را له کرده بود ...وبازهم مهم نبود ..آنقدر که  ومدهین یبه کس شیفضول کنمیدلم بخواد م یهرکار

 نایاحمد از م یوسط خبر خواستگار نینداشت...ا تیاهم یمهم بود غرور خودش ذره ا شیاو برا ی ندهیوآ  یزندگ

او  گفتن با یو او چقدر حرف برا گشتیبرم ینگران کننده اش ...امشب کسر یذهن یریدرگ یبود برا یحیزنگ تفر

هم  و احمد نایم انینه ...جر ایدرست هست  تنش...اصال گف دیبه او بگو دیرا چطور با انایک انیجر دانستیداشت ...نم

ه گذاشت و منتظر آمدن را آماد شیچا یکرد ..کتر زیبود البته از نوع خوبش...آشپزخانه اش را تم شیاز خبرها یکی

و او تا آن زمان فرصت  دیرسیشب م یها مهیرا به دست گرفت ...احتماال ن سندهینو یسرد آقا یاو کتاب قهوه 
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چقدر گذشت  دی.....نفهمکردیدور م یروح یبود که او را از تنش ها یمطالعه داشت ...کتاب خواندن تنها راه

 شدیمنتظر او م دیشب گذشته بود و کم کم با مهیافتاد ...ازن واریساعت د یصفحات کتاب رو یاز رو شی..چشمها

 ی...صدا ختیر یدرون قور کخش یچا یرا روشن کرد و مقدار یکتر ریبه بدنش داد و بلندشد ..ز ی...کش و قوس

ش را وارد شد و جمدان اطیبا احت یباز شدن در که آمد لبش به خنده باز شد ...چه به موقع اقدام کرده بود ...کسر

ود ب ییرایکه آشپزخانه درست مشرف به پذ ییاز آشپزخانه خارج شد ...از آنجا ییسالن گذاشت ...باخوشرو یگوشه 

کرد ...چشم و لب  یزود مقابل شوهرش قرار گرفت وسالم جانا نه ا یلیقرار داشت خ نبه سال یورود یو کنار راهرو

 ...  دیهردو باهم خند یکسر

  یدیهنوز نخواب تو

 داد  لشیدلبرانه اش را تحو یاز همان لبخندها یکیرفت ... جلو

 تو بودم  منتظر

 یموها یرو یچند قدم فاصله را پرکرد و دستش را دور کمر او حلقه کرد او را در آغوش گرفت و بوسه ا یکسر

 همسرش زد و گفت  یخوش بو

 او زد وبا ناز گفت   ی نهیبه س یآهسته ا یبرات تنگ شده بود ...پگاه ضربه ا دلم

 واقعا؟

  

 تا به صورت او مسلط باشد دیاش را عقب کش نهیاش راتکرار کرد ... س بوسه

 مگه ؟ یدار شک

 بود یچ یبرا تی..دلتنگ میزدیدوبار حرف م یکه نه ..ما که روز معلومه

 دو انگشت گرفت و صورتش را باال آورد ..در چشمان پرناز همسرش نگاه کرد و گفت  نیرا ب فشیظر ی چانه

 نمیبیم امی...تا به خودم م دهی...المصب فرصت فکر کردن بهم نم یبرده حساب نمیکه دل و د  یدختر خوشگل یبرا

 ذهنم مشغول خودش کرده  یهمه 
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 نازک کرد و گفت  یچشم پشت

 وقت مزاحمت نشه  یب گهیکن تا د دعواش

 ؟نفسمو...امکان نداره  ویکنم ؟ک دعواش

دوروز  یگ دیضرب د یلب او نشست و جا  ینرم مرد گوشه  یدل زن ضعف رفت و تا به  خودش بجنبد لب ها ته

 یرو و دیکش نییپا شیزانوها ریرا که دور کمر او بود را تا ز ی..بعد دست دیرا که کم رنگ تر هم شده بود بوس شیپ

به گونه اش  یزیر یاو حلقه کرد و بوسه  ردنرا دور گ شیدست بلندش کرد و سمت سالن رفت ..پگا ه دست ها کی

 داد و گفت  لشیتحو یلبخند دختر کش یزد ...کسر

 ی....رو میزندگ یهمه  ینش یالکردار...چطور توقع دار یام کرد چارهیکارات ب نی...با اشهیبگو چرا دلت تنگ م حاال

ت اش را تماشا کرد و گف دهیورز کلیه اقیرا از تن خارج کرد ...پگاه با اشت شیگذاشت و پالتو نشییاز مبلها پا یکی

 دم کنم  ییچا اتروشن کردم ...لباستو عوض کن تا بر یکتر ری...ز

 مبل انداخت و گفت  یدسته  یکتش را رو یکسر

 ؟ یکنیفرارم

 آماده گذاشتم  یبه خدا ...ازسر شب کتر نه

  یافتیم رمی....منم باور کردم ..برو به کارت برس ...خالصه که گ باشه

 بلند شد و باناز گفت  شیجا از

 ؟ یکسر

  یخوایم یچ گهید  می...منکه گفتم دربست مخلصت جانم

 را باخنده جمع کرد و گفت  شیلبها

اون چمدون  ید و گفت اومدمبل ولو کر یخودش را رو یکسر دیرا که سمت آشپزخانه کش شیدست تو ...قدم ها از

 زحمت  یب اریدرم ب یجلو
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 گفت و وارد آشپزخانه شد یچشم

ار اصر یاما کسر کندیگذاشت ...گفته بود صبح چمدان را باز م رونیلباس هارا ب کیبه  کیو  دیچمدان را کش پیز

تر بودند ....هرکدام را که باز  کریدرو پ یقشنگتر و البته ب یکیاز  یکیانجام شود ...لباس ها دیحاال با نیداشت هم

 . شدیم شتریاو ب ی قهیتعجبش از نوع سل کردیم

  دیاز لباس ها را در دست داشت پرس یکیکه  یحال در

 اش ماله منه همه

 ییبه مبل تمام حواسش را به او هیاندخته بود و با تک گرید یپا یرا رو شیپا کیاش  یشگیهم لیطبق استا یکسر

 لباس ها بود یابیداده بود که وسط سالن در حال ارز

 دارم  میا گهیتو زنه د ریغ مگه

 انداخت و گفت  یچپ یگوشه چشم نگاه از

 ؟ یکسر

 داره  دنیپرس گهید نیدلم ...خوب معلومه ماله توئه...ا جون

 به چمدان کرد  یا اشاره

 بپوشم  دیکجا با نارویمن ا یفکر کرد چیهمه ...ه نیا

 گفت یاش را خاراند و جد یشانیباال دادوبا انگشت گوشه پ ابرو

 دست ..چطوره؟ کی یخودم بپوش ..روز ی..همه اش توخونه برا یبپوش ییجا ستین قرار

 گرد شده بود  جانیاز فرط ه چشمانش

 بپوشم آخه ؟ یچه جور نارویندارن ...من ا یدرست و حساب کریکدوم درو پ چیه نایا

  یشی...دوبار که مجبورت کردم بارسوم خودت متوجه م یریگیم ادی...بالخره  زمینباش عز نگران

  یدونستی....م یطونیش یلیخ
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 را باال برد و گفت  شیابرو یتا کی یکسر

  ستین ادتیبهت هشدار داده بودم ... قبال

  ادمهیاتفاقا خوب  چرا

 تکرارش کنم .. ستین ازین گهید پس

 و ابدا  اصال

  هیچه طور نمیدودستش تنت کن بب یکی..حاال پاشو دختر خوب . نیآفر

 ؟ االن

 گهی...االن دیک پس

 گهیوقته د هی یبرا یبزار شهیم یخسته ا یدیوقته حب ...تو هم تازه رس رید

 نچ

 ؟؟؟؟ یکسر

 وردک یکمدبرا یگوشه   یبزار نکهینه ا نمیذوق و شوق رفتم لباس گرفتم تو تنت بب ی...با کل نمیبب پاشو

 رو بپوش  هیمشک یو اون سف هیگفت ..اون زرشک یانداخت ..کسر نیزم یرو یحوصله نگاه یب

ز ا یحت دیرا برداشت و به اتاق خواب رفت ...لباس اول را که پوش یکسر یانتخاب ی.....لباس هادادیام م یدستور چه

 زد  شیصدا یچه برسه به شوهرش ...کسر دیکشیخودش هم خجالت م

  یبدوز ای یبپوش یشد پس...رفت یچ

نش به دام نییکه از کمر به پا یدوبند ریتمام حر راهنیپ کیانداخت  شیبه سرتا پا یرا به دندان گرفت ...نگاه لبش

 ییطال ینقاط لباس از آستر یبود و تنها در بعض یزانو بو د ...رنگش زرشک یو قدش تاباال خوردیم نیچ ییبایشکل ز

 رنگ استفاده شده بود ...

 بود .. ایدن یزن ها نیباتریاز ز یکی.....همسرش بدون شک  کردیوقفه نگاهش م یدون پلک زدن بب یکسر
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گفتن داشتند  یخوران برگزار شد ..تا خود صبح حرف برا ییاز لباس ها مراسم گفت و گو وچا ییمراسم رو نما بعد

آرامش دارد ...کنار هم ماوا گرفتندوتنشان به  یبه دم ازیخسته ن یجسم ها نیآمد که ا ادشانی...بعد اذان و نماز 

مسکوت  انارایک انیمطمئن نشده است جر یزیچ ازگرفت تا  میآغوش هم مهمان کردند ...همان شب پگاه تصم

 بگذارد 

 

که با هزار اصرار و التماس آدرسش  یدستش بود نگاه کرد ...درست آمده بود ..همان قهوه خانه ا یکه تو یآدرس به

و به و هرد گذشتیم انایاو و ک نیب هیبود که از دلخور یگرفته بود .....دو سه هفته ا انایک یها یاز هم کالس یکیرا از 

رابربود با ب یکسر دنیمعلوم بود ...فهم فشیکه تکل اناینبرد ...ک انیاز جر ییبو یکرده بودند تا کسر استیس ینحو

تا  شتگیم یکند ...منتظر فرصت جادیا یریخواهر و برادر درگ نیناخواسته ب خواستیپگاه نم یقلع و قمع کردنش ول

و اقسام  عتند انوا یقدم را که داخل قهوه خانه گذاشت بو نیدهد ..اول صلهیرا ف انیجر نیبلکه بتواند خودش ا

چشم گذاشت و در قهوه خانه  ینیب یشالش را رو یو رو کرد ...گوشه  ریاش زد و معده اش را ز ینیب ریتنباکو ها ز

 دندیکوبیهم م یدخترو پسر دوره گرفته بودند و سرخوشانه در سرو کله  یتعداد یهر تخت چوب یگرداند ..رو

...هر  کردیم تیخواهرش نسبت به او احساس مسئول انندکه م یخودش بود ...دخترک ی....چشمش به دنبال آشنا

د ..چندهدیمالش م بیدل وروده اش را عج یلعنت یبو نیو ا شودینفسش تنگتر م کردیحس م داشتیکه برم یقدم

 ؟ نیدار ی..کاردیاز کنارش رد شد و پرس  ی...جوانک ستادیرفت و در وسط قهوه خانه ا شیپ یقدم

 حالش دگرگون شد وگفت  زدیبه تنش زار م یکه به شکل زشت ییلباس ها دنیاو برگشت و از د سمت

 ..ممنون ریخ نه

زد و ضمن برانداز کردنش سمت مخالفش  یدار یندارد ...لبخند معن یبه هم صحبت یلیکه او تما دیفهم جوانک

نفس  یحرکت کرد...با رفتن او باز چشم چرخاند و گوشه و کنار سالن و تک تک  چهره ها را ازنظر گذراند ...جا

انطور که شالش را رفت ....هم یو م گرفتیم تنفس راح کیبود  دهیرا آنجا ند انایک نکهینبود وگرنه از ا دنیکش

تر و پسر دخ یقدم تند کرد که ناگهان تعداد یبود سمت خروج افتادهیکه ن یگرفته بود خوشحال از اتفاق ینیمقابل ب

جشن گرفته بود  دنشیند یبرا شیپ یبود که لحظه  یکس انشانیجوان پرسرو صدا وارد قهوه خانه شدند ...درم

 داشتیساله سرخوشانه قدم برم یحدودا س یکه در کنار مرد یشد به دختر رهیو خ دیچسب نیزمبه  شی...گام ها

و  یبه زندگ یآدم ها چه ربط نیجا و ا نیدختر چه به روز خودش آورده بود ...ا نیاو ....ا دنیشد از د رهیت شیایدن

از کف  اریب اختآ یکشاند ...کنار جو یرا سمت خروج شیو قدم ها دیدرون معده اش جوش یزیاو داشتند...چ یایدن
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نمانده  شیبرا یبه تن کرد ..ورد ...آنقدر عق زده بود که رمق رامعده اش را باال آماده کرده بود  اتیداد و تمام محتو

با خودش چه کرده بود ...اگر  انایشد ..ک یداد و اشک از چشمش جار هیتک یآب به درخت یبود ..کنار همان جو

نبود  ریتاث یدوماهه اش ب ینوپا یاتفاق در زندگ نیافتاد ..مسلما که ا یم شیبرا یچه اتفاق دیفهمیم یکسر

 نکند ازدواجش با گفتیرفته بودند ...احساسش م گریکدی...عقل و احساسش به جنگ  ستیمقصر ک ذانستی...نم

ز او ا همه جانبه تیبود و حما انایازدواج ک نیسر ا هی گفتیعقلش م یدختر شده است ول نیسبب غفلتش از ا یکسر

.. 

 یگوشه ا رفتیم دیرا نداشت ...با انایداخل رفتن و رودرروشدن با ک یو چه شد ...رو کردیکه چه فکر م یوا یا

 عجله به خرج دی...نبادادیکدام کار بهتر است بعد همان را انجام م دیدیابتدا م دی...با کردیو خوب فکر م نشستیم

تا به اشتباهش  کردیکمکش م دیداشت ..با یادیز یفرصت ها زجوان بود و هنو انای...ک کردیم یو اقدام ناگهان دادیم

 یرساندودستش را مقابل تاکس ابانیخودش را به خ شیپراز تشو یسابق برگردد...ناتوان و با ذهن یببرد وبه زندگ یپ

 نگه داشت ... 

 

قبل مدام با او تماس گرفته بود و از  از چند روز نایبود ...م نایبله برون م یو به نوع یامشب مراسم خواستگار 

دوستانه اش او را  یها حتیبود که شب ازدواجش با نص یهمان دختر نایم نیگفته بود ...جالب بود ...ا شیدلشوره ها

مشاوره و  یبرا یرا فراموش کرده بود و به کس زیهمه چ ایوحجله کشانده بود ...نوبت خودش که شده بود گ یتا پا

را  یکار چیه یکه او دل و حوصله  یکار انتخاب کرده بود ..درست وقت نیا یهم برا یداشت....عجب زمان ازیدرددل ن

 رواول اوضاع او را س یهرکار ید به جا دایم حیبود ترج ختهیبدجور اعصابش را بهم ر اناینداشت ...فکرو ذکر ک

 سامان دهد ...

آماده کرده بود را به تن کرد  شیکه پگاه از قبل برا یک دیسف راهنیرنگش را همراه با پ یکت و شلوار سرمه ا یکسر

 خوش حالتش برد و پگاه را صذا زد  یداخل موها یرا مرتب کرد ...دست راهنیپ ی قهیو  ستادیا نهیو مقابل آ

 پگاه؟

 بود گفت شیکه در اتاق کنار مشغول اتو کردن مانتو پگاه

  نجامی...من ا بله

 ایلحظه ب هی
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 همچنان مشغول ور رفتن به سرو و شکلش بود یرا کنار گذاشت و از اتاق خارج شد ..کسر اتو

ضعف رفت  ی...تمام وجودش چشم شد و دلش از آنهمه برازندگ ستادیا نهیچهارچوب در ظاهر شد و دست به س در

  دیو پرس دیکتش کش یرو ی..دست دیسمتش چرخ ی..کسر

 خوبه

  وجودش باهم به صدا در آمد تمام

 ..حرف نداره  هیعال

 به خود کرد و گفت نهیدر آ یاجمال یچشم نگاه یباال داد و از گوشه  ییابرو یکسر

  افتنیراه م گهیساعت د کی...بجنب ...احمد زنگ زد گفت تا  یچرا هنوز آماده نشد تو

 زد و گفت  یسخت بود ...در جوابش ابخند شیمرد برا نیکندن از ا دل

  شمی...الساعه حاضر م مکردیلباس اتو م داشتم

 کرد ینگاهش شده بود جلو رفت و با دقت صورتش را واکاو نیاو و حالت غمگ ینگران یکه متوجه  یکسر

 ؟ یخوب

 ...چطور اوهوم

 ی...به نظر ناراحت دهیچرا رنگت پر پس

 کرد خونسرد جلوه کند  یرا تکان داد و سع سرش

 برت داشته؟  االتی...خ ستین میزی..چ نه

 باال رفت و دلخور گفت یکسر یابرو یتا کی

  گهید یمطمئن

 را جلو داد و گفت  شیلبها
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 هیبا  ستین یزی...چ شمیم ینجوریا یمن هراز گاه یدونی...تو که م نهییفشارم پا دیباور کن ...حالم خوبه ..شا آره

  کنمیآبقند حلش م وانیل

 گفت  یو هنوز از درگاه خارج نشده بود که کسر دیپا چرخ یپاشنه  یگفت ...رو یچشم گرد کرد و باشه ا یکسر

 که منتظر نباشن؟  یبچه ها گفت به

 که پشتش به اوبود گفت  همانطور

 ...غذاشونو آماده گذاشتم ...گفتم خودشون زحمت گرم کرنش بکشن  میایب ری..گفتم ممکنه د آره

 وضع عادت کنن  نیبه ا دی..کم کم با خوبه

 هوا برگشت و گفت یب

  یچ یعنی

 زد و گفت  یقهقه ا یکسر

 یزمان هیمنم دوست دارم  یکنن ..درثان یمستقل زندگ رنیبگ ادی دی..با ستنینکن بانو ...گفتم کم کم ..بچه که ن هول

 از نظر تو؟  هیادیز زهیو چند کلمه درددل کنم...چ نمیبا زنم تنها باشم ....تنها غذابخورم ..کنارش بش

  دیو پرس قالب کرد نهیس یرا رو دستانش

 ه؟یات از چ هیو تو ..گال مونمی...من م رنیم خورنیها شام که م یطفل نی..ا یکنیاالن نم مگه

ذره به فکر خودت باش ...نه  هی.. یته همه رو ساپورت کن فهیوظ یکنیچرا فکر م دونمیتو ...نم یکردن ها یصبور از

  یگیبگو بد م گمی...اگه بد م زنمیم یکال به فکر جفتمون باش ..حرف بد

 سمتش برداشت و حق به جانب گفت  یاو درشت ...قدم یاز حرف ها شیها چشم

ت درس یریگی..حقت م کنهیم ینباشن به حال تو چه فرق ای..بچه ها باشن  یایکه  هزارماشاهلل از پس خودت برم تو

  فهممینم یکنی...چرا ناله م یریگیام م یوحساب
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 یمانده را جبران کرد ..دستش را دور کمر او حلقه کرد ..بو یو چند قدم باق دیدر چشمان مرد جه طنتیش برق

کنار  یدماغ زن زد و ومعده اش را مالش داد...نفسش را حبس کرد تا کنترلش را ازدست ندهد ..کسر ریعطرش ز

 گوشش زمزمه کرد

  یموضوع ناراحت نیازا شما

 دهان باز کرد و گفت  یسخت به

دست او شده  ریو اس خوردیکردن ..حالش داشت بهم م یشوخ یآورده بود برا ریهم وقت گ یموضوع .....کسر کدووم

 بود

  ی...اونم درست حساب رمیگیحقم م نکهیا

از خودت کار  یادی....ز ستیبد ن یبه خودت بد یاستراحت هی... گمیندارم ...به خاطر خودت م یتی..من شکا نه

 هوی یش ضیمر ترسمیم یکشیم

 به هوا رفت وگفت  یکسر یمردانه  ی خنده

 یکنار گوش او زد و گفت حاالم به جا ینگران من نباش ...به خودت برس که رنگ به روت نمونده ...بعد بوسه ا شما

 .. میدوتا کبوتر عاشق بد قول نشد نیا شیبه دو کردن با من بر حاضر شو تا پ یکی

 سوختیبدجور م یبود ول یکج کرد ...معده اش خال یاشتبهد سیراهش را سمت سرو میکه جدا شد مستق یکسر از

آب به صورتش زد و  یدست از سرش بردارد ..مشت یتهوع لعنت نیصدا عق زد بلکه ا یب ی..چند بار رفتیو مالش م

 ی...هول شد خواست عقب بکشد که کسر یشدن با کسر نهیبه س نهیآمدنش مصادف شد با س رونیآمد ...ب رونیب

  دیکرد و پرس ی..اخم دیرا چسب شیبازو

 خوره؟یبهم م حالت

 .لب زد  شیعمل انجام شده قرار گرفته بود ...نه راه پس داشت نه را پ تحت

 طور شدم  نیهم ی..از ظهر چند بار نهییپا فشارم

 رفت  تشر
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 دکتر میخوبم ...زود آماده  شوبر یگیم پرسمیحالت م یچرا وقت پس

 کرده گفت  هول

  میشیبچه ها بد قول م شیپ شهیم رید مینه ...دکتر بر یوا

 او وارد کرد و گفت یبه بازو یفشار اندک یکسر

  میبچه ها بد قول بش شیپ ایبده  یش ضیمر تو

 ناله کرد  مظلوم

  گهینده د ریبه خدا حالم خوبه ...گ یکسر

 را از سماجت او بهم فشرد و گفت  شیدندان ها یکسر

 و تو  دونمی..من م یش ضیبه حالت اگه مر یوا یخوب ...ول یلیخ

 را از دست او جدا کرد .. شیزد و بازو یزور لبخند به

 

 

 

  

با وقار  اریلبخند ...بس کیاز  غیدر یجهت ...حت یب یاضافه ...نه خنده  یامشب چقدر خانم شده بود ...نه شوخ نایم

اش هم  لهیدر مخ یاحد چینشسته بود که ه ریآنچنان سربه ز دشیکنار مادرش در چادر گل دار سف نیو مت

از او نداشت ..در آن کت و شلوار  یدسته کم همباشد ...احمد  شیپرشرو شور چند روز پ ینایاو همان م دیگنجینم

 یمعمول در هر خواستگار یآمد ...بزرگترها حرف ها یو مردانه به نظر م یرسم اریبس دیسف راهنیرنگ و پ یمشک

سرو گردن  کی..الحق و االنصاف که  نشستیشوهر جذابش م یرو یو نگاه پگاه هر از گاه کردندیرا رد و بدل م

 کردندیمردانه و جذاب جلوه م اریهم بس نیدر جمع باالتر بود ...ناگفته نماند که احمد و مب حاضر یجوان ها یازهمه 

باهم  یا هقیشد دختر و پسر چند دق قرار دیرس جهیبزرگترها که به نت نیبود ...گفتگو ب یگرید زیچ یاما ابهت کسر
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را مالقات کرده بوند اما رسم بود  گریکدیخارج از منزل  یچند بار نیدر خلوت صحبت کنند ...هرچند که قبل ازا

دو با خبر بودند نگاهشان به هم افتاد و  نیا یمالقات ها هیبه ثان هیو پگاه که از ثان ی...کسر شدیانجام م دیگرباید

دوتا راجع چه  نیا دانستی..واقعا نم دیو لبش را از تو گز دیلب هر دو نشست ...پگاه نگاهش را دزد یرو یلبخند نرم

قرار داده  شیتمام کارها و گفتگو ها انیاو را در جر نایمدت م نیقرار است حرف بزنند..تمام ا ینگفته شده ا ضوعمو

رد م نیرفته بود ا ادشیداشت که  جانینقدر هم ذوق و هکرده بود...آ فیتعر شیبود و مو به مو و کلمه به کلمه را برا

 شدیو دلش خنک م دادیبود م یاش را به هرنحو یجواب پروگر دیاست که با شیچند وقت پ تهیهمان مردک غزم

 یبا اجازه ا یهم قرار گرفته بودند که کسر یبود که ناخواسته سر راه زندگ یدو جوان ری...پگاه همچنان فکرش درگ

 یچه موضوع یشوهرش برا دیبود که نفهم ریز کنارش ردشد ...با چشم رفتنش را دنبال کرد ...آنقدر درگگرفت و ا

 مجدد وارد اتاق شد و کنار گوشش گفت  یجمع را ترک کرده است ....چند لحظه بعد کسر

  میجمع کن بر پاشو

 نی....سرش را به عقب چرخاند تا لحن جمله اش را با چهره اش مطابقت دهد ...اشتباه نکرده بود ..ا ختیر یهر دلش

که پشت  یمرد نیا دانستیچند لحظه قبل نبود ...او رج به رج صورت شوهرش را بلد بود و م یهمان کسر یکسر

هم زمان با کنترل لحنش از  یکسربلند شد و  فحر یانفجار است ...ب یجرقه برا کی یاست آماده  ستادهیسرش ا

 آمده است جمعشان را ترک کند ... شیکه پ یکرد و واجازه خواست بابت موضوع مهم یدر جمع عذر خواه نیحاضر

رفت ..از اتاق که خارج شد دست احمد  یبه اتاق کنار شیلباس ها ضیتعو یسودابه خانم برا ییبا راهنما پگاه

...جانش داشت  شدیم یبرزخ یوقت ی...امان از کسر ی..اما کسر کردندیپچ م بود و کنار گوش هم پچ یدردست کسر

  دینگران کنارش قرار گرفت و پرس نای...مستیچ دانستیکه نم یاز اتفاق ناگهان دیرسیبه ته م

  یبر یخوایم واقعا

 اشاره کرد  یکسر به

  میبر دیاومده با شیپ یکار مهم گهیکه ...م ینیبیم

  یریم یتو دار دیخوبش که رس یشد به خدا ...جا فی...ح میباز کن ینیریش میخواستیو گفت ..تازه م دیلب برچ نایم

را  اورا گرفت و گونه اش یتوانست لبخند به لبش آورد ...بازو نایم یجمله  نیکه به دلش نشسته بود ا یدلهره ا نیب

 و گفت ...سهم من نگه دار...باشه دیبوس
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 هم گذاشت و گفت  یچشم رو نایم

 تخت  التی...سهم و تو اون دوتا وروجک محفوظه..خ حتما

 

ارم بار هز ی...دستش را برا دادیاوضاع م یمرد خبر از نابسامان یشانیپ یبرجسته شده  یو رگها نیماش یباال سرعت

به حال  ستیچ دانستیکه هنوز نم یاز موضوع یمعده اش فشرد تا مانع بال آوردنش شود ..استرس و نگران یرو

 ی...نفس ها کردیگز گز م شیانگشتان پا نوککرده بود تا  خی...تمام تنش از شدت استرس  زدیخرابش دامن م

  دیزد و پرس ایرا بست و دل به در شی....چشم ها چیه گریهم که د یکسر یو پرصدا نیسنگ

 شده  یچ یبگ یخواینم

 یسکوت و ب نیفرستاد ...کالفه شده بود از ا رونیگرفت ونفسش را با صدا ب یقی...دم عم دیرا نشن شیصدا ایگو

 ..مجرم که نبود از جرمش هراس داشته باشد ... یخبر

 تر از قبل گفت  کالفه

 ؟یدیشده ؟شن یچ دمیباتو بودم ..پرس یکسر

تش ...انگشت شص در قلبش فرو رفت میاش را شکافت و مستق نهینگاهش س یزیغضبناک نگاهش کرد که ن آنچنان

 معده اش فشرد و گفت  یرا رو

 ...یکنیم نیشده خالصم کن.چرا همچ یکالم بگو چ هی... یکنیجون به لبم م یدار

  دیمواخذه گرانه پرس یو با لحن دیچیانگشتان مرد دور فرمان محکمتر از قبل پ ی حلقه

  یونمواظبش یکنیفقط وانمود م ایبدونم واقعا حواست به بچه هاست  خوامیم

 یستدر یتا بتواند معن کردیبود ابتدا هضم م دهیرا که شن یتک تک کلمات دیباز نگاهش کرد ...با مهین یدهان با

 بهمخوردتا توانست حرف بزند  یاپیبار پ نیچند شیبود داشته باشد ...لبها دهیکه شن ینیسنگ یازجمله 

 ه؟یچ منظورت

 دیکش رونیب بشیرا از داخل ج یزد و گوش یعصب یتلخند یکسر
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 .... ریبگ

 انداخت و گفت یو بعد به کسر یبه گوش ینگاه

 شده  یچ نمیبب یزنیدرست حرف نم ه؟چرایچ نیا

 دادزد  ینسبتا بلند یباصدا

 خیآوردو بضغ تا ب یسر در نم شیمن فرستادن ...از حرف ها یبرا یچ نینگاه کن بب ری..بگ یبفهم یخواینم مگه

 را گرفت  یلرزانش را جلو برد و گوش یرا گرفته بود ...دستها شیگلو

 باز کن  نت

 چتش شد  یرا اجرا کرد ووارد صفحه  دستورش

 نوشته یچ نی....شماره ناشناسه ..بروبب امیپ نیاول

شماره ناشناس گذاشت و صفحه را باز  یزده اش را رو خیبود ...انگشت  دهیقلبش از ترس و دلهره به هزار رس ضربان

 صفحه نوشته بود ... ی....باال دیکش یبلند نیبه دهانش زد و ه یمحکم ی کرد .....بادست ضربه

 نیناشناخته و ب ییجور و ناجور ...در فضا یدر حالته  انایاز ک یریخواهرت جمع کن جناب .....وپشت سرش تصاو ایب

بود  نمانده شیبرا یمقابله و آبرو دار یبرا یگرتوانی...د خوردیدختر نم نیبه ا شانیکدام گروه خون چیکه ه یجماعت

داشبورت پرت کرد و با دست اشاره کرد که  یرا رو یگوش عیرمعده اش سمت باال هجوم آورد و س اتی...تمام محتو

آب  یپرت کرد و کنا ر جو رنیخودش را ب عیو نگه داشت ...سر دیکش ابانیرا به سرعت کنار خ نینگه دارد ...ماش

ش سر در انایک ریاز ده بار عق زد تمام تنش پر شده بود از ضعف و دلهره ....تصاو شتریدوبار ...ببار ... کینشست ...

 ی..چه تضاد نچسب دیصورتش چک ی....چند قطره اشک گرم رو کردیو وجدان درد داشت هالکش م خوردیچرخ م

آب را سمتش گرفت  یطراز پشت سر ب یتنش ..با پشت دست اشکش را پاک کرد ...کسر یبا سرد یگرم نیداشت ا

  دیو پرس

 ؟یبهتر

توجه به  یب یهجوم آوردند و مقاومتش را شکستند ...کسر شیداشت ...باز هم اشک ها یاز دلخور یموج شیصدا

 در چشمان اونگاه کند ...لب زد  دیکشیرا سمتش گرفت ...خجالت م یحال دگرگونش بطر
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 ..به خدا من... یکسر

  میبشنوم ..اگه تموم شد پاشو بر یزیچ خوامینم

آب به  یرا از دست او گرفت و مشت ی...بطر ذاندیم میاو را هم در گناه خواهرش سه یعنیمدل حرف زدن  نیا

 نیرا سمت ماش نشیسنگ یآب گذاشت و گام ها یرا کنار جو یرفت و او بطر نیسمت ماش یصورتش زد ...کسر

 ... دیکش

 

 دانستی...م دیرها کرد و سمت آسانسور پاتند کرد ...ناتوان دنبالش دو نکیهدف وسط پارک یرا همانطور ب نیماش

او کرد و  راهنیجلودارش نخواهد بود ...داخل آسانسور دستش را بند پ یکس گریبرسد د انایاگر دستش به ک

 ملتمسانه گفت 

 ..تو رو ارواح خاک مادرت ...بزار اول من باهاشحرف بزنم  یکسر

 سرو گردنش از خشم برجسته شده بود ... یرفت و سکوت کرد ...تمام رگ ها یدر جوابش چشم غره ا یکسر

 و ادامه داد  دیاز التماس نکش دست

 ..بزار من  یدیکار دست خودت م ستی...توروخدا به حرفم گوش کن ...تو االن حالت خوب ن کنمی..خواهش م یکسر

 راهم لرزاند  نیکاب یکسر ادیفر یصدا

 دهیدارم ...سپردمش به تو که چوب حراج گرفته دستش داره آبرمو به باد م یچه اوضاع ینیبی...نم یکن لعنت بس

 ام مونده ...هان ؟مونده یزیبسپارم به تو ...مگه چ یچ گهی..د

به عقب برداشت و به  یرفت ..قدم شیهم نشست ..دستش شل شد و رمق از زانو یاو رو ینعره  یاز صدا یچشمها

 نیرا آزادگذاشته بود وچقدر خودش را نزد ا انایاو ک نانیبه اطم یحق با او بود ...کسر دی...شا دیچسب نیکاب رواید

ت و رف رونیاز در ب یرا اعالم کرد ...قبل از او کسر ستمیب یو طبقه  دیچیپ نیزن در کاب ی...صدا دیدیم اهیمرد رو س

و ضعف و  یزار هیرا در قفل چرخاند و وارد شد ...زمان گر دکی دیکل یشد ...کسر یدنبالش راه زانیافتان و خ

پف کرده از اتاق  یبا چشمان ایکه به هوا رفت پر یکسر یشد...صدا دهینبود ..دنبالش تا وسط سالن کش یناتوان

  دیزخم خورده غر یریمانند ش یرون زد ..کسریب
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 آبرو ؟ یب نی؟کجاست ا کجاست

 به خون نشسته بود ملتمس به خواهرش چشم دوخت و زمزمه کرد  هیکه از فرط گر یوحشت زده با چشمان ایپر

سر خودش  ییچه بال دونمی...حالش خوب نبود ...نم نییدر ..نگهبان زنگ زد رفتم پا یآوردنش جلو شیساعت پ هی

 یبرد ...کسر ریرش را زو س دیلب گز ایاشاره کرد که ادامه ندهد ..پر ایآورده که ...پگاه وحشت زده از پشت سر به پر

 زد ... ادیفر

 رفته بود ؟چرا رفته بود ...جواب بده ؟ یرفته بود ؟ با ک یرفته بود ؟ک کجا

 لب زد  یرفته ا لیتحل یباصدا

  دونمینم من

 زد  نعره

 ؟ یخبر بد یرفت زنگ نزد ی...چرا وقت یدونیم یتو چ پس

 گرفت ...آب دهانش را قورت دادوگفت دنیچک یگریپس از د یکی ایپر یها اشک

 .. گردمیزود برم گفت

که بر سرش نازل شده بود کمتر از  ییبرد و سرش را روبه سقف گرفت ...بال شیموها یرا ال شیکالفه پنجه ها یکسر

و  دیودپاتند کرد ...پگاه دنبالش  انایدفعه سمت اتاق ک کیگرفت و  قینفس عم یاپیبار پ نینبود ...چند یآسمان یبال

به خانه آمده بود  ی...وقت ختیریکز کرده بود و اشک م ختشت یوحشت زده گوشه  اناینشست .....ک نیزم یرو ایپر

باال آورده بود تا سر دلش سبک  یداشت ...چند بار دیو تهوع شد رفتیم جیحالش دست خودش نبود ...سرش گ

به زور به خوردش داده بود تازه  یکه پر یآبقند وانیدوتا ل یکیحمام کرده بود و با  ایشده بود بعد به کمک پر

انداخت و خودش را تا  هیرو تنش سا یکسر ی دهیبه آبداده است ...قامت بلند و رم یبود چه دسته گل دهیفهم

 لباسش را چنگ زد  ی قهیسمتش هجوم برد و  ی...کسر دیتخت کش ینقطه نیتر ییانتها

 ...دحرف بزن تا یلعنت یکم داشت ی....آخه چ  یکرد یبرات کم گذاشتم که با آّبروم باز یهان ؟چ یکرد یچه غلط تو

بود و   دهیپگاه بود که جانش ته  کش نینداشت ..ا یکه تمام یکسر یها ادیتا دندونات تو دهنت خرد نکردم ..فر

 به شماره افتاده بود  شینفس ها
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 هق زد  انایک

 داداش؟

  دیصورتش غر یوتو دیرا جلو کشاو  یمچاله شده  قهی یکسر

 که .... ییایح یب یدختر سربه هوا هی...تو  ستمیمن نگو داداش ...به من نگو دادش ...من برادرت تو ن به

 او نشست وحرفش را قطع کرد یبازو یپگاه ملتمسانه رو دست

 زد  شیو ملتمس صدا مظلومانه

 بعد.... یبه کارش نداشته باش ...بذار آرومش ی....تو رو قرآن کار کنمیخواهش م یکسر

 پگاه را نشانه رفت وگفت :توساکت شو ... ی نهیهوا برگشت و کف دستش س یو ب یعصب یکسر

 زیخ یکرد ..کسر ریتخت گ یبه لبه عسل شیبه عقب برداشت ...پشت پا یتعدلش را از دست داد و قدم ناخواسته

 دیداخل اتاق دو یشد پر جادیکه ا یبد یشد ....از صدا نیگرفتنش اما کار از کار گذشت و نقش زم یبرداشت برا

 زدیم رونیکه داشت از حدقه ب یه بود با چشمان تادکه اف یاز اتفاق ریمتح یو کسر دیپر نییتخت پا یاز رو انای...ک

کرد ..کم کم صداها گنگ و  دنیباال سرش شروع به چرخ ی دهیترس یسرش نشست ..اتاق با تمام چهره ها یباال

سکوت ...بهت ..وحشت  هیچشمش را گرفت و از هوش رفت ....چند ثان یجلو یاهیس یپرده  نکهیگنگ تر شد تا ا

 دیبه خودش آمد و بدون اتالف وقت بغلش کرد و سمت در دو یکه بلند شد کسر ایپر یضجه  یا.....صد ی..ناباور

 تشررفت  انایدر به ک یشد ....جلو دهیاز او دنبالش کش یرویهم به پ انایلش قدم تند کرد و کدنبا ای...پر

 روشن کنم ..   فتیتکل امیکجا ...گم شو تو درم قفل کن...تا ب تو

که چشم باز  خواستیو التماس گونه م کردیخواهرش را نوازش م ی دهیداخل آسانسور با دست صورت رنگ پر ایپر

از حال روز به وجود  ی....عذاب وجدان و نگران ختیریبهم م شتریدخترک اعصاب نداشته اش را ب یاکند ...ضجه ه

همسرش کرد و به خودش  دیکبود و رنگ سف یابه لب ه یاش را به سوزش انداخته بود ...نگاه نهیس یآمده قفسه 

ه او ب دیای...ن کردیاو را متهم م دیخودش بود ...نبا ریتقص اناتیجر نیا یخودش بود ...همه  ریلعنت فرستاد ....تقص

...ناگهان  کردیهم چنان هق هق م ایبود ....پر نیهمسر جوانش سنگ یبرا یبزرگ نیبه ا تی..مسئول کردیپرخاش م

بدن پگاه قرار دارد گرم شد ...پگاه را  به خودش فشرد و دست غرق خونش را باال آورد  ریکه ز یتحس کرد دس

از مقابل چشمانش رد  شد  کیبه  کی رینگاه کرد ....تصاو ایپر یگفت به چشمان وحشت زده  ییخدا ایلب  ری....ز
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مثل خوره به جانش افتاد ...دعا  ی..فکر دیچیاش پ نهیدر س یمکرر پگاه ....درد بد یو حالت تهوع ها دهی...رنگ پر

 جواب وجدانش را چگونه بدهد  دانستیکرد حدسش درست نباشد وگرنه نم

 

 شیدکتر بود ...گوش ها یگفته ها لینشسته بود و چشمش به دهان دکتر بود وذهنش در حال تحل یمبل چرم یرو

..جمالت  شدیبود که از دهان دکتر خارج م ینامفهوم یو بس ...پس از آن هرچه بود آواها دیهمان جمالت اول را شن

دکتر به خودش  ی.....با صدا یزی...خون ر یحاملگ م....خت نیجن نیی...سقط ..سن پا کردیمرور م کیبه  کیدکتر را 

 آمد 

  یشکوه یبا من آقا گوشتون

 دکتر گذاشت  اریرا در اخت شیدر آمد و گوش ها یرگیاز خ نگاهش

  دیاگه امکانش هست جمله تون تکرار کن گهیبار د کی...حواسم نبود ... خوامیم معذرت

 جابه جا کرد و گفت  ینیب یرو یرا کم نکشیع دکتر

امکان  نینج نیی..با توجه به سن پا میکنی....عرض کردم تا صبح صبر م ستی..قشنگ معلوم بود گوشتون بامن ن بله

 .... میکورتاژ اقدام کن یبرا میصورت مجبور نیا ریدر غ ادهیخود به خود جفت جدا بشه ز نکهیا

 صل نشده بود.مستا نهمهیا شیبه حال در زندگ تا

 رمق گفت یدار و ب خش

 ...فقط؟ دیطور صالحه عمل کن هر

 نگاهش کرد  یشتریبا دقت ب دکتر

 ؟ یجناب شکوه یچ فقط

 کنه دیهمسرم راتهد ی..ممکنه خطر نیباش یکه مجبور به جراح ی؟درصورت ادینم شیپ یهمسرم که مشکل یبرا
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 یآلوده به خون چه حال خراب دیسف راهنیبا آن پ شیداد...مرد روبه رو هیرها و کرد و تک زیم یخودکارش را رو دکتر

که حضور  ییجا رازیبود غ ییبود که تمام حواس مرد هرجا یاز معدود موارد یبود ول دهیموارد کم ند نیداشت ...از ا

 دارد 

در حالت ممکن ما نیرت نانهیکه در خوشب رهیخود سقط صورت بگ ی...عرض کردم خدمتتون ...ممکنه به خود دینیبب

 یکنترلش کرد ...اما چنانچه ناچار به جراح شهیکه بادارو واستراحت م شهیم یموضع یموقت و دردها یدچار کم خون

هم  یپس از جراح یو دردها میخون استفاده کن ی سهیاز ک میناچار بش دی...شا شهیم دیحالت ها تشد نیا میباش

 یلیبه  هرشکل خ یمعمول مانیزا کینرمال و  یباردار کینخواهد بود ...به هر حال  مانیبدون شک کمتر از درد زا

سال  کیحداقل شش ماه و حداکثر  یکه بعد از هر سقط دیدر نظر داشته باش نمیا دی...با هیجراح ایبهتر از سقط 

 نیمعمول ا یها یبعد از باردار یمجدد داشته باشه ...ول یباردار یبرگرده و آمادگ هیتا بدن به حالت اول هزمان الزم

 ...شهیم هیحالت کمتر توص

دکتر ...تمام توانش  یاز حرف ها یدکتر ....وا یمتعلق به خودش نبود ....حرف ها شیاتاق دکتر که خارج شد پاها از

معرفتش که  یخبر گرفته بودند ...پگاه بچه اش را سقط کرده بود و مسبب آن خودش بود ...خودب نیبا ا ایرا گو

بود ...چشم  دهیدست ها نفس بچه خودش را بر نی...با هم دنگاه کر شیزده بود ...به دستها بیندانسته او به او آس

سالن دخترک  یآشفته اش فروبرد ...چشم باز کرد ...در انتها یموها نیرا بادرد بست و هر ده انگشتش را ب شیها

ه ک یبا همان شال یشلوار کش کیو  کیتون کی...با کردیم هیگر زیزریدر خود مچاله شده بود و ر ینقش مظلوم زیر

 یکیدوخواهر چه کرده بود که  نیدنبالش راه افتاده بود ...چه کرده بود ....امشب با ا دیکشیمقابل او به سر م شهیمه

 یاز غصه  مارستانیب یپناه تر از قبل گوشه  یب یکیآمد و آن  یتوسط انواع و اقسام دستگاه ها نفسش باال م

...دستانش  شانیدردها یرو یبود پناهشان شود نه درد رشود ....قرا نگونهی...قرارنبود ا ختیر یخواهرش اشک م

قفل کرده بود ...نگاه  شیزانو ها نیرا ب شینشسته بود و دستها یا شهیافتاد و سمت دخترک رفت ....مقابل اتاق ش

 یا روو کتش ر ستادیسرش ا ی....باال دیکشیود که توسط دستگاه نفس مب یبه زن جوان شهیش یاش به آن سو رهیخ

ا تلنگر بود ت کیو منتظر  دیلرزیرا به او داد ..چانه اش همچنان م سشیباال آمدو نگاه خ ایاو انداخت ...سر پر یشانه 

 او حلقه یدور شانه نشست و دستش را  یصندل یبار کنار او رو نیاول یرا به آتش بکشد ...برا ایدن شیبا اشک ها

صورت او گذاشت و  یداشت ...دست مردانه اش را رو خودش یانایبا ک یدختر چه فرق نیا تیوضع نیکرد ....در ا

 نیحس کرد چقدر به ا ایاو بکند .....پر ییتنها یبرا توانستیبود که م یتنها کار نیشانه نگه داشت ا یسرش را رو

امشب بدادند بازهم حضورش  اناتیاو را مقصر تمام جر ایاگر از او دلخور باشد  یدارد ...حت ازیپهن مردانه ن یشانه ها

 .... شودیبزرگ محسوب م یدلگرم کیاو  یبرا
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 ؟ ستین سردت

  دیپرس یبود که کسر یسوال نیا

 اش را باز کرد وگفت دهیخشک یها لب

 نه ... 

 نه ؟ یمتنفر ازم

  نه

 یبازم متنفر نباش ادیرتو و خواهرت بهمه بال س نینداره ....چطور ممکنه ا امکان

 نی....هم دلخورم

 کنم / یکار تیدلخور یبرا تونمیم

 نخوام .... یچیه گهید دمیتخت پاشه ..قول م یدعا کن پگاه از رو فقط

 گفت  محکم

  شهیپام

 ...افتهیبراش ب ی..اگه اتفاق نگرانم

 گفت  محکمتر

 یزنیحرف م نیکه ا یبارت باشه ا نیفته ...آخر اینم

 گفت ؟ممکنه فردا مرخصش کنن؟ یچ دکتر

 و گفت  دیکش یپوف یکسر

 مرد بودناخواسته قلب کوچکش را فشرد  یکه در صدا یباشه....غم یبستر دیبا یکه معلومه چند روز نطوری...ا نه
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خواهرش  یبرا کندیفراتر از آنچه حس م یو اتفاق ستیمورد ن یاش ب یدل دخترک  پاره شد ...حس کرد نگران بند

 افتاده است ...

  دیدر صورت او پرس رهیرا بلند کرد وخ سرش

 افتاده ؟تورو خدا راستش بگو پگاه حالش خوبه؟  یاتفاق

 ن او تکان داد نایاطم یرا برا سرش

 الزمه استراحت کنه تا دوباره روبه راه بشه  ی...چند روز شهیدختر ...دکترش گفت خوب م هیچ دروغم

 او نشست.... یخون راهنیپ یرو دیباترد ایپر نگاه

 یکه در دلش خونه کرده بود سراو را مجدد رو ی....با تمام درد دیدنباله نگاهش را گرفت و منظور ش را فهم یکسر

  دیشانه اش گذاشت و پرس

 پگاه حامله بوده؟  یدونستیم تو

 صورتش او را نگه داشت و گفت  یبا فشار دست رو یسرش را تکان داد کسر تا

 ...ظاهرا خودشم خبر نداشته ... دونستمی...منم نم یدونستی..نم دمیفهم

ه ک ینگاه کند و تمام سواالت شیدر چشمها میکم شود تا بتواند مستق یفشار دست کسر خواستیدلش م یلیخ

 شدیصورتش بود ومانع حرکتش م یسرتقانه رو یبه ذهنش هجوم آورده بودند رابپرسد ...اما دست کسر کجای

 ادامه داد ی....کسر

 ... میعملش کن میبشه مجبور ازیاگر ن میکنیسقط شده ...دکتر گفت تا فردا صبر م متاسفانه

 یطیدو خواهر مانده بود ..تحت هر شرا نیا تیزد ...از مظلوم یلبخند تلخ یافتاد...کسر راهنشیپ یرو یاشک قطره

 ... شکستندیو حرمت هارا نم کردندینجابتشان را حفظ م

 بچه دوست دارم یلین خم یدونستیم

 و گفت  دیاش باال کش ینیب ایپر
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 گفته بود  پگاه

 افتاده بود  مارستانیتخت ب یرحمانه رو یتلخش تکرار شد ....پگاه ....همسر صبور و مهربانش ....چه ب ی خنده

بچه هام پشت و پناه هم  خواستیآومد ...دلم م یخوشم نم ییدوست داشتم چندتا بچه داشته باشم ...از تنها شهیهم

 باشن درست مثل تو و پگاه 

 بغض آلود گفت  ایپر

 کرد تمیپگاه همه جوره حما یبکنم ول یپگاه کار یوقت نتونستم برا چیه من

 اانیک یکردم برا یسع یلیو ادامه داد...منم خ دیکش ی....نفس پردرد یدونی...خوبه که الاقل تو قدر کارش م خوبه

شه هم مثل تو ب انایک کنمیوقتا ارزو م ی...بعضدینفهم انایک ایکردم  یمن کوتاه دونمیکم نذارم اما نشد ...نم یزیچ

 گهی..توقع د هیاش برام مهمه کاف ندهیکه بفهمه چقدر آ نیآدم به باد نده ..هم یدختر بافهم و شعور که زحمتها هی...

 ازش ندارم یا

 .... هیدختر خوب انایک

 کنم  تشی...از کار امشبش معلومه که نتونستم خوب ترب یبد میدلدار خوادینم

 نداره ... یریشما روش تاث یکدوم از حرفا چیبا اونا باشه ه ینداره ...تا وقت یخوب ی...دوستا یستیمقصر ن شما

 ؟ یشناسیدوستاشو م تو

 همونا آشنا شده  یشونم به واسطه  هی...بق  نیهاشون همکالس یبعض

 دیپرس ردیاز او بگ یقیاطالعات دق تواندیم کردیحس مکه  یکسر

  رنی..چه وقت م کننیکار م ی..چ رنیکجا م یدونی..م یکه باهاشون هم کالس تو

بور ص یلیخ ی..پگاه به او گفته بود که کسر ستیحرفا چ نیاز ا یباهوش تر از آن بود که نفهمد منظور کسر ایپر

 باز گو کرد  شیرا برا زیهمه چ دیممکن نبا یو تا جا ستین

 شم ن کشونینزد کردمیم یسع نیهم یاومد برا یاز دوستاش خوشم نم یلی....به پگاهم گفتم ...من خ دونمینم قیدق
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 نزد؟ یبود ؟چرا به من حرف انیپگاهم در جر پس

بهش بحثشون شد ... انایبارم با ک هیکنه ... یریگیپ انینزنم تا خودش جر ی...به من سفارش کرده بود حرف دیترسیم

..از اون  دهومیبه تو ن شیحرفش گوش نداد ...گفت فضول انایک ی..ول گهیگفت اگه بخواد پاشو کج بذاره حتما به شما م

کرد و باچندتا از  بشیحال پگاه نگرانش بود ..چند بار تعق نیروز به بعد  رابطه اش با منم شکر آب شد ...با ا

 ایبره  انایک یآبرو خواستینزنم ...نم یمطمئن نشدم حرف یزیرش کرد که تا از چدوستاشم حرف زد ..به من هم سفا

 که یی...تمام حرفها بردیم یبه اشتباه خودش پ شتریاوب زدیحرف م شتریب ای..هرچه پریو ناراحت بش یشما بفهم

ه ک یانش رد شد..دختراز مقابل چشم لمیمثل ف یآن اتفاق وحشتناک ..همگ تیزده بود ...نوع برخوردش با اوودر نها

ود ب دهیداشت ...چه صبورانه مشکالت را به دوش کش یچه روح بزرگ دیکشیتوسط دستگاه نفس م شهیش یآنسو

قد علم کرده و حق نداشته اش را از او گرفته بود  ابلشولب نزده بود ...درقبالش او چه کرده بود ...طلبکارانه در مق

ود ب دهید بیآس هیاز بق شتریوخودش ب ندینب بیآس یکه فداکارانه خودش را سپر بالکرده بود تا کس یی...ازاو

 یرادختر تنها ب نیا ای...گوکردیتالش م دنینفس کش یبرا مارستانیتخت ب یکرده و خودش رو یرا قربان نشی...جن

ا در قلبش ر یدست کردیشده بود و حس م نیسنگ تیمظلوم نهمهیشده بود ...نفسش از ا دهییو فدا شدن زا یرفداکا

مد...به آ یو نفسش با خساست باال م شدیهرلحظه تنگتر از قبل م مارستانیب واری...درو د دهدیمشت گرفته و فشار م

 شده اش را حرکت دادو گفت نیزبان سنگ یسخت

   میبر پاشو

 

  دگفتیترد یازحرکت دست او استفاده کرد ...سرش را بلند کرد و ب ایپر

 پگاه بمونم  شیپ خوامی...م امینم یی....من جاکجا

 جز مخالفت نداشت یوچاره ا کردیمحزون نگاهش کرد ...احساسات خواهرانه اش را درک م 

 کننینم یاقدام چینداره ..تاصبح نشه دکترا ه یا دهیموندنمون فا یبمونه...از طرف یکس دنی...اجازه نم شهینم

 میبمون ذارنی...چرا نمهیکه خصوص مارستانیب

که هم خودم راحت باشم هم تو  رمیگیم ی..اگر عملش کردن براش اتاق خصوص ستیپگاه مشخص ن تیکه وضع فعال

 ..خوبه؟ یخواهرت بمون شیپ یبتون
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شما برو من بمونم  یخوایحاال امشب اجازه بدن ...م شهی...نم مارستانهیخواهرم رو تخت ب یبرم خونه وقت یچطور

 ...باشه  نمیشیم یجا رو صندل نی...هم

 او را گرفت  یکرد و بازو یزیاخم ر یکسر

 بلند شد و گفت  یناراض ای...پر نمی...پاشو بب یتنها بمون ذارمی...اونام که اجازه بدن من نم شهینم

 افتهین یاتفاق دمیخدا ...قول م تورو

 به سرو لباس او کرد و گفت  یتر شد ..اشاره ا ظیغل یکسر اخم

...برو خدارو شکر که سرم شلوغ بود وگرنه گوشتو  یاومد یدنبالم راه افتاد ینطوری...هم یخودت نگاه کرد به

اه و گفت ر دیرا کش شی..بعد بازو یاجازه بدم که بمون ی...توقعم دار رونیب یسرو وضع اومد نیکه با ا  چوندمیپیم

سرش به هم یکرد و نگاه پر از حسرت شهیپشت ش یثابتدا مک یشد ...کسر دهیدنبالش کش ای...پر نمیبب افتیب

 بود که در حق او مرتکب شده بود یسخت بود و سخت تر ازآن جبران اشتباه شیانداخت ..دل کندن از او برا

  

 

 

ه بود ک یخشک شده اش نشان از عمل سخت یو لبها دهی..رنگ پر دیاو کش یگونه  یدستش را نوازشگونه رو پشت

 یلبش زد ...پلک ها یگوشه  یزیر یاش را با دستمال گرفت و بوسه  یشانیپشت سر گذاشته بود .....عرق پ

نداشت ....لبخند دندان  یخوب تسطو نسبت به اطرافش  کردیم یآرام آرام باز شد ...هنوز احساس منگ نشیسنگ

 زد شیاش را از هم باز کرد وصداخشک شده  یبود که به چشمش آمد ...لبها یزیچ نیاول یکسر ینما

 ؟یکسر

 تر شد  قیعم یکسر لبخند

  ارمیبرات ب یخوایم یزی؟چیشد داری....ب جانم

 ها ... بچه
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 بود  گرانیهم در فکر د طیشرا نیدر ا یلبش را سمت باال کج کرد ...حت یرا بست و گوشه  شیچشمها یکسر

 خوبه ...نگران نباش  حالشون

 ؟ خودت

و  ردیرو ترش کند ...اخم کند ...باقهر از او رو بگ نکهیا یشود ..جا شیزن و محبت ها نیا یقرار بود شرمنده  یک تا

  دیپرسیاو را مقصر جلوه دهد حالش را م

 .... خوبم

 ..گفتیم یگریزدیزور لبخند زد ..خوب بود که حال شوهرش خوب بود ...هرچندکه چشمان خسته اش چ به

 آورد .. ادیکرد و خاطرات شب قبل را به  دایکم زمان و مکان را پ کم

 ؟ یکسر

  شنومیدلم ...بگو م جون

 کن من از بچه ها غافل نبودم ..من ..من... باور

  ردکیرا تمام م یشرمندگ نهمهیا ییجا کی دیوخجالت ...با یلبش نشست ...بس بود شرمندگ یرو یکسر انگشت

 .. دونمیم زیچ ....همه یبگ یزیچ خوادینم

 کنار رفت ..پگاه مظلومانه لب زد  یکسر انگشت

  خوامیمن م اما

 هم فشزد  یرا رو شیکرد و لبها یزیاخم ر یکسر

م رو دوش توگذاشت تیمسئول نیمنم که بارا ی...مقصر اصل یفهمیم یستی...تو مقصر ن یحرف بزن خوادینم گفتم

 مورد بشنوم... نیدر ا یزیچ خوامیام نم گهی.د

 رمق و محزون  یزد ..ب لبخند
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  یخبر دار ؟ازشیدیرو د انایک

 کرد  رییدرهم شد و رنگ نگاهش تغ یکسر ی چهره

 گفتم حواسش بهش باشه ای..به پر دمشیند شبید از

 باور کن ستین یبد یبچه  انایکرده ...بازم بهش فرصت بده ...ک ی...بچگ ینکن کسر تشیاذ

نکند ...اما نه ....کتک نه ...خشم و  یدلسوز نهمهیا گریدختر بزند که د نیکتک مفصل به ا کی خواستیدلش م یعنی

 یشب ها نیاز سخت تر یکی...از شب گذشته که  کردیاشتباهات گذشته را تکرار نم گریهرگز ...د تیعصبان

 دهد رییرا تغ شیگرفته بود روش زندگ میبود تصم شیزندگ

 داره یتاوان هی یبفهمه هر اشتباه دیادب بشه ...با دیبا

  یخواینم نوی...تو که ا رهیاز خانواده اش فاصله بگ شتریب شهی...قهرو غضب تو باعث م ستین نیراهش ا یول درسته

او  ی دهیرا در هم قالب کرد ...گرم و مهربان در صورت رنگ پر شیتخت گذاشت و انگشت ها یرا لبه  شیها آرنج

 او شده بود یانسان دوستانه  یاخالق ها نیهم ی فتهیمان ابتدا ششد ...اصال از ه رهیخ

 کنم خوبه؟ قشیکه به آب داده تشو یدسته گل یکار کنم ....برم نوازشش کنم و برا یبگو چ تو

 ؟ یکسر

 بله

 ؟ینقص و کامل بود یب شهی...هم ینکرد یاشتباه چیه یعنی... ینبود ...تو خودتم بچه بود نیا منظورم

 گفت یبه شوخ کردیکه منظور او را درک م یکسر

  رمیاالن پ یعنی

 اش اشاره کرد و گفت قهیشق یرو دیسف یبه تارها طنتشیزد و در مقابل ش یرمق یلبخند ب پگاه

  گنیم نطوریکه ا دتیسف یموها

 و گفت  دیاش کش قهیشق یرو یدست گوشانهیباز یکسر
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 تجربه است  یخانم ...نشونه  ستین یریپ ینشانه  نای...ا یگیم نارویا

 پگاه کش آمد  لبخند

 ...راستش بگو ینکرد یاشتباه چیه تونیبا تجربه شما تو بچگ یآقا خب

  یری..میکنیراستش بگم که ولم م اگه

 پگاه بازتر شد  یچشمها

  یکرد پس

 بودم  طونیش ینگ یبگ نی...همچ یا

پدرو مادرت چطور باهات رفتار  یکردیاشتباه م یوقت نیبب نی...بش یکن تیرو اذ انایک یحساب حق ندار نیا با

 همون کاروبکن  انایتو هم با ک کردنیم

  یکنیچشم تمومش م بگم

 آخش بلند شود ... یو صدا چدیشکمش بپ ریز یدیو خنده اش باعث شد درد شد دیخند

 هراسان شد و گفت  یکسر

 پرستار صدا کنم  یخوایم

  دینال را به عالمت نه باال آورد و دستش

  ستی..الزم ن شمی...خوب م نه

 گفت  یعصب یکسر

 ...چند روز مالحظه کن تاحالت بهتر بشه یبخند یمجبور

مدت حساب باز  یطوالن یپروژه  کی یرو دیخلصت با نیترک ا یشده بود ...خودش را لعنت کرد ..برا یعصب بازهم

  کردیم
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 سکوت کرد یا هیدردچند ثان نیتسک یگفت و برا یشکمش گذاشت و  باشه ا ریپگاه دستش را با نرمش ز  

  یافتیو گفت ...بخور گلوت تازه شه به سرفه ن ختیر شیبرا یآب وانیل یکسر

 و با تشکر پس داد  دینوش یرااز دست او گرفت و جرعه ا وانیل

 کنا ر دستش گذاشت  زیم یرا رو وانیل یکسر

بزند و  کجایدلش را  یتمام حرف ها خواستیود ..دلش مگرفت ...چقدر امروز پرحرف شده ب ینفس تازه ا پگاه

 خودش را راحت کند...  گفت  

  کنمیفکر م یبه چ یدونیم

 دیپرس میرا داخل داد... ومال شیزده از روسر رونیب یبادست موها یکسر 

  یچ به

بار  نیا  ی....انگشت کسر دی..شا دی....شا میگرفتیم میزود تصم دینبا دیشا ی...کسر میما اشتباه کرد دیشا نکهیا به

 لبش نشست وبااخم   گفت  یرو یشتریبا فشار ب

 تدانسینگفته هم م یکه کسر ییبشنوم ....سکوت کرد اما نگاهش پراز حرف بود...حرفها خوامی...ادامه نده..نم بسه

...سرش را زدیریم و بهم رنجدیمدل حرف زدنش م نیکه چقدر از ا فهماندیبه او م شهیهم یبار برا کی دی....باستیچ

 گفت  میگوش او جلو برده و آهسته و مال  هیکیتا نزد

 اید ش تی...حال یکه نباش یکنی...اصال منم بهت بگم نباش تو غلط م یدی....فهم یفکر کرد نیهمچ یغلط کرد تو

 کنم...سرش را باالآورد و مصمم چشم در چشم او دوخت تیحال گهیجور د

مرد حجم  یحرف ها یاو بود و نگاهشان در نگاه هم قفل شده بود ...در پس کلمه به کلمه  یلبها یرو انگشتش

ه جان ب ینیریش نیبه ا ایکلمات تلخ دن یاز خواستن و عالقه نهفته بود .اگرچه تلخ گفته بود اما کاش همه  یادیز

 تش را که برداشت ادامه دادچقدر در گفته اش مصمم است...انگش کردندی..مردمک چشمانش ثابت منشستندیآدم م

 دمیحرفات فقط ناام نی....با ا تیزندگ ایاز فکرت بودم نه جسمت  کیکوچ یگوشه  هیاز اولم دنبال تصاحب  من

 پگاه ... یکنیم
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 رحم یمرد چقدر کم توقع بودواوچقدر ب نیکوچک..نه تمامش ...ا یگوشه  کیدنبال تصاحب فکرش بود ...آنهم  به

  دادیمرد را کمرنگ نشان م نیا گاهیکه جا گفتیم ییو از فکرها شدیبود که چشم درچشم او م

  نمیبب تویناراحت تونمیکه نم نهیبخاطر ا گمیم یمن دوستت دارم ....هرچ یکسر

 و نگاه متعجب دختر همزمان با او باال رقت  ستادیپا ا یرو

 او بود که ناگهان یعکس العمل بعد یچشمان مبهوت پگاه درجستجوکنم .. تیحال یا گهیجورد دیبا نکهیمثل ا نه

دختر حبس شد وضزبان قلبش باالرفت ..سرش را که بلندکرد  ی نهی.....نفس در س دیاو را بوس یخم شد و لبها

 .. یادامه بد یخوایبازم م ای...بسه  دیداشت ...لبخند زد و پرس طنتیچشمانش برق ش

گرما در حال گرگر  نیسلول به سلول تنش از ا کردی.حس م ای...تب کرده بود گو سوختیلب او م یاز گرما شیلبها

 یبرا دیدر آورده بودندو با یکند اما کلمات هم باز دایاو پ یبرا یتا بتواند جواب گشتیفتن است ...به دنبال کلمات م

 کلمه کی انشانی...از م دادیم به ذهن آشفته اش یروسامانو س زدیتک تکشان به هرگوشه از مغزش سر م یجمع آور

  شدیکلمه خالصه م کیدر همان  شیکه تمام ناگفته ها ی...کلمه ا افتیو پرمعنا را  بایز

 ؟؟؟؟ یکسر

او نگاه  یمبهوت و دوست داشتن یبه چهره  اقیتر شد ...همانطور که با اشت قیو عم قیعم یکسر یبایز لبخند

به  توانستینم گریو د دیدیمعناست ....خودش را بااو کامل م یبا خودش فکرکرد چقدر بدون او وجودش ب کردیم

 گفت هافکار خودش تکان دادو عامران یبرا یفکر کند ......سر ینبودنش حت

 عاشقت شد ..  دی...با یخوریبه درد دوست داشته شدن نم گهید تو

اراده و بدون مکث  ی...ب کردندیسر کشانه دست دلش را رو م شیهاخشک شده بود و چشم  جانیاز فرط ه دهانش

 یشاعر شده بود و حرف ها بیکه امروز عج ی..مرد دیبلعیتمام با نگاهش م اقیجزئ به جزئ صورت مرد را با اشت

 ... زدیشاعرانه م

 نجایم پگاه ...منتظرم از ابه بعد نوبت منه که خودم ثابت کنم ....منتظر نیاز ا یتو من بدهکار خودت کرد نجایا تا

از خودم شروع کنم ...برنامه ها دارم  خوامیکارم اول م نیا ی...برا خوامتیتا بهت ثابت کنم چقدر م رونیب یایب

 ینیبی.....حاال م

 نبود یشگیهم یکسر یکسر نیبرد بود ...ا ماتش
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  ی.....نگرانم نکن کسریبکن یخوایکار م یچ

را  شیها هیعطر فوق العاده اش ر یزد ...بو مهیاو خ یبا لبخند دو دستش را دو سمت تخت گذاشت و رو یکسر

 نوازش داد ..

تو صداته که  یبچلونمت ..آخه دختر چ ریدل س هیدکتر و  یهمه حرفا ریبزنم  ز خوادیها دلم م یکسر یگیم یوقت

  کنهیم ونهیآدم د

قابل وصف تمام وجودش را در بر  ریغ جانیهمراه با ه یپوست ریز نیریحس ش کی... دیکوبیداخل دهانش م قلبش

 یخسته و خواستن یقفل چشم ها شیخشک شده بود ...چشمها جانیو ه یکیحجم نزد نیگرفته بود ....دهانش از ا

 نیرا از احال او  یبه آن توانستی؟چطور م اقعابودو یمرد ک نیبود ...ا دهیاراده بهم چسب یب شیمرد شده بود و لبها

 رو به آن رو کند ...

 احساساتت ندارم  یبرا یبود ....جواب زیچ کی شیسکوت معنا نینشست ..ا یلب کسر یگوشه  یکج ی خنده

 قالب کردو گفت  نهیس یرا رو شی...دست هاستادیو سرپا ا دیرا عقب کش خودش

 میشیو باز دورهم جمع م رونیب یایمثل روز اولش ...تو م شهیم یدرست کنم ...همه چ زیهمه چ دمیم قول

رگشت ب یدکمه  ایدرست کرد..که اگه دن شهینم گهید زیچ هی...فقط  دیکش ینیاز ب یرا فشرد و نفس پر شی....لبها

و ببرم خودم نفس بچه م یو با دستا افتهیب یتاون اتفاق لعن ذاشتمی.. نمکردمیواونم درست م گشتمیداشت حتما برم

 نی.ا..یمونیعمر پش کیلحظه غفلت برابره با  کیعذاب بامن بمونه ...راست گفتن که  نی...فکر کنم تا آخر عمر ا

 مافتیم ادشیهر وقت  شبیپگاه ..از د هیبد یلی...حس خشهیاز من جدا نم کشمیکه نفس م یتا لحظه ا یمونیپش

 تاکمتر یگفتیبهم م یزیچ هیازون بدتر...کاش الاقل تو  یاری...توام که به روم نمدهیم دستبهم  یاحساس خفگ

  رمیوجدان درد بگ

گران تمام شده است  یگریاز هر کس د شیاو ب یاتفاق برا نیا دانستیدهد ...م یاو را دلدار خواستیچقدر دلش م 

سخت بود  یلیخ شیموضوع برا نیرا به زبان آورده بود ...بدون شک هضم ا نیبچه بود و بارها ا ی وانهید ی...کسر

 ...لب زد 

  یکنیم تیخودت اذ خودی...چرا ب یدونستیکه نم تو

 دادیبلند شده بود و چقدر چهره اش را خسته تر نشان م یکم ششی...ته ر دیصورتش کش یرو یدست یکسر
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ناخواسته من  ای...خواسته  ی..از هر طرف که بهش نگاه کن کنهیرو عوض نم یزیچ نیا ی..درست ..ول دونستمینم

 اتفاق بودم  نیباعث ا

 ؟ یرکس

 زد ... یلبخند  محزون یکسر

قول و قرارم با دکتر و  ریزدم ز یدید هویندارم .. دنیحرف شن یاالن اصال جنبه  نی..ب یبد میدلدار یخوایباز م هیچ

 چلوندمت ...گفته باشم ... ریذل س هی

 ..ردیقرار نگ یتمام تالشش را کرد تامورد عتاب کسر نباریاش گرفت ..اما ا خنده

 

 

 آب پرتقال داد دستش و گفت  وانیل نایم

 .. کنمیها ...خودم بساط شام حاضر م ینخور تکون

 نگاهش کرد  شاکرانه

 ...شرمنده به خدا  یبه زحمت افتاد توام

 اشاره کرد و گفت  یبا دهن کج نایم

 یکرد یاومدم چند بار ابراز شرمندگ ی..حواست هست از وقتیبلد نی...فقط هم نمیسرجات ب نیبش

 ش گرفت ا خنده

  ادیاز دستم نم یا گهیکار د خب

 همونینم هیبق یبرا یجز شرمندگ یزیچ یآقاکسر یبرا یذاریم تویانرژ یهمه  ی...تا وقت یخوب اومد نویخب ...ا آره

 .. گهید

 و گفت  دیلب برچ  
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 مده  ویکه دو هفته اس سمت من ن چارهیانصاف نباش ...اون ب یب

 از داخل آشپزخانه دست به کمر زد و گفت نایم

با کله  یچه جور نیامشب تعارفش کن بب نیها ...هم ینکن یسیوقت رودر وا هی..نه تورو خدا  ادیمن بگو ب جون

 تو بغلت  زنهیم رجهیش

 گفت و دستش را به پهلو گرفت ... یبلند ینایم

  کنمیخودم شام آماده م رونیابیب خوادینم اصال

 نداشته اتم بندازه گردن ما یدردا ومدهی...بتمرگ سرجات تا شوهرت ن خودیب

 احمد که دلشو به تو خوش کرده  چارهی...ب یلوس یلیخ

 دست به کمر گفت همانطور

  زنمیچون حرف حق م چرا

  شهیحق و ناحق سرت نم چون

 در آورد و گفت  شیبرا ییازدور ادا نایم

 ... یخوب تو

 دیع یاب میبرنامه دار ی...کل یبه خودت برس زودتر سر پاش نیگفت ...بب یبلند تر یبا صداباز کرد و  خچالیدر  بعد

 وقت هیتو برنامه هامون  ی...گند نزن

  میدار دیتا ع گهیچند روز د مگه

 روز ده

از  یانجام نداده بود ..از وقت دیع یبرا یکار چینمانده بود و او ه شتریب دیاش درهم شد ..ده روز تا ع چهره

هم به زور و  نایمراسم عقد م یبرا یبود ..حت انیاطراف ی ژهیو یمرخص شده بود مدام تحت مراقبت ها مارستانیب

ان را بکشد تا هم یناز کسر یمجبور شده بود کل ازه..ت ندیبنش یصندل یرو یساعت کیاصرار توانسته بود برود و 
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دوستش بود مثال  نیتر یمیو صم نی...مراسم بهترساعت هم اجازه بدهد که در مراسم حضور داشته باشد  کی

 که نرود .. شدی..نم

ه با ک یزیخبر بود و تنها چ یرا باعجله ترک کرده  بودند ب یچرا آنها مراسم خواستگار نکهیاز اتفاق آن شب و ا نایم

بود که پگاه همان شب بعدازبرگشت از مراسم  نیبکشد ا رونیب ایزبان پر ریتوانسته بود از ز اریرنج و مشقت بس

کردن او را داده است ...هنوز هم در  یدستور بستر عیسر ردکت مارستانیبه ب دنیشده وبعد از رس یزیدچار خونر

اش  دهیتک یو چهره  انایک یرهایگ ی...کنار لنگدیم انیجر یپا کی کردیشک داشت و حس م ایپر یصحت حرفها

اله و سه س یس التیتمام تما دندیرسی...تا بهم م شدیگرم نم ی...از احمد هم که آب زدیمن مدا شیبه کنجکاو شتریب

 .. کردیطلب م کجایااش ر

 ه؟یتون چ برنامه

  دیبود که پگاه پرس یسوال نیا

 دیگذاشت و پرس رونیکوکو ب یبسته سبز کیچندتا تخم مرغ و  نایم

 بهت نگفته یزیچ یمگه ؟کسر یدونیتونم

 خوابهیشامش خورده نخورده م ادیم یخسته اس ...وقت یلی...راستش شبا خ نه

 شهیهم سرم نم یمستگ ی....خستگ ستمینکنم ول کنش ن هی..حاال من باشم تا طرف تخل یکه پپه ا بس

 بگو نه یانصاف یب گمیم

ه عد شامش خورده نخوردخونه ..ب ادیچشمم به در خشک بشه آقا ب نمیبابا دلت خوشه ..صبح تا شب بوق بوق بش برو

 دادم بره بکپه ... تیمن بده تازه اگه رضا دجوابی..اول با ستین یخبر نیبخوابه ؟آره ارواح عمه اش ...همچ

 به نوع حرف زدن او تکان داد یسر

 یگیخودشم م یجلو نارویا

 کرد و گفت  یتک خنده ا نایم

 مم خان یلیمثال خ یبه موش مردگ زنمیخودش خودمو م ی...وگرنه جلو امیم یتو قپ ی..توام نگو ...فقط جلو گهید نه
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 تو  یاز پشت بست سیدست ابل یعنی

 مشغول مخلوط کردن مواد شد و با خنده گفت  نایم

 دوره ات بدم  یحاضرم مجان یخودم گذرونده ...توام اگه بخوا شیفشرده پ یدوره  هی سیکه ...ابل یخبرندار

 لطفا شر مرسان  ستین دیتو ام ری...مارو به خ زمینکرده عز الزم

 باال انداخت و گفت  یشانه ا نایم

 ما گفتن بود .. از

 ه؟یچ دیع یبرنامتون برا ینگفت

 نه ...برنامشون... برنامتون

 ...برنامشون همون

 تاب داد و بامزه گفت:جونم برات بگه یگردن نایم

 

  

....بچه هاروهم با  یکسر یالیو یشمال چند روز میبه بعد بر دیقرار گذاشتن پنجم ع یبا کسر گفتیم احمد

 ..ینگفت ی..نگ میبریم نمیگفته باشم مب نمیعوض کنن ..ا ییکه آب و هوا میبریخودمون م

 ذرهگیخوش م شتریب یدورهم ارنیب فیاز خودمونه ...اصال بگو سودابه خانم و باباهم تشر نی..مب هیچه حرف نی..ا وا

به خاطر  نیمب یول دارنیمهمونا دست از سر کچلشون بر نم زدهیتا خوده س لنی..بزرگ فام الیخ یبابا رو ب مامان

 شبش روز کرد  اریبس  که تو حسرت رخ  دی...بابا دل داداشم پوک ارمیم یپر

 وسط  نیا یشینگن ها تو شاخ م یزیاز دست تو بشر ...خودشونم چ امان

وام که ...ت کنهیزبون باز نم یکه به حرمت پر نمیمب کنهیو سکوت ماز ترس ت یکه اللن زبون بسته ها ...پر خودشون

 دوتا هم آدمن ..دل دارن به خدا  نیا یگینم یسنگدل نقدریا
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 ختم جلسه دوکلمه گفت یبرا پگاه

 کنکور..... بعد

خونه  ارهیب رهیبگ یدست پر گمیم نیدوتا بهم محرم بشن ..به مب نی..بذار ا یکنکور خفه کرد نیکه مارو باا یبترک یا

 اعتراض کنه تونهیم یک نمیخودمون بب

 گفت :من باخنده

تا دو نیا یبرا یخوایبعد م یخوریآب نم یکسر یاجازه  یزن دست شوهرشه ...تو خودت ب اری..اخت یکنیم خودیب تو

 .. یاریدر ب یشاخ باز

 وجود تو شاخ بودن معنا نداره  با

 ... یهست یا دهیآدم فهم ادی...خوشم م ولیا

 مگه؟ یداشت شک

 آره شیپ قهیدق هیتا

  ادهیروت ز یلیخ

 دونمیم

 احمد  چارهیب

...منم به ظاهرم نگاه  یزنیحرف نم نیا افتهیکه چطور آب از لک و لوچه اش راه م  یهم دلش بخواد ....اگه بدون یلیخ

  یکه ناز دار نقدریا یندازیآدم به غلط کردن م گهی....به قول خودش که م دمینم یبه کس ینکن ها ...باج الک

  دیپر از خنده پرس ییباصدا پگاه

 مگه یکردنم بلد ناز

 و با ادا گفت  ستادیبه دست پشت کانتر ا تابهیماه

 سال نشسته ی ستهیکه فکر کنه کنار دست دختر شا کنمیبراش ناز م نی...همچ یفقط تو بلد نه
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 گه؟ید هییبایز یملکه  منظورت

 قایدق

 نثارش کرد یزهر مار نایخنده و م ریزد ز یپک پگاه

 

 

 یو صدا دیکشیم تاریگ یها میس یرا رو فشیتختش کز کرده بود و هر بار انگشتان ظر یبه دست گوشه  تاریگ

روحش  دانستیاز خودش نم ریکس به غ چیداشت ..ه یادیز یخودش معنا یکه برا یی...صدا کردیم جادیا ینامفهوم

عفونتش کل  شدیاز آن م یپرده بردار بهو مجبور  کردیکه اگر سر باز م ی.زخمبرداشته است .. یمیچه جراحت عظ

 شیکه آن اتفاق وحشتناک برا ی...از شب دادیبرادرانه راهم از دست م یاندک نگاه ها نیکردوهمیم ماریخانواده را ب

هربان آن نگاه م گرید شیسابق نبود و نگاه ها  یآن کسر گرید یبه کل برگشته بود .کسر شیافتاده بود ورق زندگ

پگاه دارد ...چشمش را بست و نفسش را  یها یاندک توجه هم از سر دلسوز نینبود ..مطمئن بودهم هونگران برادران

خودش را به باد داده بود بلکه باعث شده بود  ی ندهیو آ یداد ..رفتار جاهالنه اش نه تنها زندگ رونیپر صدا ب

 آرزو داشت شهیکه هم ی...کس یا کرده بود بسوزند ... بچه برادرش  ....فرزند کسرکه او به پ یهم در آتش انشیاطراف

چه ساده از دست رفته بود ...حقش بود  یندانم کار کی یعمه گفتن او فدا کند پا یکند و جانش را برا شیعمه صدا

...خودش را  دیچشمشچک یاشک از گوشه  یحقش بود ...قطره ا یکسر یها یها و کم محل ینیسرسنگ ی...همه 

 یکسر یآورد ..او هم به اندازه  یم شیو به رو زدیم یکاش الاقل پگاه حرف ی...ا دیدیم یحلمحق کم م نیتراز ا شیب

 السابق خواهرانه بود ... یآورد و رفتارش کما ف یخودش نم یبه رو یول شتریبود و بلکه ب دهید بیآس

زد و همانطور که دستش به  یدر داخل برد...لبخند مهربان یمحتاطانه سرش را از ال ایباز شد و پر اطیاتاق با احت در

 دیبود پرس رهیدستگ

 ؟یخواینم مزاحم

تنها هم دم لحظات سختش  یزد ..از آن اتفاق به بعد پر یچشمش را پاک کرد و لبخند محو یانگشت اشک گوشه  با

و مالحظه کارانه از  شدیم کیشبانه اش شر یها هیدر گر شیآنکه اشتباهش را به رخش بکشد پا به پا یبود ...ب

 کردیم یمورد خوددار یب یکنجکاو
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 ... اتویب

ق را بر دیو کل دیکش وارید یرو یدست یداخل اتاق را روشن کرد ..پر کیتار یدررا کامل باز کرد و نو سالن فضا یپر

 زد و گفت 

 چرا؟ ینشست یکیتار تو

 را بادر بست و گفت  شیها چشم

 نداشتم برق روشن کنم  حوصله

 و گفت  دیکش تاریبه گ یجلو رفت و کنار تخت نشست ...دست یپر

 یزنیچطور ساز م نمیبب یبار مهمونم کن هی یخواینم

 انداخت  یکسر ییاهدا تاریبه گ یزد و نگاه ینیغمگ لبخند

  ستمیبلد ن یادیز زهینرفتم چ شتری...چند ماه ب ستمیواردن یلیخ

 تر شد  ضیعر ایپر لبخند

 انتقاد نکنم  دمیبزن ...قول م یقدر که بلد همون

 نشست یشتریدختر مهربان با محبت ب نیا یرو نگاهش

 ...یمگه انتقاد کردنم بلد تو

 باال داد و گفت  ییابرو یپر

 رفتشیبده پ ستیکه به خودش ب یانتقاد سازنده رو دوست دارم ...آدم ی..ول زنمینم یکه بشه تو ذوق کس ییجا تا

 نهیبینم یریگ ادی یبرا یلیکامله ودل کنهیچرا؟چون فکر م یدونیم کنهینم

 خودت ایمنظورت به من بود  یکه گفت ینیا

  کنمیاستقبال م ینکن به خودم ...صادقانه بگم ..من با آغوش باز از هر انتقاد سازنده ا دیترد
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 مقدمه گفت  یب

  یکه خوب بس

 او ضعف رفت  یاز حرف ناگهان ایدل پر ته

 تو .. یبه اندازه  نه

خودش زد و  یبرا یکه خودش را ارزان فروخته است خوب است ...تلخند یدختر یبود ؟چه خنده دار...کجا خوب

 گفت

 تو خوب بودن ... شمیصدم توهم نم کیبزار کنار ...من  تعارف

 کرد و گفت  شیبرا یزیاخم ر یپر

 یها از رفتار ها و خصلت یبیآدما ترک یکه بد مطلق وجود نداره ...همه  نمدویم نویفقط ا ستمیمن فلفسه بلد ن نیبب

 نقصه فقط خداست  یکه ب ی...وتنها وجود رنیگیخوب و بدن ..در واقع خوب و بد در کنار هم معنا م

اش داشت اما نه  ختهیفرو ر ی هیبر روح یخوب ریدختر تاث نیا یاتاق گرفت ...حرفا نیسنگ یاز فضا یقیعم نفس

 را پوشش دهد ... یبزرگ نیآنقدر که بتواند جراحت به ا

م تا پگاه قرض گرفت یکتاب از کتابها هیباهم ازدواج کنن  یپگاه و کسر نکهی..قبل از ا شی...چند وقت پیپر یدونیم

.اولش ارم کتاب بخونم .بذ یگوش یوقتم پا نکهیا یداد به جا شنهادیپگاه پ رفتمیور م یبا گوش یلیخ ادمهیبخونم ...

اما چند روز بعد چند صحفه ازش خوندم و جذبش شدم  تمنکرده باشم کتاب گرف یاحترام یب نکهیا یفقط برا

  نیه تو اک یبار نیآخر"کتاب نوشته بود}  یجا هیبه نظر جالب بود ..مثال  یلیکتاب نوشته بود خ یکه تو ییزای...چ

دن باال آور هیبود که حالت تهوع گرفته بودم و با  یاحساس کردم حالم خوبه وقت قهیچند دق یسال گذشته برا کی

چند وقت به خورد  نیا یرو تو یهرچ دیدارم..با اجیاحت یباال آوردن روح هیشدم ..اما فکر کنم آالن به  سرحال

 { ارمیروحم دادم باال ب

 

 لبش جا خشک کرده بود گفت  یکه گوشه  یباخنده ا یپر

  نی...روزبه مع سندهینو یرد آقاس ی قهوه
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 مشتاقانه گفت  انایک

 ؟ شی....تو هم خوند آره

 کرد و گفت  دییباسر حرفش تا یپر

 دمیاز جمله هارم خط کش یبعض ریاز جمله هاش برام جا افتاد ...ز یبار پشت سر هم خوندمش تا مفهموم بعض چند

 تا هر وقت دلم تنگ شد برم سراغشون

 کرد و گفت  یتکخنده ا انایک

 ها کار تو بود  یاون خط خط پس

تاب ک نیخط کتاب بخونه ...ا هی یکه ..اولش اونم مثل تو حاضر نبود حت یدونی...نم دهیکش نایهاشم م ی...بعض اهوم

  دیخودش خر یکرد ...بعدش رفت نمونه کتاب برا رییتغ اشیکه برد کال دن

 کرد و گفت  دییحرفش تا انایک

  دمیخر یکیخودم  یرفتم و برا دیر کنم ...شاکا نیهم دیبا منم

 گفت رکانهیز ایپر

 یتا سبک بش اریهمون باال ب دهیداره روحت آزار م یچ نیبه گفته هاش عمل کن ...بب اویب یاقدام کن نکهیاز ا قبل

 و گفت  دیکش یشد ...نفس پردرد انیلبش نما یرو یکرد و لبخند تلخ یبه پر یزیر نگاه

 شهی.کم کم تو کل وجودت ر موننیم یسرطان یدردا مثل غده  ی...بعض شنیدردا که با باال آوردن سبک نم ی همه

 ... رنیتا جونت بگ کننیم

 هیمثل من  دی....فکر کنم تو هم بایباورش ندار دمی..شا یدیرو خوب نفهم یکه خوند یمعلومه مفهومه جمله ا پس

  یتا بفهم یکتاب بخون گهیدور د

 اکتفا کرد ... دیگفتن شا به
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 یالاقل رو ی..ول یدرمون کن ییدردتو تو تنها خوادیدلت م دی..شا ستین یاصرار یبگ یادامه داد ...دوست ندار یپر

 برام بزن یکه بلد ییاز اون آهنگ ها یکیننداز و  نیمن زم

 شرط کی به

 ؟یشرط چه

  یسازنده مهمونم کن یاز اون انتقاد ها یکی

 گفت  عیسر یپر

 یبد یقول هی دیهم با تو

 ؟یچ

  ی..نه اعتماد به نفست از دست بد یانتقاد کردم نه ناراحت بش اگه

  قبول

 و گفت  دیها کش میس یرو یباخنده دست یپر

 ..خانم نوازنده  بنواز

را  شیاز او چشم ها تیهم به تبع یبسته شد ...پر شیها به حرکت درآمد و چشم ها میس یرو انایک یها انگشت

 بست و در حس فرو رفت

 

 

 پرتاب کرد و گفت  اریهمراهش را سمت ماز داتلفنیآ 

 بهت اعتماد کرد...کثافت شهیکه نم دمیفهمیم دیالش خور ...از همون اولم با هیجهنم ...عوض بروبه

 گفت  دادیم یکه جاخال یکرد و در حال یا ثانهیخب یخنده  اریماز



 سنگ صبور

 
400 

 

 جلو یو رغبت اومد لی...خودت با م جکیانجبرات دعوت نامه نفرستاده بود  یکس

اد نامرد اعتم ی..من به تو یاول و آخر مال خودم ی..تو گفت ی...ببند اون توالتو...تو با حرفات گولم زد یشو عوض خفه

 کردم ..

ار ..تا دوز یبا هالو طرف ی...فکرد ی..تو به پول من دلت خوش کرد ینکن دختر خانم ...تو به من اعتماد نکرد اشتباه

دکتر خوب  گمیبه حرفم گوش کن ...دارم م ایباز بمیننه من غر نیا یرفت...االنم به جا یانداختم کف دستت واداد

  یکرد یتیچه خر مهکس نفه چیکه ه ندازهیکارت راه م یسراغ دارم ..طور

افتاد ...هرچند با دوتا حرص کرده سمتش هجوم برد و با چک و لگد به جونش  دایحرف به قهقه افتاد و آ نیا با

 رونیب اریپر از خون از خونه ماز یخورد تلو تلو خوران عقب رفت و با دهن و دماغ اریکه از ماز یجانانه ا ی دهیکش

 کیمثل  انایچند لحظه به حرفاش گوش بده  اما ک یبود و التماسش کرده که برا دهیدو انایزد ...روز قبل دنبال ک

اهش سر ر گهیبار د کیکرده بود  دیبود و تهد دهیکش رونیکرده بود و دستش را از دست او ببا او رفتار  یجزام ماریب

 تاند بود لب تر ک یکاف گفتیهم که نم سیبده ..به پل حیتوض زیو همه چ سیپل شیبره پ شهیمجبور م رهیقرار بگ

 ...  خواندیخودش را م یفاتحه  دیبا دایخواهرش رخ داده است مطلع شود ..آنگاه آ یکه برا یانیبرادرش از جر

 

 یگوش گریزد ...با دست د یطانیبرداشت و لبخند ش نیزم یرا از رو دایآ ی کهیهزار ت یخم شد و گوش اریماز

 مهتاب گرفت  یو شماره  دیکش رونیشلوارش ب بیخودش را از ج

 ؟ ی...بگو ماز الو

 ؟ یچه کاره ا امشب

 ؟ نجایا یچتر ش یخوایم

  میدورهم باش کنمیبانو رخصت بدن چراکه نه...چندتا برو بچم خبر م اگه

 اول از اومدن جالل مطمئن بشم بعد  بذار

 ... زود

 چه خبر ؟ گهی..د یماز یراست
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 .. هیلیاز سرم کم کردم خودش خ دارویدختر آ نی...فعال شر ا ستمیخبر ن یب

 ..شهیو زندگ یکن اونو منظورم از کسر ول

 خودم آماده کنم  یینها یضربه  یتازه اس ...زمان بده تا برا یقبل یضربه  ی...هنوز جابانو  الیخ یب

 صبر کنم ...تو بگو  دیبا چقدر

..در ضمن  یبشنو یدیجد یروزاست که خبرا نیطول نکشه ...هم یلی...فکر کنم خ کنمی...دارم روش کار م دونمینم

ساقط کردم هم  یرو از هست انایچندتا نشون زدم ..هم ک ریت هینبود ها ...با  یهم کم ضربه ا یبگم ضربه قبل نمیا

م ...بماند که شما کیطفل دیند ارویشما دن یشتر ی نهی...بچه اشم که به لطف ک مارستانیزنش فرستادم گوشه ب

  ینکرد نیریو دهن مارو ش یکرد یلطف

 گفت اریکالم ماز یتوجه به طعنه  یب مهتاب

ده من ز ی نهیدست رد به س نکهیتاوان ا دیحق بابا شدن نداره ....حاالحاال ها با یلعنت ی...اون کسر دیددرک که ن به

 رو پس بده

 مهتاب بانو .. یفیکث یلیخ

 به قد تو  نه

 یندار یصد البته ....کار نکهیا

 ... نه

  کنمیخوشحالت م یخداحافظ هیبا پس

 زد و گفت  یبابا رو زمزمه کرد ...زهرخند یلب کلمه  ریقطع کرد و چند بار ز یگوش مهتاب

 یحسرت بابا شدن به گور ببر دیتوهم با برمیمن حسرت مادر شدن به گور م ی...وقت یباش آقا کسر الیخ نیهم به

با  جالل نکهیرفت ...ا یم یو فکر مسمومش سمت کسر بردیبه او نداشت رنج م یلیتما چیجالل ه نکهیاز ا شهی...هم

 راثیکه بعد ها م خواهدینم یحساب از او بچه ا نیمه یدارد و رو یازاو حرف شنو یفاتش با کسروجود تمام اختال

 خورش شود ...
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ل فص نیمخصوص ا زیر یاز آن باران ها یکیبود .. ی...هوا باران ستادندیا یپشت هم مقابل در بزرگ آهن نیتا ماش سه

 روکرد به پگاه و گفت  ی...کسر

 نیا یکالم یشوهرش داد و چشم برهم گذاشت ...چقدر محبت ها لیتحو ی...لبخند یبپوشون سرما نخور خودتو

و  ایرو برنداشته بود ...پر شیسر سبز پ یمانده بود و چشم از جاده  داری...تمام طول راه را ب دیچسبیمرد به جانش م

 یجابه جا شده بودند و زوج ها نیمب نید در ماشبو دهاز قبل انجام دا نایکه م یعادالنه ا یطبق دسته بند انایک

لوازم الزم  دیصرف صبحانه و  خر یراه هم برا ی انهیخودشان بودند ...م یها نیدر ماش کیجوان هم بدون مزاحم هر

 یها طبق دستور نیو ماش گرفتیانجام م یکسر یکار با هماهنگ نیشده بودند که هربار ا ادهیپ نیاز ماش یچند بار

 شدندیجا جمع م کیباهم  یو همگ ستادندیا یم کردیکه او نشان م یدرست در نقطه ا شدیاز جانب او صادر م که

مردها  نیب یتا آخر سفر کل کل اضاف گریمهمان او هستند تا د یاعالم کرده بود که همگ ی..از همان ابتدا هم کسر

 ..ردیصورت نگ

 یرفت و در را برا یقب و جلو تکان داد و باخنده سمت در کنارع نیدو ماش یبرا یشد و سر ادهیپ نیاز ماش احمد

 باز کرد و روبه نیدر ماش یگرفت ...کسر شانشیهم ک یبرا یفه ا ایشد و ق ادهیبا خنده و ناز پ نایباز کرد ...م نایم

 ایر یب یلیو دخترها هم که خ نیشد ....مب ادهیپ نی.و از ماش کرد یزیر ینثار احمد کرد ..پگاه خنده  یلیپگاه زن ذل

ه و احمد بودند ک نایوسط م نیباز کرد ...ا یگرید یدر را برا یتعارفشان کرد و نه کس یشدند ..نه کس ادهیخودشان پ

چشم همگان  یهم احمد مغلوب حرف او شده بود و جلو تیبودند و درنها دهیرا در سرو مغز هم کوب ریتمام طول مس

غر نزد  نایحرف او باشد و م دیحرف با دیگویکه در طول سفر هرچه م ید آن هم به شرطباز کرده بو شیدر رابرا

کند که شب را کنار او باشد ...هرچه قدر هم  میاقامت تقس یبرا یبود که اتاق ها را طور نیهم ا شیاز شرط ها یکی...

کرده بود  قبول اوردیکم ن نکهیا یبرا ناهمیبار نرفته بود م ریاحمد ز کشدیخجالت م نیگفته بود در حضور مب نایکه م

 یبودند ...بماند که رفتارها گریکدیو مدام درحال مغلوب کردن  زدیفعال م یادی...کال کودک درون جفتشان ز

 آورد .. یهم  م گرانیلب د یخنده را رو شانیها و طنز ها یکودکانه و گاه شوخ
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دورتادور سالن چشم گرداند و کنار گوش احمد زمزمه  اقیتبا اش نایرا وسط سالن گذاشت ...م شانیچمدان ها یهمگ

 کرد 

لبش نشانده  یرو یا رکانهیدست روش نذاشته ...احمد لبخند ز یجا اعالم کن تا کس نیاتاق مد نظرته ...هم کدووم

 نشوند  شانیگفتگو یبود تا جمع حاضر متوجه 

 را تا بناگوش او جلو برد و گفت  سرش

 یه که طبق نشیتر کیو ش نی..بزرگتر نییاومدم ..دوتا اتاق باال داره دوتا پا نجایبه دلت وعده نده ...من قبال ا ادیز

  بوسهیکه که دست خودتو م هیبق یسه تا مونهی..م دیدورش خط قرمز کش دیست ..با یباالست متعلق به شخص کسر

 نبود ایمردهم که کوتاه ب نی..ا ماندیمقولش  یپا دیچپ چپ نگاهش کرد ..قول داده بود و با نایم

 و بلندروبه جمع حاضرگفت  عیسر

 هیچ فی...حاال تکل خب

 و گفت  دیچمدانش را کش یلبخند  به لب دسته  یکسر

 نیت...خواس دیکن میخودتون تقس نیرو ب گهیماکه معلومه ..اتاقمون مشخصه ..شماهم دوستانه سه تا اتاق د فیتکل

حرف احمد را نشانه رفت و  یاش در انتها ثانهیهم معذب نباشه ...نگاه خب یکه کس دیزنونه مردونه اش کن دیتونیم

باشد  یسیرودر وا یحد ب نیتا ا یکسر کردیفکر نم چیه...پگاه که  دیخط و نشان کش شیآن احمد هم برا یدر ازا

 کردیاش م یکه هنوزهم همراه یموضع یدردها لیبودند به دل دهیکه رس یبرد...از لحظه ا ریخجالت زده سرش را ز

تش دس کیبا  یکه کسر دیچرخیبود ...نگاهش در جمع م هیبق یریگ میمبل نشسته بود و منتظر تصم نیاول یرو

 مچ دست او را گرفت و بلند کرد  گرشیچمدان را گرفت و بادست د یدسته 

 گفت  عیسر نایم

ترا به دخ میبد شمیکه رسما به نام شما سند خورده ..دوم شیکیشما و بچه ها ... یحساب دوتا اتاق باال برا نیبا ا خب

کرد و دسته ساک  یدار یمعن یخنده  نی....مب یما سه نفر با دوتا اتاق خال میمونیکه وردل خودتون باشن ...م

 کوچکش را در دست گرفت و گفت 
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 اشم تنها ب دمیم حیترج میره ...راستش من آدم بدقلقبهت نیبه من ...تو شوهرتم باهم باش نیکدوم کوچکتره بد هر

ه ب نیآخر مب یرنگ گرفت ...هرچند جمله  شیبار گونه ها نیاول یبرا نایو ماه بود ...م دهیپسر چقدر فهم نیکه ا آخ

از  انایبغ کرده همراه ک ایکه بد نشد ...پر نایاحمد و م یبرا یول دیرا در هم کش شیو اخم ها امدیخوش ن ایمذاق پر

که  اانیبد قلق است ..نکند تا آخر عمرش قرار است تنها بخوابد ...ک هچه ک یعنیپله ها باال رفت و با خودش فکرد ...

 آهسته کنار گوشش گفت  دویاورا کش یپله ها بازو یاز راز دل او باخبر بود انتها شیکما ب

 رو راحت کنه  نایم الیگفت که خ نویدلت بد راه نده ...ا به

 گفت  الیخ یزد و ب شیبرا یاناچشمکیپنگ شده بود ...ک نگیتوپ پ یاندازه  ایپر یمهاچش

 انایرا نظاره کرد ...ک انایو رفتن ک دیچسب نیبه زم شیحاال ...پاها ینیبی...م شهیخوبشم رو م اتیموقعش خصوص به

 اتاق شد نیتفاوت اورا همان جا رهاکرد و وارد اول یهم ب

 به بدنش داد  یچمدان را وسط اتاق رها کرد و کش و قوس یکسر

 تمام اتاق را از نظر گذراند و گفت  اقیبا اشت پگاه

 به خدا  شهیدل آدم وا م یکسر ی...وا یقشنگ یجا چه

 شد و کنار گوشش زمرمه کرد  کشیاز پشت سر نزد یکسر

 شمارونداره بانو  قابل

 نفس مرد قلقلکش دادو  یگرما

از گونه اش گرفت ...بعد شانه اش را گرفت و او را  یناغافل بوسه ا یلبخند به سمت عقب چرخاند و کسرسرش را با 

 ... دیسرش را بوس یرو نباریچسباند و ا نهیسمت خودش چرخاند ...سرش را به س

ش ..در دل کردیاش همراه با ضربان قلبش را حس م نهیس یقلب مرد بود و حرکات منظم قفسه  یدرست رو سرش

خاص پگاه او را از  طیشرا لیبود که دکتر به دل یاز او ندارد ...مدت یهم دسته کم یکسر دانستیبه پا و م یولوله ا

 همسرش سخت است  یبرا طیشرا نیاتحمل  دانستیشدن به همسرش منع کرده بود و پگاه خوب م کینزد

 و آهسته گفت  دیشال او را از سرش کش یکسر
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 بانو ؟ شهیتموم م یما ک دیتبع نیا

 حرف را به زبان رانده بود نیاش گرفت ..انگار ذهنش را خوانده بود و ا خنده

 او زد و گفت  ی نهیبه س یآرووم ی ضربه

 گفت  ینرفته که دکتر چ ادتینشو .... طونیش 

 دستش را تنگتر کردوگفت یحلقه  یکسر

 یمورد قائل بش نیدر ا یزیچ یفیتخف یتونیم نیبب یپا دکتر هیولش کن .خودت  دکتر

 گرفت و گفت  یاو را به باز راهنیپ یبا ناز دکمه  پگاه

 ..دیریبگ یجد یمنیا یها هیندارم ...بهتره توص یتخصص چیمورد ه نی...در ا متاسفم

 وگفت  دیکش یدمغ آه یکسر

که  نجامیا ی....المصب آب و هوا یو خودتو کنترل کن یباش یفرشته ا نیکنار همچ هیچه شکنجه ا دونهیکه نم دکتر

 ستین یانصاف یچندروز ...ب نیا ارمی..حاال خودت بگو ...من چطور دووم بکنهیم ونهیآدم د

 گفت  دویپهن مردانه اش کش ی نهیس یرو یفرض ییاو چسباند و با دست خط ها ی نهیسرش را به س پگاه

 سفر دونفرشونه  نیکه اول ارهیخودش نم یچه قدر صبوره ...اصال به رو نی...بب ارهیطور که احمد دووم م همان

 او جدا کند و بپرسد  ی نهیباعث شد سرش را از س یبلند کسر ی خنده

  یخندیم یچ به

 چسباند و خنده کنان گفت  نهیس یمجدد سر او را رو یکسر

سفر ماه عسلش نشد من  نی..اگه ا شناسمیمن ماحمد مارموز فقط  نیدختر ...ا یاحمد ....تو چقدر ساده ا هیصبور به

 کنمیاسممو عوض م

 بدهد  یتوانست سرش را بلند و کند و نگاه متعجبش را به کسر یسخت به
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 وقت ..... چیه نایتو ...اونا هنوز نامزدن ...م یگیم یچ

در  یشک چیکه ه دادیرا به او م نانیاطم نیو ا شدیتر م ظیهم غل یکسر یخنده  گفتیکه پگاه م یهر کلمه ا با

 گفته اش ندارد ..

پگاه مات و  یصورت او را بادست قاب گرفت....چشم ها نباریدستش را شل کردوا یآورد ..حلقه  نییرا پا سرش

 نگاه شوهرش شد  ی رهیمبهوت خ

 و گفت دیمشتاقانه نگاهش را خر یکسر

 چیه افتهیکه حتما م افتهیب یر باشه اتفاقاحمد...اگه قرا هیو قانون یهمسر شرع نایوقت خب؟م چیوقت نگو ه چیه

 حرف بزنه ... تونهینم یکس چیو ه یکه تو االن تو بغل من نطوریاعتراض کنه ...هم تونهیکس نم

ود ب ییها ازیچشمان براق مرد به دنبال ن ین یحرف بزند ....در ن توانستیبهم دوخته شده بود که نم ایگو شیها لب

خ مردانه اش پاس التیبه او و تما توانستیبسته نبود و م شیکاش دست و پا ی...ا خواندیکه نگفته هم از چشمانش م

 دهد ... 

  

  

 تخت وا رفت و معترض گفت  یلبه  نایم

  دونمیتو صورتش نگاه کنم نم خوامیداداشم ...چطور م یرفت جلو آبروم

 را از تن خارج کرد و گفت راهنشیپ احمد

 نکنار هم باش دیزن و شوهر با دونیکه م یعنی نیتنها باشه ..ا خوادیخودش گفت م که یدی...د هیروشن یبچه  نیمب

 کردو گفت  یدهن کج شیبرا نایم

 تا اون حرفش بزن ی...از خدا خواسته سکوت کردومدیکه بدت ن توهم

 کرد و گفت  یخنده ا احمد
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ل بغ نیکه شب برم مب ی...معلومه که از حرفش استقبال کردم ..توقع نداشت ناید.و چشم ب خوادیم یاز خدا چ کور

 کنم بخوابم

 نثارش کرد ... ییرفت و پررو یچشم غره ا نایم

 گفت  احمد

ک کله ف هی...تنم خرد شد پشت فرمون ...تو هم که  رمیدوش بگ خوامیمنو آماده کن م یحرفا پاشو لباسا نیا یجا به

  ترکهیمغزم داره م یزد

برداشت و احمد سمت  زیسمتش خ نایگرفت ....م یشتریاحمد هم شدت ب یتر شدخنده  ظیکه غل نایم یغره  چشم

 و پشت در سنگر گرفت  دیحمام دو

 از پشت در گفت نایم

 وتو  دونمیدرو احمد ..وگرنه من م نیکن ا باز

 که موج خنده داشت گفت  ییبه تمسخره با صدا احمد

 دمینگو ترس یوا

 گفت  یحرص نایم

 پر حرفه احمد آقا  یک کنمی..بهت ثابت م رونیب یای..بالخره م یمونیکه اون تو نم شهیهم

 گفت   یاز پشت در به شوخ احمد

  میرسیم جهیبهتر به نت ینطوریتو ..ا ایتو ب یخوایم

 در باز کرد و گفت  یکه باال رفت احمد ال نایم یاحمد گفتن حرص یصدا

 هیخبر کننیفکر م شنونیصدامون م هیتر ...بق واشی.. جانم

  دیحمله بود که احمد پرس یدر آن لحظه ...دست به کمر و آماده  شدیدختر بلند م یاز کله  دود

  انهی یایمنو روشن کن ...م فی...تکل یکنیکار م یچ
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 درو بست عیحمله کرد احمد سر نایم تا

 و از پشت در قهقه زد 

 

به  ینگاه نهی...از داخل آ کردیرا خشک م شیبا سشوار موها یبود و کسر لشانیجابجا کردن وسا یدرحال پگاه

 ساکت و صبورش انداخت و گفت  شهیهمسر هم

 کنم  دیخر الیو یبرا دی..با رونیب میشو بر آماده

به  بایز یصحنه  نیبود را عقب زد ...دل مرد از ا ختهیر نهیس یبلندش که تا رو یسرش را بلند کرد و موها پگاه

 طم افتاد تال

 را پشت گوش فرستا دو گفت  شیاز موها یدسته ا گریشکم گرفت و با دست د ریدست به ز کی پگاه

 آماده ام  رمیبگ ییدوش سرپا هی... یساعت صبر کن مین یتونیم

شد  کیرها کرد و قدم به قدم به او نزد نهیبود ...سشوار را مقابل آ شیروبه رو یبایز ریکه هنوز مات تصو یکسر

  دیپرس دوی..پگاه متعجب ابرو در هم کش

 گفتم ؟ یچ یدیشن

 و گفت  دیخوش حالت او کش یموها ریرا پرکرد و با ولع انگشتانش را ز ماندهیچند قدم باق یکسر

 ..یکوتاهشون کن یندار حق

 کنترل اوضاع گفت  یو برا دیرا از سر گرفته بود ...آب دهانش را بلع یباز وانهیقلب زن د بازهم

 جان ...با شما بودم ها؟ یکسر

 دیو پرس دیگونه اش کش یسر او رو یداد...انگشتش را از رو شیاو گرفت و به چشم ها یچشم از موها یکسر 

  ؟یکنینم شیوقت آرا چیه چرا

 از حرکات او گفت ریمتح پگاه
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  ؟یکسر

 او را گرفت و ادامه داد فیظر یبا دو انگشت چانه  یکسر

 ..چرا ؟یستین گهید یمثل زنا د؟چرایخر یبر یریگی؟چرا ازم پول نم یکنیموهاتو رنگ نم چرا

 اراده لب زد  یب

  نمیبینم یازین چون

 او گذاشت و خمار نگاهش کرد  یلب ها یانگشتش  راباال آوردو نرم رو یکسر

 ... یکن وونهیمرد د هیچطور  یبلد دمیشا

 حرفها بود؟ نیاعتراض؟اصال چه وقت ا ایبود  فیجمله تعر نی...ا دیحرفش را نفهم یمعنا

 یخوا...اگه تو ب یکه تو نخواست نهیا یبرا دیشا کنمیموهام رنگ نم ای کنمینم شی...اگه آرایکسر فهممینم منظورت

 دمیشک نکن انجام م

که از  ییو با صدااو حلقه کرد یو دستش را دور شانه  دیکش یقیکم آورده بود نفس ع یکینزد نیکه از ا یکسر

 دورگه شده بود گفت جانیه

 نی...تحمل ا یکن شیکه آرا دمیونه اجازه م خوامی...نه م ییبایو ز یهمه سادگ نیا ی ونهی...د یفهمیدختر م وونتمید 

 ..چه مرگم شده .. دونمیاالن من که نم نیع قای....دق افتهیبه نفس نفس ب دنتیاز د یا گهیخودم مرد د ریندارم که غ

 گفت  اطیاو وارد کرد وبا احت ی نهیبه س یبا دست فشارکم پگاه

آمد ...حس و حال  یبود که از دستش م یدور کردن او تنها کار ی...برایکنیخفه ام م ی...دار کنمیخواهش م یکسر

ا از ر دکتر نبود بدون شک تا بحال او دیحال دگرگونش چه کند ...اگر دستور اک یبرا دانستیو نم کردیاو را درک م

 برزخ نجات داده بود  نیا

درابر رفت و دوباره  زیحالش شده بودند زد و او را از خود جدا کرد ..سمت م یرانیکه باعث و ییموها یرو یا بوسه

 سشوار به دست گرفت و گفت 

 .. ری..بعد برو دوش بگ دیخر میری..اول م یخوریحمام ..سرما م یبر خوادینم
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 موجبات آزار اورا فراهم نکند ... نیازا شتریچشم او باشد تا ب یکرد کمتر جلو یگرفت و سع ینفس تازه ا پگاه

  دیوسط پله ها پرس یرفتن کنار ساحل بودند ...کسر یشدند دخترهاهم آماده  ریپله ها که سراز از

  دی...شال و کاله کرد یبه سالمت کجا

 جواب داد یبرد و پر ریسرش راز انایک

 بیدستش را در ج کی ستادویپله ها مقابلشان ا نیی...پا میزنیکنار ساحل قدم م نی....هم میرینم یدور یجا

  دیو پرس ستادیفاصله از و ا یشلوارش فرو برد ...پگاه هم با قدم

 ؟ییتنها

 اشاره کرد  انایچشم به ک یاز گوشه  ایپر

 گهید مییدوتا

 یبازو به ی..پگاه دست رفتیبا انگشتان دستش ور م رینشست ..دخترک سر به ز انایک یرو ایپر یاز رو یکسر نگاه

 وگفت دیخواهرش کش یچانه  ریچشم بست و دست ز یاشاره کرد..کسر انایو به جانب ک دیکش یکسر

 هو؟ی یسرده ها ...سرما نخور رونی؟اون ب یپوشوند خودتو

 زد وگفت  یلبخند نرم شیبه رو یباال آمد ...کسر انایپر از بهت ک نگاه

  رمیتا بگ دیبگ دیالزم دار یزی..چ دیخر میری...من و پگاهم م دیخودتون باش مواظب

بود از آن محروم شده بود ...چقدر دلش  یبرادرانه که مدت یاز همان نگاه ها یکی.. خواستیرا م نیآن لحظه هم در

 شیدستش را پ ید ...کسرلبخند ز ایآغوش پر از مهر او را کرده بود ...اشک تا پشت پلکش آمد ...پگاه به پر یهوا

 و کنار گوشش زمزمه کرد  دیبرد و او را در آغوش کش

  یکن هیگر یالک یزایچ یبرا نمیلوس ...نب ی دختره

 ندیاو فشرد ...بگذار همه بگو نهیس یدخترانه اش را دور کمر او حلقه کرد و سرش را رو فیظر یدرنگ دستا یب

و به  دهیاست که برادرش او را بخش نی..مهم ا ستیمحبت ندارد ...مهم ن یاست ...جنبه  تیظرف یلوس است ..ب

 ....فتو گ دیسرش کش یرو ینوازشگر دست یآغوش باز کرده است ..کسر شیرو
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 ... یجا جبران کن هیهمه شو  دیتهران با میتنگ شده وروجک ....برگشت اتیبچه باز یدلم برا  

 بغض آلود گفت برادرش گرفت و  یاز عطر خوش بو قیعم نفس

 و مدام ازت خواسته داشت  رفتیکه ازسرو کولت باال م یقبل یانایبشم همون ک دمی...قول م یدیبگو منو بخش تو

 آورد و زمزمه کرد  نییرا پا سرش

 که تکرار نشه یبه شرط دمیبخش

 او حرکت داد و گفت نهیس یرا رو سرش

 ..تو فقط باهام قهر نباش  دمیخط کش ی...به خدا دورهمه چکنمیتکرار نم گهی...د یکردم داداش غلط

   ستمین

 را پاک کرد .. شیشانه اش را رها کرد و او با پشت دست اشک ها یاو جدا کرد ..کسر نهیس یلبخند سرش را از رو با

 

 زده گفت جانینشستند ..پگاه در بست و ه نیماش داخل

 مدت نیرفته بود تو لک ا ی...طفل یکن یآشت انایک وقتش بود با گهی...د یکسر یکرد یکار خوب چه

 او زد و گفت  ینیبه نوک ب یداد و با انگشت ضربه ا لشیتحو یلبخند دختر کش یکسر

  ایهمسر دن نیخوشگل تر یبه خاطر گل رو نمیا

 لب زمزمه کرد  ریچشمش را محکم ببندد...ز یسبب شد تا کسر شیو دندان نما بایز لبخند

 گفتم  یچ نی..حاال بب اتیدلبر نیبا ا یدیآخرش کار دست خودت م تو

 کرد  شیبا ناز صدا دیرا از تو گز نشییپا لب

 ؟یکسر

 نگاهش کرد و گفت  طنتیاستارت زد و باش یکسر
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 گفتنات  یکسر نیباا یکرد سیکه دهن منو سرو یانیجر در

گذاشته بود گرفت و به  ریتاث شیهورمون ها یرو یببهار حسا یمرد که حال و هموا نیاش گرفت ..نگاهش از ا خنده

 داد و دستش را مقابل دهان گذاشت  هیتک شهیداد ...آرنجش را به ش رنیب

 حرکت گفت  نیح یکسر

 خوش بهش نشون بدم  یاون شب رو انیتا روشن شدن جر خواستمیکنم ...وگرنه نم تشیاذ نیازا شتریب ومدین دلم

  دیو پرس یرو کرد به کسر یراحت تر الیگفتگو به را افتاده بود با خ یبرا یدیکه بحث جد حاال

 فرستاده بود ؟نه؟ یاون عکسارو ک یدینفهم خالصه

 یرو یوبا دست آزادش ضربه ا دیکش یپوف کالفه ا شدیآن شب  حالش خراب م انیجر یآور ادیکه از  یکسر

 زد و گفت  شیپا

  میردشو بزن میبعد ارسال عکسا خط سوزونده بوده که نتون نکهی..مثل ا کردم یریگیبود ...پ ی.....شماره اعتبارنه

 آهسته گفت  پگاه

 زنهیراجع به اون شب بپرسم م امیتا م گهیم یسکوت گرفته انگار ..پر ی...روزه  زنهیکه الم تا کام حرف نم خودشم

  کنهیم مونمیپش هیگر ریز

 

 متفکر تر از قبل گفت  یکسر

 ..صبر کن ارمیم رشیقصر در بره ..گ تونهیبوده ...نم یشرفیکار کدوم ب فهممیم آخرش

هم  یرو شیتمام حرصش را با فشاردندان ها شدویمحکم و محکمتر م نیانگشتانش دور فرمان ماش زدیکه م حرف

 ... کردیم یخال

 گذاشت  یدست مشت شده ا یدستش را رو اطیبا احت پگاه

 کالفه اش که به نگاه محزون و لبخند پر از مهر پگاه گره خورد دل ناآرامش قرار گرفت و زمزمه کرد  نگاه
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خود گرفت و  یدست مردانه  نیاو را ب فی....بعد پنجه اش را باز کرد و دست ظرکردمیکار م یاگر تو رو نداشتم چ من

پا گذاشت  یدست او را رو یو ضعف رفت .کسرگرم و مرطوب ا یدستش زد ..ته دل زن از بوسه  یرو یزیر یبوسه 

 او کرد فیو انگشتانش را قفل انگشتان ظر

 تیتثب شهیهم یگوشه امن از فکرو ذهنش برا کیلحظه ها را در  نیکرد ا یانداخت و سع ریخجالت زده سربه ز پگاه

 کند  

 و گفت  ستادیا ایسر پر یمعترض باال انایک

 که میراه نرفت یزیدختر...پاشو هنوز چ یوارفت چرا

 را بغل گرفت و گفت  شیزانو ها ایپر

 خودت برو  یحال ندارم...دوست دار گهیکه د من

 دلخور گفت  انایک

  یراه مهین قی؟واقعا که رف یخسته شد یزود نی...به ا نیهم

 حوصله گفت  یب یپر

 یتا هرجا که تو گفت مییایقشنگتره ...فردا بازم م نجای..غروب آفتاب از انیبش ای...توام ب کنهیتو پاهام درد م جون

 خوبه میریم

 کرد و گفت  ینچ انایک

  رمیبمون ..من خودم م یبمون یخوای..تو م ستمیهنوز  خسته ن من

 تذکر داد  یپر

  یاریرو در ب هیبق یصدا ادیز یدورنش

 براش کرد و گفت  یسر اخم یاز باال انایک
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 نجایاومدم ا ادی...بعدشم من ز گردمیو برم رمیم ییباال یالیو نیبخواد ناراحت شه ..تا هم یکه کس رمینم ییجا

 بلدم  نجاروی...مثل کف دستم وجب به وجب ا

 شانه باال انداخت و گفت  ایپر

 خودت ..از من گفتن بود   لیم

بعد سرش را  یتماشا کرد ....کم رفتنش را یشده بود قدم زنان از او دور شد و پر دیاو نا ام یکه از همراه انایک

 ی رهیگذاشت و خ شیزانو ها یبود ...چانه اش را رو بایواقعا ز ایچرخاند و به روبه رو داد ...غروب آفتاب از پس در

 انیرا بهم جمع کرد تا بتواند تا پا شیو او شانه ها شدیسرد م تشد ...هوا کم کم داش شیروبه رو لیبد یب یمنظره 

کرد...هنوز خودش را جمع و  ارشیاز پشت سر هوش یمردانه ا یقدم ها ی....صدا اوردیسرمارا تاب ب دیغروب خورش

 گفت  شییجادو یشانه اش انداخت و با آن صدا یرا رو یمردانه پوشش یجور نکرده بود که دست

  ستیکه حواست به اطرافت ن یزل زد یچ به

 وارد کرد و گفت  یه اش فشار آرامشان یرو نیمب یبه خودش داد که دست مردانه  یتکان

فت او اوج گر ینشست .. ضربان قلبش از حضور ناگهان شیفرمانش را اجرا کرد و سرجا ای...پر نی....بش یپاش خوادینم

نشست و دو دستش را از پشت  نیزم یکنار دستش رو نیرا در بند بند وجودش حس کردمب یلذتبخش یو گرما

  دیرنگ او نگاه کرد و پرس دیسف راهنیپ هب ایساحل دراز کرد ..پر یشن ها یورا ر شیگذاشت و پاها نیزم یرو

 روبه رو شد..انگشتش شل نیاو را گرفت که به خودش برگرداند که با اخم مب یپالتو ی؟...بعد لبه  ستین سردتون

 افتاد  نییشد و پا

 هوا گفت  ینگاهش را گرفت وبه روبه رو دادوب نیمب

 برات تنگ شده بود دلم

 پوست دخترک بدود و به طور کل سرما را فراموش کند .. ریمطبوع دوباره ز یبود تاهمان گرما یچند کلمه کاف نیهم

 رخ او را از نظر گذراند  میبه گردنش داد و ن یچرخ مین نیمب

 ...گفتم دلم برات تنگ شده بود  یدیشن
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 در جواب ابراز احساسات او داشت... یمناسب ینگاهش کند نه جمله  برد ..نه جرات داشت ریشرم زده سرش را ز ایپر

  دیپرس نیمب

 یبگ یزیچ یخواینم

 نیآمده بود تحت چن شیافتاده بود ..کمتر پ ریگ یسخت طیآب دهانش را قورت داد ...در شرا یبه سخت دخترک

 لب زد  یجور وقت هاست..به سخت نیمناسب ا یچه جمالت دانستی..طبعا نم ردیقرار بگ یتیموقع

 بگم یچ

کرده بود ...احساسات مردانه اش  جادیا یرینظ یب یرخ دخترک در غروب آفتاب صحنه  می...ن دیکج خند نیمب

 بگذارد  شیپارا فراتر از حد و حدود ها دادیاش اجازه نم یشرافت و مردانگ یسمت او داشت ول یبیکشش عج

 ... یچیه

  دیکرد و پرس یصدادار یخنده  نی...مب درجا نگاهش کرد ایپر

 یشد ...چرا تعجب کرد یچ

  دیتکان داد وپرس یسر ایپر

  دیبگو یزیچ خواهدینم گفتیحرف بزند بعد خودش م خواستیخوبه ؟به نظرش حال مرد خوب نبود ...از او م حالتون

 زل زد و گفت  ایبه در نیمب

همه فاصله است  نیا نمونیب نکهیشدم ... ا رتیمن بدجور اس یول دونمیتوام خوبه خوبم ..تو رو نم شیپ یوقت تا

 سره کنم  هیکار  امیتا کنکورت تمام بشه ب کنمیم یروز شمار کنهیم تمیاذ

  دیاهسته پرس ایپر 

 ؟ یچ بعدش

  دیابرو درهم کش نیمب

 ؟یبعدش چ یچ یعنی
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 من من کنان گفت  یپر

  دیکار کن یچ دیخوایم دیکرد سرهیکه کار  نیکه بعد از ا نهی...ا نهیا منظورم

 زد ... یضیلبخند عر نیمب

  مونیسر زندگ میری...م میکنی..ماهم همون کارو م کننیکار م یچ همه

  دیهول زده پرس ایپر

 .  مونیسر زندگ میری...بالفاصله م یزود نیهم به

مان ...باهبستیبا او جمع م انهیدخترک باز شده بود و خودش را ناش خیباال رفت ... طنتیبا ش نیمب یابرو یتا  کی

  دیباال داده پرس یابرو

 ؟ یدار یا گهینظر د تو

 و زمزمه کرد  دینگاه دزد عیسر یپر

  میشروع کن یبعد زندگ میاول هم خوب بشناس دیخوای...نم دیدار یمشکل یشما با نامزد 

 کردیم یکه با آن باز یپالتو را گرفت و در حال ی..بادست لبه ها دیخرا جمع کرد و کامل سمت او چر شیپا نیمب

 گفت 

وقت صرف شناخت تو بکنم ..توهم اگر شناختت از  نیاز ا شتریب نمیبینم یلی..دل یکه الزمه شناختمت پر یآنقدر

 برمیم رمیگیچون من بالفاصله بعد عقد دست زنمو م یکاملش کن یاز حاال تا بعد کنکور فرصت دار ستیمن کامل ن

  یاریبعدا دبه در ن یگفتم که به فکر باش نمیدونفره هم دارم...ا کیکوچ یخانواده  کی لیتشک طیشرا ی...همه 

 دیرخچیاو م یصورت مردانه  یرو ایپر یزده  جانیپالتو بود ونگاه ه یانگشتانش با لبه  یباز یرو نیمب بینج نگاه

حس خواستن و خواسته شدن روح و  نیا یگریاز هر وقت د شتریبار اعتراف کرده بود دوستش دارد و امروز ب کی...

  دیگرفته بود ..پرس یروانش را به باز

 د؟یکردیم بمونیتعق

 زد و گفت  یلبخند کمرنگ نیمب
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 ییقانون خودش داره خانم کوچولو ...شب و تنها یزیدم ساحل ...هرچ یافتیدم غروب تنها راه ب زارمیم یکرد فکر

 مثل تو خطرناکه  یدختر جوون یبرا

 باناز گفت  یپر

 بودم ...تنها نبودم که  انایک با

 لبش را بهم جمع کرد و دلخور گفت  نیمب

طاقت  م دلمخودم نباش ی...وقت کنهینم یبرام فرق گهیهر کس د ای انای..ک یراحته که کنار خودم باش المیخ یمن زمان 

 .. ی...متوجه که هست ارهینم

 یلبخند پر از غرور نیحرف او تکان داد..مب دییاو ..سرش را به تا یو مردانگ رتیغ یدخترانه اش غش رفت برا دل

 زد و گفت 

 ...باشه  ینر ییدختر خوب ...پس قول بده من بعد بدون من جا نیآفر

 برد و گفت  ریرا ز سرش

 باشه

 ... دیشال او را گرفت و جلو کش یباال آمدو لبه  نیمب دست

 هوا  نیتو ا یسرمابخور ترسمی..م شهیو سرد م کیکه هوا کم کم تار میپاشو بر االنم

سکوت  دیآورد شا یجمالت به ظاهر ساده چه به روز دختر م نیبا ا دانستیکه اگر م یسرما بخورد ...وا دیترسیم

 زدن و نیهمه احساسات پاک را نداشت و ب نی...قلبش تاب ا گرفتیم یاو را کمتر به باز یو احساسات نوپا کردیم

هم به آنها  انایرا ک ی انهیو قدم زنان کنار ساحل راه افتادند ...در م ستادیمرد ا یشده بود ...هم پا دینزدن دچار ترد

 برگشتند ... الیو هرسه باهم به و وستیپ

  

  



 سنگ صبور

 
418 

 

دو گروه  نیا نی...احمد هم ب ویکیبارب یدر حال آماده ساز یزدن جوجه ها بودند و کسر خیو پگاه در حال س نایم

روبه ساحل با اتاق  یالی...و کردیمهمان م هیلب بق یوقتش خنده را رو یوقت و ب یها یو هر بار با مزه پران دیچرخیم

داده بود ...بچه ها که  رییتغ یصفقابل و ریرا به طرز غ نمسافرا ی هیمهمان شده بود روح بیکه نص یدلباز یها

 تندوسیزنان و مردان جوان به کمکشان پ دنیکرده بودند با د یرا در سگوت ط الیتا ساختمان و یدر آهن یشن ریمس

 داد  شنهادیپ یقبل ازهمه جلو رفت و به کسر نیکمک اعالم حضور کرد ..مب یبرا کیو هر

 هست بگو ...من درخدمتم  یکار داداش

 زد و گفت  یمهربان و مردانه لبخند  یکسر

  میدیاش ما خودمون انجام م هی...بق یمارو شرمنده خودت کرد یکل یدیدوتا وروجک کش نیکه زحمت ا نیهم شما

 زمزمه کرد  ریو سربه ز دیپشت سرش کش یدست یکسر نیریش یخجالت زده از طعنه  نیمب

به  قای...منظورش دقدیکش شهیالمصب سخت م نیافسار  ا یدونیشرمندم نکن لطفا ...خودت که م نیاز ا شتریب گهید

 دل وا داده اش بود .. 

 کرد و آهسته گفت  یبلند یو خنده  دیشن یآنقدر آهسته بود که فقط خود کسر شیصدا

  یکه هنوز اول راه ریبگ یالکردار ...برو داداش ..برو نفس هی..بد درد دونمیم

  دیسرش را کنار گوش پگاه برد و پرس کردیآنها را نگاه م یگفتگو رانهیز ریکه ز نایم

 تیهو صیتشخ یالزم شدن برا یان ا یداداش داداش راه انداخته که د نیدوتا چشونه ...همچ نیا یدونیم تو

 و گفت  دیخند زیر پگاه

  یپرسیتوئه از من م برادر

 باخم گفت  نایم

  هیخنده ات معلومه خبرو تو ها ...ازون  دونمیمن م یاریدر ب یباز یموذ

 شانه باال دادو گفت  پگاه
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  یخوشحال باش دیکه باشه ...تو که با میریگ

 شد  زیر نایم یها چشم

 خبرم  یبرداشتن که من ب تیمیتا حاال فازصم یدوتا از ک نی...ا نمیبزن بب حرف

  یبدون یمنزل تو همه چ یوح مگه

 ستیبدونم ..برادرمه ها ...چغندر که ن دیکه با معلومه

 نگاه گفت  یچپ چپ پگاه

 ادب  یب

 گفت  یشوخ یب نایم

 بزن  حرف

 بعد  یبرا یبذار شهیاالن ...نم نیهم

 االن چشه ؟ مگه

 ... دادیم حیخودش برات تو ض نی...درضمن اگه الزم  بود مب ستین یخوب زمان

 ..تو به من گوش کن  نیکن مب ول

 پگاه باال رفت  یابرو

 بدم  نیتو گوش کنم که راپورت کار مب به

  یها ...حرف بزن تا خفه ام نکرد یکنیکنجکاوم م شتریب ینجوریا نیبب

 هیمن مشاوره و دوست ی فهی...وظ کنهیکار که احمد آقا م اون

 حرف بزن  االی... دمیهه خند هه

  بعدا
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 ؟یک یعنی

  میتنها شد ییوقت دوتا هر

 و گفت  دیکش شیبرا یچشم خط و نشان ی از گوشه نایم

 یدر بر رشیاگه از ز کشمت

  دیکش رونیشده ب جادیا یاحمد جفتشان را از فضا یکرد و صدا یزیر یخنده  پگاه

 آمد و گفت  شیخنده کنان پ احمد

 شما خانما در گوش هم  نیگیم یچ

 و گفت دیرا باال کش شیباال داد و لبها ییابرو نایم

 دیگیم ونیکه شما آقا یزیچ همون

 گفت  دوبامزهیلبش را گز یبه شوخ احمد

 شماهم ....؟ یعنی   یوا یوا

 هارا برداشت و  دنبالش افتاد  خیاز س یکیاحمد دستش آمده بود با حرص  یرفتارها بایکه تقر نایم

 بلند گفت  یسر گذاشت وپا به فرار گذاشت و با صدا یدو دستش را رو احمد

 منو بکشه  خوادی....م ریخواهرت بگ نیا ایب نیمب

  کردندیآنها نگاه م یلبخند به لب بچه باز یبه خنده افتاده بودند و پگاه و کسر دخترها

 گرفت و گفت  نایدستش را سمت م نیمب

 دختر  یاریدر م ی...چرا بچه باز یکارش دار یکن چ ولش

 بلند گفت  یا صداب داشتیگرفتن احمد برنم یهمانطور که دست از تالش برا نایم

  کنمیکارت م یچ نیبب ستای..وا یخودت یاون  .....جان ای ی...تو طرف من یجان گهیبه من م ینیبینم
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  دیکش یخواهرش پوف بلند یها یو همزمان از دست شلوغ باز دیدستش را عقب برد و پشت سرش کش نیمب

تا از  زیو گر بیشده بود ..تعق بشیخودش نص یلنگه  یکیدختر قصد بزرگ شدن نداشت و دست بر قضا  نیا ایگو

رفتندو بساط جوجه را  یبه همراه دخترها به کمک پگاه و کسر نیفاصله مب نیو در ا دیطول کش ناینفس افتادن م

 راه انداختند 

 گرفت و گفت  شینفس زنان خم شد و دست به زانو نایم

  ینیبیحاال م ارمتیم رتیقلبم ....خالصه گ یوا

 گفت  زدیو درحال که دست به کمر م ستادیچند قدم دورتر او ا نانیاطم یکنان برا خنده احمد

 قدرت گرفت و ابرو باال انداخت  گوری....بعدفیبکن یتونینم یعنی... یکنینم یکار چیخودت خسته نکن ...ه یلیخ

 باال آمد  نایم نیخشمگ نگاه

ود که اش ب نهیس یقفسه  یرو شیاز دست ها یکیو  زدی..نفس نفس م کنمی..نه ؟..باشه ...به وقتش ثابت م تونمینم

 به سوزش افتاده بود زیو گر بیتعق نیکه در ا

 یکم ستادویاش ا یقدم کیجلو آمد و در  اطیندارد ..خنده به لب و با احت فیتعر یلیحس کرد حال دختر خ احمد

 سرش را سمت او خم کرد  

 ؟یخوب

 طلبکارانه باال آمد  نایسرم

 ؟یکنیام م مسخره

 انداخت و بلندش کرد و گفت  یبازو ریمانده را جبران کرد و دست ز یقدم باق احمد

 نه  ایکلمه اس آره  کی؟جوابش  یخوب پرسمی....م هی...مسخره چ یریگیتو چقدر گارد م دختر

 خوبم گفتیم دیبهتر ...پس با نیاز ا ی.چ.. دیپرسیبود و حالش را م شیبازو ریبود؟خوب نبود؟دست احمد ز خوب

ناز  ی...لعنت ستیکه نتوانستن در کار او ن کردیمرد ثابت م نیبه ا دیوسط وجود داشت ...با نینکته ا کی...اما....اما 
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...احمد  دریدرست بگ میتصم کی توانستی....خاک بر سرش که نم زدیم یفیکردن هم در کارش نبود ..کال آدم بال تکل

  دیپراز خنده پرس یبا لحن

  یشد پس ...ساکت شد یچ

 برگشت و گفت  زیت

 .. دیمغزم ترک یگیبزنم که م حرف

 یبرا رفتیکنارش کرد ...دلش ضعف م ینثار مرد خوش برو رو یدر دل زهرمار نایو م دیبلند خند یبا صدا احمد

 دیخندیم کیاو ....کثافت چقدر ش یمردانه  یخنده ها

احمد زد و  یبرا یطانیش یشخندیانتقام شود ...ن الیخ یب توانستیش گرفت ....هم دوستش داشتو هم نما خنده

شده  باز شیدر جا بسته شد و زل زد به ن ششیشد و ن خیاو گرفت ...مو به تن احمد س یاز بازو زیر یشگونیناغافل ن

 آهسته گفت  نایچفت شد که م هم یرو شی...دندان ها کردیمنداته نگاهش م روزیدختر که پ ی

 ... برمیآبروتو م زنمیم غیبهم بخوره ج دستت

  دیلب غر ریاو آورد و ز یبه بازو یحرص کرده فشار احمد

را رها کند  شیزد و بدون آنکه بازو شیبرا یحرص در آر یحاال ...بعد خنده  ینیبی....م ارمیکارت در م نیا یتالف 

  دیکنار هم پرس دنشانیبا د یراه کرد ...کسرو او را با خود هم دیدستش را کش

 شام ؟ یبرا میبر میتونیشکر صلح برقرار شد ؟...م خدارو

 زد و احمد رو به دوستش گفت  یلبخند گل و گشاد نایم

  دیو پرس نایدر کار نبود ...بعد روکرد به م یاولم جنگ از

  زمینه عز مگه

  ستین ی...مشکل میرفت و گفت ..آره ....ما خوب شیبرا یهم چشم غره ا نایم

 زمزمه کرد  احمد
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 امی....فعال آتش بس تا آخر شب که از خجالت درب کالیبار

را در دست و گرفت و سمت ساختمان عقب گرد زد و  یخال ینیاندازدسیطرف آن دو ب ینگاه نکهیبدون ا یکسر

 گفت

 دیبرکار در  ریاز ز نکهیا یهمه اش نقشه بود برا پس

 وقفه گفت یجوابش ب احمددر

 خوبه؟ میکنیماجبران مافات م دیبعد شمادر بر نوبت

 کرد و بدون جواب دور شد یقشنگ یخنده  یکسر

  

به زبان  یو کامال جد دادینم یاز شوخ ییبو چیوار آخراحمد ه دیدختر تکان خورده بود ..کلمات تهد ی نهیدل درس 

که بودند ...از آن بدتر زن  یهم اتاق یدر کار بود ..ول یآورده بود ...نه قهر بودند ...نه دشمن هم بودند ..نه لجباز

به  توانستیفقط خدا م یعنی... شدندیسقف تنها م کی ریز اهمهم بود که ب یشب نیاول یوشوهر هم بودند ...وا

را رها کرد دل وامانده اش را آشوب کرد ...هر  شیکه بازو یآخر یحظه دار احمد در ل یبرسد ...لبخند معن ادشیفر

 یخشو نیکاش ا ی...ادادیقرار م تیبار روح پرفتوح خودش را مورد عنا نیچند کردیلحظه که به تنها شدنشان فکرم

بازهم شب باهم تنها  کردندیهم که نم ی...شوخ کردیهم م یمورد را از همان اول شروع نکرده بود ....مگر فرق یب

 منکر نسبتشان شود ..... توانستیو باز نم شدندیم

شده بود  دهیاز جنس خودش دورتادور آن چ ییها یساخته شده بودو صندل یجنگل یگرد که از چوب ها یزیدورم

د و از انواع وب دهیچ ییبایرا به طرز ز زشامیشدند ....م رهیپگاه خ ییبه سفره آرا زیبرانگ نیتحس ینشستند و با نگاه

 بود ...جوجه دهیآن چ یکرده بود رو دیاز بازار خز یکسرکه عصر با  یجاتیپرورده و سبز تونیو ز جاتیو اقسام ترش

کرده بود  نییترش تز مویو گوجه و ل یبود و اطراف آن را باسبز دهیهر خانواده چ یمجزا برا ییها سیها را هم در د

 دکرده بو کیتحر نایرا به جز م یهمگ یمست کننده اش اشتها یخود داشت ..بو یهم که جا یرانیا ی..برنج زعفران

 گفت  یبه شوخ احمد

  مینگاه کن ای میبخور نارویا
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 باز تعارف کرد و گفت  ییبا رو پگاه

  ستین یقابل دار زیچ دییبفرما

 متفکر و ساکت شده بود گفت  بیکه عج یینایشانه خم کرد و به م یسرش را رو احمد

 راحت ... المی...خ گهید یکارا بلد نیاز ا متوا

 مظلومانه گفت  نایم

  بلدم

 خاطر گفت  نانیاطم یرفتار او متعجب شده بود برا یناگهان رییکه از تغ احمد

گ و لعاب ..به رن میمن آدم خوش خوراک نی..بب یریبگ ادی یزیچ ییبفرستمت سفره آرا یستیبگو ..اگه بلد ن راستش

 کنار ..گفته باشم  کشمیم یسیرو در وا ی...بد باشه ب دمیم تیاهم یلیغذاهم خ

 و گفت  دیکه واقعا کم حوصله بود ابرو در هم کش نایم

  یکشش ند شهیبار گفتم بلدم ...م هی

  دینکند پرس کیرا تحر گرانید یکنجکاو نکهیا یشد و برا رهیاو خ یموشکافانه در چهره  احمد

 سوا برات بکشم  ای یخوریم بامن

 گرفت و گفت  ینفس نایم

  کنهینم یفرق

 شیو چند تکه جوجه هم رو دیخودش و او کش شیبرا یبشقاب از برنج زعفران کیهم از فرصت استفاده کرد و  احمد

 گذاشت و گفت 

جوجه را سر چنگال زد و سمت دهان برد ...برخالف  یقاشق چنگال در دست گرفتو تکه ا یبه جا نای...م بفرما

 خوردن همان تکه جوجه هم به یبرا یگاو راببلعد حت کی تواندیآنقدر گرسنه است که م کردیقبل که فکر م یساعت

 داشت  اجیسبز احمد احت یاری
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 یرا که در دست داشت را رو ییکه هنوز به جمع اضافه نشده بود از ساختمان خارج شد و پتو یکسر نیح نیهم در

کردو خودش کنار او نشست  میهمسرش تنظ یپتو را اطراف پهلو یها بادقت گوشه یلیپگاه انداخت وخ یشانه 

د دا لیتحو یدر جوابش نگاه یرفت و کسر یااشاره  شیگرد شده بود با ابرو برا طنتیکه از ش ی....احمد با چشمان

د از خودش مراقبت کن شتریب دیکه با دانستندیپگاه خاص بود و همه م طیسرجات بود ....خب شرا نیبش شیکه معنا

 یو پاک بود که همه  مانهیداد و شرم زده از او تشکر کرد ....روابطشان آنقدر صم ی..پگاه نگاه شاکرانه اش را به کسر

 خوردندیآنها وجود داشت در دل غبطه م یکه ب یجمع حاضر به عشق

 

 

  دیداد و پرس شیپروا روبه رو ینگاه منزجر کننده اش را به جوان ب  جالل

  یخوایم یبگو چ قیدق

 گفت ذاد و لشیتحو یالیخ یانداخته بود لبخند ب یکیآن  یرا رو شیپا کیمبل ولو شده بود و  یکه کامال رو مانیپ

  کنمیام تکرار م گهیبار د کی دارمینگه م دتیسف یمو یکه برا یکردم حرفامو زدم...اما محض احترام فکر

 ادبانه جالل را نشان داد و گفت  یب یلیبا انگشت خ بعد

که البته پول خورد ته  یو مبلغ یکنیرو شل م سهیسر ک ای... یجالل شکوه ی...جناب آقا ی....جناب شکوه شما

 انیرج یو همه  مینازن یدختر عمو شیمجبورم برم پ یمن با عرض شرمندگ ای یکنیم زیبه حسابم وار ستین بتمیج

 شیطور آرووم و عاشقانه پ نیپسرت هم یزندگوجود نداره که  ینیتضم چیه گهیش دکنم ...البته بعد فیبراش تعر

 هی ریسرش آورده فکر نکنم حاضر باشه دوباره ز یخانمان سوز یبره ...چون پگاه اگه بفهمه پدر شوهرش چه بال

 کنه  یسقف با پسر قاتل باباش زندگ

 حرص کرده گفت  زدیم یمرد فشارش باال رفته بود و رنگش به کبود نیا یشرمانه  یکه که از رفتار ب جالل

از چشم خودت  یدید یوگرنه هرچ یپسرم بر یسمت زندگ یآشغال ...حق ندار ارین فتیعروس من به زبون کث اسم

 یدید

 کرد و گفت  یدیق یب یخنده  مانیپ
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 من بوده  یرفته عروست قبال زن شرع ادتی یجنابعال نکهی...خوشم باشه ...مثل ا یرتیاوه ..چه پدر شوهر غ اوه

و  دیچسب دیجوان الق نیا ی قهیکرده بود  جادیا نشانیوسط ب زیکه م یو از همان فاصله ا دیمثل فنر از جا پر جالل

 زد  ادیفر

اسم ناموسم به زبون  گهیبار د کی یخودم که هستم ..جرات دار ستی....پسرم ن ی...خفه شو عوض رتیغیشو ب خفه

 جا حالل کنم  نیتا خونت هم اریب

 مرد گذاشت و گفت ریدست پ یزد و دست رو یلبخند چندش آور مانیپ

دستت پاک  یکه رو یرد خون یتونیکارات نم نی...با ا دهیجواب نم گهید ایگر یلوت نی..ا ینزن جناب شکوه جوش

 یفهمی..م یکن

 یقدر فیزبانش بود و نه حر فیمرد نبود ...نه حر نیا فیاز حرص و استرس به نفس نفس زدن افتاده بود ...حر جالل

 التیتعط یمابق نایقی دادیادامه م شتریاش به درد و سوزش افتاده بود و ب نهیس یشدن با او ...قفسه  زیگالو یبرا

مرد زنگ زده بود و بعداز  نی...اول صبح ا شیبود برا یشوم وز...امروز عجب ر گذراندیم مارستانیدر ب دیرا با دیع

...چطور خودش را رسانده بود فقط  ندیمذاکرات در دفترش او را بب یپاره ا یخودش از او خواسته بود تا برا یمعرف

ه ک مله...معا کردیپسرش با او معامله م ینشسته بود و سر زندگ شیروبه رو حیجوانک وق نی..وحال ا دانستیخدا م

...بدون شک پول که به  ستیبار او ن نیو آخر نیآول نیا دانستیم دهید ایمرد دن ریپ نیوا خواستینه ..از او باج م

کار  نیبه ا توانستیم یگرفتن حق السکوت مراجعه خواهد کرد واو تا ک یهم برا یگریدهانش مزه کند دفعات د

 ادامه دهد ....

  دینال ولو شد ...دستش را سمت در گرفت و یچرم یصندل یبه عقب برداشت و رو یرمق قدم یشل شد و ب دستش

  رونیب گمشو

 کرده بود و گفت  راهنشیپ ی قهیدستش را بند  یکه از شدت خفگ ییتوجه به او یب دیکش یپوف مانیپ

  امیمن برم با پگاه کنار ب ای یای...با من کنار م یکنیکار م یچ

 زد  ادیل تمام توانش را جمع کرد و فر جال

 کثافت  رونیدفتر من گم شو ب از
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 دشایبه فر انایاح ایرا بشنود  شیکس نبود که صدا چی..ه بردندیبه سر م التیکارکنان در تعط یبود و همه  دیع

 مقابلش گفت  یکبودشده  رمردیرا گرفت و بلند شد ...روبه به پ یمبل چرم یدسته ها یعصب مانیبرسد ...پ

ت سمت در برداش ی....بعد قدم مکنیکه گفتم م یمن کار ای یایبا با من کنار م ای.... یفکراتو بکن جناب شکوه خوب

 را به خاطر آورد که گفت  یزیووانگار چ

ز هر ا شتری...االم ب خواهمیاز زنش بگذره ....من هنوزم خاطر پگاه م یبه پسرت بگ یتونیام خوبه ...م نهیگز نیا آهان

 ی...جناب شکوه نهیرنگم نب گهید دمیدوستش دارم ...اگه پسرت حاضر بشه زنمو برگردونه منم قول م یا گهیوقت د

... 

 نیرا گرفته بود ....اگر قدرتش را داشت حتما ا بانشیبود که گر یچه سرنوشت نیجالل به جوش آمده بود ....ا خون

  دیغر یخفه ا یشده بود ....باصدا ریپ یکار حساب نیا یافسوس که برا ی..ول کشتیجا م نیرا هم حیجوانک وق

 زنگ نزدم سیببر تا به پل نجاینحست از ا کلیه

 و گفت  دیاش کش قهیخنده به لب انگشتش را کنار شق مانیپ

 .... یجناب شکوه یبا

ا از ر لشیموبا یرساند ...گوش زشیبلند شدو خودش را به م یصندل یاتاق که با صدا بسته شد جالل بادرد از رو در

 گرفت ...بعد از چند بوق اتصال برقرار شد  اریماز یبرداشت و شماره  زیم یرو

  دادیاو م ینشان از خواب آلودگ اریگرفته و خمار ماز یصدا

  دییآقا ...امر بفرما جانم

  دیبادرد نال جالل

  اریماز یهست یگور کدوم

 هول زده گفت  اریماز

 شده  یزیآقا چطور ؟چ خونه

 شرکت ..زود  ایب پاشو
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  ستین التیآقا ؟مگگه تعط االن

 باش  نجایا گهیساعت د میمفت نزن ..ن حرف

  رسونمیآقا ....خودمو م چشم

شعور باالخره کار خودش را کرده بود ...چقدر شب  یفرستاد ...مردک ب مانیبه پ یرا که قطع کرد در دل لعنت یگوش

مرد  نیا ایببرند اما گو شینقشه را پ یو مات کردن شکوه شیک یقبل گفته بود فعال دست نگه دارد تا آرام آرام برا

 دیکشیبه گند م ااو ر یها یزیعجله داشت که تمام نقشه ها و برنامه ر

 ردایب کیساعت نزد نیکه ا دانستیده بود و او م کیآشپزخانه مشغول آماده کردن صبحانه بود ...ساعت نزد داخل

خبر بود ...به هر حال تمام تالشش  یب هیخوش خواب بود از حال بق یادیکه ز نایاز م ریشدن دخترهاست ..البته به غ

که سرانه  یبرگشت ...درحال رونیبادست پراز ب یرا انجام دهد ...کسر شیسرو صدا کارها نیکه با کمتر کردیرا م

 یو حت یمحل یو مربا ها یخامه و عسل و تخم مرغ محل رویشده بود ..نان سنگک و پن سیاز قطرات باران خ شیها

 گفت  یآهسته ا یکانتر گذاشت و با صدا یرا رو لیهم گرفته بود ...تمام وسا یمحل ریسر ش

  رمیبرم بگ ستیکم وکسر ن یریچ نیخانم خوشگل خودم ؟بب احوال

از  یاشاره کرد ...دست زیم یرو لیبرق زده به وسا یاش سمت کانتر رفت و با چشمان یشگیهم نیبا لبخند دلنش پگاه

 و گفت  دیو کشا سیخ یآن طرف به  سرشانه 

 که ..چه خبره  یدیبازار خر کل

 و مهربان او نگاه کرد و جواب داد  بایز یبه چهره  اقیبا اشت یکسر

 همسرش را فراهم آورد یآخرش را بامزه ادا کردتاموجبات خنده  یکه....جمله  یدونیخوش خوراکن ..م مهمونامون

انگشت شصتش را  یداد ..کسر لشیتحو یکرد و دستت درد نکنه ا دییکرد و باسرحرفش را تا یزیر یخنده  پگاه

 گفت  طنتیو با ش دیلبش کش یگوشه 

 ... ادیب یسهم مارو رد کن یخواینم

 متعجب پگاه باال آمد  چشمان
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 اشاره کرد و زیم یرو لیبه وسا یکسر

 بشم  قیتشو دی..به نظرت نبا یبهم گوش زد کن یزیچ ستین ازیکه ن میپسر خوب نقدریکه ا حاال

 و سرش را تکان داد  دیابرو درهم کش پگاه

  یگیم یچ فهممینم

 به خنده کج شد  یلب کسر گوشه

 جلو تا بهت بگم  ایب

بزند سرش را جلو برد ...به  یحرف محرمانه ا خواهدیم یکسر نکهیا دیبه ام دیکانتر جلو کش یخودش را تالبه  پگاه

 محکم شیپوست صورتش نشست .خشکش زد ...پلک ها یرو ینیگونه اش داغ شد و رطوبت دلنش دینکش هیثان

به بعد تمام  یی...ازآن اتفاق کذا بودکرده  رییتغ ی...شوهرش حساب دیهم نشست و آهسته خودش را عقب کش یرو

 ی جهینت دیترد یب راتییتغ نیا یبه خود گرفته بود ...وهمه  یتر میهم شکل مال شیعاشقانه ها یحت شیرفتار ها

رده ک بشیکه نص یعشق پاک نیکه خداوند جوابش را با ا یبه خرج داده بود ..صبر یبود در زندگ یصبر و استقامت

 یباز شد و حضور احمد باعث شد کسر ناینبود ...در اتاق م دنیبرگشتن و خجالت کش یبرا یبود داده بود...مجال

آمد ...هردو  شیکرد و پ یخسته و البته نگران سالم ی...احمد کم ستدیخودش را کنار بکشد و پگاه آماده باش با

 صورت او زوم کرد  یبا دقت رو یجواب سالمش را دادند و کسر

 گفت  یبه کسر ریمن من کنان و سربه ز احمد

  یمارو قرض بد یآبج نیا قهیچند دق شهیم

 گشاد شد جانیکرده باشد چشمانش از شدت ه یکه کشف بزرگ یآن مثل کس کیهم شد و ابتدا در یکسر یابروها

 گفت  یو با لبخند مرموز

 حرف من شد ... یدی...د ریبگ لیتحو یعنیکرد که  یدار یمعن ی...بعد سمت پگاه اشاره  کنمیم خواهش

 آمد و گفت  شیآورد از پشت کانتر پ یسر در نم یکه از رفتار کسر پگاه

 احمد آقا  درخدمتم
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 آن طرف تر اشاره کرد و گفت  یو خجالت زده به کم دیبه پشت سرش کش یدست احمد

 لطفا  میصحبت کن یخصوص شهیم

 تکان داد وسمت پله ها رفت ... شیبرا یبا خنده و تاسف سر یکسر

 راحت شد به اتاقشان اشاره کرد و گفت  الشیکه از رفتن او خ احمد

 ... یعنی.. نایخواهر من ...م ی...راستش چطور بگم .....واال ....واال من ...شماهم جا دیداشته باش نارویم یزحمت هوا یب

 یافتاده است گل از گلش شکفت و به گفته  یشده بود چه اتفاق رشیدستگ بایاو تقر یکه از من من کردن ها پگاه

 برد و گفت  ریآورد ...سربه ز مانیا یکسر

 ... زنمیبهش سر م رمیم االن

 پاتند الیو اطیکرد و سمت ح یتشکر جان دار اندازدیبه زن جوان ب ینگاه نکهیو بدون ا دیکش ینفس راحت احمد

 کرد 

عقب گرد کرد ..از کنار پله ها که گذشت نگاهش به پاگرد  نایخنده اش را گرفت و به طرف اتاق م یبا دست جلو پگاه

 پله ها اشاره کرد  یاز باال یافتاد ...کسر

 گفتم  یچ یدید

 به در وارد شد یخنده اش گرفت و با تقه ا یبه زور جلو پگاه

کرده بود تمام  هیشد ...دخترک آنقدر گر رهیحلقه گرد و درچشمان پوف کرده اش خ نایم یرا دور شانه  دستش

تخت در خودش مچاله  یرا جمع کرده بود و گوشه  شیصورتش به خصوص صورتش سرخ شده بود ...پاها یاجزا

 ده بود ..پگاه خواهرانه گفت ش

 یلی...خ یدیدیاش م افهیق دیکه ...به خدا احمد گناه داره ...با افتادهین ی...اتفاق خاص یکنیم ینجوریباخودت ا چرا

 پکر بود 

 کنان و حق به جانب گفت  نیف نیف نایم

  ستین چارهیکس به فکر منه ب چیهمه طرفداره احمدن ..ه نجایا جالبه
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 دلسوزانه گفت  پگاه

 تر ادامه داد  می..تو بگو؟ ..بعد مالمیکارکن یچ

 افتاده باشه ..خالف شرع که نکرده  نونیهم ب یکه اتفاق میری..گ ستیکه ن بهیخوب شوهرته ...غر دختر

 بغض آلود گفت  نایم

  شهیم یبفهمن چ نایاگه مامانم ا یدونی...م یچ آبروم

 کرد و گفت  یاخم مصنوع پگاه

رنه وگ یبود لیکه خودتم ما ریدر نظر بگ نمیا یخبر دار بشه ..درثان یزن و شوهر کس نیکه از اتفاق ب ستین قرار

   ادیب کتینزد تونستیعمرا اگر احمد م

 با پشت دست اشک صورتش گرفت و گفت  نایم

 ..اصال هم اتاق شدنمون اشتباه بود  کردمیاون کل کل بچه گانه رو شروع م دیکردم پگاه ...از اولشم نبا تیخر

 ترشیکه افتاد خنده اش ب یکسر یحرفها ادی.... دیدارد خند ریدل ش کردندیکه همه فکر م یدختر یبه سادگ پگاه

  شودیسفر ماه عسلشان م نیشد ...روز قبل هشدار داده بود ا

 معترض گفت  نایم

افتاده ...ماه ..چند وقته  رتیشوهر گ هیدارم ..خودت  یلچه حا ینیبب یستیمن ن یجا گهیهان؟آره د یخندیم یچ به

  یبه من بخند دمی...بااوردهیتو رو تحمل کرده و به روت ن طیشرا

 گفت  دهیبر دهیشد ...پشت دستش را مقابل دهانش گرفت و بر شتریپگاه ب ی خنده

ر چقد نیبب ریبگ ادیاز احمد  گفتمیبود که م روزید نی...هم شهیگفتم ...باورت م یمن به کسر روزیحرف د نیهم

 سفر دونفرشونه  نیاول نیآره که ا یخودش نم یصبوره ...اصال به رو

 یکسر یگیغازه ...تو م شهیهم هیما زنها مرغ همسا یبرا نکهیباز شد ...پگاه ادامه داد مثل ا یتا حد نایم چشمان

 احمد خوبه ..واقعا که گمیخوبه من م
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 اومده ؟ شیکه پ یکار کنم با اوضاع یحرفارو ..بگومن بخت برگشته چ نیول کن ا 

  دیپرس  دیاو کش یشانه  یرو ینوازش گر دست پگاه

 ؟ی...تو احمد چقدردوست دار نمیمن بگو بب به

 و گفت  دیکش ینیف نایم

  یلی..معلومه خ یپرسیسوال م  نمی...ا وا

 ؟ یاعتماد دار بهش

  هیچاز چشمام ....منظورت  شتریب

  دیدوباره پرس  پگاه

 تو دوستت داره ی؟اونم به اندازه  یچ اون

 گفت  رهیخ یبا نگاه نایم

و که مثل تو باشه ...ت خواستمیم یکیگفته من  شتریده بار ب میکه محرم شد یمدت نیدوستم داره ...توا پگاه؟معلومه

 کنمیساکت و کم حرف حال نم ی..کال با  زنا رهیحوصله ام سر نم یهست

  دیایکنار ب توانستیمثل او اصال نم ی...پس احتماال احمد با زن دیدر دلش خند پگاه

 گفت  نایگرفت و به م ینفس

 ..الحمدهلل که به هم اعتماد نیدوست دار گروی...شما دوتاتون همد مونهینم یباق یمشکل یکه کرد یفاتیتوص نیا با

کم زودتر افتاده ..به  هیتو  ی..حاال برا افتهیزن و شوهر ها م ی همه نیکه ب هیعیاتفاق طب هی انمیجر نی...ا نیهم دار

ودتو کن خ ی..فقط سع ریبگ ییدوش سرپا هیبرو  یریغم بغل بگ ینوو زا یوزار بزن نجایا ینیبش نکهیا ینظرم جا

ه بلند نشد یتا کس کنمیم فیمفصل رد یصبحانه  هی رمی..من م رونیب یایاز اتاق ب خوادی..بعدشم نم یسرما ند

 تخت  التیخ مونهیخودمون سه نفر م نیب انمیجر نی...ا یریجون بگ یکه بخور ارمیم

 آب دهانش قورت دادوگفت  نایم
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همه چه بف یدونینگاه کنم ..م نیمب یتو رو تونمیاالن نم نی...از هم کننیکه همه شک م رونیب امینگو پگاه ..من ن یوا

  یکنیخواهرش م یرو یفکر

 او زد وگفت  یبه بازو یبا دست ضربه ا پگاه

ش به نجایا یآب و هوا گمی...فوقش م یخونیمن روضه م یبرا نجایا ینشست یخجالت بکش ...مثال تازه عروس پاشو

 ...مونده تو اتاق استراحت کنه  ستینخواسته حالش خوب ن

 گفت  یبا دهن کج نایم

 باور کردن  اونام

 شانه باال انداخت و گفت  پگاه

..مگه  یاعتراض کنه ..تو شرعا و قانونا زن احمد تونهیم یکس یباور نکنن ..فکر کرد خوانیخودشونه ....م شکلم

 جرات اعتراض داره... یکس

 و گفت دیاو کش شانیپر یموها یال یلب گفت و پگاه دست ریز ییوا یبازهم ا نایم

عروس خانم ...گناه که نکرده ..دلش خواسته با زنش باشه  ینکرد مونیپش چاررویخودتو جمع کن تا احمد ب پاشو

  ستین یبحث چیه ی...پس جا یکه پابه پاش رفت یبود ی..توهم قطعا خودت راض

 بغ کرده گفت  نایم

احمد دوسه ساعته داره  چارهیکردم ..ب هینفس گر کیکردم  یجه خبط دمیاز سر صبح تا حاال که فهم یآره ..ول اولش

 به غلط کردن افتاده بود  یداشتم ...طفل یچه حال ی...اگه بدون کنهیم کله نوازشم هی

 را بهم جمع کرد و گفت  شیلبها پگاه

 ...زنهیحرف  نم ینطوریادب ...پاشو خجالت بکش ...آدمم با شوهرش ا یب

 کرد و گفت  زانیلب و لوچه اش را آو نایم

  گهیاون بود د ریتقص خب
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 براش رفت و گفت  نینماد یچشم غره ا پگاه

 رفت  ی..شب قشنگش زهرمار کرد ینبود کاریکه ب توام

 گفت  نایم

 نه صبح شب

 خنده اش را قورت داد و گفت  پگاه

 که ازدماغش در اومد  یناله زد نقدریبابا همون صبح ..ا باشه

  دیخند هیگر انیم نایم

 کنار اومد  شهیکردم ...فکر کردم با تو م ی..چه غلط گفتیواال ...همش م آره

باشجاعت تمام سمت اتاق هلش داده  نایکه م یخودش افتاد ..زمان یشب عروس ادی...پگاه به  دندیباهم خند هردو

 تمامش باد هوابود ...چراکه نوبت خودش که شده بود وا داده بود .. ایخواهرانه بارش کرده بود ..گو حتینص یبود و کل

 تخت بلند شد و دست او را گرفت و گفت  یاز رو پگاه

...منم برم به جبران زحمات سودابه یایحال و روز درب نیاز ا یریدوش بگ هی یبر دیعروس خانم ..پاشو که با پاشو

 کش آمد ...به کمک یبه لبخند محو نایتازه عروس خوشگلمون بکنم ...لب م نیا یبرا تونمیکار م یچ نمیخانم بب

 ه دستور او سمت حمام رفت پگاه بلند شد و ب

 گفت  پگاه

بگو برات انجام بده ...فقط سرجدت بهش اخم و تخم نکن ..گناه دار  یداشت یتو ..کار فرستمیاحمد م رونیب رمیم من

 خدا .. یبنده 

 کرد و وارد حمام شد .. یدهن کج شیبرا نایم

  دیپگاه خجالتزده پرس دنیمبل نشسته بود ...با د یکه وارد سالن شد احمد منتظر رو پگاه

 خوبه  حالش



 سنگ صبور

 
435 

 

 مرد نگاه کند گفت  یبه چهره  نکهیبدون ا پگاه

  دیالزم داشت کمکش کن یزیاگه چ دیزحمت بر ی..ب رهی...فکر کنم آرووم شده ..فرستادمش دوش بگ بله

 پگاه گفت  رفتیزد وتشکر کرد ...سمت اتاق که م یاز سر آسودگ یلبخند احمد

 آقا  احمد

 سمتش برگشت  احمد

  بله

ا چندت یو جلو نجای...ا دیکه در توانم باشه هواشو داشته باشم ..اما الزمه شماهم کمک کن ییتا جا کنمیم یسع من

 خیبراش چند س رونیب دشیآشکار رفتار کرد ...اگه امکان داره حالش که بهتر شد ببر یلیخ شهیجوون کنجکاو نم

 مشکل بر نخوره  هکنه تا بعدا ب تیقوخودش ت دیبا تونهی...تام دیریبگ گریج

باال  داد ...جانش رونیچشم ...با رفتن احمد پگاه نفسش را پرصدا ب دیشرمنده بود که فقط توانست بگو نقدریا احمد

 چند کلمه را گفته بود  نیآمده بود تا هم

تا  دی...چرخ دیرا نفهم یآشپزخانه شد و خودش را مشغول کرد ...آنقدر در خودش غرق بود که حضور کسر وارد

 یقدم عقب رفت..کسر کیو  دیآروم کش ینیدر آمد ه یبگذارد که صاف در آغوش کسر ینیظرف عسل را داخل س

  دیسر او گذاشت و پرس یدستش را دور کمر او حلقه کرد و چانه اش را رو

 یکنیعروس خانم صبحانه آماده م یبرا یدار

 خنده اش را پس زد زد و گفت  پگاه

  کشنیخجالت م ی...خودشون به حد کاف ینکن کسر یونطیش

 مگه خالف شرع کردن  چرا

 او زد و گفت  ی نهیبه س یکوچک یبادست ضزبه  پگاه

 زشته  نهیبیم یکیکنار االن  برو
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 گفت  یکسر

 ..خالف شرع کردن  یمنو نداد جواب

 افتاده بود گفت  ریقطور او گ یبازوها نیکه ب پگاه

  یتا شب از شرع و عرف برام بگ یخوایطور م نیهم ایکنار  یریکه دارن ...حاال م ایح ی...ول نه

 ؟ شهیم ینرم چ اگه

 اعتراض گفت  با

  ستین ی..االن وقت شوخ کنمی...خواهش م یکسر

 وقتشه ؟ یک پس

 گفت  یظیغل یو کسر دیمرد کش نیاز دست ا یکالفه ا پوف

 د و گفت به حرص خوردن او ز ییدندان نما یخنده  یکسر

 یریچ هیفقط  باشه

 ؟یچ

 کردم  ینیب شیچه پ یدی..د یآورد مانیمن ا یحرفها به

 چپ چپ نگاهش کرد و گفت  پگاه

  هیساده زن و شوهر یرابطه  هی... یکه کشف نکرد ثاغورثیف یبهت پاداش بدم ...رابطه  دی...با یکه چ حاال

 او گرد شد و گفت  یحاضر جواب نیاز ا یکسر یها چشم

 ...باشه ...دارم برات گهید استیطور نیا

 به بازو او زد و گفت  یآروم یو پگاه ضربه  دیخودش را کنار کش یکسر

 به داد جفتمون برسن  انیب دیو اونوقت بچه ها با شمیدچار م نایوگرنه منم به سرنوشت م ینکن آقا کسر دیتهد
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 کرد و گفت  یکوتاه یخنده  یکسر

ودت که خ چونمتیپیم نیبو ببره .. همچ یکه کس کنمیحرفاست ...کار نم نیاز ا شتریب استمینباش من س نگران

 باورت نشه 

 تکان داد و او رد شد یشوهرش سر طنتیبه ش پگاه

 

 

  دیتخت برداشت و پرس یرا از رو ینیس احمد

 ؟ یبهتر

 پشت چشم نازک کرد  شیگفت و برا یبا ناز اوهوم نایم

 د به زور خنده اش را پنهان کر احمد

 آنوقت؟ یچ یعنی نیا

 را غنچه کرد و سرش را سمت مخالف چرخاند  شیها لب

 هنوزاز دستت ناراحتم.... یعنی

  یشیم یکنار کنم ..نازت بکشم راض یچ دیبا االن

  نچ

 قبوله  یبگ یبگو ...هرچ خودت

 نگاهش کرد  انهیطرح خنده گرفت و موذ شیها لب

 ؟یهرچ

 ...اصال جون بخواه ... یهرچ
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 کج شد و گفت  نایلب م ی گوشه

 ... یخودت ...مگه با قاتل طرف هیارزون

 را گاز گرفت و گفت  نشییبا مزه لب پا احمد

  یخانم ..شما فرشته ا هیچه حرف نی...ااستغفراهلل

 نداره  یمن رنگ شیحنات پ گهی...د زینر مزه

 کرد و گفت  یظاهر یاخم احمد

 حنات رنگ نداره  گهیآخرش م میریخانم م یقربون صدقه  میدار یحرفا؟مارو باش که ه نیاز ا میداشت

 گفتم فضا عوض شه  یزیچ هیحاال خودتو لوس نکن ..... خوب

 تا حاال چند بار خودم تف و لعنت کردم  شبیاز د یدونی....م یتا فضارو عوض کن یریحال منو بگ دیبا حتما

 باال انداخت و  یشانه ا نایم

  نهیشیلرزشم م یپا خورهیخربزه م یهرک

هشت  یزلزله  نیچندتا پس لرزه داشته ا یدونیتا حاال...م شبید یم کرد چارهیلزره ....ب نینه بگو زم لرز

  لزهیتنم م فتمیحال و روزت م ادی...هنوزم یشتریر

 احمد آقا ستین ریکرده را تدب خود

 باال رفت یاحمد به شکل معنا دار یابرو یتا کی

  ؟یدادیاگه شما اجازه نم ومدیه کار ازدستم ماونوقت من تنها چ آهان

 سر بحث گرد کرد و گفت  ردیخودش گردن بگ دیرا با رهایتقص یبحث رسما همه  نیا یبا ادامه  کردیکه حس م نایم

 بگم قبوله درست ؟... یهرچ یحرفارو .....گفت نیکن ا ول

 نگاهش کرد و گفت  یو چپ چپ دیلب برچ احمد
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  یکنیهمون جا قطعش م ستی.....هر جا به نفعت ن یچونیپیبه موقع بحث م ادیخوشم م 

 ابرو باال انداخت و گفت  طنتیپراز ش نایم

  گهید یدر  خونه مونو از جا کنده بود یپاشنه  نمیهم یبرا

 .... ریبگ لیکم خودتو تحو هی

 بزند  یضیسبب شد لبخند عر نایم یغره  چشم

  یخوایم یکردم بابا ..بگو چ غلط

 گفت  رزمندانهیپ نایم

 شد ....بگم؟  نیا آهان

 کرد و گفت  ینیاشاره به س احمد

 خشک شد بانو ...بگو خالصم کن  دستم

 .. رمیبم یکه نذار نهیکه ازت دارم ا ی...تنها خواسته ااوومممم

 بهت زده گفت احمد

 بگو  گهیبار د هی؟یچ

ه پرمفهوم بود ...نوشت یلیکتاب خوندم ...خ هیجمله رو تو  نیبدم ...ا حینه ؟بذار برات توض ی...هنگ کرد دیخند نایم

 یکه فراموش بشن...وقت رنیمیم ی..وقتستنین یمدت طوالن هی...فقط واسه  رنیمینم رنیم ایاز دن یبود آدم ها وقت

که ازت  یزیتنها چ نی...پس فراموشم نکن ...اافتهین ادشونیبه  یازشون زده نشه وکس یحرف چیکه ه رنیمیم

 خوامیم

 یآمد ....حرف ها یبود که به او نم یزیتنها چ یدخترشده بود ...شاعر یرنگ مرد قفل لبها یقهوه ا یها چشم

 نیشده بود ...هنوز راه داشت تا ا میبس عظ یبود دچار اشتباه دایکه از شواهد پ نطوریا یهم که اصال ...ول یفلسف

 دختر به ظاهر سرسخت را بشناسد 
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 ت گف نایم

  نیمع روزبه

 هاج و واج گفت  احمد

 ؟یچ

 بالبخند او را از بهت در آورد  نایم

 ..  نهی...اسمش روزبه مع گمیکتاب م ی سندهینو

جور و  یهمه خواسته ها نیهمسرش ....ا یخودش و هم از درخواست منصفانه  یجیاش گرفت ...هم از گ خنده

احساساتشان  یکه زنها برده  ی...به راست خواستیرا م نیاو وجود داشت و او فقط هم یزنانه  یایواجور در دن

 رداشتیبه لطافت حر یو احساس شهیش یبه نازک یپروا دل یخشن و ب یدختر درپس آن چهره  نیهستند ...ا

  دیگندمگون او را بوسبلند و  یشانیکرد و پ کیاراده صورتش را به او نزد یبامحبت نگاهش کرد و ب هی...احمد چند ثان

 اش گذاشت و ادامه داد  نهیس یقفسه  ی...بعد دست رو ادیکه نفسم باال ب ی...از حاال تا وقت نوکرتم

 .. شهیهم ی..تا ابد ...برا نجاستیا جات

 یزیو آبرور زدیمهابا م یو قلبش ب رفتیاحساسات زنانه اش هم زمان باهم انقالب کرده بودند ...ته دلش غنج م تمام

 چیه گریهم که د شیو لبها دیکشیلحظه  از نگاه کردن دست نم کیهم که  شیایح یب یراه انداخته بود ....چشم ها

 یبدنش از مغز ب یاز اعضا کی چیباز شده بودند ...کال ه خندهاراده به  یاز همه بدتر بودند که ب شیلب ها ی...لعنت

د و از ز شیبرا یکرده بودند...احمد چشمک یکینش دست به رسوا کرد یبرا یو همگ ایگو گرفتندیصاحبش فرمان نم

حرکت ..آب دهانش را  نیاحساسات او بود ...کال نابودش کرد با ا یبرا یخالص ریکارش ت نیلبه تخت بلند شد ..ا

 نفس نگاه از او برنداشت...  کیقورت داد تا خارج شدن او از اتاق 

ه بود کرد زیتجو شیکه دکتر برا یتیتقو یخوردن داروها یصبحانه کمک کردند وپگاه برا زیبه جمع کردن م دخترها

 باال  رفت ...

 یلیزد ..خ یسرش گذاشته بود ...لبخند یکرده  و باال مشینماز صبح تنظ یبه تلفن همراهش افتاد که برا چشمش

پرمصرف در جهان  ی لهیوس نیهم به ا یسر نایو م یارتباط با کسر یو گاها برا رفتیم یتکنولوژ نیکم به سراغ ا
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از طرف اپراتور مورد نظر داشته باشد ...بارو  یغاتیتبل امیپ کی دیباز کرد شا اریاخت ی...صفحه اش را ب زدیم یامروز

خوانده نشده بود ...با انگشت  امیپ کی ریصفحه تصو یکه زده بود لبش کش آمد ...با ال یشن شدن صفحه از حدس

 را باز کرد ... امیو پ دیکش نییصفحه را پا

 ....؟؟نیاز ا شتریب شکنجه

 چشم خودت...  شیپ که

 برسد ....! گرانیکه سهم تو باشد به د یکس

قلبش  یاش حبس شد و دستش را رو نهی...نفس  در س دادیاشنا م یبو بیعج امشیناشناس بود و پ مخاطب

رس ت کیآورد ... مانیا امیاز قبل به منظور دار بودن پ شتریر بکرد و هربا نییرا باال و پا امیبار پ نیگذاشت ...چند

بارها و بارها  مانی...نام پ ختیبه جانش ر بودمغزش خاکش کرده  یاز هزار تو یکه در کنج یناشناخته از مخاطب

باور کند که  خواستیزبان امتناع کرد ...نم یآمد و هربار با تکان دادن سرش از آوردن نامش رو شیتانوک زبانش پ

بود که فراموش کرده بود  یرا مدت مانیاز جانب او باشد ...نه ..امکان نداشت ...حتما اشتباه شده بود ...پ امیپ نیا

کرده بود  دایپ یمثل کسر یقدرتمند هیکه حام یآمد ...درست از زمان یدر خواب هم به  سراغش نم گرید ی....حت

برده بود  ادیرا از  یدیموجود پل نیاو قرص شده بود که همچ یها تیحما ..آنقدر پشتش به او گرم بود و دلش به

 دهیاش د یکه در زندگ یموجود نی....وحشتناک تر مانیدو انگشت فشرد ...پ نیاش را ب یشانی...لبه تخت وار رفت پ

از جانب شخص  امیپ خودش را قانع کند که توانستیوجه نم چیآورده بود ؟...به ه ریاو را گ یبود... چطور و  شماره 

در پس زدن  یطرف سع کینداشت ...از یگریالناز مخاطب د یو البته گاه نایو م یباشد چراکه جز کسر یگرید

 رشینوع کالم غافل گ نیکه با ا شناختیرا نم یجز او کس گریو از طرف د دادیم یو خودش را دلدار شتافکارش دا

 کند ..

دو دستش پنهان کرد و لبخند  نیرا ب لیموبا دهیدر چهارچوب در ظاهر شد ..ترس یهوا باز شد و کسر یاتاق ب در

 داد  یکسر لیتحو ییتابلو

  دیآمده بود را قورت داد و پرس شیرا که تا پشت لبها یو حرف دیابرو درهم کش زیر یکسر

 شده ؟  یزیچ

 زده گفت هول
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 ...چطور مگه  نه

 داخل گذاشت  قدم قیو نگاه دق یجد یبا همان چهره  یکسر

 ...حالت خوبه ؟ یایحال به نظر م یب

بود و  دهی...مسلما رنگش پر کردیمحو م یخودش را  از مقابل چشم او به هر نحو دیلبه تخت بلند شد ..با از

 رفت و گفت  سیپنهاش کند ..سمت سرو یبه راحت توانستینم

 .. کنهیم تیمو اذ هی..رطوبت ر ستیبا نفسم سازگار ن نجایا یکنم آب و هوا فکر

 و متفکر ابرو باال داد  دیفرارش را د یکسر

 دکتر  میبر یخوایم

 نگران او انداخت و گفت  یگذرا به چهره  یبرگشت و نگاه سیسرو مقابل

  ادینم شیپ یهمراهمه ...مشکل ی...اسپر ستین یجد یلیخ

اه طرف نگ یبود در چهره  یکا ر بود و کاف نی...خودش متخصص ا ردیرا بپذ یهر جواب ینبود که به راحت یکس یکسر

 قرار سیکه کنا ر در سرو یکنسول کوچک یرا رو لشی...پگاه به ناچار موبا اوردیکند تا راست و دروغ رفش را در ب

به وجود آمده احساس ضعف  تیوضع نیبود و از ا زاریشد ..چقدر از دروغ گفتن ب سیداشت گذاشت و وارد سر

به در زد و  یتقه ا ینشود ...کسر ریگیپ نیاز ا شیب یصورتش زد و از خدا خواست تا کسرآب به  ی..مشت کردیم

 گفت 

الزمه با خودت بردار چون  ی...هرچ میخوریم رونی..نهارم ب میتو شهر بزن یچرخ میبر میختی..با بچه ها برنامه ر نیبب

  میباش رونیاحتماال تا شب ب

آمد  رونیکه ب سی...از سرو دیکش یبسته شدن در نفس آسوده ا یداد و با صدا لشیاز پشت در تحو یا باشه

اش نشسته بود و حال خوبش را  نهیس یقفسه  یتخته سنگ رو کی ینیبه سنگ یزی...چ کردیم ینیاحساس سنگ

ش فکر مزاحم دست از سر نیرا ساکت بود ...دست خودش نبود ...ا ریکرده بود ...تمام طول مس بیتخر یبه آن

م از ه دیشده باشد ...ترد دایپ شیباز هم در زندگ مانیپ یحدسش درست باشد و سرو کله  دیترسی....م داشتیبرنم

سفرشان را خراب  خواستینه ...نم ایبگذارد  انیدر م یموضوع را با کسر دیبا دانستی..نم دادیآزارش م گرید یسو
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نشان خواهد داد ...در  ینیاحتماال واکنش نه چندان دلنش انیجر دنیدانست با شنیو م شناختیرا م یکند ...کسر

...وحشت داشت از  خواستیکه دلش م یصبور و آرام یشده بود همان کسر یبود ...تازه کسر امدهیکل آرامش به او ن

 حال او را خراب کند ...  یناگهان یدوباره اتفاق نکهیا

س از نف یمتفکر و نگران ناش یچهره  نیسکوت و ا نی.اآنکه خودش بفهمد اوضاع را تحت کنترل داشت .. یب یکسر

حرفها باشد و پگاه درصدد پنهان کردن موضوع  نیتر از ا دهیچیپ انیجر دادیحرفها نبود ...احتمال م نیو ا یتنگ

 کردیصبر م دی...فقط باییو نه زورگو تیماند ...نه عصبانیسر قولش م دیباشد ...اما به خودش قول داده بود و با یمهم

 ... دیایتا خودش به زبان ب

  دیغر اریقلبش گذاشت و باخشم به ماز یدست رو جالل

ز کجا که نفهمه ا یقالش گذاشتم  جور یجور هی یدهنش بستم ...نگفت ی؟تو مگه نگفت گهیم یالدنگ چ یپسره  نیا

 خورده؟...

 گرفت و گفت  یریمتح یچهره  ییبا مظلوم نما اریماز

 کردم..اونم نیریدادم دهنش ش یپول هی.. ینه نام ونشون ی..نه آدرسدیکردم که خودتون گفت یآقا من همون کار واال

 خبر ولش کردم به حال خودش و برگشتم یجوابم داد ..بعدشم ب دمیپرس یتو حال خودش نبودهرچ

 و صورتش از درد به هم جمع شد.. دیکش ریاش ت نهیس یزد و هم زمان قفسه  یادیفر جالل

شده و از من حق  داشیاز کجا مثل عجل معلق پ هوی یعوض نیمفت خور ...پس ا کهیمرت یگیدروغ م یدار د

  خوادیالسکوت م

 و گفت  ختیجالل ر یآب برا یوانیل زیم یدستپاچه بلند شد و از پارچ رو اریماز

 وقت  هی نییکنینکرده سکته م یی...خدا نینکن تیخودتو ن اذ کنمیخواهش م آقا

 را بادست پس زدوگفت وانیل جالل

بره  کن یچیدمش ق یجور هی گهیم یچ نیشده ...بب دایسرو کله اش از کجا پ اروی نیا نیکن بب قی...تحق خورمینم

  گمیم یکه چ یبفهمه ...گرفت یدورم موس موس کنه کسر خوامیکارش ...نم یپ

 گذاشت و گفت؟  زیم یرو وانیل اریماز
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  شمیکار م ریگیمن پ نی...شما خودتون ناراحت نکن دمیآقا فهم بله

 با اکراه نگاهش کرد و گفت جالل

 خودم خفه ات کنم  یتا خودم  با دستا یشعار بد یقبل الک یمثل دفعه  نبارمیا خوادیدلم م فقط

 حرصش قورت داد و گفت  اریماز

 آقا ...حتما ... چشم

 بادست به سمت در اشاره کرد  جالل

 یبر یتونیم

  دیفاصله گرفت و پرس زیاز م اطیبا احت اریازم

 آقا  ستین یا گهید امر

 فقط با دست اشاره کرد برود  جالل

رفت ودر کمال تعجب دستگاه خاموش بود ...چندتا فحش آب دار بارش کرد و  مانیپ یدفتره خارج شد شماره  از

 شد  نشیسوا ماش

و جسم  دندیها به دادش رس هیو ضجه زد تا از حال رفت ...همسا دیکش غیدخترش آنقدر ج یسر جنازه  یباال

 یتازه از سر کار برگشته بود که دختر جوانش را ب چارهیدختر جوان برداشتند ...زن ب یجنازه  یاو را از رو نیسنگ

 از کف اریاخت او مواجه شده بود .. یزده  خیو تن  بودک یسرش که رفته بود باچهره  یبود...باال دهیجان وسط اتاق د

 ختهیاو داخل خانه ر یها ادیها از فر هیسرش گذاشته بود ...همسا یرو شیها ادیداده بود و شوک زده محله را با فر

و  دوکرده ب یکه معلوم نبود خودکش یلیبه دل چارهیروبه رو شده بودند ....دخترک ب میبس عظ یبودند و با فاجعه ا

درد ناک بود...جنازه توسط ماموران اورژانس  ااریدختر بود بس نیاش هم یزندگ ی هیکه تنها سرما یمادر  یبرا نیا

 بردند . مارستانیهم به ب جارهیو زن ب افتیانتقال  یبه پزشک قانون
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ناشناس حالش را خراب کرده بود  امیاز روز دوم که آن پ ریرا پشت سر گذاشته بودند  ..به غ یزیروزخاطر انگ چند

از خانه  حیتفر یبرا یکسر یزیکرد..صبح ها بعد از صرف صبحانه طبق برنامه ر یدر آرامش سپردوسه روز بعد را 

فرستاده شده کمرنگ شد و  پگاه  امی...کم کم ترس از پ گشتندیاز خاطره برم یو شبها با کوله بار زدندیم رونیب

در مورد اتفاق آن  یاو راحت شده و کنجکاو ی هیهم از بابت روح یکسر الیرا باز به دست آورد ...خ یقبل ی هیروح

باهم مراوده داشته باشند و  شتریهم ب نیو مب ایهم فراهم آورد تا پر یچند روز فزصت مناسب نیروز کنار گذاشت ....ا

 زی..سفرشان آنقدر پربار و خاطره انگ اورندیمدت در دلشان مانده بود را به زبان ب نیکه  درطول ا ییاز حرفها یلیخ

 نیکدام دوست نداشتند ا چیپکر بودند ...آنقدر خوش گذشته بود که ه یبه نوع ید که شب قبل از بازگشت همگبو

برگشت خودشان را  یبرا دیدارد و آنها هم با یبرگشت یبرسد..اما هر رفت انیلحظه ها تمام شود و سفرشان به پا

 ..کردندیآماده م

 

دخترها پرحرف تر  نیمب نیتا آسمان فزق کرده بود ...در ماش نیزمان برگشت با زمان رفت زم یهمگ یو هوا حال

مرور  گریکردن همد سیوقدم زدن کنار ساحل و خ نیشده بودند و مدام خاطراتشان رااز سوار شدن بر تلکاب

 شیایمانده در کنار پر یو از زمان باق ردههم از فرصت استفاده ک نی.. مب دندیکوبیهم م یو برسرو کله  کردندیم

 یقبل تجربه ا ی..همان دفعه  گذاشتیتر شده بود و کمتر سربه سر احمد م نیاما آرام تر و مت نای....م بردیلذت م

با طعنه و متلک سکوتش را  ی...احمدهم هراز گاه اندازدیبچه گانه خودش را به دردسر ن یها یشده بود که با شوخ

 خودش یجمله را برا نیحرفها بود ...هربار ا نیمحکم تر از ا نایمآورد تا بلکه قفل دهانش را باز کند اما  یم شیبه رو

 یپرمعنا تا احساسش بنا یجمله  نیهم یو به واسطه  خوردینم شیسوراخ دوبار ن کیکه آدم از  کردیتکرار م

 ..  دادیاش م رکانهیاحمد را باسکوت ز یاه هیو جواب کنا دیکشیعقل م یافسارش را با دهنه  داشتیبرم یسرکش

 

 

 ... وارید ی نهیس شیدیو محکم کوب دیرا چسب مانیپ ی قهی

دست  یدیفهمی..اگه م یکرد یغلط یچ یدیبشه ها؟خودت فهم یدفتر باباهه که چ یرفت یبته پاشد یب ی کهیمردت

 ؟یدونی..ها ؟م شدیم یچ یدونیکاسه اس م هیهردومون تو

 اش جداکرد  قهیزد و با دست مچ دست او را گرفت و از  یپوزخند مانیپ
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که  نداره یفرق چی..به حالم ه رمیگیم یاز شکوه رمیم ای یدیم ای.. یفهمیم خوامیمشکل توئه ...من حقمو م گهید نیا

  یبود یبفهمه بامن هم دست

 زد  ادیاو کرد و فر ی قهیدوباره دستش بند  اریماز

 ...آره؟کنهیم متیتقد زیهمه چ یدودست ادیاونم م یمن لو بد یبر یشرف ....فکر کرد یشو ب خفه

 باز پوزخند زد و گفت  مانیپ

ن و با او یرفتیم یرآبیز یسر سگ توش بجوشه ....وقت خوامیمن نجوشه م یکه برا  یگیدستتو ...د نییپا بنداز

 یکردیم نجاشیفکر ا دیبا یخندیمن م شیبه ر یمامان شیتیمهتاب ت

 دیغر اریماز

 ؟یعوض یخوایم یچ

 زد و گفت  یتیپراز رضا خندیل مانیپ

ه سرش ک یو پوزخندزنان گفت همون مقدار دیلبش کش یگوشه  ی....بعد انگشت یگفتیم نویآماشاهلل پسر ...از اول ا 

 گذشته  یکه قولش داد یوقته از زمان یلی....خ میتوافق کرد

 ... هی...االن دست و بالم خال یصبر کن دیبا

 کار کنم بهتر جواب بده  ی...فکر کنم روشکوه شهینم شرمنده

 ؟ میبر شیطبق برنامه پ یذاریچه مرگته تو؟چرا نم دآخه

  دیبا صدا خند مانیپ

 ...دستش به حالت پرواز در آسمان تکان داد و گفت برم اون ور ...ژژژیو دیبرنامه ؟من پول الزمم ... با کدوم

 ؟یقبال نگفت ؟چرایبر یخوایم یک

  ارنیزودتر بهتر ...بمونم طلبکارا دمارم از روزگارم در م یهرچ

  یکه دهنت ببند یخوایم چقد
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 کج شد به تمسخر گفت  مانیلب پ ی گوشه

 ؟یپرداخت کن  یخوایم

 ؟ یخوایچقدر م بنال

 پونصد؟

 گرد شده گفت  یبا چشمان اریماز

 ون؟یلیم

 به تمسخر گفت مانیپ

 مارو؟ ی...هزار ...گرفت نه

 .. هیلیخ ونیلینبود ...پونصد م نیا قرارمون

 گفت  طنتیلبش را گرفت و با ش یبا دو انگشت  گوشه  مانیپ

 الحساب  یعل

 زد  ادیباز از کوره در رفت و فر اریماز

 کننیور دارن خر داغ م نی.... اری..نخ هیخبر یکباب به دماغت خودت فکرد ی...بوویجمع کن بساطت مفت خور 

الحساب ...اصال سرتا پات پونصدتومن  ی...اونم عل ونیلیبه کمر شد و گفت ..پونصد مجناب...بعد با حرص دست 

  یریگیباج م ونیلیم ونیلیکه م ارزهیم

 

 و گفت  دیاو را در نورد یسرتا پا ریبا تحق مانیپ

 و هم از آخور... خورنیو هم از توبره م پرنیکه با ناموس مردم م یبازم شرف دارم به بعض 

 انتیکامال واضح بود ...درست انگشت گذاشته بود رو ارتباطش با مهتاب وخ مانی...منظور پ دییدندان بهم سا اریماز

 ... کردیم یکه در حق شکوه یهمه جانبه ا
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  دیکرده غر حرص

 .. کنمیمهلت بده جورش م چندروز

 چند روز  قایدق

 کالفه گفت  اریماز

 ده روز  حداقل

 محکم گفت  مانیپ

 هفته  هی

 شده نگاهش کرد  زیر یباچشمان اریزما

 یه بتونک دمینم ینی..تضم چیه ینیبیرنگ پولو که نم یبپلک یهفته ...فقط حواست باشه دورو بر شکوه هی باشه

  ینیاون ور آبم بب یرنگ زندگ

 زد و گفت  یخند شیبه تمسخر ن مانیپ

 ها  وهیشلغم رفت جزئ م میدیود مینمرد

 گفت  شدیکه از سالن خارج م یگرفت وجواب حرفش را باچشم غره داد...عقب گرد زد و در حال یقینفس عم اریماز

 خاموشه  زنمیهم روشن کن ...چهار روزه زنگ م یکوفت لیموبا اون

 جواب ماند و از خانه خارج شد ... یب حرفش

  

 

رو به اواطالع  دایآ یبود و خبر خودکشزنگ زده  دیرا از پا در آورد ...زهره روز دهم ع چارهیدخترک ب دایمرگ آ خبر

نداشت ..بعد از  یدل خوش دایاز دستش افتاد ...از آ ینشست و گوش نیزم یخبر دو زانو رو دنیداده بود ...بعد از شن

 یخبر مرگش آنقدر ناگهان یرا بااوکامال قطع کرده بود... ول ارتباطشافتاد  شیکه برا یو اتفاق دردناک ییآن شب کذا
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مام و ت رفتیکنار نم شیلبها یخنده از رو روزیکه تا د یبود که تمام توانش را گرفت ....خودش را کشته بود ...دختر

 اریخبر بس نیا انایبه سن و سال ک یدختر یخودش را کشته بود ...برا گذراندیها م یوقتش را در مجالس و پارت

 به گفته ی...علت مرگش مجهول بود ول رفتیمانش کنار نماز مقابل چش دایآ یلحظه هم چهره  کیوحشتناک بود ...

دخترک  کانیاز تمام دوستان و نزد کهییعدم باکره بودن او را اعالم کرده بود و از آنجا یقانون یزهره پزشک ی

ت عل دیشا گفتیقرار داشت...زهره م یقانون یپزشک ناتیمعا ی جهینت انیبه عمل آمده بود زهره در جر یقاتیتحق

بابت  دای...آ زدیدخترک م یحرف چنگ به روح زخم نیاز دست رفته اش بوده و با ا یاو ترس از آبرو یخودکش

به  یکه آنقدر از نظرش وحشتناک بود که حت یاو هم اتفاق افتاده بود ..اتفاق یبود که برا دهینفس خودش را بر یزیچ

ود رعشه ب دهیبه آن رس دایکه آ یبک کند ...فکر کردن به نقطه اتا روحش را س اوردیآن را باال ب توانستینم ایقول پر

 نیفرا ر از ا یکه برا دیرسیم ییبه جا یعنی... دیرس یم انیپا یبه نقطه  یاو هم روز یعنیانداخت ... یبه تنش م

بهش دست  یقلبش از ترس آنقدر باال رفت که احساس خفگ بان..ضر  گرفتیننگ بادست خودش جان خودش را م

انداخت و با دهان باز  شیگلو خیاد ...از داخل گر گرفته بود و عرق سرد سرتا سر وجودش را فرا گرفته بود ...دست بد

ش کرد و باز یها هیاز هوارا وارد ر یادیاز ده بار حجم ز شیبار ..نه دوبار ..بلکه ب کی....نه  دیهوارا بلع ژنیاکس

 نیزم یشد...با صورت رو لیبه خر خر تبد شینفس ها یبه سوزش افتاد و صدا شینکرد ...گلو شیرها یاحساسخفگ

سرش  یرا باال ایکه حضور هراسان پر رفتیم یاهیگرفت ...کم کم چشمش رو به س دنیافتاد و اتاق دور سرش چرخ

 ... دینفهم یزیچ گریحس کرد و د

 

 

ه خون ب یهوش یدر اثر ب نکهیشد وبه علت ا یسترب مارستانیدر ب انایچند روز سفر از دماغشان در آمد ...ک یخوش

قرار گرفت ...  ژهیهم تحت مراقبت ها و یپزشک چند روز زیگرفتن و به تجو یبود از سرش ام ار ا دهیمغزش نرس

تا بلکه لب باز کند و حرف  کردیداشت نوازشش م وانکه در ت ییتا جا ماندویپگاه هرشب  به عنوان همراه کنارش م

کرده بود ...حال و  اریسکوت اخت یشده بود و روزه  رهیاتاق خ ینامعلوم در گوشه  یبزند ....شوک زده به نقطه ا

 تواندیمن بردیرنج م یزیاز چه چ دیکرده بود تا دهان باز نکند و نگو دینگران کننده بود وپزشکش تاک اریروزش بس

 یزیبودنداما حال و روز دخترک چ دهیاشنیپر قیازطر یرا همگ دایآ یخودکش انی.جربه او بکند .. یموثر ککم

دکتر روانپزشکش قادر به گفتنش نبود  یکه به گفته  بردیرنج م یزیاندوه ساده بود ...او از چ ایترس  کیفراتر از 

سر دخترکش قرار  یآمده بود و هربارکه باال مالقاتشبود بارها جالل به  یبستر مارستانیکه در ب یچند روز ی....ط

بود که پاره تنش  ستادهیا یبود ودر نقطه ا دهی....روزگار درست چرخ دیرس یبه بازتاب اعمال خودش م گرفتیم
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بود که ناخواسته سر راه او قرار  یتن زن و مرد یپاره  یکه روز شدیم یپرستار یتوسط کس مارستانیتخت ب یرو

 دگرفته بودن

...او گناه کرده بود و تاوانش  دانستیخدا م یصدا یدخترش را چوب ب یماریعروسش شرمنده بود ...ب یاز رو چقدر

 .... دادیرا فرزندش پس م

 

 اطیوقت به سراغش آمد..با احت یب یشب بود...تن خسته اش تازه دستخوش خواب شده بود که تشنگ یها مهین

...حق داشت  زدیهمسرش در خواب هم خسته و نگران م ی.چهره آمد .. نییبلند شد و از تخت پا یازکنار کسر

پس از  یماریافتاده بود و ب انایک یبرا که یبود .اتفاق دهیخوش ند یلحظه ام رو کیاز سفر برگشته  بودند  ی..ازوقت

احساس  یاز هر کس شیب انایکه در مقابل ک یهمه را نگران و درون گرا کرده بود ...خصوصا کسر یآن حساب

 یبرا یآب وانیزد ...وارد آشپزخانه شد و ل رونیاو مرتب کرد و از اتاق ب یشانه ها ی...پتور ا رو کردیم تیمسءول

برگشت  و انایکمک به ک ی...برا ردیتمرکز بگ توانستیبود و نم شانینشست ...فکرش پر یندلص یو رو ختیخودش ر

 یشانیگذاشت و کف دستش را به پ زیم یام بدهد ...آرنجش را روالزم است انج یآرامش به خانواده حاضر بود هرکار

واقعا نگران کننده بود  انایک وزچطور و از کجا برسرشان نازل شده است ...حال و ر بتیمص نیا دانستیگرفت ...نم

و کم  خوردیمانده بود ..کم غذا م رهیخ یاتاقش در سکوت به گوشه ا یکرده بود و گوشه  لی...درس و مدرسه را تعط

 کیبار یوضع کارش به جاها نیا یبا ادامه  دیترسی...م دیترسیآمد ...م یم نییاز تختش پا ازیصورت ن دودریخوابیم

به  دیرس جهینت نیآبش خورد و به ا وانیاز ل یگرید ی...جرعه ا کردیبه حال او م یفکر ودترهرچه ز دیبکشد ..با

درددل و مشاوره  یرا بهتر از خدا برا یخلوت کند ...چه کس شیفکر کردن در دل خلوت شب با خدا هودهیب یجا

را وسط سالن پهن کرد و  شگذاشت و وضو گرفت ...سجاده ا زیم یآب را رو وانیزمان حساس؟ل نیدر آ کردیم دایپ

 ندخوانیکه نماز شب م یکسان گفتی...نماز شب را از پدرش آموخته بود ...پدرش م ستادیبعد از مدتها به نماز شب ا

را هم  نی...البته ا کنندیم یست که شب را به خواب سپر یاز کسان شتریدارند و رزقشان ب یتر ینوران یچهره 

که ممکن است از  یگرفته تا رزق مخلوقات و آرامش دنیباشد ..ازنفس کش یزیکه رزق ممکن است هر چ دانستیم

 کرد و آرزوکرد رزقش یکی شیدلش را با خدا ستادیکه اسلب شده باشد ...به نماز  یلیاز مخلوقات بنا به دال یبعض

بود را با  دهمدت دردلش تلمبار ش نیآرامش از دست رفته شان باشد...سر به سجده گذاشت و تمام آنچه را که ا

 تواندیدارد که م تیاز آب و نمک است چقدر قابل بیچند قطره اشک که ترک یگذاشت ...به راست انیدرم شیخدا

 ردکیم یحد سبک کند ....سرکه از سجده برداشت دلش آرام گرفته بود واحساس سبک نیانسان درمانده را تا ا کی

 به ذهن آرام گرفته اش فرستادیکه م ی...با هر ذکر صلوات دسجاده چمباتمه ز یبه دست پا حیگرفت و تسب ی...نفس
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 کیو درتار دیاز جاپر شیصلوات ها انیآن در م کی..آن . کیبگردد .... یمنطق یتا به دنبال راه حل دادیهم فرصت م

 شناختیبود که م ی...تنهاروانکاو و روان درمانگر یزد .....محراب ...محراب سرمد یو روشن سالن چشمانش برق

بود که ناخوداگاه نام محراب به  یحکمت دیترد ینداشت ...ب یشک چیکش آمد ..به خدا و معجزاتش ه شی...لبها

 ود..سرش را رو به آسمان گرفت و گفت زبانش آمده ب

 جون ممنونتم ... خدا

..انگار  دیلرزیم شیداشت که دست ها جانیاش رفت ..آنقدر ه یاش را جمع کرد و بالفاصله به سراغ گوش سجاده

 یرا از باال یگوش اطی...با احت زدیمحراب بال بال م یشب به دنبال شماره  یکیروز را از او گرفته بودند که در تار

 زد و زمزمه کرد  یدر خواب غلت یتخت برداشت ...کسر

 ساعته ؟  هی ییکجا

 عدم حضور او شده بود  یاش گرفت ...احتماال متوجه  خنده

 و زمزمه کرد  دیگونه اش را بوس آهسته

 بخواب ...من کار دارم تو

 آنکه چشمانش را باز کند گفت  یخواب آلود ب ییبا صدا یکسر

 .... ینصفه شب یرکار دا یچ

 کرد و نوازشگونه گفت  میاو تنظ یشانه ها یو مجدد پتورا رو دیکش یدست

 یچهره  یدل قربون صدقه  دودریاو کش شانیپر یموها یرو ی..بخواب ...بعد دستپرهینگو خوابت م یچی..هسیه

به مزاقش خوش آمده بود که پلکش را  ایاو گو یزد و به پهلو شد..نوازش ها یمجدد غلت یاو رفت ...کسر یمردانه 

 تو خونه  یراه افتاد یشببخواب ...صبح که ازت نگرفتن نصفه  ریباز کرد وگفت ...بگ مهین

شده بود و  یینوازش کوچک هوا نیهم نثارش کرد ...با هم یجنبه ا یدر دل ب دویاش گرفت ..منظورش را فهم خنده

 گذردیآنقدر باهوش بود که بفهمد که چه در سر شوهرش مهوس در آغوش گرفتن او به سرش زده بود ....

دش تا به خو  دندیچیکمراو پ کردندودوراو فرزترعمل  یمردانه  یعقب بکشد که ناغافل دستها رکانهی.درصددبرآمدز

 شد.. ریحصار تن او اس انیشد و م دهیتخت کش یبجنبد رو



 سنگ صبور

 
452 

 

 التماس گونه  لب زد یآهسته ا یباصدا

 بذار برم کارم واجبه  ادی..خوابم نم. کنمیخواهش م یکسر

 گرفت و گفت   یگردن او فرو برد و از عطر تنش نفس یسرش را در گود یکسر

 ... ادیدر نم کتمیج یخوابیم یریگی...میبش مهیجر دیبا یکرد خوابمی؟حاال که ب کجا

 زد  ناله

 ...گهیساعته برگردم سرجام ...بذاربرم د مین دمی...قول م یخدا کسر تورو

 گفت  زدیاز خنده در آن موج م یبیگرفته که ترک ییبا صدا یکسر

 .راه نداره اصال و ابدا هیثان میساعت ..چه خبره؟ ..تو بگو ن می...ناوووو

 سست شد و بغ کرده گفت  کردیکه تا ان لحظه تقال گونه در آغوش او حرکت م شیشد ...دست و پا پکر

  یبد یلیخ

 گرد شده زل زد به او  یماندرجاباال آمد و با چش  یکسر سر

 ؟یبود بامن

 و گفت  دیبرچ لب

 اوهوم

  یکنیکه به خاطرش منو بده م هیچه کار مهم نیا

 چشم نازک کرد و گفت  پشت

 کن تا بگم  ولم

 شد به او  رهیگفت و خ ینچ سرتقانه ا یکسر

 و گفت  دی...چهره درهم کش وارفت
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 کنم  دایمحراب پ یشماره  خواستمی...م گمیبابا م باشه

او  یبه دنبال شماره  یچرا همسرش نصفه شب نکهیا یول شناختیدر هم شد ...محراب را م یبه آن یکسر یها اخم

 نبود  ندیخوشا شیبرا یلیبود خ

 بشه؟ یچ که

 یو انگشت رو اوردیرا تحت کنترل خودش در ب طیشرا تیکرد با درا یاو باخبر بود ...سع یها تیکه از حساس پگاه

 او نگذارد  یها تیحساس

 انایکه روان درمان گره ...فکر کنم بتونه به خوب شدن حال ک یدونیبا محراب صحبت کنم ...م انایدر مورد ک خوامیم

 کمک کنه 

  دیپرس یشتریو بادقت ب زشدیر یکسر یها چشم

  یبهش زنگ بزن یخوایم یشب  نصفه

 وبه شدت حسود را قاب گرفت  یرتیمرد غ نیرا باال برد و صورت ا شیلبخند به لب دستها پگاه

 جانیه نقدریمحراب افتادم ..آ ادی هویبکنم که  انایک یبرا تونمیکار م یچ کردمی...داشتم با خودم فکر م زمیعز نه

  نینه ...هم ایشمارشو هنوز دارم  نمیبب خواستمیزده بودم که م

 جمع شد و متفکر نگاه از او گرفت  یکسر یها لب

 نه؟ ای یداشت

 فرصت استفاده کرد و گفت  از

 یکه ....فورا دستور خواب صادر کرد نمیبب ینذاشت

 کردو گفت  زیخنده اش را خورد و چشم ر یکسر

 شوهرش باشه عیمط دیبا زن

 به خنده کش آمد  شیلبها
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 نجامیکه االن ا نهیهم ی...برا دونمیم

 یاو مد یو گرنه  نم دمتیزور کش به

 کردم  یشونه خال رشیاز ز یخواسته داشت ی..ک یکنیم یانصاف یب یداز

  یگردیاگه بخواب دنبال شماره محراب نم یعنی 

  نه

 ی شهینکرده بود ...هم یشانه خال فشیوظا ریوقت از ز چیشکوفا شدن داد ..حق با پگاه بود ...ه یخنده اش اجازه  به

درمقابل بهت همسرش خودش را کنار  دویاو را بوس یآورد و گونه  نییخدا هم حرف گوش کن بود...سرش را پا

 و قلدرمابانه گفت  دیکش

 یبر یتونی...م یآزاد

 یساعدش را رو یو بلند شد ...کسر دیکش رونیخودش را ب اطیدستانش که شل شد پگاه مشتاقانه و با احت حصار

 گذاشت و گفت  یشانیپ

 برهی...خوابم نم ایکارت انجام بده ب زود

 سر او از اتاق خارج شد  یاز باال لید و با برداشتن موبادا لشیتحو یآهسته ا ی باشه

 

  

را بار  امیدادو پ لیموبا یاش را به صفحه  دهیمبل ولو شد ..نگاه ترس نیدم دست تر یاز زانوانش رفت و رو رمق

 یاش به شدت قو یریتصو یداشت ...حافظه  امیناشناس پ یماه بازهم از همان شماره  کیمرور کرد ...بعد از  گرید

غالب شد  فشیداده بود ..لرز به تن وبدن ظر یاهم شماره را در ذهنش ج دنید کباریو با همان  کردیعمل م

 نوشته بود  شی....برا

..اما من برخالف تو دلم برات تنگ  یدیو حالم نپرس یوفا بود ی...هرچند ب یقبل من شناخت یهمون دفعه  دونمیم

..چون  یایکه م دونمی.....م یبشنو دیهست که با ییحرفا هیتما ..تنها و بدون مزاحم ......ح نمتیبب دیشده ....با
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 یزندگ یدار یبا ک ی....فکرکنم برات مهم باشه بدون شهیو شوهرت م یبگم مربوط به زندگ خوامیکه م ییحرفا

 ... یکنیم

  کنمیساعت قرار برات ارسال م روز

وسط سر  زیم یرا رو یراهم نداشت ....گوش  لیبسته بود و توان نگه داشتن موبا خیاز ترس و اضطراب  شیدستها

 امیکند که پ دایمحراب را پ یافتاده بود ...آمده بود شماره  ریگ یدو دستش گرفت ....در برزخ بد نیداد و سرش را ب

ود ب انایک یماریب ریمدت آنقدر درگ نیآمده بود ...در طول ا غشماه باز به سرا کیبود ...بعد از گذشت  دهیرا د مانیپ

 شده اش را فرو داد و نیگرم شده بود که به طور کل او را فراموش کرده بود ...نفس سنگ شیو سرش به اتفاقات زندگ

 یبه کسر انیسرش را خم کرد و به اتاق خواب اشاره وار نگاه کرد ...مطمئن نبود جر یفرستاد ...کم رونیبا صدا ب

 ریرا آنچنان محکم ز نشیریبست و لب ز نیرا سنگ شیکند ...پلک ها افتیاز جانب او در یبو واکنش خو دیبگو

اش  یبه جانش افتاده بود ..ترس از دست دادن زندگ یدندان گرفت که طعم خون را در دهانش حس کرد ....حس بد

ه قبل نسبت ب یکه افتاده بود بازهم کسر یوجود اتفاقات ا...ب گرفتیبه خودش م ینرمال لیکه تازه داشت شکل و شما

اش سوار بود و  یخشمش داشت ..خودش هم مسلط تر از قبل بر زندگ یرو یشتریو کنترل ب شدیم یکم تر عصب

 .. دادیو به خانواده آرامش م کردیاو بود که اوضاع را کنترل م یبحران طیشرا نیدر ا یحت

و به مغزش فرصت  دیخوابیم دی...با دیسمت اتاق خواب کشرا  نشیسنگ یو گام ها ستادیپا ا یرو یسخت به

ا پتو ر یو گوشه  دیتخت خز یموجود داشته باشد ...رو عینسبت به وقا یتا بتواند پردازش بهتر دادیاستراحت م

پتو مچاله  ریتکه شده بود ...خودش را ز هودم و باز دمش تک دیلرزیتنش م اریاخت ی...ب دیزده اش کش خیتن  یرو

ونه اعتراض گ شی....دندان ها دیلرزیم شتریب شدیدر خودش مچاله م شتری...هرچه ب دیکرد بلکه بر لرز تنش فائق آ

بلند شد ...ترس کار خودش را کرده بود و کنترل  زشانیجلق جلق ر یبه افت قند خون او واکنش نشان دادند و صدا

که تمام بدنش را فرا  یخواب لذت بخش انیشده بود م نیوابش سنگکه تازه خ یشده بود ....کسر جاز دست او خار

...پتو را کنار زد و  دیو سمت او چرخ دیکه به خودش زد از جاپر یبیاو شد و با نه یقراریب یگرفته بود متوجه 

اش نشسته بود ....شانه  یشانیبر پ رقع زیر یکرده بود و دانه ها خیاو گذاشت ...تنش  انیعر یبازو یدستش را رو

شد ...او را در بر گرفت و ضربه  رهیاش خ دهیرنگ پر یاش را گرفت و او را سمت خود چرخاند و بهت زده به چهره 

 به صورتش زد  یا

 ...نمی....پگاه جواب بده بب هویشد  ی....چ زمیپگاه؟عز
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آمد  یم رونیب شیدندان ها یاز ال یتشد جمالت مقطع او بود که به سخ بشیمکالمه نص نیکه از ا یجواب تنها

 ....سرده ....سردمه ...

بود ...عرق سرد کرده بود ...با  خی...سردش بود ....سردش بود ...تنش  دیپر نییو از تخت پا دیچیرا دور تن او پ پتو

 یعسل یرا رو وانیسر او حاضر شد ...ل یدرست کرد وبا ال یآب قند وانیافکار خودش را به آشپزخانه رساند و ل نیا

را مقابل دهان برد و کمکش کرد تا ذره ذره آب  وانی...ل دیشگذاشت و خودش کنار تخت نشست و او را در آغوش ک

به  یآب تکان سخت یو به علت سرد شدیم ریلبش سراز یاز گوشه  یمقدار خوردیکه م یقند را بخورد ...هر جرعه ا

و از  دیسرش را پس کش دیکه رس وانیل مهیدر آغوش بکشد ...ن شتریاو را ب یکسر شدیوموجب م دادیتنش م

 را کنار گذاشت  وانیل یباز زد ...کسر رخوردن س

خودش در آغوش   شتریتن شوهرش موجب شد ب یو بغلش کرد ....گرما دیتخت خواباند و کنارش دراز کش یرا رو او

تا از  دادیکمر او سر م ینوازشگر دستش را رو ی....کسر ردیگرم شدنش کمک بگ یتن او برا یاو حل کندو ازگرما

آهسته آهسته تنش گرم شد و لرزش بدنش فرو  دبع قهیشده بهتر بتواند  او را گرم کند ..چند دق جادیاصطکاک ا

 یکسر یافتاد ....دستها شیبه جانش نشست و خواب به جان پلک ها یکیگرما و نزد نیاز ا ینیرینشست ...حس ش

 او بلند شد  فیضع یهمچنان در حال نواز ش او بود که صدا

  دیخوش عطر او چسباند و پرس یاش را به موها چانه

 یشد بهتر

 و گفت  دیکش ینفس راحت پگاه

 ..ممنون  خوبم

 سر اوزد و گفت  یرو یبوسه ا کسرس

 بود ...قندت افتاده بود دختر خوب  یعوارض شب زنده دار نمی...ا بخواب

 زد  شیاو فشرد وصدا ی نهیازقبل به س شتریرا ب سرش

 ؟ یکسر

 دیسرش کش ینوازشگر دست رو یکسر
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  جانم؟

  کرذمیکار م یاگه تو رو نداشتم چ من

 محروم بود  دنشیکه پگاه از د یزد ...لبخند یبهار یگل ها ییبایبه ز یلبخند یکسر

  یداشت خدارو

  یذاریبگم ...م یزیچ هی خوامیم

 گفت  طنتیبا ش یکسر

 ؟ ادینم خوابت

 حرف بزنم .. دی...با نه

 به خنده گفت  ختهیآم یلحن با

 خب بگو یلیخ

..از افکارش قبل از ازدواج با  شدیم زاریاز خودش ب یکه گاه کردیم یو دلگرم تیمرد آنقدر احساس امن نیا درکنار

بار هم که شده زبان  کی یبرا استخویبه سوئ استفاده بوده است ...دلش م ختهیآم دیشا کردیکه فکر م یاو و حس

 حس گس و تلخ نجات دهد   نیباز کند و خودش را از ا

بهت داشتم...  یحس خوب هی یعنینه ... ایدوستت دارم  دونستمیبهت بله بدم ....نم خواستمی....من ..اولش که م من

بهش اعتماد کرد  شهیکه م یهست یتو تنها مرد کردمیفکر م نیهم یبرا گذشتیبهم سخت م یلیاون روزا خ یول

 گمیبعدش عاشقت شدم ...خداشاهده دارم راست م ی...اولش فقط بهت پناه آوردم ول

 گرمه ومردانه گفت  یبا صدا یکسر

 نکن تی...خودتو اذدونمیم

 راحت و خونسرد جمله اش را به زبان آورد بود  چقدر

 او جدا کرد  ی نهیسرش را از س متعجب



 سنگ صبور

 
458 

 

 ؟یدونیم

 چسباند و گفت  نهیراو را به سبا دست س یکسر

ر بود ...فک یجلو برام کاف یو اومد یقدر که اعتماد کرد نی..هم یسخت عاشقم بش طیتوقع نداشتم تو اون شرا منم

 ... تیزندگ اینه جسمت  خوامیتو ذهنت م کتیگوشه کوچ هیکنم قبال هم گفتم که 

 ؟ یگیم یجد یدار نارویا

 شد  نییاش باال و پا نهیکرد که س یکوتاه ی خنده

 یلتو هم دختر عاق دونستمیتو رو درک نکنم ...م طیشرا ای افتمیدختر ....مگه بچه بودم که دنبال هوسم ب هیچ دروغم

جلو ازت توقع  یایم یو نشناخته  دار دهیکه اگه ند دادمیبهت حق م نیهم ی...برا یریگینم یالک میتصم یهست

 نکنم  یعاشق

 ... یکسر یخوب یلیخ تو

  دونمیم

 لب دختر هم به خنده باز شد  باالخره

 گفت  یکسر

 شهیبکنم ....م یاعتراف هیمنم  بذار

 گفت  یول دیزن لرز دل

  بگو

چطور با عشق به مجروج کمک  دمید یتصادف وقت ی...تو صحنه  یتو من عاشقت شدم ....همون روز بارون برعکس

بامزه شده بود ...آب از  افتیچقدر ق  یدونی....خودت نم یشستبه دلم ن یکنیم تیریتصادف مد یو صحنه  یکنیم

 زیر چاز ه شتری...سماجتت ب یبازم دست بردار نبود یبود ول دهیو تمام لباسات به تنت چسب ختیریسرو صورتت م

 کرد .... رمیدرگ یا گهید

 او زد     ی نهیبه س یآروم یمعترض ضربه  پگاه
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 ؟... یشده بود یرفته خودت چه شکل ادتی نکهیا مثل

 باخنده گفت  یکسر

 بودم .. دهی... مصداق بارز موش آب کش دونمیم

صحبت عاشقنه را نداشت  نیکدام قصد کوتاه کردن ا چی...حرفشان گل انداخته بود و هدندیباهم خند هردو

 شد و به خواب رفت ....  نیسنگ شیپلک ها یک دی...نفهم

در خواب  شی...چشم ها دیاو باال کش یشانه  یو پتو را تا رو دیکش رونیاو ب رکمریدستش را از ز یبه آرام یکسر

 و از اتاق خارج شد ...  دیرا بوس شی...خم شد و چشمها کردیسخت م شیآنقدر ناز بود که دل کندن از آنهارا برا

 

 

 

ه کرد دایمحراب را پ یرفته بود بپرسد شماره  ادشیبه تاسف تکان داد ... ی...سر زدیبه چشم م زیم یرو لشیموبا

را که از خودش  یو عکس تمام قد دیصفحه اش کش یرو یبرداشت ...دست زیم یرا از رو ینه..خم شد گوش ایاست 

همسرش بود ....لبخند  یبخش صفحه  نتیعکس ز نیوقت بود ا یلیصفحه بود را با لذت نگاه کرد ...خ یرو

 دیکاویرمز نداشت ...چشمانش صفحه را م لشیم که موباخدا ه ی شهی..هم دیصفحه کش یرو یزد و دست ینیدلنش

 شد ... زیصفحه ر یباال شیکه چشم ها

گرد شد ....سرش با  یقبل یمتن ارسال دنیرا باز کرد و چشمان به رنگ شبش از د امیخوانده نشده ....پ امیپ کی

 مقابل چشمانش شیپ یساعت ریخوابده بود را نگاه کرد...تمام تصاو یواورا که به آرام دیشتاب سمت اتاق خواب چرخ

 یکرد....خشم سراسر وجودش را گرفت و گوش دایرا پ بودکه به جان او افتاده  یرژه رفت و علت آن همه ضعف و لرز

 انگشتانش فشرد انیرا م

 

ز او را ا یزیچ شیفرد زندگ نیزتریعز کهنیرا حاضر بود تحمل کند اال ا یزیبود ...هرچ زاریبه شدت ب یاز پنهان کار 

را  انیکند و و اورا وادار کند تا تمام جر دارشیب خواستیو درب و داغون بود ..دلش نم بیپنهان کند ...حالش غر
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چند قدم آن طرف تر  دانستی..پگاه درخواب ناز بود و نم دیدیو عکس العمل او را م کردیصبر م دی...با دیبگو

 شوهرش چه در سر دارد ..

 ی..بدن سست و ب دادیاتاق را روشن کرده بود و خبر از آمدن روز م یاثر بود اما فضا یآفتاب هرچند کم و ب نور

ند صبحانه آماده ک شیبار نتوانسته بود برا نیاول یرفته بود و او برا ی...کسر دیکش نییجانش را با درد از تخت پا

شب قبل اگر  یخاطره  ادویرا مالش داد ... شید و بازو هایگرم شدن خودش را در آغوش کش یگرفت و برا یس....نف

 ایبه خوردن نداشت ..گو لیمهمان کرد ....م شیرا به لبها ینیریش یخنده  گرفتیرا فاکتور م یلعنت امیآن پ انیجر

 نهما یبه دست و صورتش زد و رو یبود ..آب ختهیبدنش را به هم ر ستمیافت قند کار خودش را کرده بود و تمام س

 کیو رو کرد ...به خاطر داشت که  ریمحراب آن را ز یرا برداشت و به دنبال شماره  لشیولو شد ...موبا یشبیمبل د

ا ر یدکتر سرمد ینداشت ..شماره  ینه ...چاره ا ایکرده بود  وشینداشت که س ادی یبار شماره را از او گرفته بود ول

داد و  حیتوض شیرا برا انایک انیآفاق نرفته بود جر دارید یبرا بود یمدت نکهیو خجالت از ا یشرمندگ یگرفت و باکل

 با خودش صحبت کند میمحراب را داشته باشد و مستق یدر آخر تقاضا کرد تا شماره 

با او داشته  یحضور یان مالقاتداد و خواهش کرد در صورت امک حیپشت تلفن به محراب توض دیآنچه را که با تمام

استقبال کرد تماس را که قطع  شنهادشیرا هم با خودش ببرد ..محراب با آغوش باز از پ انایمالقات ک نیباشد و در ا

 را یکسر یرا روشن کرد و شماره  یکتر ریشد و ز خانهبهتر شده بود ...تلفن به دست وارد آشپز یکرد حالش کم

ممکن است سرش گرم کار باشد خودش را مشغول کار کرد ...در  نکهیا یند و به هواپاسخ ما یگرفت...تماسش ب

هم تماس  نایبا م دیآن هم سر وقت قرار داشت ..با شیو دادن داروها انایبه اوضاع و احوال ک یدگیرس شیبرنامه ها

 شانیو احمد پابه پا نایبود و بعد از آن م یبستر انایکه ک ی..مدت دیپرسیهم از او م یبعد از چند روز حال و گرفتیم

 دادینداشت و احتمال م  ناخبریبود که از م ینگذاشته بودند ...دو روز شانیو خانه آمده بودند و تنها مارستانیدر ب

 اش باشد ... هیجهز دیخر ریدرگ

 

 

ت نظر داش ریتارش را زصبح رف یبلند شد ..احمد که از ابتدا زیو از پشت م دیبه صورتش کش یکالفه دست یکسر

که پشت به او و  ییخاراند و به او یرام شیخودکارش کنار ابرو یکه با گو شه  یداد و درحال یاش را به صندل هیتک

 بود گفت  ستادهیروبه پنجره ا

 شده؟  یزیچ
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 بود  رهیخ شیپا ریز ابانیکتش را باال داده بود و دست به کمربه خ یبا دودست گوشه ها یکسر

 نشه  یزیچ نمیبعد ازا دوارمیگفت و ادامه داد ....فعال نه ..ام یظیغل یجواب احمد نه  در

 ادامه داد یبا لحن کنجکاو و دلسورانه ا احمد

 یاوردیرو از تنت در ن یاون کت کوفت یکله تو خودت بود ...حت هی ی..از صبح که اومد یحرف بزن یخواینم

 صم کن شده خال ی..بگو چ یام کرد ونهی...پسرد

جواب باز نشده بود که  یگرفت ..هنوز دهانش برا یکم یلبش انحنا یسمتش زد وگوشه  یچرخ مین یکسر

و با عجله جواب  دیکش رونیب بشیرا از ج یهمراهش زنگ خورد و او را از جواب باز داشت ...هول زده گوش

 مخاطبش را داد

 یبرا یو سر دیکش ی...احمد پوف کالفه ا گرددیبگو سجاد ...باعجله سمت در رفت و به احمد اشاره کرد که برم الو

بار  نیرا گرفت ....ا نایم یبرداشت و شماره  زیرا از کنار م یخودش و او تکان داد ....کالفه گوش یروزگار آشفته 

جرو بحث ساده دوروز بود با او قهر کرده بود و  کی...سر  ماندیجواب م یو ب گرفتیاو را م یبود که شماره  یچندم

 دشویکه م یقیآنهابزند و به هر طر یبه خانه  یداشت امروز بعد از کار سر می...تصم دادیرا هم نم شیجواب تلفن ها

د از بع ی...چند بار ماندیو شب را کنار خودش م آوردیخودش م یهم او راباخود به خانه  دیکند ..شا یرفع دلخور

 یمزه  کهیهردونفرشان رقم زده بود ..طور یرا برا یخوب یبه خانه اش رفته بود و شب دونفره  نایسفر شمال م

جبور م گریتا د اندازدیگرفته بود زودتر مراسم ازدواجشان راه ب میو تصم رفتینم رونیدندانش ب ریاز ز شینیریش

  دیلب غر ریرا با حرص قطع کرد و ز خشپاس ی...تماس بندیبب هینباشد همسرش را به صورت نس

 لجباز  ی دختره

  دیرا برانداز کرد و پرس شیدرهم وارد شد ..احمد سرتا پا یبا چهره ا یکسر

 گهیسجاد همون جناب سرگرد خودمونه د نیا

 نشست و گفت  زشیپشت م یکسر

 ..خودشه آره

  دیرک پرس احمد
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 سراغ سجاد؟  یرفت یچ ی...برا؟بگویشده کسر یچ

 نگاه نگرانش را به او داد و گفت  یکسر

 .... یچیکه فعال ه گفتم

  کنمیم یفضول تیکمتر تو زندگ دونمیخودمو م فینامحرم شدم و خبر ندارم ...بگو خجالت نکش ..حداقل تکل یک از

 رفت و گفت شیبرا یچشم غره ا یکسر

 ..خوبه کنمیکه خبرت م ینفر نیلافتاد تو او ی...هر وقت اتفاق خاص یفهمیم ستین یچینزن ...ه خودیب حرف

 را از هم باز کرد و گفت  شیدلخور دستها احمد

..وگرنه دست به  گهیمن بدونم د ستیالزم ن دیداداش ...شا ستین یخسروان دانند ..اصرار شیمملکت خو صالح

 / یشدیدامن سجاد نم

 یدوستش حال نیبه ا دی...چطور با دیکش یاحمد را کم داشت ...پوف کالفه ا یفقط دلخور یهمه گرفتار نیا نیب

ند بل زشی...از پشت م افتدیکه هرگز اتفاق ن کردیاست ...هرچند در دل دعا م افتادهین یکه هنوز اتفاق خاص کردیم

 .گرفت . دیدر لبتاب مقابلش فروبرد و آمدنش را ند ارفتن او سرش ر شیبه پ تیاهم یشد و سمت او رفت ...احمد ب

 صورت او خم شد .... یکرد و رو لیحا زیم ینشاند ..دو دستش را رو شیلب ها یرو یزورک یلبخند کسرس

 دونمیاعتمادم ...بفهم ....فقط هنوز خودمم نم یدارم نه به تو ب ی...نه پنهان کار ستین یعنی ستین یزیچ گمیم یوقت

 بشه  یقراره چ

 کرد و گفت  دایسمت باال انحنا پ یلبش کم یاحمد باال آمد ..انگار قانع شده بود ...گوشه  سر

 ... دمیمفهم یگفتیکه م زمی...ا ز همون پشت م یکن میتا حال یایب نجاینبود تا ا ازین

  یرفتیرو مخم راه نم یکه با دلخور یدیفهمید...اگه م دنه

 کرد شتریلبش را ب یانحنا احمد

 به اوضاعشون همه مثل خودم خرا کنمیمدام فکر م ستی...نه که حالم خوب ن شرمنده
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 درهم شد  یکسر یابروها

 ست؟یچرا حالت خوب ن گهید تو

 زد و گفت  یاش را به صندل هیپرنفس تک احمد

 تهخیر ی...کال اوضام ب دهیبو برده باهام قهر کرده و جواب تلفنم نم نایبرگشته ...م الی....سه یشدم کسر چارهیب

 کار کنم  یچ دونمی..نم یکسر

افتاده بود ...اوضاع  یدور بد شانس یتنها روز گار او نبود که رو ایکش دار ودر سکوت نگاهش کرد ...گو یا هیثان چند

 از او نداشت یو احوال دوستش هم دسته کم

  دیپرس متفکر

 ؟یاومدنش بش ریتو درگ دیبه تو چه مربوطه؟چرا با الیسه

 پرت کرد  زیم یرا جمع کرد و خودکارش را رو شیلبها احمد

و خانواده اش طردش کردن ...با من تماس گرفت بلکه رو حساب  ختهیبهم ر شیوهرش جدا شده ...اوضاع مالش از

 و خودت زنمیزن حرف م هیکه دارم با  دیکنار دستم بود و فهم نایبکنم ....عهد م یبتونم براش کار یقبل یرابطه 

بزنه  مترسی...م یفهمیم یکسر زنهی...دلم شور م ینتلع دهی...دو روز جواب تلفنم نم یشو بدون هیفکر کنم بق گهید

 و بکش کنار  یهمه چ ریز

 نشست  یلب کسر یرو یمحو ی خنده

 ستیکه ن یمگه ...زنته ..الک هیشوخ

 زنمیبرگشته من پسش م الی..حتما االن باخودش فکرکرده سه خوامشیچقدر م فهمهیبه اون زبون نفهم بگو که ن نویا

 افتهیپس ن رهیبگ شیدست پ خوادی...م

 او زد  یبه بازو یدستش دراز کرد و ضربه ا یکسر

  یگیچرت م یپسر ....پاشو که دار پاشو

  زنمیسروقتش به زورم که شده باهاش حرف م رمیام کرده ..امروز م وونهید الی...فکرو خ دونمیم
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 کنهیقبول م یبد حی..صادقانه براش توض هیدختر دلرحم نای...م یکنیکارو م نیبهتر

 دوارمیام

 گریهماز طرف د انایک یها ید ...بدقلق دایطرف حرصش م کیاز  نایو دستگاه خاموش م یکسر ی....جواب ندادن ها

ف و التماس تنگ حر هیمحراب بروند ..انقدر گر شیمشاوره پ یرفته بود نتوانسته بود قانعش کندکه برا ی...از هر راه

را داشته  شیسفارش کرده بود هوا ایراداده بود و به پر شیتاداروهایانداخته بود که کالفه اش کرده بود ..نها شیها

 محراب ارسال کرد  یبرا یامیو کالفه پ ستادیباشد ...کنار کانتر ا

  ریدکتر ..وقت به خ سالم

ممنون  رسهیبه نظرتون م یا گهیکنم ..اگر راهکار د یراض یحضور یمشاوره  یرا برا انایموفق نشدم ک متاسفانه

قبل  قهیچند دق یبرا دشیباز د نیارسال را زد و منتظر جواب محراب شد ...آخر ی...دکمه  دیکن مییراهنما شمیم

 تلخ شب ریتصاو کردیگوش به زنگ به صحفه نگاه م  هکند ...همانطور ک افتیجوابش را زود در دادیبود و احتمال م

 امیچه برسد به باز کردن پ دیترسیهم م  مانیپاز فکر  یقابل باور ری...به شکل غ شدیقبل هم در ذهنش مرور م

 یمورد خاص با کسر نی...نه جرات داشت در ا شیکرده بود برا جادیا یطیبد شرا یحادثه سازه شب قبلش ...لعنت

افکار درهم و  انیمبارزه با او بگذارد ....درم دانیقدم در م ییرا داشت که به تنها  نینه شجاعت ا وبزند  یحرف

را مرور کند ...هنوزهم ترس از اتفاق شب گذشته  شیجمله ها گرید کباریاو را باز کرد تا  امیپ اریاخت یبرهمش ب

از او افتاد تمام افکار شب قبل به  یدیجد امیکه چشمش به پ یانداخت... زمان یبه جانش م کردوهولیمضطربش م

آدرس محل و زمان  مانیساله خورد ..پصد  یگره  شینشست ..ابروها امیپ یمحو شد و تمام تمرکزش رو کبارهی

بود  دهیرا ند امیبود  ...چطور او پ یاول امیساعت بعد از پ میارسال کرده بود ...زمان ارسال هم ن شیمالقات را برا

را بست تا  شیشود ...چشم ها رهیها ذخ امیرا که هنوز باز نکرده است خودش درباکس پ یامیداشت پ نامکا یعنی...

کان ام نی...فقط ا ماندیرا خوانده بود مطمعنا درذهنش م امینبود ...اگر پ یجی...بدون شک آدم گ ردیتمرکز الزم را بگ

 یکرده باشد ....به ساعت قرار نگاه کرد ...مردک ب زاراده با یرا ب امیپ نایم ای یتماس با کسر نیوجود داشت که ح

ه ب ینیو توقع داشت که او هم حاضر شود ...دردلش توه کردیم میرار مالقات تنظ...ق دادیخودش ارد م یبرا تیشخص

 او کرد و لب زد 

  یعوض یکورخوند

کار  نیو هم  دلش به ا شناختیشوهرش را خوب م یاخالق اتیکار نبود ...هم خصوص نی...آدم ا رودیبود نم مطمعن

ش کال یدرغگو ی کهیپاش علف سبز بشه ...مرت ریمنتظر بمونه تا ز نقدرید ...باخودش گفت بذارا  داینم تیرضا
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خودش را به  دیبا دیای....تا جواب محراب ب انداختدورتادور سالن  یکانتر رها کرد و نگاه یهدف رو یرا ب ی..گوش

 هودهیدم بمتنفر بود خصوصا که مجبور بود وقت باارزشش را صرف فکر کردن به آ یکار ی...از ب کردیسرگرم م ینحو

رفت ...کتاب خواندن هم  شیاز کتاب ها یکیمطالعه سراغ  یبکند...از کانتر فاصله گرفت و به هوا مانیچون پ یا

را برداشت و  یکارنگ لیاثر رد یزندگ نیی...کتاب آکردیم یرا پاکساز هودهیوهم افکار ب کردیمتمرکز م اذهنش ر

هم کمک  ناایک یبه بهبود تواندیم دانستیکرده بود و م یبه او معرف ایکتاب را روانپزشک پر نیکاناپه نشست ...ا یرو

از کتاب ها ارزش چند بار خواندن را  یخواندن کرد ...بعض هبارچندم کتاب را باز کرد و از ابتدا شروع ب یکند ....برا

بکشد و  رونیکتاب ب یسبب شد سرش را از تو لشیموبا نگید نگید یدارد .....کم کم غرق در کتاب شدکه صدا

کلمات کتاب متمرکز شده  یوقفه رو یب یحرکت اضافه ا چیه یبود که ب یساعت کی.. اندازدیهم به ساعت ب ینگاه

 ایمحراب داشته باشد  یاز سو یجواب دادیوسط سالن گذاشت و بلند شد ..احتمال م زیم یرابست ورو کتاببود ...

هم  همانا و باال رفتن ضربان قلبش یده باشد ..برداشتن گوشارسال کر یامیپ شیبرا طیشرا یفشردگ لیبه دل یکسر

 همانا

 ایباش و سرساعت مقرر ب ی...پس دختر حرف گوش کن تیزندگ یمهمون ناخونده  شمیو م امیخودم م یاین اگه

 دیرا تهد شیشده بود و زندگ دایمرد از کجا سرو کله اش پ نیتاخورد ...ا نیزم یاز رمق رفت و همانجا رو شیزانوها

و از  ردیدمش را بگ شهیهم یبرا کباری...چرا شجاعت نداشت  کردیومدام انکارش م دیترسی...چرا از ااو م کردیم

فرو داد  یبود ....آب دهانش را به سخت زاریخو دش در مقابل او ب یهمه ضعف و ناتوان نیکند ...از ا رونیب شیزندگ

 انیشده اش به م یتازه باساز ی هیو روح ایپر یخودش نبود ..پا یه ...مسئل دانستیرا م شیچراها ی...جواب همه 

باز  شانیاسم به زندگ کیدر حد  یحت مانیپ یرا ندارد و اگر پا گرید یضربه  کیخواهرش تاب  دانستیبود ...م

ر که پشت س یو اتفاقات ایبه پر شیها ی...همه ضعف ها و ناتوتن ستیبه دوباره خوب شدن او ن ینیتضم گرید شود

 گشتیگذاشته بود برم

هم  دیمرد با نیرنگ به سر کرده بود ...در مقابل ا یمشک یو بامقنعه ا دهیبلند و پوش یمانتو کیخودش که آمد  به

داده بود که برود و  یدلدار یتر ..بهتر...به خودش کل دهیتر و پوش یتر ..جد ی....هرچه رسم کردیرفتار م نگونهیا

از حضور مجدد او ببرد  ییبو ایباز شود و پر شانیاو به زندگ یپا دادیاجازه م دیختم کند ...نبا شهیهم یقائله را برا

گفته  ایشد ...قبل از رفتن به پر نیاست نه او سوار ماش مانیاز همه بترسد پ شتریب دیکه با یکه کس دیام نی...با ا

را به  انایک ودهآس یبود پس با فکر لیتعط ایو پر..خوشبختانه پنجشنبه بود گرددیو برم رودیم یکار مهم یبودبرا

مرکز شهر بود ..آدرس را به  یشاپ ها یاز کاف یکیزد ...قرارشان ساعت سه در  رونیخواهرش سپرد و از خانه ب

 در حال رفت و آمدش داد... یو آدم ها ابانیآژانس داد و چشمش را به خ یراننده 
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 گفتیگرفت و وارد شد ...دروغ بود اگر م یقیشاپ کشاند ....مقابل در نفس عم ینامطمعنش را سمت کاف یها قدم

بود به حد مرگ ....ضربان قلبش هم که  دهیخوب است ...با خودش که تعارف نداشت ..ترس زیهمه چ ایاست  دهینترس

 کیبل هم از ق ینگاز نفس ت یریشگیپ یبسته بود و برا خیتمام تنش  یکوالک کرده بود ...از شدت استرس و نگران

 ینقطه  نیتر ییرا در انتها مانیو خندان پ هیکر یچرخاند و چهره یاش را استفاده کرده بود ...چشم یبار اسپر

شاند بک نجایکه توانسته بود او را تا ا کردیاحتماال احساس قدرت م ی...لعنت دیدونفره د زیم کیشاپ پشت  یکاف

سخت از  یلیرا که خ نشیسنگ یکند ...گام ها کسانشیبا خاک  نجایآنقدر قدرت داشت که هم شکا ی...ا

 یکش آمدن لب ها شتریشدن او برابر بود با ب کیکشاند ...هرقدم نزد زیرا سمت م کردیم یریجلوگ دنشانیلرز

 انمی...پ دیاو را کنار کش مقابل یگره کرد و باحرص صندل شتریرا که از ابتدا هم در هم بود را ب شی...اخم ها مانیپ

 ... کردینگاهش م صانهیداده بود و حر یاش را به صندل هیتک

  گفت یزیو بالحن هوس انگ دیجلو کش زیم یخودش را رو مانی...درعوض پ دیهم نشن یجواب شینداد و در ازا یسالم

 .... ییبایز یدیبه چه ل به

 و گفت  دیکوب زیم یرو بایرا تقر فشیکرده سرش را باال آورد و ک حرص

 یتحمل کردم که باز بختک شد اتی؟کم کثافت کار یدار یبرنم می...چرا دست از سر من و زندگ یکارم دار یچ

 م؟یرو زندگ یافتاد

 شده  نهیو دست به س دیخودش را عقب کش الیخ یب مانیپ

 ...چه خبره  یگارد گرفت دهینرس

 اکراه گفت  با

 برم  دیبگو ...کار دارم با حرفتو

  دیخند

 ؟ یدارام که  عجله
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 گهیو د رمیم شمیپام امنیباشه ... ی..البته اگه حرف یزنیحرفتو م ایتو رو فراهم کنم ... حیکه موجات تفر ومدمین

 ینیبیرنگمو نم

 به تمسخر گفت  مانیپ

 کن  دمیبعد تهد میکن ی...اجازه بده اول چاق سالمت یکرد دایپ ری...دل ش اوووهو

 نگاهش کرد  هیاندر سف عاقل

 نداره  تیبرام اهم یذره ا تیسالمت قطعا

 درهم شد  زیر مانیپ یها اخم

  زیاقوامت تو تبر دونمیچه م ای... یحال عموتو  بپرس یخواینم یحت

 زد  تلخند

 بمونن بهتره ... بهیندارن همون غر یا گهیکه جز زخم زبون  و قضاوت کار د یقوم

و نشد  شدیاز جانب اقوام م دیکه با یتیافتاد و حما ایپر یبود که برا یاز زخم زبون و قضاوت اتفاقات منظورش

هم خوب منظورش  مانیکند...پ تینامرد شکا نینتوانسته بود از ا یسخت تنها مانده بود که حت ی...آنقدر آن روز ها

  دیفهمیرا م

 دیظالمانه پرس 

 چطوره؟ یپر

 هم نشست  یبا حرص رو شیها دندان

 رباشه؟ این فتیرو به دهن کث ایپر اسم

 دختر عموم  یحاالم باز شد یمدت زنم بود هی...مثل تو که  ستیمگه دختر عموم ن چرا

 محکم و صدادار شده بود  شیها نفس
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سفره نشستم  هیباتو سر  نکهیاز ا خورهیتو اون سرت فرو کن ....حالم بهم م نوی..ا میباهم ندار ینسبت چیه ما

 ...یفهمی..م

 ی...متوجه که هست یریتند م یدار

  رمیم شمیپام یحرف بزن یادی..ز یکن دیمن تهد یحق ندار تو

 بگم ؟ خواستمیم یچ یبشنو خوادیدلت نم انگار

 کرد  رشیاز پشت سر غافل گ ییمردانه و آشنا یجواب دادن که صدا یباز شد برا دهانش

 .... خوامیاتفاقا م چرا

 

.تمام تنش از  ختندیسرش ر یبود که رو یخیهمان سطل آب  قایدق یکسر یسرتاسر وجودش را گرفت ...صدا ترس

...از  ستادیا زیگذاشت و مقابل م شیپ یقدم یمنجمد شد و قدرت حرکت را از او سلب کرد ..کسر شیصدا یسرما

ده خشک ش یگرفت و به مجسمه  مانیپپلکش نبض گرفته بود..نگاه وحشتناکش را از  ریو ز دیبارینگاهش خون م

 یاز آن خارج نشد ...دندان ها یصدا چیبهم خوردو ه یچند بار یپگاه در بهت و ناباور یهمسرش داد ...لب ها ی

 نیماش چییباز کرد و سو زیم یو مشتش را رو دیجلو کش زیم یخودش را رو یهم نشست ..کم یاز خشم رو یکسر

 ...امیتا ب نیبش نیاشگذاشت ....برو تو م زیم یرا رو

 شیپا یرو یرا برداشت ....به سخت چییو الزم الجرا گفته بود ...دست لزرانش را باال آورد و سو یراش دستو جمله

با سر اشاره کرد که برود و او  یتعادلش را از دست بدهد...کسر دادیهر آن احتمال م دویلرزی..تمام تنش مستادیا

 طیاز آن مح یزده اش را به کند خیگرفت و تن  شیاو را در پ یاشاره  ریحرف گوش کن مس یمانند دختر بچه ا

را  داخل یا شهیاز در ش گرین پارک شده بود ...برگشت و بار د ابایدرست آن دست خ یکسر نی....ماش دیکش رونیب

 شده بود ؟ شیدایو از کجا پ ینشسته بود ...ک یصندل یاو رو یجا یبار کسر نینگاه کرد ..ا

داد  دنیبار یاجازه  شیپرت کرد و به اشک ها نیعبور کرد ....خودش  راداخل ماش بود که از ذهنش یتنها سوال نیا

 اهیداد و به بخت س هیتک یصندل ی.....سرش را به پشت شیکم از خط و نشان نداشت برا یدم آخر ی...نگاه کسر

همه اتفاق آن هم در عرض  نی...ا کردیم بودن یخودش ضجه زد....ذهنش به طور کل مختل شده بود و احساس ته

 دیکش رونیاش را ب یبرد و اسپر فشیدست داخل ک شیها هیگر انیبود ...م یاز پا در آوردنش کاف یچند ساعت برا
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داشبورد  یرا رو یبردارد .....اسپر یآمده نفسش هم سر ناسازگار شیرا کم داشت که با اوضاع پ نی.....فقط هم

 نیاش از ا نهیوجب جا چال کرده بود ...س کی نی..چقدر درد ناگفته در ااش گذاشت . نهیس یانداخت و دست رو

 ردکیچال م شیها یو خودش را باتمام بدبخت مردیکاش م یدرد گرفته بود ..ا یدر پ یپ یها یو نگران یهمه بدشانس

را با قطرات درشت اشک  شیرا با درد بست و گونه ها شی...چشم ها شدیاو پاک م بتیاز وجود پر مص اهمیدن دی...شا

 کرد ... یاریآب

 ی.....رگها شی...نگاهش ...نفس ها دیچرخ یسمت کسر دهیترس دویباز شد و باضرب بسته شد ...از جاپر نیماش در

 ....دادیبودن حالش م یگردنش خبر از طوفان  یبرجسته شده 

 باز کرد و ملتمسانه گفت لب

 ...کس

 نشست ینیب یرو هیاز ثان یدر کسر یکسر یاشاره  انگشت

 نگو .... یچی...ه سسسیه 

 را باز کرد و در راهنشیپ ییباال یاز شدت خشم دکمه  یو به جان پوست لبش افتاد ..کسر دیکش نییرا پا نگاهش

 گفت  یزد و اه بلند نیبه فرمان ماش یبا دست ضربه ا دادیم هیکه سرش را به پشت تک یحال

نگاهش کرد و با  یچشم ریز ی...کسر دیچسب نیاو در خودش مچاله شد و به در ماش کیریستیه یترس رفتارها از

 شماره گرفت ... عیسر لشیموبا

 سجاد .... الو

 سکوت برقرار شد و دوباره گفت  یاش با خودت ؟اندک هیتخت ..؟باشه پس بق المیهست ...؟خ حواست

 ...فعال  میزنیراجع بهش حرف م حاال

 شدیم جادیکه ا یاعتراض گونه ا یداشبورد پرت کرد ...تمام صداها یر ا با اعتراض رو یشرا قطع کرد و گو تماس

شتاب گرفت ونفس زن را بند آورد  ییبا سرعت باال نی.... ماش ختیریو گوشت تنش را م کردیبند دل زن را پاره م

قفسه  یدست به کار شده بود و استخوان ها شقلب شیچشمها یکاریبود و در زمان ب دهیاشکش خشک ی...چشمه 
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 نفس کباریکه هر چند لحظه  یاش را هدف گرفته بود ....نه جرات اعتراض داشت و قدرت نگاه کردن به مرد نهیس ی

 .. دیکوبیم شیپا یو دست راستش را با حرص رو دیکشیم قیعم

 

از جاکنده شد و به  چارهی..قلب زن ب دیکوب شدو در را بهم ادهیپارک کرد و به سرعت پ نگیرا د اخل پارک نیماش

شد اما  ادهی...پ دیرا کش شیرحمانه بازو یرا دور زد و در سمت او را باز کرد و ب نیماش ی...کسر دیاش چسب یصندل

و تلو ....تل دیو او را دنبال خود کش دیدر رابه شدت کوب یشود ...کسر نی..کم مانده بود بازانو نقش زم یشدن ادهیچه پ

رافشار داد  یو دکمه  ستادینظم دهد ...مقابل آسانسور ا شیشد تا توانست به گام ها دهیخوران دنبالش کش

را  نشیآمد ..نگاه خشمگ یم رونیزن با خساست و ترس ب یبود نفس ها یمرد تند و عصب ی..هرچقدر نفس ها

 اننشیب ی..جنگ نابرابر دیکشین او را به آتش  منگاهش ت یکرده بود و وداغ میاو تنظ دهیصورت ترس یودرست ر

 دنیمرد را داشت و نه نفوذ نگاه و کالمش را ...با رس یلحاظ برابر نبودند ..نه زور بازو چیراه افتاده بود ..از ه

را  شیبازو یخردشدن استخوان ها یکرد صدایاو وارد کرد و داخل هلش داد ..حس م یبه بازو یآسانسورفشار

او را تا اتاق خواب  شیشکل وارد خانه شدند و بدون رها کردن بازو نیزدن نداشت ...به هم کیجرات ج اما شنودیم

 یبه آن وارد کرد ...جا یدردناکش نشست و فشار آرام یبازو یاراده رو یکرد ...دستش ب شیکشاند ووسط اتاق رها

 بود...نگاه نمناکش ستادهیسرش ا یباال یزخم ریحق به جانب و دست به کمر مثل ش ی...کسر نبود هیاعتراض و گال

 را با ترس باال آورد و لب زد 

 به خدا من ... یکسر

 را بست و کالمش را پاره کرد  شیچهار ستون بدنش را لرزاند ...چشمها یکسر ادیفر

 زد  ادیفر  دیحرص کرده انگشت اشاره اش را باال آورد و باتهد 

گرمش شالق وار به  ی..نفس ها دیکش نیی....بعد سرش راتا صورت اوپاپرسمینزن پگاه ...ساکت شو خودم  م حرف

   خوردیصورت او م

او  یچانه  ری....انگشتش با ضرب ز دمید زیبا چشم خودم همه چ یوقت یبگ یخوایم ی...چ یبد یدار یحی...چه توض

ار ک یشاپ چ یزد سابقش تو کافنشست و سرش را باال گرفت ...حرص کرده و کلمه به کلمه ادامه داد...زنه من با نام

 یچ ی...هان ؟برایریبگ دهیمن ند یها تیو حساس یاربذ رپاتیمن ز یباعث شد خط قرمزا ی؟بگو؟....بگوچ کردیم

 ؟یکارو کرد نیا یک یسر قرار ؟با اجازه  یرفت
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 زد   ادیفر

 بده؟ جواب

 ..لب زد  دیاشکش جوش یچشمه   دوباره

 دمیترس

  دیچیبازدر خانه پ  ادشیفر

بهش  یاعتماد چیکه ه یسر قرار با کس یرفت یترس پاشد یکه از رو یغلط کرد یلی...تو خ یکرد جایب تو

 ....حرف ی...چرا بهش اعتماد کرد یآدم فرار کرد نیهم یایاز دست کثافت کار یگفتیکه م ی...مگه تو نبودستین

 ؟ یبزن لعنت

 و با پشت دست اشکش را پاک کرد ...هق هق کنان گفت  دیچانه اش لرز 

 .... نیهم یبرا نتشیبب ایپر خواستمی...نم ادیکرد....گفت اگه نرم خودش م دمیتهد

  دیبه خون نشسته غر یمرد منقبض شد و با چشمان فک

از  ی..تو حق نداشتکنهینم حیکدوم از حرفات گناهت توج چیغازو ...ه هیصد من  یحرفا نیکن پگاه ..تموم کن ا بس

  ی..حق نداشت یاعتماد من سوئ استفاده کن

 .... امدیبود که از او برنم ی...سوئ استفاده ازاعتماد او تنها کارکردیرحمانه قضاوتش م یب یشده بود ...کسر درمانده

 زد  لب

  ستینکردم ....سوئ استفاده تو مرام من ن انتی...من خ یکنیاشتباه م یدار

نبود  انتیفرو برد ...مسلما منظورش خ شیموها یرا محکم الل شیهم فشرد و پنجه ها یرا رو شیچشمها یکسر

 نداشت    یاشتباه عواقب خوب نیا دیترد ی..پگاه برداشت اشتباه کرده بود و ب

 که زده بود گفت  ییها ادیاوج نگرفت ...گرفته و خش دار از فر شیصدا نباریا
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که  یدی..تو اجازه نم یداری...تو بدون اطالع من قدم از قدم برنم یکنیکارو نم نیو اصبح باخودم کلنجار رفتم که ت از

رار من ق یآدم تو زندگ نیمن با ممنوعه تر یچشما ی...جلو یکارو کرد نیتو ا ی...ول رهیبگ یاعتماد یرنگ مونیزندگ

ام  هچاریکار ب نیکه ازت داشتم ..تو با ا یشناخت یهمه  یرو کشمخط قرمزپررنگ ب هیمن  ی...تو باعث شد یگذاشت

 ... یپگاه .....نابودم کرد یکرد

 یرا داشت که لبه  یتخت نشست...احساس کس یتاب و توانش را گرفت ..عقب عقب رفت و لبه  یکسر یها حرف

 میگرفت و تصم شیدست ها انیتلنگر ته دره پرت شود ...سرش م کیاست و منتظر است که با  ستادهیپرتگاه ا

 تلنگر را خودش وارد کند زمزمه کرد  نیگرفت ا

 یهر کار یکردم ...تو حق دار انتیبکنم ..حق باتوئه...من به اعتمادت خ یکار تونمیطرز فکرته من نم نیواقعا ا اگه

 عمر عذاب کی..طالقم بده و  یندارم کسر یحرف چی..من ه میاز هم جدا ش ایب یاالن بگ نیهم یتونیم ی...حت یبکن

 و دنبال خودت نکش... یاعتماد یب

شبه  مهیبود که ن یهمان زهیم زهیزن ر نیاو را هدف گرفت ...ا یو به خون نشسته اش جسم مچاله شده  یبرزخ نگاه

 ییاز جدا یبه راحت توانستیگذشته از دوست داشتنش گفته بود و خودش را در آغوش او غرق کرده بود ...چگونه م

ا حرف از جد نگونهیکه ا دانستیهم نم دی...شا ردیمیم شیاتفاق ها بازم برا نیتمام ابا  دانستیم یحرف بزند وقت

تا همسرش به حسن  گذشتیم شانیاز زندگ دیبا گریندانستنش عذر بدتر از گناه بود ...چقدر د ی....ول زدیشدن م

 خودش یلحظه هم به زور جلو نیرا داشت ...تا ا یهر گونه واکنش خشن تیببرد...درآن مقطع از زمان قابل یاو پ تین

   اوردیبه بار ن یمانیبو دکه دستش هرز نرود و پش گرفتهرا 

  دیغر

 یلیخ یوقت یدوستم دار ی...چرا وانمود کرد یحرف نزد نیا یو عذاب وجدان داشت یدیلرزیتو بغلم م یوقت  چرا

خودم متاسفم که حرفات باور کردم  یگرفت و ادامه داد ...متاسفم ..واقعا برا ی...نفس یازم رد بش یتونیراحت م

 باال آمد و در سکوت نگاهش کرد  یر... سر پگاه با دلخویمرام باش یحد ب نیتا ا کردمی...فکرنم

 داد و گفت  لشیتحو یتلخند یکسر

آب خوش از گلوت  ذارمیپگاه اما نم دمیبزرگه ...طالقت نم یلیدهنت تو خ یطالق برا ی....کلمه  یکور خوند اما

 دمیپگاه ...بهت قول م یدیحرفتو پس م نی...تقاص ا ینیبیبره ..حاال م نییپا
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 بای..تمام لحظات زشیاهایتمام رو انیپا ینقطه  یعنی نجایبود ....ا ستادهیکه درست ته آن ا یزد...به دره ا شخندین

 شیخبر بود ..اما روزگار ناعادالنه برا ی...از کناهش ب دانستیمشترکش ...جرمش را نم یحال کوتاه زندگ نیودر ع

پا  ی پاشنه یبرقرار شده بود رو نشانیچند لحظه ب یکه برا یبعد سکوت یو محکوم به درد بود ....کسر کردیحکم م

 البدائه دستور صادر کرد  یعقبگرد زد و ف

  نمیبتا ب مونهیمن امانت م شیفعال پ لتی...موبا یزنینم یکار چیمن دست به ه ی..بدون اجازه  یرینم رونیخونه ب از

 ... رمیبرات بگ دیبا یمیبعدچه تصم

 

 

غم بغل گرفته بود  یرا از کنار تخت برداشت ....دختر همچنان زانو شیشد و ظرف غذا نایغر زنان وارد اتاق م سودابه

 گذاشته بود .. شیزانوها یو سرش را رو

 داد و گفتتکان  یدخترش سر یکودکانه  یاز رفتارها متاسف

  دیخزانو چر یباال آمد و رو یکم نای...سر م کنهیرم م رهی...سفت بگ کنهیقهر م رهیمرد تو دست زنشه...شل بگ افسار

 من افسار احمد سفت گرفتم که رم کرده یعنی

 ظرف غذا به دست کنار تخت نشست سودابه

 کرده که نه دعوا کرده نه جنجال راه انداخته مثل تو  چارهی...اون ب ییکه رم کرده تو یکس فعال

 گفت  معترض

 مامان؟

رو تخت  یاتاق و غمبرک زد یگوشه  یکرد ی...خودت زندان یدی...دوروز جواب تلفنش نم گمی...مگه دروغ م هیچ

 آدم بفهم چه مرگته آخه  یزنی؟حرفم نم یکه چ

 سوال مادرش گفت  ریکردن از ز یشانه خال یبرا نایم

 که رم کرده منم  یخودتون افسار زن تو دست مردشه نه مرد تو دست زنش ...چون فعال اون یبه گفته  پس
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 چپ چپ نگاهش کرد  سودابه

 مشیکه نه خودش لوس کنه نه پاشو از گل کنهیم ریمردش اس یدختر ...زن اگه زن باشه جور هیمیمثل قد هی نیا

 دراز تر کنه 

 له گفت حوص یب نایم

  نیداشته باشه ...هم استیس دیکالم بگو با کی

  دیفروغ سودابه درخش یب چشمان

 بدون  نویهنره دختر من ...ا یداشته باشه...شوهر دار استیس دیبا ایبه قول شما امروز احسنت

  دیدونینم زارویچ یلیکه خ دییشما نیتعادل برقرار کنم ..ا تونمیدارم و م استی...به اندازه شم س دونمیم

تن گرف ی...اگر حرفت حق بود تا آخرش پا می؟حرف بزن ...من بابات پشتت کنهیم تتیداره اذ ی....چ میتا بدون بگو

 یبه باد ند تویزندگ یالک یکه الک میکنیم حتتیاگه ناحق بود حداقل نص یول میستادیحقت وا

 داد و گفت  رونیحوصله نفسش را ب یب

 ... ستیاالن وقتش نمادر من ...الاقل  ستین یگفتن

 وقتشه پس؟ یک

 برام روشن بشه بعد  ییزایچ هیاول  دیبا

 نگران شد سودابه

 زده که رنجودتت  یکرده ...حرف ییروشن بشه ؟احمد خطا یچ

  دونمینم

 تو سرم شده یچه خاک نمیحرفات ..حرف بزن بب نیباا یدختر؟ ..نصف عمرم کرد یدونیم یتو چ پس

 با عجله گفت  نیدخترش دوخته بود که در اتاق باز شد و مب ینگران و حرص کرده چشم به لب ها سودابه
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 فعال ...احمد اومده  دیکن تمومش

 وارد شد و به مادرش گفت  نی...مب ستادیپا ا یو سودابه رو دیوق زده از جا پر یبا چشمان نایم

 لمه حرف بزنم دختره دو ک نیباال من با ا ومدهیپسره ن نیتا ا شمابرو

تکان  یبا او حرف بزنند ...سودابه نگران به پسرش سر خواستندینبود امروز آفتاب از کجا سرزده بود که همه م معلوم

 جلو رفت و گفت  یعصب نیرفت ...در راکه پشت سرش بست .مب رویداد و از اتاق ب

 هیاحمد  یدونستیمامان نخواستم حرف بزنم ....تو م ی..جلو کردمیلحظه ام تحملت نم هیاحمد بودم  یمن جا نیبب

 دایزن سابقش پ یکه سرو کله  یدادیم نویاحتمال ا دی...پس هر آن با یباز زنش شد دیازدواج ناموق داشته و با د

 ... فهممینم یاریاز خودت در م ارویبچه باز نیا یبشه ....حاال براچ

  دیچسب شیتا حد امکان باز شد و پلکش به ابرو چشمانش

 گفته یزیچ ؟احمدیدونیاز کجا م تو

 رفت  شیبرا یاخم کردو چشم غره ا نیمب

ود و سرخ یشد ادهیوسط اتوبان پ ی...به چه حق کردیم هیخون گر اتیکه پسره از دست بچه باز یکار کرد یچ نیبب

  شکستمیم کردیرو که سرخود عمل م ی....من بودم گردن زن یکس و کار ی...مگه تو ب ابونیتو خ یراه افتاد

 پر کرد نارویچشم م یحلقه  اشک

 کارو کردم نیکرده که چرا ا فیتعر ایبرات گفته  نارویفقط ا نمیجمع کنه ...بب اریخودش  یتونسته برا خوب

ده ...از افتا نتونیب ی...خبر دارم چه اتفاق ستین یوجدان یآدم ب یدیجلوه م یکه تو دار نقدرامیخانم ...ا ریخ نه

 اگه به خاطر رفتار کودکانت ادبت کنه  دمیبرگشت زن سابقشم خبر دارم وبهش حق م

  ادیبدم م نیمرد خبر چ از

...تازه احمد که داره باتو کنار  یدار یاتاق چه توقع یگوشه  ینیشیوبست م یدیدوروز تموم جواب تلفنش نم یوقت

 وجه... چیجارو ندارم به ه ی...تحمل ناز ونوز ب کردمیم سرهیمن بودم کارو  ادیم
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آهسته  یجلوتر رفت و با صدا یمکالمه را کوتاه کند...کم نیمادرش و احمد باعث شد مب یسالم و احوالپرس یصدا

 گفت  یتر

کنار...اگه خواست ببرتت  یذاریم ارمیلوس باز نی...اخمو تخم و ا یکنیو تعارفش م رونیب یایآدم م یبچه  مثل

 یستد هیاو انداخت و گفت ..قبلش  ی ختهیبه سرو شکل بهم ر یگفتم ...بعد اشاره ا یچ یدی...فهم یاریونش نه نمخ

 به سرو صورتت بکش الاقل رغبت کنه نگاهت کنه 

ه با بود ؟گفته بود ک لیزبانزد فام رتشیکه غ ینیگفته بود ؟مب نیحرفها را مب نی...ا اوردیتعجب داشت شاخ در م از

 واال... بیاحمد به خانه شان برود ...عج

 

 

 

 

خودش را  یلیبود .البته در مقابل خانواده ش خ انیدر چهره اش نما یکه نشست هنوز ته مانده دلخور نیماش داخل

ز ا یم دست کمهنوز هم پابرجا بود ..هرچند احمد ه شیاما دلخور ردیقرار نگ خیکنترل کرده بود تا دوباره مورد توب

ر هم آخ یگرم گرفته بود و لحظه  نیاست ...با مب افتادهین یاتفاق ایوانمود کرده بود گو یجمع جور یاو نداشت جلو

ه از شاخص یکی نیآمد و ا یبه منزل آنها نم ینیریوقت هم که بدون گل و ش چیبود ..ه دهیمادر زنش را بوس یشانیپ

 نایرا جلب کند و به قول م نایم یمدت کوتاه موفق شده نظر مثبت خانواده  نیاو بود ..کال در هم یخوب اخالق یها

 یقابل باور ریاحمد هم به شکل غ ی...اخم ها کردیفرق م انیکند ...اما تنها که شدند جر ادیرا ز شیها اری استیباس

 صورتش را هم باال برده بود ... تیجذاب تیدرهم بود و جد

نا آشنا و نامانوس  ریمس کیمنزل مادر شوهرش بود و نه منزل خودش ... ری.نه مسرو انداخت  شیپ ریبه مس ینگاه

  دیغرورش گذاشت و پرس یپا رو تایکلنجا ر رفتن باخودش نها ی...بعد از کل

  میریم میدار کجا

 سمتش انداخت و سرد جواب داد ینگاه مین احمد
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 یفهمیم

 بود ... دهیند یسرد و جد نهمهیبه حال او را ا تا

 یاالن بگ شهینم

 نه

 ریجواب دندان شکن که تنها غرورش را ز کیمصادف است با یحس کردسوال بعد نایقاطع گفته بود نه که م آنقدر

نفسش را آهسته  نایکرد...م یرا پل یشکستن آن آهنگ یبرقرار شد و احمد برا ینی...سکوت سنگ بردیسوال م

 بود که به جنگ اعصابشان رفته بود .. یینفس ها یآهنگ بهتر از صدا یبود صدا یداد ...هرچ رونیب

 گفت  یگرفته ا یپارک و با صدا ابانیرا کنا خ نیماش

 شو ادهیپ

و درکمال تعجب  ستادیکردن چند قدم کنار او ا یرا زد و با ط نیماش ریشد ...احمد دزدگ ادهیحرف گوش کن پ نایم

رد شدند و وبا اشاره دست احمد  ابانیهم از خ یکرد ..پابه پا تشیهدا ابانیدستش را پشت او گذاشت و به سمت خ

 اثبات شده بود ...از فکر شیها یغذا تیفیناکیم یبرا قلکه حدا ییرستوران ها نیاز بهتر یکیشدند ... زیوارد شاند

اش را  یدکردنش را داشته است ته دلش قند آب شد ...اما پرغرور لبخندش را خورد و شا زیاحمد قصد سورپرا نکهیا

حاضر  کردینم شیبه او بدهکار بود تا راض حیتوض کیهنوز  کردیکه م ییها یخوش خدمت یپنهان کرد ...با همه 

 یکرد ...صندل تیدونفره هدا زیم کیتشکر کوتاه از او بکند ...وارد رستوران شدند و احمد او را سمت  کی ینبود حت

 ی....چشمش به صندل ندی...شاهانه و پر غرور نشست و منتظر شد که احمد بنش دیو اشاره کرد که بنش دیرا کنار کش

 مقابل بود که احمد کنار گوشش خم شد و زمزمه کرد 

ا ...حرفش ر یباش انیتو هم در جر دمیم حیقرار مهم دارم که ترج هی...من امشب  یتحمل کن ییتنها یساعت مین دیبا

 یدونفره که که کامل به هردو  صندل زیم کیابل او را انتخاب کرد و نشست ...مق زیزد و از او فاصله گرفت و درست م

 ببرد ...جال فشیو دست داخل ک ردیاحمد بگ زیرا از م جبشباعث شد نگاه متع یگوش امکیپ یاشراف داشت ...صدا

 از احمد بود  امی...لبخند زد ..پ رفتیور م یبود که احود هم همزمان با گوش نجایا

 سفارش بده تا کار من تموم بشه .... یخوایم ی...هرچ اریدر ن ی...تابلو باز گهید بسه
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 رمان ادامه دارد  . ین ا
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