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هرز افتاده بود،  یکه به جان علف ها  دید اطیح ی دور دور که برگشت جغله را آن سو از 
 ! زدی باز کرم درونش به تکاپو افتاد تا زهرش را بر

را   کردی که م  یبه محض صدا زدن او هر کار شهی زد و جغله مثل هم  شیهمانجا صدا  از 
 رها کرد و با سرعت، خودش را به او رساند!

 بله آقا! -

 هم تلنبار کرده بود!   یبه زور آن همه آشغال را رو زد؛ی نفس نفس م چارهیب

 گل آلودش انداخت! یبه سرتاپا ینگاه ری ام

 نره!   ادت یباغ پشت عمارت رو   یکارت تموم شد اشغال ها  نجای خواستم بگم ا  یم-

که از او خواست فاصله   یداد و با اجازه ا لشیتحو  یکه نا نداشت چشم نیبا ا جغله
 گرفت و به سرکارش برگشت! 

و خواست به سمت ساختمانش برود که به ناگاه چشمش به   دیکش یقی نفس عم ری ام
 افتاد!  ییجفت چشم کهربا کی

چمن ها   یبرف رو یدیبه سف یچون فرشته و پوست یو چشمان دیبا مانتو سف یدختر
 ! کردی رست مخودش تاج د یبرا  بایز  ینشسته بود و با دسته گل

آنکه بفهمد به او زل زده بود و اصال حواسش نبود به عسل قول داده تا از   یب قهیدق چند
 !اورد ی نابش را ب یآن سوغات شی خانه برا

 برخواست تازه به خودش آمد.  شی که از سرجا  دخترک

 سر خودش گذاشت!  یشاد و خندان خودش را به جغله رساند و تاج را رو  دخترک

  یایتمام به آن دو چشم دوخته بود و اگر عسل زنگ نزده بود کال در دن با تعجب  ری ام
 ! کردی م  ریس  یگرید
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  یبار آرزو کرد کاش عسل نیاول  یبه قولش افتاد و برا  ادشیرا که جواب داد تازه   تلفنش
 غرق صورت آن دخترک شود!   ریدل س کی وجود نداشت تا او بتواند  

بود را   دهیعسل خر یبرا  سیکه قولش را داده بود و از پار  یمجبور بود برود و انگشتر اما
 ! اوردیب

و فکر کرد نکند توهم زده باشد؟ آخر    دیاز آن دو نبود و دلش لرز  ی برگشت خبر یوقت
 آن دختر الهه چه ربط داشت؟  ی جغله را به همراه

 

 ! شدی تماس گرفتن هم نم الیخیداده شده نبود، ب یوعده    یکه ول کن کادو عسل 

 ! دیکش  رونیرا از آن خانه ب ری زنگ زد تا باالخره ام آنقدر

 یو با لبخند کشدار و معن  دی کش یقیرا که باز کرد و سوار شد نفس عم نیدر ماش ری ام
 !دیبه سمتش چرخ یدار

 دانست.. یرا خوب م شیمعنا  عسل 

 به رقص در آورد!  شی رو یرا جلو فشیدراز کرد و انگشتان ظر  دست

 من بعد آپارتمان و...   یاول کادو-

 دلبرانه نثارش کرد!  یحرفش را با چشمک بقيه

بر آن زد و   یتعلل بوسه ا  ی انداخت، ب ینگاه غش یو الک قرمز ج ف یبه دست ظر  ری ام
 انگشتر الماس را درون انگشتش فرو کرد!  یبعد به آرام

 شد!  زانیو از گردنش آو   دیکش یبلند غیج  دیرا د نشیتا انگشتر و برق نگ عسل 

 بود! ییبا آن چشمان کهربا  یآن دخترک مو مشک شیدرست همانجا فکرش هنوز پ اما
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اش   یکه عسل در خانه مجرد  ییتنها آن لحظه، بلکه بعد از آن لحظه و عاشقانه ها نه
 ذهنش نگذاشته بود! یبر رو  یری کردن هم تاث یرقم زد و آن همه ناز و دلبر شی برا

برداشت و روشنش کرد...   یگاریاز جا س یگاری که در آغوشش به خواب رفت، س عسل 
 گرفت!  ی زد و کام جانانه ا قیعم یپک

 شد!  رهیدل شب خ یاهیو به س ستادی تخت رها کرد و پشت پنجره ا یرا رو  عسل 

که   یاشان و آن جشن شاهانه ا  یاز نامزد  یگذرا به عسل انداخت، چند ماه  ینگاه
 سابق را به او نداشت!   اقی مثل قبل آن اشت  گری گذشت اما حاال انگار د یگرفته بود م

دلش را زده بود!  یفراهم شده بود و بعد از مدت شی عمر هر چه اراده کرده بود برا  کی
  خیداشت تار  دی دخترانه اش، شا یها  تی انگار که عسل هم با وجود تمام جذاب

 !شدی تمام م شیا انقض

 را کرده بود! ییجفت چشم کهربا کی   یو دلش هوا  شدی م تمام 

 *** 

 

که واقعا   کرد ی از آن دخترک نبود! داشت گمان م یهفته از آن روزگذشته بود و خبر  کی
 کرده است!  ض یاش او را مر   یتنوع طلب نی توهم زده است و ا

 نشست داد بانو را درآورد.  زی آمد و با همان حوله تن پوش سر م رونی حمام که ب از 

 نشسته!  زی چه وضع سر م ن یا  ،یخوریسرما م-

جوره به مادربزرگ ها   چی اش ه  افهیلبخند به بانو نگاه کرد، مادربزرگش بود اما ق با
مادربزرگ ها، با تمام   هیجوانتر از بق  یبلند پرواز با ظاهر یزن اشراف کی ! خوردینم

 خودش برآورده شده بود!  یکه به ادعا   ییآرزوها

 و در دهان گذاشت.  دی درون سبد نان را برداشت و کره و مربا مال ی از بربر ی ا تکه
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 !یشی زشت م زنهی بانو؟ حرص نزن صورتت جوش م خورهیسرما م  یگرما ک نیتو ا -

توجه به او جغله   یگذاشت و ب واری رنگ طرح برجسته اش را کنار د  ی قهوه ا یعصا  بانو
 ! اوردیب راهنی پ کی  ش یبرا  را صدا زد تا

 هم به سرعت باد هر چه خواسته بود را انجام داد! جغله

 شده آورد و بانو او را مجبور کرد تا بر تن کند!  یاتوکش دیسف  راهنی پ کی  شی برا

نق  بستی م یکی  یکیرا   راهنشی پ یکه دکمه ها نطوریشد و هم  میبالخره تسل ری ام
 را سرداد،   شی ها

 بانو برخالف او به سمت جغله برگشت و نگاهش کرد.   اما

 چه کارته؟  یگفت ره،ی و م  ادیدختره که تو خونت م نیا-

 .  دیتر کش  نی اش را پا یبافتن یکاله مشک جغله

 خانم! مینامزد-

 بود! ده یحرکت ماند! پس درست د  یناخودآگاه ب ری ام  دست

 بود؟  یتیخاص یب ختیپسر بدر  نینامزد بودند؟ آن فرشته نامزد چن اما

داد و عذرش را خواست تا برود تا آنها بتوانند به صبحانه  لشیتحو «ی »باشه ا  بانو
 اشان برسند!

 

 شد، نگاهش را به او داد!  ری که متوجه مکث ام بانو

 هو؟ یچت شد  -

 کرد.   کی به سمت بانو نزد  یاش را کم  یرا بست و صندل راهنشیدکمه پ نیآخر  ری ام

 ه؟ یدختره چ هیقض-



 زندی عشق پرسه م

7 
 

 از آن را مزه کرد!  یقهوه اش را برداشت و کم وانی ل بانو

 ...مونهی م  نجایا  یدختر آورده گفت مدت هیپسره با خودش  نیا-

 تفاوت بماند!   یتوانست ب  ینم ری ام

 داره که اون دختره نامزدش باشه!  یچ ونیقل یپسره ن  ن یاز کجا معلوم دروغ نگفته؟ ا-

 و موشکافانه نگاهش کرد.   دیباال پر  شی از ابروها  یکی بانو

 ش؟ ی د یپس تو هم د-

 از نان را برداشت.   گرید  یکمرش را صاف کرد و تکه ا ری ام

 چکاره اس! ای  هیدونستم ک یخب نم یول  دم،یدختره تو باغ د هی شیچند روز پ-

موجود نر دو پا را از بر بود؛   ن یاش شد! او ا رهیخ شتریانداخت و ب شی پا یپا رو بانو
 خودش بزرگش کرده بود!  یناسالمت

مثل عسل که    یداره چشمت رو گرفته؟ اونم با وجود داشتن نامزد یینکنه چون بر و رو -
 کم نداره!؟   یچیه یاز طناز 

 داد.   لشیتحو یعصب  یخنده ا ری ام

 یزن مخف نیتوانست از ا  ی را نم زی چ چیخدا ه وقت   چیشانسش که ه نی بر ا لعنت
 کند! 

 !شدیارزان تمام نم شی کتمان کردنش برا پس

 که نامزد داره!  یدیدختره شو! شن نیا  الیخیب-

 نان را درون سبد انداخت و به بانو چشم دوخت!   ری ام

 داشته باشه؟ یقورباغه سر و سر نیکه با ا  یکنی آخه تو باور م-

 سرش را به نشانه مثبت تکان داد.  بانو
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 .  شونهیهم عروس گهی ... وچند ماه دکنمیآره باور م-

 

 لبش نشست!   یرو  یپوزخند

 ره؟ ی بگ یخواد عروس یآه نداره که با ناله سودا کنه، م نیا-

 برخواست.   شیگذاشت و از سرجا  ینیرا درون س وانشی قهوه اش را تمام کرد و ل بانو

  یخودت باشه... کمتر چشم چرون یچرت و پرت ها، بهتره حواست به زندگ  نیا  یبه جا-
 کن! 

 آرام و شمرده خارج شد! ییرا برداشت و از آشپزخانه با قدم ها  شی را گفت و عصا نیا

 نثار خودش کرد!  یاما صبحانه به دلش ننشسته بود برخواست و پوف ری ام

 *** 

 

که با بانو داشت...  یه روز بعد از مکالمه ا . درست سدیاو را د  گریپنجره اتاقش بار د از 
اش کرده بود او هم آماده شده بود که   وانهیزد د یله له م   دارشید یعسل پشت خط برا 

از کف داد و نتوانست که    اریبه او افتاد انگار اخت گری که نگاهش بار د نیبرود اما هم
 رود! یو گفت که فردا به سراغش م  دیتراش  یلکا  یبرود! بهانه ا 

 اش شد. یانی را روشن کرد و پنجره را گشود و وارد بالکن دلباز اع گارشیاما س ری ام

همراهش حرف   ینشسته بود و با گوش یدرخت  ری اش نشست و به او که ز   یصندل  یرو
 شد.  رهیخ دیخندی م  زیر  زیو ر زدی م
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تماسش را قطع کرد و   دیک که او را دشد، دختر  دایجغله پ ی لحظه بعد سر و کله  چند
 داد!  لشیتحو  یگرفته ا یا  افهیق

  نگونهیافتاده که او را ا  یکه اتفاق  دیفهم دنشیکنارش نشست و به محض د جغله
 !ندیبی م نیغمگ

که  یگذشت و چه گفتند که در آخر دخترک ذوق زده از حرف  شانن یچه ب دینفهم ری ام
 داده بود خودش را در آغوش او انداخت!  لش یجغله تحو

 !ندیرا بب شانیتوانست آنها و واکنش ها  یخوب م یآن دو نبود ول دیدر د ری ام

 به دست مشت شده اش انداخت!  یگذاشت، نگاه  شیکه رفت و تنها  جغله

  نیگرفت تا دلش از ا یحالش را م  ریدل س ک ی دی با خورد،ی از آن پسرک به هم م  حالش
 کند!  اهیشود! خوب بلد بود بقيه را بچزاند و روزگارشان را س یخال یناکام

و   دیکش یق یاش برخواست نفس عم  یراحت یچوب  یصندل یکه رفت او هم از رو  دخترک
 از عمارتش خارج شد!

از باغ که  ییافتاده بود... جا جاتیبه جان باغچه سبز  لی که با ب دیرا گوشه باغ د  جغله
  یو او هم آن را برا   اوردیسرش ب  خواهدی دلش م ییبانو به او اجازه داد بود تا هر بال 

هم با صفا   ب یخودش اختصاص داده بود و عج  حتاج یجات ما یفیس   جاتی کاشتن سبز
 و دلچسب شده بود!

شد... گوجه و   رهیکه داده بود خ یه محصوالتو ب  ستادیدر دست کنار باغچه ا  گاری س ری ام
 . شدی م قیتزر  یبه هر کس دنشیو بادمجان که هوس چ اریخ

 

اش خاموش کرد، به  یسی با کشف مارک دار پار  شیپا  ریکه تمام شد آن را ز  گارشیس
هرز باغچه بود که  یانداخت، آنقدر حواسش به مرتب کردم و کندن علف ها  یجغله نگاه

 نشده بود!  متوجه حضور او
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پر پشت و   یسبزه و ابروان ی با چهره ا  یپسرک الغر مردن کی را برانداز کرد  شیتاپا  سر
خدا چه زمستان و چه تابستان   شهی که هم یبافتن یکاله مشک کی و با   یکک مک یصورت

را تا آرنج باال زده   شیها   نیرنگ به تن که آست یگشاد خاکستر  راهنی پ کی سرش بود. 
 بزرگتر بود!  شی برا زی سا کی   زیتم  کهشلوار  کینشود و   یبود تا گل

هم که بماند هفت سال قبل که به آنجا آمده بود به همرا پدر بزرگش بود و بچه   سنش
اش   یزرنگ نی هم یبرا  کردیرا م  یفرط و چابک بود و همه کار یبود، اما از همان بچگ

زرگش مرد، بانو عذرش را نخواست و از او قول گرفت که نبود  پدر ب شی سه سال پ  یوقت
 بماند! انجاپدر بزرگش را جبران کند و هم 

بود که بانو خواسته   ل یدل نیبه هم  دیمانده بود و خودش را ثابت کرده بود اصال شا و
آمد و او را   یفرز خوشش م زهیم  زهیکه از جغله ر لی دل ن یدخترک شود به ا الیخیبود ب

 قبول کرده بود! 

افتاد وحشت به   ری که نگاهش به ام نیزدن برداشت و هم ل یدست از ب یلحظه ا  جغله
 را رها کرد و خودش را به او رساند : لی ب عیجانش نشست...سر 

 اومدم!   یخودم م  نیزد ی صدا م  نجا؟یا  نی چرا اومد ن؟یخوا یم یزیافتاده آقا؟ چ  یاتفاق-

 داد. لشیتحو  یپوزخند ری ام

 رو داده بهت؟  نجایبانو ا یفکر کرد  هیخونه خودمه! چ نجایا-

 سرش را به نشانه نه تکان داد.  عی سر جغله

لباس تنم    نیمال شماست من جز ا   ستیهست و ن یهر چ ه،یچه حرف  نینه آقا ا -
 .  ستی برا خودم ن یچیه

 و روشنش کرد.  دی کش رونی را از پاکت ب یگری د گاری س ری ام

 !یدونیخوبه خودت هم م -



 زندی عشق پرسه م

11 
 

 ینداره نم سی به سرو یاز یطبقه باال گرفته برو درستش کن... ن ییبگم دستشو  اومدم
خونه بکش شب   یهم به سر و رو  یدست هیخودت راهش بنداز... ،یکن  یالک نهیخواد هز 

   ارمی عسل رو ب خوامیم

 ...شهیم دیخانم گفتن برم خر -

 :دی حرفش پر ی  انهیم

پرتت   یخوا یعذرت رو بخواد تو که نم گم یکه گفتم رو انجام بده مگرنه به بانو م یارک-
 رون؟ یکنه ب

 

 اش از آنجا رفت.   افهیچندش آور به او و ق یبا نگاه ری داد و ام لشی تحو  یجغله چشم-

 

 

 

 * 

 

 

  یمزخرف فرنگ ییآن دستشو  یبود انجام داد و بعد از رفع گرفتگ یرا با هر بدبخت کارش
را به  یبه آن بزرگ یکه بدجور حالش را به هم زده بود به سراغ خانه رفت و خانه ا

 برق انداخت!  ییتنها

و استراحت کند،    ندیوقت آن را نداشت تا بنش یو از طرف شدی کمرش صاف نم گرید واقعا
آمد و به عمارت بانو که   رونی باغ قرار داشت ب ی که انتها ری با سرعت تمام از عمارت ام

 . زدینفس نفس م چارهیباغ بود رفت.. ب یابتدا 
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 * 

را از فروشنده گرفت و خواست که  دیو رس د یرا انجام داد کارت را کش دهای خر تمام 
تا خودش را به خانه برساند،   دیکه داشت دو  یکند و با تمام توانش و سرعت  ش یامضا

 خواست بانو از دستش ناراحت شود.  یاصال نم

 . خواندی بانو در منزل بود و کتاب م دیخانه که رس به

شده گوشه سالن   یکنده کار یچوب یواری به ساعت د یتعلل نگاه یرا که گشود ب در
  ی را رو لی همه وسا رشیتکان داد، جغله شرمنده از تاخ  شیاز تاسف برا   یانداخت و سر

 داد.   لشیبانو گذاشت و کارت را تحو یرا جلو دیو رس   دیچ زیم

چک کرد و کارت را درون   متش ی بود را با ق دهی که خر  یرا برداشت و اقالم دیرس بانو
 راحت شد برخاست.   زیکه از بابت همه چ الش یگذاشت... خ بشیج

ده  کوکب تا االن صدبار نق ز  ،یکنی م  ریبده به کوکب، بار آخرت باشه د لی رو ببر تحو  نایا-
 ندارم شام بپزم.   لی که وسا 

نداشت،   ی خاطره خوش چیکارش ه نیکند چرا که از ا  رشیرا بهانه تاخ ری توانست ام ینم
در خفا کتک خورده بود و بانو هم   ریاز ام ر یدل س  کیکار را کرده بود    نیکه ا   یبار نیآخر

 ماه حقوقش را نداده بود!  کی اش   یبه خاطر بهانه تراش 

را   لی کرد و وسا  یداد و عذر خواه لش یتحو  یچشم  یحرف اضافه ا  چی ه یهمين ب یبرا 
 کوکب داد!  لی به آشپزخانه برد و تحو

 چیز هماند و ا  یکوکب چون بهشت م یبرا  شد، ی چه که در آن خانه به او ظلم م هر
او به    یتا بتواند پسرش را جا  کردی نم یجغله از عمارت کوتاه یکوتاه کردن پا  یبرا  یکار

خاطر به خاطر   نیخودش و خانوداه اش را آنجا محکم تر کند به هم  یو جا  اوردیآنجا ب
! اما  زدیرا م  رابشیز  یبود حساب انیجغله در م  یو پا   فتادا یکه م  یاتفاق  نیکتریکوچ
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نکنند آن هم در   رونشیندهد و ب یتا بهانه دست کس  کردی جغله فقط و فقط سکوت م
 که داشت!  یوحشتناک طی آن شرا

داد و    لشیتحو  یرا گوش داد و چشم شی اوامر کوکب را که انجام داد و نق ها تمام 
کرد، باالخره بعد از شام دستور خروجش را صادر کردند و او   یبار عذرخواه ستیب ب یقر

 خانه کوچکش در گوشه باغ و کنار باغچه اش کردند!  یگرسنه و خسته، راه یرا با شکم

نگاهش به دو گوجه آبدار درون باغچه افتاد...با دو دوتا   ینور کم فروغ المپ ورد ریز 
 ه؟ ن ای چهارتا کردن فکر کرد تخم مرغ در خانه دارد 

 رفت. یاش ور م یبا گوش که طبق معمول  د یخانه را که گشود طال را د در

 

 از خجالتشان در آمد!  یافتاد و حساب  شیبه جان پاها  واری آب گوشه د ریش ری و ز  برگشت 

سالن    کیخواب کوچک داشت و   کیاش شد که   یمی آب را بست و وارد خانه قد ریش
داشت... جدا از آن   یاساس ر ی به تعم از ین بود و ده یرنگ پر شیکه همه جا یدوازده متر
گشت تا چکه   یآمد جغله در به در دنبال سطل و لگن و قابلمه م یها باران که مزمستان 
 نشود!  یجار نهرودخا شی سقف خانه برا  ادیکردن ز 

 آن را عوض کند.  ی هوا یسمت پنجره رفت و آن را گشود تا کم به

الکش به  یعوض کرده بود و بو  ی... الک ناخنش را به تازگدیبه سمت طال چرخ بعد
 بو را دوست داشت!  نی ...چقدر ادی رس یمشامش م

 طال را درآورد... یرفت و کنارش نشست اما هنوز کامل ننشسته بود که صدا  مقابلش

 خب...  ریدوش بگ هی...ید یاههه چقدر بو م-

 ! دیلبش ماس  یاز رو  لبخند

 شد  رهیکرد و از همانجا به او خ شتریاش را از او ب   فاصله
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شود جغله هم  ده ید یتکرار کشدی بود... گفته بود خجالت م دهی را تازه خر مانتواش
 "چشم"گفته بود! 

به  نقدریبود که ا  یداشت، حتما خبر یظیغل  شیبود و آرا  دهیرا پر رنگ تر کش رژش
 بود! دهی خودش رس

 کرد.   شی ربود، صدا یم  یکه دل از هر پسر بشیو دلفر با یاز ظاهر ز  الیخیب

 طال. -

 آنکه نگاهش کند جوابش را داد:  یب

 هوم! -

بود و بارها   ده یخر  شی درون دستش بود که آن را هم جغله برا یحواسش به گوش تمام 
 . شودی است و باعث خجالتش م نی طعنه زده بود مدلش پا

 ؟ یشام خورد -

 رنگ اشاره کرد.   د یبه گوشه سالن و کنار کاچوب سف طال

 پولت، پول برداشتم.   فیآوردن... از ک تزا یزنگ زدم برام پ-

 اش رنگ خورد و گل از گلش شکفت.  یرا که گفت گوش  نیا

توجه به جغله که امروز را مثال آماده بود تا مهمانش باشد، به سمت در   یو ب برخاست
 رفت. 

 . دیسمتش چرخو لحظه آخر به  دیاش را پوش  یکفش قاب دار مشک همانجا

 .  مونمی م  رونی...شب هم برونیب رمیمن م-

 زد!  رون یحرف زدن بدهد، از خانه محقر جغله ب یبرا  یآنکه مجال یرا گفت و ب نیا
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 اش!   یشگیهم یی جغله و تنها ماند

قاچ را   ک ی  یمعرفت حت یرفت، ب  تزایقار قور شکمش برخواست و به سراغ جعبه پ با
 نگذاشته بود! شیهم برا 

 .  دیکش یقی گوجه ها در کاچوب را برداشت... تخم مرغ هم نداشت... نفس عم یادآوری با

تخم مرغ!   یب درد بخور درون کاچوب نبود... نه گوشت داشت نه مرغ و نه حت یزیچ
 پولش را برداشت.  فیتاقچه ک  یدرش را گذاشت و از رو

 نگذاشته بود!   یدرونش باق یزیچ

از بته جدا    اریگوجه و خ کی چه برگرداند و به سراغ باغچه اش رفت و تاق یرا رو  فیک
که   یناهار و صبحانه و شام یکه داشت جا  یکرد و به خانه اش برگشت با نان خشک 

 ! ردی ها جان بگ نی کرد تا با هم نینخورده بود خورد و به خودش تلق

 

  یرا با عسل م ییای رو یشب  ری بود و ام یگریاوضاع طور د ری طرف باغ در عمارت ام آن
 گذراند!

 نبود! ایدن یکجا  چیبود که حواسش به ه یغرق خوش نقدریا

لبش    یرو یکه حوله حمام هنوز بر تنش بود... لبخند دی آمد عسل را د رونی حمام که ب از 
 نشست. 

که کنارش   ریروشنش بود، ام یدر دستش بود و حواسش به صفحه  یگوش عسل 
 اشت و خودش را در آغوش او رها کرد! کنارش گذ  عی را سر ینشست گوش

آن دخترک   یحواسش پ یلحظه ا  یگرفت و تنها برا  یبلوندش را به باز  یموها ری ام
 رفت!  ییکهربا
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و خودش را با عسل مشغول    دیا یب رونی ب یواه ال یتا از فکر و خ دیطول نکش  یلیخ اما
 کند!

به ناخن  دارانهی خر یرا لمس کرد و نگاه فشیدر دستش انداخت و انگشتان ظر دست
 شده اش انداخت!  کوریمان ی ها

 !ادی خوشم م شتریب ده ی مدل جد نی از ا-

  ی دلبرانه نثارش کرد... رفت تا لحظه ا یهوا بوسه ا یکرد و ب یطنازانه ا یخنده   عسل 
  یعسل افتاد و عکس ب یگوش  یصفحه   به یلحظه ا یبرا  ری را رقم بزنند که نگاه ام گرید

 ! د یلباس او را درون صفحه چتش د

شود کنار زد و   دهیرفت در او تن یناگاه انگار که برق گرفته باشدش، عسل را که م به
 اش را برداشت... یگوش

 شد!  اهیچشمانش س  یجلو یلحظه ا   یبرا  ایانگار دن  اصال

اش، همان شب متوجه   ین گوشبرگردا  یعسل برا   یتوجه به خواهش و التماس ها  یب
 وحشتناک شد!   زیچ  کی

رساندتش، درست در   یبه اوج م کردی خدا تا اراده م شهیکه هم یکس شدی نم باورش
  یزیبا جنس مخالف داشته باشد و از آنها هم چ یخصوص یهمان لحظه ها، چت ها 

 طلب کند!

برد که روح و روانش را   یلعنت  انتی خ کیبه  یکاشته شد و پ  ری کابوس در ذهن ام  کی
 نابود کرد! 

برنامه   نیعسل اهل چن  شدیشکل را تجربه نکرده بود و باورش نم  نی آن هم به ا  انتیخ
 باشد!  ییها
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نفر و دو نفر   کی است و به   ضی که انگار مر  د ی چک کرد فهم شتری اش را که ب یگوش
 یب شنهادیرگشت پ برو و ب یآشنا شده بود ب یمجاز   یدر فضا ی! با هر کسکندی بسنده نم

 شرمانه اش را  قبول کرده بود! 

نه! ، اما مهم بحث حضور و   ا ی کرده  انتیهم به او خ ینداشت که حضور نیبه ا یکار
برد   یموضوع پ  نیبود که به تمام معنا به ا  نیو لمس شدن و نشدن نبود! مهم ا ابیغ
 قرار ازدواج گذاشته است!  فیدختر کث کی با 

 داد،ی را انجام م کردی تا قبل از آن اتفاق عسل را دوست داشت و هر چه اراده م  نکهیا با
 آمد! یحساب نم شیب ی مرده ا  شی از آن لحظه برا گریاما د

 نداشت! دهیافتاد فا ش یچه که عسل التماس کرد و به پا  هر

 برگرداند! شودی که گرفته شده را نم  یجمع کرد و اعتماد شودیشده را نم ختهیر یآب

کرد و    رونیاز خانه اش ب ی بانو عسل را با اردنگ یزده   رونیچشمان از حدقه ب یجلو
  یآنکه به بانو که برا  یشود و ب ش یدا یاو پ یحوال   گری د کباریکرد جرات دارد   دشیتهد

بدهد به سمت عمارتش قدم برداشت و   یقدم گذاشته بود محل  اطی به ح یهواخور
 فشرد!   دستانشآن دخترک را با تمام نفرتش در   یگوش

 

هم نگذاشت و   یتا صبح چشم رو   ریدخترک را به باد داد و ام یتمام آبرو  یگوش  کی
 را خواند! شی ها و چت ها امیتک تک پ

 خورده بود!  یرکب بد

که بود به سراغ   یوقت، با کس چیاما ه دیجنب  یخدا سرو گوشش م شهیهم خودش
و    شدینفر دوم م الیخیب شهیهم یآمد ول یخوشش م یاز کس  دیرفت! شا ینم یگرید
بود   نیبدجور جواب اعتمادش را گرفته بود و بدتر از همه ا ناریاما ا   د،یچسب یرا م یاول
پول و   گرینصف سن او را هم نداشتند، د  شانیها  یبودند که بعض ی کسان شیها  بیرق

 که داشت بماند!  یخانواده ا 
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  یجلو  اطیدر خانه اش بود را به جغله داد تا در ح یادگاری چه که از عسل به عنوان  هر
  لی خانواده اش بفرستد و دل یبه بانو داد تا برا  یرا دو دست یچشمش بسوزاند و گوش

 دخترشان را بدانند! یبه هم خوردن نامزد 

 چیعسل به آن خانه باز نشود و آنقدر محو شود که انگار ه یپا  گری باعث شد د  نیهم
 هم نداشته!...  یوجود خارج  یوقت در آن عمارت حت

 *** 

و به خودش    دیا یتوانسته بود با خودش کنار ب ر یاز آن اتفاق گذشته بود و ام یماه  کی
 خام  دخترها نشود!  عیسر  نقدریا  گریبقبوالند تا د

که   دیکه پا در آشپزخانه گذاشت جغله را د  نیحانه وارد عمارت بانو شد و هم صب یبرا 
 !زندی و بعد اثر انگشت م کندی را امضا م یبرگه ا 

 شد.  رهیتعجب به او و بانو خ با

 چه خبره؟ -

بگذرارد و   زیم  یحرفش باعث شد تا بانو تمام برگه ها را جمع کند و پشت رو رو  نیهم
 جغله را مرخص کند تا برود 

اندازه   نیتر  یآشپزخانه نشست و به سوال یصندل  یگرفته باشد رو  ی آنکه جواب یب ری ام
 ممکن به بانو نگاه کرد.  

 ؟ یعنینامحرمم  -

 .  برخواست و برگه ها را برداشت شیاز سرجا  بانو

 !  یاریدر ب زیسر از کار همه چ  ستی الزم ن یول یستین-

صبحانه را آماده کند    ری ام  یآشپزخانه بود صدا کرد تا برا رونیرا گفت و کوکب را که ب نیا
 و بعد خودش از آشپزخانه خارج شد!
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 و خودش:  خودم

 اش سرگرم شد! یباال انداخت و با گوش یشانه ا  ال یخیب ری ام

لقمه را در دهان گذاشت و خواست  از طعم  نیتا اول  دیچ  زیم  یکه صبحانه را رو کوکب
 ناآشنا به گوشش خورد!  یدخترک یکوکب پزش لذت ببرد صدا  یمرو ین یعسل

 کنم؟ ی نم داشی پ گردمی م یشما؟ هر چ نید یرو ند ریسالم کوکب جون، ام-

لقمه در دهانش   دیاش را د  ییکه دخترک کهربا  نی سرش را برگرداند و هم  عی سر ری ام
جواب بدهد او را ترساند و    یشگی کوکب بخواهد با اخم و تخم هم  نکهیو قبل از ا   دیپر

 رفت و خواست تا بخورد، ری آب به سراغ ام وانیل  کی جواب دادن  با  یبه جا

 .دیهم رو ترش کرد و به سمت طال چرخ بعد

تو خونه مردم؟   یبر نی پا یسرتو بنداز  یچ نیندادن که ع ادی بهت ادب  ده؟یچته ورپر -
 ؟ یدون یحد و حدود خودت رو نم  نکهیمثل ا

توجه به حضور   یو ب  کردیترش م  یبه صورتش داد که خواستن یگرفته ا   یچهره  طال
 بغ کرد. ری ام

همه وقار و متانت و    نیبا ا ستیشما ن فیگفتم مگه، کوکب خانم خوشگلم؟ ح یچ-
 کجاس؟  ریبدونم ام خواستمیمن فقط م ؟ یکنیمجاللو جبروت اخمتو تو هم  

باال انداخت   یکوتاه آمده بود شانه ا  یچرب زبان ن یاز موضع خودش با ا   بایکه تقر  کوکب
 اشاره کرد  رونیو به ب

 ها!؟   خوره یبر نم ییبه جا یمنتظر بمون قهی. تو هم دو دق ییبانو فرستادش بره جا-

 از او آشپزخانه را ترک کرد،   یدر هوا نثارش کرد و با تشکر یبوسه ا  طال

 شد!  ری بهت زده ام افه یبه کارش برسد که متوجه ق خواست
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 را محکم کرد و گفت :  شبندشیخودش را جمع و جور کرد و بعد پ یکم

 زدم؟  یشده آقا؟ حرف بد یچ-

کرد تا کمي احوالش مناسب شود و بعد به  یانگار که هنوز شوکه باشد سرفه مصلحت ری ام
 خودش اشاره کرد! 

 ! د؟یند  نجایمنو اصال ا   یعنی گشت؟یدختره دنبال من م نیا-

 لبش به خنده باز شد.   کوکب

صداتون بزنه؟    یخودمون ینجور یکه بخواد  ا کاریدختره رو به امثال شما چ نینه آقا ا -
 ! رهیکه اسمش ام نیگمونم شما ندون گشت،ی م زهیم  زهی پسر ر نی مدنبال ه

 

  ری اسم آن اعجوبه چندش آور ام دادی درصد هم احتمال نم کیدانست بلکه  یتنها نم نه
 باشد!

 شد!  شتریآنکه دست خودش باشد نفرتش از او ب یب

 موجود هم اسمش باشد!  نیاسم ا  دیچرا با   اصال

 اش داد.   یشانیبه پ ینیچ

 بود؟!  یکیو اندام دخترکش نامش با آن پسرک بدقواره    کلیه یبا همه   او

 ! دیرس یممکن به نظر م محال

برخاست و   ز یکور شد و در مقابل بهت کوکب صبحانه را رها کرد و از سر م ش یاشتها   اصال
 از عمارت بانو خارج شد!
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ده بود زحمتش به باد فرستاد که با حضورش باعث ش  یرفت کوکب بر دخترک لعنت تا
مشغول جمع کردن   کردی لب نق و نوق م ریطور که ز  نیو هم ندیبچ یبرود و سفره الک

 سفره شد. 

گشت،  یهم به محض خروجش از ساختمان با چشم به دنبال آن پسرک بدقواره م ری ام
ا  کرده بود تا احوال او ر ی بود چرا تمام آن سال ها بانو او را جغله معرف دهیحاال فهم

 خراب نکند! 

که به ناگاه طال را باالي نرده بام   کردی به دنبال جغله باغ را با چشمانش رصد م داشت
 !ندیبچ یبیکه دست دراز کرده تا س دیاز درخت ها د یکیکنار 

 

  یدلش به قلقلک م دید یاو شد، اصال دست خودش نبود، او را که م خکوبیم  نگاهش
 افتاد! 

... شالش که  کردی م  ییدخترانه اش دلربا فی آنکه بداند با تمام حرکات ظر یهم ب طال
که   دشیو دامن لباس سف دیرقص  یلختش در هوا م یگردنش افتاده بود و موها  یرو

و لب   دشیشود و آن برق چشمانش و پوست سف یکیانگار در تکاپوست تا با باد 
 ! کردی اش م ییسرخش بد جور هوا 

 دست خودش که نبود،  یول شدی م  نطوریا  دینبا

 که آب دهانش را به زور قورت داد!  دیرس  ییبا آن همه عظمت، کارش به جا ری ام

با لذت تمام   یروز یسرخش شده بود سرخوش از پ بیس  دنیکه بالخره موفق به چ طال
که از نبودن جغله راحت شد نفس  الش یبه آن لبخند زد و پشت سرش را نگاه کرد خ

آمد اما قدم سوم را برنداشته بود که   نی پا یاز نرده بام چوب   یرامو به آ دیکش  یراحت
  نیزم یخواست به خودش بجنبد رو ریتا ام وقاب کفشش بر طبق هدفش گذاشته نشد 

 پرت شد! 

 سرش نشست.   یبا سرعت خودش را به او رساند و باال ری ام
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  زدیجمع کرده بود تا دور بر  کجایکه جغله   ییاشغال ها  یبود رو  ن یشانس طال ا  تنها
 .  شکستی از بدنش م ییجا  کی ش،  افتاده بود مگرنه به حتم با آن پر 

 !  دیرا د  ری را که خفه کرد چشمانش را که گشود ام غش یو ج دیرا که آرام د تیوضع

 سرش نشسته بود!  ی باال ردیبگ دهی کرده بود او را ند یآن عمارت بزرگ که بارها سع یآقا

 خم شده بود.   شینگران رو   یاما با چهره ا  ری ام

 نشد؟  تی زی چ ؟یخوب-

 او مهم باشد؟  یاحوالش برا   دیبا چرا

 فقط سرش را تکان داد! طال

 اما قصد دور شدنش را نداشت  ری ام

 به دست آمده را رها کند!  تی خواست موقع ینشده نم یز یک مطمئن شده بود چ  حاال

 .دیعطر طال به مشامش رس دیکه کش نفس

  بشیکه دلفر  ییو لب ها  ش یو امان از چشم ها  کردی اش م وانهی عطر د نیا  المصب
 توانست!  ی! نم شدی بزند اما نم یحرف  خواستی باز بودن! انگار که م مهیکرده بود و ن

 کرد!  دنیشروع به تپ  نباریدخترک ا  قلب

 بودند! گر یکد یدو مسخ   هر

 .  کردیصورتش را با نگاهش رصد م   یجا  یهم انگار که طلسمش کرده باشند جا ری ام

گل   شیشده بود گونه ها  قی آن همه حرارتي که بدنش تزر ریاما طال ز  کرد ی نگاه م ققط
 انداخته بود!  

   کرد،ی را تجربه م  ید یجد  زیچ داشت

 را به زور قورت داد!   شیگلو  آب
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آنکه دست خودش باشد در لحظه   یدور نماند و ب ریام نیزبیکارش از چشم ت نیهم
 ! دیرا کرد که نبا  یکار

 

 

 **** 

 

 

 

 با سرعت خودش را به خانه جغله رساند و در را پشت سرش بست،  طال

 !دیتپیوار م   وانهی د قلبش

 را حس کرد!  شیلبش گذاشت و گرما   یرو دست

 تجربه کرده باشد!  یآدم نیرا با چن ی حس نیچن شدی هم نم باورش

  دیفهم دیرفتن با بانو آماده شود، حالش را که د رونیب یکه به خانه اش آمد تا برا  جغله
 افتاده است!  یکه اتفاق

 کرد.  ش یو صدا  شلوارش گذاشت  بیپولش را درون ج فیک

 ؟ یقرمز شد  نقدریافتاده طال؟ چرا ا  یاتفاق-

 اش زنگ خورد،    یسرش را به نشانه نه تکان داد و همزمان گوش  عی سر طال

 به وحشت افتاد و لبش را با ترس به دندان گرفت.  دیصفحه د  یمخاطب را که رو  اسم
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 مزاحمت شده؟   یکس ه؟یک-

 "نه" تکان داد  یسرش را به نشانه  طال

 سکوت گذاشت!   یرا رو  یگوش و

قبل را چطور گذرانده، به حتم    ی  قهیدق و باور نداشت که آن چند دی تپ یهنوز م قلبش
 شده بود!  وانهید

 ! یپسر بزرگ خاندان اشراف ری ام

 ممکن بود! محال

کرد و از خانه خارج  یاز او خداحافظ شودی نم رشی دستگ یزیاز حالش چ دیکه د جغله
 شد!

 گذاشت.  بشیرا در ج یرا از بانو گرفت و کارت بانک دیکه با  یستیل

 باز کرد،   یرا به آرام  شیبا یها و نقش نگار ز  یتمام برجستگ با یکوچکتر  فلز در  

قرمزش   206افتاد که پشت   وسفیکه خواست پا در کوچه بگذارد نگاهش به   نیهم
 !دیکشی نشسته بود و انتظار م

 زد.  شهیبه ش یو به سمتش رفت و تقه ا   دی کش یقیعم نفس

 که سرگرم شماره گرفتن مجدد بود سرش را برگرداند.  وسفی

 داد.  نی را پا شهیو ش دیکش یپوف  دیرا که د جغله

 ؟ ییسالم، منتظر طال-

 آنکه جواب سالمش را بدهد سرش را تکان داد.   یب وسفی

 !؟  دیای به سراغ برادرش ب یه  خواستی م  دایچرا طال جد  دیفهم ینم اصال
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 نبود!   گریگدی  هیشب زشانیچ چی آخر ه شک داشت برادرش باشد! اصال

 بود! یطور  کیآمد،  یپسرک خوشش نم ن یاز ا یطرف از 

پسرک بچرخد، کسر   نیحق ندارد دور و بر ا  یطال هم شرط گذاشته بود بعد از عروس با
 کند!  یمعرف  گرانیاو را به عنوان برادر زنش به د شدی شانش م

 مگه؟   ستی! ننجایا  ادی گفته بود م-

 چرا هست! تو خونه بود اتفاقا!  -

 داشبورد انداخت.  یرا رو  یگوش وسفی

 دنبال خونه!  میبر  د یسرمون با ریخ اد، یبرو بهش بگو ب-

 " گفت و با سرعت از آنجا رفت تا طال را خبر کند!  ی"چشم جغله

 

 

 خانه که شد طال هنوز همانطور بود!  وارد 

 کرد.   شیهمان دم در صدا  از 

   ؟ ید یدر منتظرته، چرا جوابش رو نم  یجلو  وسفی طال، -

 نگاهش کرد.   رهی سرش را بلند کرد و خ طال

   نجام؟یمن  ا  یمگه گفت-

 شکل ممکن نگاهش کرد!   نی تر  یبه سوال جغله

 نگم؟ -
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به  یبرداشت و با نگاه برزخ وار ید ز یرا از آو فشی نفسش را با حرص فرو فرستاد و ک طال
 آمد!   رون یجغله از خانه ب

 !  کردی خودش حس م یرا رو  ینگاه کس  ینیمدت سنگ تمام 

 به در برسد برگشت و پشت سرش را نگاه کرد.   نکهیاز ا  قبل

و   کشدیم   گاری زده و س هیافتاد که به درخت تنومند پشت سرش تک ری که به ام نگاهش
 !دیلرز   کبارهیتمام تنش به  کند،ی او را نگاه م

 باز کرد.   شی توجه به حالش در خانه را برا یخودش را به او رساند و ب جغله

 !  یمنتظرش بذار نقدریها ا  شهیناراحت م وسفی  گه،ید ایب-

 برگشت.   طال

 تا به خودش مسلط شود و بعد زودتر از جغله از خانه خارج شد.  دی کش یقیعم نفس

 

  یصندل  یرفت و در را گشود و رو  وسفی نی از جغله، به سمت ماش یخداحافظ یب
 نشست. 

 چشمانش محو شد.  یبا سرعت تمام از جلو وسفی  نیدر خانه را که بست، ماش جغله

 !کردندی وقت او را آدم حساب نم چیه علنا

کرد   یگرفت و فکرش را مشغول ليست شیراه سوپر مارکت را در پ شهی تر از هم الیخیب
 که بانو به او سپرده بود. 

 

 **** 
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 : اوردیطاقت ن گری د وسفی  دندیخانه را هم که د نیسوم

 ! ماینیخونه بب میسرمون اومد ری خ ؟یچته امروز؟ بغ کرد -

در خانه  خواهندی خانه که کار داشت، آنها را تنها گذاشت و گفت هر چقدر م صاحب
 است و خبرش کنند...  نی خودش طبقه پا  دندی بمانند و اگر پسند

 زوج جوان را نداشت!   ینق و نوق ها دنیماندن و شن ی  حوصله

شد و خواست تا   کتریشده بود به او نزد یکه از سکوت طال شاک  وسفی را که بست   در
 نگاهش کند.  

 سرش را بلند کرد.  طال

 بود که به سراغش آمده بود!   یموقت   یعذاب وجدان و شرم و دلخوش  ان ی م یزی چ حالش

 با چشم به خانه اشاره کرد.   وسفی

   نجا؟ی ومده از ا خوشت ا-

 انداخت و سرش را به نشانه مثبت تکان داد.   یمتر 70به خانه  ینگاه سرسر طال

 !؟  یحرف بزن یخوا یزبونت رو گربه خورده؟ نم-

 زد و گفت:   یزیآم  طنتیبه خاطرش آمده باشد لبخند ش یزی انگار که چ بعد

 !  ی! خونه هم خالستیصابخونه هم که ن  یکوچولو هست  طنتیش هیموافق -

 فاصله گرفت،    وسفیاز   عی سر طال

 !  دیچرخ یم زیچ  کی خدا فقط در ذهنش   ی شهیهم

جذاب بود اما از عصر به بعد، درست بعد از آن  شیاخالقش برا   نیامروز ا  نی هم تا
سرش   خواهدی م ییاتفاق، حوصله اش را نداشت که فقط ابزار در دستش باشد که هر بال 

 !  اوردیب
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 کرد.   دنیدر خانه شروع به چرخ یذهنش را منحرف کند، ساختگ نکهیا  یبرا 

   نجاس؟یاونا هم مثل ا  ؟یچندتا خونه سپرد -

 .  اوردیخودش ن یه بود به رو ذوقش خورد  یکه تو  وسفی

 بود که به حرف آمده بود.   ن یا  حداقل

 خب نقشه خونه متفاوته!   یول  شهیمتراژ م  نیکه دارم همشون تقريبا هم یبا پول پيش-

 ! دیبه سمتش چرخ  طال

 مونده؟   گهی چندتا د-

 انداخت   یاش نگاه یبه گوش وسفی

   ؟ی نیبب میبر یخوا یکوچه است م  نیتو هم شیکی اتفاقا  گه،یتا د  سه

 داد و با هم از خانه خارج شدند! لشیتحو یباشه ا  طال

 

ها چرخ زدند و قرار شد انتخاب خانه به عهده طال   ابانیدر خ وسفی تا آخر شب با   طال
قبول    دیا یاش ب یپدر یاصرار کرد همراهش به خانه   وسفیباشد، در آخر هم هر چه 

 نکرد و برادرش را بهانه کرد! 

او را به خانه رساند   د یایب شی پ یچند ماه آخر را کدورت  نیخواست ا  یهم که نم  وسفی
کرد و   ریهمان ام  ایلب بار جغله  ری ز  چاردیدوتا ل  نیو به محض خارج شدن طال از ماش

 رفت! 

 نهیبه س نهیس  ری خانه را داشت، قفل در را که باز کرد تا خواست وارد شود با ام دیکل طال
 شد!

 داد.  ش یرا در دستش فشرد و نگاهش را به دخترک روبه رو  نشیشما چیسوئ ری ام
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 به صورتش انداخت!  قیعم ینگاه ر ی! امدیا یب ای طال مانده بود برود  چارهیب

 .  ستادی دخترک ا  ف یظر  یبرداشت اما مماس با شانه  یاز کنارش بگذرد قدم  خواست

 را به سمتش خم کرد،   سرش

 لختش را با انگشت از پشت سرش لمس کرد و آرام  زمزمه کرد.   یموها 

 ه؟ یاسمت چ-

 . شدی داشت ذوب م طال

 را بلند کرد و نگاهش کرد.   سرش

 طال... -

اش   ینیب  یرا جلو  شیدسته از مو  ک یچشمانش   یبه لبخند کش آمد و جلو  ریام لب
 گرفت و بو کرد! 

 ...یابی... مثل طال کمادی بهت م-

دستش باز   یتو   موتی بزرگ خانه را با ر یطال در آهن یبهت و ناباور  انیم  را گفت و نیا
 شد و از خانه خارج شد! نشیکرد و سوار ماش

 

 ! کردی پسر طلسمش م نی.. ا

 کوچک را بست و به سمت خانه جغله به راه افتاد!  یدر آهن یمکث کوتاه با
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 *** 

 

 

 

 از آن عصر گذشته بود. یماه  کی

 یآمد ب یانگار خوشش م  یشده بود... دست خودش نبود، ول شتریو آمد طال ب رفت
 خودش را ظاهر کند!  ریام یبا بهانه جلو  ایبهانه 

  یبه سراغش م نقدریروزها ا نی مانده بود که چرا طال ا شهی هم متعجب تر از هم جغله
 ! دیآ

 

بود جور کرد... آن   یرا داده بود را با هر جان کندن دشیکه جغله به طال قول خر  یلیوسا
 خوب! یهم مارک ها 

طال شرمنده نشود   نکهیا  یهم نداشت اما مجبور شد برا  یمعمول  خچالیخودش   چارهیب
 !  ردیدوقلو بگ  خچالی  کی  شی برا

  یسرش جا  یاز از هر زمان دی ق یطال بود و طال اما، ب  ی هیز یدغدغه اش کامل کردن جه 
 گرم شده بود! یگرید

 از طال بود!  شتریشوق جغله ب دند؛یخانه را کامل چ  لی وسا  وسفیکه جغله و طال و   یزمان

  یخانه  ونیکه انگار مهمان بودو آمده بود تا فقط نظاره گر و نظر دادن دکوراس ییطال
 اش باشد!   ندهیآ
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و تمام الزامات آن سنگ تمام گذاشته بود،    یعروس یهم برا  وسفیخانه،  ل یاز وسا  جدا
  ینداشت که برخالف مخالفت ها  نی به کار ا ی در دلش رفته بود و کار یطال بدجور

 !کندی م یزندگ شی عمو  شیندارد و پ یدرست درمان یخانواده اش خانواده 

بود دلش را   ده یاش د  یشی آرا  لی وسا  یکه او را در مغازه   یبار نیداشت، اول  دوستش
را   یکرده بود تا بساط عروس یبالخره خانواده اش را راض کسالیباخته بود و بعد از  

 ! ندازندیراه ب شی برا

 اما حواسش به آنها نبود! طال

 ! وسفیداشت و نه به نگاه عاشقانه   یبه ذوق و شوق جغله کار نه

 ! ریام  امیتلفن همراهش بود و پ یحواسش پ تمام 

عاشقانه مهمانش   یطال را با خودش برد تا شام  وسفی خانه که فارغ شدند  دمانیچ از 
 کند... 

خانه   یتشکر حواله اش شود از آنها جدا شد و راه یبرا  یحت یآنکه تعارف یهم ب جغله
 شد... 

طال سنگ تمام گذاشته! به درک که تمام   یآمد برا  یم  ادشی  یبه لبخند بود وقت لبش
شوهرش   ی خانواده  یکه طال جلو نیکرده بود. هماش را صرفش  یپس انداز زندگ

ها   یبدبخت نی ا  یزدند به همه  یسرش نم ی خانواده بودنش را تو ی و ب  شدیم  دیروسف
 ! دیارز  یم

آمد را خوب به خاطر داشت! پنج سالش بود... مادرش طال را در آغوش   ایکه به دن یروز 
 کند!  یمثل طال باشد و زندگ دیو پدرش او ار طال صدا کرد و گفت با  دیکش

وقت نتوانست آغوش مادرش را تجربه کند... تمام   چیه  گری آمد د ایکه طال به دن یروز  از 
  ادی ی... از بچگبردی د و فرمان مدستشان بو ریتوجهات به سمت او بود و جغله تنها ز 
 گرفته بود که اطالعت کند و دم نزند! 
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 خودش نخواهد! یرا برا  زی چ چیرا در نطفه خفه کند و ه شیبود آرزوها  گرفته  ادی

 حق نداشت مادرش را"مادر" خطاب کند...  یحت  چارهیب

از   شتریاد، بدو سال از دست د  یپدر و مادرش را در فاصله   یاحوال وقت نیبا تمام ا  اما
گرفت و او چون هم   یبه سرپرست شی عمو ی... طال را خانواده  ستیگر  شانیهمه برا 

خانه آورد و   نینکرد... او را به هم شینشد! اما پدر بزرگش رها  رفتهی خونشان نبود پذ
هم   ییداد تا اگر بال ادشیخودش نگهش داشت و کار و بار و قانون آن خانه را  شیپ

 را داشته باشد و آواره نشود!  ییسر خودش آمد او جا

 

  یحالش را داشت، در را بست و به سمت خانه  یخانه که شد هنوز سرخوش وارد 
 محقرش به راه افتاد.

نبود   ری جز ام  ی" خطاب کرد... و کسیاز پشت او را "او  یبود که کس دهیبه خانه نرس هنوز 
 صدا بزند!  نگونهیکه او را ا

 رگشت.  ب  عیسر 

 شد... کی در دست به او نزد یگوش ری ام

 انداخت.   شی به سر تاپا ییگذرا نگاه

 ؟ ی چرا تنها اومد -

 جغله درآمد!  شاخ

 !!؟  تنها

داشت که سراغش را   ایدن نی را هم در ا یخدا تنها نبود! جز طال مگر کس شهیاو هم مگر
 ! ردیبگ
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را با طال    ریگرفت... آخر ام ی! هزار سوال نگفته در ذهنش جا دیگو ی... نکند طال را م نکند
 آمد!  یم یچه کار

 نگاهش کرد!   ریشلوارش گذاشت و با تحق  بیرا در ج یگوش دیکه سکوت جغله را د ری ام

 نه بذار سوالمو عوض کنم... -

که  یدون ی! مرونیبرم به بانو بگم که بندازتت ب ؟یخودتو نامزد طال جا زد  یالک  چرا
 ! ادی چقدر از دروغ گفتن بدش م

 شد.   ریو سر به ز  د یتر کش نی کالهش را پا جغله

 ؟ ی ... زبون نداریاو -

 به عقب برداشت!  یقدم جغله

 ببخشيد آقا من کار دارم...-

باغ رفت تا   یا خانه اش به انته یبه جا یرا گفت و به سرعت از آنجا دور شد... حت نیا
 !  فتدیبه او ن ری دست ام

بانو از همه  نکهیا  یعنینداشت  یترس نکهی! ا کردی با بهت تمام رفتنش را تماشا م ری ام
 خبر داشت!  زیچ

 سر بانو باشد!  ری ز  زیحدس زد که همه چ همانجا

شوکه   یدور اوست حساب  لی و از فام ستیشب قبل که طال گفته بود جغله نامزدش ن از 
 شده بود! 

داشته  یقدرتر فی در برابر جغله نداشت، اما دوست داشت الاقل حر یوجدان  عذاب
 باشد!

لبش به   دیطال را د   یافتیدر امی پ یو وقت دیکش رونیب بشیآن را از ج یلرزش گوش با
 لبخند باز شد! 



 زندی عشق پرسه م

34 
 

که در   ی عشق ممنوعه ا نی که به او گفته بودند شد و از ا  یبانو و جغله و دروغ الیخیب
  خواستیشده بود و دلش م   بشینص دیلذت ناب جد  کی... بردیخفا داشتند لذت م 

 کند!  دایقصه ادامه پ  نیحاال حاالها ا 

 

 *** 

 

 انداخت!  فشیرا قفل کرد و درون ک ی برگشت، طال گوش ز یکه به سر م وسفی

 خشک کرد و نق زنان گفت:   زیم  یدستش را با دستمال رو وسفی

  ی! اگه خارج بود پدرشو در مستین سشی سرو  یدستمال تو  هی ؛یگرون نیرستوران به ا -
 آوردن! 

 

از واکنش نشان   الیخیب وسف یکرد خودش را با منو سرگرم نشان دهد و   یسع طال
داد و به طال زل زد.  صورت پر رنگ لعابش و رژ قرمز   هیتک یصندل یندادن طال، به پشت 

 یز یلختش که دو طرف شانه اش رها شده بود و شالش که چ  یو موها  بشیدلفر
 ! کردی شده بود و تمامش را رصد م رهیآمد... با لذت به او خ یبه حساب م  نینماد

از بابت همه  الشی فرا برسد و خ شانیتا زودتر عروس  کردی م یداشتنش لحظه شمار یبرا 
الک زده    یو ناخن ها  دیبه دستانش کشراحت شود... غرق در او بود تا نگاهش  زیچ

 ذوقش زد!    یحلقه اش بد تو  ی خال یاش... اما جا 

بار بود که او را بدون   نیچند نی ماه ا  نیاش نشست! در ا یشانیپ یرو  یاخم  ناخواسته
 آورد!  ینم رونیحلقه اش را ب ی که خودش لحظه ا یدر صورت دید یحلقه م
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او   یزن و شوهر نبودند، اما نامزد که بودند! وقت یاست که هنوز به صورت رسم درست
  خواستی م ست،یا  یبود و دوست داشت که همه بدانند متعلق به کس بندیعهدپا  نیبه ا

 باشد!  نیهم هیدر مورد طال هم قض 

 خم شد زیم  یبه رو ی تا آرامش خودش را حفظ کند بعد کم  دی کش یقیعم نفس

 .  کرد شیصدا   آرام

 طال! -

 نگاه از منو گرفت و سرش را بلند کرد.   طال

 بله؟ -

به   کی دانست چه شده که نزد  یداد اما نم یرا با "جانم" م وسفی جواب  شهیتر هم قبل
 اخالقش عوض شده!  یعروس

 گذاشت!  زی م یرا از او گرفت و رو  ی کاغذ یمنو   وسفی

 حلقه اش را!   یخال یرا دراز کرد و انگشتش را لمس کرد، درست جا  دستش

دستت رو لمس کنم، حلقه ات رو حس کنم... چرا   خوامیدوست دارم هر وقت م-
 ش؟ یدینپوش

 

 به انگشتش کرد و شانه اش را باال انداخت:  یینگاه گذرا  طال

 رفت...  ادمی... ینجوریهم-

 دستش را فشرد... آرام و عاشقانه! وسفی

 ذره شده... هی! دلم برات شم یپ یای امشب م-

 داد:  لشیتحو  یو اخم  دیکش رونی ب وسفی دستش را از درون دست   طال
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 ! یگفتم که قبل، باشه بعد عروس-

 ! نیهم  ،یباش شمیپ خوادی! فقط دلم م ونهی کردم د تت ی اذ  یمن ک-

 داد : لشی تحو یپوزخند طال

 ! شهیم  گهیجور د هیبعدش  یول یگ یم  نویهم شهیهم-

 کرد و صاف نشست!  یکالفه پوف وسفی

بود   دهیکه دور خودش تن  یسرد   ی لهیپ نی دل طال را نرم کند تا از ا  خواستی چه م هر
 نداشت!  دهیفا  دیا یب رونیب

  یدانست چه کار ینم قایاما دق  ندیبب یداشت او را مثل گذشته شاد و پر انرژ دوست
 بکند تا او را به خودش برگرداند! 

  یدانست تا طال نخواهد دستش هم به او نم یطال هم خوب م  ی، حت از خودش جدا
 مانده بود چه کار کند!؟   یخورد! ول

که جغله در   یخودش به خانه ا  لی طال و بر خالف م یشب که شد او را به خواسته   آخر
 ! خوردیبه هم م  یکه چقدر حالش از آن عمارت لعنت یرساند! به راست کردی آن جا کار م

نشان دهد و به محض بستن در توسط طال   الیخیآخر خودش را ب یکرد تا لحظه   یسع
  یلعنت یانیاع   یاز خجالت  سکوت آن کوچه  یکرد و حساب یپدال گاز خال یحرصش را رو 

 در آمد!

و شالش را از سرش   دیکش یراحت شد، نفس راحت  وسفی از بابت رفتن   الشیکه خ طال
 آورد... رونیب

باغ،  یعاشقانه اش در انتها گاهیآنکه به سمت خانه کوچک جغله برود به سمت مخف یب
 رفت... گرانیدور از چشم د ییجا

 فراخوانده بود! یشگیهمان درخت توت هم  ری او را ز  ری دوازده شب بود و ام ساعت
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متوجه   یطرافش بود تا کسحواسش به ا  داشتی که آرام قدم بر م  نطوریهم طال
 حضورش نشود! 

اش نشسته و از   یچوب یصندل  یروحش هم خبر نداشت بانو در تراس عمارتش رو اما
از تاسف تکان داد و   یمحو شد سر دشیاز د  ی! وقتکندی همان فاصله رفتنش را نگاه م

 آمد و به سمت اتاقش قدم برداشت!  رونیاز تراس ب  شیبر عصا  هیتک

 

به گوشش خورد، سرش را   شی آشنا  یقدم ها  یمشغول بود، تا صدا   گارشیکه با س ری ام
 برگرداند! 

 لبش نشست.  یرو  یبود با همان ظاهر دلربا... لبخند خودش

 را در صورتش رها کرد!  گار یبرداشت و دود س شیبه سو  یقدم 

 ! دیدست طال را گرفت و به سمت خودش کش بعد

 

 

 * 

 

 

نموربانو، جغله داشت جان    نیزم ریعمارت و آن باغ بزرگ... در ز  یطرف تر، آن سو  آن
 کند! زیرا تم  یتا انبار ختیر  یکند و عرق م یم

  نکهیکرده بود و به محض رفتن به اتاقش او را فراخوانده بود و بخاطر ا  هیاو را تنب بانو
 کرده بود! دیوحشتناک تبع یلو رفته بود، آن را به آن انبار ری دن طال، نزد امنامزد نبو
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 نی زم ر یرا از آن ز  یشب، تمام وسائل خراب و بدرد نخور انبار  یها  مهیتا ن جغله
  یکرد و با قوط زیشد، همه جا را تم یخال یانبار  یو وقت  دیکش رونیب  ییخوفناک به تنها 

 به آن بدهد!  یرنگ به جان آنجا افتاد تا رنگ و لعاب ی ها

 . دی دراز کش نیزم یکار که فارغ شد... رو از 

 افتاد!  یگوشه انبار   یمیقد ی به صندوقچه   یلحظه ا  یبرا  نگاهش

 چطور او را فراموش کرده!   دیفهم یکه داشت برخواست، اصال نم یتمام خستگ با

آن باعث شد از دستش رها   یقفل و لوال  یا شلببرد ام  رونی را برداشت تا به ب صندوقچه
 !فتدی ب نیزم یشود و رو

 دفتر افتاد!  کی جغله تنها به   نگاه

دفتر و صندوقچه دفتر را گشود و   نی دفتر را برداشت... کنجکاو از ا ندیزمين نش روي
 اولش را خواند!   یصفحه 

 "شهربانو" 

 

از  یلینشد... مثل خ بشینص یزیرا که ورق زد جز چند دلنوشته و چ گری د یها  صفحه
 د؛یکشی دفتر م نیرا در دل ا  ب یسرنوست عج کی عاشقانه انتظار   یداستان ها و رمانها 

  یدر صندوقچه اش گنج ایدن یها  ینبود! قرار نبود که در تمام انبار شی ب یواه  الیاما خ
 نهفته باشد!

 افتاده بود! نیزم یافتاد که رو یه دستبند نقره ا بلند شود اما نگاهش ب خواست

 داشت و نگاهش کرد!  برش
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آن! خوشش آمد   یرو  فی ظر   یها یو حکاک  ی ا  روزهی ف یها  نیبا نگ لی بود و اص بایز 
و آن را کنار دفتر درون    دیکش  یقیرا نداشت... نفس عم یزیاجازه برداشتن چ  یول

 برخواست.  شی صندوقچه گذاشت و از سر جا

 

 

 نفوذ کند.  شیها  هیبه ر  زیتم یآمد تا هوا  رونی ب نیزم ریرا تکاند و از ز  خودش

  یاهی شد! در احوال آن س رهیباغ خودش را رها کرد و به آسمان شب خ یچمن ها  یرو
 ! دیبه گوشش رس یز یر  یخنده ها یغرق شده بود که صدا

 را برگرداند!  سرش

 آمد!  یباغ م  یاز انتها   صدا

 نهاده و او را به خانه اش آورده!  یبا دختر یدوست ی بنا ری باز ام حتما

 بار هم نبود. نیبارش نبود و به حتم آخر  نیاول  نیسال ها ا   نیا در

 انداخت!   یرا فرو فرستاد و به دستان زمختش نگاه نفسش

 انسان ها فرق باشد!! "  انیم  نقدریا  دی"چرا با 

 * 

 

 

شاخش در  دیسالن، غرق در خواب د  یزود از خواب که برخواست و طال را آن سو  صبح
 آمد! 
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بخوابد!   نجایآمد ا یبود! اصال طال خوشش نم دهیآمده بود که حضورش را نفهم یک
 کرده؟   دایمدت به او و خانه اش عالقه پ ن یچرا امعلوم نبود 

آشنا به  یباال بکشد که عطر شی ... به سمتش رفت... خواست پتو را روبرخاست
 ! دیمشامش رس

 نبود!  وسفیحتم عطر مردانه  به

 فعال شد!  شی هاشاخک  همانجا

 زد!  یعطر را م  نیشناخت...سالها بود که هم یعطر را خوب م   نیا

به سراغش   نقدریچه بر سر طال آمده! چرا ا  دیفهم یوا رفت... حاال م  نیزم یطال رو  کنار
 دهد! یم  دنیخواب نجایو تن به ا  دیآ یم

سوخت... کاش که تمام تصوراتش غلط   یم  وسفی  یاز همه دلش برا  شتریلحظه ب آن
 باشد!

 

 که داشت، تمام حواسش به طال و رفتارش بود!  ییآن روز با تمام کارها از 

  شتریو ب دهدی جواب م انیدر م  یکیرا  امشیو تماس ها و پ  وسفی که چطور  دید یم
 گذراند! ی وفتش را در باغ م

 ! دی او بالخره جفتشان را د  یدر پ یاز دو روز دنبال کردن پ بعد

 باغ!  ته

 ! خوردی از جفتشان به هم م  حالش

 نبود!   وسفی بود؛ اما طال جز با  یعاد  شی برا اختشنی را که م ری ام
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ندهد، اما   لشانیو ناسزا تحو   زدیجفتشان نر یکرد تا نرود و تف به رو  یخودخور چقدر
 خودش را گرفت!   یجلو

   کرد؛ی جمع و جورش م یگری طور د دیبا

 خبر دار شده!   هیآنکه آنها بفهمند او از قض یب

را از   وسفی   یکوچکش رفت و شماره  یآنها، به سمت خانه  شیرفتن به پ یجا به
 طال برداشت و با سرعت از خانه خارج شد!  یگوش

کرد تا   یفرو فرستاد... تک سرفه ا  قینفسش را عم دیکه رس یتلفن عموم  نی اول به
 را عوض کند.  شیصدا 

 را گرفت...   وسفیگذاشت و شماره   یگوش  یدهن یجلو  دست

 اشت!  از چند بوق برد بعد

 الو... -

 شود!  ر یختم به خ زیهمه چ  کردی در تپش بود و خدا خدا م قلبش

نذار پاشو تو اون عمارت بذاره... مگرنه   گهید ی عشقت رو از دست ند یخوا یاگه م-
 ... یبه گور ببر دیداشتنش رو با یآرزو

 گذاشت!   شی را سر جا یگوش ع ی را گفت و سر  نیا

نشست و دست بر سرش گذاشت و خدا خدا کرد همه   نیزم یدر باجه تلفن رو  همانجا
 ! فتدیآنها ن یرابطه  یبرا  یمثل قبل شود و اتفاق زیچ

 

 شد!  رهیکه دلش را لرزانده بود خ یو تماس  یجن زده ها به گوش نی ع وسفی

 نداشت!   یا  دهیچه با شماره تماس گرفت فا هر
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 شب بود!  مهیساعت نگاه کرد ن  به

 شناخت! یرا م ییمزاحم بود پس از کجا آن عمارت کذا اگه

  کی  شیتماس راست بود برا  ن ی درصد هم ا کی ی مردانه اش فعال شد، حت  یها  سنسور
 !شدی فاجعه بزرگ محسوب م

که شروع نشده به   یا  یخودش و زندگ یو برا  شدیهر چه زودتر دست به کار م دیبا
 ...کردی م یبود کار دهیکش یسرد

 

 

 

 *** 

 

 

 

 با اجبار هم شده، نگذاشت طال به آن عمارت پا بگذارد!  وسفی  گری آن شب، د یفردا

  شدی و آنجا از آن تماس مطمئن تر م کردی بدنش حس م یرا با تک تک سلول ها  ترس
 !دیکشی م  ادیو سرش فر  کردی و گاه بحث م  کردی م یرفتن پافشار یکه طال برا 

دارد   یمواد  یو ب  دهیبود که مواد به آن ها نرسشده   یی معتاد ها هی احوالش شب  بيشتر
 !کندی اش م  وانهید
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به او نخورد   یقول داد تا دستش هم تا عروس  یاش کرد، حت یبود راض یهر طرفند  با
و هر چه سرش    کردی آورد قبول م ی... هر چه بهانه مردیاما او کنارش باشد و آرام بگ

 آمد!  یزد کوتاه م  یم ادی فر

طال    گریافتاده که د  یمانده بود چه اتفاق ری شده بود و از آن طرف، ام  وانهی کالفه و د طال
 !دهدیجواب نم شی ها امیو به تماس و پ  گذاردی پا در خانه اش نم

  یاش را پنهان کرده و تظاهر به گم شدنش کرده و برا  یاز عمد گوش  وسفی نداشت   خبر
 تراشد!  یهم بهانه م  دیجد یگوش دیخر

خواست طال   یبود... نم یرساند، جغله اما راض یفاصله ها داشت طال را به جنون م نیا
 وافرش را از دست بدهد!   یو آن عالقه   وسفی  ؛یعشق تو خال  کیبخاطر  

 گرفت!  یم رادیپخت کوکب ا از دست   یحت یهم کالفه تر از هر زمان ری ام

 هم عادت به انجامش نداشت!  یدر بچگ یکه حت یکار

کند و آرام   یتا خودش را خال آوردی نم شیکرده اما به رو  رییبود حالش تغ دهیفهم بانو
 ! ردیبگ

 !کرد ی م  یو خودخور خورد ی فقط کوکب حرص م نیب نیا در

 

  دهیزبانش بکشد فا ریاز ز  یکند و حرف  دایتا جغله را تنها پ دیتراشیهر چه بهانه م  ری ام
 نداشت!  یا

اوامر کوکب را    ایو گوش به زنگش بود    چسباندی خودش را به بانو م ای مدت  تمام 
 ! کردی اطالعت م

 شب به سراغش رفت!  مهیشب به سرش زد و ن کی   گرید
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مانطور که غرق در خواب  با آن همه ابهت پا در خانه محقر جغله گذاشت و او را ه ری ام
 کرد!  داریبود ب

هم   ی افتاده است اما درصد ی اتفاق بد  کرد ی بود و گمان م دهیاز ترس رنگش پر  چارهیب
 او را با لگد از خواب پرانده!  نطور یاش به سرش زده که ا   دهیعشق ند ریام کرد ی گمان نم

 دو زانو نشست!  یبا ترس رو  دیرا که د  ری ام

 افتاده؟  یشده آقا! اتفاق  یچ-

 ؟ ی کرد  مش ی نکردم، کجا قا دا یپ یزی آخور چ نیا   یگشتم تو یکجاست؟ هر چ تیگوش-

 با دهان باز نگاهش کرد!  جغله

 ندارم!.  یآقا من که گوش-

 داد!  لشیتحو  ینعره ا  یشاک  ری ام

 ! ینداشته باش یگوش شهی! مگه میگی چرا چرت م-

 چالت نکردم!  نجایه زنده ا بانو سپرده!؟ راستشو بگو تا زند  نکنه

 سرش را چند بار با نشانه نه تکان داد! جغله

 بخرم! ی... آخه من پولم کجا بود که بتونم گوشنیاز خانم بپرس  نینه به خدا! بر-

 کرد و نشانش داد!  یرا خال شی ها بیج بعد

پسرک   یتوزانه اش را حواله   نهیبرخاست و نگاه ک شی از سر جا شهی کالفه تر از هم ری ام
 کرد!  ش یرو  یجلو  فینح

 نجا؟ یا  ادینم گهیکجاست؟ چرا د  ؟یریگیچطور از طال خبر م -

 شود،ی احوالش م ی ای جو نطوریهست که ا   شاننی ب یزیچ ک ی  کردیعلنا اعتراف م  گرید
 وضع؟   نیآن هم به ا 
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 ش داشته... خودش نگه  ش یپ شهیعروس گهی ! چند وقته د ادیب ذارهیآقا، نامزدش نم-

 گوه خورده کثافت...-

 !؟  ید ی! فهمنجایا  ادیپاشه ب یگیم یزنیفردا زنگ م نیهم

 یلی... خکنهیبکنه م یبخواد کار ی! وقتستیبه حرف من ن وسفیتونم آقا!   یمن نم-
 ... خوادیخاطر طال رو م

حس را به وضوح نشان    نیکه خورد ا  یلینبود چرا که س ری ام ندیحرفش خوشا  نیا
 !دادی م

 نبود!  ری از ام ی برخاست اثر  ی! وقتدیکشی م ریطرف صورتش ت  کی

 ! دیبغضش ترک کبارهیدر چشمانش جمع شد و به  اشک

  دینا حق، با یو مظلوم بودنش او را تا کجا کشانده بود که از هر کس و ناکس یکس یب
 !زدی و دم نم  خوردی م یضربه ا 

 

 

 

 **** 

 

 

  ری در دل ام یزیبود و با نبودن طال انگار چ دهیطال فرا رس  یروز شمار عروس یها هیثان
 ! ختیر یفرو م
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فراتر از آن   یزیحس زودگذر نبوده و چ  کی  شیتنها برا  شدیخودش هم باورش م داشت
 است! 

 ! کردی م  یتاب یداشتنش ب ی برا نطوریا  دیرس یهم چون دستش به او نم دیشا  ای

طال در کنارش، در دلش رقص به پا   یاحوال و حضور دائم  نیهم خوشحال از ا   وسفی
 یکه در خانه اش بود و نم نیطال اتاقش را از او جدا کرده بود، اما هم  نکهیبود، با ا

راحت بود. آنقدر پدر و مادرش با طال حس   الشیتوانست به آن عمارت شوم برگردد خ
اگر طال هم   یرفت و حت ینم یجو کی  یکه اصال آبشان با هم تو  کردندی م یدور

از او نداشتند که به  یآنها دل خوش خواست،یو از آنها تلفن م  گذاشتی پا م ری غرورش را ز 
 او تلفن بدهند! 

 

 * 

 

رساند و   شگاهیخودش طال را به آرا  وسفی  د،یفرا رس یماه باالخره روز عروس  کیاز  بعد
 سنگ تمام بگذارند...   شی برا  یسپرد حساب

 نداشت!  شگریآرا یها  حتیبه حرف ها و نص یبغ کرده بود و کار اما تمام مدت طال

 زودتر از موعد مقرر تمام شد. ششیآرا

بود؛ هر چه با خودش دو دوتا چهارتا کرد و حساب   یپرداز  ایو رو   الی آنجا که غرق خ طال
 ! دیایکنار ب ی عروس نیتوانست با ا  یاش را ورق زد، نم  یو کتاب زندگ

 !د ینگو  یزیچ یاز شاگردها را گرفت و خواست که به کس یکی  یگوش ،یبهانه ا به

 را گرفت.   ریدر اتاق پرو رفت و شماره ام خودش

 که بردارد!  کردیخدا م خدا
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 و کالفه بود!  گرفتی کام م  گارشی از س اطیخط در ح یآن سو ری ام

مانع   یزی شماره ناشناس، خواست که قطع کند اما انگار چ دنیکه زنگ خورد با د گوشي
طال را   یکه صدا  نیآن تماسش را وصل کرد و هم یز آن شد تا تماس را رد کند؛ به جا ا

 انگار جان گرفت. دیشن

 ! ریالو ام-

 ! گذرهیخوش م یلی معلومه بهت خ ؟ییمعلومه کجا  چیه-

 نشست.  نیزم ی پشت در اتاق پرو با همان لباس عروس بر تنش رو طال

 ! شگاهمیاالن هم آرا  مه؛ی امشب عروس-

 دنبالم...  ان ی هم م گهی ساعت د میعروس هم تنمه تا ن لباس

 قرار است او را از دست بدهد! یزود نیبه ا کردی ماند؛ باور نم  ریدر دهان ام حرف

 را نداشت!  یزیبه ناکام ماندن در چ عادت 

 زد و دودش را در هوا پخش کرد.   گارشیبه س قیعم یپک ری ام

 کنم؟  یخوشبخت یبرات آرزو  یزنگ زد-

 رفت تا بغضش بشکند!  یم طال

تونم دوسش   یبا خودم کلنجار رفتم نم یهر چ ست، ی ... من دلم باهاش نینجورینگو ا -
  ادی اما اون م  دمی بغل تو جون م یکه برا قدرنی داشته باشم! من تو رو دوست دارم، ا 

ت ترکم  خود  ای... یکنم؟ تموم وجودم از توعه! معتادم کرد  کاری... چرهیگیطرفم عوقم م
 نجاتم بده... یجور هی ای بده 

 که مانده بود چه کار کند!  یریبا هق هق طال تمام شد و ماند ام تماس

 شد.  رهیساعتش خ به
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 .کردی دود م گاریو س کردی بود فکر م قهیدق پنج

 شود! الش یخیب نطوریتوانست ا  یشک نم یب

 او شماره گرفت و بوق دوم که خورد خود طال جواب داد!  نباریا

 دنبالت!  ادیب  یکی گمی رو بفرست م شگاهیآدرس آرا-

 در دل طال به پا شد! ییرا که گفت؛ چه غوغا نیا

بعد آمد که   قهیدرست ده دق یبعد امیزد و پ امک ی آدرس را پ شی لرزان برا  یدستان با
را به  یرا پاک کرد و گوش امش یتماس و پ ع،یبرود دم در،  راننده منتظر اوست! سر 

 برگرداند.   شگاهی شاگرد آرا

گفت که داماد دنبالش آمده و با اصرار؛ خودش   شگریبهت و تعجب آرا  انیهم در م بعد
 رفت و منتظر دامادش نشد!  رونیب شگاهیاز آرا

 .  دیکشیام و انتظارش را م  یب نیماش ک ی   شگاهیآرا  رونیب

 شد.   ادهیپ نیاز ماش  د،یبود که تا او را د یپسر جوان راننده

 ...نجایا  ایب-

ناغافل سر به زنگاه   وسفی خواست معطل کند و   ی؛ نمتعلل به سمتش رفت  یب طال
 برسد! 

رفت و خودش در را گشود و سوار شد و راننده به   نیبلند به سمت ماش ییقدم ها  با
به حرکت   یا با سرعت سرسام آورر نی نشست و ماش نیمحض سوار شدنش درون ماش

 درآورد! 

 پسر را به دنبالش فرستاده!  ن یخودش، ا  یچرا به جا دیفهمی م  حاال

ساعت خودش را به او   میکننده بود و محال ممکن بود کمتر از ن وانهیکه داشت د یسرعت
 برساند.  
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 را نگه داشت.  نیماش  ر،یام یخانه   یجلو  یحرف چیه یب

 شود، اما پسرک نتوانست سکوتش را نشکند.   ادهی کرد و خواست پ یتشکر طال

 االن برت گردونم! تونمیم  یمونیدرصد هم پش هیاگه   ؟یشینم  مون یپش یمطمئن-

درصد هم شک نداشت و تمام   ونی لیم  کی چ؛ی درصد هم که ه کی در دلش   یحت طال
 . دید  یم ری خودش را با ام یخوشبخت

 من به انتخابم شک ندارم.-

 رفت.   ری ام  یرا بست و به سمت خانه  نیرا گفت و در ماش نیا

 خانه باز بود! در

 اش وارد باغ شد.  یدوز  دیمروار   راهنیبا همان لباس پف دار عروس و تور بلند و پ طال

 خانه و عمارت...  نیخودش بود؛ بودن در ا  انتخاب

که با ژست مخصوص خودش   دی در باغ چرخاند، او را وسط باغ د ریرا به دنبال ام  سرش
 !کشدی انتظارش را م

و خودش را در    دیکه از قفس رها شده باشد به سمتش دو یا  وانهی مثل د یچه ذوق با
 را به دور کمرش حلقه کرد.   شیآغوش او رها کرد و پاها 

 او را محکم به خودش فشرد و در خودش حلش کرد.   ری ام

   زد؛ی م گریکد ی  یراب قلبشان

 وقفه...   یامان و ب یب

 **** 

 

 *** 
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  یعروس جلو  نیکه به ماش نطوریگرفته بود و هم  یدسته گل عروس را از گلفروش وسفی
  د،یایب نی را فشرد و خواست که عروسش پا  شگاهی شده بود، زنگ آرا  ره یبا غرور خ ش یرو

 اما عروسش رفته بود!

باال رفت و به  یکیآسانسور، پله ها را دوتا   الیخیها ب  وانهید ن یع دیرا که شن نیا
 سرشان خراب کرد!   یرا رو شگاهیمصادق بارز، آرا 

 ! شدینم باورش

 را از دست بدهد!  شیقرار است طال  نطوریا دیگنجی اش نم لهیمخ در

برود و با همان   نی پا شانیآب خوش از گلو گذاردیکرد که نم دی تک تکشان تهد به
 شد!  نیماش دسته گل در دست سوار

 و رو کرد!   ری ها را به دنبال طال ز   ابانیپرت کرد و خ شهیگل را محکم به ش دسته

 که نبود!... نبود

  یکیآن همه مهمان، که منتظر آنها بودند را  انیپدر و مادرش را در تاالر و م  یها  تماس
 گشت!  یها را م  ابانیرد کرد و فقط خ یکی

 

باشدو دست   الیخیب نطوریتوانست هم یموسط بود؛ ن  شیآبرو  ی از عشقش، پا  جدا
 دست بگذارد!  یرو

 

از دوستانش زنگ   یکینکردن طال، به  دایاز پ یو درماندگ یآن حجم از بدبخت انی م ناچار
 بکشد! رونی زد و خواست تا جغله را از تاالر ب
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دورتر از تاالر به انتظار   یآمد و کم رونیاز تاالر ب وسفی با تعجب از حرف دوست   جغله
 ! ستادی ا  وسفی

همانجا   دی را د  وسفی   یبنفش شده  ی افهیترمز کرد و ق شی پا یعروس که جلو نیماش
 فاتحه اش را خواند! 

 سر جغله نعره زد...   دیشد و در را محکم به هم کوب  ادهیکه پ ن یماش از 

 طال کجاااست؟ -

 !تنش از حجم آن نعره گوشخراش به لرزه افتاد تمام 

 بهت، طال کجاست!؟؟  گمیم  ؟یکر-

 

 کند تا حرف بزند؛  جان

 ! دی لرز   یم تنش

 نبود؟  شگاهیدونم... مگه آرا ینم-

 و هوا نگه داشت!  نی زم انی اش برد و او را م قهی دست ب  وسفی

 جا چالت کنم! نیهم  ایکجاست   یگیم-

 در چشمان جغله حلقه بست... اشک

 ! خورمی... به خاک مادرم قسم مدمیماهه ند   هیدونم... من اصال طال رو  یبخدا نم-

 زد!  شیمحکم به پا  یآسفالت پرت کرد و لگد  یاو را رو  یعصب وسفی

 فرار کرده؟  شی داشت که روز عروس یسر و سر یبا ک-

 بود که...  یچه خبر یاون عمارت کوفت  تو
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بلند کرد در عقب   نیزم یاز رو  باشد، جغله را  دهیبه فکرش رس یز یانگار چ کبارهی به
شد و با سرعت حرکت   نشیپرت کرد و سوار ماش نیرا باز کرد و او را درون ماش نیماش
 کرد! 

 رفت!  ینم زادیبه آدم زشی چ چیبود و ه دهیجنون رس به

 عمارت نگه داشت... یجلو

 زنگ گذاشت!  یشد و به سمت در رفت و دستش را رو  ادهیپ ن یماش از 

ها وارد   یاغی  نی ع وسفیبه در لگد زد تا کوکب مجبور شد در خانه را باز کند و   نقدریا
 کوکب نداشت!  یبه حرف ها  یخانه شد و توجه

 ! دیا یهمان دم در نعره زد و خواست تا دزد را ب از 

 آمد و مقابلش قد علم کرد!  رونیش بداد و هوار راه انداخت که بانو از عمارت  نقدریا

داخل؟ اصال   یگاو اومد  نی و ع نی پا یکه سرتو انداخت یهست  یچه خبره!؟ تو ک-
 ! زیهمه چ یب ی  کهیکجاست؟ مرت نجایا  یدونیم

 به سمت بانو رفت.   دیترک یکه داشت م  یخون و رگ گردن یبه سرخ یبا چشمان وسفی

با   شیکه شب عروس نیبه خوردش داد یچ ن؟ی نگه داشت  نجایزن منو ا دونمیخوب م-
 گور به گور شده!؟   نیبه ا  ادیلباس عروس فرار کنه و ب

 !دندیهمه به سمت او چرخ  ریام یجوابش را بدهد اما با بلند شدن صدا  بانوخواست

تو رو   نهی! درستش ا نجایا ادیبه خوردش نداده! انتخاب خودش بوده که ب یزیچ یکس-
 تحفه! ی ام تا تو   یباشه من انتخاب بهتر ی! هر چدهید  یخودش نم یدر حد و اندازه 

و به سمتش پا تند کرد و   دی نامرد از پشت خنجر زنش را د بی! باالخره ن رقدید  وسفی
 مشت جانانه نثارش کرد!.   کی

   ؟ی من آورد  یسر طال ییشرف اشغال... چه بال  یب  ی کهی مرت-
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 دفاع بود!  یکامال ب یوحش وسفی در مقابل  ری ام

 مقابله با او را نداشت!   یارای یعنی

 شود!  زیمجنون عاشق گالو   کیتواند با  یمگر م آدم

  یشک تن ب یجمع نکرده بود ب وسفی   یدست و پا ری را از ز  ریبود و ام امدهیطال ن اگر
 !شدی جانش نثار بانو م

ت ندارم... !یفهمی... موسفی بسسس کن، من دوست ندارم -  دوس 

 زد؛   خی تنش  

 آورد!  ی به سرش م ش یبال را طال نی که ا شدینم باورش

 فرود آمد!  شیپا  یدو زانو رو  درمانده،

 ؟ یکنی کارو م نی ا  مونیبا زندگ یطال چرا دار-

 ! بردیخوابت نم یدیشنی! همون که صداش رو نموسفیمنم!   طال

 !ادی نم ادتی

 ! یزد ی بغلش له له م یکه برا  همون

تا تو رو داشته    سادمی پدر و مادرم وا ی... من همونم که جلووسفمی خدا من همون   به
 باشم!

 ! یکردم تا تو خوشبخت باش یهمونم که هر کار من

 در چشمانش زل زد و گفت :  یرحم تر از هر زمان یب طال
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از   نکهیا  یبرا  من خر بودم... آره فکر کن من خر بودم و  شن؟ینم شن، یآدما عوض م-
... ستین  ینجوریا  گهیعموم فرار کنم تو رو جلو انداختم... اما االن د ی دست خونواده 
 !نوی ا یفهمیتونم نفس بکشم... م  یکه بدون اون نم یکردم... کس دایمن عشقمو پ

 برنگرد! نجایوقت ا  چی ه گهیبرو و د پاشو

 ... متنفرم...وسفیمتنفرم   ازت

 !دیکش ادی را با تمام وجودش در صورتش فر نیا

 نداشت!  ستادنی سست شده بود و توان ا  وسفی  تن

 برخواست!  شیاز جا  آرام

 کرده بودند نگاه کرد!  انتیبرود اما برگشت و به هر دو نفرشان که در حقش خ خواست

 ... ن یشیم  مونیجفتتون مثل سگ پش یروز  هی یعل یبه وال-

 ...دیاش گذاشت و به قلبش کوب نهیس  یرو دست

 ...رهیگی خدا ازتون م نویتاوان ا -

خورده  از باغ خارج شد و قبل از  یزهر مار یرا گفت و تلو تلو خوران چون آدمها  نیا
 !دیاز خانه کش  رونیرفتنش دست جغله را گرفت و با خودش به ب

 

  نیا یدر حقش نکرده بود، ول  یسوخت، تا به حال خوب یم  وسفیدلش به حال   جغله
 .کردی دلش را کباب م انتیحجم ازخ

 

 داشت!  یچه مرگش شده که دست از سر جغله بر نم قا یاما معلوم نبود دق  وسفی

 !دی خشم در چشمانش غر  تی چسباند و با نها  نیاو را به ماش دیکه رس نیماش به
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منتظر منن...  یصد تا مهمون تو اون تاالر کوفت... پون مهی... من امشب عروسزهیر نیبب-
  نی.. همیفهمیامشب... م ن ینزنم هم شیعمارت رو با خواهرت آت نیا  یخوا یاگه م

 عروس به ملت جا بزنم!  یتا جا  یکنیم   دایدختر پ هیساعت   نیامشب و هم

 ... بعد تو رو! کشمیم شی رو به آت نایاول ا  یتونم به هم بباف  یآخه و نه و نم یبخوا 

 !؟  یدیفهم

 ! کردی را زهرش م ز یهمه چ  نطوریکار بود که ا ی! آخر جغله کجادی لرز   یم تنش

مردانه اش فکش را فشرد و تا مرز له کردنش   ی با دست ها وسفیحرف بزند که   خواست
 رفت!  شیپ

 !تهیچشم! حال یبه من بگ دی االن فقط با-

 مثبت سرش را تکان داد!   یانه به نش زدیکه در چشمانش موج م یتمام ترس با

 را باز کرد و جغله را به درونش هول داد!  نیماش در

 ! یتا امشب جونتو نجات بده و فردا جفتتون هر یدونیکه م یزنگ بزن به هر خر -

 

 را سمتش گرفت!  یگوش

 کنه!  یزنگ بزن بهش بگو آماده باشه قراره امشب عروس باز -

 نه تکان داد!  یسرش را نشانه  جغله

 خواد... یمن-

 حالمو!  یفهم ینم یتو دهنتا... کور زنمیم-

 شد، ره ی خ شیبا بغض به روبه رو جغله

 همونجا... ادیب گمی شما آدرس بده م-
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را داغان    زشی که زده بود همه چ  یشگریآرا یبا اخم نگاهش کرد و بعد شماره  يوسف
 کرده بود را گرفت. 

به  یاجیدهد و احت  لشیبه عنوان عروس تحو دی ساعته با کی آورد که  یم  یدختر گفت
و    ستی ا  یکه عروس باشد و لباس عروس بپوشد کاف نی... همستین  یبزک دوزک اضاف

را اضافه کرد، سه   نی مانده در مزونش را تنش کند و در آخر ا یاز لباس عروس ها  یکی
 دهد! یرا م شودی برابر آنچه دستمزدش م

 مخالفت داشت! جرات   شگریاز دستمزد! مگر آرا جدا

 

ندهد؛ گور   لشیعروس تحو گر ی ساعت د  کی کرد و سپرد تا  دایپ شگاه یآرا یرا جلو جغله
 خودش و خواهرش را کنده است! 

 به حال او...  یو وا  گرددی برم گری ساعت د  کی و گفت تا  رفت

 

 *** 

 برود!  ن ی تا عروس پا خواهدی و م فشاردی را م شگاه یبار دهم زنگ آرا یبرا  وسفی

  یم نی کند و پا یزند و با تشر مانتو و شال م یبه سرش م شگری خود آرا  گرید  نباریا
 رود!

  کنمیم  یو دلسوز   رمی گیم ی مونی الل م یه ؟یار یدر م یباز  سیچته امشب برا من رئ-
اصال به من ربط نداره عروست قالت   ؟ی هست  یک یکنیفکر م ؟یکن یباز برام قد علم م

 گذاشته!

 ؟ یفهمیصفر صفر بود م  یکن داد لی تحو یکه آورد  یدختر ن یا  یول

 انگشت!  هیداغون.. بدن بدتر از اون! مو هم که شکرخدا   صورت
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  یمن قلدر  یپس برا شهیهم آماده نم  گهیساعت د میتا ن یخودتم بکش یسی وا نجایا
 !اریدر ن یباز 

!  یمامور طرف  با یستیبا من طرف ن گهید ادیصداش در ب یکوفت فونیآ نیا  گهی بار د هی
 کنم!  تیحال گهی جور د ای !؟ تهیحال

 علنا دهانش بسته ماند!... وسفی

 نبود که بخواهد صبر کند!  ینرمال طی او اصال شرا طی شرا  یحق داشت ول  چارهیب

 لمیبودند از حضور نداشتن آنها در مراسم و با دروغ ف یاالن هم مهمان ها شاک  نیهم
 سرشان را گرم کرده بودند!   یبردار

 

اش را   یباز  وانهی شودو باز د ادهیپ نیرساند! رفت تا از ماش قهیساعت را به چهل دق مین
 با لباس عروس از آن خارج شد!  یشروع کند، که در ساختمان باز شد و دختر

زد و خواست تا به سمتش   یدر پ یچند بوق پ شیود؛ برا ش ادهیپ  نیآنکه از ماش یب
 برود.  

بزرگ بود به زور  شیبرا  یکه کم یدامنش را در دستش فشرد و با کفش قاب دار عروس
 رفت!  وسفی  نیقدم برداشت و به سمت ماش

 نشست.  وسف ی کنار دست   یصندل   یرو یحرف چی ه یرا گشود و ب در

 

بر نگشت تا   ی؛ حتحرکت کرد  ی پدال فشرد و با سرعت سرسام آور یرا رو  ش یپا  وسفی
 عروسش را نگاه کند!

 به تاالر نگه داشت!.  دهینرس



 زندی عشق پرسه م

58 
 

طال گرفته    یکه با هزاران عشق برا  یعقب دسته گل یو از صندل دیپر از حرص کش ینفس
 بود را با حسرت نگاه کرد! 

 د. پوش بده دیدخترک سف ن یآمد که دسته گل را به ا ینم دلش

 آنکه سرش را بچرخاند به تاالر اشاره کرد!  یب

 ! یزنیو لبخند م  یکنی رفتار م یعروس واقع هی  نیاونجا! ع میر یم-

.. فقط با  کنمیم  فشیبابا و مامانم هم خودم رد  ده؛ یطال رو ند یچکی پدر و مادرم ه جز
 ! ید یو با لبخند سر تکون م یزنیحرف نم  یکالم یکس

 !یکارت و هر  یپ یریتموم بشه م   امشب

ازت   ییبه حالت که کار خطا یوا   یکف دستت... ول ذارمیدسته اسکناس م هیتهش  فقط
 سر بزنه! 

 ! کشونمی م شی نامرد رو به آت یتو رو، هم جغله و هم اون طال  هم

را روشن کرد و به   نیباشد؛ ماش چارهیآنکه منتظر جواب دخترک ب یرا گفت و ب نیا
 سمت تاالر حرکت کرد. 

 

 *** 

 

  وسفیفقط دهان پدر و مادر   نیب نی شده بود و در ا یزیهمان شد که برنامه ر  زیچ همه
که دستانش را گرفته و با   ستیک وسف یدخترک همراه   نیاز تعجب باز مانده بود که ا 
 !کندی م  یلبخند آن را به همه معرف

تا   دیآورد و آن را به گوشه تاالر کش ریمناسب او را گ یرصتدر ف  اوردیطاقت ن گرید مادرش 
 چه مرگش شده است!  قا یبفهمد پسرش دق
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که متعلق به  یبخت ی نهیگرفت و تازه از آ یدر سکو جا یوقت  چارهیطرف تر عروس ب  آن
 ! دیکه داشت را د  یشیطال بود به خودش زل زد، تازه صورت خودش و آرا 

نگاه   نهیوقت نکرده بود خودش را در آ  یبردن عروس عجله داشته حت یبرا  وسف ی آنقدر
 چه برسرش آورده؟   شگریکند تا الاقل بفهمد آرا

  شگاهی که پا در آرا بار بود  ن یاول  ی... برادیکش ش ی از مو  یو عار دیبه صورت سف  یدست
 بود.   دهیگذاشته بود و به خودش رس

 انداخت!  یچشمانش نگاه ش یبه آرا نهینازکش را لمس کرد و از درون آ یابروها 

فرق   اشافه یتا آسمان ق نیبه نظر برسد و زم راتریگ نقدریا  شیآرا  کی با  شدی نم باورش
 کند!

 پوزخندش را نتوانست پنهان کند!  دیرا که د لبانش

پشتش را   ی ها نکیآنقدر بند چارهیب شگریگشاد بود اما آرا شیبرا  یهم کم لباسش
که برايش   ش یجا گرفته در پا  یاز کفش ها  یتنش شود و وا  پیبود تا ک دهی سفت کش
 گشاد بود!

 دادی مو نشان    کردی م ی گریعروس مسخره بود و داماد هم چه ماهرانه باز   نیا  زیچ همه
 عروسک طنازش است!   نیا ی   فتهیتا چه حد ش

 

به  شی اجرا  یادامه   یکرد و بعد برا  یبود مادرش را راض یقی باالخره با هر طر وسفی
 را از سر گرفت.   زی عروس و داماد رفت؛ کنار عروسش نشست و همه چ گاهی سمت جا

ته بود  گف وسف ی کلمه هم حرف نزده بود و فقط هر چه   کی  یمدت عروسکش حت تمام 
 !دادی را فقط انجام م
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  وسفیکه  یبه نزد عروسش رفت درست همان زمان وسفیمادر  ابدی عاقد ب نکهیاز ا  قبل
از حال داغان خودش را کم کند، کنارش    یبه دست و صورتش بزند و کم یرفته بود تا آب

دخترک خوشش آمده بود، با همان   نی شد برعکس طال از ا رهینشست، به صورتش خ
وقت در  چی که در چشمانش بود را ه  ییای و ح جباول در دلش جا باز کرده بود، ح دارید

 بود!  دهیچشمان طال ند 

که در حال خودش   چارهیکارش عروسک ب نی لمسش کرد، با ا  یرا گرفت و به آرام دستش
 . دیو به سمتش چرخ  دیترس کبارهیغرق بود به  

زن، چه از جانش   نیا نکهیشده بود و ا  رهیجب به زن کنار دستش خچشمان متع با
 ! خواستی م

 

  یتوانست ب ی در وجود دخترک جذبش کرده بود و نم یزی او را نگاه کرد، چ  یبا مهربان زن
از   ییپسرش و رها یخوشبخت یکه برا یشود که درست همان زمان ی جاذبه ا  نیا  الیخ

تا صبح سر به سجاده گذاشته بود و التماس   ییچه شب ها   تهیدست آن دخترک عفر
 دختر تازه وارد داده بود!  نی را با ا شیخدا جواب دعاها  ،یکرده بود و درست شب عروس

 تا به خودش مسلط شود : دیکش نفس

 دختر جون؟  هیاسمت چ-

 کلمه گفت:  کی فقط   وسفی  ی حرف ها ادی با  دخترک

 طال -

 داد.   لشیتحو ی لبخند  وسفی  مادر

 ه؟ یدونم، اسم تو چ یاسم اون دخترک رو خودم م-

 ! دیرا به آتش بکشد تنش لرز  زیبفهمد و همه چ  وسفی  نکهی! از ا دیترس
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 و عاجز مانده است!  دهیتا چه حد ترس زدی که در نگاهش موج م آنقدر

 ترس دارد.  وسفشیکه از   دیفهم مادر،

رو گفته! تو اسمت رو بهم بگو دخترم... از اونم   زی به من و پدرش همه چ وسف ینترس،  -
 ! یبترس خوادینم

 که سال ها در پستو پنهان مانده بود را به زبان آورد!  یاما گفت! اسم د،ی لرز   لبش

 ترانه...-

 با خودش تکرار کرد!  مادر

 از طال به دلش نشست!   بيشتر

 ؟ یدار یبا اون دختره نسبت -

 آمد!  یسالن به سمتش م یافتاد که از انتها   وسفینگاهش به   ترانه

 خواهرشم...-

داشته باشد تعجب کرد! مادرش   یری سربه ز   نیبه ا  یطال خواهر  نکهیخورد! از ا جا
  یکس و کار بودن طال نبود، حت یوقت مخالف ب چیه داد،ی که نشان م یزی برعکس چ

مسافرت مشهدش را بهانه کرده بود تا به قول خودشان به   شی تنها عمو نداشت که یکار
  یبود که برعکس خانواده  ییبا طال مشکلشمراسم پر لهو و لعب قدم نگذارد!   نیا

 داشت!  یزیبند و بار بود و زبان تند و ت  یب شیعمو 

لرزاند اما    یبود که وجودش در کنار پسرش تنش را م یطبل توخال کی   شیبرا  طال
 نبرده بود!  یهم به داشتنش پ  کباری ی که حت ینبود! خواهر نطوریخواهرش ا

 

را بلندتر   ش یبا مادرش، گام ها یتنها باشد حت یخواد عروس با کس یکه نم وسفی
 برداشت و خودش را به او رساند! 
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به   زیهمه چ یو بذار  یبه مهمونات برس یبر یپچ پچ کردن پاش یمامان بهتره به جا -
 تموم بشه!  یو خوش ریخ

 برخواست.   مادرش 

نگاه ساده به عروسک بغل دستش   کی  یبود که پسرش حت دهیهمان اول مراسم فهم از 
 خنده دار، از رقص دو نفره طفره رفته بود!  ی و با بهانه ها نداختهین

 زشش کرد.  نوا یمردانه اش گذاشت و به آرام  یشانه   یرو  یدست

 !یچ یعنیپدر و مادر بودن   ی هنوز مونده بفهم-

 نثارش کرد:  یپوزخند وسفی

شبه... از فردا همه   هینزن همش  یحرص الک  نقدری... شما هم ا برمیرو به گور م نیا-
 به روز اول... به قبل از دوسال قبل... گردهی برم زیچ

 ! دیباری طال دستش را مشت کرد، نفرت و عشق از تمام وجودش م یادآوری با

 

 را گرفت!   یآورد و شماره ا  رونی اش را ب یهمزمان گوش  یاز آنها فاصله گرفت، ول مادرش 

 

بود به  گریکه پرت دو عالم د  یکه آمد خطبه را خواند و عروس و داماد با حواس عاقد
 بله گفتند... گری کدی

 بود.  یواقع  یعروس کی مثل   زی... همه چدندیدر دهان هم کردند و ماست را چش عسل 

 

 گرفت!  یزرد رنگ در دست ترانه جا یطال  یعروس و داماد شد و حلقه  میها تقد هیهد

 چند لنگه النگو جا خوش کرد!  ش یطال و دست ها   سیرا سرو  گردنش
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در  یبهانه که حساب نی؛ به اعروس و داماد بود دنیقابل تامل، نرقص یتنها  نکته   اما
 اند و هر دو خسته اند!  دهیکه قبل از آمدن به تاالر گرفته اند رقص یدو نفره ا  پیکل

به دستش داد و با   یا وه یآب م  وان یل  وسفی تمام شود مادر  ی عروس نکهیاز ا  قبل
  نکهیا  یهم برا  وسفی کند؛ی آرام م یالتماس خواست تا سر بکشد و گفت اعصابش را کم

 ! دیدل او را شاد کند همه را تا ته سر کش یحداقل کم

 

  یکرد... اما فقط عروس یو خوشحال د یاز همه بوق کش  شتریب وسفیکشان که شد  عروس
 وانهید نی ر حالش خراب است و  دارد عچقد دیفهمی گرفته بود م یکه بغل دستش جا 

 کوبد تا خوب به نظر برسد!  یم  واری ها خودش را به در و د

 کردند.  یخوشبخت یآرزو شانیو از همه تشکر کردند و برا  ستادندی خانه اش ا یجلو

 

  نیرفت و همه مهمان ها با حسرت به ا شیپ یمشکل   چیه یو ب یع یکامال طب زیچ همه
 ! کردی م  ینیسنگ  شانیها رو یلیبودند و نگاه حسرت بار خ رهیزوج عاشق پيشه خ 

 در خانه را باز کرد و عروسش را به درون خانه فرستاد!  وسفی آمدند،  رون یآسانسور که ب از 

ام شده بود  تم   یلعنت ییکذا  شی بالخره آن نما دیکش یقیکه وارد خانه شد نفس عم ترانه
 بکشد!  یخودش باشد و نفس راحت  گرید توانست ی و م

 نبود!  یعیبود و حالش طب نیوارد خانه شد... سرش سنگ  ریاما با تاخ  وسفی

  دهی همراهانشان هنوز در گوشش شن نیآخر نیخوشبخت بش ی را بست و صدا  در
 ! شدی م

ناخواسته در خانه را قفل کرد و   ای تا آزاد شود! خواسته  دی... نفس کشدیکش نفس
 را برداشت!  دشیکل
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دهد؛  یبود و منتظر بود تا دامادش به او اذن مرخص ستادهی وسط سالن ا  عروسش
 شرط کرده بودند!  گری کد یهمانطور که با 

 . دیکش رونی گرمش شده بود! کرواتش را باز کرد و از گردنش ب  یاما حساب  وسفی

 !سوختی نداشت... داشت م یا   دهیفا  اما

 کولر رفت و روشنش کرد!  دیسمت کل به

 فصل!  نیبه سمتش برگشت،کولر آن هم در ا ترانه

وسط سالن    یکاناپه  یرا باز کرد و رو  راهنشیاول پ  یتوجه به او سه دکمه   یب وسفی
 خودش را ولو کرد. 

 

 خراب بود!  حالش

 ! دهیکش شیبرا  یو نقشه ا  خورش کرده ز یهمان وضعش فهميد که مادرش چ با

 را با دستانش فشرد و تمام توانش را به کار برد تا حواسش را جمع کند! سرش

به پاست به سمتش رفت و   شی درون پسر روبه رو ییآنکه بفهمد چه غوغا یب ترانه
 ! ستادی ا  شیجلو

... نه با جغله، نه با میندار یحساب  چیه  گهیرو انجام دادم؛ االن د یکه خواست  یمن کار-
 !ادی آژانس ب هیزنگ بزن  ست،ی همرام ن ی! گوش یا  گهیکس د

  د؛یسرش را که بلند کرد و ترانه نگاهش به چشمان سرخش افتاد، تنش لرز   وسفی
 به عقب برداشت!  یناخواسته قدم

 عروسکش را نگاه کرد!  یبار سر تاپا نی اول یبرخواست و برا  وسفی
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ترانه    نکهیبه سمتش برداشت و قبل از ا  ید... قدمشده بو بشینص  یقشنگ عروسک
خودش را به او رساند و تور پشت سرش را در دستش مشت   ردیبخواهد از او فاصله بگ

 ! دیکرد و به سمت خودش کش

 

 خفه شد! شی در گلو صدا

 آمد، اما جرأت حرف زدن نداشت!  دردش

 کرد و فکش را در دستش فشرد.   کی اش نزدرا به چانه گرشیدست د  وسفی

 ؟ ی بر یخوا یکه کارت تموم شده م-

 مثبت تکان داد! یدفاع، تنها سرش را به نشانه  یب ی  ترانه

 آورد و ارام  لب زد!  کشی لبش نشست و سرش را نزد یرو  یپوزخند وسفی

 ! یکور خوند-

  نقش عروس بودنت  د ی! پس امشب هم بایتو عروس امشب من دنی عالم و آدم د همه
 ! یرو به نحو احسنت انجام بد 

 لنگد!  یکارش م  ی جا کیو  ستین یعیحالش طب  دیتازه فهم ترانه

 زورش را به کار برد تا از خودش دفاع کند.   تمام 

  مونیعمر هم تو پش هینکن که  یولم کن يوسف! من فقط دلم به حالت سوخت، کار-
 هم من!  یبش

 ! بای! آن هم بلند و ز دیخند  وسفی

 

 ! یفکرکردم الل ؟یدار پس زبون هم -
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نتوانست! محکم و پر قدرت او    ینجات دهد ول وسفی خواست خودش را از چنگال  ترانه
دو دستش بلند کرد و   یاو را رو   دیعروسکش را د یتقال  یرا در دستانش گرفته بودو وقت

 گذاشت.  نی زم ی؛ در را بست و ترانه را روبه سمت اتاق خواب رفت 

  میپرت کرد و چراغ خواب مال  یرا به سمت دیکند، قفل اتاق را زد و کل یخواست حرکت تا
 اتاق را روشن کرد! 

شود؛   دهیاز ترس زبانش بند آمده بود! اصال قرار نبود کارش به اتاق خواب کش عروسک
 که قرار بود طال عروسش باشد نه او!   ین هم اتاق خوابآ

که  ییتمام نقشه ها  یادآوری اتاق را پر کرده بود و با  یعطر گلبرگ ها تمام فضا  یبو
نداشت   نیبه ا یو کار کرد ی تر از قبل م یبود؛ او را فقط جر دهیآن شب کش یبرا  وسفی

 خودش کرده! ری اس را  یگری دارد و او عروسک د ی گریکه عروس امشبش داماد د 

کار تا سه قدم و افتادن به   ن یبه عقب رفت و ا   یسمتش قدم که برداشت ترانه قدم به
 کرد!  دایتخت ادامه پ  یترانه از پشت سر به رو کبارهی

 

  نینثارش کرد و با لذت تمام به ا  یا روزمندانهیچون فاتحان جنگ لبخند پ وسفی
 تختش چشم دوخت.   یرو  فی دخترک نح

 تخت خم شد.  یباز کرد و رو یمانده را به آرام یباق یها  دکمه

 آن را رصد کرد!  یصورتش زل زد و تمام اجزا به

 !.فتدیاز قلم ب یزیچ  خواستینم

 نداشت!  شیبه طال  یشباهت چیدختر ه نیا

 ! یشباهت جیه
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کارش   نی که از ا وسفی و  دیتخت عقب کش  یخواست لمسش کند ترانه خودش را رو تا
 ! دیو خودش را باالتر کش دیخند  برد،یلذت م  شتریب

 ! کردی فکر م یزیبود و ترانه به چه چ یزیدر ذهنش به دنبال چه چ او

افتاد و به  ن ی تخت پا  یو ترانه از رو  دیطول کش  یادی ز  گری فرار کردن ها د نی ا  یوقت
از پشت سر لباسش را در چنگ گرفت و    وسفیسرعت به سمت در رفت تا آن را باز کند 

 خانه را در بر گرفت؛   یپاره شدنش و افتادن دخترک کل فضا یصدا 

 شکار به سمتش رفت تا به خواسته اش برسد... نیخوش از ا  سر

 *** 

 

 

تو   یچه خاک یخوا یم ادیبسر دختره  ییاگه بال یگینم ؟ یبود که کرد  یزن چه کار-
 م؟ یسرمون کن

ترانه سرش را از در جدا کرد و دست شوهرش را گرفت   غیج یصدا  دنیبا شن وسفی  مادر
 تا به سمت آسانسور بروند.  

 .  خوامیو صالح جفتشون رو م  ریمن خ-

 شدند و در بسته شد.  یکه باز شد هر دو وارد اتاقک آهن آسانسور

  دهینست چرا آن شب همسر و پسرش تا آن حد عقلشان پر دا ی؛ نمبود  یهنوز شاک  مرد
 دهند! یرا انجام م  یاحمقانه ا  یکارها  نیکه چن

  یخوا یم ادی سرش ب یی! بال سوزهیدختر مردم م یبه پسرت ندارم، دام برا  یمن کار-
 ! مونه؟ی آبرو برامون م گهیبفهمن د  لی فام یفکر کرد ؟ی بد یجواب خونواده اش رو چ

 شالش خودش را باد زد و گفت:  یبا گوشه  وسفی  مادر
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من    ؟یشناسیرو نم وسفی ! تو رهی گیپسرت خودش گردن م ادیهم سرش ب یینترس، بال -
 ! رهیپذ تیو مسئول  دهیبه خرج م تی حساس  یلیخ زای چ نیا  یخودم بزرگش کردم برا 

دختره خوندم چقدر   نیا  ی ... من از چشم هافتهیب  یخدا کنه که اتفاق نهیتمام دعام ا  من
 مثل اون جادوگر!  یکیبشه نه   بشینص یدختر نیچن  دیبا وسفیاس...  چارهیمظلوم و ب

تکان داد و زودتر از خودش از آسانسور    شیاز تاسف برا  ی آسانسور باز شد و مرد سر در
 خارج شد.

 زن...  ادیخدا رو خوش نم ؟یگفت یم  نویاگه دختر خودت هم بود هم-

  دایبه خانه اشان ادامه پ دنی بحث تا رس نیسانسور خارج شد و ا زن پشت سرش از آ و
 کرد...

 

 * 

 

 که در سرش بود چشم گشود! یحس سوزش وحشتناک  با

 بود!  بهیغر ش ی و زمان برا نیزم

شکسته شده کف اتاق خواب   ی تخت بلند شد و نگاهش به شيشه ها ی زحمت از رو به
اطراف اتاق    یشکسته شده  یپژمرده و قاب عکس ها  ی خون و گل ها یو قطره ها

 افتاد! 

دخترک مچاله شده در لباس عروس گوشه اتاق   دنیافتاده که با د  یبود چه اتفاق  مانده
 زنده شد!  شیتمام اتفاقات شب قبل برا  کبارهیبه در، به  دهیچسب

 ! دیاش کوب یشانیبه پ یدست

 چه کار کرده بود!؟   چارهیدخترک ب نیکار کرده بود! با خودش و ا  چه
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 آمد و با همان حال چهار دست و پا خودش را به او رساند!  نی تخت پا  یرو از 

را در آغوش گرفته   شیپاره شده پاها  یکه نشسته در پشت در با لباس عروس  ییاو به
 !نی بود و سرش را پا

 داشت!  کردنش واهمه دستش بزند؛ از لمس  کردی نم جرات

 کرد.   شیصدا   آرام

 دختر! -

 سرش را بلند کرد و نگاه سردش را به او داد.   وسفی صداي  دنی محض شن  هی ترانه

 ! کردی کرده بود و تمام تنش درد م خی  شبید از 

تا آسمان فرق کرده بود... تمام   ن یکه با عروس شب قبلش زم دی را د  یدختر وسفی
  شانیآشفته و پر  شیباسش پاره پاره شده بود و موها بود و ل ختهیبه هم ر ششیآرا

 شده بود! 

 اش را جبران کند، دستش را به سمتش دراز کرد،    یخراب کار یفقط کم ،یکم خواست

 دخترک همراه شد!  ادی با فر اما

 دستت به من بخوره!  یجرات دار ز یهمه چ ینامرد ب-

 ر؛ یمشت شد و سرش سر به ز   دستش

 کرده بود با خودشان!  چه
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 با سرعت و حوله پوش از حمام خارج شد! وسفی که بسته شد،  در

 از دخترک نه در اتاق بود و نه در سالن!  یخبر

 و به دنبالش از خانه خارج شد! دیلباس پوش سشیهمان تن خ با

 ! دیرس یهم نم شی به گرد پا یبود که حت ختهیتند از معرکه گر نقدریا  اما

به خانه برگشت و به محض   یدر به در کساعتیو بعد از  دیاو را ند  چه گشت هر
پرت شده بود و در   یورودش به اتاق خواب رفت... لباس عروسش در وسط اتاق گوشه ا 

 طال باز بود!  یکمدلباس ها

 افتاده بود!   نیزم یکه رو   یسیو نگاهش را به تور عروس داد و کاله گ برگشت 

  یباز هزارم به شب قبل فکر کرد و با لگد ضربه   یرا برداشت و برا  س یشد و کاله گ خم
 آن برآمده بود! ی  نهیزد که شب قبلش از خجالت آ  یشی آرا  زیبه م یمحکم

 سرش دستش را بلند کرد و پشت سرش را لمس کرد!   کبارهیسوزش به  با

کردن و   هیبخ یاوضاع اصال حوصله  نیتر شد در ا  یرا که نگاه کرد عصب دستش
 درمونگاه را نداشت! 

کرده که حالش از  یرفته و چه غلط شیآن شب تا کجا پ آمدیم   ادشیالاقل   کاش
 ...خوردی خودش به هم م

 

 *** 

 شده بود؛   ن ی نفر شی و برا  خوردی حالش به هم م ی عمارت لعنت ن یا از 

و   ندیجغله را بب دیه منتظر بماند شا کردن آن دختر مجبور بود در آن کوچ دایپ یبرا  یول
 را سرش آورده!  ییو بفهمد که چه بال  ردیاز آن دخترک بگ ینشان
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که فقط طال و   یتا جغله از آن عمارت خارج شود! سه روز  دیسه روز تمام طول کش اما
 از آن دخترک نبود!   یبود و خبر  دهید شی مدل باال ن یرا با آن ماش ری ام

خنده   دنیاما د   اوردیخودش ن  یبه خودش مسلط باشد و به رو  خواستی چه که م هر
 ! آوردیقلبش را به درد م  ری طال در کنار ام ی ها

حلقه   شد،ی م  دهیدرون دستش کش یگذشتند نگاهش به حلقه   یبار که از کنارش م هر
بود! خنده دار   اوردهین رونیکه ترانه در انگشتش فرو کرده بود و هنوز از انگشتش ب  یا

تعلق  چی ه ی طال به آن دو سال نامزد یتعهد داشت ول یازدواج صور نی که او به ابود 
 داد!  لشیتحو   یخشک و خال یعذر خواه  کیو    ددشده برگر ینداشت که حت یخاطر

 

 مهم نبود!   زهای چ نیاالن ا  اما

 بود که به گفته مادرش اسمش ترانه بود و خواهر طال!  یکردن دختر دایپ مهم

  یدختر نی هم طال نگفته بود که خواهر دارد و او مانده بود ا  کباری یدو سال حت  نیا در
 به طال دارد!  یعروس برايش جور کرده چه ربط  یکه جغله او را جا 

مز کرد و او  تر  شیجلو  نیفرصت مناسب با ماش کی دنبال کرد و در   ابانیرا تا سر خ جغله
 را به وحشت انداخت! 

بردارد بازوان   یشد و فرصت فرار را از او گرفت و تا خواست قدم ادهیپ عی سر ن یماش از 
 کرد!   ری را در دستان قدرتمندش اس فشینح

 نگاهش کند! یاما سر بلند نکرد تا حت جغله

 ؟ ی ازش دار یاون دختره کجاست؟ آدرس و شماره تلفن-

 نه« تکان داد! سرش را با نشانه » جغله

 کجاست!؟  یکه ندون شهی! مگه میکرد   داشیتو خودت پ-
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 ! کردی م ی را کفر وسفی  شتری ب نی کرد و ا سکوت 

 کجاست، پس تا رم نکردم جوابمو بده!  پرسمیمثل بچه آدم دارم ازت م-

 گم...   ی... ن مگمی نم یهم ببند ل یدخ ینیاينجا بش-

چرا   یباز   بمیهمه ننه من غر   نی ا  دمیپرس یکردم مگه؟ به آدرس خشک و خال کارتیچ-
 ؟ یاریدر م

 سر بلند کرد و به او زل زد!  جغله

 ؟ یخوا یاز جونش م یچ-

 تکان داد!  چیه یآب دهانش را به زور قورت داد و سرش را به نشانه  وسفی

 نگذاشت.   وسفی برود اما  خواست

 سر دختره اومده؟   ییبال-

 .  دیکرد و به سمتش چرخ یمکث جغله

حامله بشه  ی! اگه فردا روز یسرش آورد ییچه بال یدون یخودت که بهتر از همه م-
 ؟ یبکن یچه غلط  یخوایم

شده   ده یکارش به آن جاها کش یعنیجمله تا سر مرگش واهمه داشت!   نی از ا  وسفی
 بود!

 کرد!   دیوار به سمتش گرفت و تاک  دیانگشتش را تهد جغله

آبروت رو   رمیبشه... م داتیپ نکهیاز ا  ینشه... و وا  دات یورا پ نیا  گهیبه نفعته که د-
و چطور عروس قالت گذاشته و خودت چه    یکرد  کار یچ گمی و م برمیم  لتیتمام فام یجلو
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عذاب   یر دار تا عم کنمیم ی... کار یدختره رو عقد کن کنمیم ی!.... کاریکرد  یکثافت کار
 !ی... پس هررریبکش

  دیها از جغله بع ن یخيابان اشاره کرد و خواست که شرش را کم کند و چطور که تمام ا به
 ! دیرس یبه نظر م

 ! ریو سر به ز   عیجغله مط از 

 

جغله رفته  گریبه خودش آمد که د یوقت د،یمات شده بود و مانده بود چه بگو   وسفی
 بود!

 

 *** 

 

 ! کردی م یبود باز  دهیکش  شیکه مادرش برا  یینشسته بود و داشت با غذا  زیم  سر

برود   نی پا  شی قلوپ آب خوش از گلو  کی  ینتوانسته بود حت گرید ییاز آن شب کذا  بعد
 غذا بخورد!  نکهیچه رسد به ا 

  لی به او انداخت و به زنش اشاره کرد که خانم دسته گلت را تحو  ینگاه تاسف بار پدرش
 ! اوردین ش یو اشاره خواست تا به رو  مایبا ا و زن  ریبگ

 ؟ ی خور یچرا نم یکه دوست دار ی درست کردم مادر! همون جور ی ماه-

 قاشق و چنگالش را درون بشقابش رها کرد!  کبارهیبه   وسفی

 

 بلند کرد و به مادرش خيره شد!  سر
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  یالک رادیهمه ا  نیو ا   نیاومد یاومد؟ اگه باهاش راه م  یاز طال بدتون م نقدریچرا ا-
 خودم باشم!  یسر خونه و زندگ  دیمن با  نجا،یا  یاالن به جا  نی گرفتیازش نم

  یشود؛ داشت از درون م یتا خال  دیطال را وسط کش یحرف زده بود! خودش پا   باالخره
 ! دیپوس

 به او انداخت و گفت :  یا  هانهینگاه عاقل اندر سف مادرش 

 کرد برات ثابت نشد؟   یکه شب عروس یمن با کار یهمه حرف ها -

 برخواست و به پدرش نگاه کرد!  زیکرد و از سر م یکالفه پوف وسفی

با طال و اونم از اون   شیالک ی! اون از مخالفت ها کنهیدلش بخواد م یزن تو هر کار-
 یچه غلط دمیبا اسم شربت به خوردم داد و من خر نفهم یکه شب عروس یکوفت ی دارو
 کردم! 

 !د یغر  یسمت مادرش برگشت و عصب به

به   نیتونی کارا منو م نیبا ا  دیکنی د  آخه مادر من؛ من آدمم... احساس دارم چرا فکر م-
رفته که بخوام بهش تعلق خاطر   یکدوم قبرستون ستیکه اصال معلوم ن ی زیو چ یکس
عروسم  یرو مجبور کردم که جا  چارهیاگر من خر اون دختر ب د؟ یکنم وصل کن دایپ

  یکنه، اون در واقعا در حقم لطف کرد و آبرو یاز بشه و نقش ب یشب باز  مهیعروسک خ
بگن پسره چه مرگش بوده که   انیپر مدعا در ن لیعمر اون فک و فام هیکه   دیمنو خر 

 قالش گذاشته؟!  

 را چنگ کرد و ادامه داد: شی موها

 ! چرا!؟ امینامرد به نظر ب ی عوض  هیکه من  یون کار رو کرد چرا ا-

 

 را نداشت!  یزیبود و تحمل چ یبشنود! عصب یرا گفت و نماند که جواب نیا
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 زد.   رونی اش ب یخانه پدر از 

 دو هفته! نی... به خصوص در ا کردیدرست کار نم مغزش 

خوش خوشانش   یبه ماه عسل رفته و حساب کردندی که عالم و آدم گمان م یهفته ا دو
 است! 

 

 * 

 بود.  کردنش بر نداشته  بیجغله، باز هم دست از تعق  یخالف حرف ها  بر

  ییتا مگر دستش جا  ردینظر بگ ری را ز  فیموجود نح ن یمدت کارش شده بود که ا تمام 
 کند! دا یکردنش پ دایپ یبرا  یبند شود و راه

  یجغله به کارها  یآمدن ها  رونیرفت و تمام ب یم   شیهر روز پ یدو هفته به نحس اما
 !شدی م یخانه، منته

ندارد... نه تنها  یا   یسرگرم چیبشر ه نیبرد ا  یبار پ نی اول یبرا  وسفی بود که  آنجا
 هم ندارد!   یدوست  چیبلکه ه ؛یسرگرم

و   ی تاکس هیو پولش به کرا   گشتی بر م دی از خر  یوقت ،یباران ی از روزها   یکی عصر
چشمان از  یکه جلو  مودی پی را م ابانیداشت دوان دوان عرض خ خورد،ی دربست نم

 با سرعت به او زد و در هوا معلقش کرد!  ینیماش  وسف؛ی  یزده   رونیحدقه ب

 ! ختیداد و از معرکه گر  حیفرار را به قرار ترج یاو هم نامرد تر از هر راننده ا  و

 * 
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 انداخت!  یساعتش نگاه به

مختلف برده بودند و او هم در سالن به انتظار   یها  شی آزما ید که او را برا بو یساعت دو
 نطوریا  ییو در تنها یرا نداشته باش یکس و کار چینشسته بود، چقدر درد داشت ه

  شی نمرده؛ برا مارستانیدر ب لی جغله بود، کل فام ی خودش جا  شکیب ،یغرق باش قیعم
 گرفتند!  یعزا م

ول کن ماجرا نبود و اگر   سی پل یول  د،یراحت کش ینفس دی اش که به او رس  یسالمت خبر
تصادف   ینبود مضنون اصل  ابانیخ ی آن سو یآن  طال فروش یمدار بسته    یها  نیدورب
 !بردی در بازداشتگاه به سر م مارستانیب یو به جا  شدی شناخته م وسفی

گفت بماند   یه دلش مت یز یچ یکه از بابت جغله راحت شد، خواست برود ول الشیخ
 کند.   دایرا همانجا پ یچرا که ممکن است آن عروس فرار

 از کس و کارش نشد! یخبر  چیبود ه هوشی که ب یتمام مدت در

 عصرش را به شاگردش سپرد و تا شب همانجا ماند!  فتیش

 نه بخاطر جغله... بخاطر آن عروسک...  البته

  رونیو نگاهش به ب  دهیکس دراز کش یاتاق نگاهش کرد که چه تنها و ب شهیپشت ش از 
 ! یاز هر حس ی؛ خالاست 

 به در اتاق زد و وارد آنجا شد.   ی با چند کمپوت در دست تقه ا  وسفی

 بود.  یتخت ها خال هیبود که بق یسه تخت خواب   اتاق

  ؛دیکه شد جغله به سمتش چرخ وارد 

 او را نداشت!  جا خورد... انتظار دنشید از 

 کنار تخت گذاشت.   زیم  یکمپوت ها را رو وسفی



 زندی عشق پرسه م

77 
 

 رو بذارم و... ناینترس! اومدم ا -

 پشت سرش نصفه ماند!  یتابلو یبه رو  ماریاسم ب  دنیبا د حرفش

 باز به سمت جغله برگشت و به تابلو اشاره کرد!  یدهان با

 اسم!... نی چرا ا-

 اد.  سرش را بلند کرد و نگاهش را به تابلو د جغله

 ... هیقبل ضی اسم مر -

 شد!  رهیخ وسفیشکل ممکن... بعد به  نی تر یرا گفت آن هم به عاد نیا

 !گهی برو د ،یکمپوتت رو گذاشت -

 باشد؟!  یاتفاق نقدریا   کردی تابلو بود! باور نم یهنوز نگاهش به اسم رو   وسفی

 

 مارستان؟ یب یتو منو آورد -

 ! دیهنوز مبهوت آن تابلو بود که با حرفش به سمتش چرخ  وسفی

 آره... آوردم... -

 داشته باشد!  ی آنکه انتظار کمک یتخت نشست، ب یبه زحمت رو  جغله

نداره ماه به ماه   یجا بهت بدم، اشکال هی تونمی من االن پول ندارم، همه اش هم نم-
 به حسابت؟  زمیبر

 ش ماند! مبهوت خود   نباریتابلو، ا یبه جا  وسفی

در گچ  ش ی آن هم وقتي تازه او را از اورژانس به بخش آورده بودند و پا ط؛ی آن شرا  در
 نداشت تا به دادش برسد؟  یحساب بود! آخر مگر کس و کار  هیبود به فکر تسو 
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 سرش را به نشانه  »نه« تکان داد.   وسفی

 دستش را به سمتش دراز کرد.   جغله

 ... یندارم که برام بفرست  یبهم بده، من گوشکاغذ  هیتو    سیشماره حسابت رو بنو-

 ...دمیبعد بهت م ،یزی ندارم االن چ-

 را گفت و سرش را چرخاند!  نیا

 ؟ ی شیمرخص م  یدکتر نگفت ک-

 دنبالت!؟  انیکه ب یدار یو کار کس

در حقم تا قرون آخرش رو برات جبران   یاوناش به خودم مربوطه... تو لطف کرد -
کاغذ   کهیت  هی... برو به کارت برس...قبل رفتنت هم از پرستار گهی... االن هم برو دکنمیم
 که بهم بده...   سیشماره حسابت رو برام بنو  ریبگ

و از   دی موجود چموش کش  نیپر حرص از ا  یبه او انداخت، نفس   یقی نگاه عم وسفی
 اتاقش خارج شد! 

جغله شماره حسابش را نوشت و   ی و به خواسته  دی را پرس صشیفتن زمان ترخاز ر  قبل
 خارج شد!  مارستانی به پرستار داد تا به او بدهد و بعد از ب

 

 *** 

 

  یدر انتظار او آن سو  مارستان یکه پرستار گفته بود خارج از ب یآن روز همان ساعت یفردا
و گمشده    ندینشسته بود تا کس و کارش را بب  نیدر ماش مارستانی ب یروبه رو  ابانیخ

 کند!  دایاش را پ
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  مارستانیبغلش زده بود و از ب ریکه عصا ز  دیبالخره جغله را د یساعت معطل  کیاز  بعد
 !شدی خارج م

 همراهش نبود،   یبود و کس و کار  تنها

که با خودش کرد مجدد   یکرد و با حساب و کتاب ساده ا  بشیدر ج  یدم در دست همان
 ها گذشت!  یتاکس یفرو برد و از جلو  بشیدستش را در ج

 . ستادی اتوبوس ا  ستگاهیو در ا  مودیرا با همان وضع پ یادی نسبتا ز  ری مس

 وضع بخواهد با خط برگردد!  نیبا ا  شدیباورش نم وسفی

تا   ابانیاز سر خ ری شد و مس ادهیآخر از اتوبوس پ ستگاه ی خط را عوض کرد تا در ا سه
 کرد و به آن عمارت بازگشت!   یباز با همان وضع ط کوچه را یانتها 

 دنبالش کرده بود مانده بود که چرا؟  ری که تمام مدت مس وسفی

 ! دیایبه سراغش ب توانستی از اقوامش است، او که م  یکیدانست که طال  یم  حداقل

 

 *** 

 

 بود.   ستاده یبانو ا  یخجالت جلو با

که   ییبود که زده بود و بعد از حساب کردن مواد غذا ییمشغول نوشتن خسارت ها بانو
 دفترش گذاشت و دفترش را بست.  یتلف کرده بود خودکار را رو  ابانیدر خ روز ید

  شمیمگرنه مجبور م  ،یشیدقت م یب نقدریبار آخرت باشه ا کنم،یرو از حقوقت کم م نایا-
من   ش یکه هنوز پ یمخصوصا با اون بده ؟ی خواینم نو یتو که ا  ارم،یپسر کوکب رو ب

 ؟ یدار



 زندی عشق پرسه م

80 
 

 سرش را به نشانه نه تکان داد.   عی سر جغله

 ...دمینه خانم، بار آخرمه قول م-

 انداخت.  ش یپا  یزد و پا رو هیاش تک یصندل   یبه پشت بانو

  یکه دل خوش یدون یم ر،ی تو دامن ام یو انداخت  یکه درست کرد  یبعد از اون دسته گل-
 ازت ندارم، پس حواست رو جمع کن...

 . دیچشم خانم... ببخش-

 

 آن نبود از عمارت بانو خارج شد...  ریجوره تقص چیکه ه یاز کارش و گناه شرمنده

 ! دیبلند طال را از همانجا شن یخنده  یکوچکش صدا یبه خانه  دهینرس

 ! کردی م یدلبر  شیو برا  دیخندی م ری باغ در آغوش ام یرا برگرداند، در تاب آن سو  سرش

 جمع کند! یاش انرژ یادامه زندگ   یتا بتواند برا  دی... نفس کشدی کش یقیعم نفس

اش افتاد که باران شب قبل   ی دوست داشتن ینگاهش به باغچه  د،ی خانه اش که رس به
 را خراب کرده بود!  شترشیب

 غمناکش را از او گرفت و در خانه اش را گشود.   نگاه

 افتضاح بود!  گریخانه د وضع

قابلمه و کاسه بگذارد تا آب خانه  رشیز  کندی باران از سقف چکه م یخانه نبود تا وقت  در
 از آب باشد!  سینبودنش باعث شد که کف خانه خ نیرا برندارد و هم

طور عذاب  آن  یکیو  کندی م یو عاشق  کندی عشق م یغرق در خوش یک ی  دیآ  یکه م  باران
 !کشدی م

 خانه شد،  وارد 
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  دی را با خودش کش یمی قد  ینم دارش عوض شود و موکت و قال یرا گشود تا هوا  پنجره
  لشیباغچه اش انداخت تا خشک شود و به سراغ بقيه وسا ینرده ها  یو خارج خانه رو 

 رفت.

 

 * 

آن بچه با   دیکه د  یماند، وقت جهی نت یاش ب یکردن عروس فرار دایپ  یبرا وسفی   انتظار
 !دهدی خانه را انجام م ی دهایو خر   دیآی م رونیآن وضع از عمارت ب 

 نداشت!  یآن عمارت شک یدر سنگدل بودن اعضا  قطعا

 ! کردی م تش یکه چرا در گذشته آنقدر اذ  دیکم که گذشت، از خودش هم خجالت کش کم

  یکه حت  یبود، در صورت فیآشغال کث کهیت  کیمثل برخورد آدم با  شهیبا او هم رفتارش 
کرده بود تا از خودش دفاع کند؛ به  یکار یزده بود و نه حت یهم جغله نه حرف کباری

کمکش   لی وسا  دمانیچقدر در چ یعروس یبرا  یاحترامش را داشت و حت  شهیعکس، هم
  یقدردان یآب برا  یچکه ا  یحت ای کند و  یخال کتشکر خش  کی  یآنکه حت یکرده بود، ب

 از او به آن بدهد! 

 او را عذاب داده بود! نطوریآن عمارت نداشت که ا یهاخودش هم کم از آدم  قطعا

 

 * 

 

بود   ستادهی در انتظار ا  ابانیخ ی را که آن سو  وسفی  نی ماش  گری در تمام آن مدت* د جغله
 تا نگاهش کند!  کردی سر بلند نم  یو حت  آوردی خودش نم ی از بر بود، اما به رو

 رساند! یکه به او نم یبه سر کند! ضرر  ییکذا  دیام ن یگفت بگذار با ا یدلش م در
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 * 

 

 

 خودش معرکه گرفته بود!  یهفته از آن تصادف گذشته بود و باز باران برا  دو

او را   یوقت  ابانیخ یکه آن سو  یوسفیکه در دل جغله عزا بر پا کرده بود و باز    یا  معرکه
دلش بگذارد؛ دور زد و    ینتوانست تحمل کند و دست رو  گرید  دید  دهیآنطور ابکش

 مقابلش ترمز کرد.  

 زد!  شی را خودش گشود و صدا در

 بچه!  ایتو بارون... ب زنهی... پات تاول می شد سی تو خ ایب-

 !دادیم یدلسوز  ی... بولحنش

  نیهم  یبرا  دیآن دو سال گذشته فرق کرده بود! شا  وسفی با  شیو متلک ها  شیصدا 
  شی پا یرا جلو دشیشد و چرخ خر نشیسوار ماش یحرف و تعارف چیه یبود که جغله ب

 گذاشت! 

 ! کردی آتش عمل م یمثل آب رو   وسفی  نیمطبوع ماش ی را که بست هوا در

 دراز شد و دستانش را گرم کرد. نیماش  یآنکه بخواهد دستش به سمت بخار یب

 

گرما لذت   ن یداشت... چشمانش را بست تا از عمق وجودش از ا  از ی گرما ن نیبه ا  چقدر
 ببرد! 

ترک   یکبود شده از سرما و بعد هم به صورت و لب ها  ی نگاهش را به دست ها وسفی
 قدر مظلوم بود!  نی بچه چرا ا ن ی؛ اخورده اش داد 
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 عمارت نگه داشت.   یرا جلو  نیو ماش دیکش یق ینفس عم وسفی

  دشیشد و چرخ خر  اده یدر گذاشت و بعد خودش پ رون یرا ب شیدر را باز کرد، عصا جغله
 داد و در را بست.  لشیتحو یدر را ببندد تشکر نکهیرا در دست گرفت و قبل از ا

 قدم نرفته، برگشت!  کی برود اما  خواست

را   شهیبالفاصله ش وسفیزد،   شهیبه ش یبه خاطرش آمده باشد، تقه ا  یزی که چ انگار
 سرش را خم کرد : یداد، جغله کم نی پا

پس وقتت رو   ذاره،ی نم نجایپاشو ا  گهیهم د  امتی ق امی تا ق یاون دختره که دنبالش-
 ! نجایا  ایهدر نده و هر روز پا نشو ب یالک

 اما جغله حرفش را ادامه داد: دیبگو  یزیخواست دهان باز کند و چ وسفی

بهم حقوق   روز یحسابت، زودتر نشد، چون د ختمیر  شبیهم د میقسط از بده  نیاول-
 ! یکه داد یبه همون شماره حساب ختمیدادن... ساعت ده شب ر

  نشیداشبورد ماش یآورد و رو رونی ب بشیدستگاه عابر بانک را از ج د یرا گفت و رس نیا
 گذاشت و رفت! 

 ! دیپر حرص کش یکرد و نفس دیبه رس ینگاه وسفی

کم   متیجغله بود؛ به ق  یباشد، اما برا  رش یگیپول نبود که بخواهد پ  شی پول ها برا نیا
 !شدی کردن خورد و خوراکش م

 

 **** 
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حالت   نی تر   یمنطق یرفت و در آخر با ب یبا خودش کلنجار م وسفی تمام   یهفته    کی
 !دی مثال دلخواهش رس  ی جهی ممکن به نت

از سر   یجغله نفس شدی نم دایسر و کله اش اطراف عمارت پ   وسفیهفته که   کی آن  در
خالص شده که   یکی  نیحداقل از شر ا  دیرسی م د یام  نیو داشت به ا  دیکشی م ی آسودگ

 ترمز کرد!   شیپا  یجلو  نیرا باز کند با ماش شیبرود و گچ پا خواستی که م یدرست روز 

 سرش را از ته بتراشد،   خواستی ه دلش مجغل جاهمان 

 مانع از تصورش شد!    وسفیلبخند   اما

 گشود!  شی را برا نیخم شد و در ماش وسفی

 کم باهات حرف دارم... هیسوار شو  ایب-

 سینمونده که بخوام باهات بزنم... خدا شاهده اگه دختر بودم صدبار به پل  یحرف-
 ... فی... حفیح  یگزارشت رو داده بودم به جرم مزاحمت... ول

 .  ستادی شد و مقابلش ا  ادهی پ نیو از ماش دیخند  وسفی

 که بخوام مختو بزنم... ینداشت ییبر و رو  نیهمچ یدختر هم بود-

 ...دمیرس جه ینت هیوتا چهار تا کردم به  نشستم با خودم دو د  راستش

 کاسه اس!    نیآش و هم نیهم تیتموم شد بده ای  ا یآدرس دختره رو بهم بده  ای

 فرو کند! وسفی را در حلق  شی عصا توانستی جغله م کاش

هم نبود که بخواد چشت رو   یتو؟ آش دهنسوز  یدار یبا اون فلک زده چه کار - 
 ره؟ یبگ

 و نگاهش کرد!   دیدستش به پشت گردنش کش وسفی

 ! دیرس یتا سرشانه اش هم نم پسرک
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 نه؟   ایخوردم   یبدونم گوه  خوامیم-

 چشمش بادمجان بکارد!  ری ز  توانستی دستش را مشت کرد، کاش م جغله

 .  دیغر

غلط کردنت و   زانیاز م یشد رفهم ی... پس حاال که شی... بدش هم خورد یآره گوه خورد -
 ... یت، هرر کردن ینامرد 

 وا رفته نگاهش کرد!   وسفی

 شماره تلفن ازش بهم بده... هی... آدرس هم اصال نخواستم ستی ن ادمی  یچی من ه-

 ؟ ینجوریا  شهی... خوبت مییآبرو یفکر کن خودشو کشته از ب-

را   یمادرش چه کثافت  یمادرانه  ر یحد بوده! تدب ن یگندش تا ا  یعنی! دیپر نهیبه ع رنگش
 رقم زده بود آخر! شی برا

 

 مرده؟ به خاطر من؟  یعنیکش... ته؟ -

 جا به جا کرد :  یبغلش را کم ری ز  یعصا جغله

... برو تا آخر عمر هم دور و بر من  یکه تو باهاش کرد  یهم بخاطر کار قای آره مرده! دق-
 نشه... داتیپ

 به او انداخت:  یبا همان حال درهمش نگاه موشکافانه ا  وسفی

 

 ؟ ی گیدروغ م-

سر    وسفی  یبه او انداخت و خواست تا از سر راهش کنار برود ول ینگاه خصمانه ا جغله
 شود!  الشی خیحرف ها بود که بتواند ب  نیآن دخترک مصمم تر از ا 
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جغله را از رفتن بازدارد مچ دستش را گرفت و خواست تا به حرفش گوش   نکهیا  یبرا 
 کند. 

سرت،    ذارمیسرم دارم احترام م ری اونو! خ ای  نویا  ایمنو سگ نکنا! دوتا شرط گذاشتم  -
 ! شمینم الیخیهم ب یرو قبول نکن شی کیندارم! تا  یاز یتو ن یمگرنه به اجازه  

"  یو "باشه ا   دیا ینداشت! در آخر مجبور شد کوتاه ب یا   دهیهر چه تقال کرد فا  جغله
 دهد!  لشیتحو

 ؟ یبده  ایباشه بابت کدومش؟ دختره  -

 نفسش را فوت کرد!  کالفه

 ؟ ی نجوریا  شهی... خوبت میخوا یک م  یباشه بابت زمان-

لبش نشست و بعد هم به زور جغله را مجبور کرد تا سوار    یرو یلبخند فاتحانه ا  وسفی
 برساند.  مارستانیشود تا او را به ب نشیماش

جسه تر از آن بود که بخواهد از پس  ز یما رحرفش را گوش کند، ا  خواستینم جغله
 ! دیا یکرده بود بر ب کسان یرا با خاک   ریاش که ام  یورزشکار  کلیبا آن ه وسفی

اعصابش   یرو  نقدرینثارش کند که ا یلب توانست فحش  ری سر کوتاه آمد و فقط ز  آخر
 ماراتن نرود! 

 

 *** 

  شی گرفت و به ساق پا ینگاه از گوش ی لحظه ا یبرا  وسفی را که باز کردند،  شیپا گچ
 شد!  رهیخ

 اش گرفت!  خنده

 ! دهیبدنت هم هنوز به بلوغ نرس یصورتت گمونم مو   یجدا از موها-
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 ؟ 14سالته؟  چند

 

 یصندل   یاز رو دویکش  نی نثارش کرد و پاچه شلوار گشادش را پا ییبرو بابا  جغله
 .ستدی برخاست تا با

با چندبار باال   یول ،یماه گچ گرفتگ  کیپا بعد از  دو  یبرايش سخت بود راه رفتن رو یکم
 راحت شد.   شیپا  یاز بابت سالم الشیکردن اتاق درست شد و خ نی و پا

 . کردی م  ریس  نستایاش و ا   ینشسته بود و در گوش یصندل  یرو وسفیمدت،  تمام 

 از اتاق خارج شود!  خواهدیو م  کندی که از دکتر تشکر م دیخودش که آمد جغله را د به

 اش برداشت و به دنبالش از اتاق خارج شد. یکنار یصندل ی را از رو  چشیسوئ

 ؟ یخوب شد -

 و محلش نداد.   دی تر کش ن ی اش را پا یکاله بافتن جغله

 ! گذاشتی کالس م شی وجب بچه چه برا  کی

 

 ! دید یلنگ بود مگرنه تا عمر داشت هم او را نم ششی بود کارش پ خوب

  ندرالیآن س دیچفت دهانش باز شود و بگو  دیشا  ندیبچ یود تا بساط دوستکرده ب  تین
 !  خته؟یکجا گر 

 

 کمکت کنم؟   یخوایم-

 ! کردی و گورش را گم م  رفتی انداخت؛ کاش م  یداشت اعصابش را خط م گرید

 کرده بود که دلش به حالش سوخته بود!  یغلط چه
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 داداش... نیبب-

 کنجکاو نگاهش را به او دوخت!  وسفی

 بله؟ -

 خفه ات کنم؟  ای  یشیخفه م-

 ! داشتی دور بر م شی برا  زهی م زهیر چه

 نثارش نکند!   یتا حداقل دستش بلند نشود و پس کله ا   کردی م یچقدر خودخور وسفی

 داد!   لشیتحو یساختگ  یمشت کرد و خنده ا  بشیرا در ج دستش

  یقراره برگرد  ،یا یکه حال ب  رمی برات بگ یمقو  زی چ هی  میرب ایبابا... مهربونتر... ب الیخیب-
 !  یجون داشته باش  ،یکن یتو اون عمارت نحس و حمال

 چشم بست تا زبانش را کنترل کند که فحشش ندهد!   جغله

جگر گذاشته   یکوتاه آمده بود و دندان رو  انشیها در مقابل تمام اطرافدر آن سال  نقدریا
   د،یا یتوانست کوتاه ب ینم گریبشر د نیا  یبود و کتک خورده بود، اما رو 

 او را بزند!   یکیحداقل   شدیمحو م  کاش

 

 *** 

 را نگه داشت!   نیماش یعمارت اشراف  یجلو

  شیپا  یعقب برداشت رو  یاز صندل  یخوراک  یبزرگ پر از خرت و پرت ها کی پالست کی
 گذاشت!  

 !  یدراومد  یو از الغر یکرد  دایشفا پ  دیرو بخور شا نایا-

 ! یبه مشکل بخور ی... مگرنه بعد ممکنه تو مخ زنیخوبه به خودت برس یسن رشد تو
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 نچسباند!  شهیرا در دستش فشرد تا نزند و فکش را به ش کی پالست  یفقط دسته  جغله

 

را گرفت   راهنشیاز پشت سر پ  وسفیدر را باز کرد که از شرش راحت شود اما   رهی دستگ
 درآورد!  گریکه دادش را د دیو کش

 ! زنمتایچته تو؟! م-

  یبود تو   ده یخر  شی را که از داروخانه برا یتیپودر مکمل تقو  یقوط ک ی و   دیخند  وسفی
 دستش گذاشت.  

 ! ندهیدر آ یهمون جهت مخ زن  یگرفتم بخور نویا-

بدش آمده بود و درست شب   وسفی حق را به طال بدهد که چرا از  گریمانده بود د جغله
 قالش گذاشته بود!  یعروس

 و رفت.   دیشد و در را محکم به هم کوب ادهیپ  نیتشکر از ماش یب

 نداشت!  یقابل کنمی خواهش م-

 و وارد خانه شد!   اوردیخودش هم ن یجغله به رو  یرا بلند گفت تا بشنود ول نی ا  وسفی

 کرد!  یلبخندش محو شد و پوف  وسفی

 ! یا ی ن افهیق ینجوریکنم برا تو هم دارم که ا دا یدختره رو پ بذار

 ! پررو

 

 پدال گاز محکم فشار داد و به سرعت از آنجا محو شد!  یرا رو  شی را گفت و پا  نیا

 *** 
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 خانه رها کرد!  یبود را گوشه   دهیخر  شی برا وسف یکه   ییها  زیچ

 . ستادیا  واریگوشه د ی  نهیآ ی برخاست و جلو شیحرف ها و متلک ها  یادآوری با

 را که برانداز کند!  فشینح کلی در آن ه توانستیحداقل م  یشکسته بود ول شیجا چند

 چوب خشک بود.   کی  علنا

 ! گفتیراست م وسفی

 ! خوردی اش به چهارده ساله م افهیق

را چک   شی گوشه طاقچه افتاد و بالفاصله ابروها یبه مداد ابرو  یالحظه   یبرا  نگاهش
 کرد! 

 .  دیکش نی و پاچه شلوارش را پا  دی کش یقیعم نفس

 !؟ رادیا  ای شودیمحسوب م تی مز   شیدانست کم مو بودنش برا  ینم

  طیبرده بود و مطابق شرا  ادی اش را از  یدرست و غلط زندگ گر یسال بود که د  یلیخ
 رفت!  یم شیزمانه پ

 

 برگرداند!  سر

 که افتاد خنده اش گرفت!  یتیبه پودر تقو  نگاهش

 بود؟  وانهید

 

 *** 
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 ! دیو ظرف ها را بشو  ندیرا بچ زی به دستور کوکب به کمکش رفت تا م شام

خواسته بود هر   ری کرده بود و ام یشاهانه و مفصل یعمارت، دلش غذا دیجد  یبانو  طال
 باشد!  زی م یچه دوست دارد رو 

 !آمدی خونش در نم یزد ی کاردش م کوکب

به آن اضافه شده بود و از بخت بدش بخاطر   زیطال ن  شاتیکم بودند که فرما ریو ام بانو
که    ردیحداقل دو خدمتکار بگ کریآن دو عمارت غول پ یبرا  کردیبانو، نم یخساست ذات

 نشود! یمواقع دست به دامن آن الغر مردن نجوریا

به   نقدریا  دید یوقت ها که م  یداشت، اما بعض ش یوقت ها برا  یلیکه خ  یاز خباثت جدا
 سوخت!   یدلش به حالش م ندیگوی او زور م

اما   کندیم  یقراضه اش مسافرکش دیپسرش با پرا  کردی مواقع خدارا شکر م یبعض یحت
 !کندی را نم یآن عمارت لعنت یحمال

 

متنوع سرو کردند و جغله و کوکب هم در   یبا هفت نوع غذا زیرا در سالن بر سر م شام
 خواستند به سراغشان بروند!  یز یآشپزخانه آماده باش بودند تا اگر چ

خودش را    شبندش یاش نشست و با پ یصندل ینا نداشت رو  یاز خستگ  گری که د کوکب
 . زدی باد م

 انداخت.   یکف آشپزخانه را برق م  ،یاما با ط جغله

وقت اخم و   چیبود و ه یخدا مشغول به کار ی  شهینگاهش به جغله بود که هم کوکب
 ! کردیتخم نم

بود و آماده باش خدمت   دهیعمارت چسب  نینداشت و تنها به ا یا دوست و خانواده  
 کردن به بانو بود. 
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 کرد.   شیاش را شل تر کرد و صدا  یگره روسر کوکب

 .دیبه سمتش چرخ جغله

کم آدم  هی  دی! حداقل نبایشی دختره م شی تو که قوم و خو ،یچی حاال من کلفتم ه-
تو روغن! اما وضعت که بدتر   رهیحسابت کنن! من گفتم دختره بره با آقا، نون تو هم م

 شد! کارت هم چند برابر! 

! واال خوبه دهیم  دیتو باغ و دستور جد  چرخهی و م  رهیگیم  رادی من ا  یو فرت از آشپز  فرت
اس... اگه اسمش تو شناسنامه اش بود گمونم بانو هم   غهیحاال آقا عقدش نکرده و ص

 ! کردی م رونیب

 اش را در سطل مخصوص گذاشت و در کمد کوچک درون آشپزخانه گذاشت.   یط جغله

 گفت!؟ کوکب حق داشت. یم چه

آدم هم حسابش  یطال که او حت یبرا  نکرده بود یبا همان وضعش کم خوب جغله
 ! کردینم

  یاصل یبانو  نکهیا  یبود و برا  دهیرا در ای ح ی تمام پرده ها گریشده بود د غهیص ی وقت از 
  یجلب توجه او هر کار یو برا  کرد ینم غیدر یکار چیعقدش کند از ه ری عمارت شودو ام

 ! کردی م

را   یکار نیسر بانوست! اوست که اجازه چن   ریروحش هم خبر نداشت عقد نکردنش ز  اما
 در چنگال اوست!  ریدهد و تمام ثروت ام ینم ر یبه ام

  نیجوره چن چیه خواستیدندانش مزه کرده بود و نم  ری آن عمارت ز  زی بد همه چ طال
 را از دست بدهد! یلعبت

 یفروخت و خوشبخت یو فخر م  کردی مآن زمان که با ثروت بادآورده اش عشق  درست
و    اوردیتا به قول معروف چشم همه را در ب دادیو به همه نشان م  کرد ی اش را پست م
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و   دیکشی م  گاریو س ستادی ا ی نصفه شب ها در اتاقش لب پنجره م وسف یدل بسوزاند،  
 !زدی ورق م نستاگرام یدر ا اپست شده اش ر  یشکسته خوشبخت یبا دل

بگردد   یروسر یب وسفی  یاجازه نداشت جلو  یمعتقدش حت یعمو  یکه در خانه   ییطال
آزاد و رها انگار   نکیا  کرد،یرا م  ش یها  تی تمام محدود یو در عوض خارج از خانه تالف

غرق بود و   شی ها یباز  یدر الکچر  ییاروپا  یو در کشور   یخاک  یکره   یکه در آن سو 
 قائل نبود! ی تیمحدود چیه  یزیچ یبرا 

   کرد،یباد م رتشیرگ غ  ری ام  یبه جا  فوسی

 ! کردی م  نشیو نفر  ختیری نداشته اش تف م رتیغ یبرا 

خودش که دو سال تمام   یکرده بود و دل شکسته بود اما با قلب شکسته   ینامرد  طال
 !؟ کردی م دی گرفتارش بود چه با

 

 * 

از   د،یپوستش مال یو کرم مخصوص صورتش را رو   دیبه صورت صافش کش یدست ری ام
 ! دیجنب یاش م یکه باز سرش در گوش  دیکنار رفت و طال را د  شی آرا زیم  یجلو

 . دیو به پهلو، سمت او چرخ دیتختش دراز کش یرو

متنوع که   یهر شب با لباس خواب ها  نگونهیباور بود آن دخترک در باغ را ا ریغ شی برا
 در تختش داشته باشد.  آمدی به آن م یگری از د  شتریهر کدام ب

 بماند!  گری که د شی ها یبود و دلبر  یتنش وصف ناشدن  ییبایز 

 ! بردی دل م کردینگاهش هم نم یوقت ی دختر حت نی ا  اصال

 و آن طرف تختش انداخت.   دیرا از دستش قاپ یهوا گوش یب

 ! دیعادت داشت، نق نزد و طنازانه خند ریام یکارها  نی به ا طال
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عطرش در کل اتاق   یو بو   دهیچرا انقدر به خودش رس  دیفهم یدانست و م یرا م دردش
 ! دهیچیپ

  نی تخت پا یداد و آرام از گوشه  لشیتحو یبه سمتش دست دراز کرد اما طال نوچ ری ام
 .  دیخز

 داد. هیرساند و پشتش را به او تک واریرا به د  خودش

 آورد و گوشه تخت انداخت و برخاست!  رونیرا از تنش ب راهنشیپ ری ام

 گه؟ ید یکن یتالف  ینجوریقراره ا  یهفته دور هیبعد از -

 برداشت.   گرید  یو قدم  دیخند طال

 کردنش را داشت!  وانهید قصد

  یکرد تا از رو ش یشانه اش شل کرد و بعد کامل رها یلباس خواب بلندش را رو   آرام
 تنش سر بخورد.  

 . کردی را به سمت خودش جذب م ریآن کوتاه بود و بدجور ام ری خواب ز  لباس

 ...  دیخط و نشان کش شی آنکه چراغ را خاموش کند به سمتش رفت و برا  یب ری ام

  یرو  ری عاشقانه ها بخاطر لمس دستان ام نیدونفر روحشان هم خبردار نبود تمام ا  نیا 
در   ویبالشت به صورت ال یرو ی به صورت عمود  یرفتن گوش طال و قرار گ  یگوش  یصفحه 

 حال پخش است! 

 

 

 * 



 زندی عشق پرسه م

95 
 

خاموش کرد و خواست که به داخل   شیپا  ریرا در تراس، ز  گارشیس  نیآخر وسفی
 متوقفش کرد!  یاش لحظه ا  یچراغ چشمک زن گوش دنیاتاقش برود اما د 

 گذاشته!  ویکه طال ال  دیرا روشن کرد و وارد حسابش شد و فهم صفحه

 ! کردی نم شیرها  ی لحظه ا ی داغ دلش را تازه تر نکند اما نشد... کنجکاو خواست

 را لمس کرد.  یلعنت ی  رهی اش گذاشت و آن دا یگوش یصفحه   یرا رو  دستش

 همانا!  دیآنچه که نبا دنیشدن صفحه همانا و د  باز 

اتاقش   واریاش را با تمام قدرتش به د یگوش  دیکه کش ی که با نعره ا دینکش هیثان به
 .  دیچشمانش چند تکه شدن آن را د یو جلو  دیکوب

 داشت؟!   تیمگر اهم  زهایچ نیا  اما

آن نعره   لی هراسان از دل  نکیدر اتاقش پدر و مادر غرق خواب، ا  ی کبارهی هیباز شدن   با
 مخوف وارد اتاق شدند. ی

 

 خدا... چت شده پسر؟  ای-

 سر از تنش جدا کند! ش ی رو یهمان جا بود تا جلو  ری ام  خواستی دلش م وسفی

اتاق خوابت را به صورت زنده   یها   نیتر  یحد که خصوص  نیتا ا  ی رتیغ یحجم ب آخر
 ؟ یپخش کن

توجه به التماس   یبرداشت و ب زیم  یرا از رو  نشیماش  دیحالت ممکن کل نی تر یعصب به
و   سوزدی م نطوریچه مرگش شده که ا  دیبگو نکهی ا  یپدرش برا  یمادرش و اصرارها ی ها

 زد.   رونیدر پس زد و از خانه ب یآرام و قرار ندارد آن ها را از جلو یلحظه ا 

کشت تا با   یاو م دیگذاشت... با یرا کف دستش م ریحساب ام یهمان شب عروس دیبا
 نکند! یآنطور باز  شیطال  یآبرو 
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در  ی کرد و با شدت تمام جلو یوار رانندگ وانهی ساعت تمام تا آن عمارت شوم د مین
آسفالت   یکه رو  یترمزش و رد  کی الست یکه صدا یترمز گذاشت، جور یرا رو  شیپا
 . دی چیانداخته بود در تمام کوچه پ  ابانیخ

 ا محکم در دستش فشرد. شد، قفل فرمان ر  ادهیپ ن یماش از 

باغ  یاز آن سو  مهیزنگ خانه گذاشت و آنقدر برنداشت تا جغله سراس یرو دست
 خودش را به در رساند و بازش کرد  

دستش    یاش با آن قفل فرمان تو  افهیق  دنیاما د کرد باز به خاطر آن دخترک آمده  فکر
اش ترسناک    افهیق نقدری! ادادی خالف فکرش را نشان م زدیم یکه به سرخ یو چشمان

از   ریآمدن ام رونیب یبرا  وسف ی  ینعره ها یبود که زبان جغله بند آمده بود و از طرف 
 لرزاند.   ی را م فیموجود نح  ن یخانه آنقدر گوش خراش بود که تن ا

 توجه به آن به سمت عمارت بانو رفت.  یاما ب  وسفی

 و از عمارتش خارج شد دیلباس خوابش پوش  یو روپوش مخملش را ر بانو

 ترساند،   یاو را هم م یبود که حت رایگ یمتورم گردنش به حد   یو رگ ها وسفی  ی  افهیق

 حال از رو نرفت!   نیبا ا  اما

 حرف ها بود! نی تر از ا یروان وسفی قد علم کرد اما  مقابلش

 را کنار زد و وارد عمارتش شد.  بانو

 و رو کرد.  ریو طال ز   ری ام  یستجوتک اتاق ها را به ج تک
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شود و اگر   ال یخیو رو کردن اتاق ها، کوکب هم به التماس افتاده بود که ب ری آن زمان ز  در
  رتیبا آن غ وسف یجانش را دوست دارد برود و پشت سرش را هم نگاه نکند، اما مگر  

 ! ردی بگ دهی را ند یزیچ  نیچن توانستی م

 ... دیدیرا نم  یلعنت لمیو هرگز آن ف  مردیم  کاش

نامزد سابق   ییکه چه بلبشو  ر یو بعد به ام  دیایزنگ زده بود که ب سی که اول به پل بانو
از عمارت    رونی اش ب  یصندل  ی راحت رو الت یطال آن وقت شب به سرشان آورده، با خ

 ماجرا بود!  نی ا  انی صبرانه منتظر پا ینشسته بود و ب

آمد نگاهش به بانو افتاد به سمتش   رونیآن دو از ساختمان ب افتنی که ناکام از  وسفی
 کجاست!  رتیغ یآن ب دیحجوم برد و با داد خواست تا بگو

عمارت خودش را با سرعت به    یاز آن سو ری خواست بانو لب به سخن باز کند ام تا
 عمارت بانو رساند! 

  وسفی  نباریلباسش انداخته بود و آمده بود تا بفهمد ا  یرو یا  هیهم پشت سرش رو  طال
آمدن   لی به کارشان نداشت! پس دل یآمده؟! مگرنه آن چند ماه کار یزیچه چ یبرا 
 طال را درآوردند!  غیشدند ج زی که با هم گالو  وسفی و   ری دانست، ام ی اش را نم ییکهو ی

  د،ی ترسیم  ری ام  دنیاز صدمه د شتریب طال

 که باخبر بود!  وسفی   یو از زور باز  مگرنه

به جان هم افتاده بودند ناچار به سراغ  یحرف  چیه یکه آن دو  ب یری در آن درگ طال
 بکند!  یافتاد و التماس کرد تا کار شی جغله رفت و به پا 

 !  آمد؟ی چه کار بر م زی ر یمگر از آن جثه   یول

بود   وسفی در دستان  نیکه مز یبکند؛ قفل فرمان یسمتشان که رفت و خواست کار به
 همان اول کار به سرش خورد، 
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  یرا رو  وسفی و   دیاو کوب ی به پهلو یلگد  رانهی حرکت غافلگ  کیو در  دیکنار نکش یول
 انداخت!  نیزم

که جغله التماسش کرد و خواست   فتدیخواست به جانش ب دیکه فرصت را مناسب د  ری ام
 تا بگذارد حرفش را بزند!

مردک   نی ا  دیفهمی م دیحرفش درست بود و با  ی ول خوردی م حالش از جغله به هم ری ام
 برده؟   ورشیآن موقع شب به خانه اش   نگونهیشده که ا ییچرا باز هوا

 ؟ ی چه مرگته که باز رم کرد -

 تا خواست حرف بزند دو مأمور  وسفی

رفتند و اسلحه  به دست   وسفی کوکب به سمت  یی شدند... با راهنما  اطیوارد ح یکالنتر
 او را متوقف کردند. 

 بلند کردند،  نیزم یرا به زور از رو وسفی

 زمان خواست تا حرف بزند؛  قهیدق  کی فقط  وسفی

 را بداند!  لشیهم کنجکاو بود دل ریکه خود ام ی دقيقه ا کی

 با نفرت تمام نگاهش کرد. نباریا  وسفی

 

مرده   یهر چ یکثافت، آبرو  ینامرد... تو یتو... دمی تو ند   یشرف یبه ب ی عمرم؛ آدم یتو -
 ...یرو برد 

 خواست حسابش را برسد اما با مداخله مأموران نتوانست!   زیتم

تا   یعمر بندازنت تو حلفدون هی  کنمیم یباشه... کار یخوری که م  یحواست به گوه-
 ! یفتیبه غلط کردن ب  یخودت مجبور بش
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 شکل ممکن... نی تر ی! آن هم به عصبدیخند  وسفی

همه دار و ندار زنت رو   تون یزندگ یو از کجا  یاز چ ن ی... برو ببیپست کرد  یچ  نیبرو بب-
 ... برو کثافت...نی... برو ببیبه اشتراک گذاشت

 داد!  یبغض مردانه اش داشت کار دستش م نبارینفس کم آورده بود و ا  گری... دنتوانست

 ! دیگو  یم چه دیفهمی که نم ییسمت طال چرخيد، طال به

 تکان داد.  شی نم دارش سرش را برا ی همان چشم ها  با

 طال؟!   یدی از کجا به کجا رس-

 از خانه کشاندند!  رون یماموران او را دستبند به دست با خود به ب گرید  نباریا

  یناشناخته به جانش افتاده بود! ب یترس شی از حرف ها ری متح  ریرا که بردند ام وسفی
نبود که بخواهد چرت و پرت ببافد و آن موقع شب به سراغشان    وانهی د وسفی شک 

 کرده بود! وانهیافتاده بود که تا آن حد او را د  یبرود؛ حتما اتفاق

 نبود!  یبد زی را چک کرد، چ شیآورد و پست ها  رونیب بشیاش را از ج یگوش

 ها!  یشگیاش همان هم  همه

 صفحه افتاد، از طال!   یباال ویصفحه را ببندد که نگاهش به ال  خواست

 خدا گفتن آن همانا... ایکردن آن همانا و  باز 

 ... دیاش کوب یشانیبر پ دست

 ! کردیوجودش درک م  یرا با ذره ذره   وسفی   تیآن همه عصبان  لی دل دیفهمیم  حاال

 همان حال به سمت طال برگشت!  با

 کجاست؟  تیگوش-

 !خوردی م  یموقع به چه درد  نیاو ا یمانده بود گوش  طال
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 ! دیبر سرش زد تمام تنش لرز   ری که ام یبا داد  اما

از دستش   ی آن شب گوش ی اتفاق ها  یادآوریبا   ری ...امشی دونم... خودت ازم گرفت ینم-
را   ینخورده آن لعنت یشتریب  دیرها شد و با سرعت خودش را به عمارتش رساند تا بازد

 بودند!  دهی را همه د دیکه نبا یزیچ ده،ی پاک کند، اما چه فا 

 

خودش   وی ال  دنی اش را برداشت و با د یگوش ن،ی زم یکه رفت، طال خم شد و از رو  ری ام
و از حال   دیکش یبنفش غی ج ،یلعنت ی ان جااتاق خوابش درست هم  یروبه رو  واریاز د
 رفت! 

 

 *** 

 

 ! ندیهر دو نش یشانی پ یرو  یننگ یچون لکه  ییآبروی ب نیزمان نبرد تا ا  یلیخ

را شده با پول   ندیب یو کانال و... که م  تی تا هر جا و هر سا کردی را م شیتمام سع ری ام
 بخرد تا آن مزخرف ها را از آنجا پاک کنند!

 خودش!  یبود برا  یروسیو  اما

کرده بود تا آمارش باال برود   نهیمزخرف طال هز  جی پ یها تومن برا  ونی لیابلهه اش م خود
  یهمان بشود بال  کردیکند، فکرش را نم یاش را خال یدرون یتا خانم بتواند عقده ها 

 جانش!

از شر طال    یبانو برا  یها  دی پسر با ابهت خاندان جدا و تهد ییآبرو  یو ب  انهیا  ی همه
 که طال دچارش شده بود هم جدا!  یخالص شدنش هم جدا و افسردگ
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را از کشور خارج  یمجبورشان کرد مدت د یایبر ب  ریبانو نتوانست از پس ام یآخر وقت در
 افتاد برگردند!   ابیشوند و آبها که از آس

 سفر شد... یبرو برگشت قبول کرد و با طال راه یب ری ام

 

شمالش   یال یبه و  یمدت یبه خودش استراحت بدهد برا  یکم نکهیا  یبانو هم برا  خود
 با خودش برد!   زیرفت و کوکب را ن

 با آن وسعت و ابهت تنها!  یجغله در خانه ا  ماند

مدار بسته اش در تمام شهر حرف اول را   یها  نی آن خانه و دورب یر یدزدگ ستمی س البته
راحت بود، اما باز هم جغله جز آن   الشانیبابت خ ن یخانه از ا یاهال  یو همه   زدی م

  واری نشده بود که به در و د کاریب نقدریاش ا  یرا نداشت و تا آن روز از زندگ ییخانه، جا
 برود.  سر زل بزند و حوصله اش

  چیرا از ه دنشیکه جرات پرس یزیآمده؟ چ وسفیسر    ییکنجکاو بود چه بال یطرف از 
 نداشت!  یکس

 

 پراند.   یو علنا فقط مگس م گذشتی عمارت م یاز رفتن اهال یروز  سه

در عمارت خودش را با تکه  یزد و همان جلو  رونیاش که سر رفت از خانه ب حوصله
 سرگرم کرد!  دیکشی م  نیزم یکه آرام رو  یچوب

 

 * 
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را   صشیترخ یبود، کارها  یفرهادش که سرهنگ کارکشته ا  ییدا  نکهیبعد از ا وسفی
طال را   وارشی خفقان آورد که تمام مدت در و د یانجام داد باالخره توانست از شر آن جا 

  یرا پس گرفته بود و ب تشیهم شکا  ری آوردند خالص شود، البته خود ام یبه خاطرش م
 نخورد!  وسفی سر و صدا رفته بود تا چشمش به 

  یزی که چنان آبرور یگرید زیچ  ایدامانشان را گرفته بود   وسفیهم مانده بود آه   خودش
 به بار آمده بود!  یوحشتناک 

 

 

 * 

  یمدل باال از مغازه  یگوش  ک یکه کرد   یکار نی تکه تکه شده اش اول یجبران گوش به
  کیبه   نیتریآخر که خواست حساب کند چشمش پشت و  یو لحظه  دیدوستش خر 

 افتاد!   یمی تاشو قد یگوش

لبش نشست و با    یرو  یناخواسته لبخند شد،ی م محسوب   یآن مدل نوستالژ شی برا
 برداشت!  ونیاضافه به عنوان اشانت مکارتی س کی دست دوم بود آن را با   نکهیا

 

 * 

از چند روز به سرکار برگشت و فرزاد شاگردش را مرخص کرد تا خودش در مغازه   بعد
 بماند. 

 

 او دور نماند؛    نیزبیاز نگاه ت ن ی اش شاگردش را دستپاچه کرده بود و هم ییکهو ی  آمدن
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مغازه نصب   رونیدر داخل و ب نیمشکوکش سپرده بود دو دورب یرفتارها  ن یهم یبرا 
 اطالع فرزاد!  یکنند آن هم ب

 

 آن جا خورد!  ادی ز  یدخل را شمرد و از کسر یحوصلگ   یهمان ب با

 اش رفت!  یدر گوش نیدورب یها  لمیمغازا را چک کرد و بعد به سراغ ف  حساب

 داشتند! یمشتر یلیخ

 گفت؟!   یوسط چه م  نیا ی دخل خال نی ا پس

شلوارش گذاشته بود   بیهمه را در ج یبه حرام لعنتنمک  د،یرا فهم لش ی اما دل لمیف آخر
 و رفته بود! 

نه چرا که مجبور به   ای ثابتش گفته بودندکه دستگاهش درست شده   یها یمشتر  قبل
پول   یطرفند کل نی که پسرک کالش با ا دیفهمی را م لشیپرداخت وجه نقد نباشند االن دل

   زند،ی م بشیبه ج

 را کم داشت!  نیهم  گرید

 اش آنطور از آب در آمده بود!  یکرده بود؛ عروس  انتی که خ عشقش

 یبدهد، دروغ شاخدار لیگفته بود زنش را فرستاده کانادا تا ادامه تحص   لیهمه فام به
 ! شدیخودش هم باورش نم یکه حت

 به بار آورده بود!  یز ی آن طور آبرور طال

شاگرد نامردش را کم   نیو در آخر هم  گشوده شده بود شیبرا  یکه در آگاه یا   پرونده
 داشت! 

 شد! رهیبرندها بودند خ نیو به لوازم اطرافش که اکثرا از بهتر   دی کش یقیعم نفس
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 .  دیبه سمت آن دخترک پر کش کبارهیبه  ذهنش

افتاد،   یبه آن م ادشی غلط کردنش را جا انداخته بود! هر وقت که  ن ی آن گنده تر یلعنت
 ! کردی و داغونش م دیکشی م ریتا مغز استخوانش ت 

 

در  یبود تا عصر در مغازه ماند و کالفه از سرو کله زدن با چند مشتر یهر جان کندن با
 خانه شد! یمغازه را بست و راه 

پدر و مادرش و آبغوره گرفتنش که   یها و حرف ها  حتیبه نص ادشیبه خانه،  دهینرس
 رفتن شد! الیخیافتاد، ب

 را نداشت.   ز یچ چیه ی  حوصله

 ! دید یآن عمارت لعنت یتا خودش را جلو دیها چرخ  ابانیدر خ آنقدر

کز کرده و خودش را با   واری از د یبرگردد اما نگاهش به جغله افتاد که گوشه ا  خواست
 !مشغول کرده بود  نیزم یرو  یا   زهی سنگ ر

 

 بوق زد.   شی پارک کرد و برا  شی را روبه رو نیماش

به ناگاه    دیرا د وسفیکه  یکه در احوال خودش غرق بود سرش را بلند کرد؛ هم  جغله
 لبش نشست!  یلبخند رو 

 بلند شد و خودش را تکاند.   نیزم یبرداشت و از رو  وار ی ازش را از د هیتک

 خم کرد.   نشیماش  شهیش یبرداشت و به سمتش رفت و سرش را جلو قدم

 با سر به عمارت اشاره کرد.  وسفی

 ! میدید  حیبار تو رو مشغول تفر  هیچه عجب -
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 بود واقعا!  ی حی! چه تفر حیهم از حرفش خنده اش گرفت تفر خودش

 اعتصاب؟   ینشست رونیب نی ا  رون؟یانداختنت ب یکرد  یهم کار دینه شا ای... 

 . دیعقب کش یکالهش را کم  لهجغ

 همه رفتن مسافرت!  ست،یخونه ن چکسیه-

 باال انداخت.  ییکنجکاو ابرو  وسفی

 رفتن مهاجرت نه مسافرت!  یبگ دیبا ییآبرو  یبا اون ب-

 باال انداخت.   یشانه ا جغله

 بود تا مسافرت!  هیبه مهاجرت شب شتریب گفتیراست م وسفی

 از زندون آزادت کردن؟  ی اصال ک ؟ی باز معرکه راه بنداز  نجا یا  یحاال... اومد  یهر چ-

 داد.   لشیتحو  ییاوهو   وسفی

 ؟ یزبون درآورد  نمیبیم-

 به سمتش خم شد! یکم

 اون خواسته از احوالم خبر دار بشه؟  ینکنه به دختره گفت -

 ! وسفیداشت   ینتوانست نخندد! چه دل خجسته ا جغله

 هم نداره!   دنتیاون نقش د-

 نبود!  لشیمطابق م زیچ چیشد، ه ی خال یحساب بادش

 را باز کرد!  نیدست دراز کرد و در ماش وسفی

 ... یندار یدور دور اگه کار میسوار شد بر -

 شد و مشکوک نگاهش کرد!  نشیتعارف در را کامل گشود و سوار ماش یب جغله
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 ؟ یدست به دامن من شد  یکه اومد  یدختر  یب نیهمچ-

کالهش را   یجغله خوشش آمده بود با شوخ ی که از زبان تازه شکفته شده  وسفی
 ! دیکش ترنی پا

  د یببرم بگردونم شا خوامی... تو هم مخورهیدخترا حالم به هم م هیزر نزن بچه، فعال از بق-
 بکشم... رونیب یز یچ هیزبونت تونستم   ریشد از ز  یفرج

 صداقتش خوشش آمد!   نیاز ا جغله

بدش   وسفی اش جذبش کرده بود و از بودن در کنار   یگر  یمرام لوط ن یا  دایجد کال
 .  آمدینم

 

 گذاشت و او را با خودش برد.  شی برا یآهنگ وسفی

 

 *** 

 

 شده بود و هر دو گرسنه!  شب

 فالفل گرفت!  چینگه داشت و ساندو یچ یساندو  یاز دکه ها   یکیبغل  وسفی

را داشت اما دو سال تمام به خاطر طال،   ییها ی چیساندو  نیچن یخدا آرزو  ی شهیهم
 شده بود! الشیخیجگرش گذاشته بود و ب یدندان رو 

نشسته بودند و و با ولع مشغول خوردن بودند!  ابانی خ یجدول گوشه  یدو رو  هر
 بود! دهیچسب یکه بعد از مدت ها به جفتشان حساب ییغذا

 خورد.   اش زنگ یش را گاز بزند که گوشدوم  چیخواست ساندو وسفی
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به   یبود و زنگ زده بود! تماس را وصل کرد و همزمان گاز  اوردهی؛ آخر تاب نبود  مادرش 
 زد.   چشیساندو 

 جونم... -

  هیاز صبح   دیتو نبا ؟ یگفت صبح آزاد شد تی تو پسر!؟ دلم هزار راه رفت! دا  ییکجا-
خه چه  ! آدمیپرس لی شماره ات هم که نداشتم زنگ زدم از دوستت سه ؟ی خبر به من بد 

بالها رو سر   نیمادر؟ اون دختره ارزشش رو داره که ا  یکنیکه با ما و خودت م هیکار
 کنمیم   فیکن ده تا دختر خوب و خانواده دار برات رد  هبه واهلل تو اراد ؟یاریخودت ب

 خوشکل تر!   یکی از  یکی

 . دیخند  وسفی

بابا درست   یدونه رو اول برا   هیخوبه چرا   یلیخب خ ؟یبرام چند تا زن بستون یخوایم-
 که هر شب هرشب نخواد التماس کنه!   یکنینم

 !  ووسفی-

 بچه آدم بشو نبود!  نیآن طرف خط سرخ شده بود، ا  مادرش 

  رمی طرف اون دختره ش یبشنوم رفت گهیبار د هی... به خاک پدر بزرگت چونیحرف منو نپ-
 .... کنمیرو حاللت نم

اس   گهید  یکی... االن هم زن  رسهی دستم بهش نم گهینترس... رفته اونور آب، بخوامم د-
  امیتونستم کوتاه ب یاتفاق رو نم  هی نی ! منتها اه یاخالقم چطور یشناسیتو هم که منو م

اومدم   ا یمن دن  ی... در آخر هم اضافه کنم وقتستمین مون یکه کردم اصال پش  یو از کار
که   نهیگمونم بخاطر ا  ن یبه خوردم داد رخشکیمش باقر و ش  اوگ یبهم بد  ینداشت ریش
 شده!   یاخالقم گاو  نقدریا

 

 و به سرفه افتاد!  دیپر  شی به خنده افتاد و لقمه در گلو وسفی حرف   نیبا ا جغله
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 ... فقط...شمیزبونت نم فی کنه! من حر کارتیخدا بگم چ  وسفی-

 نجکاو خودش حرفش را قطع کرد! مخلوط، ک  یسرفه و خنده ا  یصدا   دنیشن با

 ازت نداشتن؟  یکدوم خبر  چی!؟ به همه دوستات زنگ زدم، هیرونیب یبا ک-

  شیرو  یو دست دور گردن جغله انداخت و همانطور که انگار مادرش جلو  دیخند  وسفی
 گرفت و گفت :  یباشد ژست

  افهی... از قیسانتال مانتال هاس که عاشقش  نیهم از ا پشی! تدمیبا دوست دختر جد-
 برات نگم که...  گهیاش د 

و دوتا فحش آبدار نثار عمه اش کرد و تماس را   دی کش یغی! جاوردیطاقت ن گرید مادرش 
 قطع کرد! 

 جماعت مرد آدم بشو نبودند! نیحقا که ا  خورد؟ی را م یچه کس  یغصه  داشت

 

خودش را   یروسر یور که از حرص با گوشه  آشپزخانه گذاشت و همانط زیم  یرا رو  یگوش
 گاز را خاموش کرد!   ریبرخواست و ز  زدیباد م

آن همه زحمت،   فی کلم پلو درست کرده بود که انقدر دوست دارد؛ ح شیسرش برا  ریخ
 !زدی م یال ی خیو خودش را به ب  کردی به حرف شوهرش گوش م دیبا

 بچه اشان شوند.  الیخیب  توانندی مادر بود و مادرها تا آخر عمر بخواهند هم نم  یول

 **** 
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و آخر سر که    دیای بند ب شیکرد تا سرفه ها یقلوپ نوشابه را به زور در حلق جغله خال دو
 نثارش کرد.   یاز بابتش راحت شد دوتا پس کله ا  الشیخ

 ! یبترک-

 اش اشاره کرد.  یو به گوش دیخند جغله

 مبارک باشه! -

 انداخت.   یبه گوش ی نگاه سرسر وسفی

 زبونو حروم کردم!  یپول ب ونیلی... چند مواریزدم تو د لتیرو که به لطف فام یقبل-

  یخواست خدا بود اونجور د یشا ستمین مونی اصال پش یدادم ول یی براش چندتا  نمیا
 نچرخه سمتش...فکرم  گهیبره که د نیکه باهاش داشتم از ب ییو عکس ها لمیتموم ف

 بغل جغله پرت کرد.   یآورد و تو  رونی ب بشیتاشو را از ج یگوش یمعطل  یرا گفت و ب نیا

فقط به درد  ادی مدل نم نیدور و برم کالسش به ا  یچکیگرفتم، چون ه  ونی اشانت نمیا-
 ... خورهی خودت م

 ! کردینگاه م  وسفی و  یبا بهت به گوش جغله

 گرفته باشد! یگوش شی برا شدینم باورش

 زد و با دهان پر گفت :  چیگازش را به ساندو  نیآخر وسفی

 خوره؟ یچته؟ نکنه به کالس تو هم نم-

 شد! ی! باورش نمچارهیب یکرده بود جغله  بغض

 اش گرفت گرفت و بغضش شکست!  هیگر  وسفی  یدرآمده   یشاخ ها انیآخر م در

 بشر چه مرگش شده؟   نی هاج و واج مانده بود آخر ا  وسفی

 را صاف کند،   شیاز نوشابه را خورد تا صدا  یا  جرعه
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 . دیبه سمتش چرخ  بعد

باور کن بهت ترحم نکردما... خدا  ه؟یات بخاطر چ  هی!؟ گردمیشد؟ من نفهم یاالن چ-
 هم پول ندادم... دست دومه... لایر  هیبرداشتم  ون یاشانت نو یا  یلیوک

آب دماغش را پاک کرد   نیاشک ها و همچن نیرا در دستش فشرد و با آست یگوش جغله
 را درآورد!  وسفی  یکه صدا 

 چندش... بگو بهت دستمال بدم خو...-

 اشاره کرد!   یو به گوش دیبه سمتش چرخ جغله

 ممنونم داداش...-

 جغله! ی و هم برا او یبود! هم برا  یبیغر ی !؟ چه واژه  داداش

 . دیخند

 بود؟  یچ  یات برا هی خب گر  یاون که قابلت رو نداره... ول-

 ! خرهیم  یزیبرام چ یباره کس نیاول-

 اش را به او داد،   ره ینگاه خ وسفی

 بود! یطفلک یبچه حساب نیکه واقعا ا  یراست به

رشوه اس قراره خامت کنم که آدرس اون دختر ه رو لو    نی فکر کن ا ن یبابا! به ا  الیخیب-
 ! یبد

 داد!  لشیتحو  یخنده چشمک نیخوشحال از ا   وسفی به ناگاه خنده اش گرفت و   جغله

به او گفته   یرفت تا دلش جا باز کند؛ مخصوصا از وقت یجسه م زی پسرک ر نیا  چقدر
 بود "داداش"! 

 را با حضور او پر کند.  برادر نداشته اش یخدا خواسته بود تا جا  انگار
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 **** 

 

 که سرکار حاضر شد همان دم در که فرزاد وارد مغازه شد، عذرش را خواست!  صبح

 که از او داشت نشانش داد! ییها لمیرا هم با ف لشیدل

  یکرد اگر خودش اعتراف نکند پا دشیتهد وسفی  یول رفت،یبار نم ری اول ز  پسرک
 او نبود!   ندیاصال خوشا  نیو ا کندیرا به ماجرا باز م سیپل

از او   یزی که در مغازه اش بود، چ  یسال کی که در حقش کرد بخاطر آن   یلطف تنها
 از آن پول ها را نخواست تا برگرداند!   یالی نخواست و ر

که اعتمادش را سلب کرده همان بهتر که برود و   ی بود، کس یمدل نیمرامش ا   وسفی کال
 پشت سرش را هم نگاه نکند! 

  نیگز یجا  کیاش لم داد و در ذهنش به دنبال    یصندل  یفرزاد را که خواست، رو  عذر
 خوب گشت! 

 نکرد!  دایپ یچه فکر کرد ، آدم بدرد بخور هر

 اش آمد.   یگوش یرو  یامیپ

 برداشت.  زیم  یرا از رو یشد و گوش خم

 از طرف جغله آمده بود!  امیپ

 یلیکه تو عمرم داشتم، چندتا عکس هم باهاش گرفتم، خ هیزیچ ن یبهتر یگوش  نی»ا 
 خوبه بازم ممنون داداش« 

 لبش نقش بست.   یرو  یلبخند
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 کند!خوشحال  یکوچک زیچ نی را با چن یبار بود توانسته بود کس نیاول

خوشحال   نقدریا  یزیچ نی با چن دیدی را م یبار بار کس  نی است اول نی ترش ا درست
 شود!

  شی برا  عی هوا زد و سر  یتو یدر ذهنش جرقه زد و بشکن یزیناگاه با فکر به او، چ به
 کرد :  پی تا

  ؟یشغل پاره وقت داشته باش هی یخوا یم گردن،ی»تا اون مهاجران گور به گور شده برم 
دلت باز   ین یبیم  گوریپ رگوی چهارتا دختر ژ نایحقوق و خورد و خوراکت هم با من! جدا از ا 

 شه؟ یم

 االن حرکت کن«  ن ی جا! هم نیهم ایب  فرستمیآدرس م هی

ها وارد مغازه شدند   گوریپ گوری از مدل همان ژ یدو مشتر  امشیپ نی با ارسال ا همزمان
 گذاشت و برخواست!  زشیم  یرا رو یگوش وسفی و 

بساط مسخره   شتریواال ب شود،ی باز نم نهایاشان خنده اش گرفت، دل آدم که با ا افهیق از 
 اشان!   یپروتز یگنده    ی! مخصوصا با آن لب هاکنندی را فراهم م شتریب یباز 

 

 *** 

  امک یپ کی و آمدن  یگوش یکه با بلند شدن صدا  زدی داشت مسواک م نهیآ یجلو جغله
 را باز کرد!  امشیزد و پ رجهی ش یگوش  یرو بایتقر  وسف یآن هم از 

 برخواست،  عی به لبخند باز شد و سر لبش

دوست داشت   یاز هر کس شتریروزها برخالف طال، خدا او را ب نی! انگار انیبهتر از ا  چه
 . کردی که زود به زود خوشحالش م
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 شد،  رهیبار چندم به سر در مغازه خ یبرا 

 بود.  را درست آمده بود، پالک هم که درست  پاساژ

راحت شد که آدرس را درست آمده   الشیخ  گرید  دید شهیش یرا که رو  وسفی  اسم
 است. 

  یبود که انواع رژها را رو  ییها   یبه مشتر دنی سرش گرم رس  وسفی مغازه که شد  وارد 
   کردند،ی پوست دستشان امتحان م

 کالفه شده بود.  بيشتر

  یو در آخر نم گذارندی رژ وقت م کی  یکه دو ساعت تمام برا  ییها یاز مشتر  حالش
 !خوردی روند بهم م یخرند و م

 روند که برگردند.  یهمان ها بودند که در آخر گفتند م ی هم از دسته   نهایا

 !دیکش یوا رفت و پوف یصندل  یرو  وسفیگذاشتند  رونیرا از در ب شانیکه پا  نیهم

 ... پدرم رو در آورد با اون کالس مزخرفش! یکه برنگرد  یبر-

مغازه    نیتر ی که تمام شد تازه نگاهش به جغله افتاد که لبخند به لب کنار و حرفش
 شده!  رهیو به او خ  ستادهی ا

  یقربون  یزیچ یگوسفند  یگاو  نیگفت  یاستاد! م  نیبهههه... بالخره افتخار حضور داد-
 براتون!  میکن

 . دیخند جغله

 ... دمیتا اينجا رو هم دو  ابونی ردم از سر خدوتا خط عوض ک-

 ؟ ی ایب یتونینم یبگ یخوا یم  یعنیکارا رو!  نینکن با من ا -
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 به سمتش برداشت.  یفرو برد و قدم نشیشلوار ج بیدست در ج جغله

 

 تونستم زودتر برسم.   یبگم که نم خوامینه،م-

 اشاره کرد.    پشیباال انداخت و به ت ییابرو  وسفی

 ؟ یمخ بزن یقصد دار  پیت نی بعذ با ا-

 کاربرد داره ها!  یبرا سرچهار راه و بساط گلفروش شتریب نیا

 لباسش بود!  نی سرش بهتر ریوا رفته به خودش انداخت. خ ینگاه جغله

 داشتم فقط! نویهم-

 به دورش زد!  یبرخواست و به سمتش رفت و چرخ  یصندل  یاز رو   وسفی

  دنت؟یبا اون همه ملک و امالک فقط آب و دون م یفتاون خونه کو  یمن موندم تو تو -
 نه؟  سی ن یپول مول خبر

 فرستاد.    رونینفسش را صدا دار ب جغله

و   شه یبرا اون کم م یکم   هی کنمیم یاونجا زندگ نکهیمنتها بخاطر ا   دنی پولو که م-
 مونه برام!  ینم یلی... خمیبده یپا رهیهم م شترشیب

 شد!  رهی مشکوکانه به او خ  وسفی

 شنوه؟ یکه نم  ییزایآدم چه چ بتایداره؟ وا مص یمگه بده ینقدریبچه ا-

رفته بود که زوجش،  یا هی ز یجه یاش برا  یبده نکهیا گفت،یسکوت کرد! چه م جغله
 رفته بود!   نیاشان از ب یزندگ

 * 
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اش با   افهی وارد مغازه کرد و گفت که ق دیجد  پی جغله را با ت وسف،یساعت بعد    کی
 ! خوردیمغازه اش نم  لی استا

 را سامان داده بود! شی بهانه سرتاپا  نی ا با

بزرگتر   زی در سن رشد است هر کدام را سا نکهیا  یمورد هم جغله به بهانه  نی در ا البته
 ها شرف داشت!  یبرداشته بود اما هر چه بود به قبل

 انداخت.   ینگاه دش یجد لیبه استا  وسفی

سرش گذاشته    یکاله لبه دار که برعکس رو کی و  ن یو شلوار ج راهنیبا پ  دی شرت سف یت
 بود!

 را کج و کوله کرد!  دهانش

  یخودت بود ست گون بی! از جیرفت و باز گشاد برداشت یمن برات م بیخوبه از ج-
 ؟ ی گرفتیم

 کاله فرستاد و لبه اش را به پشت سرش برگرداند! ر یکوتاهش را به ز  یموها جغله

 نشه!  کی برام کوچ خوامیگفتم که م-

 سانت اضافه کردن!  هیامان از  نقدر،یدو ساله هم نمتیبی م یبرو بابا! واال من هر چ-

 چند سالته؟  ییخدا

 شد.  ره ی درون مغازه خ یش یتوجه به حرفش به لوازم آرا  یب جغله

 ست؟ یبهتر ن ؟ی رایفروشنده دختر نم هیچرا  -

 ! دیخند  وسفی

 !« کردی »پدر سوخته چطور بحث را عوض م 
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  ادیمنم خوشم نم  کننیبخوان بفروشن رو خودشون تست م نکهی از ا  شتریب ر،ینه خ-
 ملت بدم!   لی جنس دست خورده تحو

 نبود ردشون کردم برن. یبار دوتا دختر آوردم، اصال تجربه خوب  دو

 

 .  دادی م یخوب یاشت و بو کرد... بواز کرم پودرها را برد یکی جغله

 چنده؟    نایا-

 ! دیخند  وسفی

 !یرو پوستت تست کن دیاول با  ؟ی کنیبو م ستیکه ادکلن ن  نیخره ا-

 برگشت.  وسفیگذاشت و به سمت   شی گفت و کرم پودر را سرجا  یآهان جغله

 ؟ ی گیهاش رو بهم م  متیق-

 لبش گذاشت!   یو رو دیکش  رونی از درون پاکتش ب یگاریس  وسفی

 حال... نی دارن... با ا کتیاکثرا ات-

 و به سمتش گرفت!  دیکش  رون یب زی م یدفترچه کوچک از کشو  کی

کار   یهفته ا  هی... گمونم یریبگ  ادی اسم ها رو  دی همه اجناسه... البته اول با  متیق  نایا-
 ! یفتیراه ب یتا بتون  یداشته باش

 ! جغله کنجکاو به آن اشاره کرد.  کردی همچنان گوشه لبش بودو روشنش نم  گاریس

 ؟ ی کنیچرا روشن نم-

که   یزیچ  نیعطر، اول یبو  یبه جا  ادیب یمشتر ادی... خوشم نمکنمیتو مغازه روشن نم -
 باشه! گاریس  یحس کنه بو 

 داداش!  ید یاهميت م  هایبه مشتر یلیخ-
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 ! شمیورشکست م مونهیندم جنس ها رو دستم م ت یخنگ خدا؛ اهم-

 ! یند  یسوت  یمشتر  یبرم جلو  ادتی رو  نایچندتا از ا اینزن ب یهم زر الک حاال

 خواند!  شی را برا متشیاز جعبه سايه ها را برداشت و برندش و ق  یکی و

حروف ساده    دیفهم وسفینداشت، مخصوصا آنجا که   یسواد درست و حساب جغله
 که بخواهد مارک ها را بخواند و بداند!  ستیرا هم بلد ن ی سیانگل  یالفبا

خودش را غرق   یتا خودش بفهمد در چه دردسر دیبر فرق سرش کوب یدو دست همانجا
 کرده است! 

 

 * 

نشست و   ی اشان م  یکاریاجناس؛ در ساعت ب متیدادن ق ادی تمام، جدا از  یهفته    کی
 !دادی ا نشانش محروف الفبا ر زی پشت م

 

الف بچه که   کیبه  ندیبش  یسالگ  یو خورده ا  یدر سن س شدیهم باورش نم خودش
 بدهد!  ادی  یسیحروف انگل شدی سرش شاگردش هم م ریخ

  گرفت، یم  ادیرا   زیداشت و زود همه چ  یجغله هوش خوب  میاز حق نگذر  البته

مدرسه رفتن به او را نداده بود و    یاش اجازه   یآورده بود چرا که ناپدر یبدشانس فقط
 داده بود!  ادشی یرا هم مادرش دزدک یخواندن و نوشتن معمول

  ایدن  یها  یبه کار گرفته بودند و از تمام خوش یرا از همان پنج شش سالگ چارهیب
 محرومش کرده بودند!
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درش با هزار التماس و خواهش او را نزد  پدرش نبود و ما یآن هم چون فرزند خون لیدل
 خودش نگه داشته بود!

 هم به طال حسادت نکرده بود!   کباری ی ها حت  نیتمام ا  با

و    کردیم   شانیطال و بو  ینو  ر یسر لوازم و تحر   رفتیم یدزدک شدی مهر ماه که م شده
  شانن یفرق ب نقدریوقت حسادت نکرده بود که چرا ا چیه یول  کرد ی لمسشان م

  یالم تا کام حرف دیدانست که سربار است و نبا  یانگار م ی... از همان بچگگذارندی م
 بزند!

 

تا شده    بردی استفاده را م ت ی کرده بود نها بشیکه خدا نص یفرصت نیاز ا  ن یهم یبرا 
 اطرافش شود!  ی همرنگ جماعت مردم عاد  یفقط کم

 

 

گذاشت و تمام حواسش را به    وسفی  ز یم  یدرسخوان رو یمشقش را چون بچه ها دفتر
 گرفته باشد! ادی که درسش را خوب  کردیاو داد و خدا خدا م 

بعد از حساب و کتاب آن چند روز، لب تابش را بست و دفتر جغله را به سمت   وسفی
 د، یخودش کش

 را درست نوشته بود،  تمام 

 نگاهش کرد!   متعجب

 ؟ ی ریگی م ادی ه خوب تو ک  ؟ی ستیبلد ن یز یچ ی چون خنگ بود کردمی من فکر م-

 به صورتش شد.   ره یو خ دیاش را به سمتش کش هیبا ذوق چهارپا  جغله

 واقعا همه رو درست نوشتم!؟ -
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 را بست و اشاره کرد تا بلند شود!  شیدفتر گذاشت و ال  یخودکار را رو  وسفی

 رو بخون!  نایبرو اسم ا-

 داده بود!  ادشی  وسفیکه  ی اضافه ا  اتیتک به تک برندها را خواند با تمام جزئ جغله

 باز مانده بود!  رتیاز ح دهانش

 ! یدار ولیبابا ا -

 کف زد و خودش هم برخواست و لب تابش را جمع کرد!  شی برا

... یمن تموم شد، کار با دستگاه کارتخوان هم که بلد  یآموزش یکالس ها گهیخب د-
 مغازه!  نمی تو و ا   نیبسم اهلل ا

 گذاشته و تمام حواسش به اوست!  نینگفت در مغازه دورب یمغازه خارج شد ول از 

 

 

 

 * 

 

 مانده در ظرف کرد.  یبه غذا  یتشکر از مادرش، نگاه با

 ببرم؟  یکنیم  یبسته بند نو یمامان ا -

 با تعجب نگاهش کرد!  مادرش 

 ؟ یک یبرا -

 که گفتم!  یاون سانتال مانتال یبرا -
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 ! داشتیکردنش بر نم تی بچه دست از اذ نیرا با داد گفت، ا  «وسف ی» 

 گذاشت.  شی و جلو ختیر  یرا در ظرف غذا

 االن؟  یری کجا م-

 مغازه....  رمیم-

 گذاشت و برخواست!  بش یاش را درون ج یگوش وسفی

   ؟یرفت یم  ونی خط در م  هیقبال   ؟ی شده مغازه دوست شد  یچ-

 . دیخند  وسفی

 کنم، منتظرم تو مغازه ظهور کنه! یزیبرنامه ر دیجد  سیک هیرو   نمیواال تو فکر ا -

 ؟ ید یآدم م لی چرت و پرت تحو یاهلل اکبر! بچه، مثل آدم جواب بده چرا ه-

 .  دیمادرش را بوس یگذاشت و گونه   یکیظرف غذا را درون پالست وسفی

 ! میما چاکر شما هم هست-

 بچه.... آدم باش!   خوامی... آدم مخوامیمن چاکر نم-

 

 ...ییسخته خدا یاونو اگه تونستم چشم... ول-

 سمت در رفت و از همانجا گفت: به

   ش؟ینمیبیکه نم جنبهینکنه سر و گوشش م ست،ین  طونمیش یبه، بابا-

 به مادرش ادامه داد:  یبا لبخند  بعد

 ...آوردی مسرت هوو ن  یکردی و بهتر باهاش تا م یهواشو داشت شتر یب اگه
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که   یبا شناخت از تمام جهات وسفی جارو دم دستش را به سمتش پرت کرد اما  مادرش 
پا به فرار گذاشت و با خنده در خانه را پشت سرش   ردی ممکن بود مورد اصابت قرار بگ

 محکم بست. 

 

 * 

 مغازه را چک کرد.  یها  لمیف یوارد پاساژ نشده با گوش هنوز 

 چک کردنش!  ستیه چه کار هم مانده بود با آن بچ خودش

 مغازه بود!  یریو گردگ یکار   زیمغازه که شد جغله مشغول تم وارد 

 انجام نداده بودند! دی اش بگو  یقبل یبه شاگردها  نکهیهم بدون ا  کباری  یکه حت یکار

 آن ظرف غذا را کف دستش گذاشت!  یرا از او گرفت و به جا یت

  یعنیغذا  یبخور بفهم ایمامان پزم رو آوردم، ب ی برات غذا  رون یب یغذا  یامروز به جا -
   ؟یچ

 لبش نشست.    یدرب ظرف را باز کرد و لبخند رو  جغله

 ...ستیخونه، االن گشنه ام ن برمیم-

 و آخش را درآورد!  دیکش مغازه  یگوشش را گرفت و به سمت پشت وسفی

 ه هم نباشه!... حرف اضافارمیدر ب یونیقل ین ن یکردم تو رو از ا تی ! من نخودیب-

 * 
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 گذشت.  یم  وسفی   یماه از کار کردن جغله در مغازه  دو

  کردیفکرش را هم نم یکه حت یاش را کنار کس ی زندگ یروزها نی که جغله بهتر یدوماه
 ! کردی م  یسپر

 

رفت و به   ی خوش م یاز بابت مغازه راحت بود و با دل الشی خ گرید وسف یمدت    نیا در
 . دیمتفرقه اش رس یکارها 

اش را   هی کرده بود روح یو سع  گرفتندی م یرفت... دور هم یدوستانش به مسافرت م با
 بهتر کند،  

هنوز در کانادا به سر   گفتیم ی و الک رفتی اش نم یبار همسر قالب ر یز  ن یب نیدر ا  فقط
 !بردی م

شده بود کرده بود و خوب بلد  دایتسلط پ یفروشندگ  ی به تمام فوت و فن ها جغله
 را جلب کند!  یچطور نظر مشتر

از    وسفیگرفته بود به خودش برسد تا هم  ادی پوستش رفته بود و  ر یمدت آب ز   نیا در
 ها!  یباشد و هم مشتر ی او راض

مغازه مرتب    شهیهم د،یدی جغله را مشغول به کار م شدی هر بار که وارد مغازه م  وسفی
 خودش قرار داشت،  یروز در جا متی خورده و به ق کتی بود و تک تک محصوالت ات

 یرا که م  یکه چقدر با قبل فرق کرده بود و جغله هر جنس دیاز فروشش نگو   گرید
 ! دادیم وسفی  لیو آخر هفته ها تحو  کردی ثبت م  یفروخت در دفتر

شاگرد حکم    کی از  شتریکه جغله ببه حضورش عادت کرده بود و باور داشت  گر ید  وسفی
 اش سر و سامان دهد!  یخوش به زندگ  ینعمت را دارد تا بعد از مدت ها با دل
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 *** 

 

و جغله طبق معمول خودش را با لوازم   دادی داشت حساب و کتاب ها را انجام م وسفی
 مغازه سرگرم کرده بود!  یگوشه    شیآرا

به محض وردشان به   وسفی دختر کش  پیدختر جوان وارد مغازه شدند و بخاطر ت دو
 طرف او جذب شدند!

 آورد.  شانی برا  خواستندی گرفت و هر چه م لشانیتحو  یبا گرم وسفی

که وارد بازار شده بود از مغازه   ید یو جد یآنچنان  یدها یپر از خر کیهم با دو پالست  آنها
 خارج شدند!

 و گفت :  دیکش ی قی به محض رفتنشان نفس عم وسفی

 ! ادی حال م  گرشیدست به نقد... آدم ج ی ها یمشتر ن یتا باشه از ا-

  زش ی م یرفت و رو  وسفی بود، کنجکاو به سمت  ان یدر جر  یگریاما در سرش فکر د جغله
 خم شد!

 م؟ یکه دختره زده بود رو ما دار  یاون رژ-

 فکر کرد و بعد به پشت سرش برگشت!   یکم وسفی

 ش گذاشت!  لب تاب  ی از رژها را برداشت و رو یکی

 آره، تازه اومده اتفاقا...-

 بود!  یخدا تومن دیجد ی آه از نهادش بلند شد، از همان مارک ها دیرژ را که د جغله

 :  دیچشم نازک کرد و پرس دیاش را د  افهیکه ق وسفی

 شده؟   ییمن نبودم خبرا طون؟یش  یخوا یم  یک یبرا -
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 تکان داد!  چیه یسرش را به معن جغله

 فقط...  دمیپرس  ینجورینه هم-

 را گفت و به سرکارش برگشت!   نیا

باال انداخت و رژ را   یمتعجب اول به رژ و بعد به جغله نگاه کرد و در آخر شانه ا  وسفی
 گذاشت!   شیسرجا 

 

  ده یرنگ کش یمغازه نگاهش به سمت آن رژ کالباس یتمام جغله از هر سو  یهفته    کی
   شد،ی م

 وسوسه نشد تا برش دارد! هم  کباری  یدر تمام آن مدت حت یول

 هم داشت؛   یخوب یبو  یسرش را باز کرد، لعنت  یکنجکاو  یاز رو   کباری  فقط

 به سراغش نرفت!  گر یخودش گذاشت و د   یدوباره سرجا  بعد

 !شدی پر فروش بود که روز به روز از تعداد آن کم م یاز مدل ها  یک یشانسش هم  از 

را  یک یمانده بود، هر بار که    گرید یفقط دو تا  ی هفته نشده از آن همه موجود  کی
 دوخت!  یمانده ها چشم م یو به باق دیکشی با حسرت آه م فروختیم

 

 *** 

 

  نیزم یواحد، به محض وردش به خانه رو یاز آن همه خط عوض کردن و شلوغ خسته
 ولو شد! 
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نشود   فی تا چروک و کث بودیحواسش م  دیکه افتاد، بلند شد با شی به لباس ها  ادشی
 ! کردی م شی دعوا وسف یمگرنه 

 کرد!  زانیآو یچوب لباس  ی آورد و  رو رونی را ب شی و لباس ها  برخواست

 شد!  راهنشیپ بیدر ج ی زیکه متوجه چ کردی را صاف م شی چروک ها یبخار کتر با

 !دیکش رونیاو را ب  عیرا لمس کرد سر  یزیکه چ نی فرو برد و هم بیدرون ج دست

 جا خورد!  بشیهمان رژ در ج  دنید از 

 شده بود!   رهیفقط با تعجب به آن خ قهیدق چند

 که آن را برداشته باشد،   امدین ادشیچه فکر کرد   هر

اگر فکر کند او رژ را برداشته از مغازه  وسفی رفت، درش را باز کرد...   نهیسمت ا به
 !کندی م  رونشیب

 گذاشت!  بشیفت و درش را بست و درون جگر  نی رژ را پا عیسر 

 

او را از  وسفی   دید یصبح فردا، دل در دلش نبود و استرس داشت، همه اش خواب م تا
 !کندی همه دزد دزد م یکرده و جلو رونی مغازه ب

 زد و خودش را به مغازه رساند.  رونیاز خانه ب شهی زودتر از هم صبح

از مغازه ها بسته بودند که او مغازه را باز کرد و واردش شد و به محض وردش با   یلیخ
و   دیکش یگذاشت و بعد نفس راحت  شیرژ رفت و آن را سرجا  یسرعت به سمت جا 

 ! ردی توانست بعد از چند ساعت استرس زا، آرام بگ

 حال عذاب وجدان داشت!   نیبا ا  اما

 .  کردی م تشی ناخواسته رژ را باخودش برده اذ نکهیا
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اما   خورد،یچشم م   یرژها بد تو یخال یمانده به فروش رفت و جا یروز دو رژ باق  همان
 ! اوردینبود که بخواهد آهش را در ب یز ی چ گریبود که د نی اش ا  یحداقل خوب

تا   کردی نداز مبه او داده بود آن را بخرد اما آن را پس ا وسفی که  یتوانست با حقوق یم
 که مد نظرش بود را بخرد!  یگرید زیچ

 

 *** 

 

سرگرم حساب و کتاب بود که   یبه سراغش آمد، حساب وسفیهفته که شد و   آخر
 بود جغله را صدا کرد!  ن ی متوقف شد و همانطور که سرش پا ی زیچ ینگاهش رو 

 . ستادی به سمتش رفت و مقابلش ا جغله

 بله داداش؟ -

 که نوشته بود اشاره کرد.  یبا خودکار به همان رژ وسفی

  ؟ ی اشتباه نکرد نویا-

 شد؟!   یدل جغله خال یتو   کهوی  چرا

 سرش را بلند کرد و نگاهش کرد!   وسفی

 را گم کرده بود؛  شیعلنا دست و پا جغله

 اعتراف بود؟!   وقت

 گرفت تا بتواند حرفش را بزند.   نفس
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به خدا من برش   ی... ولبمی افتاده بود تو ج یطوردونم چ یاز رژها نم یکیراستش... -
... همونجور استفاده  دمیافتاده بود اونجا... رفتم خونه د  یدونم چطور ینداشتم نم

 نشده برش گردوندم! 

انداخت و اشاره کرد که به کارش   نی به او انداخت و بعد سرش را پا  یقی نگاه عم وسفی
 برسد، 

 بود!  دهیاما ترس جغله

 من برش نداشتم!   گمی خدا راست مداداش به -

 آورد. رونیاش را ب یگوش وسفی

 برو به کارت برس...  یدونم برش نداشت یم-

به سر کارش برگشت و خط لب   یجغله راحت نبود، با دو دل الیرا گفت، اما هنوز خ نیا
 مرتب کرد.  شی ها را سرجا

  شیچطور صبح زود به مغاره برگشته و رژ را سرجا  دیها را چک کرد و د  لمیف وسفی
 گذاشته!  

 شد. رهیخ شی انداخت و به پسرک رو به رو  زیم  یرا رو یحرص گوش با

 بود!  نطور یبشر ا ن یا  چرا

را داشته   زهایمهم نبود که بخواهد حساب تک به تک چ زهایچ نی ا  وسفی  یبرا  اصال
 بیاشت چرا که خودش آن را در جمورد را خوب از تعدادش خبر د ک ی  نی باشد،اما هم

 جغله گذاشته بود! 

 

 *** 
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مغازه گرفت و با خودش دو دوتا چهارتا کرد، هنوز مانده بود    نیتر ی نگاهش را از و جغله
 تا بتواند او را بخرد. 

 رفت.  وسفی مغازه گذشت و به سمت مغازه   یجلو از 

تر از  آرام  یکم  توانستی در مغازه بود، پس م وسفیبرگشته بود و   ی بهداشت سی سرو از 
 ها را تماشا کند.   نی تر ی در پاساژ بزند و و یروزها چرخ هیبق

 دخترانه!  یصورت یلباس عروسک کی متوقف شد،  گهی د نیتر ی و  کی   یناگاه جلو به

 وقت دوست نداشت...  چیآن مدل ها که طال ه از 

 بود،   یکوتاه و لخت یزها یچ شه یاو هم ی  قهیسل

 نبود!  نطوریدانست اما جغله ا  یم یلباس ها را بچه باز   نیا

و از آنجا هم    دیکش یقیکه افتاد شاخش در آمد، نفس عم متشیق  کتیبه ات نگاهش
 گذشت 

تا آسمان با او فرق و فاصله   نیرا که دوست داشت زم ییزها ی خدا چ شهیهم  چرا
 داشتند!  

  یور م گارشی فرو کرده بود و با باس بشیدر چهار چوب در مغازه دست در ج وسفی
 رفت. 

آنطور  یز یاز مغازه ها شد و کنجکاو بود بداند به چه چ یکی  یمکث جغله جلو متوجه
 شده!؟   رهیخ

 و رفت.    دیتراش یکه آمد بهانه ا  جغله

مثل   یما به ناگاه فکرخنده اش گرفت ا  دیاش بود را د  رهیو آنچه که خ دیمغازه که رس به
 جرقه از ذهنش گذشت! 
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 خواهد؟ ی آن دخترک م یاورا برا  نکند

دارد که آدرسش را   یهمان موقع به فکر فرو رفت، نکند جغله به آن دخترک احساس تازه
 !؟  چاندیپ یو او را م دهدی به او نم

 توانست داشته باشد؟   ینم یگری د لیبود! مگرنه دل  نیهم

 آن مدت نارو خورده؟   تمام کردی حس م  چرا

 

  یاش را چک کند، اگر با آن دخترک سر و سر  یمغازه که برگشت به سرش زد گوش به
 !  گر؟یاش مشخص بود د یگوش یداشت حتما تو

 هوا به سمتش رفت :  یب وسفی انداخت که   یرا راه م یداشت کار مشتر جغله

 زنگ مهم دارم.   هیشارژم تموم شده   ؟ی دیلحظه م  هیرو  تیگوش-

و به  دیکش رونیب بشیرا از ج  یبتراشد گوش یکند و بهانه ا یآنکه مخالفت یب جغله
 سمتش گرفت.  

 خورد!  جا

 !دادی نم یبه کس ی گوش یآسان نیخودش هم به ا ییخدا

 اش را باز کرد. ینباشد گوش دیکه در د ییبه دست از مغازه خارج شد و جا  یگوش

 

 اش داشت،   یدر گالر یآنچنان ری رمز داشت و نه تصو نه

 اش از باغچه بود چند عکس از سر در مغازه!  همه

 بود!  رهیذخ یبود تنها شماره خودش، آن هم با نام داداش در گوش نی تر از همه ا بیعج

 بود!  یغاتیتبل امیها هم فقط پ امیپ
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 هم فقط با خودش بوده!   شیها  تماس

 کس و کار بود! یواقعا ب نکهیبا ا گذاشت،یبه جا نم یزرنگ بود و رد یلیبچه خ نیا  ای

  کی یرا چک کرد، حت  نیدورب یها  لمیف وسف،ی تنها هم دلخوش نشد   یبه گوش البته
 تماس هم نداشت! 

 کس و کار باشد آخر! یب نقدر یآدم ا  شودینم

 ... نیداشتند، اما ا ق یخودشان دوست و رف یهم برا  یابانی خ یبچه ها همان

 نبود!؟  لشیطرف، مگر طال فام  کیهمه    اصال

 !؟ کردیحساب نم زادیبچه را آدم نیاو هم ا  یعنی

که   ییزها ی را به جغله برگرداند، جغله بعد از نوشتن چ یبه دست آورد گوش یزیآنکه چ یب
  یآنکه نگاه یرا ب یداده بود، دفترش را بست و گوش فیکه تخف متشیفروخته بود و ق

 گذاشت!  بشیدرون ج ندازدیبه ب

 در مغازه بلند شد.  یکس  یاش بود که سر و صدا  رهیخ نطوریهم

 اونور؟   یا یکه کمتر م یکار دوست شد نمیبیخان، م وسفیبه به، -

 . دی سرش را برگرداند و سروش را د   وسفی

 بشر. ن ی ا  بود شی ها یثابت خوش گذران هیپا

 به سمتش رفت و با او دست داد.  وسفی

 خونه اتون!  مینداشت ونی بساط قل شیدو شب پ  نی! همگهینباش د  شعوریب-

 توجه به حرفش به جغله اشاره کرد.    یب سروش

   ده؟ یشاگرد جد-

 داد!  لشیتحو یآره ا  وسفی
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 به سمت جغله رفت و دست دور شانه اش انداخت!  سروش

 ! سهیف یبیچه ب-

از    یکار یو به بهانه   دیکنار کش  یاما جغله معذب شد و خودش را به آرام دیخند  وسفی
 زد!  رونی مغازه ب

 متعجب از رفتارش به رفتنش اشاره کرد!   سروش

 چش شد؟ -

 باال انداخت.  یشانه ا الیخی ب وسفی

 ! الیخیب هیخجالت-

 چند سالشه؟ -

 را دهانش گذاشت :  گارشیس  وسفی

 ؟ یدیم   ریبچه گ نیچرا به ا  دونم،یمن چه م-

 کرد: یدهانش را چپک سروش

 هم بچه باشه!  یادی ز  خورهینم یول سی ف یبیمن گفتم ب-

 دخترونه اس!  شتریاش ب افهیو اصال خود ق کلشیظرافت و ه  راستش

 

 داد!  لشی" تحو ییاز خنده غش کرد و "برو بابا  وسفیحرف سروش،  نی ا با

شک کند و واقعا  یزیحرف ها بود و محال بود به چ   نیسروش کنجکاو تر از ا  اما
 مشکوک به نظر نرسد! 

 * 
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 خانه شد!  یجلو  سی پل نیدر راه برگشت به خانه بود که متوجه چند ماش جغله

 ! دیلرز  کباره ی تنش به  تمام 

 ها رساند!   س یو دم در خودش را به پل  دیسرعت به سمت خانه دو با

  یکی نکهیحرفش را قبول نکرد تا ا  یکس یآنجاست ول یقسم و التماس گفت که از اهال با
 کرد!  دی ها حرفش را تا  هیاز همسا

 خانه که شد همان دم در فاتحه خودش را خواند!  وارد 

در مقابل دزدها کم آورده باشد و تنها  یخارج رینظ یب ستمیآن س شدینم باورش
 را خبر کند! سیبزند و پل ر یتوانسته بود آژ 

 !شدی م  دیهمان شد که نبا خالصه،

 سرش آمد!  دیترسیکه م یزی آن چ باالخره

 گذشت؟  یخطا م نیبا آن همه خساست مگر از ا بانو

جغله از خانه که کرد، دستور داد  یکار نیبه خانه برگشت و اول یمحض اطالع از دزد به
از خانه   کرد،ی اش م  یرا گفت که پسر کوکب که در مسافرت همراه لشیبرود و تمام وسا

 کردند!  نکرده مجازات  یبار بخاطر خطا نیهزارم یبه کوچه پرت کند و او را برا 

 

 سوخت، اما جرات مخالفت کردن را نداشت!  یدلش م کوکب

 و هم از پسرش!  دی ترس یاز بانو م هم
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کوکب که مجبور شد   یکرد و بر خالف خواسته  یرا بانو، جغله معرف یمضنون اصل تنها
و داغ آن همه   شودی کارش خنک م نی دل بانو با ا نکهیا  یاعتراف دروغ بکند فقط برا 

 کمرنگ شود!   یشده اش کم ده یدزد  یمتیق اءیطال و جواهرات و اش

 بازداشتگاه شد!  یپرونده، راه یهم به عنوان مضنون اصل چارهیب آن

 شده بود!  دایجغله پ  بیبود که درون ج ی بانو هم، گوش یمسخره   لی از دال یکی

 کردند! ری را دستگ جغله

 هم نداشت!  ییمدرک شناسا   یکه حت یکس

 هم نداشته! یوجود خارج  یحت  یخاک  یکره   نیا  یوقت رو   چیکه انگار ه یکس

خجالت زده   وسفی   یجلو نکهیا  یرا نداشت و برا  یهم که جز خودش کس یطفل آن
 و واسطه اش شود!   دیا یاو را هم خبر نکرد که ب  ینشود حت

قرار است    ندیداد و منتظر ماند تا بب حیترج یزیماندن در آن اتاقک خفه را به هر چ پس
 !دی ا یسرش ب ییچه بال

 

 

 * 

 

داده بود، به تهران برگشت و بعد   بینش ترتکه با دوستا یبعد از سه روز مسافرت وسفی
 گرفت به مغازه سر بزند و از احوال آنجا باخبر شود.  میاز نصف روز در خانه ماندن تصم

 وارد پاساژ شد و چشمش به در  بسته افتاد، شاخش در آمد!   یوقت اما
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 ساعتش نگاه کرد، عصر بود و درست در اوج فروش جغله مغازه را بسته بود؟   هی

 ممکن بود! لمحا 

چرا که حوصله سر و کله   ،یاش را روشن کرد، درست بعد از چهار روز خوشگذران یگوش
 را نداشت!   شیاز طلب کارها  یکیزدن با  

که رقم را کمتر   کردی و التماس م زدی ساعته زنگ م  24از او طلب داشت و  وسفی  مردک؛
جوره   چیه  نی هم یبرا  کندیدانست که دارد و تظاهر به نداشتن م   یم وسفیکند اما  

 .رفتی بار نم ریز 

 

 جغله که زنگ زد جوابش را نداد!  به

  یلباس فروش یمغازه   یاز فروشنده ها  یکیکه  گرفتی مجدد شماره اش را م  داشت
 زد! ش یاش صدا  یکنار

مغازه چند روز است که   دیداد، آنجا بود که فهم  لشیتحو  یگرم کی و سالم عل برگشت 
 بسته است! 

 از محاالت بود! گرید  نیا

 مغازه را خودش باز کرد و وارد مغازه شد! در

حضور جغله درست شب قبل از رفتنش به شمال    یلحظه    نیها را که چک کرد، آخر  فبلم
 بود!

 هم نداشت که به سراغش برود.    یو کار کس

 ماندن در مغازه شد!  ال یخیت کرد و برا مش  نشیماش  چیشور افتاد، برخواست سوئ دلش

 * 
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  واریمشت خرت و پرت و صندوق کوچک گوشه د  کی عمارت که نگه داشت،  یجلو
آن نقش  یاش رنگ خورد و شماره جغله رو  ینظرش را جلب کرد، همان موقع گوش

 بست! 

و خودش را آماده کرد به محض وصل تماس دوتا فحش   دیکش یق ینفس عم وسفی
 قالش نگذارد!  نجوریآبدار نثارش کند که ا 

 به آنجا برود!  حاتیتوض  یسر  کی  یبود و گفتند برا  یتماس از اداره آگاه اما

 

 * 

 

 

در مغازه بوده و تا   یداد و ثابت کرد که جغله در زمان دزد  سی ها را نشان پل  لمیف وسفی
 ! دهیکشیساعت طول م   کیسر شهر برگردد کم  کم،  به آن   خواستهیم

 نگاه کند! وسفی در چشمان  شدینم شیانداخته بود و رو  ریبا خجالت سر به ز  جغله

را به دردسر   وسفی  یول دیپوس یدست خودش بود تا آخر عمر اگر شده، در زندان م اگر
 انداخت!  ینم

 

به دنبال   یو هم چون جوجه اردکاش در اداره، جغله را آزاد کردند و ا  ییدا  ییآشنا با
 آمد!  رونی ب یاز آگاه  وسفی
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 نشد! نطوریا  یشدو انتظار داشت که او هم سوار شود، ول نشیسوار ماش  وسفی

 شد!  ریفاصله گرفت سر به ز  ن ی از ماش  شیجا به

 کرد.   یسرش را بلند کرد، پوف  وسفی

 !؟ یشیچرا سوار نم-

 دستان کوچکش را در هم قفل کرد!  جغله

به  نی ... شما برشمیمزاحم نم گهی ... من دیشد  ت یکه بخاطرم اذ  دی داداش ببخش-
 ! نیچند روز هم خسارتش را به جاش کل حقوقمو بردار   نیا  ن،یکارتون برس

  یصندل یآورد و خم شد و رو  رونیب بشیاش را از ج یمغازه و گوش  د یرا گفت و کل نیا
 اشت! گذ  وسفی یکنار

 اش شد.   رهی خ وسفی

 کجا؟   یبر یخوا یاالن م-

 بود! نی سرش پا هنوز 

 هام...  لی از فام ی کی یخونه   رمیم-

 آره؟  ؟ی خوا یکمک نم یعنیپس -

  یرا رو  شی توجه به او پا یبا حرص ب وسفی سرش را به نشانه مثبت تکان داد و  جغله
 پدال گاز فشرد و با سرعت از آنجا دور شد!

 

 

 *** 
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 *** 

 

 هفته از آن ماجرا گذشته بود!   کی

هم نگذاشته بود و هر بار که در  یپلک رو  تیاز شدت عصبان   وسفیکه   یهفته ا   کی
  یافتاد با حرص در کشو را محکم م یجغله م  یو چشمش به گوش کردی کشو را باز م

 بست،  

 گرفته بود که او را آدم حساب نکرده بود! زورش

 را داشت؟!   شیکم هوا  مگر

 !دادیاش هم در مغازه بد خودش را نشان م   یخال یجا  یطرف از 

قبلش، خواست در مغازه را باز کند  یمزخرف تر از روزها   یبود و بعد از آن جمعه  شنبه
 ظاهر شد!  ش یشده جلو چیبسته کادو پ  کی با  ن،یاش، شاه  یکنار یکه مغازه  

 برات کادو فرستاده؟  یک یاول صبح-

 را کف دستش گذاشت!  ی لیشده مستط چیکرد و جعبه کادو پ یتک خنده ا  نیشاه

 شاگردت آورد و خواست تا بهت بدم!  یکه مغازه رو بست شبید نویا-

 ! دیباالپر  شیابرو 

 شاگردم؟ کدوم شاگردم؟ -

 ز بود...فر یبود و حساب  زهیم  زهی که ر  یهمون آخر-

 داد و در را گشود و وارد مغازه شد. لشیتحو یدر آمده تشکر ی با شاخ ها  وسفی

 توجه باشد!  یبه آن کادو ب خواست
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  یها گرم کرد و اما سرش که خلوت شد کنجکاو   یکه تا ظهر سرش را با مشتر آنقدر
 نکرد!  شی رها

ذ دورش را باز کرد و  کاغ د،یکش  رونیشد، درش را باز کرد و کادو را ب دهیسمت کشو کش به
 باز ماند! رتیعطر مورد عالقه اش دهانش از ح  دنیاز د

 بود! ادیز  متشی بود اما خب ق دهیپرس زدیکه م یجغله در مورد عطر کباریآمد   ادشی

  شی مشغول به کار بود را برا  ششیکه پ یاز حقوق آن مدت شتریب  یکه کرد حت حساب
 پرداخته! 

 !؟ کردی کار را م نی را مشت کرد! چرا با او ا دستش

 

 *** 

 

 یبرش داشت و درون گون د،ی رس یکمر در سطل خم شده بود، بالخره دستش به بطر تا
  دیچیاش راه افتاده بود، شالگردنش را دور گردنش پ ینیانداخت، هوا سوز داشت و آب ب

 که لب و دماغ خشک شده اش را هم بپوشاند!   نقدریا

 

 کولش گذاشت!  یبلند کرد و رو  نیزم ی را از رو  یتا گون دو

گرمش کند و همانطور که در  شتریب یکهنه اش را محکم به خودش فشرد تا کم کت
 گذشت.  ابانیاز خ  کردیدست آزادش ها م 

رفت و او   ی مگرنه م رساندی ها را تا ساعت دوازه شب به کاظم م یکارتن ها و قوط دیبا
 ! کردی را تا فردا شبش با خودش حمل م نهایتمام ا  دیبا
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کرد و   شترینرفته، سرعتش را ب نکهیخوشحال از ا دیکاظم که رس  یشگیپاتوق هم به
اش مهربان بود، از عمد   یدر زندگ گرید  یهایلی خودش را به او رساند، کاظم برعکس خ

 معطل کرده بود تا جغله خودش را به او برساند.    شتریخودش را ب

  گذاشت،ی از حقش کف دستش م  شتریرا ب  یپولخدا  شهیهم 

 ! سوختیندارد و دلش به حالش م  یدانست کس و کار یکه م چرا

  دنیرا محکم فشرد و به محض د بشیدرون ج یاز کاظم اسکناس ها  ادی با تشکر ز  جغله
 مهمان کرد.  ک یداغ و ک ری ش کیباز، خودش را به   ی دکه  کی

فکر کرد امشب را کجا به   نی شد و به ا گوشه جدول نشست و مشغول خوردن  همان
 صبح برساند! 

 کردند!  رونی که بود، با آب پاش اورا از پارک ب یقبلش در پارک  شب

  یبه حمام عموم ی سر  کیفردا   دیو حمام واجب شده بود، با   دیخاریم   یهم حساب تنش
 دادند!  یالبته اگر راهش م زد یم

 

که   ک؛یدرجه   خانمانی ب کی شده بود به  لی مدت او تبد نی ماه گذشته بود و در ا شش
  هیزیآن جه یاش را به بانو برا ی اقساط بده نیکه آخر  کردی و کار م کرد یآنقدر کار م دیبا

 بدهد!  ییکذا

را به   شترشیو ب کندی جان م نیهم  یرا در گور بلرزاند برا  نشیزتریخواست تن عز  ینم
 ! کردی م زی وارحساب بانو 

به گردن او   ین ید  گری راحت بود که د الشی تمام شده و خ شی ماه پ وسفی اش به  یبده
 ندارد! 

 



 زندی عشق پرسه م

140 
 

و... از   یقوط شه،یکارتن، ش کرد؛ی را جمع م یافت ی و مواد باز  دیچرخیصبح در شهر م از 
  دید یدر دست م یران یقوط  کینفر   کی   یگشت، وقت یبس در همه جا به دنبالش م

 اندازد!   یاو را کجا م ندیرا بخورد و بب ماند تا آن  یآنقدر منتظر م

  یاش را م  یها هم زندگ  ن یشده بود که با هم نی اش هم  یو سرگرم  یدلخوش تمام 
 گذراند!

که   نیاز آن عمارت آنقدر ها هم وحشتناک نبود، انگار که آزاد تر شده باشد اما هم رفتن
 ! کردی م  تشی خواب نداشت اذ یجا

 

 **** 

 

 و چشمانش را بست!   دیاش کش یشانی به پ یدست وسفی

 به خانه برگردد.   قشی رف نیخراب شده بود و مجبور شده بود با ماش نشیماش

 اعصابش آرام شود.    یگذاشت تا کم لی فرمان اتومب یچهار راه سرش را رو  سر

 و آشنا لی کردن تمام دختران فام فی و با رد  گذاشتی آرامش نم یلحظه ا  مادرش 
 تا او ازدواج کند!  خواستیم

 ! کردی هم به آن فکر نم یبعد از طال ذره ا  وسفی که  یزیچ

 بود.  یهفتاد پشتش کاف یبرا  یکی همان

 خورد!  شهیبه ش یا تفه

خدا دلش   شهی بود، هم دهیچسب  شهیبه ش یرا بلند کرد، چند بسته دستمال کاغذ سرش
 ! سوختیسر چهار راه م یبه حال فروشنده ها 
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 د، یکش نی را پا شهیاز آورد و ش رونیب  بش یاز ج یاسکناس

 آشنا آن هم با آن وضع همانا!  افهی ق کی   دنی همانا و د شهی دادن ش نی پا اما

توجه به او اسکناس را برداشت و دو بسته   یاز تعجب گرد شده بود، پسرک ب  چشمانش
 در دستش گذاشت!  یدستمال کاغذ

  ادهیپ نی چون جن زده ها از ماش وسفی برود  یعدب نی قدم برداشت تا به سراغ ماش تا
خودش را پسرک رساند و قبل از   شدیکه زده م ییتوجه به چراغ سبز و بوق ها  یشد و ب

را از   راهنشیباشد پ یکند و منتظر چراغ قرمز بعد یرا ط ابانیبخواهد عرض خ نکهیا
 پشت گرفت و متوقفش کرد! 

 چته؟ -

 !د یرا د وسف ی  ی افهی ه قاما تاز   ردیبرگشت تا پاچه بگ پسرک

 به لبخند گشوده شد و با ذوق گفت:  ش یکم کم لب ها یرا در شوک ماند ول هیثان چند

 داداش...-

به صورتش زد که   یمحکم یل یکه دست بلند کرد و چنان س دیرا فهم  نیفقط هم وسفی
 پرت کرد!  نیزم یجغله را رو

 سوزاندتش!  یزده بدتر م یلیبه او س  وسف ی  نکهیسوخت اما ا  یم صورتش

 ... گمینکردم! به خاک مادرم راست م یکار اشتباه چیکردم؟ به خدا من ه کاریچ-

و او را به زور    دیکش نیخم شد و دستش را گرفت و دنبال خودش به سمت ماش وسفی
 انداخت بعد سوار شد و با سرعت راند!   نیاطرافش درون ماش ی توجه به متلک ها یب

 

 ها را به دنبالش متر کرده بود! ابانیپدرش در آمده بود از بس خچند ماه  نیا در
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بود  دهیبود، تازه فهم دهیعمارت رفته بود و کوکب را د یروز بعد که به سراغش جلو  چند
 ندارد!   یبه سرش آمده و کس و کار ییچه بال

که تمام آن مدت خفه اش کرده بود و روانش را به هم   یاز آن عذاب وجدان لعنت  امان
 بود!  ختهیر

 افتاد!  یخودش پس م زدی او را نم  اگر

 بود چرا گذاشت که برود؟ نیماه تمام، تمام دغدغه اش ا  چند

 گفت داداش؟  یبه او نم مگر

 را ندارند؟  گریهمد  یها مگر هوا   داداش

 

 بود تا بتواند نفس بکشد!  دهی کش نی را پا شهیش

 از ترس به سکسکه افتاد بود!  جغله

 بود...  دهیاش هم د یشب عروس  گرید  کباریرا   وسفی ترسناک  ی خو نیا

 تمام به سمت جغله برگشت!  تی زد و بعد با عصبان یمشت نیبه سقف ماش وسفی

 ؟ ی دار لی که فام-

 آنکه منتظر جوابش باشد سرش را تکان داد.  یب

 مگه نه؟   ادیدروغگو چقدر بدم م یکه من از آدم ها  یدون یم-

 

 سکسکه اش کم شود.   یدهانش تا شدت صدا  یفقط دست گذاشت رو جغله

 خانه اش نگه داشت.   یجلو زد؛ی تا خانه را فقط با خودش حرف م ری در تمام مس وسفی
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که قرار   یزده بود و رفته بود به خانه مثال مشترک   رونیاش ب یپدر یماه بود از خانه   دو
 کند، برگشته بود تا از دست نق زدن ها راحت باشد!  یبود با طال در آنجا زندگ

 

 

 *** 

 

 با ترس وارد خانه شد.  جغله

م  تما  تیبعد هم با جد  د؛یبا همان اعصاب داغون در را پشت سرش به هم کوب وسفی
 ! ستادی مقابلش ا 

 بزند تا له بشود، خواست ی م دلش

صورتش را با دستانش پوشاند و    عیبزند، جغله سر  یلیرا بلند کرد تا س دستش
 چشمانش را بست! 

 او را محکم در آغوشش فشرد!  وسفی ضربه به ناگاه  ی به جا اما

د به او  بند آمده بو گریکه د  یرا که از او جدا کرد، جغله با تعجب و سکسکه ا خودش
 شد!  رهیخ

 اشک در چشمانش حلقه زده بود؛   وسفی

 ! شدینم باورش

داداش   یبار بهم گفت  نی اول یبرا  یوقت یدون یمن داداش ندارم؟ نم یدون یخر نم یتو -
  نیمعرفت ا  یکرده؟آخه ب بمیتر نص کی برادر کوچ هیفکرکردم خدا بهم لطف کرده و  

 چقدر دنبالت گشتم؟  یدون  یم ؟ یبر یبذار ینجور یرسمش بود ا 
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 ماتش برده بود!   وسفی  ضیآن جغله بود که از رفتار ضد و نق  چارهیب

 

 

 

 * 

 

خودش را نگاه کرد، پوستش در آن چند ماه سوخته و   نهیآ  یآمد جلو رونی حمام که ب از 
 داشت!   ی پوسته پوسته شده بود و کف دستانش هم که وضع بدتر

 بزرگ بود!  یحساب شی در تنش افتاد برا وسفی  راهنی به پ نگاهش

لباسش هم   ن یشلوارش را چندتا زد تا حداقل اندازه اش شود و با آست  یشد و پاچه   خم
 کار را کرد.   نیهم

افتاد و چيزي که به کل فراموشش    راهنیاز اتاق خارج شود اما نگاهش به پ  خواست
 کرده بود!.

آمد، با سرعت به سمت حمام پناه برد و خودش را درآن حبس   نی اتاق پا   رهیدستگ تا
 کرد! 

 را از خاطرش برده بود؛  یبه آن مهم زیچ

 ! شد؟ی م  وانهی د داشت

 به در زد.  یتقه ا  وسفی

 ... کنهیم  خی  ده یغذا رس  ای ب ؟یستیتموم ن-
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 ...امی آخرشم االن م-

 ها... یرونی ب گهید قهیپنج دق-

را   راهنشیپ ع یرا به بانداژ درون سبد دوخت... سر  داد و نگاهش لشیتحو  یچشم جغله
 آورد و دست به کار شد! رونیب

 

 ** 

 

 غذا بخورد!  ری دل س کی خواست  ی سفره نشسته بود و بعد از مدت ها م  یپا  وسفی

را   ی کننده ا  وانهیکه بک پسر بچه آنچنان عذاب وجدان د  کردی فکرش را م یک آخر
 کند؟  بشینص

 

 بود بماند!  ده یکه د  ییبحث کابوس ها گرید

 کرد.  شی صدا   گری بار د یبرا 

 بعد برو خودتو بساب... گشنمه بخدا! گهید ایب-

 بود؛   دهیاش را پوش  یمداد راهنیحوله به سر از اتاقش خارج شد، پ  جغله

 باشند! غول را به تنش کرده  کی  یکه لباس ها انگار

 قهقهه اش به هوا رفت!  دیاو را د  تا

 ده؟ ی لباس تو رو پوش  ای  ید یاشو؟! تو لباس پوش افهیق-

 بار دهم باال زد و سر سفره نشست.   ی لباسش را برا نیآست جغله
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 . دادی کباب بد جور قلقلکش م عطر

 بخورد،  دیکرد که تا ته با  دشیگذاشت و تهد  شیپرس چلو کباب جلو  کی   وسفی

 بس گرسنه بود همه را خورد.  از 

 . دیکشی سفره لم داده بود و نوشابه اش را سر م  یپا  وسفی

 گه؟ یسرکار د یا یاز فردا م-

 

 زنگ خورد.  وسفی یبدهد که گوش یمانده بود چه جواب جغله

 بود!  مادرش 

 ! یتکرار  یباز و باز همان بحث ها باز 

 نثار خودش کرد!  یپرت کرد و فحش یرا گوشه ا یگوش  ادی ز  یآخر هم خسته از کل کلها  در

 ! دیبه خاطرش آمده باشد به سمتش چرخ ی زیانگار چ بعد

 ؟یکنیبخوام م یکار هی-

 نگاهش کرد!  کردی همانطور که سفره را جمع م جغله

 ؟ یچ-

 .  دیکش ششیبه ته ر یدست وسفی

 ؟ ی دوباره اون دختره رو خبر کن شهیم  رهی تن بم  نیا-

   خواست،یوا رفت! باز هم او را م جغله

 تمام ابن محبت ها بخاطر او بود؛  نکند

 شد!  یخال بادش
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دونه من حالم از هر   یزن زن زن... نم گهیام کرده از بس م  چارهیباور کن مامانم ب-
 ... یچ

 زنگ خانه به صدا درآمد!  کبارهیحرف زدنش به  وسط

 فرستاد و برخاست. یبر خرمگس معرکه لعنت وسفی

 زن قال گذاشته اش  قیشف قیاز رف  ردیبگ ی سرش آمده بود احوال ری؛ خبود  روشس

 شاخش در آمد!  د یاما جغله را که د ،

 ؟ ی هست ی ک گهی بابا تو د ؟یکرد  داشیپ ییخدا-

 دراز کرد!  ش یشد، دستش را برا  دهیبه سمت جغله کش وسفیتوجه به  یرا گفت و ب نیا

 !داری مشتاق د   یفسقل-

 داد و برخاست و سفره و ظرف غذاها را به آشپزخانه برد!  لشیلب تحو ری ز  یسالم جغله

 همانطور دستش در هوا مانده بود!  سروش

 برگشت. وسفی سمت   به

دارم خودم خبر   یزیچ یمدلش با منه فقط؟ نکنه مشکل نکهیا  ا ی هینجوریهم  انایاح  نیا-
 ندارم؟ 

 مبل وا رفت!   یکرد و رو یپوف وسفی

  گهی! دشهیخوابات کوفتت نم گهیبه قول خودت د گهیکردي د داشیچه مرگته تو؟ پ-
 ه؟ یدردت چ

 نفسش را با حرص فرو داد! وسفی

 زن زن زن...   گهیکرده از بس م میدردم مامانمه... روان-

 ! شهی م کونیکن ف ایدن رمینازل شده من زن نگ هیآ  انگار
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 مبل زد.  یبه دسته  یرا گفت و مشت محکم نیا

 

 اش نشست.  یمبل کنار یرو  سروش

  هیدوست دخترت جا بزن... حداقل تا   یکن، جا  دایدختره رو پ هی کنهیم  تتی اذ یلیخ-
 !  یمدت آزاد 

 لبش نشست.   یرو  یپوزخند وسفی

 دلت خوشه ها! -

 زنم،یم   ریکه ادی ! اصال اسم دختر مخورهیدختر جماعته به هم م  یحالم از هر چ  من
 ! نویا  یفهمیم

 مبل وا رفت!  یگفت و چون خودش رو  یبابا« ا  ی»ا   سروش

 جغله قفل شد!  یدر فکر بود که به ناگاه نگاهش به رو غرق 

 بود! زهی م زهیو ر  کوتاه

 دخترانه هم داشت!  یها ظرافت

 ! شدیحل م  شیماند صورتش و سر و شکلش که با آرا یم

 

 زد و دادش را درآورد!  وسفی  یبه زانو یپا ضربه ا با

ام شورش کرده اگه حرف مامان رو   هیاعصاب ندارم؟ بابام هم از اونور بر عل یبنینم-
 چشون شده؟!  یدونم زن و شوهر ی... نمرهی گیگوش ندم مغازه رو ازم پس م

 به جغله بود! رهیهنوز نگاهش خ  سروش

 ه؟ یچ نی ميگما نظرت در مورد ا-
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 نگاهش کرد!  جیگ  وسفی 

 ؟ یچ  ؟ید کدر مور-

 با تکان انگشت به جغله که در آشپزخانه بود اشاره کرد!  سروش

 خب؟ -

 داد!  وسفی  لی تحو یخم شد و تو سر سروش

امتحانش    ؟یروش کار کن  یخوایها... م خورهی اش به دخترا م افهی ق  نیا  گمیخنگه، م-
 ضرر نداره! 

 رفت!  سهیمبل ر  ینگاهش کرد و بعد از خنده رو  رهیاول خ  وسفی

داد و بعد جغله را  لش ی" تحو یی "برو بابا  وسفیگفتم!  یچه مرگته... جد شعوری احمق ب-
 صدا کرد تا به سراغش برود؛  

 جارو را گوشه آشپزخانه گذاشت و به سمتش رفت!  جغله

 بله داداش!؟ -

 دستش را به نشانه خاک برسر نشانش داد!  وسفی

 اش هم بماند!   افهیداداش! اصال سر و شکل و ق گهی؛ بهم منفهم یفهمیم-

 اما دست بردار نبود!   سروش

 ! ستادیمبل بلند شد و پشت سر جغله ا   یرو از 

... اول داداش، بعد  هیعاد  زیچ  هینفهم که هفت جد و آبادته... بعد هم داداش گفتن که  -
 ...میعشقم زندگ وسفم، یکنه به جاش بگه   نیتمر  هی... کافشنیم  گهید یزا یچ

بالشتک را به سمتش پرت کرد و   شدیسروش چندش م  یکه هر لحن پر کرشمه   وسفی
 داد!  لشیتحو ییخفه شو
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حرکت صورت جغله را   کیرا کامال صاف کرد و در   شی اما از رو نرفت! صدا دیخند  سروش
 در دست گرفت! 

  یزیچ یبا کال مشکل  دهیدونم به بلوغ نرس یهم صافه هم نرمه... نم نیبب-
  هیکه دوره کاملش رو تو ترک  یدون یداره....ابروهاش و اصالح صورتش هم با خودم، م

 ...شگرمی سرم آرا   ریخ دم،ید

خود  شهیم  ری هم براش بگ کی ... چند دست لباس ششهیحل م شی اش هم با آرا  بقيه
 سابق جا بزن!   یطوط یجنس... گنجشک رنگ کن جا 

گرفت، کم و  کت به زور از سروش فاصله حر   کیو در  ع یکه تمام مدت معذب بود سر  جغله
 باز هم قبول نکند!  وسفی  کردی متوجه بحثشان بود و فقط خدا خدا م ادیز 

 گفت!  یرا م ی گرید زیاش به جغله چ  رهی و نگاه خ  وسفیسکوت   اما

زندان نرفتنس   یحداقل برا   د،ینه بگو وسفیتوانست به   یجغله نم کرد،ی قبول م اگه
 مادرش!  ای و  یش  الی خیب وسفی  ای  کردی بود و در دل خدا خدا م ونشی مد

 

 نبود!  یبد شنهادیپ

 حل بشود!  یراحت نیبه هم زیهمه چ کاش

 بکشد!  گاری به تراس رفت تا س دیتراش ی هم بهانه ا وسفی که رفت،   سروش

جغله را   خواستی دلش نم  یسروش ذهنش را مشغول کرده بود و از طرف یها   حرف
 کند! یمجبور به کار  امدهیهنوز ن

  دهیبه کجا کش  رشیکارش با پدر و مادر بهانه گ ندیباشد و بب الیخیکرد ب یسع پس
 !شودی م
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 * 

 گذشت.   یم وسفیهفته از حضور جغله در خانه  سه

 در اتاقش.   وسف یو   دیخوابیکاناپه م یکه او به اصرار خودش در سالن و رو  یاهفته  سه

 رفت!  ی م گرشید ی ها یرساند و خودش به سراغ بدبخت  یها او را به مغازه م صبح

 

مغازه   کیشوند و   کی بود که اگر بشود با هم شر  نیاز دوستانش به فکر ا   یکی با
 بردارند، اما از شراکت موفقشان مطمئن نبود! 

 اش که زنگ خورد جغله بود،   یگوش

 خودش را به مغازه برساند!  عی که سر  خواست

 * 

 

 

 شده بود!   رید  گری آمد د یوقت

 کرده بود و مغازه اش را پلمپ کرده بودند!... تی که پدرش از او شکا چرا

انگشت   شناختندی را م وسفی که  ییاز کله اش بلند شده بود؛ نه تنها او بلکه تما آنها  دود
 به دهان مانده بودند!

 

 باز نکرد!   شی در خانه را به رو یاغش رفت اما حتاز کار پدرش به سر  یشاک  وسفی
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 آمد!  ینم رونیخونش ب یزد ی م کارد

 نداشت.  دهی فا  دیچه چقدر زنگ زد و به در کوب هر

خودش و پدر و مادرش در   یتوانست باال ببرد چرا که آبرو  یرا هم نم شی صدا سرو
 نداشت که نداشت!  یا  دهیبود، رو به هر که زد تا واسطه شود هم فا انیم

کردند که تا به حرفشان گوش ندهد از خانه  دشیآن طرف هم پدر و مادرش هم تهد از 
 ! ندیآ ینم رونیب

 نور بود! ینور عل گرید  نیا

 !شدی خورد حالش بد م یبند بود که اگر نم ییمادرش به قرص ها   یسالمت

که به راه   یشورش نیبکند اما ا  یکار توانستی منگنه گذاشتند، باز مغازه را ماو را در   علنا
 !شدی اشان چه م  یسرشان... سالمت  ی! اصال مغازه فدا کردی انداخته بودند را چه م

 

 

 *** 

 

از خانه اشان خارج نشده بود و   یها کس هیهمسا   یکه به گفته  شدی سه روز م  قایدق
 نداشت که نداشت!  یا  ده یهم فا   وسفی ی عجز و التماس ها 

  دیبا یچه غلط قای مانده بود دق  کرد،ی را چنگ م شی نشست و موها ی م  یگوشه ا  یعصب
 بکند!

 سوخت!   یم  شیغصه خورده بود و دلش برا  وسفی   یسه روز پا به پا  نیاما در ا  جغله
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  الیخی ب ایمستاصل و درمانده بود که حرفش را بزند    کرد،ی تمام آن سه روز فکر م در
 شود!

پدرش زنگ زد و گفت حال   ییروبه رو  هیهمسا  یپناه یآقا یوقت   گریروز چهارم د  
گفت و با همان سر و وضع آشفته خودش را   ییخدا ای مادرش بد شده و اورژانس آمده 

 رش برود!ماد   دنیرساند؛ اما آنجا هم پدرش نگذاشت به د مارستانیب

به سرش   یو مانده بود چه گل شدی م  وانهینه خط قرمزش مادرش بود، داشت د مگر
 بزند!

 

اش زنگ    یغم بغل گرفته بود که گوش یکز کرده بود و زانو  یگوشه ا  مارستان ی ب اطیح در
 خورد! 

 

 جغله بود! "" 

 

 حوصله تماسش را رد کرد، اما باز هم زنگ زد! یب

که کنار هم نشسته بودند، به آنها  یرمرد یو پ رزنی پ  شی کرد و همانطور که روبه رو یپوف
 بود جوابش را داد.  رهیخ

 شده؟  یچ-

 ! کردی کمکش م شدی هر طور م دی؛ باتا به خودش مسلط باشد  دیکش  یقینفس عم جغله

 ...کنمیداداش من اون کارو م-

 و منگ بود!  جیابرو در هم گره کرد! گ  وسفی
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 ...یباور کن من حوصله   ؟یکار؟ چه کار-

 برخواست و پشتش را تکاند!  نیزم یاز رو  دیگوی باشد چه م دهیانگار فهم بعد

 منظورت حرف سروشه؟-

 اون جا بزنم... یخودمو جا  تونمیترانه ام... م یمن داداش دو قلو -

 ! دی چسب نیعلنا فکش به زم وسفی

 ؟ یگی م نوی بهم ا  یهمه وقت االن دار ن یبعد از ا-

  یمشکل رو داشتم برا   نیا یدارم... از بچگ یمن مشکل هورمون گفت،ی سروش راست م-
 ظرافت دخترونه دارم تا پسرونه... شتریب نیهم

 ! چارهیبرده بود ب ماتش

 ؟ ی ... نکنه... نکنه ترنسنمیبب-

 نفس گرفت!  جغله

و چون داروهاش گرون بود نتونستم خودمو درمان   ضمیکم مر  هی ... فقط  ستمینه ن-
 کمکت کنم... تونمیاالن م یکنم... ول

 نفس گرفت... چند قدم را رفت و برگشت و فکر کرد!  وسفی

 را گرفت!  مشیشد و بعد همانجا تصم  ره یخ مارستان یب به

االن بگو،   نی ... اگه که نه همرشی ز  یو بزن  تونمینم ی... بعد نگهیکار سخت ،یفسقل نیبب-
اون دختره داداشش رو جا زدم تا عمر دارم عاق    یمگرنه پدرو مادرم بفهمن من جا

 که؟  یانی... در جرشمیم نی والد

 داد! لش ی" تحو ی را در دستش مشت کرد و "باشه ا  یگوش جغله
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 *** 

 

 

 بود، چرا که نقشه از خودش ظهور کرده بود! ان یسروش در م  یپا  گریآنجا به بعد د از 

 

 جغله انتخاب کرد،   یبه بازار رفت و چند دست لباس برا  خودش

را اصالح کرد و با   ش یمردانه اش را بست و همانجا صورت و ابرو شگاه یدر آرا  خودش
بشود و همان عشقم را   شیداداش گفتن ها  الیخیالتماس کرد ب  دیهزار بار تاک 

 کند!  نشیگزیجا

 بدهد!  ادشیقاب دار را  یتا راه رفتن با کفش ها  دیروز فقط طول کش نصف

 دخترانه را از بر بود! ی زهایکه داشت، همه چ یرنگارنگ یتعدد دوست دخترها  از 

 

 سرش گذاشت!  یرنگ را رو  ییبلند خرما  یمو  سی که تمام شد، کاله گ کارش

را برداشته و   یابانیدختر خ  کی بزند که آنها فکر کنند  شی برا یجلف  پی خواست ت ینم
 با خودش همراه کرده!  یالک

 را به دستش داد تا بپوشد،  شی ها لباس

 آنها را عوض کرد!  ییجغله رفت و درون دستشو  اما

 تکان داد!  شیاز تاسف برا   یو سر دیکش یق ی نفس عم سروش
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  یشانه اش را گرفت و جلو  کف زد و و دو طرف شیآمد برا  رونیب  ییاز دستشو   یوقت
 نگه داشت.   نهیآ

طرف شانه    کی رنگش را بافت و  ییخرما  سیکاله گ یو موها   ستادی پشت سرش ا بعد
 اش انداخت! 

زده بود مرتب   یرا که چتر شی جلو یسرش انداخت و موها   یرا برداشت رو  یشال آب 
 کرد! 

 !.دیکش یخودش سوت  یکه ساخته بود برا یشاهکار نیرا کامل کرد و با افتخار از ا  رژش

  یمشک  یمانتو آب کیدخترانه...  یپیمعصوم و ت  یبا صورت زهیم  زهی دختر مو بلند ر  کی
 انداخت.   یور کی شانه اش را   یرو یبند فی به تنش بود، ک دیای اش ب یکه به سادگ

 کفش اسپرت دخترانه!  کی و   یل  شلوار

  یکه ساخته بود م یدختر نیبه ا شتریسپرت بکه کرد بعد از آن همه آموزش، کفش ا فکر
 قاب بلند!  یآمد تا آن کفش مجلس

خوب مگر مرض  یول داد،ی خودش را نشان م ترش یب وسفی اختالف قدش با   حاال
 قدش دراز شود؛   نقدریداشت ا 

 داد! یتر نشانش م  یبهتر بود، بغل نطوریا  اصال

 

 

 *** 
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بار صد و    ی»عشقم« و جغله برا   دیکرد بگو  دیبار صدم تاک  یشد برا   ادهیکه پ ن یماش از 
 گفته بود چشم!  کمی

نشسته و با   یمکتین یکه رو  دندیرا د وسفیکه شدند   مارستانیب یمحوطه   وارد 
 !کندی از اتاق ها نگاه م یکی افسوس به پنجره  

گل کرده بود از جغله خواست همانجا بماند و خودش به سراغ   طنتشیکه ش  سروش
 رفت و دست دور شانه اش انداخت!  سفو ی

 !د یکش یقینفس عم د یرا با سروش ند  یکه کس  نیسرش را بلند کرد و هم  وسفی

 ومد؟ ین ا ی  ؟یگند زد-

 تورش زد!   ی کیشده بود که تو راه   یخوردن نقدریا-

 داد.  لشیتحو   ییگمشو

مامان به خاطر من اون قرص ها رو   ه؟یاعصاب ندارم! االن وقت شوخ ینیب ینم-
 ... ارمیسر خودم م ییخدا شاهده يه بال  ادیسرش ب  یینخورده! اگه بال 

 سرش را بلند کرد و با اشاره دست به جغله فهماند که به سمتش برود!  سروش

  وسفینهفته به سمتش گام برداشت و درست مقابل   یبا لبخند و البته استرس جغله
 .  ستادی ا

 داد!  لشیحو ت  یآرام سالم

 به خودش آمد!  عی لحظه ماتش برده بود اما سر  کی  یسرش را بلند کرد، برا   وسفی

 بله امرتون؟ -

 خنده اش گرفت!. جغله

 داداش منم! -
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 " گفت و وا رفت! ی"ابولفضل   ای  یصندل  یهمان رو  وسفی

 نثار جغله کرد!  یبه شوخ یآرام یسروش برخواست و پس کله ا  اما

 داداش نه و عشقم؟ بهت نگفتم  بارک ی صد و -

دخترک به قول   نی ابرو کلفت کجا و ا  ی زهیم  زهی اما هنوز در بهت بود! اصال آن ر  وسفی
که خودش    دیفهمینم کردینم  یاگر خودش را معرف اهیکجا؟ صدسال س یسروش خوردن

 است! 

 را رصد کرد!  شی بار سرتاپا ده

 نه؟  شی خوردیگمونم دختر بود م -

 نثار سروش کرد و برخواست!  یلگد 

  یروز کامل مغازه رو بستم به خاطر تو  هیمن خر    ؟ینداز  یجفتک م  یتشکر، دار یجا-
 نره خر! بفهم نفهم!

 

دورش زد و بعد به سمت   یاو بود چرخ یکه تمام چشمش به رو  نطوریهم  وسفی
 سروش برگشت.  

 ؟ یاری در م یز مسخره با  یدار ای... مرگ من... خودشه رهیتن بم  نیا  ،ییخدا-

  حیکم تفر هی  حهیمناسب و مفر  تیوضع یلیبرداشتم گفتم خ ابونی رو از تو خ یکینه -
 !میکن

  گفتی منم بود بهت م یداداش! عمه   گهیبچه بهت م نی ا ریبه غ ی! خودشه! کخره
 سر جاش!  ادیبزنم فرق سرت عقلت ب ا ی خودشه  یفهمیعشقم که خرت کنه، م

 داد!  شی سرش را خاراند و مجدد نگاهش را به دخترک روبه رو  وسفی
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 صدات بزنم؟  یچ-

 .دیجلو کش ی سر کردن کم ی بود برا یشالش را که هنوز ناش جغله

 ترانه...-

  کرد؛ی نم شیرها  یاسترس لحظه ا وسفی مردد بود، جغله آرام تر بود و اما   هنوز 

 به حالش بود! یآمد وا  یگندش در م اگر

 

 

 *** 

 

  یبه جا یکه شب عروس  ستی ا  یهمان دختر ریفرستاد و گفت دلش گ امیپدرش پ یبرا 
 خواسته ازدواج کند! ی نم نیهم یعروس خودش را جا زد برا 

تماس گرفت و خواست در ساعت مالقات به همراه همان دختر بروند به   عی سر پدرش
 اتاق مادرش! 

 ! دیپر ی م نی باال و پا شی آت یاسفند رو  مثل

  یپدر و مادرش نداده بود و هنوز کار لی را تحو  ی دروغ شاخدار نیوقت تا حاال چن چیه
 ! کردی نکرده احساس گناه م

 جغله آرام بود! اما

رقم   شیرا برا  یزیچه چ سرنوشت   ندیو رفته بود و منتظر بود ببخوب در نقشش فر  انگار
 نقشه اشان لو نرود!  کردیو فقط دعا م  زندی م
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  مارستان یگرفت و به همراه جغله وارد ساختمان ب یمالقات که شد دسته گل بزرگ  ساعت
 شد. 

 !کندی کمک م چارهیبدبخت ب کی در اتاق هزار صلوات نذر کرد و قسم خورد به   پشت

 شود!  ریختم به خ  زیکند تا همه چ یهمان حالش هم به جغله التماس کرد خوب باز  اب

 به در زد و وارد اتاق شد.   یا  تقه

 در اتاق حضور داشتند! زین  گریو مادرش تنها نبودند ودو  نفر د پدر

دسته گل را به دست   اوردیطاقت ن دیتخت د ی چون مادرش را با آن حال رو وسفی
 جغله داد و به سمت مادرش قدم برداشت و خودش را در آغوش او انداخت. 

 لک زده بود!  شی نق زدن ها ی برا یحت دلش

  یزد ول ی تک پسرش له له م یدلش برا  رد،یآرام کمرش را نوازش کرد تا آرام بگ مادرش 
 خودش را گرفته بود!  یبه زور در تمام آن مدت جلو 

 ! ردی را پاک کرد و خواست تا آرام بگ وسفی چشمان   ری اشک ز   دست آزادش با

 در دستش گرفته،    یدر اتاق دسته گل ستاده ی افتاد که ا  ینگاهش به دختر بعد

 !زدی آشنا م شی دخترک برا  افهیق

 کنار زد : ی را به آرام وسفی

 همون دختره اس؟!    نیا-

 مثبت تکان داد! یو سرش را به نشانه  دیدماغش را باال کش وسفی

 نرگس خانم دستش را به سمتش به نشانه آغوش گشود!  وسف،ی  مادر

 دخترم... ایب-
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  یلبش نشاند به سمتش رفت و سالم  یکه رو یو با لبخند  دیکش  یقینفس عم جغله
 ! دیگذاشت و او را در آغوش کش شیپا  یداد و بعد دسته گل را رو لشیتحو

در آغوش گرفته همان جا خرخره   نگونهیرا ا  یدانست اگر مادرش بفهمد پسر یم  وسفی
 !جودی اش را م

 دهانش را به زور قورت داد تا تسلطش را از دست ندهد.  آب

 هم فاتحه خودش را خواند!  وسفی  د،یگونه دخترک را که بوس مادرش 

 رش؟ یز  یبعد نزن  گه؟ی د یخوا ی دخترو م نیهم-

 نشسته بود.  بهیکه کنار آن دو نفر مرد غر دیسمت پدرش چرخ به

 !خوام ی م نویآره هم-

 به سمتش نشانه گرفت!  دی تهد یانگشتش را به نشانه  پدرش

 ! کنمیجا عاقت م نیهم  رشیز  یاگه بزن گم، یبار دوم م یبرا -

 داد.  لشیتحو  یمصنوع  یخنده ا  وسفی

 رش؟ ی چرا بزنم ز  یدسته گل  نیبابا، پدر من دختر به ا  یا-

 به جغله انداخت.   ینگاه پدرش

 گه؟ ید ی خوایرو م وسفی دخترم تو هم  -

 درسته؟  یهم ندار بابا

 هر دو سؤالش سرش را به نشانه مثبت تکان داد!  یبرا جغله

 ه! بذار پونصد تا سک ام هیمونه حاج آقا صيغه رو بخون، مهر  ینم یحرف گهیخب د-

 و به سمت پدرش رفت!  د یرنگ از رخش پر وسفی
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 ؟ ی چ ی هیمهر   ؟یچ  ی غهیص-

 به او انداخت!  یا  هانهینگاه عاقل اندر سف پدرش

! نه بچه جون ما  خوامیم نو یا  یبگ یاری دختر رو ب  هی یکه بردار ؟یبا بچه طرف یفکر کرد -
 رو پاس کردم!  یخونیکه م یدرس  نی ساله ا یلیخ

 به جون خودم!.  گمی همون دختره اس راست م نی آخه؟ ا ارم ی دختر از کجام ب-

  تی معصوم  یداشت ول شیآرا  یلیاون شب خ نکهی... با ا گهیراست م وسفیرسول آقا،  -
 چشماش همونه! 

 زد.   شی برا  یمادرش کف  دهی خوشحال از تا وسفی

 کرد!  دی بفرما! مامان هم تا -

 ريشش را خاراند. پدرش

 !یکنینم یخب اگه همونه ثابت کن که بازم نقش باز  یلیخ-

 عاجز مانده بود! وسفی

 ثابت کنم آخه؟!  ی ثابت کنم؟ چجور-

 

 اش کن!  غهیص ن یسنگ  هیمهر  هیبا -

 دهنش قفل شد، به سمت جغله برگشت!  وسفی

 نداشت!  یفیتعر اون هم چندان  حال

 درآورد!   یپسر ی غهیرا به ص یپسر شودی مگر م  کرد؟یم یغلط چه

 کند! یدر آن مملکت زندگ  توانست ی مگر م گر ید دیفهمی به کنار! قانون اگر م نید  اصال
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 * 

 

 

  یبود برا   یچه آش نینفهم خر... ا ی  کهیسر قبرت مرد   امیب یسروش، اله ینینب ری خ یا-
 تو سرم کنم؟ یمن االن چه خاک  ؟ی من پخت

 ر پناه گرفت. را بست و پشت د ییدستشو  در

 باز؟ عوض دستت درد نکنه اس؟  ی چته بابا!؟ رم کرد-

 ... ینینب  تیاز زندگ ریهجده چرخ... خ یلیتر  ری دستت بره ز  یاله-

 شده مگه؟   ی... گاماس گاماس! چه خبره؟ چیاو -

 ! دیاش کوب یشانیبه پ یدست محکم  وسفی

 اش کنم!  غهیشدم! بابام مجبورم کرد ص چارهیشده؟ بدبخت شدم! ب یچ-

نداشت   نان یاطم  شیها در دستش خشک شد، به گوش  یچیلحظه ق  کی  یبرا  سروش
 باشد! دهیکه درست شن

 ؟ یکن کاریچ-

 اش کنم... غهی بابا؟! کردم... مجبورم کرد ص هیچ یکن-

  دیتاک  یکه مشتر یهمان دم اسب یسروش اشتباه کهوی یمکث پشت گوش هیچند ثان با
 ولو شد!   نیزم یرده بود دست به آن نزند را کوتاه کرد و از شدت خنده رو ک

 ! آمدی سروش بند م یمگر خنده   ی که زده بود، ول یاز گند  یشاک  یمشتر
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بند  یلعنت  ی خنده  نیمگر ا  یجمعش کنند ول  نی زم یسه نفر جمع شدند تا از رو  دو
 !آمدی م

 رفته بود!  سهی خط از خنده ر نطرفیبود و ابن ا یآن طرف خط شاک  وسفی

 ی صندل ی که شد و توانست رو ترآرام 

 گفت :  ندیبنش

بابا شدنت رو   ی نیریقراره ش یک ؟ یعروس ام ی قراره ب ی ک یمبارک باشه... به سالمت-
 ! میبخور

  ن یاز ا یرفت و عصب  شیخط گفت تا مرز کر شدنش پ یاز سو  وسفیکه   «ی»زهرمار 
 !  زدیبه سرش بر  دیبا یچه نوع خاک  قای افتاده بود مانده بود دق  شیکه برا  یاتفاق مزخرف

 

زد تا   شی به دست و رو  یآمد و آب رونیب ییگذاشت و از دستشو  بشیرا درون ج یگوش
 از شدت استرسش کم کند. ی فقط کم ،یکم

دهان باز کند   نی همانجا زم کردی چون قفس بود و خدا خدا م شیبرا  مارستانیب ی راهرو
 لعد. و او را بب

نشانده بودند بود   لچریو  یکه مادرش را رو دیبه اتاق مادرش، پدرش و جغله را د دهینرس
 و از اتاق خارج شدند!

 سمتشان پا تند کرد.  به

 شده؟  یچ-

 خونه. مشیبری م میمادرت رو مرخص کردن دار -

 شد!  رهیمتعجب به پدرش خ  وسفی
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 برو از دکترش بپرس!  شهیباورت نم ؟ی کنیبز نگام م ن یع  ینجوریچته ا -

 مگر جرات داشت قدم از قدم بردارد!  بپرسد؟

 * 

 

 

  یصندل یخودش شام سفارش داد و به مادرش کمک کرد رو  وسفیخانه که شدند،  وارد 
 !ندیبنش

 شده بود!   رهیخ شی مدت جغله سکوت کرده بود و به دست ها تمام 

شست،   ی ظرف ها را مخورده شد و بعد از آنکه، جغله به اصرار  یقی در سکوت عم شام
 را صدا کرد و اتاقش را نشانش داد!  وسفی نرگس، 

 نبودم!  نجایدونم... همش دو ماهه ا یاتاقمه مامان م-

 و سرش را نوازش کرد.  دیخند مادرش 

 ! دیکن یزندگ نجایبه بعد ا  نیاز ا   گمیپسرجان م-

 جان؟؟ -

 نشست.  شیروبه رو  پدرش

  میدیبعد اگه د میکنی م یمدت باهم زندگ  هی! تا  یدیکه شن نیهم  م،یجان،مان ندار-
 ... میکنیم   گهیفکر د  هی یکنیرفتار م  زادیمثل آدم

 !« گریبود د نی قوز هم ی»قوز باال  
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اتاق بخوابم؟    هیباهاش تو   نیگی حاال م ن؛یکارو! زنم که داد نی با من ا دینکن ییخدا-
 بچه اس؟  یبعد نهینکنه گز

! کم با  رونیب کنمیمگرنه خودم از خونه پرتت م ، یجرأت ندار نینکرد  یاونو که تا عروس-
باهاش بخوابم؟ انگار چه پسر   گهیهم م نیهمچ ؟ی درآورد یآبرو باز  یاون دختره ب

االن   ؟یچی اونم بدون ه ی! خوبه با همون دختره چه کارا که نکرد هیچشم و گوش بسته ا
حالل باشه و اونقدر خدا لعن و    یزنیکه اگه بهش دست م میتر کردما کار رو برات راحت 

دختره!حداقل شرم   نیبازم به ا ن،یبخون غهیص شدی نکنه... اون دختره که عارش م نینفر
  ل ی کس و کاره دل یبگم چون ب نمی... البته ا شهینم  زونتیو همه جا آو   شهیسرش م ای و ح
باال سرت؛ متوجه منظورم   امی م چماقبا  ادیصدا از اون اتاق در ب ،یکن  تشی که اذ شهینم

 ؟ ی که هست

 ؟ ی گور خودش را با دستان خودش کنده است! آن هم چه گور د یفهم وسفی

 که نذر کرده بود فرستاد!  یصلوات  یلعنتت کند سروش را هزار بار جا  خدا

 

 **** 

اتاق با    یو نگاهش کند! فضا سر بلند کند   شدینم  شی از جغله شرمنده بود که رو  نقدریا
 بود! نیهر دو نفرشان سنگ یآن تخت برا 

 تخت نشست.   یکنار جغله رو ری سر به ز   وسفی

 ...کنمیبه خدا شرمندتم... بذار زمان بگذره، تحمل کن، خودم درستش م-

 نگاهش کرد.  جغله

کار برا من   نقدری... بعد هم تو اادهی من خودم قبول کردم... اشکال نداره من صبرم ز -
 ...ونتمی که تا آخر عمر مد ی کرد

 هم دخترانه شده بود!  ش یانگار که ولوم صدا  دشیجد ی افه یق  نیبا ا المصب
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 کرد.   نگاهش

توانست    یکه م کردی شک اگر واقعا دختر بود گمان نم یکه داشت ب  یصورت ناز  نی ا با
 شود! الشیخیب یراحت نیبه ا

 را تکان داد تا افکار مخربش از سرش بپرد!  سرش

 را عوض کرد.  شی کمد لباس ها یبرخواست و گوشه اتاق و جلو  بعد

 است!   ریو سر به ز  کندی به جغله بود که نگاهش نم حواسش

تخت   یو ... تو ر اریب رونیراحت باش، لباس هات هم ب میحاال که قراره با هم سر کن-
 بخواب... 

  یرا برداشت و رو  یکرد و به سمت تخت رفت و بالشت و مالفه ا  شی را به پا  شلوارش
 انداخت.   نیزم

 !خوابمیم  نجایمن هم-

 کند!  یرو مخالف او چرخاند و پشتش را به او کرد تا جغله نتواند مخالفت ش یرو

 

 * 

 

  نطورینداشت، هم نیزم یرو  دنیشب با کمر درد از خواب برخاست، عادت به خواب نصفه
 برخاست و اطرافش را نگاه کرد!  دادیکه کمرش را ماساژ م

 که سرش بود غرق در خواب بود!  یشال یبا همان لباس ها و حت جغله

 گوشه تخت نشست و به ماساژ کمرش ادامه داد. آرام

 حرفش بزند! ری توانست ز  ینم یزد ول یبه او چشمک م تخت
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 . دیدراز کش نیزم یبرگشت و رو  شی به سروش فرستاد و به سرجا یلعنت باز 

 

 * 

 جن زده ها برخواست،   نیبه در اتاق ع یبا تقه ا  صبح

 زد! رجهیتخت ش ی چطور بالشت و مالفه را برداشت و رو  دینفهم اصال

و جغله را محکم در آغوشش    دیکش رونی شالش را از سرش ب عیبود سر  داریهم ب جغله
 سرش گذاشت و خودش را به خواب زد. یفشرد و سرش را رو 

 داخل؟!   امیمادر، ب  وسفی-

 داد!  لشیتحو   یرا خواب آلود کرد و بله ا شیصدا   وسفی

 . دیکش ینفس راحت دیدر را گشود و آنها را که در آغوش هم د  یبه آرام مادرش 

بهتره تا سر   نیبخور نیبش داریجان، بابا صبح زود رفته کله پاچه گرفته، االن ب وسفی-
 ترانه جون خوبه...  یظهر... قوت هم داره برا 

 هم دارد«  ی»قوت دارد! چه قوت  

 ! شدیداشت خفه م وسفی   یدر آغوش له شده  جغله

جغله فرو کرد و با   ی که به راه انداخته بود سرش را در موها یشینما  لیتکم یرا ب  وسفی
 داد!  لشیتحو  گرید  یهمان ظاهر خواب آلودش باشه ا 

بود و مو   زی نقشه اش موفقت آم نکهیاز ا  وسفی در را بست و   یبا مکث کوتاه مادرش 
 تخت، خودش را رها کرد!  ی اش نرفته بود جغله را ول کرد و گوشه   یگریدرز باز  یال

 ! نطوریقلب جغله هم هم د،یتپ یوار م   وانهی د قلبش

 !دیته ريشش کش   یخجل دست رو ییرا برگرداند و با رو سرش
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 "شرمنده اتم به قرآن..."

 

 * 

جه نگاه  که متو خوردی کله پاچه اش را م یسفره کنار جغله نشسته بود و داشت دو لپ  سر
 مادرش شد!  یچپک

 جونم مامان؟ -

 خانم با ابرو به جغله اشاره کرد!  نرگس

 تا خوردن؟!  کردی م یرا به سمتش برگرداند... با غذا باز  سرش

 فسق...-

 کرد:  حیو تص دیرا جو  لبش

 ؟ یدوست ندار ؟یخور  یترانه چرا نم-

 ! دیآ  یتا چه حد از کله پاچه بدش م  دیکه بگو  دیکشی خجالت م نیاز ا جغله

 .  فتدینگاهش به آن ظرف ن یبکشد اما حت یبود تا آخر عمر گرسنگ حاضر

 نه تکان داد.   یرا به نشانه   سرش

 ! خورمیممنونم م-

 اشاره کرد تا بلند شود.   وسفیو به   دیکش ی قی نفس عم پدرش

 کنم؟  کاریبلند شم چ-

  یزیچ یر یپن یپاشو برو تخم مرغ اد؟یخوشش نم یفهم ینم یهست ی تو چه شوهر-
 ...اریبراش ب
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 خوره که بخواد ناز کنه! یحرفا نم  نی به ا پشینه بابا فسقل ت-

تا جونت   زنمیم  نیهمچ یمث آدم حرف نزن  گری بار د  هیفسقل!؟  گهیبه زنش م یکس-
 ! ادیباال ب

 ! خوردهایاش به زدن م  افهیشد، ق ره یبا دهان باز به پدرش خ وسفی

 بلند شد.   شیدهانش را به زور قورت داد و از سرجا آب

 

 

،  

 کرد :  پ یسروش تا   یتابه انداخت و همزمان برا یمرغ را درون ماه تخم

جا گم   هیاالن مجبورم کردن براش تخم مرغ درست کنم... برو خودتو  ،ی»گور به گور بش 
 و گور کن فقط دستم بهت نرسه! « 

 تابه هم زد. یبا قاشق، تخم مرغ را درون ماه بعد

 آمد:  شیاز سروش برا  یامیپ

  یکرد یکم صبر م  هیقوت دار بخوره عروس خانم،  زیچ  هی دی»عشقم تخم مرغ چرا؟ با  
قلب و خجالت و غش غش خنده  کری است یبعد هم کل ارن«یب یگفتم براتون کاچ  یم
 فرستاد!  شی برا

محکم فشرد و   شی گلو یرا به جا ی! گوشوسفی  یسروش علنا خونش حالل شد برا  یعنی
 گاز را خاموش کرد!  ریز 

به حالت دستم بهت برسه! کشتمت!   ی... وا تیقوزم  یپسره   یریحناق بگ یدرد! ا  ی»ا 
 » 
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تابه را درون سيني گذاشت و به سالن   یماه رهی گفت و با دستگ یها را م  نیلب ا  ریز 
 جغله گذاشت.   یبرد و جلو 

 دوست داره... چند بار جلو چشم خودم خورده!  نویا گهی به جون خودم د-

 شام؟  ایصبحونه  -

 سمت پدرش برگشت :  به

 هان؟... واال هم صبحونه خورده هم شام! -

 ن؟ یهم بود  شی شب هم پ یعنیاگه صبحونه خورده -

 ! دیدر دهان جغله پر لقمه

 پر کرد و به سمتش گرفت.  یآب وانیل  ع یخانم سر  نرگس

 

 داده!  یخفن ی چه سوت  د یتازه فهم وسفی

... من اصال دستمم بهش نخورده... ستین دیکنی که فکر م  ینه به خاک آقا جون اونجور-
ن  به قرآ  ی... ولمیخونه بود ه ینداشت تو   یاس... کس و کار  گهید زی چ هیموضوع اصن  
 رو کاناپه... نیا  دمی خوابیمن تو اتاق م

  ای  یواقعا دوسش ندار ای تخت بخواب من رو کاناپه؟  یتو رو  گنیمعموال دخترا رو م -
 اس؟!    گهید  زیچ هی هیقض

... در مورد کاناپه هم من خودم اصرار کردم اونجا  گهی جان راست م وسف ی نه آقا جون، -
 اومد!   یتختش خوشم نم یبخوابم... از بو

تا جمع شود! آقاجان؟! از همه  دیمدد برسان دی را با وسفی جان؟! فک  وسفی»جان!   
 !« دهد؟ی گفت تختش بو م یپدر و مادرش م یبدتر داشت جلو 
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 ترانه داد:  لیتحو  یلبخند  پدرش

 ! ستیدخترم... در مورد بو هم موافقم بچه ام کال نرمال ن کنمیم باور  ی گیچون تو م-

 که؟ من کجام نرمال نيست آخه؟  یکرد  کسانمی با خاک  ی بابا، زد-

که البته االن    ییاز غذا را درون دهانش گذاشت و با دست به سرتاپا یقاشق پدرش
 بود اشاره کرد!  نی زم ینشسته در رو 

 !د یوا رفته به سمت مادرش چرخ  وسفی

 خنده اش را گرفته بود،  یزور جلو به

 گرفت!  حرصش

آوردمتون،   لچریبا و شبیرنگ و روتون برگشته ها! د یمامان ماشاهلل شما هم حساب-
 باش! االن هم که ماشاهلل لپتون گل انداخته!؟  داریب ن یاومد نیامروز کله سحر پاشد 

 : دیمادرش غر   یبه جا پدرش

 بخور..بچه! غذاتو  ومدهیبه تو ن شی فضول-

 !« ری کوفت بخور و خفه خون بگ  ندی! راحت است بگو ستین گری»غذا د 

 

 *** 

 

 

 نیچن  شدی!؟ خودش هم باورش نمکردی م یکنار پدرش نشسته بود و منچ باز  ترانه
 ! ندیب یرا با چشمانش م یصحنه ا 
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  دیرا با پشت شلوارش خشک کرد که همزمان مادرش حوله به دست رس  سشیخ دستان
 بارش را به او داد.   و نگاه شماتت 

 نه؟  ،یشی تو آدم نم-

 به آن دو نفر نشسته در سالن  اشاره کرد!  وسفی

کنه؟   یبا طال خوش اخالق ینجور یبار ا هیچه بابا باهاش جور شده؟ واال من دلم موند  -
 برج زهر مار بود! نیاش ع  افهیاومد ق یم  نجایتمام مدت ک ا

 با لبخند به ترانه نگاه کرد.  مادرش 

مثل   تشی.... معصومکنمیدختر رو با صدتا امسال طال عوض نم نی ا  یتار مو  هیمن  -
سرش   ای فرشته هاس... بابات هم با من هم نظره... ماشاهلل به پارچه خانمه... حجب و ح

  گفتن  یهم نباشه محرم الش ی خ نیبد بگرده و ع نقدر یکه ا  ستیمثل اون دختره ن شه،یم
 گفتن!  ینامحرم

 لبش را دندان گرفت تا لبخندش را مهار کنند!   وسفی

 نوبل داشتند!«  اقتی در شناخت آدم ها ل یخانوادگ واقعا

 

 !دیگی بله شما درست م-

 . ردیدوخت تا خنده اش نگ واری نگاهش را به در و د بعد

 مادر!   وسفی-

 : دی سمت مادر چرخ به

 جونم؟ -
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که با   شهیکنه نم یزندگ نجایا ی! قراره مدت یآورد  یلباس هاش رو م  یرفت  یمادر کاش م-
 ... ی طفل  شهیم تی مانتو و شال بگرده... اذ

 .دیخر  برمشینداره بگو با خودم م   یهم لباس کاف اگه

  وسفی ی !، الفاتحه برا ندیکه دختر نبود را بب یکه برود و عروس گریمانده بود د  نی»هم 
 !« هیسروش ملعون عل  ینگون بخت و لعنت اهلل برا

 لباس نداشته باشه؟  شهینه مادر من، مگه م -

 ...ارمی از خونه م  رمی خوبشم داره! االن م داره

 ! ختیو از معرکه گر   دیلباس پوش ع ی را گفت و سر  نیا

 نشده بود که شماره سروش را گرفت:  نیسوار ماش هنوز 

خونه  گهی ساعت د  هی... تا می لباس بخر   میبر دیباخودتو برسون پاساژ  یهست یهر گور-
تو   یهم فاتحه  گهیاونوقت د   دیخر  برتشیم  دارهی برش م کنهینباشم مامان شاه و کاله م

 خونده است هم من!

 ! کنمیتو رو قبلش خودم چالت م البته

 بالخره نو عروسه؟!   گه؟ید م یهم بخر  یتور تور  یجون چه شود! قراره لباس خواب ها-

 داد و تماس را قطع کرد.  لشیبا عربده تحو  وسفیشو« را   »خفه

 

 *** 

  نیماش یرا کنده بود تو  شیرا که در ساک چپانده بود و تمام مارک ها  دیخر  یها  سهیک
 ! دیانداخت و ساک را دنبال خودش  کش
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 ساک را نشانش داد!   یدر را که گشود با لبخند فاتحانه ا مادرش 

 راحت!  التون یخ خوادینم  یچیه  گهیسال د هی چقدر لباس داره... تا  دینیبی ا مبفرم -

داد و اشاره کرد تا وارد خانه شود و به دنبال او وارد اتاقش   لشیتحو یلبخند  مادرش 
 شد. 

 پوشد!  یم ییعروسش چه لباس ها   ندیبود بب کنجکاو

 تخت گذاشت و درش را باز کرد.   یرو  شی برا وسف یرا خود   ساک

 بلند و شلوار!  راهنی دست مانتو و شلوار و شال بود و چند دست پ چند

 داد.   وسفی ها را برداشت و نشان   راهنیاز پ یکی

 ستن؟ ی براش بزرگ ن نایا-

 کرد و کنارش نشست.  یتک خنده ا  وسفی

 نباشه... التونیکال گشاد پسنده... خ-

 ! کردی تا آسمان فرق م  نیاش با طال زم قهی.. سلباال انداخت. ییابرو  مادرش 

  یچه برسد به مردها  شدی آمد او که زن بود هم از پوشش معذب م یهر وقت م طال
 خانه!

 ! فتدین ییآمد تا چشمش به آن عروس کذا  یدر خانه نم  شدیکه تا م پدرش

 کندو  زان یآورد و بر سر رگال زد تا در کمو آو  رونیها را دانه دانه از ساک ب لباس

 نگاه کرد!  وسفیشد متعجب به  یساک که خال اما

 لباس زنونه هاش کو؟ -

 رفته بود!«  ادشیمورد را    نی» خاک بر سر شد! به کل ا  



 زندی عشق پرسه م

176 
 

 . خره ی م برمشیدونستم بعد با خودم م ی را نم زشی... نه که من سا زهی هان؟ چ-

 تخت گذاشت!  یرگال درون دستش را رو  مادرش 

 ؟ یدونست یاون دختره هم نم ی! برا یکن یباور نم استیبا حجب و ح گمیم-

که فکر   ییزهایچه چ هیزن ها تا منتها عل نی ! اصال ادشدیسرخ و سف نباریا  وسف ی خود
 !کنندینم

 

 تا استفاده کنه...  یآورد یهاش را براش م یهمون قبل یبخر یخوا یمادر تا م-

  یدخترباز  یکند سروش را با آن همه ادعا دهانش را به زور قورت داد، خدا لعنت  آب
 بود!«  دهیقلم نرس  کی  نیاش، عقلش به ا 

 خواست برداره... یپاساژ هر چ برمشی... حاال فردا مذارهی دونستم کجا م ی... نمدمیند-

خوب سراغ دارم خودم   یمن چند تا جا   یستیآره مادر، حتما ببرش واجبه، اگه هم بلد ن-
 ببرمش! 

 نه!-

 جا خورد!  مادرش 

 مادرش!   یداره؟ منم جا  ی وا مادر چه اشکال-

 بهتره... ادیبلد بشم... از االن با خودم ب دی... بالخره که با برمشینه خودم م-

 تخت برخاست. یرگال ها را برداشت و از رو  مادرش 

  دمتونیامروز اومدم د شهی... باورت نمیزنته، محرمش ،بالخرهیباشه مادر، هر جور راحت-
  گهید  زی چ هی رهی گیهم که ازش م یچقدر خوشحال شدم... آدم محرمش باشه آرامش
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خدا قهرش   کردمیاس... نگم از اون دو سال هم با هر بار آوردن اون دختره حس م
 ... شهیکه نم یخشک و خال  یآخه نامزد رهی گیم

که به سقف   دیچرخ وسفی گذاشت به سمت  یا درون کمد مکه لباس ها ر نطوریهم بعد
 بود!  رهیخ

 مادر مگه نه؟  ی خودت هم موافق-

 ...دیگی بله شما درست م-

 ! لحظه به لحظه ترس بود و استرس!  شدیم بش ینص یهم که چه آرامش  ی»به راست 

 

 

 کارش که تمام شد ساک را در کمد گذاشت و در را بست.  مادرش 

 لباس عوض کنه... ادیب گم یبهش م رون یب رمیمن م-

 را گفت و از اتاق خارج شد. نیا

را باز کرد و خودش را   شیبه محض خروج مادرش از اتاق دست برد و دکمه ها وسفی
 تخت انداخت.  یرو

 کند!«   ری»خدا فقط آخر و عاقبتش را به خ 

  یقیشود پشت در اتاق نفس عم وسفی آنکه متوجه حضور  یوارد اتاق شد و ب هجغل
 قفل در را زد و به سمت کمد حرکت کرد.   د،یکش

 کمد را باز کرد!  در

 برداشت... زی و شلوار از آو راهنی پ کی

 .اوردی ب رونیمانتو را باز کرد خواست از تنش ب  یبرد و دکمه ها دست
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 ده؟ یتخت من کجاش بو م-

 ! دی و به کمد چسب  دیکش یخفه ا  غیز ترس جا جغله

 تخت برخواست.  یتا به تا از رو  یبا ابروها  وسفی

 ؟ ی دی تو اتاق ند یگندگ نیاالن يعني واقعا منو به ا -

 داد!  لشیتحو  یآب دهانش را به زور قورت داد و  »نه« ا  جغله

 تخت انداخت. یکرد و باز خودش را رو  یپوف  الی خیب وسفی

 به جون خودم!  ده،نوعهیتخت من بو نم ییخدا یول-

 پهلو نشست.  یزد و رو  یرا گفت و چرخ  نیا

 هنوز در همان حال بود!  جغله

 هنوز؟   یچرا عوض نکرد -

 رون؟ ی ب یبر شهیم-

 نتوانست نخندد! گرید وسفی را که گفت  نیا

 ها!؟  یبابا بد تو نقشت فرو رفت-

 تخت برخاست و به سمت در قدم برداشت. یرا گفت و از رو  نیا

 ...دهیتخت من بو نم  یول-

 لب به دندان گرفت تا نخندد!  جغله

 داده بود!  لشیکه تحو  یداده بود به آن دروغ یریگ چه

 که از اتاق خارج شد با سرعت به سمت در رفت و قفلش را زد!  وسفی

 ! داد؟ی رخ م یامعلوم نبود چه فاجعه  زدینم  یحرف  وسفی  اگر
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 * 

لحظه به لحظه استرس    وسفیکه   یگذشت، دو روز  یروز از آمدنشان در آن خانه م دو
 داشت و بر عکس جغله حالش خوب بود!

  بردی استفاده را م تی نشده بود نها بشیت نصوق   چیکه ه یو محبت وسف ی پدر و مادر  از 
 غیدر یکار  چیاز انجام ه ،یشناس و دوست داشتن فهیعروس وظ ک یچون   یو از طرف

 ! کردینم

نرگس   یدرد و دل ها  یو به پا کردی م یریو گردگ  شستی ظرف ها را م کرد،ی م جارو
 یمورد عالقه اش بود را باز   ینشست... با آقا رسول منچ و مار پله که باز  یخانم م

 ! کردی م

 !شدی نم دهیدر آن خانه د وسف یفقط   انگار

رفع پلمپ کنند،   شی پدرش دلش به حالش سوخت و سپرد تا مغازه را برا گری سوم د روز 
 مغازه شد!  یراه شکستی که با دمش گردو م یاو هم در حال

 

 

 * 

 

نشسته بود و به طور   ونیتلوز   یر که برگشت، جغله تنها در خانه بود، آن هم جلوسر کا از 
 غرق شده بود.  لمیدر ف یقیعم

که زد دو متر   یبه سمتش رفت و با داد  نیپاورچ نی کند، پاورچ تشیگرفت تا اذ   کرمش
 مبل بلند کرد،  یآن طفلک را از رو 
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 ! امدیدلش ن یلفحشش بدهد و خواستی قلبش گذاشت، دلش م یدست رو  جغله

 نشست.  شی اخم بلند شد و سر جا با

 !ادیکارا؟ بهت نم  ن یاخمشو! نکن با ما از ا-

 !دیلپش را محکم کش بعد

چه   دیتوانست بگو  یبود که نم نیحرف ها بود و بدتر از همه ا   یتر از ا یجغله عصب اما
 مرگش شده! 

 

 مبل برخاست :  یاز رو   وسفی

 

 مامان و بابا کجا رفتن؟ -

 ! رونی دونم مامان کار داشت آقا جون بردش ب ینم-

 »پدر سوخته چه زود هر دو را هم صاحب شده بود«  

 ؟ یباز  ن یاز ا ومدهی انگار بدت ن گمایم-

 سر بلند کرد و نگاهش کرد.  جغله

 کن دوست داره!   شیآرا وسفی  ی امروز مامان نرگس گفت برا-

 مبل انداخت.  یودش را رو از خنده غش کرد و خ  وسفی

 ا؟ یگفت؟ نگفت لباس خوشکل موشکل بپوش و ناز ب یچ   گهیمرگ من؟ د-

 چرخاند!  ون یجغله سرش را به سمت تلوز  وسف،ی توجه به حرف  یب

 کنم؟  کاریتونم برم سراغ دوستت، چ  یکنم، هر بار هم که نم  شیآرا ستم ی من بلد ن  یول-
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 ناراحت بود؟  یزیچ  نی بخاطر چن یعنی

 فراغ دست دور شانه اش انداخت :  ییبا رو  وسفی

 

 غصه نخور!   دمیم  ادتی خودم -

 گرد به سمتش برگشت :  یبا چشمان جغله

 ؟ ی واقعا بلد-

 با افتخار سرش را تکان داد.  وسفی

 شد و به اتاق خواب اشاره کرد. بلند

 تو اتاق خواب نشونت بدم.  میبلند شو بر -

پشت سرش به سمت اتاق خواب حرکت   یکه بتواند، با دو دل شدیهنوز باورش نم جغله
 کرد.

 

 

 *** 

 

به  یغیج  یرا در قفل چرخاند و وارد خانه شد و همزمان با وردش صدا د یخانم کل نرگس
 ! دیگوشش رس

 را لمس کند! ره ی گفت به سمت اتاق خواب پا تند کرد خواست دستگ ییخدا  ای

 خوام... ینم گهی... بسه دوسفینکن -
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که آمده   نی شد! همانطور پاورچ دیگفت و سرخ و سف یبه دندان گرفت واستغفراهلل   بل
  یبرا  ی شوهرش وارد خانه بشود بهانه ا نکهیبود برگشت و از خانه دور شد تا قبل از ا

 بتراشد!  دیخر

 

طاقتش طاق شد و دستش را پس   گریصورتش د  یرو  وسفی  یاز خرابکار یعصب جغله
 زد :

   ؟ی گیم  یچرا الک یستیبلد ن ینکن گفتم، وقت-

 و خط چشمش را پاک کرد!   یملی هم دستمال مرطوب را برداشت و رژ و ر بعد

 دختر تو دل برو!  کی دلقکش کرده بود تا   کی   هیشب بيشتر

گوشه  کی  به زانی آو یگذاشت و با لب و لوچه   ز ی م یبا خجالت خط چشم را رو  وسفی
 چشمش اشاره کرد.  ی

 !؟  نیرو خوب صاف رفتم!خودتم نگاه کن بب نجایا  یول-

که   یدستش هر خراب کار ریتمام ز  کساعتینگفت،  ی زیاما چ دیکش یحرص دار نفس
را دوبار خط چشم را در چشمانش فرو کرده بود و   یآخر نیکرده بود تحمل کرد اما ا 

 ! کرد ی داشت کورش م

پسند  ش یمنو بدون آرا  وسفی که   گمیخوام، به مامان نرگس م ینم  شی اصال من آرا-
 کرده!  

شغلم رو  ن یهم  یزن ها بودم اصال برا شی آرا یعاشق بو یآخه، من از بچگ کنهیباور نم-
 انتخاب کردم!  

 با حرص نگاهش کرد!   جغله

 خنده اش گرفت :  وسفی
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هم   گهید  یجا  هیبعد   ستی دست خودمم ن ادیفقط خوشم م  ستمی باور کن منحرف ن-
 دوست دارم!   یلیخ

 گردنش اشاره کرد...  به

 

کننده اس...اصال طال   ونهیگردن... ال مصب د یجا  نیطرح تتو کار بشه ا  هی نمیعاشق ا -
 ... یعن یخوراک تتو بود 

اش  یکه سرش آمده بود خودش الل شد! مگر نه تمام بدبخت  ییبال یادآوری با
  یاش را کرده بود!؟ الحق که هر چه سرش م یطال؟ االن هوس گردن بلوربه  گشتی برم

 آمد حقش بود! 

 تتو داشته باشه؟  نجاشیدوست دارم زنم ا یبه مامان نرگس که نگفت-

 آمد و نگاهش کرد.   رونی از هپروت ب  وسفی

 آمد!  ینم  ادشیبود؟   گفته

 !سین ادمیدروغ چرا،  -

 

 پسر آدم بشو نبود!  ن یا د،یکش  یقینفس عم جغله

 ! د یرس یبه نظر م یاش کامال جد  افهیکنم؟ ق کارینه من، چ ی حاال که نه تو بلد -

 هان؟! -

 با دست به صورتش اشاره کرد!  جغله

 ! ه؟یکدوم قبرستون  نمیکجاست بب میتو روح سروش، گوش-

 سمت راستش اشاره کرد.  بیخواست به دنبالش بگردد جغله به ج تا
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 راستت... بیتو ج یذاریم شهیهم-

 متعجب نگاهش کرد!   وسفی

 مرگ من؟ -

 را تکان داد!  سرش

 آورد!  رونیرا ب یفرو برد گوش  دست

 بارم بهش توجه نکرده بودم!  هی  شهیباورت م یعنی-

چپته...   بیج شهیهم هم نت یماش چیسوئ نجا،یا  یذاریم شهیهم ی چون دست راست-
 ! یراست پشت بیپولتم ج فیک

 علنا دهانش غار شده بود!  وسفی

 ! دیو لپش را محکم کش  اوردین طاقت

 تو؟  یبود  یشرلوک هولمز ک-

 داد.  لشیتحو یلپش را با دست ماساژ داد و لبخند جغله

 گرفت به لپش اشاره کرد.  یکه شماره سروش را م  نطوریهم  وسفی

  یو ه یری گازت بگ دیچسب یمگرنه م  یستیدختر ن فی نرمه ها! ح یلی صورتت خ  ییخدا-
 و آدم از دستت فرار کنه!  یکن غیج غیج

 

 را به گوشش چسباند و از اتاق خارج شد! ی را گفت و گوش نیا

  یقرمز شده م ای گل انداخته بود  شیگونه ها  د،ی به صورتش کش یدست نهیآ یجلو جغله
 دشان؟ ید
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 *** 

 

 سروش دست به کار شد.   نی ماش  یتو همان

تا خودش باد   دادی اما کار با هر کدام را تک به تک نشانش م شناختی را که م لی وسا
 و اول از همه از کرم صورت شروع کرد.    ردیبگ

جلو نشسته بود به سمت آنها برگشته بود و با دقت   یهم تمام مدت رول صندل  وسفی
 ! ردیبگ ادی تا مثال  کردی نگاهشان م

 !کندی جهان نگاه م  یمسئله   ن یانگار دارد به حل مهمتر کردی نگاه م همچنان

 

 زد. هی تک  یصندل یبه پشت یو از خستگ دیکش یقی که راه افتاد سروش نفس عم یکم

 نرخم هم باالست!  کنم،یکار م  یحواست باشه من ساعت  وسفی-

 بود اشاره کرد!  یصندل  یکه رو  یا  هیداد و به سا  لشیتحو « یی»گمشو   وسفی

 بده بزنه... ادشی اد،ی خوشم م یلیخ نایمن از ا-

 اش شدند! ره یو خ دندیو سروش همزمان به سمتش چرخ جغله

 چتونه؟ -

 را برداشت.   هیجعبه سا  سروش

 ! یستی دکتر نشون بده، نرمال ن هیخودتو به  یلیخدا وک-

 تا جونت درآد پس! ،یخودت برام کند هیگور   نیا-

حاال مثال زن مثال دلخواهت    ؟یکنیگودترش م ی ! گور رو من کندم تو چرا دارشعوریب-
 ره؟ یجونت در م  ؟ی ریمیم   شه؟ینزنه نم هیسا 
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 معلوم نبود تا االن چند جاشو تتو انداخته بود؟  ست،یخدارو شکر طرفت واقعا دختر ن باز 

 

 !د یمتعجب به سمت سروش چرخ جغله

 گه؟ یم یواقعا تتو دوست داره؟ من فکر کردم الک-

 کال...  ضهی! مرشهیاون م  خی تتو داره م نهیبب یکجا بود؟ کال هر زن یالک-

 نثارش کرد.  یو پس کله ا اورد یطاقت ن وسفی

  هیاونم فقط   ؟ یگی م ینجوریتو دهنتا؟! من به جز طال با چندتا دختر بودم که ا زنمیم-
 جاش بود!

 ! یداربود، بقيه جاهاش رو تو بهتر خبر  دنیجاش برا ما قابل د  هیواال فقط  -

 رفت تا سرخ شود! یداشتن م گر ید  وسفی

 رو داشتم، تو رو سننن؟  ارشی! زنم بود اختکنمیم یبسه که بد قاط گهید-

 

 چشم جغله امتحان کرد و در همان حال گفت :  ی را رو  هیسا   سروش

به   یزندگ یخوبه اما برا  یمن که خراب عالمم، همون اول بهت گفتم طال برا خوشگذرون-
  نی ا یکه اگه آبج  یدیبه حرفم رس ی! اما کو گوش شنوا!؟ آخرش هم وقتخورهیدردت نم

 ! یشدی عالم م یبود رسوا  دهیبه دادت نرس

... مگرنه  یراحت شد  یمادرت گرفت و از شرش قبل از عروس  یسجده شکر کن که دعا  برو
 ! گهید  یکی یپ رفتی و م  کردی بچه هم ولت م هیبه اون بود با  

از   یمست  هیدارن تا مستت کنن، کاف یفقط قشنگ دم،ید ادی دخترا من ز  نیل اامثا از 
 ! یافتاد  یتو چه باتالق یفهمیسرت بپره بعد م
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 حرف نداره... یعنیکنه  فی تعر  یزیبچه، مامانت اگه از چ نیا  یبگرد دنبال امثال آبج برو

 چشم در چشم جغله شد! بعد

هم خط   یگندکار  یرو برا من جور کن خودم نوکرش هم هستم، دور هر چ تیآبج نیا-
 ! دمی قول شرف م کشمی م

حرف حق بود!    شیخب تمام حرف ها  یدهنش، ول یبزند تو  خواستی دلش م وسفی
 بود!  دهی! مگرنه به تمام آنها رسدیتوانست بگو  یچه م

بزنم، نم پس نداد   من چند ماه دنبالش بودم لو نداد کجاس که حداقل باهاش حرف-
 معرفت!  یب

 اش را مظلوم کرد!   افهیق  سروش

هم کنم،   ششی! تازه بلدم آرا یماه  نیپسر به ا  نیمنو بب ال،یخیدو سر رو ب وید  نیا-
 ...کنمیخودم خوشگلش م یعروس یبرا 

 درآورد!   وسفی سروش خنده اش گرفت و همبن حرص   یاز ادا جغله

 رون؟ یپرتت کنم ب نی از ماش  ای یشی سروش خفه م-

 . دیخند  سروش

بذار دو کلوم با برادر زنم اختالت   رون،ی خودت گمشو ب یدار یخودمه؟ مشکل نیماش-
 کنم!

 

شد و در را محکم به   ادهیپ نیخودش از ماش ست،ی سروش دست بردار ن  نیا  دید  وسفی
 ! دیهم کوب

 به طال که همه جا اسمش است و همه طعنه ها بخاطر اوست!  لعنت
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گرفت و با حسرت به   یرا روشن کرد و کام گارش یزده بود، س  هیتک نیکه به ماش  رنطویهم
 شد!  رهیکه دستش بود خ یحلقه ا

باز طال را  انتخاب کرده بود فکر کرده بود   یدانست ول یحرف ها را م نیتمام ا  خودش
 ! شودی اش م یبا او که باشد اهل

 د!  بمان شی ماند تا برا یشد و نه حت  ینه او اهل عاقبت

 افتاد ولش کرد!   گر ید  یکیکرد و تا چشمش به   یمعرفت یب

ها از طال   یل یو خ شدی شده با صد دختر روبه رو م   یبود، روز  دهیهم از او بهتر د  وسفی
  یکدام نخ نداده بود و اگر کس چیلحظه به ه  کی  یبرا  یو بهتر بودند اما حت باتر یز 

 که زن دارد!   گفتی م شدی م چشیپاپ

ارزش داشت اما او در   شی دانست، وجودش برا  یبود و او را زن خودش م نامزدش
 چه کرد!  وسفی  ی مقابل تمام محبت ها

تا او را داشته باشد و   ستادی ا دادی م  شانیکه جانش را برا  یدر مقابل پدر و مادر چطور
 پولش کرده بود!   کی  ی همان ها سکه  ی آخر جلو

 که داشت!  یطراتبه طال و خا  لعنت

 

 شد.  ادهیسرش را چرخاند، سروش بود که پ  نیباز شدن در ماش یصدا با

 ال؟ یتو فاز خ یباز رفت  ؟یپکر بش ینجور یا نمینب قیرف-

 له کرد!  شی پا  ریزد و ته مانده اش را ز  گاریپک را به س نیآخر وسفی

 ! کشمیم یچ یبفهم  یعاشق نشد-

 دست و پات شدم... یاتفاقا به تعداد انگشت ها-
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 سروش  گمی م یجد-

 

 تواند بخورد!  ینم یدختر چیبخاطر او دستش به ه مطمئن

  یاو را به ذهنش م  یو هر آغوش و بوسه ا  کردی م  ستهی را با او مقا یجسم و تن هر
 کشاند!

ا که  چر شد،ی آمد و به سمتشان جذب نم یخوشش نم یدختر چیبود از ه ن یهم یبرا 
 !شوندی او نم شی کدام برا چیدانست ه یم

 

 !هیمرضم چ ی دیفهمیم یخواست ی را م یکه من عاشقش شدم، کس یتو اگه اونجور-

فسقل رو   نیمدل تو نشم... واال آرزو قحطه! شده ا   یبرم ول ایناکام از دن خوامی م-
قالم بذاره که تا ناکجام   ینجور یا  یکی  خوامینم یزنمه ول گمیبه همه م برمیم  یدکور

 بسوزه! 

 ! اوردیخودش ن یبه رو  یبود ول دهیرا شن شانیحرف ها شتر یشد، ب ادهیپ نیاز ماش جغله

 ! شهینگران م رونی ب رمی خونه، به مامان نرگس نگفتم م میداداش بر-

 حرفش به خنده افتادند!  نیاز ا   جفتشان

 گفت، بگو با عشقم رفتم دور دور...  یزی! چه تو نقشش خودشو غرق کرده!؟ بچه چنویا-

 نثار سروش کرد.   یلگد   وسفی

 خفه بابا!-

 را ماساژ داد! شی شد و پا خم

 بگو با خر عشقم رفتم... کنمی م  حیآقا تصح-



 زندی عشق پرسه م

190 
 

بزنتش، سروش پا به فرار   ری دل س هیخواست  ینماند تا ادامه دهد م گر ید  وسفی
 گذاشت! 

و جغله  دندیدو  یبه دنبال هم م وسفی خانه  نگیدو بچه در پارک نی دو مرد گنده ع آن
 ! کردی تنها با لبخند به آنها نگاه م

 

 *** 

 

 برم تو!  شهیمن روم نم-

 انداخت!  یزنانه خواب نگاه یلباس ها  یو به مغازه  دیبه گردنش کش یدست وسفی

 ن؟ ی منو بد زی برم بگم سا یانتظار که ندار-

 !شدی اشت آب مد جغله

 عادت نکرده بود! دنشیهم به پوش کباریکه تا به حال   خواستی را از او م یزیچ

 ! نیرو بد ن یکتر یبرو بگو کوچ-

بدم خودش برا   یسوت هیکاف  ره؟ی بعد مامان پاچه امو بگ یخوایم ؟ ی گیچرا مزخرف م-
واقعا   دیجفتمون با  گهیاونوقت د اد؟یمامانم ب  ای ! من باشم بهتره نجا یا  ارتتی م دارهیم

 ! میبه درک واصل ش

دستش را گرفت و به دنبال خودش به داخل    دیتر دجغله را نرم  یرا گفت و وقت نیا
 ! دی مغازه کش

 هم با آن همه ادعا معذب بود چه برسد به جغله! وسف ی خود
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سر بلند نکرد تا نگاه   یجغله حت چارهی ب یکه دم در چشمش همه را گرفته بود ول وسفی
 !کند

  میحالت ممکن پشت سرش قا نی سفارش داد و او به مظلوم تر  وسف یرا خود   همه
 صاحب مغازه را درآورد!   یکه خنده  نقدریشده بود، ا 

 

 !  ؟ی خجالت یلیخانمتون خ ن؟یفکر کنم تازه ازدواج کرد-

الاقل از خنده   ایبه زور خودش را کنترل کرد تا نخندد؛  وسفیلب به دندان گرفت و   جغله
 غش نکند!

در   یتا دکور دی شود چند دست لباس خواب هم خر لی تکم زیهمه چ نکهیا  ی کار برا آخر
 به نظر برسد!  یعاد  زیکند تا همه چ زانی کمد آو

 

 * 

 زد! و با دستش تند تند خودش را باد   دیکش یقیمغاره که خارج شدند جغله نفس عم از 

 که از خنده غش کرده بود.  وسفی

 دارم من؟  یچه خانم خجالت یاله-

دست   اوردیاز دلش در ب نکهیا  یکرد، برا  شتریبا اخم نگاهش کرد که خنده اش را ب جغله
 اش انداخت و به خودش چسباند! دور شانه

در  ی... اگه عادت کنمایخودمون یتوپ بهت بدم خنکت بشه... ول  یبستن هی م یبر ایب-
اون   ینکن  نی! تمرینیبیزنده اشو م یروز اجرا   هی... باالخره که خورهیبه دردت م ندهیآ

  نیگرم و آتش نی همچ  دیها! تو با  رهی م کنهیدختره ولت م یافت  یموقع از خجالت پس م
 که اصال... یباش
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 را گوش دهد!  شیحرف ها  ی   هیدستش را از دور شانه اش جدا کرد و نماند تا بق جغله

که داشت غش   یاز رفتار بامزه ا   وسفی برسد و  وسف ی  نیکرد تا به ماش ادیرا ز  سرعتش
 ! کردیخانمم خانمم م  اوردیحرصش را در ب نکهیا  یو برا  دیخندیغش پشت سرش م 

 

 * 

 

  قایدق ندیبنش وسفیکنار   نکهیا  یو   بعد به جا  دیبه کمک نرگس خانم سفره را چ  جغله
 وسط پدر و مادرش نشست! 

 ! نیبش وسفی  شیمادر؟ برو پ  نجایا  یچرا نشست-

 !ادی ترم... اونور بو مراحت  نجایا-

   دند؛یحرفش خند ن ی و مادرش با ا پدر

 ! دیبه او توپ یشاک  وسفی  اما

  یدی رو که برام خر ی!؟ خوبه همون عطردهی! من کجام بو منجا؟یا  یرو کشوند  هیباز قض-
 ! زنمیم

 

 اغش اشاره کرد! به دم پدرش

 ! دهیکه بو م نجاستیخنگ خدا، منظورش ا -

 با اخم به جغله نگاه کرد.   وسفی

 داشتيم؟ -

 را پر حرص ترش کرد!  وسفی  نیمثبت تکان داد و هم یسرش را به نشانه  عی سر جغله
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را گفت و از سر سفره   ن یغذا! ا یغذا ب یناز بخر یا یتا ن کنمیآقا من اعتصاب م -
 برخواست و به اتاقش پناه برد! 

آمد که از  یته قابلمه هم م یصدا   یاز نازکش نبود، حت  یبر عکس انتظارش خبر اما
 نمانده!  یباق شیبرا  یزیاش چمورد عالقه   یغذا

  زیر  یخنده  یصدا   طورن یکه ا دیپدر و مادرش را قاپ یو مجلس کی ش یلیخ یلیخداوک
 ! دیرس یبه گوشش م زشانیر

 

 ! امدیبه سراغش ن یشد و کس شب

 از اتاق خارج شد،  یدر آمد خودش با شرمندگ شیکار شکمش که صدا  آخر

راهش را کج کرد و   دیپدرش را که در آشپزخانه د یبه سمت آشپزخانه برود ول خواست
 اشاره کرد!  ییبه دستشو 

 برم اونجا!  خوامیم-

 برو به من چه؟  یخوایجز آشپزخونه هر قبرستون م-

 زد«ی م ی کی پدر موج مکز نی »اصال محبت در ا  

که کنار مادرش نشسته بود و داشت   دیکرد و با حرص به سمت جغله چرخ یپوف وسفی
 !کندی پوست م بی س شی برا

  یهوا  ایدن ی! آخر کجا دیبخش یشتریبودنش قوت ب یبر گمان سر راه نی»هم 
گردند!؟ مادر شوهر هم   یپروانه دورش م نیع نطوریا  نهایدارند که ا  نقدریا ا عروسشان ر
 !« می قد  یمادرشوهر ها 

برنگشت   نفرک ی  یخورد اما حت ییدستشو واریرا که گفت سرش سرش محکم به د نیا
 چه مرگش شده است!  ندیبب
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 شد.  سی بچه ها بغ کرد و وارد سرو نیع

 

 **** 

 

 ! دیکش  ینفس کشدار م یبود و ه دهی تخت دراز کش یرو

لوازم   فی نشست و ک شیآرا  زیم  یصندل  یآنکه نگاهش کند رو یوارد اتاق شد و ب جغله
 شد؛ اصال او را نگاه نگاه نکرد!  ن ی آورد و مشغول تمر رونیرا ب ششیآرا

سروش را گرفت    یآورد و شماره   رونیاش را ب یدو پودر مستاصل مانده بود که گوش نیب
 بزندو کدام به پوستش سازگار است!  دیه اول کدام را با ک دی و پرس

 

  لشیتحو یداد و در آخر تشکر یاو هر چه گفته بود را مو به مو انجام م ی مشاوره  با
 گذاشت و برس را برداشت.  زشیم ی را رو یداد و تماس را قطع کرد و گوش

 اما جغله انگار نه انگار!   کردیرا بلند تر م  شی از عمد نفس ها  وسفی

 :اورد یطاقت ن وسفی

 خوشمزه بود، نه؟ یلیغذا خ-

 ! زدیشانه م یرا به آرام سشی کاله گ یموها جغله

 ...یکباب شب یخوشمزه بود و هم شام یلیهم ناهار خ-

 برسد؛ او هم گرسنه!  وسفی به   شیدرست کرده بود تا بو  یاز عمد کباب شاک   مطمئنن

 توطئه پدرش همه کاره بود! نی صد در صد در ا  و

 !دیحالت ممکن به پهلو دراز کش  نیو به مظلوم تر  دیکش یق ی هم نفس عم باز 
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 نگاهش کرد دلش به حالش سوخت. جغله

  رونیکرده بود ب  یکه به کمک نرگس خانم جاساز  یمخف  یمحموله    راهنشیپ ریز  از 
 را کف دستش گذاشت!  کی خم شد و پالست ش یرفت و رو وسفی و به سمت   دیکش

  یهوا و ب یب  دیچیکه در دماغش پ  شیامابو  ندیبی درست م شدیاولش باورش نم  وسفی
اش کاشت که  گونه   یرو ی رفت و بوسه ا رجهیجغله ش یآنکه دست خودش باشد رو 

آخش را درآورد و همزمان در اتاق باز شد و مادرش تا آنها را در آن وضع و  افتاده بر  
 شد! خارج کرد و از اتاق  یعذرخواه دی تخت د یرو

 آمد!  رونیب  وسفی  یدست و پا  ری آب شد و خودش از ز  گریکه د جغله

را   زیهمه چ   یوررا داشت تا ط شی خنده اش گرفته بود. انگار خدا هوا وسفی  اما
 به نظر برسد! یعیتا طب کردیم  یسازمانده

 ! خورهیمعامله امون به هم م یباش  ینجوریا  ی! باشه؟ بخوا یکن نکاروی ا  یحق ندار گهید-

 زد. چشیبه ساندو  یبا اشتها گاز  وسفی

غلط بکنم   گهی ! باشه چشم آقا من دیغذا آورد  شدیبود، باورم نم یباور کن از زور گشنگ-
 ! کنهیم ری خو تو هم صورتت نرمه آدمو جو گ یکارا بکنم! ول  ن یاز ا

 ! کردی لپش را پاک م  نیهنوز داشت با آست جغله

 ! مگرنه... ید یکه شن نیهم-

  هیعاد  زایچ  ن یمن داداشتم؟ واال داداش ها ا یگ ی باشه بابا گفتم که غلط کردم! مگه نم-
 ! نشونیب

بود بالشت و ملحفه را   دهیتخت خواب  یرو وسفی هنوز اخم داشت و چون  جغله
 !.دیاتاق دراز کش  یبرداشت و گوشه  

 ! رهی گیکمرت در م  ن،ی پا  رمی باال، من م ایب



 زندی عشق پرسه م

196 
 

 .دیکش  یقی نفس عم جغاه

تخت بخوابم بد عادت  یعادت داره منم نه تو، رو  دنیخواب ینجوریکه به ا  یاون-
 ! ستیمن خوب ن  یچيزيه که اصال برا  نمی... اشمیم

 

 درد داشت که از اشتها انداختتش!  وسفی  یحرفش برا   یحد به

بود   دهیخواب نیزم یتمام رو  تی گذاشت و به او که به مظلوم کی را درون پالست لقمه
 نگاه کرد! 

 کرده باشد!  شیبرا  یآمد کار ینم ادشیبود، در مقابل   یفسقل نیا  ونی که او مد   نقدریا

 

 داد که به خواب رفته! ی ش نشان مآرام یبه او زل زد که جغله و نفس ها  نقدریا

 را خاموش کرد و چراغ خواب را روشن گذاشت.  چراغ

 تخت برخاست و به سمت جغله رفت!   یرو از 

 اش شد!  رهیدو پا نشست و خ یرو

 آورد!  ینم رونی اش را هم ب ی روسر یاز ترس لو نرفتنش حت  چارهیب

  یتخت گذاشت و گره روسر یبلند کرد و آرام رو  نی زم یرا دراز کرد و او را از رو  دستش
 اش را شل کرد! 

 برگشت!  نیزم یرو  شی و به سر جا  دیکش  یقینفس عم د،یکش شیرا رو  یتخت رو

تر کند راحت  یتوانست کار ی تا در کنار او بود که م یبه قبل و بعدش نداشت ول یکار
 را بچشد. یختطعم خوشب  یکند و کم یزندگ
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 * 

 

 مثل برق و باد گذشت و آب از آب تکان نخورد!   روزها

لذت بخش بود و بودنش   شان یبرا  دیفقط حضور جغله بود که به عنوان عضو جد البته
 عادت کرده بودند.

 

  یها را ب  ابانیخودش خ یمغازه را زودتر بسته بود و برا   وسفیاز روزها که   یکی عصر
  کی به سمت خانه راند، درست  لی دل یب ی خسته از گشتن ها کرد،ی هدف دور دور م

دختر جوان شده و هر چه که  کی که مزاحم   دی را د یمانده به خانه اشان، پسر  ابانیخ
 ! شودی نم الشیخیب ود، وج  یب نیا کندیآن سرعتش را تند م 

زد که هر دو، دو متر باال   یپشت سرشان چنان بوق قیدرونش را فعال کرد و دق کرم
 ! دندیپر

 کامال خونسرد نگاهش کرد!   وسفی زبان به فحش گشود و  پسرک

کنم که تا    یکار هیمنکراته نذار   سیپل می دا ،یچرت و پرت هات رو گفت  گهی گمشو د-
 نکردم! تا نزدم ناکارت  ی... حاال هم هریکن یدور ی نیبیجنس ماده م ی از هر چ  یعمر دار

  وسفیکرد که  بشینص یآبدار خواهر مادر یرساند فحش یرا م ستی که به زور ب پسرک
که  نیکتلتش کند، هم  نیزم  یرو  ردیرا باز کرد و تا خواست بگ نیشد و در ماش  یکفر

قدم اول   وسف ی افتاد فاتحه اش را خواند و تا  وسفی  یپسرم نگاهش به اندام ورزشکار
 را برداشت پا به فرار گذاشت! 

 استخونه ها!  که یت هی یلیخدا وک-

 و به سمت دخترک برگشت.را گفت  نیا
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 نداشت... یقابل کنم،ی خواهش م-

 تا بناگوش باز شد!  ششیاش شده ن  رهیهمين که نگاهش به جغله افتاد که آنطور خ اما

... باور کن با  داشتای ش بر مداشت برا خود  یچه لقمه ا چارهیکه!؟ بدبخت ب ییعه تو -
 !سازنیبرام م یخونه تو بهشت با هفتصد تا حور هیکارم   نیا

 

را محکمتر گرفت و پشتش را به او کرد و به راه   دهایخر  کی کرد و پالست یپوف جغله
 افتاد! 

  یاما آخر عاقبتش پا ذارمش،یم  رمی جا م نیهم  سایوا   قهیباشه بابا قهر نکن، دو دق-
 خودتا! 

 همچنان محلش نداد!  جغله

 

 !.گهی د سایعه فسقل وا -

 ها را از او گرفت!  سهی را به او رساند و ک خودش

 دلت باز شه! ینیدور دور، چهارتا دختر بب میبر-

 اشاره کرد!  ختشیبه سر و ر  جغله

ه خودت برو  لک زد  یزی ! اگه دلت برا چشهیمن اگه همرات باشم بازار خودت کساد م-
 منو وسط نکش!  یپا

 بزنم!  دید یچشم ر یز  یدکور نجوریهم ن یکنارم بش نی تو ماش ای حداقل ب-

 کرد!  یپوف جغله



 زندی عشق پرسه م

199 
 

و همه رو    یآوردی رو م شی واقع  هی  ؟یچرا منو مترسک کرد  خارهی خب تو که تنت م-
 ! یکردی خالص م

  ن یا یدون  یعاشق بچه دختره! م وسفی  گفتیشد! مامان نرگس م ی چ یدون یم  امروز 
 ؟ یچ یعنیحرف  

 دست بر دهان گذاشت تا نترکد!  وسفی

 مادرانه اش...!  یرها یتداب نی از ا  امان

 ! کنمیم شی کار هینشو خودم  یحاال تو عصبان-

 در چشمانش زل زد.   جغله

 مثال؟  یچه کار-

د  درص کی   یبود! حت یطور  کیچشمانش   تیصورتش و برق عصبان   یحالت شاک   نیا
 ! ردی آدم دخترانه مانند گارد بگ یجلو نطوریا  خوردیهم به پسر جماعت نم

 

 بشر چرا دختر نبود! نیا  المصب

 ، یواقعا دختر کنهیآدم فکر م یکن ینگام م ینجوریا-

 روشن شه! فمیبگو من تکل  میاگه سرکار  ییخدا

 نفسش را با حرص فرو فرستاد!  جغله

 مانعش شد.   وسفیبرود   خواست

 ! یباشه باشه غلط کردم... تو ته ته پسر-

 نگاهش کرد!  جغله

 لباس هام تنگ شده!   یدلم برا -
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 ! گری حق داشت او هم آدم بود د  چارهی الل شد، ب وسفی 

 ابرو بردارد و لباس دخترانه بپوشد!  توانستی م یک تا

 

 . کردیقبول م   اهی خودش بود صد سال س اصال

 

 درستش کنم...  دمیقول م-

 ! خوردی مورد فقط به درد عمه طلعتش م  نیدر ا  شیها   قول

 

 ** 

که مهمان آمده، تا   دندیفهم به یچند جفت کفش غر  دنیبا د دند،یدر خانه که رس پشت
عروس گلش بود  ریخواستند فلنگ را ببندند در گشوده شد و نرگس که نگران تاخ

... مجبور  چیه گرید گل از گلش شکفت و  دی ظاهر شد و تا آنها را با هم د شانیجلو
 اورند و با هم وارد خانه شوند! یخوشبخت را در ب ی زوج ها ی شدند باز ادا

  وسفی چشمش دنبال  یخدا آن دختر اول  ی شه یخاله خانم بود با دو دخترش که هم
و جالب تر از همه اسمش   خوردی هم تا سر حد مرگ حالش از او بهم م  وسفیبود و  

 که چقدر برازنده اش بود!  یبود و حق خایبود که زل

که   یبه دختر یو کار خوردی را م وسفیچشمان همه انگار داشت با چشمانش   یجلو
 کنارش نشسته بود نداشت! 

 

 ! دهیعروس د گاهیاش رفته و او را در جا ینه انگار به عروس انگار
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 ! گرفتیهزار مرتبه با او تماس م  یبود مگرنه روز  وسفی  ستی بلک ل یاش تو   شماره

 جغله هم چندشش شد!  یزد که حت  بیبه س یناز گاز  با

نشسته بود و دست او دور شانه اش بود تا مثال لج دختر خاله   وسفیکه کنار   نطوریهم
 جغله سرش را بلند کرد و آرام دم گوشش گفت :  اورد،یرا در ب

 ه؟ یمدل  نیچرا ا   نیا-

 داد.   لشیتحو  یلبخند مصنوع  وسفی

 ریفرند هنوز چشش دنبال منه... س یکه... با صدتا بو  ستی پدر منو در آورده، آدم ن نیا-
 نداره!  یمون

 ! هیبود، از بس عوض  نیمامانم نبود هم ست ی که تو ل یاضافه کنم تنها دختر نمیا

 ! شمیدارم له م ؟ی ریدستت رو شل تر بگ شهیم-

 

 سرش را خم کرد و کنار گوشش لب زد!  یو لبخند مصنوعبا دندان چفت شده   وسفی

 !کنمیرو در م تی تو اتاق خودم خستگ میری االن م ار،یطاقت ب گه یکم د هیعشقم  -

 برسد!  خایبود که مخصوصا به گوش زل ی به حد شیصدا 

 بکند!  چارهینثار جغله ب یلبو سرخ بشود و نگاه خصمانه ا  نیاو ع و

از کمرش گرفت تا   یشگونیبود از پشت سر ن  دهیخجالت کش وسفی کار  نیکه از ا جغله
 به زور خودش را کنترل کرد تا داد نزند! وسفی و    دیای حالش جا ب

  یمن اگه جا  ؟یکانادا درس بخون یبر یرو ول کن وسف  یترانه چون، چجور دلت اومد  -
 تورش بزنن؟  ید ی... نترسیپیخوشت نی ... پسر به ادمشیچسبیم   یتو بودم دو دست

 حلقه کرد.  شیدست دور بازو  شینتوانست بگذارد به جا  وسفی  یشانه   یسر رو  جغله
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داشتن که   نویها بودن که حسرت ا  یلیآقا پسر امتحان خودشو پس داده مگرنه خ نیا-
اون همه دختر منو انتخاب کرده! منم به    ونیبهشون بندازه... از م ینگاه خشک و خال هی

ات   ندهی آ  یبرا  یباش نیبدب  نقدریا  ستیهم خوب ن  کامل دارم... شما نانیعشقم اطم
 گلم!  گمیم

تا بناگوش باز بود و با   ششین وسفی   یآمد ول ینم رونی خون ب  یزدیرا کارد م خایزل
 ! کردی اش نگاه م  یافتخار به زن جعل

 کانادا؟  یگرد ی دخترم باز برم-

 اش مهربان و خونگرم بود. ته یخانم بود که بر عکس دختر عفر  خاله

 . دیبه دادش رس وسفی که  د یمانده بود چه بگو جغله

 شهیاومده، تا درست نشه نم شی پ یمشکل شیل یتحص  یزایو  یخاله جان، راستش برا -
 سال طول بکشه! هی  ایفردا درست بشه   نی برگرده، ممکنه هم

 !. یناسالمت یتازه داماد ،یاز بودنش استفاده کن  یتونیم  یخوشبحال تو شده ها! حساب-

خودش را   وسفی اما  شدندی م  دیهمه وقاحت او سرخ و سف نیجمع از ا  یبزرگترها 
 نباخت.

... نینشست یاستاد   یعرصه تو کرس ن یالبته درسته در ا ست،یبه توصيه شما ن یاز ین-
 بیهم هست تو ج یبغل ن یبودنش استفاده کنم همچ هیبه ثان هیمنم بلدم از ثان  یول

 بردش.  شهی... همه جا مشهیمهم جا 

 بود که سرخ ترش کرد!  یکلیتو پر و ه یخا یزل یبرا نیسنگ کهیت  کی  نیا  و

 

 از او برگرداند!   ی شیسرش را با ا و
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 * 

بدرقه کردند و در پشت سرشان بسته شد هر   ی خانم و خانواده محترمش را وقت خاله
 !دندیکش یق ی چهار نفر نفس عم

! انگار نه انگار دو تا بزرگتر  یا ی بر م نیاز پس ا ییحاللت، فقط تو   رمی مادر ش  وسفی-
  ایح ی همه ب نی رفته ا یبه ک  ستیمعلوم ن گه، یم  ادیاز دهنش در م ینشسته هر چ

 شده!؟ 

 کرد.  یادش را خالکند، پدرش ب  یخواست خوشحال وسفی تا -

  نیبدتر از ا شدیاز کجا معلوم دختر م  ست،ی ن دهیپسرمون هم آفتاب مهتاب ند  نیهمچ-
 دختره نبود؟ 

دختر سر شده   هیمن با   یبابا کل زندگ ذاشتم؟یهمزمان با ده نفر قرار م دیآخ آخ ببخش-
 فرق سرم! ن یکوب یکاشت که تا آخر عمر م یکه اونم چنان گل

 ه کرد.  به جغله اشار  پدرش

پس؟ اگه دختر   هیچ یذاشتیکه امشب باهاش کالس م یا شهیجا م  بیتو ج  نیا-
 پسره؟  ستین

 کرد. یمصلحت یسرفه ا   وسفی

 منظورم بود!  ینه خب، کل-

 گذاشت و گفت : دشیپسر رش یبه شانه  یرسول دست آقا

در  یباز  ای ح یب یرو کم کن یتو هم برا  سین یاز ین یول اس،یح یدرسته اون دختره ب-
طفلک باش، صدبار سرخ و   نی کم هم فکر ا ه ی! یبگ ادیاز دهنت در م  یهر چ یاریب

 شد از خجالت!  دیسف

 دست دور کمر جغله انداخت :  وسفی
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 ! ارمیمن بلدم از دلش در ب نویغمت نباشه آق بابا! ا-

 ادی رو  زهایچ نیقراره ا  یآدم، نه به زنش... من موندم تو ک گهی به درخت م نویا-
 ! کنمیرو حرومت م رمیبه حالت ولت کنه بره... ش یوا  یعنی! ؟یریبگ

 شد!  زانیآو وسفی  افهیق

که بهم  یریاز ش یکه وسوسه بشه... بعدم مادر من چرا ه نیخو حداقل جلوش نگ-
به  شدمی آدم تر نم دادیم ر یبهم ش هیدا  هیاون گاوه   یاگه به جا  ؟ی ذاریم هیما   ینداد

 نظرتون؟ 

که راه    یدست به جارو شود خودش فلنگ را بست و با خنده ا  خواست مادرش تا
 پناه برد!  ییانداخته بود به دستشو

 

 * 

 

گذاشته   شی که نرگس خانم روبه رو  یزده به لباس خواب رونیاز حدقه ب یبا چشمان جغله
 ! کردی بود نگاه م

 کنم مامان نرگس؟  کاریمن چ نویا-

 نشانش داد!  یاز دربسته اتاق راحت بود لبخند  الش یکه خ نرگس

!... ییلباس ها  ن یبه پوشيدن چن یعادت کن دی !؟ با گهید یکه بپوش دمیمادر برات خر -
  زایچ ن یتا االن داشتم و دارم... مردا از ا  میاز قد  نایاز ا  یخودمون بمونه منم کل نیب

  یکه هر روز با کل وسف یمثل   ی... مخصوصا پسر شنیم  ری! چشم و دل سادی خوششون م
به   ی.... راستش مادر چند بار که اومدم سر وقتتون روسررهدختر ترگل ورگل سر و کار دا

  هیاز  ؟ی بالخره که چ یو سختته... ول  یکشیدونم خجالت م یسر خوابت برده بود... م
بره سراغ دوستاش   نکهیا  یاالن مثال به جا ی... اگه بهش برسگهید یشروع کن  دیبا  ییجا
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مادر قبول   یحرفم را جا  گم، ینم هررو به عنوان مادرشو نایتو بغل زنش باشه... ا دیبا
 کن... 

 

خانه که آمد، نرگس   یبه اهال  وسفی باز و بسته شدن در خانه و بعد سالم بلند  یصدا با
 . دیبرخواست و گونٔه جغله را بوس ش یاز سرجا 

 از دستم ناراحت نشو... خوام ی ترم من فقط صالحت رو مشرمنده دخ-

که به لبش بود از اتاق خارج شد و بالفاصله بعد از  ی را گفت و با همان لبخند نیا
دوستانه اش تا آن موقع شب وارد   یبشاش حاصل از دور هم ییبا رو وسفیخروجش  

 که پدر و مادرش بشنوند بلند گفت: یاتاق شد و طور

 نازنينم!سالم بر همسر -

 به سمت جغله رفت!  دیخندی م  زیر  زیرا گفت و در اتاق را بست و همانطور که ر نیا

 ؟ یچرا پکر ؟ی شد یچ-

باال   شدی قرمز رنگ را که چهار وجب هم نم یتور ری دست برد و دو بلند لباس حر جغله
 داد!  وسفی گرفت و نشان 

 آن به سرفه افتاد! دنی به محض د وسفی

 ؟ یدستت گرفت  هیچ نی باب الحوائج! ا ای-

 داد!  لشیتحو  یانداخت و اخم وسفی  یلباس را جلو   ریوصف ناپذ یچندش با

موقع   نیتا ا  یبر یمامانت داده که برا تو بپوشم که هم سر و گوشت نجنبه و هم پا نش-
 دوستانه! یدور هم

 باز ماند!  رتی از ح وسف ی  دهان
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پدر و مادر   نیواال ا  م؟یقع دارن که بچه دار هم نشبعد تو  دنیرا م زای چ نیا  یلیخدا وک-
 ها!؟  شهیم  زشونیچ هیما  

 تخت را برداشت.   یبالشت رو  اورد،ی طاقت ن جغله

 ! یکه کال مشکل دار ییتو  نیا  ست،ین زشون یچ چیاونا ه-

 را گفت و با بالشت به سمتش رفت!  نیا

 

 *** 

 

 دی که به گوش نرگس خانم رس نیو دادشان که با خنده همراه بود هم غیج یصدا 
 شکرت را در دلش گفت و در اتاقش را بست! ایزد و خدا  تی از سر رضا   یلبخند

 ! سوختی دلت هم به حال من م ی پسرت رو داشت یکه هوا  نقدریکاش ا-

  وسفی از مدل خود   قایکش دار دق یبود و با نفس ها  دهیتخت دراز کش یرسول رو  آقا
 ! کرد ی م  یابراز حسود

از دوست داشتنشان کم نشده    یسالها لحظه ا نی نثارش کرد، در تمام ا یلبخند  نرگس
عشق همسرش    یبه پسرش برا یبرابر اصل پسرش بود حت یمرد که کپ   نیبود و ا 

 ! کردی حسادت م

از کمدش برداشت و چراغ را خاموش   یلباس خواندی توجه به او که کتاب م یب نرگس
 رد! ک

 خونم؟ یدارم کتاب م ینیبیخانم نم یا-

و کتاب را از   دیتخت درست چفتش دراز کش یتا خواست آباژور را روشن کند زنش رو  
 آورد!  رونی دستش ب
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که نگاهش به نرگسش افتاد با آن نگاه عاشقانه  ن ی رسول آباژور را که روشن کرد و هم آقا
 !دیاش را آرام بوس  یشانیلبانش نشست و پ یرو  یاش، لبخند

 من...  ی برا ییخدا  یا  هیهد  نیتو مثل اسمت معطر تر -

 

 * 

 

 

تخت، خودش را رها کرد،   یرو  یچمدان ها را گوشه اتاق رها کرد و از شدت خستگ ری ام
 درون دستش نبود!  ی عنتل  لی طال اما هنوز ول کن آن مستط

 تخت انداخت!  یمانتوش را باز کرد و رو یبه دست دکمه ها  یهمانطور گوش طال

 چمدون ها رو کجا بذارم؟  نیآقا، ا -

 : دیکش  یقیناآشنا بود، نفس عم شیخانه هنوز برا  دیکارگر جد یکه صدا  ری ام

 تو اتاق بذار کنار بقيه چمدون ها!  ارشیب-

که در دستش بود وارد اتاق شد اما به   یبا دو چمدان گفت و یپسر کوکب چشم دیفرش
 شد!  خکوبیم   شیطال ناخواسته سرجا  دنیمحض د 

 خودش!  یبود برا  یچه لعبت یلعنت

زن  می بهتر است بگو ای به نامزدش  رهیکه خ دینه، او را د ای رفته  ندیسر چرخاند بب ری ام
 ! دادی، داشت قورتش م می است؛ نگاه که چه عرض کن شی ا غهیص

 ؟یکن یچشم چرون ای یکار کن  نجایا  یاومد -
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به طال   ی گرید  یآنکه نگاه اضافه   یداد و ب لشی تحو ید یبه خودش آمد و ببخش دیفرش
 از اتاق خارج شد!. عی کارش را انجام داد و سر  ندازدیب

 کرد؟  رونشیاون جغله بهتر بود، موندم چرا بانو ب اد،یخوشم نم دهیجد نی از ا-

 بود!  دشیو حساب جد   نستایاطرافش غرق در ا  یتوجه به اتفاق ها  یاما ب طال

 شودیدرس عبرت نم شی برا ی وقت آن اتفاق شوم لعنت  چیبود که طال ه دهیهم فهم ری ام
 !شودیکه نم

 

 

 * 

 

 نظر گرفت!  ری را ز  دیو از همان تراس فرش دیقهوه اش را نوش بانو

 جذاب!  یا  افهیبا ق  یکلیه  ی پسره 

  کی انداخت، همان که جواب رد به او داد و با   یاش م  یمیعشق قد ادیاو را   بیعج
 ازدواج کرد!  ییدخترک روستا 

 اش را نابود کرد و مجنونش کرد!  یکرد و زن و زندگ اهی که خودش روزگارش را س همان

از سر قبرش جمع   ییروستا  یکه جنازه اش را روز بعد از مردن آن دخترک پاپت همان
 کردند! 

 اش بود!  یکه تا آخر عمر داغش به دلش مانده بود و تنها حسرت زندگ همان

  خواست،یعذر جغله را م   لیدارد همان اوا  یا  افهی ابهت و ق نیچن دیدانست فرش  یم  اگر
 موجود نفله به درد نخور! ک یآخر!   آمدی او به چه دردش م
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 ماندنش نبود! یبرا  یل یدل گریهم که داده بود پس د  قرضش

 ی صندل یگذاشت و از رو  یو کاپ را درون نعلبک  دیجرعه از قهوه را نوش نیآخر
 برخواست... 

 آماده کند!  شیرا برا   ن یرا صدا کرد تا ماش دیجا فرشهمان  از 

 یسر و ته شود چشم یکردن آن باغ ب  زیتم الیخیقرار است ب نکهی ذوق زده از ا  دیفرش
 بانو رفت!  یمدل باال  نیگفت و به سراغ ماش

 کند!  یسوار یرکاب نی بتواند در چن دید ی خوابش هم نم در

 و دق بکنند!  نندیتا او را بب یدوستانش خال  یجا

 

 را به او داد.  ی شد و آدرس مغازه ا  نی سوار ماش بانو

  نی گفت و ماش یمادرش چشم  یها   دیبزند بر حسب تاک  یآنکه حرف اضافه ا یب دیفرش
 خارج کرد!  نگیرا از پارک

 

 

 

آمد را   یچند دست کت و شلوار را به تنش پوشاند و هر چه که خود بانو خوشش م  بانو
 انتخاب کرد! 

ه  و برازند پی خوشت دیبود راننده اش با  نیگران هم ا یکت و شلوارها  نیا  دی خر ی بهانه
 به نظر برسد! 

 .  کردینم  یمخالفت نی و کوچکتر دادی هم از خدا خواسته هر چه گفته بود انجام م دیفرش
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  ییگونه است، روحش هم خبر نداشت که چه نقشه ها نیبانو با همه ا  کردیفکر م او
 !  دهیکش شی برا

 

 

 

 ** 

 

قدم به آنجا   یحت دیمحقر جغله انگار پلمپ شده باشد، بانو اجازه نداد فرش ی خانه
 کسر شأن بود بخواهد او را آنجا جا بدهد!  شی بگذارد، برا

که خبر   چاره یآماده کند، زنک ب شیعمارت خودش را برا  یاز اتاق ها   یکی کوکب گفت  به
برداشت و خدا را   بکند، دست به دعا یچه کار خواهدی عمارت م  یافع  ینداشت بانو

 پسر جوانش را دارد!  یهمه هوا   ن یشکر کردکه بانو ا

 

چشمش باشد و   یدستور داده بود تمام مدت جلو  نکهیبه عمارت و ا  دیاز ورد فرش بعد
تر  گذاشته را نداشت و روز به روز کوتاه  یپوشيدگ گرید  شیحاضر به خدمت، لباس ها 

 ! شدیم

داد و   یاش که خساست به خرج م یلاش هم بر خالف اخالق قب  یپوست مراقبت
گرفت تا   ییبایشده بود آنقدر که وقت چند عمل ز  ش یها   تیرفت جزو اولو  یسمتش نم

 و جوان تر به نظر برسد!  باتر یز 

آن   ریفکرش را درگ ادی ز  کردی م یبود اما سع بی کوکب هم عج یبرا یکه حت ییزها یچ
دست و    یو حساب کندی م ینکند و فقط خوشحال بود بانو هم با او هم با پسرش مهربان

 دلباز است! 
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  یکرده و منتظر فرصت ری گ یگری و در عمارت د  یگری د  یجا  دیاما خبر نداشت دل فرش بانو
 تا به آنجا برود! ستی ا

صاحب  خانه  ینداشت که آقا  یخوشش آمده بود و کار ییاز آن دختر موطال  دیفرش
 اوست! 

 

 *** 

 

 

و با    کردی سفرش را رد م یعکس ها  خورد،ی تاب نشسته بود و قهوه اش را م یرو  طال
 را داشت!  گرشید کباری  یهر کدامشان هوس تجربه  دنید

و آن    دیجد  یو فرهنگ و رنگ و لعاب ها طی وارد آن مح یافسرده بود اما وقت لی اوا
 رفت!  ادشی از   زیزود همه چ یل یشد خ یهمه آزاد

 داشت!  یوجود خارج   یفلک زده ا  یرفته بود جغله ا ادشی که   نقدریا

 

از   یکار یبرا  ریام شود،ی م  کی که از پشت سر به او نزد  دیرا شن یکس   یقدم ها یصدا 
 پسرک جوان تازه وارد افتاد!  کی رفته بود، سرش را چرخاند و نگاهش به   رونیخانه ب

 برخواست  شیاز سر جا  د،یترس یکم

 نجا؟ یا  یاومد  یچطور ؟ی هست یتو ک-

 دو سطل رنگ را نشانش داد!  دیفرش

 ...دمیتراس رو رنگ کنم... من کارگر جد  ینرده ها  ارمی رو بانو گفتن ب نایا-
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 پس جغله کجاس؟  د؟یجد-

 داد.  لشیتحو  یلبخند  پسرک

 کرده!  رونش یچند ماه قبل خانم عذرش رو خواسته.... از عمارت ب نکهی_مثل ا 

 متعجب به او چشم دوخت.  طال

 نگفته؟  یز یکرده! اصال چرا به من چ رونشی چرا ب-

  شی دست و پا یحساس است، کم  یکارگر قبل یدانست طال تا آن اندازه رو یپسرک نم 
 را گم کرد! 

 دونم خانم راستش.... ی_نم

بود  دهیکه پوش یبه سراغ بانو برود اما بخاطر کفش قاب دار  قدم برداشت تا طال
 افتاد!  نیزم  یکنترلش را از دست داد و محکم رو 

  نیزم یدو ظرف رنگ را رها کرد و با سرعت به سمتش رفت و مقابلش رو  دیفرش
 نشست! 

 شد خانم؟ حالتون خوبه؟  یچ-

 

 . د یو نال دیکش شیبه قوزک پا یدست طال

 ! کنهیدرد م یلیخ-

خوش تراش   یبود گرفت و به ساق پا  دهیکه پوش ینگاهش را از دامن کوتاه پسرک
 را لمس کرد!  شی قوزک پا  ردیبگ  یآنکه اجازه ا  یو بعد ب  دیرس دشیسف

 ...نیا-

 طال به هوا رفت!  غیبا لمسش ج همزمان
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 ببرمتون داخل عمارت؟  نیخوا ی احتماال در رفته، م-

را تحمل کند سرش را به نشانه مثبت تکان داد و   یتوانست آن درد لعنت یکه نم طال
  شیکمر و پاها  ری دستانش را دراز کرد و دست ز   ردیبغلش را بگ ریآنکه ز  ی به جا دیفرش

 بلندش کرد!  نی زم یپر کاه از رو  نیانداخت و ع

 دهدیبه خودش اجازه م  ی چطور پسرک کارگر  دینیکه آنجا باشد و بب یخال ری ام  یجا
 زنش را لمس کند و در آغوش بکشد! نطوریا

 تخت خوابش گذاشت!  یرا آرام رو  طال

 زنگ بزنم به دکتر مخصوص خانم؟ -

 ! ختیداد و بالشتک تخت را محکم در آغوشش فشرد و اشک ر لش یتحو   یآره ا طال

که سرش آمده بود   ییبال  نیدردها را نداشت و ا  نی وقت تحمل کمتر  چیه یبچگ از 
 اش بود!  ی درد زندگ نیبزرگتر 

طال   یکه از بابت آمدن دکتر راحت شد نگاهش را در اتاق و عکس ها  الشیخ فرشيد
 چرخاند! وارید  یرو

بود و لباس   زانی تخت آو یجذاب تر بود مخصوصا همان که روبه رو  شیبرا  یکی از  یکی
 تنها پوشش بود!  یدو تکه ا  ریحر 

 ! دیر قورت داد و به سمت طال چرخدهانش را به زو  آب

 بود!  شی دار که باالتر از زانو یل یدامن پ کی تنه با  میتاپ کوتاه ن  کی

 نداشت! ییدختر جا  ن یبودن در ا  معذب

 خانه حسادت کرد!  یبه آقا  همانجا

 !شد ی مال او م  دیبود که با یدختر آنقدر جذاب و خواستن نیا



 زندی عشق پرسه م

214 
 

اش برداشت و به سراغ دکتر رفت   یدر که زده شد و دکتر آمد دست از چشم چران زنگ
 بدرقه اش کند. ریتا به سمت عمارت ام

 

 

 * 

 

 

 طال در رفته بود!  یدرست بود و پا  دیفرش حدس

 کرد و او هم خوب بلد بود چطور نازش را بکشد!  ری تمام غر غرش را سر ام و

مجبور   داد یکارخانه اش را سامان م دیگشته بود و با که تازه به سرکارش بر ییاز آنجا  اما
طال را داشته   یروز طال را تنها بگذارد و کوکب را مامور کرده بود تا هوا  شتریبود نصف ب

 باشد!

  یتوانست همزمان در آن دو عمارت کارها را سامان دهد، برا  یکه نم   چارهیآن ب اما
 روزها طال را به ساختمان بانو  نیهم

 

 رفت. یبه خانه خودش م ری آوردند و به محض برگشتن ام یم

وسط   نی اش را داشت، اما ا  یشگیروال هم یبود و زندگ  یعاد  زیاول همه چ  یروزها 
  یفرصت ناب را از دست بدهد و زودتر از کوکب و ب نیخواست ا  یبود که نم دیفرش

  نی آنکه خبر دار شود ا یب شد یکمک به طال داوطلب م یاو برا   یها حتیتوجه به نص
 بانوست!  نیب رهذ ریطال ز   یاش رو رهیخ یکمک ها و نگاه ها 
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 * 

 

 را نداشت!  یدور دور و خوشگذران یحوصله   گریآمد د رونیاز مغازه که ب   وسفی

حالش را گرفته   یشده بود که حساب بشینص یچانه زن حرفه ا  یها یتا از مشتر چند
 بودند... 

استارت    یشت و خواست به سمت آسانسور حرکت کند که صداگذا نگیرا در پارک نیماش
 توجه اش را جلب کرد!  ینیماش

 . شدیروشن نم نیماش  کردیهر چه تقال م  راننده

  یافتاد که دختر  ییشش آلبالو ست ی دو کینگاهش به  نگیرا برگرداند و در پارک سرش
 بود! ر ی به شدت با آن درگ

شود، برگشت و به سمت   هیقض  نیا  الیخیکمک گر انسان دوستش نتوانست ب  روح
 سمت راننده زد!   ی شهیبه ش یحرکت کرد، تقه ا   نیماش

 سرش را برگرداند!   دخترک

 گفت!  یی خدا ایتا چشمش به او افتاد  وسفی

و   یبا ابروان کمان یرانیا  لی دختر اص کی روزگار بود!  یها   یاز آن آهو وحش  المذهب
 ! یلخت پر کالغ  یو موها یمشک   یچشم و ابرو 

 !دی کش نی را پا شهیش

 ساختمون!  نی ! من تازه اومدم تو استمای بلد ن نایآدرس و ا   ن؟یداشت یبله کار-

 کرد.   یتک خنده ا  وسفی
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ساختمون   هی  نگیپارک یتو  نجاینه ا شن،ی مزاحم م  ابونیآدرس تو خ یخانم برا -
 ! یمسکون

 داد. لشی تحو یاخم  دخترک

 ه؟ ی! امرتون چیخب حاال هرچ-

 زد!  یضربه ا  نیکاپوت ماش یبا دست رو  وسفی

 کمکتون کنم؟  نیخوایمشکل داره؟ م-

 شد!  ادهیپ نی در را گشود و از ماش نشیماش یکالفه از خراب  دخترک

 گرفته!  شی االن که کار واجب دارم باز   یلعنت  نیا-

 را به سمتش گرفت!  نشیماش  چیسوئ یمعطل  یب وسفی

  هیمنم  ن یبه کارتون برس نی بر نمو یبا ماش نیایب م،یا ه یپس همسا  نیاگه تازه اومد -
 ميندازم!  نتون یبه ماش ینگاه

 تعجب نگاهش کرد!  تی با نها دخترک

با آژانس   تینداره نها  یمن مشکل  یبه من؟ برا  نی دیرو م نتون ینشناخته ماش دهیند-
 ! رمیم

 ! دیخند  وسفی

  م،یما طبقه چهارم هست د،ی تعارف نکن دی نداره بفرما یرادیا  ،یناسالمت میا  هیهمسا-
 هستم! ی احمد  وسفی

 

تعارف   یب  نباریو و ا  د یرنگش پر دیکه شماره را د نی اش زنگ خورد و هم  یگوش  دخترک
 او را گرفت.   چی داد و سوئ وسفیخودش را به  چیسوئ
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 ! کنمیوقت فراموش نم  چیلطفتون رو ه ن یا  نیمطمئن باش-

 که گوشه نشیداد و به ماش لشیتحو  یکنمی خواهش م وسفی

 یکه سع  نطوریقاب دارش هم  یپارک شده بود اشاره کرد، دخترک با کفش ها  نگیپارک
و    دیدو ن یو با دست آن را گرفته بود به سمت ماش  فتدیسرش ن یشالش از رو  کردی م

داد و   لشیتحو   یبگذرد بوق  وسف یخواست از کنار   یسوار شد، وقت ع ی را زد و سر ریدزدگ
 داد.!  لشیتحو  یکنیبا تکان دادن دست خواهش م وسف ی ردو ک  یتشکر

 

 دخترخوشش  کی چرا، بعد از مدت ها از  دروغ

 

 نبودند! یو عمل شدندینم  زانتی که آو ییدخترها نیبود، از ا  آمده

 ! ییای آر افهیبا ق یرانیا  لی دختر اص کی

 را باال زد!  نی رفت و کاپوت ماش  نیو به سمت ماش  دی کش یقیعم نفس

 .دیکشیبه رخش م  نیماش ن ی اش را با درست کردن ا  یمردانگ  دیبا

 

 ** 

که غرق فوتبال شده بود تخمه   نطوریلم داده بود و هم ون ی تلوز  یجلو  وسفیاز شام   بعد
را با   شی شکست، جغله تازه کارش در آشپرخانه تمام شده بود و داشت دست ها یم

 در آمد.  زنگ خانه به صدا کرد، ی حوله خشک م

 خانم نمازش تمام شده بود. نرگس

 مادر برو درو باز کن...  وسفی-
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 حساسه رفتن تو حمله... یشه جا  یمامان نم-

گذاشت و به  سمت    زیو حوله را به آو کندی قدم شد و گفت که او در را باز م شیپ جغله
 باز کرد.  یمعطل  یدر رفت و در را ب

 بود.  ستادهی ا  شی روبه رو یقد بلند و چشم و ابرو مشک یدختر

 ن؟ یداشت یکار  یسالم... با کس-

 به درون خانه انداخت.  ینگاه کنجکاو  دخترک

خواهرشون   دیکار داشتم... شما حتما با  وسفی با آقا  نجاست؟ یا ی احمد  یمنزل آقا -
 ن؟ یباش

خودش    یبه و  یود ولنکند، از حضور دخترک جا خورده ب  یتا خراب کار دی لب گز جغله
 ! اوردین

 ... کنمیجاست، االن صداشون م نی آره هم-

 

 جوابش را داد.  یزورک یداد و او با لبخند لشیتحو  یتشکر  دخترک

 سرش را بلند کرد و نگاهش کرد.   وسفیاش شد،  رهیو خ  ستادی ا  وسفی  یجلو جغله

 ؟ یشده؟ چرا ساکت ی زیچ ه؟یچ-

 اش گل کرده بود!«  یپسر مسخره باز  نی»باز ا 

 با ابرو به در اشاره کرد.  جغله

 دختره اومده دم در باهات کار داره!  هی-

 وقت شب؟  ن یا  هیکار داره؟ ک وسفی دختر که با  هی-

 دو به سمت مادرش برگشتند!  هر
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 ... خوشکل هم هست! هیدختر قد بلند چشم و ابرو مشک هیدونم مامان نرگس،   ینم-

 !؟ وسفیچه ربطش به باشه،  خوادیم  یوا؟ هر ک-

اش افتاد که دخترک چه   یدوزار وسفی پسرش به سراغ دخترک برود   یخواست به جا  تا
فوتبال   یضربه پنالت الیخیب یزد و حت  رجهیمادرش ش  یبه سو نیزم  یاست، از رو  یکس
 شد!

بر   یمن زود نجایا  نیدستش بوده برام آورده... شما باش نمیمادر من!؟ ماش یری کجا م-
 .گردمیم

 گشاده به سراغ دخترک رفت!  ییرا گفت و با رو  نیا

  نگیدر خانه را بست و به همراهش به پارک یبرعکس گفته اش نه تنها بر نگشت حت اما
 رفت! 

ناراحت بود که عروسش ناراحت شود، آخر   نیا  یبرا  شتریمادرش شور افتاده بود و ب دل
 گرفت!  یاو بود به دل م   یهم جا گرید یهر کس

افتاده بود،  اهیبه خانه برگشت، صورتش چند لک س وسفی گذشت تا بالخره  یعتسا   کی
  ادشی حرفش   دیرا بپرسد اما لک ها را که د ابش یغ لی نرگس به سراغش رفت که دل

 رفت! 

 شده مادر؟  یصورتت چ-

 خندان گفت :  یو با لب  دی به گونه اش کش یدست وسفی

نگو گند زده بودم، االن هم رفتم  یحرفه ا  کیمکان  هیبابا، مثال رفتم تو جو  یچیه-
 رو به باد ندم!  یخانوادگ یدرستش کردم که آبرو

 مگه؟   یکجا رفت-

 کرد! زی کانتر برداشت و دستانش را تم یاز رو  یدستمال وسفی
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نبود کمکش   یکس دمش ید  نگیتو پارک ده،یجد  هیدختره که اومد دم در، همسا  نیهم-
 بودم!  رشیاالن درگ  نیتا هم گهید یچی... هری  کنم منم خ

 . دیکش یاز سر آسودگ ینفس مادرش 

 .یبده مادر... خوب کرد  رتیخدا خ-

 

که طبق معمول با   یو دست س یدست و صورتش را شست و با همان صورت خ وسفی
  یتخت نشسته بود و با گوش  یپشت شلوارش خشکش کرده بود وارد اتاق شد، جغله رو 

تش را با شال دور گردن جغله خشک  به سمتش رفت و صور وسفی رفت،  یاش ور م
کارش سرش نق   نی ا  خاطروقت ب  چیبود او هم ه نجایکرد، عادت کرده بود و جالب ا 

 !زدینم

 آورد و کنارش نشست.  رونیرا از تنش ب شرتشی ت وسفی

 ؟ ی هست یکس امیشده؟ منتظر پ  یچ-

 کرد!  بشینص یطانیبعد لبخند ش 

 خوشکله؟  ه؟یبه من؟ طرف ک ید ی! لو نمه؟ی ! نکنه خبر طونیش-

 را در دستش فشرد.   یداد و گوش  لشیتحو یلبخند تلخ جغله

 آره خوشکله... -

 زد و به ذوق افتاد!  یبرق یاز خوشحال  وسفیناگاه چشمان   به

 ها!   یباقال یقاط یمرگ من؟ پس بالخره تو هم رفت-

   ه؟یچند سالشه اسمش چ ؟ی کجا باهاش آشنا شد حاال

 سرش مرتب کرد.  ی و شالش را ر جغله
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 ها!؟ مگه نه؟   هی گمونم تو هم خبرا -

 کش آمد!   وسفی لبان  یرو  لبخند

 ها!   شناسهیجنس جنس خودشو خوب م  گنی! راسته که مطونیش یا-

 شد.  رهیتخت خودش را انداخت و به سقف خ یرو بعد

اسمش آهوعه،   دونمیفقط م ستا،ین یقطع یچی ه  ش،یدید یکه دختره که شب نیهم-
 ... خوشم اومد ازش... مجردم که هیاتفاقا... دختر با معرفت  ادیبهش م

 ... هیدختر خوب گهی حسم م ی!؟ ولشهیم یچ  نمیبب گهید  هست،

 اش را لمس کرد.  یگوش جغله

 ! یاتو بردار نهیباز از دختر جماعت ک یپس تو هم بالخره تونست-

 پر رنگ تر شد.  وسفی  لبخند

  ییقراره چه اتفاق ها  ندهیتو آ نمیاومد، تا بب  رمی گ یلفنش رو که شب! شماره تینگ یبگ-
 به سرنوشت!  سپرمشیم گهی... دفتهیب

طال را نداشت و   یکه ناز و ادا   یغرق شد، دختر  شیبا یز  یآهو یا یرا گفت و در رو  نیا
بر وفق مرادش   زیشک نداشت اگر همه چ د،یرسیبرعکس او با جذبه و خونگرم به نظر م 

  شیآرام آرام پ دیفعال تا آن موقع با  د،یآی برود، پدر و مادرش هم از او خوششان م شیپ
 به آب بزند! گداریعجله کند و ب ال مثل ط خواستی رفت نم یم

 

 ! دیتخت د  یگرفت او را غرق خواب رو  تاشَوش که  ینگاه از گوش جغله

  نیزم یبرخواست، المپ را خاموش کرد و بالشت و ملحفه اش را برداشت و رو یآرام به
 .دیدراز کش
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لبش  یرو  ینیکرد و لبخند غمگ نی اش را باز کرد و مخاطبانش را باال و پا یگوش
و    ماندیم   کند، باز هم خودش یبا همه اشان خداحافظ شدیمجبور م ی نشست، به زود

 خودش! 

بود و داشت   هیاز بق  شتری ب یکی نی کوتاه بود، ا شهینداشته اش هم یها   یخوش عمر
 را نداشت!  اقتشی که متعلق به او نبود و ل  ییزها یبه داشتن چ کرد،ی بدعادتش م

  دیسرش نقش بست، با  یتو یگذاشت، فکر  نی زم یاش را بست و کنارش رو  یگوش
 نشود! تیتا اذ  کردی خودش راهش را باز م

 

 * 

 

 کرواتش را شل کرد و وارد عمارت بانو شد.  یاز سرکار که برگشت، گره   ری ام

کنار آن پسرک کارگر خونش   د ید نهیکند، او را که کنار شوم  دایتا طال را پ دیچرخ  نگاهش
 ! اوردی خودش ن یبه جوش آمد اما به رو

 ؟ یبهتر زم؟یعز  یچطور-

 اش جا خورده بود!  ییکهو یبرگشت ، از حضور   ریبه سمت ام کبارهیبه  طال

 اش را کامل به سمتش چرخاند. تنه

 طول بکشه!  شتریکارت ب کردمی من فکر م ؟ی چه زود اومد -

و کنارش    دیکه چند کتاب در دستش بود خم شد و طال را بوس دیتوجه به فرش یب ری ام
 مبل نشست.  یدسته   یرو

ببرمت دور دور...  یمدت تو خونه بود  هیکردم بخاطر تو، گفتم  لیامروز زودتر کارو تعط-
 !؟ یموافق
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 را لمس کرد. شی حلقه شده دور بازو یانگشتان مردانه  طال

چندتا کتاب برام آورده همون که تو   دیگل کرده، فرش میابخوناالن حس کت ی ممنون... ول-
 دوست دارم بخونمشون!  یلی... خکننیرو م غشیهمه تبل  نستایا

با زنش خلوت کرده بود   نگونهیا  نکهیبود که با ا دیپسرک فرش نی ! پس اسم ا دیفرش
 رفت!  یانداخت و به سراغ کارش نم ی نم ری سرش را به ز 

 گذاشت :  زیم  یازتو« را از دستان طال گرفت و رو  شی کتاب  »من پ ری ام

 ! کشهیهر جا عشقت م میاالن بر  ستم،ی کتاب ها رو فردا بخون که ن-

 اش را بچگانه کرد.  افهیق طال

 !نهیبب افهی و ق  ختیر ن یمنو با ا ینموخام، دوست ندارم کس-

 : دیکش یلپش را به آرام  ری ام

 عشقم چشه؟  ی  افهی مگه ق-

 فته اش اشاره کرد! گچ گر  یبه پا طال

 مسخره ام کنه!   یخوام کس ینم خوره،یبه کالسم نم یگچ آب کهیت  نیا-

کرد و    یدست شیاز خدا خواسته پ دیرا گفت و خم شد تا کتاب را بردارد که فرش نیا
 کتاب را به دستش داد.

 داد و مهربان نگاهش کرد!  لشیتحو  یتشکر طال

 دور نماند و دستش را مشت کرد!  ریکه از چشم ام ینگاه

کرد و طال را با آن پسرک   دی نثار فرش یبزند نگاه خصمانه ا  یآنکه حرف یو ب  برخواست
 تنها گذاشت! 
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از حضورش در آن عمارت   ی حس خوب  چیه کردی شر آن پسرک را از آن خانه کم م دیبا
 نداشت! 

 

 

 * 

 

 

 !ادیبره ازش خوشم نم نیپسره رو بخوا  نی عذر ا-

 صورتش برداشت.  یرا از رو  دشیماسک جد  بانو

 .!نمیبیدرش نم یراد ی ا چیکه عذرش رو بخوام؟ من ه ی دیرس جهینت  نیشده به ا  یچ-

 

 شد!  رهیگرفت و به بانو خ زیم  یمتعدد رو ینگاهش را از کرم پوست ها  ری ام

  چرخه، یچشماش م-

 لبش نقش بست.  ی رو یپوزخند بانو

 نداره!  یپسر مشکل  نی کرد اون دختره اس، مگرنه ا رونشیکنترل بشه و ب دیه با ک یاون-

 یرا م  زی همه چ یتا ته و تو  شهیاش برخاست، مثل هم یصندل ی کالفه از رو ری ام
 دانست! 

 ! نی، همونو برگردون خوامی من اونو م  ن؟یکرد  رونشیجغله چش بود که ب-

 اومد؟  یتو که ازش خوشت نم ؟ی شده دلتنگ اون شد یچ-



 زندی عشق پرسه م

225 
 

 به سمت بانو برداشت!  یقدم ری ام

حد و مرز ها براش مشخص بود   کرد،ی نگاه نم ای ح یوقت ب  چی، اون ه کردمی اشتباه م-
 !  کردینم  یچشم چرون نقدریو از همه مهمتر ا

 .  دیخند بانو

  نی؟ ا باشه یاونجور گهینگاهش به دختر د دی دختر چرا با  هیمن! آخه   یپسر ساده  -
 سمت خودش!    کشونهیجنس مخالفش رو م شهیمشکل طالست که هم

 .  کردی با دهان باز نگاهش م ری ام

 !  کردیحرفش را درک نم ی! اصال معندیفهم ینم

   ه؟یدختر؟ منظورتون چ-

 . دی تختش دراز کش یبرخواست و رو  بانو

سالها به خواست و التماس   نی کس و کار بود که در تموم ا  یدختر ب ه یجغله پسر نبود، -
 هیخونه به  نیا  دمیرس تیواقع  نی به ا گهینگهش داشتم، اما االن د نجایپدر بزرگش ا 

 جون!   یب یدختر بچه نفله   هیداره نه   اجی مرد احت

 هنگ کرده بود!  ری ام

دختر است   کی ار آز  یآن موجود ب کردی درصد هم گمان م کی امکان نداشت! اگر    اصال
 !  زدیافتاد و کتکش نم یبه جانش نم  یبود آنقدر به هر بهانه ا نیحداقلش ا 

   ن؟یگیم  نیچرا حاال دار  ن؟یچرا نگفت-

  لیبا سر و وضع پسرونه بزرگ شده حتما دل ی که از بچگ یبه گفتن نبود، کس یاز ین-
 نداره!   یبه من ربط یپاپت هی یخودشو داره، بعد هم زندگ

 برو نگاه کن!   شهیاش هم تو کشوعه... باورت نم شناسنامه
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 . دی اش را کش ره ی که بانو گفته بود رفت و دستگ ییبه سراغ کشو  یمعطل یب ری ام

 ! گفتی م راست

 

 چشمش بود، بازش کرد!  یجلد قرمز جلو  ی شناسنامه  کی

 ! اسمش

 ! یبود! ترانه محمد ترانه

 ! دیبه سمت بانو چرخ افهی همان ق با

 رون؟ یب نشیچرا دست شماست؟ مگه ننداخت  نیا-

 کرد. میصورتش تنظ ی ماسکش را رو  بانو

خودش هم خبر نداره   چارهیب خوره؟ یشناسنامه به چه دردش م نیپسرونه ا افهیبا اون ق-
پدر بزرگش بهم داده منم نگه داشتم... البته به دردم   نو یشناسنامه داره! ا یکه حت

دختره، اونو   نی ا الیخیدور!... االن هم مشکل تو طالس... ب شیبنداز  یتونیم  خورهینم
 نکنه... یدلبر  یناکس وهر کس  ی درستش کن که برا

 افتاد!  یبه آن پسرک لعنت ادشیدر دستش مشت شد و باز  شناسنامه

 ! خوردی ز خودش به هم مقلبش، حالش ا یگوشه   اما

سر پناه   یآنچنان ب ینداشت به خصوص آنکه بداند دختر یعادت به مظلوم کش او
 باشد!!

 

 

 *** 
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 *** 

جغله  یاش بود و اصال حواسش به حرف ها  یتخت غرق در گوش  ینشسته در رو وسفی
 نبود!

 و برخاست.  دیکش  یقینفس عم جغله

 گه؟ ید یمن به مامان نرگس بگم تو هم موافق-

 داد. لشیتحو   «یآنکه بداند  »هوم یب وسفی

 گه؟ یباشه د کنم،یم  یکار هیساعت رفت و آمد هم خودم  -

 هم جوابش با  »هوم« همراه بود!  باز 

نفس   دیصفحه د  یلحظه نگاهش به صفحه چتش افتاد و نام آهو را که باال   کی جغله
 شالش را مرتب کرد و از اتاق خارج شد!  د،یکش یقیعم

 

 منتظر جوابش شد! د،یشکم دراز کش یدستش گذاشت و رو ر یبالشت را ز  وسفی

  متیخودتون سر ق گهیهمون مارک رو برات بفرسته، د  کنمیم یاوک م ی باشه حله، با دا-
 !نی باهم به توافق برس

 کرد:  پی باز شد، تا  ششیگفت و ن  یولی ا  وسفی

 یی بالخره دا  ،یخودت هم باش شهیندارم، م ییفقط من چون آشنا -

 ! گهیقائله د یشتری شما احترام ب یبرا 

 .دیمبل نشسته بود، نسکافه اش را سرکش یکه رو  نطوریهم آهو

 کرد. پی تا شی لبخند برا با
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 ؟ ی ریبگ شتر یب فیتا تخف یخوا یمنو م-

 شد!  رهی اش خ یدراز کرد و به صفحه گوش زیم  یرا رو  شیاز جوابش پا  کنجکاو

 

و  هی آخه؟ شما وجودت رحمته... اومدنتون هم من باب آشنا  هیچه حرف  نینه بابا ا -
 ! نیشد ی خوشتون اومد و مشتر دیشا  نینیمغازه رو بب  نیا یب نکهیا

 برخاست.  شیو از سرجا  دیخند آهو

 !« زندی مخ هم م زی»پدر سوخته چه تم 

 ها!  نیتوقع گل و کادو نداشته باش یول ام،یباشه م-

 نکرد، دو دل بود!   ارسال  یول  نیخودتون گل سدی خواست بنو وسفی

جغله وارد اتاقش شد و   یاز حرف ها   یدر زدن و شاک  یاتاقش باز شد و مادرش ب در
 کرد!  شی خواست جواب آهو را بدهد، مادرش صدا  نکهیهمزمان با ا

دختر اون موقع بره سرکار؟ خب حوصله   دهیم یآخه چه معن ؟ی موافق  یچ یعنی  وسف،ی-
 خودت، بهتر هم هست!  شیببرش پ رهی اش سر م

 را بدهد. یبود جغله خواسته بود اوک ادشی توجه به حرف مادرش فقط   یب وسفی

دوست داره انجام بده،  ی هر چ نینداره، بذار  یرادیا  چیام از نظر من ه  یمن راض-
 ! نایشیزورگو م یمادرشوهرا   نیا هیشب نیبد  ریگ نی بخوا

 ارسال را لمس کرد!  یحواس دستش دکمه   یب و

اصال ساعت رفت   ؟ی از من حساس باش شتریب دیتو که با  ؟یکنیم ینجوریوا مادر؟ چرا ا -
 که!  ستیو اومدنتون با هم جور ن
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حوصله   یرا چنگ کرد و ب  شی که از ارسال آن چند کلمه استرس گرفته بود موها  وسفی 
 نگاه کرد!  به مادرش

  دیآخه؟ اون دوست داره منم از خدامه اون راحت باشه! ولش کن نیدار  کارشیمامان چ-
 رو!  یطفل

 در را باز کرد!  ره یو دستگ د،یکش ینفس حرص دار مادرش 

 مادر!   یبش مونیاون روز رو که پش  ارهیخدا ن-

اند از  مادرش را بد یحرف ها   لیآنکه دل یب وسفیرا گفت و از اتاق خارج شد و   نیا
 کرده باشد!  یرو ادهیدهد استرس گرفته بود که نکند ز  لشیکه قرار بود آهو تحو یجواب

 

 پسرک کرد!  نینثار ا یطونیخنده اش را مهار کرد و ش آهو

 ! رشایز  نیبعد نزن-

 کش آمد!  شتریلبخندش ب  وسفی

 بر منکر کننده اش لعنت... -

 لعنت... -

 تخت انداخت!   یرا رو  یگفت و گوش  یولی باز ا وسفی

 رفت!  یم شیبر وفق مرادش پ زیخوب که همه چ چقدر

 بود!  الیغرق در خ  یحساب  وسفیوارد اتاق که شد  جغله

 شد! رهیگذاشت و به صفحه اش خ زیم ی را رو اشی نشست و گوش یصندل  یرو

 مهم بود!«   یکس ی»کاش وجود او هم برا  

 رفت.  شیپ تی مال من که با موفق ؟ یتو هم منتظر جوابش هیچ-
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  انی صورتش نما یدر تک تک اجزا  یو نگاهش کرد، خوشحال دیچرخ وسفی سمت   به
 بود!

 ؟ ی ری بگ یاز ترانه خبر یخوا ینم گهید-

 کرد!   مانشی پش عیاز زبانش خارج شده بودکه سر  نی هوا ا یب

 تخت نشست.  یلبخندش محو شد و رو   وسفی

 شده؟  یمگه خبر-

 سرش را به نشانه  »نه« تکان داد! جغله

 ؟ ی دفعه اسمشو آورد  هیشده   یپس چ-

 را برگرداند!  ش ی داد و رو لشیتحو «یچی»ه  جغله

حرفم   یاالن هم پا  ی... حتستمی میزدم پاشم وا  یمن همون موقع گفتم اگه گند -
 ! رمیرو مشخص کن تا جلوشو بگ  فمیهستم، تا جلوتر نرفتم تکل

 د. اش را لمس کر  یگوش جغله

طرفش با قاب عکس زده بود تو   یبر یاون شب، نگران نباش... تا خواست فتادین یاتفاق-
 راحت راحت دستت هم بهش نخورده.... التیخ ،یسرت که از هوش رفت

شکرت« را گفت و   ایدوشش برداشته باشند  »خدا یاز رو  ینیانگار که بار سنگ  وسفی
 تخت خودش را رها کرد... یرو

 مدت...  نیپدرم در اومد ا  ،ی گفتیخب زودتر م-

 ! دینشن یرا آنقدر آرام گفت که او حت دیببخش جغله

بلند شده اش   یبه موها  ینگاه نهیرا برداشت در آ سشیکه به خواب رفت، کاله گ وسفی
 . دندیرس یانداخت! تا سرشانه اش م
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 به خودش انداخت!  ینگاه نهیگذاشت و در آ  زیم  یبرس شانه اشان کرد و برس را رو  با

دختر بودن خودش را   توانستی موها هم م نینداشت، با هم  یاز ین  سی به کاله گ گرید
 ثابت کند! 

  یگذشته پتو و بالشتش را برداشت و رو یبلند شد و مثل شبها د،یکش یقینفس عم 
 را انداخت... شی جا نیزم

  کرد،ی آهنگ پخش م یانداخت و نه حت  ینه عکس م گریاش خراب شده بود و د یگوش
  یکس یبود، برا یادی ز  شیهم برا  نی و تماس گرفتنش قابل استفاده بود و هم  امیفقط پ

را   ینشان دهد، کس یاش را به کس یتوانست خود واقع ینم یکه جز خودش که حت
 نداشت! 

پخش است در گوشش گذاشت و چشمانش را   در حال ی آهنگ نکهیا ال ی را با خ یهندزفر
 با بغض بست. 

 

 * 

 .شدی حالش بهتر م دید  یشاد م نقدریآدم ها را ا  نکهیخوب بود، ا دشیجد شغل

نفر   نیو آخر  آمدی شود، اول از همه م شتر یتا حقوقش ب شدیقدم م  شیپ یهر کار یبرا 
 ! شدی از تاالر خارج م

 ! زدی اشان زل م یو چقدر با حسرت به خوشبخت دیعرسو داماد د  چقدر

دار که  نی دامن چ کی و    یپف نیآست راهنی پ کی فرمش هم دوست داشت،  لباس
 .شدیبسته م یدیبند سف  شیپ ش یرو

 کاشت.  یبر صورتش م یح یمل  شیو آرا   کردیپنهان م  ید یهم با لچک سف شی موها
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عادت   زی به همه چاما طبق معمول که   کردیم   تشی اذ  یقاب دارش کم یها  کفش
 عادت کرد... زیبه آنها ن کرد،ی م

 

 

 

به در اتاق خورد   ی که تقه ا زدی را شانه م شی نشسته بود و موها یصندل  یاتاقش رو  در
 و نرگس خانم وارد اتاق شد. 

عاشق  وسفشی ! آخر امدی کوتاهش افتاد به مزاقش خوش ن یکه به موها  نگاهش
 بلند بود!  یموها 

 مادر؟ دلت اومد آخه؟  ی موهات رو چرا کوتاه کرد-

را پشت   شدی کوچک م یدم اسب کیرا که   شی برخواست و موها  ی صندل  یاز رو جغله
اش مرتب   یشانیپ یمتعلق به خودش بود را جلو  نباریکه ا   ییها یسرش بست و چتر 

 کرد! 

 بودم... ت ی کنم، مو خوره شده بودن اذ رییکم تغ هیدوست داشتم  -

 

 .دیکش ی قیفس عمن نرگس

 بودن!  فی... حیکرد یکم کمتر کوتاه م هیکاش حداقل  یدونم مادر، ول  ینم-

را به حال   شیاش موها  یبار است که در زندگ   ن ی! خبر نداشت اولکردی »کمتر کوتاه م 
 خودش رها کرده تا رشد کنند!«

 کوتاهش نکنم!  گهی د دمیبه جاش قول م ن،ی ببخشيد اگه ناراحت شد-
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خودته... تو ببخش من تند رفتم، اصال که   یمادر؟ مو  هیچه حرف نی خدا منو نبخشه! ا -
 ...یباشه... تو هم آدم وسفی طبق عالقه   زیهمه چ شهینم

 ممنونم مامان نرگس.-

 و نوازشش کرد.   دیبه سرش کش یخانم دست نرگس

 ؟ ی شینم تی اذ  ینیبیرو م وسفی روزها کمتر  نیا-

 برداشت.  زیم  یاش را از رو یگوش جغله

... من چت  میاش با تلفن در ارتباط هی... بقارتمیو م  برتمی... خودش منمیب یکمتر که نم-
 کردن باهاش رو دوست دارم. 

 گفت!«  یم یقشنگ ی»چه دروغ ها  

 داد:  لشیتحو ی خانم لبخند نرگس

رابطه   یبذاره رو  ری رفتنت و نبودنت تاث رونیب نی ا  دمیترسیخدا رو شکر مادر، همش م-
 راحت شد... الم یخ یگی م ینجوریاتون... حاال که ا

 برات درست کردم. یکه دوست داشت  ییهمون غذا رونیب ایب

 . دیآی م گرید قهیداد و گفت که تا چند دق لش یتحو  یکرد و چشم یتشکر جغله

 !دیافته بود خجالت کشکه به هم ب ییرفت، از خودش و دروغ ها  رونی اتاقش که ب از 

 او را نرسانده بود!  ایهم به دنبالش نرفته بود  کباری  یحت  وسفی

  بوردشیاش ک یدر گوش چارهی ب گشت،ی ماه قبل بر م کی به او به   امکشیپ نیآخر  یحت و
 گرفته بود!  یافسردگ یکسیهم از ب

را فقط جغله   نیگرم است و ا   گرید یسر پسرش جا   دید یخانم خوابش را هم نم نرگس
 داند!  یم
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 * 

 

در پله ها   شی قدم ها یبود، کفشش را درآورد تا صدا  کی که نگه داشت هوا تار سی سرو
و آرام در خانه را گشود، همه غرق در خواب بودند، با نوک پا خودش را به اتاق   چدینپ

را از    یا  قهیقغرق در خواب بود، چند د وسفی مشترکشان رساند و در را آرام گشود، 
لباس   عی آورد و تا خواب بود سر  رونی را از تنش ب توشنگاهش کرد و مان  رهیهمانجا خ

 عوض کرد.  یکی را در آن تار  شی ها

  دهی و سرش به بالشت نرس  دیدراز کش نیزم یرو تی از آن همه تکاپو و فعال خسته
 خوابش برد! 

 

 

  یحت وسفی  کرد،ی و صبحانه اش را آماده م شدی از خواب بلند م وسفی زودتر از  صبح
همراهش بود   یآن گوش ینشده بود چرا که تمام مدت حواسش پ ز ی ن شیمتوجه موها 
 از آهو!   یتماس ای و   امی و منتظر پ

را بکند و باشد، اما عادتش مثل عادت کردن   شیحضور جغله عادت کرده بود که کارها  به
 خانه بود!  اءیبه اش

 شوار و...و س  خچالی  تلوزيون،
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و    کردی تا دم در بدرقه اش م گشتندی صبحگاه بر م  یرو  ادهینرگس و آقا رسول از پ تا
 تا صبح روز بعد! دید  یرفت و او را نم یم  وسفی

شام نخورده   گشتیها بعد از سر کار، سرگرم آهو بود و قرارشان و تا به خانه بر م شب
 ! بردی خوابش م

 

 

 * 

 

 شودی که مجبورش کرده بودتا حالش خوب م ییانداخت، طال به طال  ینگاه کالفه ا  ری ام
 و آنطرفش نکنند!  طرفن یا  یدر عمارت بانو بمانند و ه

آماده کنند و هر روز بشاش تر از روز قبلش   شیبزرگ را گفته بود تا برا  یاز اتاق ها  یکی
 بود!

رفتارش   یرو  یکنترل چیبدتر بود که ه نیو ا   کردی اش م  وانهیطال داشت د یرفتارها 
 نداشت! 

 ! کردی تر مرا سخت  زیها همه چ  یآزاد نی داده بود و هم یروز اول به او آزاد  از 

و   گشودی آن پسرک لباس کوتاه و باز بپوشد اما هربار که زبان م ینداشت جلو  دوست
و   دهیو برچسب جانماز آب کش شدیبا مخالفت سر سخت او مواجهه م زدیم  یحرف
 !  دیچسب  یاش م یشانیبر پ یمیقد

رفت! پسرک کالش،   یجوره از رو نم چیبود که ه دیفرش ی  دهیدر یهمه بدتر نگاه ها  از 
 رفت!  یبار نم ریجوره ز  چیو ه  کردی زنش را م یخودش چشم چران یعلنا جلو 
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درست آن هنگام که داشت حالش از آن   کندیم   یکثافت دارد زندگ انی م کردی م  حس
 که افتاد ورق برگشت!  یبا اتفاق خورد،ی به هم م یزندگ

 

او را وادار کرد از آن عمارت    د،یرس یبه نظر م دهیرنگ پر یطال خوب نبود و حساب حال
 شوم دل بکند و با خودش به دکتر برود

 

در آخر لبخند به لبش   کردی ها را نگاه م شی آزما  جهی نشسته بود و نت شانیروبه رو  دکتر
گذاشت و دستانش را به هم قفل کرد و به دو جوان روبه   زش ی م یآمد و کاغذ ها را رو 

 شد!  ره یخ ش یرو

 ن؟ یچند وقته ازدواج کرد -

 ...شهیم  یکسالی-

 دستش نبود! زیچ چیه  خی بود که جواب داد، حسابش بهتر از طال بود که تار ری ام

مادر شدن رو دارن... اگه  ینداره و کامال آمادگ یمشکل  مبارک باشه، خداروشکر خانمتون-
 ! نیباش شونینظر ا  ر یتا ز  کنمیم  یپزشک زنان خوب براتون معرف هی  نیخواست

 کامال به گوش بود!   ریاما ام دی گوی بود که نتوانست بفهمد دکتر چه م حالی ب نقدریا  طال

 که مادرش طالست!  ی! آن هم پدر بچه اشدی پدر م داشت

 لبش نشست.  یرو  لبخند

 واقعا خانومم بارداره؟ -

 موضوعه...  نیو حالت تهوع هم بخاطر هم یحالی بله پسرجان، ضعف و ب-
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چشمانش را بسته بود و   یحال ی از ب یصندل  یکه رو یی طال د،یبه سمت طال چرخ ری ام
 گذرد!  یاطرافش چه م دیفهم ینم

 

 

 * 

 

  یبرا  ییغذا زی که دکتر از پره ی ستی وکب داد و خواست تا لرا به دست ک  شیدها یخر  ری ام
 شود و سر بسته گفت که طال باردار است!  تی رعا شیطال نوشته برا 

که هنوز اسمش در  زدیم ب یدر دلش دخترک را نه یگفت ول کی به ظاهر تبر  کوکب
 ! ابدی ثبت نشده قرار بود شکمش باال ب  ریام  یشناسنامه 

توانست طال را با آن دک و پز با شکم باال آمده و   ی قبوالند نم  یهر چه به خودش م اما
 !ندیورم کرده بب  یاندام

 آمد اال مادر شدن!  یم زیدخترک همه چ نیا به

 

  یجا  یاش کنار زد و آرام بوسه ا   یشانیپ یرا از رو  شیتخت خواباند موها   یرا که رو طال
 آن تارها کاشت! 

 بود قرار است پدر شود! دهیفهم یضعف رفته بود از وقت شی برا دلش

هر   یباشد و برا  خواستی او م  یسرش نبود، ول  یوقت پدر باال  چی ه یاز بچگ خودش
 دو نفرشان سنگ تمام بگذارد! 
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او در شکمش باشد، دلش  نیجن شدیشکم طال گذاشت، باورش نم یرو دست
  یطال را بوسه باران کند اما آنقدر حال طال بد بود و سرم باال یسر تا پا  خواستی م

 آرامشش را به هم بزند! امدیکه دلش ن خوردیچشم م   یسرش تو

اتاق خواب کودک را آماده   نی و مجلل تر نی رفت تا به دنبال به روزتر  یدر ذهنش م ری ام
 کند و طال غرق خواب روحش هم خبردار نبود قرار است مادر شود!

 

 * 

 

 ! دیکش  یقیتنها نفس عم یخبر باردار  دنیبعد از شن بانو

  کی فقط  زیهمه چ شی مثل طال برا یدانست آن بچه با وجود داشتن مادر یم خوب
 جهنم است! 

شود، چرا که طال از جنس خودش بود، او   یتوانست مادر خوب یوقت نم چیزن ه آن
   یگذاشت حت یم  تیو خودش را در اول  زیهمه چ  یوقت نتوانست مادر باشد و برا  چیه
 بچه اش!  یبرا 

 

کز کرده و در   یافتاد که گوشه ا   دیآمد نگاهش به فرش یم نی عمارت که پا  یپله ها از 
 خودش فرو رفته! 

  حیترج یلبش نشست، حقش بود تا او باشد که بانو را به آن دخترک پاپت  یرو  یپوزخند
 ندهد!

داد   لشیتحو یچشم  عیآماده کند، او هم سر  شیرا برا  نیکرد و خواست تا ماش شیصدا 
 رفت!  نیو به سراغ ماش
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  ادهیپ ن ی شود، به دنبالش از ماش ادهیبانو خواست تا او هم پ ستادند،یهتل که ا  یجلو
 به راه افتاد! عی مط یبرده   کی شد، چون  

 !شدندی خم م شیاز آن خود بانو بود و تمام آن ابهت جلو  هتل 

 به رخش بکشد و بفهمد چقدر با آن دخترک فرق دارد! بود تا ثروتش را  آورده

نداشت اما بانو   یزی اش چ ییبا یاش و ز  بندهیدخترک ندار، جز لباس تنش و اندام فر آن
 شت! دا  زیهمه چ

 خودش! با تمام امکانات!  یبود برا یاز اتاق ها که شد، خانه ا  یکی وارد 

 را عوض کرد و با چند برگه که در دستانش بود وارد سالن شد!  شیلباس ها  بانو

 .دیکشی انتظارش را م یدر گوشه ا  ستادهیا  دیفرش

 بزند! رونیبود از حدقه ب کی چشمانش نزد  دیرا که با آن لباس شب نازک د  بانو

 در چنته داشته باشد! یز یچ  نیآن زن چن کردی را هم نم فکرش

خودش را نشان   شتریپا انداخت تا ب ی ت و پا رونشس  شیروبه رو یصندل  یرو  بانو
 دهد!

 از طال کم ندارد!  یزی با کهولت سن چ یحت   ییبا یکه از ز  نیا

 . ندیبنش شیگذاشت و خواست تا رو به رو دیمقابل فرش  زیم  یها را رو  برگه

 نشست!  ی صندل  یرا به زور قورت داد و رو شی آب گلو دیفرش
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نگاهش به  یهواس لحظه ا  یاما ب  دیخواست تا برگه ها را بخواند و امضا کند، فرش بانو
آنکه بداند برگه را   یبه برگه، آنقدر هول کرده بود که ب یلباس کوتاه بانو بود و لحظه ا 

 امضا کرد! 

 کرده!  کی شر یاو را در کار دیبود که فهم نیا  شی ا یاوج هواس جمع  ققط

را داشت، شک   شیت که بانو حواسش به او بود و هوا چه بود مثل تمام آن مد هر
 .شودیم   بشینص یخوب زیهم چ   نبارینداشت ا 

بلندش   یلبش نشست، موها   یرو یرا که به سمت بانو گرفت، بانو لبخند مرموز  کاغذها
 باشد! دیکامال در چشم فرش زی گردنش کنار زد و به پشت فرستاد تا همه چ یرا از رو 

همه توجه ها را سمت خودش   شدی که باعث م یا تمام غرورطال بود ب ک یخودش   او
 بخواهد! 

 مبل برخاست.   یشد و کاغذ ها را برداشت و از رو  خم

 که برود!  تواندی که کارش تمام شده و م گفت

 *** 

 

و    دادیمغازه جا م نیتر یآورده بودند را در و  شی که تازه برا یل یداشت وسا وسفی
اش دست   یآهو کنار بگذارد، با لرزش گوش یرا برا  شیرژها  نیاز بهتر یکیحواسش بود  

 از آهو بود. یامیآورد، پ رون ی اش را ب یگوش بش یج یبرد و از تو

 را باز کرد.  امشیشد و پ  دمانشیچ الیخیبه لبش آمد، ب لبخند

  ی! برات واقعا متاسفم از امثال تو ؟ی! تو زن داشتیپست باش نقدریا  کردمی»فکر نم 
 لجن متنفرم!« 

 کرد!  خی همانجا   وسفی
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به   یاو به گوشش برسد اما او چرا نکته  یعروس  ی  هیبود که قض یبودند، عاد هیهمسا
 برده بود!؟  ادشی را از  یمهم  نیا

 نداشت، بالکش کرده بود!  ی ا  دهیچه که زنگ زد فا  هر

 جغله را گرفت و خواست تا آماده باشد.  یشماره  عیسر 

و آنچه در آن چند    دیلباسش را پوش  نیاز چه قرار است بهتر  هیآنکه بداند قض یب جغله
 کرد. اده یصورت دخترانه اش پ یگرفته بود رو  ادی ماه 

 برود. رونی خواسته بود تا با او ب وسفی از مدت ها  بعد

 راحت شود. الش ی ده بود تا خخوش را چک کر نهیداشت، و هزار بار در آ ذوق

نثارش کرد و گفت که   یلبخند  کردی که در عروسش تشعشع م یخوشحال از ذوق نرگس
 مواظب خودش باشد.

 بود!  دهیبا حال خوب ند نقدری ها بود او را ا  مدت

فرستاد و خواست   شی برا یام یپ وسفی در خانه بود، خواست وارد آسانسور شود که  دم
 طبقه سوم همان ساختمان برود! 

 و در زد. ستاد ی بفرستد هر چه خواسته بود انجام داد، پشت در ا شی برا  ییآنکه چرا یب

 یالک زده اش خيره بود که بعض یو به  ناخن ها  دی تپ یگنجشک تند تند م  نیع قلبش
 کج و کوله شده بودند!  شانیها

 ! خت یدلش ر دیند کرد و آهو را د خانه که گشوده شد سرش را که بل در

 محو شد!   لبخندش

 خودشو جا زده؟  وسفی زن  ی که جا  یپس تو همون پسره ا-

 از چه قرار است!   هیرفته نگاهش کرد، مانده بود قض وا
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 تو... ایجغله ب-

 تماما آشفته! یی آن هم با رو ستادهی که وسط خانه ا د یرا د وسفی کنار رفت و  آهو

  شدیبود، باورش نم یشاک  ییکذا   یآن خبرها دنیوارد خانه شد، آهو که هنوز از شن  آرام
 پسر باشد! کی  شی روبه رو فیموجود نح  نیا

خوندم باورش نشد، گفت تا خودش   هیقسم و آ ی من هر چ ،یجغله بگو بهش که پسر-
 !شهی باورش نم نهینب

 تا باورش بشه... اریمانتوت رو در ب 

 رفت!؟  یم   شیپ نطوریلب به دندان گرفت، چرا اوضاع داشت ا  جغله

 حرفش را ثابت کند!  وسفی که منتظر بود  ییسمت آهو برگشت، او به

 نمانده بود!  یباق ی زیچ  شیمانده بود و تا جهنم برا عاجز

 به حرف درآمد.  عی که آمد سمتش سر وسفی

 ارم؟ یب رونی رو ب رهنمیاتاق پ   هیتو  شهیم-

 شدم نامحرم؟  من یعنیجغله -

 ! کردی نگاهش داشت به آهو التماس م با

آنکه  یاشاره کرد و جغله ب شی که تا آن لحظه فقط سکوت کرده بود به اتاق روبه رو  آهو
 به سمت اتاق رفت. ندازدیب وسفی به  ینگاه

 

دلش نبود، استرس گرفته بود و با ترس طول و   یآهو بخواهد وارد اتاق شود دل تو  تا
 . کردیم   یعرض اتاق را ط

 شد!  رهیکه وارد اتاق شد در اتاق را پشت سرش بست و منتظر به جغله خ آهو
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 .ستادیبه سمتش برداشت و مقابلش ا  یقدم اوردی ب رونیلباسش را ب نکهیا  یبه جا جغله

نگو   وسفی وقت به  چیت؟ همن و خود نیراز بشه ب هی گمی که بهت م ینیا  شهیم-
 ! کنمیخواهش م

 

 

 *** 

 

 

 .ستادی حق به جانب مقابلش ا وسفی آمد و به محض خروجش  رونیاز اتاق ب آهو

ته   ده،ی سف دهیبچه سف نیهم  نی ! شناسنامه ام هم عستمیمن لجن و کثافت ن  یدید-
قالم گذاشت! بازم باورت   میبود که شب عروس میمن همون نامزد نامرد قبل   نیخالف سنگ

 ! یخودت بپرس شگاهیببرمت آرا  تونمیم شهینم

باز   یبه سمتش برداشت و به دکمه   یخنده اش گرفت، قدم وسفی ی جد یافه ی از ق آهو
 اش را بست!  ییباال  یدکمه  شیانداخت و خودش دست برد و برا   ینگاه راهنشیپ

 هنگ کرده بود!   وسفی  چارهیب

 ؟ یشدی ! نمیشد یم یعصبان  یمن بود  یحق بده تو هم جا -

 آهو انداخت!   یمبل فسفر یو خودش را رو  دیکش ینفس جاندار  وسفی

 دق نده!  ینجوریمنو ا گهی د زتیبه موال! تو رو چون عز دمیترس-

 کنارش نشست.  آهو

 ؟ یخنک بش ارم ی برات ب یخوریم ی زیچ ،یسرخ شد -
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 !دندیبسته شد و هر دو به سمت در چرخ یموقع در خانه به آرام همان

  یمدته سر و گوشش م هیگمونم رفت به قرارش برسه،   ؟ی خداحافظ یفسقل رفت؟ ب-
 جنبه!

 و به سمت آشپزخانه قدم برداشت. دی برخاست، لبش را گز آهو

  یول  رمای... شربت برات ممیکه تو کارش دخالت کن کنهیم کاریبه من و تو چه که چ-
 رو کرده!  یشگی اون مغازه هم ی ها  یدلم هوس بستن  رونیب میبعدش بر 

 . دیخبر جغله به سمت آهو چرخ یاز رفتن ب یشاک  وسفی

 آخه؟  هیچ یبستن م،یدی ما م یچشم، شما فقط بخواه... جونم بخوا  یبه رو-

 کرد.  بشینص  یا  وانهی و د  ختیر  وانیو آب پرتقال را درون ل  دیخند آهو

 

 * 

 

 زل زده بود.  شی نشسته بود، به روبه رو مکتین یکه رو نطوریهم جغله

 بود!؟  دهیبه خودش رس  نقدریا  یچه کس یبرا  آخر

بسته بود را پاک   صورتش نقش  یو هر آنچه رو   دی کش رونیب فشیاز ک یمرطوب  دستمال
 کرد.

  یخواست، ول یم  ستنیرا در آغوش گرفت، چقدر دلش گر  شیپاها  مکت ین یرو  نشسته
 نبود!  شی کدام از داشته ها چیحقش به ه ی وقت  ختیر  یاشک م  دیا باچر

 

 جا خورد! دیرا که با او ند وسفیخانه که برگشت، نرگس به استقبالش رفت، اما   به
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 کو مادر؟  وسفی پس -

 را در دستش فشرد. فشیک جغله

 ...ییاومد، رفت جا   شیبراش پ یکار-

 . دیمجبور باشد دروغ بگو  شتریرا گفت و رفت و نماند تا ب نیا

  ییخدا ا یاتاقش پناه برد و پشت در اتاقش نشست... نگاهش که به ساعت افتاد   به
 شده بود. رشیرا عوض کرد، د شی گفت و به سمت کمدش رفت و لباس ها

 

 * 

اش را به او   یبا ذوق خبر باردار ریکه ام ی طال کل عمارت را پر کرده بود، از لحظه ا غیج
 ! کردیم هیو گر  زدیم غی ج کسرهیگفته بود 

  دیا یناچار به دکترش متوسل شد تا ب دیا یتوانست از پس او بر ب ینم کردی هر چه م ری ام
 ! ردی آرام بگ یکند تا الاقل کم ق یتزر یو آرام بخش

 روشن کرد. یگاریاو هم به تراس رفت و س   که رفت دکتر

 !شدی طال و نخواستن آن بچه هنوز در گوشش منعکس م  یها غیج

بود، آرام کنارش نشست و   داریکه تمام شد به نزد طال برگشت، خواب و ب گارشیس
 را نوازش کرد!  شیمو 

کنارش   ر یبا حالت قهر با همان حال پشتش را به او کرد و مانع از نوازشش شد! ام طال
آنکه دست خودش باشد،   یکه به دماغ طال خورد ب نیهم ری ام  گاریس  یاما بو  د،یدراز کش

  نیزم یخارج شد و پشت در رو ییاز دستشو  یحال  ی! با همان باوردیباعث شد تا باال ب
 نشست.  



 زندی عشق پرسه م

246 
 

اش را   ین یب یتش برود، طال با دست دورش کرد و با نفرت جلو تا خواست به سم ری ام
 گرفت! 

 

 آورد و به حمام پناه برد. رونیرا ب راهنشی پ عیسر  کند،ی چرا او را رد م دیفهم ری ام

بود، خم شد و خواست بغلش کند اما طال با نفرت   نیزم یبرگشت طال هنوز رو یوقت
 نگاهش کرد، 

 . زدی خشم موج م یچشمانش هنوز رگه ها  در

  یدستانش بلندش کرد و رو یرا گرفت و رو   ش یکمر و پاها ریتوجه به نگاهش ز  یب
 تخت خواباندتش... 

 خواست کنارش دراز بکشد که طال به حرف آمد. دیکه پوش لباس

 ! ریخوام، برام فردا وقت دکتر بگ ینم نویمن ا-

 آن طفل معصوم را بکشد!؟  آمدی ش مدستش را مشت کرد، آخر چطور دل ری ام

 ! یمراقبت باردار  ی سقط، برا  ینوبت گرفتم، منتها نه برا-

 . دیبا خشم به سمتش چرخ طال

رو به   کلمیخوام ه ینم مهیوقت بچه نبوده، من تازه اول جون چیقرار ما ه  ریام نیبب-
  ینم باشه! موبال گرد شهیزنگوله برا خودم جور کنم که هم هیبه هم بزنم و  یچی خاطر ه

 !؟ نویا یفهم

  رم ی گیبراش هم پرستار م شه،ی درست م یفکر کن  یبا ورزش و هر چ مان یبعد زا  کلتیه-
 ه؟ یبهونه ات چ گهیکه وبال تو نباشه! د 

 ! زدی از شدت خشم نفس نفس م طال
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 بچه؟  ای من باشه  ای  دی! انتخابت با ریام ید یکه شن نیهم-

 گونه اش را لمس کرد و کنار گوشش زمزمه کرد:  ری ام

  ییجا هی یروز  هیباشه...  ادتی هم  نو یا ،یکه مادرش تو باش خوام ی رو م یمن بچه ا-
خط قرمز بزرگ   هی یسر بچه آورد  ییناخواسته بال  ای نکرده بفهمم خواسته  ییاگه خدا

 ! یبیب ی... اوکیدور من بکش دیبا

 با حرص پشتش را به او کرد.  طال

 ! ریام  یخودخواه یلیخ-

  تیرا نوازش کند اما طال دستش را با عصبان نشیدست دور شکمش انداخت تا جن ری ام
 کرد!  شتر یتمام پس زد و فاصله اش را با او ب

 شد. رهیو به سقف خ دیتخت خواب ی و طاق باز رو دیکش یقی نفس عم ری ام

 

 **** 

 

 *** 

 

اش را کنار گذاشت و    یچرخاند، آهو گوش  یم وانی هدف درون ل یرا ب  وهی آب م ین وسفی
 !کندیفکر م  یزیبه چه چ ش یروبه رو  پ یاش شد. کنجکاو بود بداند پسر خوشت رهیخ

 وسف؟ ی-

 سرش را بلند کرد و نگاهش کرد.   وسفی

 جان؟ -
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 ؟ یشده غرق فکر  یچ-

 صاف نشست.  یصندل  یو رو دیکش یق ینفس عم وسفی

 ...ستی ن یمهم زیچ-

 شده؟  ی! بگو چگهیلوس نشو د-

 نه؟  ای  دیسرش را بلند کرد، دو دل بود بگو   وسفی

 شد. مشیآخر تسل در

 کرده، خواسته باهاش برم!  ریاز دوستام بارش تو گمرک گ یکی-

 ن؟ یهم-

 حالت ممکن تکان داد.  نیرا به مظلوم تر سرش

 گذاشت.  زیم  یآب زرشکش را رو   وانیو ل  دیخند آهو

 ! ایه؟ خب برو و بفکر کردم چه خبر  یبغ کرد  نیهمچ-

 خودش را سرگرم کرد.  وانی ل یباز با ن وسفی

که دارم هزاربار هوامو    یمغازه ا  نی هم یبرا  ونمیبرم، بهش مد  دیرو که با  یرفتن-
  دیدونم شا یهفته، دو هفته؟ نم  هیدونم چقدر طول بکشه!  یخب نم یداشته... ول

 ! شتریب

 داره؟  یرادیبازم چه ا -

 شد. ری سر به ز   وسفی

 بگو؟  نویا  ه؟یمشکل چ  وسفی-

 .دیکش  یجانسوز  نفس
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 خب... شهیتنگ م  ایبعض یدلم برا -

 

 با چند لحظه مکس از خنده غش کرد.  آهو

که از اون خونواده   یدونیم ان؟ یباهات پاشن ب ا یبعض یبخدا، انتظار که ندار یا  ونهید-
 ستن؟ یهاش ن

... جدا از کارت تو  ستمین رت یغ یحد ب  یگله مرد!؟ در ا هی شینه بابا کجا ببرمت؟ پ-
  خواستمی ازت نم یزیچ نیو اونجا تنها هم بودم چن   یهم بود  کاریاگه ب  یشرکت... حت
 کنمینم یغلط چیباشه ه انی نباشه که خانواده در جر یاسمم رو کس ی... کال تا وقت

 تخت... الت یخ

 با لبخندش نگاهش کرد.  آهو

 ؟ ی تخس نشون ند نقدریات عوض بشه و ا  افهیبکنم که ق  تونمیم کاریخب، االن من چ-

 ! وسفی  قیهم نفس عم باز 

 مدلم...  نیهم امی... تا برم و ب یچیه-

 .د یاز ته دل خند آهو

 تحمل کنه! یشکل نیتمام مدت تو رو ا  دیدوستت که با چارهیب-

 از خداشم باشه اون...-

  ی  افهیبا همان ق وسفی و بعد نگاهش را به   دیاش را نوش  وهی از آبم یجرعه ا  آهو
 پوکرش داد. 

 ؟ یبری اون فسقل هم با خودت م  گمیم-

 نگاهش کرد. وسفی
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 گله مرد، اونو با خودم کجا ببرم؟  هیبرم وسط   خوامیم  گمی بابا م-

 !گهی د ن یخب همجنس  ست؟یمگه پسر ن-

 سرش را به نشانه نه تکان داد.  وسفی

 ... برمشی نم ییمدله جا  نیاش ا  افهی فعال تا ق-

 ش؟ یبریبعدا م  یعنیفعال؟  -

 نگاهش کرد. یبا کنجکاو  وسفی

که  نهیبرا هم ؟ی من شد الی خیب ید یپکش رو د کسیس  یشد؟ نکنه برو بازو یچ-
 ؟ یکن انتیدر نبود من با فسقل بهم خ یخوایم  ؟ی برم آبغوره نگرفت خوامیم

 شده بود...از شدت خنده سرخ  آهو

 کنم!  انتیتونم با اون به تو خ  یبخدا؟ آخه من بخوامم نم یا  ونهید-

 ؟ ی تون  یچرا نم-

 بند آمد.  کبارهیآهو به   ی خنده

تر و  وجب که از منم کوتاه   هیبه اون  افهی و ق سیو ف کلیه  نیخب... خب من تو رو با ا -
 ده؟ یم پرمگه عقل از سر  فروشم؟یم  کترهیکوچ

چانه اش گذاشت و به او   ریکافه گذاشت و دست ز  زیم  یباز آرنجش را رو  شیبا ن وسفی
 زل زد. 

کامال دست اول    گهیبودمت د دهیام!؟ اگه دو سال قبل د  یخوب سی من چقدر ک  یدید-
 تر بودم...

 داد. لشیتحو  یشعوریو ب دیلب گز  آهو

 .دیخند  وسفی
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  فتیذهن کث  ی... واقعا برازنمی سرم در مورد قلبم دارم حرف م  ریخ ؟ی شیمنحرف چرا م-
 متاسفم... برو شست و شوش بده درست بشه. 

داد و از خجالت سرخ شد و   لشیتحو  یزد و کوفت یضربه ا  شی به بازو فشیبا ک آهو
 اش از خنده غش کرد... افهیق دنیاز د  وسفی

 

 **** 

 

  دهیرا اتو زده بود و مرتب چ شی ارا مرتب کرد... لباس ه  وسفی خودش چمدان  جغله
 بود.

 دادی را هم از دست م دنشید  مهیبرود و همان نصفه و ن خواستیم   نکهیبود، ا  ناراحت
 . دادی عذابش م

 !کندی م  هیدارد گر دیافتاد فهم وسفی  راهنی پ یکه رو اشکش

اش پشت سرش    ییکهویبا حضور  وسفی خواست اشک را با پشت دستش پاک کند،  تا
 کرد.  رشیغافلگ

 ؟ یچطور مطور-

 زد...  ش یبه بازو  یضربه ا یمعطل  یو ب دیاز ترس باال پر  جغله

 و کنار گوشش لب زد..  دیخند  وسفی

 رو اجرا کنم... یعاطف یخداحافظ یبذار پرژه  -

پنهان کرد و   فش یگردن ظر ی هوا دستش را دور کمرش حلقه کرد و سرش را در گود  یب
 را کرد!  دیکه نبا یکار
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شوم بار    یرفت، آن اتفاق وحشتناک و حادثه   کبارهیلمس شدنش، نفس جغله به  با
 چشمانش رژه رفتند!  ی جلو گرید

را به شدت از خودش پس زد و با سرعت خودش را به حمام   وسفی و  دیکش یغیج
 رساند! 

 را باز کرد.  خی آب رفت و آب  ریش ری ... با لباس ز کردیاش نم یاری  نفسش

 خودش را آزاد کند...  توانستی کند... کاش م هیگر توانستی سخت بود... کاش م نفسش

 ...دیرس یبه گوشش نم وسفینرگس و   یحالش خراب بود که صدا  نقدریا

 ! دندیکوب یبه در م قهی حمام نشسته بود... چند دق  ی گوشه

که در تنش بود   یا  مهیصفه و ندر آن حال بود؟ برخاست... در حمام را با آن جان ن  چقدر
 رفت.  یاهیبود... چشمانش س شیرو  ینگران مادر و پسر جلو  ی  افهی باز کرد، ق

 !  دیبه صورتش کوب  یدست دیتا او را با آن حال زار د نرگس

 دفعه؟  هی  یشد یخدا منو مرگ بده، چ-

 ... اریب یزیچ ی برو حوله ا  وسفی

 با سرعت، حوله تن پوشش را آورد...  وسفی

 تخت خواباندنش.  یرو  آرام

 . امی ... لباس هاش رو عوض کن تا مارمیبراش آب قند م رمیمن م-

را   راهنشی پ یآورد... دکمه  رونیگفت و سارافون گشاد را از تن جغله ب یباشه ا  وسفی
... پوست تنش را که لمس کرد، حس  اوردیب رونی باز کرد و آرام بلندش کرد تا از تنش ب

 داشت! تنش ظرافت طال را داشت!  یبیعج
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انداخت... تاپش را    نیزم یگشادش را رو  راهنی آورد پ رونیب راهنی را که از پ دستانش
تخت خواباند اما به محض   یو آرام رو   دیکش رونی همانطور که در آغوشش بود از تنش ب

و پوست صورتش را آنطور  سشیخ یا بالشت گذاشت و موه یسرش را به رو  نکهیا
 ناغافل خشکش زد...  دیخودش د کی نزد

 تمام وجودش را در بر گرفت!  بیعج یحس

 که فقط با طال تجربه اش کرده بود!  بیعج یحس

 زد بچه!  خی نگفتم حوله بکن تنش؟   ؟ی کنه پسر؟ بهش زل زد کارتیخدا بگم چ  وسفی-

بخواهد   نکهی آمد و حوله را برداشت و تنش کرد اما قبل از ا  رون یاز حال خودش ب  وسفی
 باالتنه اش شد...  خی بندش را ببندد نگاهش م

 از بستن گره باز ماند...  دستانش

تخت    یعسل ی را رو وانیبه سراغش آمد او را کنار زد و ل  دید نگونهیکه او را ا مادرش 
  زهایچ یلین لحظه باز بود و خو حوله را که تا آ  دی کش ن ی گذاشت، خودش شلوارش را پا

و بندش   د یتخت کش یتن دخترک رو  یاز همه جا، آشکار کرده بود رو  جی گ وسفی  یرا برا 
 را بست... 

 لبش گرفت...  کی آب قند را نزد وانی و ل  دیکش شی را رو پتو

 .شهیبخور مادر... بخور حالت خوب م-

 

 رفت!  یبود در کتش نم دهیبود... اصال آنچه د جی گ وسفی

 .دیچرخ وسفی عاجز از به هوش آمدنش به سمت  سنرگ

... به  یزیچ  یزنگ بزن اورژانس ؟یسرت شوهرش ر یخ ؟ی سادیمجسمه اونجا وا  نیچرا ع-
 مگه؟   یسرش آورد یی... چه بالادیهوش نم
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 از جغله دکتر الزم بود!   شتریخودش هم خوب نبود، ب حال

 

 

 *** 

 

 ببرند. مارستانیکردند اگر حالش بدتر شد او را به ب دیجغله وصل کردند تأک  یرا برا  سرم

 دو مامور و پزشک اورژانس داد و در را پشت سرشان بست!  لیتحو  یتشکر وسفی

  شیکه آنطور آشکارا برا  یقت ی! چرا از حقدیترس  یاتاق مشترکشان نگاه کرد... چرا م به
 نشان داده شده بود آنگونه وحشت داشت! 

 بودند! یخواب لعنت کی ها فقط  نی ا  یهمه  شکا

تکان داد   ش یاز تاسف برا  یسر  دیرا که وسط سالن د وسفی در اتاق را باز کرد و  مادرش 
 و به سمتش رفت. 

 حال افتاد؟ بچه سالم سالم بود!   نیکه به ا وسفی   یکرد کارشیچ-

 به فکر فرو رفت!  وسفی

  یکه نگاه مادرش به آنها بود ادا  یکارش کرده بود مگر؟ فقط خواسته بود وقت چه
 ! نی! هماوردیدلتنگ را در ب یشوهرها 

 اش زنگ خورد. یبه مادرش بدهد که گوش یبود چه جواب  مانده 

شده بود و ممکن بود از پرواز جا   رشید یانداخت حساب یبود... به ساعت نگاه دینو-
 بماند! 
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 باشد!  افتهیاتش را  راه نج  انگار

 ؟ یار ی ساک منو ب شهیم  پوشمی... تا کفش مشهیم ری برم... پروازم د دیمامان من با -

 اد؟ ی دلت م ؟یبر  یول کن  ینجوریترانه رو هم  یخوایم-

 ول کنش نبود.  یگوش

بابا که از سرکار برگشت حواسش  یول رمی... من مستین یزیدکتر اورژانس گفت چ-
 .. اریهست... تو رو خدا برو ساکمو ب

 به حالت قهر از او رو برگرداند.  نرگس

 ... خودت برو...رمی من نم-

 جرأت پا گذاشتن در آن اتاق را داشت!  وسفیمگر   اما

باز و بسته شدن   یآن صدا یبه جا  ی به سراغ اتاقش برود ول وسفیمنتظر بود    نرگس
 گوشش خورد!  در خانه به

زده بود نگاه کرد! معلوم   بشیکه غ یوسفیزده به در بسته و   رونیاز حدقه ب  یچشمان با
 دختر و پسر چه به روزشان آمد که جن زده شده اند! نی نبود ا

 نداشت، محو شده بود!؟  یا  دهی را صدا کرد فا وسفی را که گشود و  در

 حتما خودش چشمشان زده!  کرد،ی اسپند دود م  دیبا

 فرستاد.  یخانه شد و به سراغ اسپند دود کن رفت و صلوات رد وا

 *** 
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که  یفکر کرده بود، از روز  زیکه به همه چ یهفته ا  کی گذشت،   یهفته از سفرش م  کی
 برده بود تا آن شب آخر! شگاه یجغله را به آرا

  یمشکل هورمون گریبود که د  دهیکه او د ییزها یدارد اما آن چ  یبود مشکل هورمون گفته
 نبود!

تا   کردی التماس م  ششیگشت و پ یکه دنبالش م  یمدت خودش بود، تمام آن مدت تمام 
 از او بدهد!  یآدرس

 !؟ کردیتمام آن مدت، تظاهر م یعنی

 بود! نطوریداشت او هم ادی تظاهر نبود! چرا که هر چه به  یول

 

 ؟ یجواب بد  یخوا یخودشو کشت نم  تیالو؟ بشر! گوش-

 تکان داد. یسر یگوش  الیخیانداخت و ب یگاهن دینو به

 خواست فکر کند!  یرا نداشت، فقط م یکس چیو ه زی چ چیه حوصله

  ری خونه اس؟! خ رکشیش نجای ا  کنهیندونه فکر م ی بکش، هر ک گاریس  رونی حداقل برو ب-
 اتاق؟!  ن یتو ا  یبچپ ایبا من؟  یسرت اومد 

 ! کنمایلهت م زنمی زر زر نکن اعصاب ندارم م نقدریا-

 اتاق را عوض کند...  یهوا  یبرخاست پنجره ها را باز کرد تا الاقل کم دینو

دچار کدام مادر   نباریبود که طال قالش گذاشته بود! معلوم نبود ا  یمثل همان وقت  حالش
 !ده یبختک به تخت خوابش چسب نیع نگونهیمرده شده که ا

خودش از اتاق خارج شد تا برود و به   شدینم بشیکه نص یجواب  از حالش و الیخیب
 اش برسد!  یبدبخت
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 افتاد!   شگریبه آرا ادشیلحظه    کی اما در تمام آن مدت   وسفی

با   یگذشته بود ول یلیبود، خ وی کارتش س میجن زده ها برخواست، شماره اش در س نیع
  ادیو عروسش را از  وسفی که او راه انداخته بود محال بود آن زن،  یآن جار و جنجال

 برده باشد! 

 را  دم گوشش چسباند. یتعلل شماره اش را گرفت و گوش یب

 

 

 *** 

 

 

از   یصورتش امتحان کرد، واقعا ارزش آن همه پول را داشت، لبخند ی کرم پودر را رو  بانو
 لبش نشست.  یرو  تی رضا

 

اش   ییبایجواهرنشانش ز  ی  نهیمرتب کرد و با آن گل س یکمکوتاه شده اش را  یموها 
 را دو چندان کرد...

بزند   شی باشد و صدا دیبه دنبال فرش گریآنکه د یآمد و ب نی و آهسته از پله ها پا خمار
 ! دی در چشمانش د  زی برانگ نیپله ها با آن برق تحس نی او را منتظر خود در پا

نشان دهد، بانو خوب  یتوانست خود ینم طال حالش خوب نبود و  گر یکه د  حاال
 کند. یو دلبر یبود طناز  دیمادربزرگ فرش  یبا آن سن که جا توانستی م
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را با او تجربه   ید یجد ی به عشق سابقش، داشت حس ها دیزن جز شباهت فرش نیا
نداشت و به عکس توجه اش را که به  یباک  چیپسرک ه  نیا  ی  دهی و از نگاه در کردی م

 ! بردی لذت م  دیدیخودش م

بر حرکاتش که روز به   یمخالفت  چیگذاشت در خلوت، آزادانه عمل کند و ه یم  یگاه یحت
 نداشت!  کردندی م  یشرو یروز پ

  یزیچ چیوقت از ه چیبود که ه دهیدر ییبا چشم ها  صی پسرک طماع و حر کی  دیفرش
 ! شدینم ریس

  یقد و باال  یرا پرورش داده و ندانسته برا  یبر نداشت چه موجود خرابمادرش خ  چارهیب
 رفت!  یقربان صدقه اش م  شیرعنا

  یبانو  نباری که چشم  پسرش، بعد از طال ا دیفهمینم  دیکشی هم طول م  گری صد سال د تا
لقمه    نیا  دیبس بزرگتر از دهانش برداشته و خبر ندارد شا  یبزرگ عمارت را گرفته! لقمه ا 

 کند و خفه اش کند! ر یگ شی در گلو یروز 

 

 *** 

 تخت طال گذاشت.  یپاکت لباس ها را رو  ری ام 

 سفارش دادم...  نیچه خوشکله! آنال نیبب-

 برنگشت که نگاهشان کند!  یحت طال

 آورد و مقابل صورتش گرفت.  رونی دست از لباس نوزاد را ب کی کنارش نشست و  ری ام

 براش... رهی دلت ضعف م ینیبب ن،یبب-

 پرت کرد. ن یزم یبا خشم لباس را گرفت و رو  طال

 بعد ذوق مادر شدنم رو بکنم؟  ستیکنم؟ اسمم هنوز تو شناسنامه ات هم ن وی ذوق چ-
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 .دیکش یقی نفس عم ری ام

 ...میعقد کن دهیاجازه م  ادیب ایبانو گفت بچه که به دن-

 ! رمی رو بگ ایدن یجشن عروس نیبرات بهتر  دمیم  قول

 لب طال نشست. یرو  یپوزخند

 مسخره عالم و آدم بشم؟   یخوا یسر سفره عقد؟ م نمیبغل بش یبا بچه تو -

 چپ نگات کنه با من طرفه!  یجرات نداره مسخره ات کنه... کس یکس-

... منتها فقط دائم  میاالنم زن و شوهر   نیما هم ست، یمشروع ن ریبچه که غ ن یاهم  بعد
 ...ستین

خود بچه رو! من   یبا بچه و نه حت ی... نه عروسینجوریا یخوام... نه زندگ یمن نم-
 هنوز خودم بچه ام! 

 را پشت گوشش فرستاد. شیبر لب موها  یبا لبخند  امير

 ... کنمیخودم بزرگتون م-

 م دستانش را پس زد. بار صد یبرا  

... حاال که من  هیهفت پشتم کاف ی... همون موقع که اجازه دادم هم برا ایمن ن  کی نزد-
چشمم   خوام یاصال نم یکنیطال... اتاقت هم جدا م  یندارم پس طال ب یارزش چ یبرات ه
 ! ادیبدم م زتیات و همه چ  افهی... فکر کن از قفتهیبهت ب

 و تنها مراعات حالش را بکند!  دینگو  یزیسکوت کرد، آنقدر دوستش داشت که چ ری ام

 توانست دندان روي جگرش بگذارد تا بالخره طال را رام خودش کند!  یم  او

 . برخاست
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و چهار ساعته هم برات    ستی پرستار ب هی... یصدام بزن  هیام، فقط کاف  یمن تو اتاق بغل-
 ...یکه کامال راحت باش رمی گیم

 اونور... رمیروزا م خوام،یستار نمپر-

اش   یخبر باردار دنیبا شن دیدختر دست بردار نبود! حاال که فرش نیو باز و باز... چرا ا باز 
 بود اما خودش ول کن ماجرا نبود!  دهیپا پس کش

 ! برمتیم یاونور، جز اونجا هر جا بخوا  یبر ستیالزم ن-

 . دیخودش کش  یملحفه را رو  طال

چند؟ بعد هم من هر جا دلم بخواد   لویطال و نظرش ک ،یخوایتو بچه ات رو فقط م-
 بچه!  ینداره بابا ی! به تو هم ربطرمیم

را با او   جهینت یو ب  یخودیب یدر آن اتاق بماند و بحث ها  شتریتوانست ب   ینم گرید
 ادامه دهد! 

مردانه   رت یجور داشت با غدختر بد  نیطال پناه برد، ا  یآمد و به اتاق کنار رونیاتاق ب از 
 ! کردی م یاش باز 

 

 * 

 

 چرخاند! ینشسته بود و سرش را در اطراف اتاق م یصندل  یرو

اش بود که آن تاالر را با دست رنج خودش به آن روز در آورده   یمی دوست صم حسام
نداشت و تمامش را با قرض و قوله و   یراثی و ارث و م یپارت چیه ر ی بود و بر عکس ام
 به آنجا رسانده بود!  ریام یالبته شراکت درصد 
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که فکر کند به دنبال   خواستی آمد پا در آن تاالر بگذارد، نم یم ش یکم پ یلیخ ری ام
 ! کردی م  زیوار   شیهر ماه خودش سودش را برا  شه،یاما حسام هم  دیآ یسهمش م

 چرمش نشست.  یصندل  یگذاشت و کنارش رو  شی قهوه را جلو  حسام

 من کو؟  ینیر یش ؟یقراره بابا بش دمیشن-

 سرم!   ریهنوز آقامون هم نشدم خ من

 گرفت. یرا به باز  زشی م  یخودکار رو  ری ام

 !ی دار شمیخوب پ ین یر یش هی اد،یب ایدن-

 نکنه حله!  نیفقط مراقب باشه زنت، کار سنگ اد،یکه م ایدن-

 توهه...  یبچه   یناسالمت

 . دیکش یپوف ری ام

بزند! البته اجازه   دیو سف  اهی گذاشت دست به س یداشت، مگر طال را م یانی دل شا چه
 زد! یخودش نم دادیهم م

 بود و ذهنش مشغول آن بود!  یگر ی د زیچ  مشکلش

 گذاشت.  شیروبه رو زیم  یتازه واردها را رو  ستیل  حسام

 ... ییزبر و زرنگن خدا  یل یدو نفرشون خ یکی رو تازه آوردم،   نایا-

 نگاهش کرد.  رهیخ ری ام

 ! نجایا  امیب شمی کاراته پا نم نیبخاطر هم ؟ ید یچرا حاال به من نشون م-

 گذاشت.   شی رو یرا جلو ستیو ل دی خند حسام

به  دباشهیبا یکیسرم اومد   ییبال هی گهی... دو روز دیکمیسرم شر   ریبابا بداخالق، خ-
 سرو سامون بده!   زیهمه چ
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 انداخت!  زی م ینثارش کرد و خودکار را رو  « یی»برو بابا   ری ام

  یاسم ی بگذارد، نگاهش رو  زی م یو رو  ردیرا بگ ستیلحظه که خواست ل  کی فقط  اما
 آشنا مکث کرد! 

 

 

 * 

 

از همه کار    شتریقسم بخورم ب تونمیم ه،یخوب و زرنگ یلیاس... دختر خ زهیاون دختر ر-
 و سرش تو الک خودشه!  کنهیم

ها را با کمک چند نفر   یو صندل  زیشده بود، داشت م رهیاز پشت درخت ها به او خ ری ام
 ! کردی مرتب م  گرید

 تا آسمان فرق کرده بود!  نیبود زم دهیکه تمام آن سالها د یزی ظاهر دخترانه با آن چ نیا

و دفترچه، فکر کنم دلم به حالش سوخت که    یکارت مل ی نداشت، حت یمدرک چیه-
 ...زنهیمظلوم م یلیش کردم... خاستخدام 

 زد.  گارشیبه س یپک ری ام

 خوابه؟ ی جا م نی شب رو هم-

 :  دی خند حسام

 ختر تنها!د هیبخوابه؟ اونم  نجایا  دیچرا با-

 :دیبه سمتش چرخ ری ام

 ؟ یآدرس خونه اش رو دار-
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 سرش را تکان داد.   حسام

 چشمت رو گرفته؟  ا ی  ش یشناسیدر موردش؟ م یشده، کنجکاو شد  یحاال چ-

 .دیکش ی م  نی را پا یاش را به او داد که خم شده بود و روکش صندل رهینگاه خ ری ام

 »امان از دست سرنوشت!«  

 

 

 

 

 

 

راننده داد و در آن  لی تحو  یشد، تشکر ادهیکه نگه داشت، جغله از اتوبوس پ سی سرو
 چند طبقه شد! یمجتمع مسکون  کی کرد و وارد  یرا ط انیایهوا خ  شی گرگ و م

 نشسته بود،  نشیدر ماش ابانی خ یآن سو ری ام

 ها! تمام آن سال  تی و مظلوم یبود، با همان آرام خودش

دست و   ری نداشت و سرش به کار خودش گرم بود، همان که ز  یبه کار کس یکه کار همان
  یتا آسمان فرق کرده بود ول نیو کبود شده بود و دم نزده بود!ظاهرش زم  اهیس  شیپا

 شک نداشت که خودش است!  »ترانه«! 

پرت کرد و با سرعت   نیزم یرو   ن یماش شهیرا از ش گارش یس  یخاموش شده  لتریف ری ام
 تمام از آنجا دور شد.
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 **** 

 

به   ادشی آنکه ترانه بداند و  ی که ب یگذشت، چند هفته ا   یم وسفی هفته از نبود   چند
از او به مسافرت رفته و در   یخداحافظ یب کردی م الیخ فتدیآخر ب یاتفاق آن لحظه  
 تماس را هم نگرفته بود!   کی  یتمام آن مدت حت

توانست از  یبه آنها فکر نکند و تا آنجا که م کردی م  یکه با آهو رفته و سع کرد ی م فکر
که عذاب   دیبگو  یرفت تا مجبور باشد دروغ کمتر ینرگس طفره  م ی ها چیسوال پ

 شود!  رشیگربانگ یوجدان کمتر

 

را   وسفیحال بود و فقط دلش تخت خواب   یشد خسته و ب اده یکه پ سی سرو از 
 ! خواستیم

مانده   یل یخانه که شد سکوت محض همه جا حکم فرما بود، هنوز به اذان صبح خ وارد 
بست و با همان چشمان خمار   یشوند، در خانه را به آرام داریبود که نرگس و آقا رسول ب

آورد   رونیه را از سرش بگذاشت مقنع یصندل یرا رو  فشیاز خوابش در اتاق را باز کرد، ک
مانتو را   نکهیحوصله ا گریمانتواش را باز کرد، د یگذاشت... دکمه ها  ی دسته صندل یو رو 

  ی نداشت، در نور کم فروغ چراغ خواب با همان حال خودش را رو اوردی ب رونیاز تنش ب
 به خواب رفت.  دهی تخت انداخت و سرش به بالشت نرس

 

 

 * 
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به خانه  ریدانست که د  ی، ساعت از ده گذشته بود، م انداخت یبه ساعت نگاه نرگس
تکه استخوان   کی رفت و   یاز حال م  کردیبه غذا را نم یاگر همان نوک زن یآمده ول

 !شدی م  یخشک و خال

تخت خواب دو   ی جفتشان رو دنیبزند اما با د شی باز کرد تا صدا  یاتاقش را به آرام  در
چگونه او را در آغوش گرفته و هر دو غرق در خواب هستند   وسفی کهن یاتاق و ا  ینفره  

 شوکه شد! 

 برگشته بود!  وسفی

آمدنش پر سر و صدا بود، به خودش که آمد در را   شهیبدهد! معموال هم یآنکه خبر یب
 بود! یهفت پشتش کاف  یخواست معذبشان کند همان بار قبل برا ی بست، نم یبه آرام

 

 نشد؟  داریشد؟ ب یچ-

 گذاشت.  شیرا جلو  ییچا وان یکنار رسول نشست و ل  یصندل  یرو

 جفتشون خوابن! -

 .دی رسول باال پر  یابرو 

 سر و صدا!  یاومده؟ چه ب  وسفیمگه  -

 نگفته!  یزیچ  نیهم  یحتما نصفه شب اومده، برا-

 : دیاش را نوش ییاز چا  یجرعه ا رسول

 هم هستن!   آزاد تر ینجوریا  شون،یعقد کنن برن سر خونه و زندگ میبگ ه،ینظرت چ-

 ن؟ یچیپ یمن نسخه م یبرا  نیدار یباز زن و شوهر-
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 برگشتند!  وسفی دو به سمت  هر

 ؟ یاومد  یمادر! ک   یشد داریب-

 صورتش را با حوله خشک کرد و کنار مادرش نشست.  وسفی

االن بگم فعال   نیشما... در مورد نسخه اتون هم هم ن یساعت چهار بود، خواب بود-
  نینگ یزیفعال چ  کنمیمستقل شدن رو ندارم... ترانه هم نداره... پس خواهش م  یآمادگ

 تا به وقتش...

 متعجب نگاهش کرد!   نرگس

 

 ! نیکرد ی م یخودتون با هم زندگ میما بگ نکهیمادر؟ خوبه قبل از ا  ی ندار ویچ یآمادگ-

 از نان سنگگ را در دهانش گذاشت. یلقمه ا   وسفی

 ! کردی اون با االن فرق م هیقض-

 ؟ ی وا چه فرق-

بچه دهنش   نینبود ا  ادمیهم راحتتره...   المونی باشن خ شمونیخانم اصرار نکن، پ -
 !ده یم  ریش یهنوز بو 

 .دیخند  وسفی

خودمون هم بمونه   نیب شه،یجا تموم م  نیهم هی آ قربون پدر گرامم برم من... پس قض-
 ... ن ینگ یزیبه ترانه چ

 موافقت هر دو نفرشان.  یعنیدادند  لش یکه تحو   یسکوت

که خواست از اتاقش خارج   نی را عوض کرد و هم  شی از خواب برخاست، لباس ها ترانه
 را خفه کرد!  غشیشد و ج نهیبه س نهیس   وسفی شود به محض باز کردن در با 
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 . دیهوا لپش را کش  یو ب دیخند  وسفی

 ؟ یچطور مطور-

 داد.  لشیتحو ی لپش گذاشت و اخم  یدست رو  ترانه

 ؟ یاومد  یک  اد،ینکن دردم م-

 کوچول موچولو!  ؟ی اوخ-

 

 بلند گفت:  یو با صدا دیدستش را کش وسفیبا همان اخم از کنارش بگذرد که  خواست

 آوردم...  ییزا یخانمم چه چ یبرا نیبب ایب-

 !دیخندی م  زیر  زیر وسفی  شی نداشت به جا دهیگرفت فا  شگونشیهر چه ن ترانه

 تخت گذاشت و درش را گشود.  یاتاق را باز گذاشت تا آزادتر باشد، بعد ساکش را رو  در

 ! یا  روزهی ف یمانتو کی و شال و    یتاپ ودامن دخترانه و روسر چند

  لشیتحو یها در اصل متعلق به آهوست تشکر خشک و خال  نیدانست ا یکه م ترانه
 نگذاشت!  وسفی که برود که  داد و خواست

 نگاهش کرد!  متعجب

 ه؟ یچ-

 ! گهی بپوشش د-

 در آمد.  شاخش

 منه؟  یمگه برا -

 .دیخند  وسفی
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ـ! سا - ـَ  فنچه!  نیعمه امم ا   زینه پ

 شد و آرام دم گوشش گفت :   کتریبه او نزد  ترانه

 ست؟ یآهو ن یمگه برا -

 . دیخند  وسفی

رو داره که فقط اندازه   ندرالیحکم لنگه کفش س نای تو و اون مثل همه؟ ا   زیآخه عاقل سا-
 ...شهیخودت م ی

هر دو را   زانی آو یهم بود!. با لب و لوچه ا یلباس ها نگاه کرد، دامن کوتاه و تاپ بند به
 برداشت و نشانش داد!

 رو هم بپوشم؟  نایا  یانتظار دار-

 تاپ اشاره کرد!  به

 !؟ نویمخصوصا ا-

 که  یاپ را گرفت و با چشمکت  وسفی

 !یاسفنج  یبا دو گردال دیکش  رونیساک ب  یتنه رنگ تن از تو مین  کیداد   لشیتحو 

 چیه گه ی زن شدن! د یمرد چجور  گریهمه باز   نی ا  ی... پ فکر کردزمی راهکاره عز نایا-
 وجود نداره شک نکن...  یتیمحدود 

 با حرص لب به دندان گرفت و هر دو را درون ساک انداخت.  ترانه

 رو بپوشم... مسخره!  نا یتا ا نیبش-

 

 اش را لوچ کرد!  افهیق

 ؟ یقلب منو بشکن ادیدلت م-
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 سرش مرتب کرد.   یشالش را رو  ترانه

 بسه! برو به قرارت برس حتما آهو منتظرته!  یلوس باز -

 ته اش افتاد! نداش سیکوتاه و گ یتازه نگاهش به موها  وسفی

 شدن!؟  یموهات چ-

بلند شده   یو با تعجب به موها  د یخواست ترانه مانعش شود شالش را از سرش کش تا
 انداخت!   یاش نگاه

 بود!  دهیخر بود که در تمام آن مدت آن همه نشانه را ند چه

 نگذاشت!  وسفی  ردیخواست شال را بگ ترانه

 ! هیخودت قشنگتر از اون قبل یمو -

 نکن!  تی .. اذ بده من شالو.-

 عروسمو!؟  یکنیم  تیشده مادر؟ چرا اذ  یچ-

 داد و به شالش اشاره کرد!  لشیتحو   یسالم ترانه

 بهم شالو مامان نرگس!  دهینم-

خونه اعمال   یرو تو یسر کردن شال و روسر تیآقا من شوهرشم.. از االن به بعد ممنوع-
 ! کنمیم

 ! یماچم کن یجلو مامان و بابام بپر  نهیمجازاتت ا یکن  یچیدستورم سرپ از 

 به خنده افتاده بود!  وسفی ی بچه باز  نیو نرگس از ا   شدیم  دیاز حرص سرخ و سف ترانه

 آمد ناچار دست به دامن مادرش شد. یاو بر نم کلیکه از پس ه ترانه

 : دی خند نرگس
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  شوهرته! نامحرم هم که تو  یناسالمت ست،یمعقول ن ری بگم من، خواسته اش غ یچ-
 ... راحت باش دخترم...میخونه ندار

 از خدا خواسته تاپ و دامن را باال گرفت و نشان مادرش داد!   وسفی

مردم اغفالم    ی! اگه برم دخترها دهیگوش نم گمیم  یبپوشه برام هرچ نویمامان، بگو ا -
 قبول کنه!؟   تیمسئول خواد یم  یک ؟یاگه اونا برام بدترش رو بپوشن چ ؟یکنن چ

 

... آسه آسه... شهینکن... روش نم تی دخترم رو اذ نیهم ا   نقدریپر رو نشو بچه! ا گهید-
 ! ای رو سر نکنه برو سجده شکر ب  یفعال همون روسر

با  کنمیقول بده سر نکنه، مگرنه به جون خودم مجبورش م دیشما با یمامان جلو -
 لباس تو خونه بگرده!...  نیهم

 د و اتاق را ترک کرد! دا لشیتحو  یو امان از جوان دی خند نرگس

  خواستیعدد ترانه که دلش م کی و   دیباری م  ش یاز سرتاپا  طنتی که ش یوسفی  ماند
 ! اوردیرا در ن شهیعاشق پ  یشوهرها یادا  نقدریرا با دستانش خفه کند که ا وسفی

 

خودش را کنترل کرد تا به قول   یبود، ول یخواستن شیحرص دارش چقدر برا  ی  افهیق
 خودش نپرد و ماچش نکند!

 برسد!  خواستیتا به آنچه م کردی م  یط دیرا با یسخت یلیخ راه

 

 * 
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دست برد و از   عیاش افتاد سر   ینگاهش که به روسر ندیکه خواست سر سفره بنش ترانه
 و با چشم به صورتش اشاره کرد و مجبورش کرد که اعتراض نکند!  دیسرش کش

   د؛یکشی گشت و خجالت م  یم یبار بود بدون کاله و روسر نیبود، اول ذبمع

 تا آزاد تر باشد.  کردند ی را آرام کرد، نگاهش نم الشینگاه دو مرد خانه خ اما

 !دادی خودش را وفق م طی شرا نی با ا د یبا  یبود ول سخت

 

 

 

 * 

 

 ! دیکه از چرت بعد از ظهرش برخاست هر چه گشت ترانه را ند وسفی

 کردنش رفته باشد!  تی نکند به خاطر شال و اذ دیترس

گفت که    کردیاتاق خارج شد و به دنبالش گشت، اما نرگس که داشت شام را آماده م از 
 سر کار رفته! 

 انجام دهد!؟  دیرا با  یدانست کجاست و چه کار ینم  یکه حت یسرکار

 

شب گذشته بود و دلش شور    مهی! ساعت از نامدیآخر شب هر چه که منتظرش ماند ن تا
 ! زدیم

بارش   نیاول  ای  دیآ یم ر یموقع د   نیتا ا  شهی توانست از مادرش هم بپرسد هم ینم
 است! 
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زد و   رجهیتخت ش یباز و بسته شدن در، رو یصدا   دنیسه صبح بود که با شن ساعت
 اب نشان داد.خودش را غرق خو

  رونیآنکه نگاهش کند مقنعه اش را از سرش کند و لباسش را ب یوارد اتاق شد و ب  ترانه
 عوض کرد تا مثل شب قبل چروک نشود. یآورد و با لباس راحت 

 !دیکنارش نخواب وسفیدر کمال تعجب  یسمت تخت آمد ول به

 !دیاو دراز کش  درست پشت به در و صد البته نیزم ی و پتو را برداشت و رو بالشت

 .دیآرام چرخ یک یدر آن تار  وسفی

 به فکر فرو رفت.  دیرا که د تشی وضع آن

بود کور    یگری د زیچون سرگرم چ وسفی همان جا بود و  شیتمام آن چند ماه جا  یعنی
 ! دی د یبود و نم

 بود! یات ی مهم و ح یمسئله   ک یخودش   نیا کرد،ی درستش م دیبا

 

 *** 

 

 

 تخت بود! یکه ترانه از خواب برخاست چون روز قبل رو  صبح

 جا انداخته بود!   نی زم یبود رو  ادشیکرد، خوب   تعجب

 باز ماند!  رتیبلند شود که نگاهش به چهار چوب بدون در افتاد! دهانش از ح خواست

 نشد!  بشیهم نص  یروسر کی  یسر کند اما حت  یشال ای  یسمت کمد رفت تا روسر به

 نداشت!  ! کار خودش بود شک وسفی  وسف،ی  وسف،ی
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 فرار کرده بود!  می بهتر است بگو ا یتا به سراغش برود اما نبود! رفته بود سرکار!   برخاست

 نشست. زیم را نثار مادرش کرد و کنارش پشت  ریبه خ صبح

 درو برداشته؟  وسفیمامان نرگس  -

 سرش را تکان داد!  دید  یکه صبحانه اش تمام شده بود و داشت تدارک ناهار را م نرگس

! رنگش  دهیازش گرفت... لوالش صدا م یلیاسرائ یبن رادی ا یواال تا صبح بلند شد، ه-
آورد   رون ی آخر از لوال ب گهی د  یچی!؟ ههیباد کرده، اونجاش اونجور  نجاشیاس... ا   رهیت

و   ار یاول اونو بساز بعد ب نیهم من و باباش گفت یهر چ ره،یبگ  دی در جد هیرفت 
 عوضش کن گوش نداد که نداد! 

سر دارد؛ فقط   ر یز  شی برا یدی جد  یزد، معلوم نبود چه نقشه  چشیبه ساندو  یگاز  ترانه
 خدا رحم کند! 

 

 

 * 

زمين دراز بکشد تا خم   یرا که عوض کرد و خواست رو  شی سرکار که برگشت، لباس ها از 
 در بود!؟  یرا پهن کند، نگاهش به در باز افتاد! درست روبه رو شیشد جا

 بد موقع اش!   یارهایدلش گفت با آن و  ی تو  یوسفی از   امان

 به سمت تخت رفت. د یکه کش یرا صاف کرد و با پوف قامتش

لبخند   دنش یبه محض دراز کش وسفیو   دیو پشت به او دراز کش  وسفی فاصله از  با
 انجام شده بود!   تی لبش نقش بست، پروژه اش با موفق  یرو یا ثانهیخب
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 * 

 

اش   یشانی پ یرا از رو  شی ها ی چتر یکه در آغوشش غرق در خواب بود به آرام نطوریهم
 دختر!  نی بود بودن در کنار ا  ی کنار زد، حس خوب

  نیهم نتوانسته بود او را به ا کباریطال هم   یداشت که حت شی را برا یآرامش آغوشش
 آرامش برساند! 

 بالشت انداخت و خودش را به خواب زد.  یسرش  را رو عی که خورد سر یتکان

شاخش در  دیبه خودش د دهی را آنطور چسب وسف ی را که باز کرد و  شیچشم ها  ترانه
 آمد! 

ته را با او  آهو او را در آغوش گرفته، هر چه که نبود چند هفته گذش الی نداشت با خ حتم
 رفته بود! شیکرده بود و معلوم نبود تا کجاها با او پ یسپر

 تخت هولش داد. یرا به زور از دورش آزاد کرد و به آن سو  وسف ی  یو پا   دست

 ! ردیعشقش در آغوش بگ  یرا به هوا یکه هر ننه قمر  شودی نم ای ح یب پسرک

ش گرفت، در همان  افتاد حرص  یخال ی که به کشو ادشیبه سراغ شالش برود   خواست
 کرد. شی نثار بازو یخواب مشت محکم 

 آخه؟  یچکار به شال من دار شعور،یب-

 

 تخت نشست و نگاهش کرد. یگشاده برخاست و رو   یبا لب وسفی

 ...یا یتر به نظر ب یعیطب  خوامیم-

 به خودش اشاره کرد. ترانه
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 ن؟ یتر از ا  یعیطب گهید-

 ... یشیکامال نچرال م  یمامان رو بپوش  هیاگه اون لباس خواب هد-

  ی رفت و با قهقهه ا رجهیتخت ش  یببرد خودش از رو ورشی ترانه خواست به سمتش  تا
 که به راه انداخته بود از اتاق خواب فرار کرد! 

 تخته را کم داشت!  کی انگار واقعا   پسره 

 

 

 **** 

 

 

 قدم شد. ش یپ دیخر یبرابود و در خانه مانده بود، پس  جمعه

  یها  دی خر ی حاو  کی را در دستش جابه جا کرد و پالست از یو پ اریگوجه و خ  کی پالست
در بسته شود در  نکهیداد، وارد آسانسور شد، اما قبل از ا گرشیرا به دست د یسوپر

که   نی وارد آسانسور شد اما هم زدیکه نفس نفس م نطوریمجدد باز شد و آهو هم
 . ددر خشکش ز  انهی خورد در م  وسفی چشمش به 

 ؟ ی اومد یک-

 داد و اشاره کرد تا کنار برود تا در بسته شود. لشیتحو یتک خنده ا  وسفی

 وارد آسانسور شد. آهو

 !؟ دمیسوال پرس-

 درون دستش نگاهي انداخت. ی دها یبه خر  وسفی



 زندی عشق پرسه م

276 
 

 !شهی م یدو روز -

 د، دو روز بود آمده بود و به سراغش نرفته بود! شاخ آهو در آم  گرید

 ؟ ی زنگ نزد  هیبعد  یدو روزه اومد -

 کرد!  یلحنش را جد یکم وسفی

اس ام اس ام   هیاون چند هفته!؟ گمونم در حد   ی دو روز و نه حت نی ! نه ایتو هم نزد -
 برات نبودم! 

جا   شتریش ببا محل ندادنش و زنگ نزدنش خودش را دل  خواستیوا مانده بود! م  آهو
 یخی حد   نی را تا ا وسفی عکس دارد و  یا  جهیافکارش نت یکند خبر نداشت تمام

 !کندی م

 !یزدی زنگ م  شهیخب... تو هم-

 لبش نشست.  یرو  یلبخند تلخ  وسفی

 و درش باز شد. دیرس خواست یکه م یبه طبقه ا  آسانسور

 راحت... التی... خزنمینم گهید-

 را گفت و از آسانسور خارج شد!  نیا

  ینگاهش، تمام تنش را م یرفتارش حت  ی! سردخت یفرو ر یحرفش هر  نیآهو با ا  قلب
 لرزاند! 

 کند!  زتریخودش راعز  تواندی ها م  یمحل یکرده بودکه فکر کرده بود با آن ب  یتیخر چه

 

 

 *** 
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  یتنه ا  میآورد و با ن رونیرا همانجا ب راهنشیآشپزخانه گذاشت، پ   ز یم  یرا رو دهایخر
 تخت رها کرد.  یبرهنه وارد اتاق خواب شد و خودش را رو

 در انتظارش است!  یاش گذاشت، خودش هم مانده بود چه سرنوشت یشانیبر پ دست

 

شد ، در حمام را نگاه کرد،   زیخ  میتخت ن  یشر شر آب به گوشش خورد، آرام از رو یصدا 
 کامل بسته نشده بود!

 

به در انداخت،   ییاش سامان دهد، آرام برخاست، نگاه گذرا  یتوانست به کنجکاو  ینم
نماز جمعه رفته بودند  یسکوت مطلق در خانه حکم فرما بود و پدرش و نرگس برا 

 .یمصل

به داخل حمام   ینگاه که از بابت آنها راحت شد، آرام در حمام را باز کرد و  الشیخ
 انداخت ! 

 کند! یزنش چشم چران یداشت برا  یاشکال چه

را   زیهمه چ یکوته فکر  کیرا از دست ندهد و با  ارشیخودش را کنترل کرد تا اخت چقدر
 بر باد ندهد! 

را فقط در ذهنش ثبت کند   ندیبی کرد تمام آنچه م یدهانش را به زور قورت دادو سع آب
 نجام ندهد! ا یگر ید  یو غلط اضاف

پا به سمت   یبا پاشنه   نطوریدر را رها کرد و با سرعت و هم وسفیکه بسته شد   آب
 را برداشت و از اتاق خارج شد!  راهنشی تخت رفت، پ

 

 *** 
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استفاده را کرده بود سرش را با حوله تن پوش خشک   تی بودن خانه نها یکه از خال ترانه
 ! دیبرداشت پوش  یکرد و از کمد لباس

به سمت آشپزخانه رفت   کرد،ی انداخته بود و خشکشان م شی موها یرو  یکوچک ی  حوله
  دیو مشغول درست کردن ساالد د  زیرا پشت م وسف ی که  ن یبنوشد اما هم یآب وانی تا ل
 برد!  شیرا تا مرز سکته پ چارهیکه ب دیکش یبنفش غیج

 ! زنهیم غی! آخه مرد هم ج؟ی دیجن که ند ؟ی د ی! چرا آدمو مرگ مغمبریپ ای-

کرد تا آرام باشد، خدا را شکر کرد که لباسش   ی قلبش گذاشت و سع  یدست رو  ترانه
 ! ختیر ی به هم م زیمناسب بود مگرنه همه چ

 ؟ ی اومد یک-

 .دیخند  وسفی

  ستی خونه ن یکس دمیاومدم... د ستیوقت ن یلی!؟ خپرسنیم نو یچه امروز همه ا -
 خودم دست به کار شدم...

 بود او حمام است؟  دهینفهم یعنی

و گوجه    اریکه نگاهش به ابعاد خ نینشست اما هم یصندل  یو رو   دیکش یراحت نفس
 افتاد وا رفت! 

 تو ظرف!  یانداخت هیها چ  کریپغول  نیباشه... ا ک یکوچ کی کوچ د ی با یراز یساالد ش-

 تعلل ظرف را به سمتش هول داد. یب وسفی

گرم   یلیخ رونیب ام،یب رمی دوش بگ هیقربون دستت، خودت زحمتش رو بکش من برم  -
 بود..

 نثارش کرد!  یاخم ترانه
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 دست نزن! یستی.... خب بلد نیکنیزحمت آدمو چند برابر م-

 برخاست و به حمام اتاق مشترکشان پناه برد!.  یصندل یاز خدا خواسته از رو   وسفی

  یآورد و برا  رونیلباسش را ب ع ی ... سر دیرس یهنوز عطر تنش در حمام به مشام م یلعنت
آب سرد پناه برد، خواست شامپو را به سرش بمالد که نگاهش   ریاز افکارش به ز  یخالص
 بود!  نزا یآو  یدخترانه افتاد که شسته شده بود و از جا رخت زی چ کیبه 

به در حمام   یکه ترانه داده بود را حضم کند، تقه ا  ی حجم از سوت ن ی خواست اصال ا تا
 خورد...

 ... من چندتا لباسم جا مونده لباس تنته بردارم؟  وسفی-

 کرد... یو سرش را کف مال دی را کش یپالستيک یپرده   عی سر   وسفی

 ...شورمی... دارم کله امو م دمی تو پرده رو کش ایب-

 یحواسش بود چطور با هول سوت یچشم  ریز  وسفیوارد حمام شد و    عیسر  ترانه
 وحشتناک را برداشت...

آخ و دادش به   وسفی نه  ایکه نگاهش به آن افتاده  ندیرا بب وسفیکه برگشت تا  نیهم
 هوا رفت. 

 یلیخ  میمارک ها نخر  نی از ا  گهیشامپو... کورم کرده رفته... د نی ا  سوزهیچه م یآ-
 مزخرفه...

 آمد!  رونیو از حمام ب دیکش یداد و نفس راحت لشیتحو   یباشه ا ترانه

در کنار   یالمصب چقدر سخت بود زندگ د،یکش یهم به محض رفتنش نفس راحت  وسفی
که   یو وانمود کن ینده یخودش سوت یجلو دیدختر است اما با یدانست یکه م یدختر

 پسر است! 
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 *** 

 

 داوطلب شد تا ترانه را به سرکارش برساند.  وسفی بار  نی اول یبرا 

اما   ندازدیبه محل کارش ب یبود تعارف کند که نگاه شیاز خدا ستادیتاالر که ا  یجلو
 ترانه انگار نه انگار! 

تا رژش    دیرا مرتب کرد و لبش را به هم مال شی کوچک جلو مقنعه و موها نهیدر آ  فقط
شد   ادهیپ نی از ماش  یخشک و خال یتشکرلبش آمد با   یکه رو  یمرتب شود و با لبخند

 و به سمت تاالر حرکت کرد! 

او خودش را خوشکل کند و لبخند   یبود برا دهیند کباریماتش برده بود!    نطوریهم  وسفی
رفت،  یو به دنبالش م  شدیم   ادهی پ نیبزند! زورش گرفت اگر دست خودش بود از ماش

 .  کردیم  تی عا ر دیترانه با   یکه جلو  ییها   تیامان از محدود   یول

نابش   یش یراست به سمت مغازه اش حرکت کرد تا چند قلم لوازم آرا کی و  دیکش یپوف
 را بردارد! 

و به   دیجد یشی و نگاه خندانش را به لوازم آرا دیچ  زیم  یهمه را رو یسرخوش با
 خصوص همان رژ مخصوص که مدت ها قبل چشم ترانه را گرفته بود داد.

 ! شدی المصب مگر بسته م شی ن نیا

 

  یبشود از خانه خارج شد و جلو  سیسوار سرو  نکه یانداخت، قبل از ا یساعت نگاه به
 شود!  دایتاالر منتظرش ماند تا سر و کله اش پ

خنده اشان تا به گوش    یشدند و صدا  از تاالر خارج   گری با چند دختر و پسر د ترانه
 اش را فعال کرد!  یخورد رادار حس وسفی
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و   دیپلک یدور و برش م  ادیز  شدیمحسوب نم یعدد  وسفیاز پسرها که نسبت به   یکی
 گذاشت!   یسربه سرش م

  یکه بهانه ا ف یاما ح کردی م  یکیرفت دهنش را با آسفالت   یتوانست م یاگر م یعنی
 !رفتی ترانه لو م یدستش نبود و جلو 

بوق گذاشت و تمام حواس آن جمع را به سمت   یدستش را رو  یهر کار نامربوط یجا به
 خودش کشاند. 

در انتظارش   یعاقبت خوش چی شود ه ادهیپ نیدانست اگر از ماش یهم خوب م  خودش
 تواند مشتش را کنترل کند! یو نم  ستین

 ز خوابش زده و به دنبالش آمده، ا  وسفی شدی که باورش نم ترانه

 

 رفت. وسفی  نیکرد و به سمت ماش یاز جمع خداحافظ  عیسر 

 !دی که شد با تعجب به سمتش چرخ سوار

 دنبالم!؟  یچرا تو اومد -

  یبود که آن سو  یداد و تمام حواسش به آن پسرک لشیتحو یمصنوع یلبخند   وسفی
 آنها شده بود.  خ یتاالر م یو جلو   ابانیخ

 ! رتمیغ یکارها رو بکنم که نگن ب یمجبورم بعض ؟ی شناسیرو نمتو مامان -

هم   یآوردتم! کس یم سی سرو  ایدنبالم   یاومد  یتو م  ایمدت    نیمن بهشون گفتم تو ا -
خودمه و   یقسمت از زندگ  هی نجای... ایایب ی نبود از خوابت بزن یاز یشک نکرده... ن

 واردش بشه!   یا  گهیکس د  خوامینم

 بود و او از قافله عقب مانده بود!  یی! انگار واقعا خبرهاشدی داشت جالب م نه
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... من مامورم معذور... البته  یوجود منو تحمل کن   دیبه بعد با نی شرمنده اتم... از ا گهید-
 سرکار!   یروز بر ،یداره، کارتو عوض کن یراه هیفقط  

 خت. تاالر اندا  یو جلو  ابانیخ یبه آنسو  یینگاه گذرا ترانه

 ...ادیخوشم م نجایمن از ا-

 ! دیباال پر  وسفی  یابرو 

 که بر و بر بهم زل بزنن! اد ی خوشم م نجایا  یها از آدم  یبهتره بگ-

 با دهان باز به سمتش برگشت!  ترانه

 ! دیگو یخودش چرت و پرت م یچه مرگش شده که برا   وسفینبود   معلوم

 واقعا باورت شده من زنتم؟ -

 صورتش زد.  یجلو یبشکن

 تو نقشت فرو نرو! ادیداداش من همون فسقلم! االن فقط خودمم و خودت... ز -

 شک نکنه!  یکنم که کس یساز   یعاد  دیرو با  ز یکال همه چ نهیمن عادتم هم-

 ! میفقط خودمو و خودت یوقت ؟یک  یجلو  یساز ی عاد-

توجه به   یرا روشن کرد و ب ن یز کرد و پخش ماشجواب دادن دست درا یبه جا  وسفی
پدال گاز گذاشت و حرصش را سر آن   یرا طبق معمول رو  شیمتعجب ترانه پا ی  افهیق

 کرد!  یخال

 

را از تنش  راهنش یپ یحرف  چیه یبود، وارد اتاق که شد ب ختهیاعصابش به هم ر هنوز 
 تخت ولو شد!  یآورد و رو  رونیب
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را   شی باال انداخت، لباس ها  یکه کرده بود شانه ا  یعیاز قهر ضا   الیخ یاما ب ترانه
 برداشت و به حمام رفت و همانجا عوضشان کرد... 

 .  بردیپشتش به او بود و خوابش نم وسفی د،ی کنارش دراز کش آرام

 رفت!  یآن پسرک مزخرف از ذهنش کنار م  ی افهیق یلحظه ا  مگر

 توانست نق هم بزند! ینم یبود حت نجایا یبدبخت

را برگرداند و ترانه غرق خواب را   شی را پهلو به پهلو شد و در آخر خودش رو یساعت مین
 تا خوابش ببرد.    دیدر آغوش کش

را کشف کند چرا که در وقت نتوانسته بود آن  چی که ه  یزیچ کرد،یمستش م  آغوشش
زنانه اش بر او   یکه هورمون ها دید یجسه م فی پسرک ضع کی تمام آن مدت ترانه را 
 و شکننده دارد!   فیظر  یغلبه کرده اند و ظاهر

  یکه آن هم بعد از فرو رفتن در آن نقش زن ساختگ کردی کلفت م یرا کم  شیصدا   فقط
 کرده بود بازگشته بود!  شیل ها رها که سا   یبه روال دخترانه ا

 

 *** 

 

 اش شده بود.   رهیخ شهی از پشت ش ری ام

 دانست چه کار کند!  ینم قایو دق  کردی م یکار دیبا

 قهوه اش را دستش داد.  وان یل  حسام

دختره   نیگمونم ا  شد؛ینم  دات ی! قبال سال تا سال پا؟یبهمون لطف دار  ادی ز  دایجد-
 چشت رو گرفته، پدر نمونه!
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 لبش نشست.  یرو یپوزخند ری ام

 ! ستین  یعشق هیاصال قض-

 اش را خورد.  ییاز چا یجرعه ا  حسام

 ه؟ یچ هیَپ قض-

 نگاه از ترانه گرفت. ر،ی ام

کار  هی  یتونی ... مرهیبگ  مو ینکنه آهش زندگ  ترسم یکه م نقدریکردم، ا تشی اذ یلیخ-
 ! دمیخودم بهت م بیاز ج ؟یکن شتر یو حقوقش رو ب  یتر بهش بد سبک 

 .دی خند حسام

دختر   نم ی! ا یندار ش ینپره بهت کار ی!؟ کال تا کسیکرده باش  تیرو اذ یندارم کس ادی-
 جماعت! 

 ماگش را در دستش فشرد. ری ام

 ! کردمینم  تش یدونستم اونقدر اذ  یدونستم دختره... اگه م ی! نمنهیمسئله هم  قایدق-

 زنه؟ ی کجاش پسر م نی... اگهیدختره د  ،یکور که نبود-

 گذاشت.   زیم  یرا رو ماگش

 تونم بکنم...  یم کاریچ نمیکه گفتم رو انجام بده تا بب  نیفعال هم-

  دیخر  یطال را گرفت تا آماده باشد که برا  یداد و شماره   لشیتحو ی هم خداحافظ بعد
 بروند. رونیب

 اش نشسته بود!   یصندل  یبغ کرده رو  شهیطال مثل هم دیخانه که رس به

 پرش خورده بود!  یتو  یحساب دیفرش یها  یمحل کم

 گذاشت و کنارش نشست. یصندل ی دسته   یرا رو  فشیک ری ام
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 چرا؟   یستیآماده ن-

 چشمانش را بست.  طال

 برو اونور تا حالم بد نشده!  اد،یگفتم از بوت بدم م -

 طال کنار زد و پشت گوشش فرستاد.  یگونه    یتار مزاحم را از رو ر،ی ام

... از خودم که  دمی که اونم از همون شب تا حاال تا تونستم نکش اد،یبدت م گاریس ی از بو-
 ! ادیبدت نم

 اش برخاست.  یصندل  یاز رو  طال

  یتو اتاقم، حق ندار رمی... من مامی بدم م گارتیس ی از بو  شتریچرا اتفاقا از خودت ب-
 ؟ ی اونجا فهميد   یایب

 آنکه که منتظر جوابش باشد از پله ها باال رفت.  یب بعد

 اش را فشرد!  قهیاش برد و شق  یشانیبه پ یو دست دیکش یقی نفس عم ری ام

 ! گریطرف د ک یطال   ی ها یمحل  یطرف و ب کی کار کارخانه  حجم

 عاجز و درمانده شود! نقدریروز ا کی  کردی را هم نم فکرش

 

 به بانو بزند. یاو شد، برخاست تا سر الیخیب

 . اوردیب ی شربت خنک شیعمارت بانو که شد گفت تا کوکب برا  وارد 

 !دید یرا آن اطراف نم  بانو

  ره ی به در اتاقش بکوبد دستگ یبخواهد تقه ا  نکهیعمارت باال رفت، قبل از ا ی از پله ها 
 آمد!  رونیاز اتاق ب دیو فرش دیچرخ
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 داد و به سرعت از آنجا محو شد.  لشیتحو   یسالم  ،ریام  دنیخورده از د جا

 از او و حرکاتش، سرش را برگرداند!  متعجب

 به در اتاق زد و وارد شد. یا  تقه

در دستش    یکوچک ی  نهیبود، ا دهیتخت خواب دراز کش یبا لباس خواب بلندش رو  بانو
 .  کردی بود و داشت خودش را نگاه م

 کرد و در را پشت سرش بست. یسالم ری ام

 ست؟ یاتاقه منطقه ممنوعه ن نیا  ؟ی چ یبرا  نجا یپسره اومده بود ا نیا-

 

 تخت گذاشت.  ی اش را رو   نهیآ بانو

 پسر!  نیاون دله دزد اتاق ممنوعه بود نه ا  یبرا -

  باردی شررات م شی پسر از سرتاپا نیتوانست قسم بخورد ا  یاش گرفت! دله دزد! م خنده
  یپناه که حت یرا برداشته، اما آن جغله ب یهم شده کاله هر کس کبار ی ی و حداقل برا
 بشود دله دزد!  نطوریا  دیرس یمورچه هم نم  کی آزارش به 

هم دستش کج نشده بود...  کبار ی یسالها حت نیدر تموم ا  ن یدونیخودتون هم خوب م-
 ! ن یکرد  رونشی ب یالک

 .  دیخند بانو

 نهیخبر داره چطور سنگشو به س زتیعشق عز  انای اح ؟ی شده مدافع حقوق اون شد  یچ-
 ؟ یزنی ات م

 

 اس، من نسبت بهش عذاب وجدان دارم...  گهید زی چ هیبانو اصال قض-
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 اش!  یشگیترسناک هم یاز آن خنده ها  د،یخند بانو

 ... وجدان! یچه کلمه ا -

  یبکش ونیم خواسته بحث اونو مه گهیحوصله مزخرف هات رو ندارم... بار د رونیب برو
 ...نمتیبب خوامیاصال نم

خواستند او را   یخانه نم یآمد، هر دو بانو  رونیو از اتاقش ب دیکش یاز کالفگ  ینفس ری ام
 داشتند!  یخودشان بهانه ا  ی! و هر کدام برانندیبب

 

 * 

 

 اد؟ یچه بهت م نیبب-

 انداخت.  فشیسر رژ را بست و درون ک ترانه

خواستم قبولش کنم چون همه اش مارکدار بود، به اصرار خودت قبول کردم،   یمن نم-
 رو ندارم بهت بدم... شی همه لوازم آرا  نیها! من پول ا   ینزن رشیبعد ز 

 .دیخند  وسفی

 ! یزن خودم دهی نشون م نیهمش برا خودته... همچ  ه؟یمدل  نیمن اخالقم ا  م؟یداشت-

 

را برنداشته   یشد، اما هنوز قدم ادهیپ نیماش به او انداخت و از  یدار  ینگاه معن ترانه
 خودش!   کیشد، آن هم درست نزد  دایهمان پسرک چند روز قبل پ  یبودکه سر و کله 

 .  کردی م یسالم و احوالپرس نیدر ماش وسفیبا   یشده بود و با گرم خم

 ! کردی متعجب نگاهش م  وسفی
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 شناسم؟ یمن شما رو م دا،یببخش-

 الغر اندام خنده بر لبش آمد.  پسرک

 ! کنهیم یداداش ترانه خانم مثل داداش خودمه... چه فرق-

 گشاد شد! شدیتا آنجا که م وسفی  چشمان

 »داداش ترانه خانم«!  

 کرده بود!  یرا داداش خودش معرف او

 خواست به ترانه بتوپد، ترانه به حرف آمد. تا

 شد..  ری... دمی بر نیای ب دیآقا وح-

 اتمام حجت گفت : یبلند کرد و برا  ی دست وسفی هم به سمت  بعد

 خداحافظ داداش، مواظب خودت باش... به زن داداش هم سالم برسون...-

 به سمت تاالر حرکت کردند!  دیرا گفت و به همراه وح نیا

 خشکش زده بود!  یصندل   یماتش برده بود، اصال رو  نیهمانجا در ماش  وسفی

 بکند!. دی با  یدانست چه غلط یبود که نم ییاز آن زمانها  قای دق االن

 رفت!  یجوره در کتش نم چیه ن ی »داداش«! ا  آخر

 .  کردی مته مغزش را سوراخ م  نیکلمه ع نیا

 »داداش!«  

 * 

 کرده!  ونهی ! همه رو دوسفی به به چه کرده -

 شد. رهی را بلند کرد و به سروش خ سرش
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 خوشت اومده داداش!  ن یموهات رو بب ؟یکنی منو چرا نگاه م-

 ! ردیبود تا آتش بگ یکلمه کاف  کی  نیهم

  نیداداش ا  یبهم بگ گهیبار د  هیخدا   ییداداش و کوفت، داداش و زهرمار! به خدا-
 ...کنمیسرت خراب م  یمغازه رو رو 

 

بلند   شگاهیصندلي آرا   یانداخت و از رو نیزم ی بندش را از دور گردنش کند و رو شیپ
 شد. 

 ست همانجا ماتش برده بود! به د  یچیق  سروش

به  نکه یاز مغازه خارج شد، قبل از ا  وسفیگذاشت و به دنبال   زش یم  یرا رو  یچیق
 برسد دستش را گرفت و مانع سوار شدنش شد.   نشیماش

 نکنه؟  یچت شده؟ با آهو بحث کرد -

 را کنار زد.  دستش

حدم براش،    نیتا ا  دمیآهو کجا بود! چند هفته نبودم محل سگ هم نذاشت، منم د-
 شدم!  الشیخیب

 زد. ی کف شیبرا  سروش

 !؟  یطرف بود زونیآو  یچ  نیع مای! قدی کرد  شرفتیواو! پ-

 که حداقل برام تب کنه! رم یبم یکس یخر بودم، االن عقل اومده تو سرم، برا  مایقد-

چه مرگته که   یبگ شهیم ده،ی پخته و رس ی قبل! خب حاال آقا پخته تر از روز  یبه به، ه-
 آمپرت باال زده؟  

 کاپوت نشست.  یشد و رو  نشینشستن در ماش الی خیب وسفی
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 بخورم که بشه درستش کرد!  یدونم هم چه گوه یکردم، نم  ری خر تو گل گ نیع-

 لم داد.  نیو کنارش به ماش  دیخند  سروش

 ! یبرد  یخودت پ یوجود   قتی که بالخره به حق ن یآفر-

 داد.   یخواست لگدش بزند که جاخال وسفی

 گمشو تو هم!  -

 خودش!   ی! در عمل هم شد یپرون ی لگد م  یدید-

 سروش را نداشت.   یچرت و پرت ها  یکرد، اصال حوصله  یپوف وسفی

او   ی ادهای رتوجه به داد و ف   یشد و ب نشیسر و کله زدن با او شد و سوار ماش الیخیب
 آرامش کند! یداد تا الاقل کم ابان یدل به خ

 

 ** 

 بود!  دمغ

بود دست و پا   نجایکرده باشد و جالب ا  ر یگفت انگار در گل گ یکه م یهمان خر نیع
 !   زدیهم نم

 ! دیکش یم  قیو نفس عم شدی م ره ینقطه خ کیروز بود فقط به  چند

 رفت و برگشت ترانه شده بود!  سیو سرو  شدی وار فقط سر مغازه حاضر م یآهن آدم

 

 !دیکشی نشسته بود و پشت سر هم آه م ونیتلوز  ی را تازه رسانده بود و روبه رو ترانه

به نرگسش در آشپزخانه بزند که نگاهش به  یرسول، نمازش را که خواند خواست سر آقا
 افتاد.  وسفی



 زندی عشق پرسه م

291 
 

  ونی به تلوز  یا  هانهیسالن گذاشت، نگاه عاقل اندرسفرا عوض کرد و پا در  رشی مس
 آن زل زده انداخت.  یکه به صفحه  یوسفی خاموش و 

 تکان داد.  شی از تاسف برا  یسر

 نشست. کنارش

 مگه نه؟ هیقشنگ لمیف-

 غرق در فکر سرش را تنها به نشانه مثبت تکان داد!  وسفی

 نه؟ یبه نظرم زنه قاتله! نظر تو هم هم-

 را تکرار کرد.   باز کارش  وسفی

 جانانه نثار پسرش کرد.  یو پس کله ا  اوردیرسول طاقت ن آقا

ندادم با زبون   ادتی  ،ید ی سر تکون م  قتمیمگه من رف  ؟یگی م ونی چه مرگته که هذ-
 ؟ یجواب بزرگترت رو بد

 .  دیبه پس کله اش کش یگفت و دست یآخ وسفی

 بود! نیسنگ یپدرش حساب  دست

 آخه؟  یزنی! چرا مکنمیرو نگاه م ونمی آزار نشستم رو مبل دارم تلوز  یمن ب-

 

 داره؟  دنیخاموش د ونیآخه تلوز  ؟ینیبیم  ونیمنو تو تلوز  یعمه   یدار-

 !دیچرخ ونیمتعجب به سمت تلوز   وسفی

 بود! پس هر آنچه در تصورش بود فقط توهمات ذهنش بود!  خاموش

 زنت تنگ شده؟  یمادر دلت برا -
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 ه دست از آشپزخانه خارج شد.حوله ب  نرگس

 داشت مادرش!   یدل خجسته ا  چه

 .  ادیم گهیکه نرفته چند ساعت د یینه بابا، جا-

زنت که  یخواینم ی خصوص میسر جاش؟ تو حر  یذار یدرو نم ن یچرا ا  ،یچیحاال زنت ه-
 !خوادیم

 پدرش نگاه کرد.  به

 .م یراحت ینجوریهم-

 .  دیخند رسول

اتاق خوابش! بچه تو   یبرا  ذارهینه به حاال در نم کرد ی نه به اون موقع که سه قفله م-
 ! ستایانگار حالت خوش ن

تصور   نجوریام... خسته شدم از در... شما ا  یهم کامال راض ینجوریحالم توپه توپه، هم-
 کن!

 تکان داد و نرگس کنار پسرش نشست.   شیاز تاسف برا  یسر رسول

شمال... حواست باشه زودتر   م یبر  میخوا یمنه... م  یدختر خاله  یعروس مادر، آخر هفته-
 ترانه هم داشته باش.  یخونه، هوا  یایب

به خاطرش آمده باشد به سمت   یزی داد، اما بعد انگار چ لشیآرام تحو یباشه ا  اول
 . دیمادرش چرخ

 ...میا ی! خب من و ترانه هم مهیعروس-

 و شوهر در جا خشکشان زد!  زن
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  لی فام یبرود عروس  خواستی اش برود مدختر عمه یگرفت عروس یکه زورش م  یوسفی
 اش!  یمادر

 !زنهی مشنگ م نیهمچ هی  مش،یدکتر ببر  هیخانم به نظرم  -

 توجه به پدرش دست مادرش را گرفت و با التماس نگاهش کرد،   یب وسفی

 مادرش به خنده افتاد! افه،ی آن ق از 

  میو فالن، ما که از خدامونه با هم بر امینم یگفتی م  شهیمادر؟ هم یکنی م ن یا همچچر-
 ! یعروس

  یکه صدا  یطور دیهوا زد و گونه مادرش را محکم بوس  یرو یخوشحال بشکن وسفی
 جان کرد! از پدرش نوش   گری د یتو سر کی و پشت سرش   دیچ یماچش در فضا پ

سر زن خودت    یخوا یم ی! برو هر غلطیکنیم یبار آخرت باشه صورت زن منو توف مال -
 ... اریدر ب

برخاست و به   زدی که در هوا بشکن بشکن م نطوریهم وسفی به خنده افتاد و  نرگس
 اتاقش پناه برد.  

 نشان دهد!  یبود تا خود  افتهیراه نجات  ک ی  بالخره

 

 ** 

 

  کباری هیزل زده بود، آقا رسول هم چند ثان ش یروبه رو یباز به جاده   شیمدت با ن تمام 
جامعه داده   لیتحو  یسرش چه دسته گل ریخ د؛یکش  یم  یو نفس کشدار  کردی نگاهش م

 بود!

 ! کردی نگاه م نهیبه ترانه که عقب کنار مادرش نشسته بود در آ یچشم ری ز  وسفی
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گرفته    یود و درست در اوج کارش مرخصکرده بود، او را به زور با خودش آورده ب  اخم
 بود. 

هم بدهد، اما   وسفی پوست کند و قاچ کرد  و به دست شوهرش داد تا به  یبیس مادرش 
 یمعن یآن لبخند ب دنیمادران است و رسول با د  یپا ریمتاسفانه بهشت همچنان ز 

 خودش خورد!  کهیت نی ... همه را تا آخر ردیبگ  لشیتحو  شدیصدسال هم حاضر نم

 

 ... یبخور پدرم، نوش جونت گوشت بشه به تنت اله-

را نگه داشت و به داد  نیهول شده ماش  وسفی به سرفه افتاد و  چاره یرسول ب ناغافل
 .  دیپدرش رس

 نابش را نثارش کرد.  یها  یتا حالش خوب شد از آن پس گردن رسول

 ! نیبش شمیجلو پ ایشو، خانم شما ب  ادهی پ نیگمشو از ماش-

ها که انجام شد و رسول   ییشد، جابه جا ادهیپ نی از ماش زانی آو یبا لب و لوچه ا وسفی
خودش را داخل پخش گذاشت و   ید  یکه کرد س یکار نی پشت فرمان نشست اول

 !د یچیپ ن یماش  یدر فضا وشیدار  یصدا 

کرد و سرش   ی، پوف زندی م یکار  نیدست به چن قا ی انتقام دق  یکه مطمئن بود برا  وسفی
داد و خودش را به در  ینکرد و جاخال ی، اما او هم نامرد ترانه گذاشت  یشانه   یرا رو 

 چسباند! 

 نبود، سرش را بلند کرد و به ترانه خيره شد.  یآمده اش درمان نی سر پا یبرا 

 اخم داشت. هنوز 

  م یآنکه مستق ینامحسوس ب یلی! خ رفتی م وسف یمخ   یاش هم رو  یگوش ی  برهیو
چت پر   یرا باز کرد، صفحه   یکه گوش  نی آورد و هم رونی ب فشیرا از ک  یش کند گوشنگاه

 ! دیوح یها  امیشده بود از پ
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 هم فرستاده بود!  یعاشقانه ا  ی ها  امیوجود چه پ یب

تر   یشد، برگشت، ترانه اخم دهی از دستش کش یبود که گوش دی خواندن خزعبالت وح اوج 
 !. کردی از قبل نگاهش م

 ! دارمیتو رو برم یاجازه! من گوش یاونم ب ؟ی منو بردار  یگفته گوش یک-

 اش را به سمتش گرفت.    یتمام گوش ت یبا مظلوم وسفی

 !  ؟ی دادی م  گفتمیقبل تا م  ؟ی ریگیپاچه م ینجوریخو.... چرا ا  ایب-

 قبل قبل بود، االن االنه!-

بود  نیاش ا  یبد... خوبکرد و علنا وادارش کرد به او بچس  کتریخودش را به او نزد وسفی
 گذاشت جر و بحثشان به گوش رسول و نرگس برسد.  ی نم وشیدار  یصدا 

 ها!  رهی گی م یآورده و دل بسته افسردگ ریگ یپسره بفهمه طرف اشتباه  نی ميگما... ا-

 جم نخورد.   یرا از خودش دورتر کند ذره ا وسفیهر چه کرد   ترانه

 !کنمی م کاریدونم دارم چ  یخودم م ،یخواد نگران اون باش ینم-

 ! « زشی»امان از زبان نوظهور تند و ت 

 آورد.  کتری سرش را نزد   وسفی

 افته گردن تو! به نظرم بهش محل نده خودش بذاره بره!«   یکنه گناهش م یخودکش-

بود، فاصله   دهیبه او چسب ی اد یز  وسفی سرش را بلند کرد کرد تا نگاهش کند، اما  ترانه
 بود! ی متری لیصورتشان م

 مسافرت حواست که هست الدنگ! ی ! با خانواده اومدیاو -

 زد!  یم  دیرا د شی ها طنتیاو و ش نه یبود که در آ رسول

 ترانه انداخت و او را محکم به خودش فشرد.  یدست دور شانه  وسفی
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اگه من   نیبکن ن یخوایم ی آقا، مال خودمه! شمام مال خودتون بغل دستتونه هر کار-
 کردم... از بس چشم و دل پاکم من!  یچشم چرون

را عقب فرستاده   وسفی چرا  خوردی را م نی رسول حسرت ا یتا نخندد، ول دیلب گز   نرگس
 نکند! سی که دستش به او نرسد تا بزند و دهانش را سرو

 

 !. دمیجا مردونه جواب زبونت رو م هی  میخان، بذار برس  وسفیبرات دارم  -

 .دیباز خند شیبا ن وسفی

 بهش بچسبم.  خوام ی تا آخر عمر فقط م  نیهمچ خورم،یمن از بغل زنم جم نم-

 ؟ یبر  یجفت یتونیو که نم!؟ اون ی ریمستراح که م هیبالخره تو  -

 اونم برنامه دارم. یبرا -

 نداشت!  دهیفا  ردیتا زبان به دندان بگ گرفتی م شگونیهر چه که ن ترانه

 به هم! خجالت داره به خدا!  پرنیموش و گربه م نی ع یبسه مادر، ه-

  ؟یکله خر  وسفی  نی به پدر من بگه، د  آخه آقا رسول! همسن ا ستین  یکی گهی د نیهم-
! یاستفاده کن  یکیز یاز اعمال ف  یو مجبور بش یار یبهش که تهش کم ب یپچیم یچرا ه

 تخت شده رفته!  ،یبچه رو زد  نیا  یواال از بس پس کله  

 ! دیاز حرص کش ینفس رسول

 ابت رو بدم! زن و بچه همراهمونه مگرنه خودم بلدم چجور جو فی واقعا ح-

 ! ینیارحم الراحم  نقدریهزار مرتبه شکرت که ا  ای... خدانیالحمدهلل رب العالم -

 ! ابونی جا وسط بر و ب  نیهم کنمیات م ادهیپ یبچه الل نش-
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  یسرسبز ن ی! جنگل به ا یمن دار شیپ ینوبت چشم پزشک هیآقا رسول رسيديم تهران -
   ؟ین یبیم  ابونیرو برو ب

 پسرش را خواند!  یترمز گذاشت و نرگس همانجا فاتحه    یدر جا پا رو رسول

 بود!  دهی محکم ترانه را چسب  یدو دست وسفی شد و  ادهیپ ن یماش از 

را   کلیبا آن ه وسفی مگر  یول  ندازدیب رونی را ب وسفیرا باز کرد تا   نی در ماش رسول
تا   کردیمجبورش م  گریبود! اگر دخترک طفل معصوم را آنطور نگرفته بود جور د فیحر 
 پسر از خودش زرنگ تر بود!.  نیکه ا  فی ح  یشود ول ادهیپ

را محکم به   نیگفت و در ماش  یانداختن نره غولش الاال ال اهلل  رونیآخر ناکام از ب در
 ! دیهم کوب

بودند و بساط   نطوریهم  یگرفت، از بچگ یخنده اش م شتریدو ب نیاز رفتار ا  نرگس
   کردند؛ی اش را فراهم م یشاد

  یبود و انگار که گدازه ها  یاالن جرات رها کردن لبخندش را نداشت، شوهرش عصبان  یول
 ! خواستی از او برم نیآتش

 ! کردی تر م  یرسول را جر نیباز بود و هم ششیاما همچنان ن  وسفی

  دیو هر چه که ترانه کوش امدین رونیخودش ب یاز آن حالت چسبندگ   وسفی  ری آخر مس تا
 نداشت که نداشت!  یا  دهیبدهد فا  یمتری لیم  یبه او فاصله ا

 

 *** 

افتاده بود و    وسفی  ی نهیس  یترانه غرق خواب، سرش رو  دند،یبود که به روستا رس شب
خوش خوشانش   یسفر که حساب  ینجایتا بناگوشش بود! تا ا ششی همچنان ن  وسفی

 شده بود. 
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  خواستی دلش نم وسفی ی شد ول ادهیپ نیرا نگه داشت، نرگس از ماش نیماش رسول
 رفتند! یدر همان حال به خواب م نیماش  یآنها نبود و تو یشود، کاش جا  ادهیپ

شود، تا خواست جم بخورد، ترانه   ادهی زد و خواست که پ شهیبه ش ی مادرش تقه ا   یول
 .زدیم  جی گ یرا گشود، کم شیآرام چشم ها 

 فاصله گرفت. از او   وسفی 

 شو رسيديم.  ادهیپ-

 شود.  ادهی شد و به سمت ترانه رفت و در را باز کرد تا پ  ادهیزودتر پ خودش

 شد دستش را درون دستانش قفل کرد.  ادهیکه پ ن یماش از 

 میبه جون بره؛ یگلومو و گوشمو م خی تا ب خ یب ییجا  هی  برهیبابام م ،یاز بغل من جم بخور-
 رحم کن! 

 

 سوخت.  شی محض است، دلش برا قت ی دانست حق یکرد، چرا که م سکوت 

بساط سفره را پهن  دندی گرفتند و تا رس لی گرم هر چهار نفر را تحو یلیخانم خ خاله
 کردند! 

 خنده ها بر پا بود. یگذشت و صدا  یم  یدر شور و شاد زیچ همه

  کرد،ی م ی بگی رفقط در آن جمع خاله و خاله زاده ها و عروس و دخترها احساس غ ترانه
  نی هم یتر بود، برا باشد راحت  وسفی  شیپ نکهیگرفتند اما باز از ا  یم   لشیتحو   نکهیبا ا

 گشت. وسفی به دنبال   اطیکرد از اتاق خارج شد و در ح دایپ یتا فرصت

از عزا   یهم داشت دل  وسفیبرپا بود و  یو کارت باز  انیبساط قل وانی ا  یرو  اطیح گوشه
 آورد.   یدر م
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رفته تا دو    ادشی نگاهش کرد که چطور سرش به کار خودش گرم است و  یبا دلخور ترانه
 بود!  دهیکنه به او چسب ن یساعت قبل ع

 بزند،  یدلباز و بزرگ آنجا چرخ اطیداد در ح حیصدا کردنش شد و ترج الیخیب

دورش شلوغ شود معذبش   نقدریا  کبارهیبه  نکهیبود و ا  ده یرا چش ییعمر طعم تنها  کی
 . کردی م

از پشت سرش دو متر باال   یگرم کرده بود که با پخشت اط ی آخر ح ی را با درخت ها سرش
 زد.   غیو ج  دیپر

 . دیخندی هم پشت سرش هر هر م  وسفی

 ما رو؟  یاخمشو! نخور-

 . دیپک نداشته اش کوب کسیدست محکم به س با

 ! ستیاصال هم کارات خنده دار ن-

 دست دور شانه اش انداخت.   وسفی

ماه عسل    یگی... اصن خودت مهیچه بهشت ینی... بذار روز بشه ببهیمعرکه ا  یجا  نجایا-
 ...میجا بمون نیهم

 به زور خودش را کنترل کرد داد نزند.  وسفیاز شکمش گرفت،   یمحکم شگونین

  یآزار بود ی ب یلیخ مای قد  ؟یشد  یوحش ،یبا اون پسره آشنا شد یاز وقت  یتوجه کرد -
 به خدا!

 داده از خودم دفاع کنم!  ادم ی-

 ! دیباال پر  شیابرو 

 خود! یب-
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 شد!  رهیخ  وسفیبه   متعجب

 ...الیخ یام، اونو ب ینباشه من معلم بهتر یهر چ ده،یم  ادیخود  ی که ب نهیمنظورم ا -

 .دیکش یقینفس عم ترانه

 ...هیپسر خوب-

 ! کردی م یخودخور  وسفیکه چقدر   آخ

 خوبه که خوبه، به من و تو چه؟ -

 !شدی بود که از جانب ترانه نثارش م یا  رهیتنها نگاه خ  جوابش

کدام جرات فاش کردنش را   چیکه هزاران حرف ناگفته در آن نهفته بود و ه ینگاه
 نداشت. 

 

 ...چسبهیم   هیشی... رو آتنیبخور ییبا خانمتون چا نیا یب وسفی آقا -

 . کردی م  شانی رش که صداآقا بود شوهر خاله ماد اکبر

تا حاال حسرتش تو دلم مونده به   یاز بچگ نجا،یا  یها   ییچا یدلم لک زده بود برا  یوا -
 خدا... 

 بزند، دستش را گرفت و به دنبال خودش کشاند.  یرا گفت و نگذاشت ترانه حرف نیا

 

 

 ** 
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  یترانه را برا  وسفی بود که   یخوب و دلچسب بود، دلچسب تر از همه زمان زیچ همه
 . دید یبا لباس محل بارن یاول

دار   نیلباس قرمز چ  زیبه تن کرده بودند و به او ن یلباس محل  یعروس یزنها برا  ی همه
 بود.  دهیرس  یمشک ی ا غهیو جل

  د،یرا خوب فهم زی چ کی زن ها و بزن و بکوبشان  شی تمام آن همه آرا انیدر م فقط

 گوشواره و گردنبند که بماند!  گری ساده ندارد! د یحلقه   کی  یترانه حت نکهیا

گذاشته بود و   ز یم ی رو روز بعدش قبل از فرار کردنش رو یعروس ی بود تمام طالها ادشی
دور و برش   یزی بود که ترانه چ دهیسمت نچرخ  نیوقت ذهنش به ا  چیرفته بود اما ه

 ندارد! 

 به گردن داشت،  ییبرعکس او هم حلقه درون انگشتش بود و هم گردنبند طال خودش

 حاضر در مجلس!  یمادرش هم غرق در طال بود، نه مادرش... بلکه تمام زن ها   یحت

 !  دیرس یساده به نظر م  نقدری ! مثال تازه عروس بود و ا دیکش خجالت

کم سن و سال   شد،ی افتاد علنا آب م  یبقيه م یطال به کنار، نگاهش که به گوش یحت
ترانه مال دوران   یگوش یبود، ول یدستش بود هم مدلش لمس یکه گوش یبچه ا  نی تر
 بود!   یسنگ نهیپار

ست حلقه   ک یو   یبه تهران اول برود طال فروش دنشیخودش عهد کرد به محض رس با
 . ردی بگ شی خودش برا  یمدل گوش یگوش ک ی کند و بعد به انتخاب ترانه انتخاب 

 ترانه شد.  بتیمتوجه غ وسفی بودند که  یکوبیو مردان غرق در رقص و پا زنان

 اش گرم است.  یکه سرش با گوش دیتنها د  اطیح   یرا که چرخاند او را باز گوشه   سرش
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 د،یاش کش  یدر گوش یجمع مردها جدا شد و به سراغش رفت، نامحسوس سرک  از 
 بود.  امیچتش باز بود و منتظر پ  یصفحه 

 و کنارش نشست.  دی از حرص کش ینفس

 ه؟ یسرت تو گوش  یعروس  میاومد ستیبد ن انای اح-

 شد. ری اش را بست و سر به ز  یگوش ترانه

اومدم... بچه ها اونجا   ی. کاش نم مزاحمته..  شتریبودنم ب شناسه،یکه منو نم یکس-
 دست تنهان! 

 ارو؟ ی اون   ایبچه ها  -

 درد داشت.  وسفی  ی برا سکوتش

  یکی  ونیها را چندتا در م  امی اش خراب شده و پ یگوش یآنتن ده دی بگو شدینم ش یرو
تنها راه حلش   رد،یبگ دیجد ی هم آنقدر پول نداشت که گوش یاز طرف کند،ی را ارسال م

  ریرا تعم ییها یگوش نیچن  یکنند، البته اگر هنوز کس ریرا بدهد تا تعم یبود گوش نیا
 ! کندی م

 نداره نه؟  یگوش راتیتعم  یمغازه   نجایا-

 ؟ ی خوایم  یچ یبرا  یگوش راتیتعم-

 را درون دستش فشرد و برخاست.  یگوش ترانه

 مامان.  ش یپ رمی فراموش کن... من م ،یچیه-

دختر ذره   نیا  تی از مظلوم کردیهر چه فکر م کرد، ی از همانجا رفتنش را نگاه م  وسفی
 !شدیکم نم یا

خواب مشخص کردند،   یرا برا  شانیاول که مراسم تمام شد و زن ها و مردها جا شب
 آمد.  رونی بقيه راحت شد از اتاق ب دنیاز خواب الشی خ یترانه وقت
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 ض بر خانه حکم فرما بود.  به خواب فرو رفته بودند و سکوت مح همه

 رساند.  اطیح  یخودش را به آن سو  نی پاورچ نیبه دست پاورچ یگوش

 داشت.   جانیبه سراغش آمده بود و ه یشوق  نیبار بود که چن نی داشت، اول دلشوره

و احوالش را   شدی شده بود و نگرانش م دا یپ یدختر، پسر کی بار بود که به عنوان  نیاول
 !شدی م  ایجو

  کند،ی م  افتیاش را در  یعاطف  جانی ه نیترچهارده ساله بود که اولدخ انگار

که حالش خوب    دیرا ارسال کند و بگو امشیتا پ کرد ی اش نم یاری یلعنت  یآن گوش یول
 است! 

 .  کردی م  افتی هم به زور در  دیوح  یها   امیپ ،یحت اما

 بود. ستادهیا  شی نوک پنچه پا یرو

 

 را چک کرد.   نستا یدست شد و ا یزد رو یغلت شیکه در جا نطوریهم  وسفی

 نکند. داریرا ب هیتا بق کردیو به زور خودش را کنترل م  دید  یخنده دار را م یها  پیکل

باعث شده بود بد خواب شود    نی کرده بود به اتاق خواب مشترکشان و ترانه، و هم عادت
 و به زور خوابش ببرد! 

امر   ن یکم ا  ی و اتاق ها تیجمع نیبا ا  یتا به سراغش برود ول شدیجور م یبهانه ا  کاش
 گذاشت.  یجگرش م  یدندان رو  دیممکن نبود پس فقط با 

انداخت خواست مثال کپه مرگش را بگذارد که   نی زم یرا رو  یو گوش  دی کش یقیعم نفس
 به ترانه افتاد.   اطیاز ح یگوشه ا نگاهش در 

 ببرد که توهم نزده!   نیقی تا  دی را مال چشمانش
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 و به سمتش رفت.    دیاش را پوش ییبرخاست، دمپا  ش یاز سر جا  آرام

 چرا؟   ید ینخواب-

 به سمتش برگشت. ترانه

 ! یاومدم هواخور ،یچیه-

 به اطراف انداخت.  ینگاه وسفی

  ییدوتا  ییجا  هی  میبر یای بد عادت کردم به اتاق خواب، م بره،یخوابم نم نجایمنم ا -
 !  میبخواب

 تکان داد.  شی از تاسف برا  یسر ترانه

 !ایهم دنبال من ن نقدری ا  ششیدختر تور کن برو پ هی  نجایهم-

 . دیخند  وسفی

 !  نایدخترو که تور کردم، ا-

 خودش اشاره کرد.  به

 انم به گوششان خورد.  خاله خ ی کرد و خواست برود که صدا  یپوف ترانه

 ... شرمنده شدم... نید یجدا از هم خواب نیخاله، حتما بدخواب شد  یوا -

مامان،    شیپ گردمی ! من برممیکرد  دارتونیکه ب دی... شما ببخشهینه خاله چه حرف-
 جاش خوبه.    نجایهم هم  وسفی

 مانع رفتن ترانه شد.  خاله

  یهمونجا کس نیرو آماده کردم براتون پشه بند هم زدم... بر یپشت اط ینه مادر، اون ح-
ازش    یلیکه خ اطهیحموم هم گوشه ح هیراحت...  التونیخ شهی هم مزاحمتون نم

 ...شهی استفاده نم
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ذوق مرگ شد، کم مانده بود بپرد و خاله خانم را با   وسفی از خجالت گر گرفت و  ترانه
 همه درک و شعورش ماچ کند.   نیا

 مامان... شیپ  رمیه.... دستتون درد نکنه من منه خال-

 

 .دی دست ترانه را گرفت و محکم به سمت خودش کش وسفی

 خانم خوابم ببره.   نیبده خاله... من عمرا بدون ا رتونیخدا خ-

 برآورده شده بود.  شی سرش آرزو  ری! خشدیم  الیخ یب وسفی مگر   یخواست برود ول ترانه

به  وسفی بودند و  دهیکه هردو در پشه بند دراز کش دیآن صحبت ها به آنجا رس ته
 بود.   رهیآسمان خ

هر دو   ی را برا  زی خاطره انگ ی خوب بلد بود چطور شب وسفی بود  یگر یجور د طیشرا  اگر
 نفره اشان بسازد،  

 بسته اش!  یامان از دست و پا اما

 بود و چشمانش بسته بود.  دهیو به ترانه خيره شد... طاق باز خواب دیپهلو چرخ به

 صورتش تکان داد.  ینور ماه جلو  ریرا در همان حال ز  دستش

 اش را باز کرد.  یروسر یشد و گره   کی به او نزد  آرام

 صورتش را پوشاند.  ش یو موها  دیبه سمتش چرخ کبارهی هیغرق در خواب   ترانه

 ها را کنار زد. با انگشتش آرام آن وسفی

 و به صورتش زل زد.   دیمقابلش دراز کش بعد
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  غیناقابل هم در یبوسه   کی از   یکه حت فی! صد حدیصورتش چرخ  یجا یجا نگاهش
  نطوریتا حداقل ا  دیو دستش را دراز کرد و او را در آغوشش کش دیکش  یقیبود... نفس عم

 .ردیوجودش آرامش بگ یکم

 

  گی.دشدی قدم م شیپ یهر کار یکه انگار شارژش کرده باشند برا  وسفی روز بعد  صبح
کس   چیو ه  کرد ی جمع م زمی... هکردی م  زیها را آو   سهیگذاشت... ر ی اجاق م ی ها را رو

 دانست. یلبش را نم ی او و لبخند پررنگ رو  یفعال شی ب نیا  لیجز خاله خانم دل 

  یکند تا کمتر فکرش سمت گوش مراسم سرگرم  یخودش را با کارها کردی م یهم سع ترانه
خودش، مرور خاطرات   لی و فام  هیهمسا  یشود، نرگس هم تمام مدت با خانم ها  دهیکش
 ! دندیخند  یکردند و م یرا م یبچگ

رفته بود    ادشی باز کرده بود و به کل  ییخودش جا یبرا  انسالی جمع م انیهم م رسول
 فاتحه خودش را بخواند!  ندیکرده بود تنها او را بب دی را تهد وسفی چقدر 

ها   یل یدر شهر برگزار شود و عصر مهمانها به تاالر بروند خ یآنجا که قرار بود عروس از 
  یبه تن کردند و چون زنانه مردانه جدا بود برا  یمجلس   یمخصوصا جوان ترها لباس ها 

 داشتند. یپوشش آزاد

را مجبور کرد سر راه او را به بازار ببرد و   وسفیکه نرگس  ترانه مانده بود چه کار کند تنها
 ...ردیبگ شی مناسب برا  یلباس

  نی هم یبر خالف رسمشان در تاالر گرفته شود برا   یعروس یشب اصل  کردندی را نم فکرش
 نبود.  یجوان تر ها خبر  یآن هم برا یلباس محل دنیاز پوش  گرید

شهر شد و هر چه که او اصرار به  یترانه راه با  هیهم از خدا خواسته زودتر از بق  وسفی
 نداشت که نداشت!   یا  دهینخواستن کرد فا

 افتاد.   یصورت  یلباس عروسک ک یبه   وسفیو رو کردند تا آخر چشم  ری پاساژ را ز  چند
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 که چند ماه قبل چشم ترانه را گرفته بود.  یهمان مدل هیشب

  زیکرد آن چ دیپرو کرد تا لباس را بپوشد و پشت در اتاق پرو آرام تاک  یزور اورا راه با
تنش جا  ی آورده بود حتما بپوشد تا باالتنه اش رو شیبرا  شی که از ک  یاسفنج دار

به خاطر آن   ندیبیدر او م یرا راحت کند که مثال اگر تفاوت  الشیخ  خواستی... مفتدیب
 اسفنج است 

 

  یپوشاند تا کس یو خودش را م بستی به دور خودش م که در گذشته محکم  یباندها نه
 به او شک نکند! 

  یزانو م ریاش تا ز  یبه خودش انداخت... لباس پف دار عروسک  نهیدر آ ینگاه ترانه
 .دیرس

 .  کردی م یکار  دیبازش را با یکم  ی  قهیتوانست تحمل کند.اما   ینداشته اش را م نیآست

 را تا آخر ببندد نتوانست... پی دراز کرد تا ز  دست

 ؟ ی دیپوش-

 . زدی سر و کله م پی همچنان با ز  ترانه

 ترانه! -

 کرد. یپوف

 ! ادی باال نم پشیز -

 برات... کنمیدرو باز کن درستش م-

 بازش باشد در را باز کرد... ی  قهیآنکه حواسش به  یب
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  یاز را جلوب  مهین پیکه برگشت و ز  نیوارد اتاقک شد و در را بست و هم عی سر   وسفی
 آب دهانش را به زور قورت داد.  دید ش یرو

 ؟ ی کنیم کاری چ گهی بکش باال د-

 . دیباال کش یرا به آرام پیرا دراز کرد و ز  دستش

 و نگاهش کرد، لبخند به لب دخترانه اش آمده بود.   دیبه سمتش چرخ عیسر  ترانه

 چطوره؟ -

 گذاشته بود. شی را به نما شی دخترانه ها با یقالب تنش بود و چه ز  لباس

 

 گردن و شانه اش کنار زد.   یرا از رو  شی دستش را به سمتش دراز کرد و موها وسفی

  فیظرافت دخترانه و پوست لط نیا  دنیاالن با د د،ید  یاگر خودش با چشمش نم  یحت
 ! ستی ا  یگرید ز یلنگد و او جنسش چ  یکار م یجا  کی   دیفهم یگردنش م

 شده؟   ری د یگینه؟ مگه نم ایخوبه -

 شد.  رهیتوجه به سؤالش به گوشش خ یب

  یم  زیجفت گوشواره آو  کی رفت و  یهنوز سوراخ نشده بود، اگر داشت در جا م گوشش
 .  کردی را کاملتر م اشیی با یگرفت و ز 

 

 . د یاز جواب ندانش به او توپ  یشاک  ترانه

 االن وقت تو فکر رفتنه؟    وسفی-

گرفت و تا خواست جوابش را بدهد تازه   دشینگاهش را از گردن سف یبا گنگ وسفی
 . دیبازش شد و خون به صورتش دو  ی  قهیمتوجه 
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 ... دیتا چرت نگو دیگز  لب

 خوبه... -

 از اتاقک پرو خارج شد.  ع ی را گفت و سر  نیا

 

 زد. نهیآ  یجلو یاو چرخ تی از رضا یبا خوشحال ترانه

اش را   قه ی  یبه او داد تا باز  یا  نهیخواست مانتو بپوشد خانم فروشنده آمد و گل س تا
از آن  وسفی ندهد که  یلباس بوده و حواسش بود سوت   یبپوشاند و گفت که آن رو 

 خواسته! 

 را با آن پوشاند. قهی  یبا تشکر آن را گرفت و باز  ترانه

 لباس را حساب کرده بود.   وسفیپرو که خارج شد   از 

 فروشنده نظرش را جلب کرد.  زیم  یرو  یقاب بلند  یصورت کفش

 شد.  وسفی نگاه از آن گرفت و منتظر  ال،یخیب اما

شد و   یسپرده بود سپر  شی که از قبل مادرش برا  یشگاهیرا در آرا ی از آن دو ساعت بعد
 به انتظارش جم نخورد.  شگاهیآرا یدر تمام آن مدت در جلو

 شود.  نیو سوار ماش  دیای نثارش کرد و اشاره کرد تا ب یکه آمد لبخند رونیب هتران

 

 شدند... اکثر مهمان ها آمده بودند و آنها جزو نفرات آخر بودند. اده یتاالر پ یجلو

 دستانش را گرفت و با هم وارد تاالر شدند.  ششیبه ظاهر نما  لیتکم یبرا  وسفی
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اما   ندی مو بب  شین شال و مانتو با آن لباس و آرا او را بدو  گرید کباریتو دلش نبود  دل
شده، باعث شد تا ترانه را با خودش ببرد و نگذارد پسرش   رید نکهیحضور مادرش و ا

 ! ندیعروسش را بب ری دل س کی

 کرد.   شیرا به پا  یصورت ی زانو زد و کفش ها شی از رفتنش، همان جا دم تاالر جلو  قبل

 با لبخند نگاهش کرد و نرگس در دل قربان صدقه پسرش رفت.   ترانه

 

 *** 

ها نشسته بود و برخالف انتظار   یاز صندل یکی ی از تاالر رو  یگوشه ا   یمدت عروس تمام 
 جم نخورد!  شی از جا دهدی رود وسط و قر م یپدرش که حاال م

رخاندند هم چ  یخودشان م  انیم  رترهایترها از دزد پکه جوان  ییها یدنینوش هی  یحت
 لب نزد!   یذره ا 

 ترانه اش بود.  ری فکرش درگ تمان

جواب   عی مادرش بود، سر د،ی کش  رونیشلوارش ب  بیاش که زنگ خورد آن را از ج یگوش
 داد.

 جانم مامان! -

 قسمت زنونه...  ای ب وسفی-

 در آمد!  شاخش

 کار؟ یاونجا چ امیب

 .  یفهمیم ایب-

 برخواست و به سمت قسمت زنانه پا تند کرد. شی حالت ممکن از سر جا  نیتر  یتعجب با
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اش را به نرگس گزارش داده و او که خوب پسرش را    یحال یب نینداشت پدرش ا  خبر
 تا درمانش کند.  دیایگفته بود ب شناخت،ی م

 

و مجبورش کرد دنبالش   دیلبخند به لب دستش را کش  د،ی پرده را کنار زد مادرش را د تا
 برود.

 عروس و داماد بودند.  یخودش که آمد در اتاق عکاس به

 ن؟ یشد، حداقل چندتا عکس با هم داشته باش یکه اونجور تی گفتم عروس-

 ماتش برده بود.  وسفی

 .؟ یبا ک-

 من!  یبا عمه  -

 را گفت و ترانه را صدا کرد تا وارد اتاق شود!  نیا

 

بار دلش   نیاول یهمانجا برا  د،یکه د  شیاو را با آن لباس و آرا  وارد اتاق که شد...  ترانه
 رفت.   شی برا

 بود!؟  یخواستن نقدر یدختر ا ن یا  چرا

 ؟ ی سادیمادر، چرا اونجا وا  ایب-

 پچ پچ کرد.  وسفی را که گفت دم گوش   نیا

چندتا   یدون  یداماد بودن فکر کردن دخترمه... م لی و از فام  شناختشی که نم یچند نفر-
 تا دست از سرم بردارن!  نجای ا  ی ای کرد؟ از عمد گفتم ب دایخواستگار پ
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رو به  یآن دختر خواستن  خیاما نگاهش تماما م   دیفهم یمادرش را م  یحرف ها   وسفی
 بود. ش یرو

 قلبش به لرزش درآمد. ستاد،یکه ا  کنارش

  چینشده بود، طال را دوست داشت اما ه نطوری ت اوق   چیطال هم حالش ه یبرا  یحت
 !دیتپ ینم  نجوریوقت قلبش ا

 . ستندی با کتریعکاس اشاره کرد نزد خانم

 را کم کرد. انشانی م یزد و خودش فاصله   یبه خودش آمد، لبخند کم جان وسفی

 دسته گل عروس را که قرض گرفته بود به دستش داد.  مادرش 

  ک ی  یاما امان از حت دادی کم و کاست انجام م یب  وسفی گفت  یکه عکاس م یژست هر
 !؟ یعکس خاکبرسر

 

 !  ردینابش را از آنها بگ یاز آن عکس ها  یکیلک زده بود عکاس   دلش

 

و اشاره    مایاو با    دیخودش را عقب کش یکم وسفیکه خواست مرخصشان کند    عکاس
 . ردی خواهد را بگ یکه م  یببرد خواست ادامه بدهد و عکس  ییآنکه ترانه بو  یب

عروس و داماد بودند،  شیپ گرشیکارش با عروس و داماد تمام شده بود و دو همکار د  
همان   وسفی از بابت آنها راحت بود... لبخندش را به زور مهار کرد و اشاره کرد   الشیخ

 برگردد و نگاهش کند.پشت که هست ترانه 

 سرش را بلند کرد.  ترانه

 !" یخط چشم لعنت نی"امان از ا 
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به سمتش خم   وسفیو    ستادی ا  شیپنجه پا  یمعذبش کرده بود رو ط ی شرا  یکه کم ترانه
 شد... 

 کرد. گوشش زمزمه  دم

 ...هیدونه عکس هم کاف هیبس کنه...  یبگ شهیم-

 انگار برقش گرفته باشد! وسف یخورد   وسفیکه به گردن   نفسش

  نهایهمه ا یگل انداخته و آن رژ صورت یو خط چشم و گونه ها  یلیبراق اکل  ی  هیسا آن
 .  کردیاش م   وانهی داشت د

که   یمتریلیم  یو فاصله   د یلحظه خون به مغزش نرس  کی  یانگار برا   د،ینفهم اصال
 برد و نفس دخترک را گرفت!  انیبود را از م  انشانیم

شد، هر چه بود پسر همان پدر بود،  ریاز خجالت لب به دندان گرفت و سر به ز  مادرش 
  یآمده بود و فرت و فرت عکس م رشیخفن طور، گ یخانم عکاس هم از آن صحنه ها 

 گرفت...

 

آرام که گرفت چشم گشود، ترانه هنوز چشمانش بسته بود، فاصله گرفت و   وسفی
 کرد. شی شرمنده صدا

دستانش رها شد و اگر کمرش را محکم نگرفته    انیجان ترانه از م ی تن ب کبارهیبه  اما
 افتاد!  یم  نیزم یبود رو 

 گفت و به سمتشان رفت. ییخدا ای  نرگس

 ! امدیکرد، اما به هوش ن شی نگران از حالش چند بار صدا  وسفی

 نداشت!  یا  ده یآرام به صورتش زد فا  یلیس
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 را ببلعد! ینتوانست جرعه ا یبه سراغشان آمد اما حت یآب قند وانی با ل عکاس

 که به غلط کردن افتاد!  دینکش هیبه ثان د،یلرز   یو دلش م  دست

  ای... خداییجا  یمارستانیب  مشیشد! پاشو مادر... پاشو بغلش کن ببر  یباز همونجور-
 چشمش زدن... 

ها به صف شده   نی دستانش بلندش کرد و از تاالر خارج شد، دم تاالر ماش ی رو وسفی
  یعکس ها  نیآماده باش بودند تا آخر  یبودند تا دنبال عروس و داماد بروند و همگ

 از بدرقه عروس و داماد تمام شود. یگروه عکاس

 .دیبه سمتشان دو  دیآنها را که در آن وضع د هیاز خواهران عروس، سم یکی

 ه؟ شد یچ-

 کند. دایکه استرس تمام وجودش را گرفته بود  از او خواست تا فقط آقا رسول را پ نرگس

اش را   یگرفتند گوش  یرا به او داده بود و هر چه که با او تماس م نی ماش  چیسوئ  وسفی
 ! داشتیبر نم

 به سمتشان رفت.   هیرد شد و به همراه سم تی جمع انی از م رسول

 ماتش برد.   دیرا که در آن حال د عروسش

 سرش اومده؟  یی! چه بال غمبریپ ای-

 

 ! ستین چرخونم یچشم م یبابا؟ هر چ  یرو کجا پارک کرد  نیماش-

 .ستیبحث اضافه ن یجا  دیفهم رسول

 جا نبود. نگیتو پارک گهیکوچه پشت تاالر... رفتم و برگشتم د هی-

 منتظر نماند، گر ید  وسفی
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 برساند و پدر و مادرش هم به دنبالش!  نی کرد تا خودش را به ماش پاتند

 را زد.  نی کرد، رسول قفل ماش دایرا که پ نیماش

 گذاشت . یصندل  یرا همان جلو رو ترانه

پدر و مادرش  ند،ینداشت، نگذاشت پشت رل بنش یا  دهیهر چه اصرار کرد فا رسول
 عقب نشستند و خودش و ترانه جلو...

 آنکه بداند مقصدش کجاست به راه افتاد. یآمد و ب رونی وچه بسرعت از ک با

 .فرستاد یگفت و صلوات م یذکر م نرگس

 دست دراز کرد و دست ترانه را لمس کرد... وسفی

 بود!  سرد

 کرده بود! یتیگرفت! چه خر بغضش

 و خودش را لعنت کرد.   دیدست محکم به فرمان کوب با

 نداشت!   یا  دهیکنند فا آرامش کردندی م یو مادرش هر چه سع پدر

شود تا عمر دارد به او دست    ریختم به خ زیزده بود، همانجا قسم خورد اگر همه چ گند
 نزند!

 ... شی بود برا  یکاف نیباشد، بماند، هم فقط

 

 اش و جاده در گردش بود! دهیرنگ پر  یچهره   نی ب نگاهش

 خارج از شهر بود و جاده خطرناک!.  مارستانیب

 آورد!  یدلش طاقت م وسف یکند، اما مگر   یهر چه گفت بگذار او رانندگ رسول
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بود، مادرش گفت که در   دهی مادرش زنگ خورد. خاله خانم بود که از دخترش شن یگوش
 ! ندیشد به او هم بگو  یهستند و خاله خواست اگر خبر  مارستانیب ری مس

 نگران شده بود.  دل

... وضع خودت بهتر از  یبدم بخور یزیچ  یآب قند هیجا نگه دار حداقل  هیمادر    وسفی-
 ! ستیترانه ن

 ! دادی مگر حرف گوش م  وسفی

 . دیجوش یو سرکه م  ریمثل س دلش

 گفته؟  یزیچ یبفهمم! کس  نیبه منم بگ هو؟یشد  یچ-

 اشاره کرد تا سکوت کند!   نرگس

که شرعا حاللش بود،   یبود، زن دهینکرده بود فقط زنش را بوس یکار بد وسفی واقع  در
 آن لحظه حال خراب پسرش را بدتر کند.  یادآوریخواست با   یاما نم

 و به سمت جلو خم شد. دی کش رونیافتاد، آن را ب فشیبه شکالت درون ک ادشی

 !اریرتم نه نکه ماد ی... جون منفتهیبخور فشارت ن نویحداقل ا  یداریمادر، نگه که نم ایب-

 ! دیتوانست نه بگو  یجانش را خورده بود مگر م قسم

  نیکند که هم شی دایبرگشت تا پ یکه از دستش رها شد، کم  ردیشکالت را بگ خواست
  وسفیمادرش و تا   غیپدرش را در آورد و ج نیحس ای  کبارهیبه  چیبرگشتنش سر پ

 و بعد از جاده به درون دره پرت شدن...  لی به گارد ر یخواست سر برگرداند ضربه ا 

بار نگاهش به ترانه اش    نی آخر یو آسمان برا  نی زم انیلحظه درست م  نیآخر فقط
 شد!  کیو تار  اهی س ن،یبا فرود آمدن ماش زیهمه چ گری افتاد و بعد د
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 *** 

 

 شد!  رهیترازو خ  یبار دهم به عدد رو یبرا  طال

 ود باز!وزن اضافه کرده ب  لو یخبر بود! دو ک چه

 کند!  ریو خورد و خاکش وارید ی را بزند تو  تال ی جید  یترازو خواست ی م دلش

 کردن،  تخت نگاه   یرو یحرص به لباس ها با

 اش نبودند!    اندازه

و همه را از   آمدی م رون یاش ب  یبارب کلیانداخت، داشت از ه  یبه اندامش نگاه نهیآ در
 ! دید یم  ری چشم ام

  شیمطابق نظر او پ  دینداشت چرا او با یتیاهم نالشیاورج کلیاو و ه ر یام یکه برا  حاال
 رفت!  یم

 را انجام داد. دادی انجام م د یرا با شیکه مدت ها پ یسمت تخت رفت و کار به

 را جور کند.  یخارج یو آن کپسول ها یالغر ی دارو  شی از دوستانش سپرد تا برا یکی به

 بخندد!  شی به رو گریکه قرار بود دو روز د یبچه ا ای به درک! اندامش مهمتر بود  بچه

 

  ر یام کرد،ی رنگ شده اش را شانه م یداشت موها نهیآ یکه از سرکار برگشت، جلو  ری ام
که   یا  افهی ق دنیسر زدن به طال بود و د کردی که م یکار نیاش اول یشگ یطبق عادت هم
 . شدی تر م یتوپرتر و خواستن شیروز به روز برا 

 به در اتاق زد و در را آرام گشود...  یا  تقه

 . خوردی ذوقش م یبود که تو  یز یچ نیتنگ طال اول یهم لباس ها  باز 
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بپوشد تا هم خودش راحت باشد و آن بچه   یگفته بود حداقل در خانه لباس راحت صدبار
 طفل معصوم!  ی

 گذاشت.  زیم  یشاخه گل رز را مقابلش رو  چند

 خانومم چطوره!؟ -

از کنارش رد بشود   نکهیبرخاست اما قبل از ا شینگاهش کند از سر جا یآنکه حت یب طال
 شد!  ری اس ر یتوسط ام شی بازو

 ؟ یموهات رو رنگ کرد -

 را از چنگالش رها کرد.  شی با خشم بازو طال

 تخت!   التیجناب، نداره خ یبچه  یبرا  یضرر چی... ههیاهیرنگش گ-

بود و از نوع   ییا یمیدروغ محض بود! همه ش یها را با طعنه در صورتش گفت، ول   نیا
 اصلش! 

رنگ   یخودت از همه  یمن رنگ موها   یبرا ؟یبش الیخیب نمیخواهش کنم هم شهی م-
 ها قشنگتره! 

 شده بود تا خودش!  شیاول از همه، عاشق موها گفت،ی م راست

 را نشانش داد! دیرس یکمرش م ی بلندش را که تا رو یموها طال

کور   ؟یتو صورتم هم بزن یخوا یم  کلمیتو ه یکنم؟ گند زد  کاریچ ی ندار قهی سل  یوقت-
 !؟ یخوند

 ! یتر شد  یخوردن  یلیمگه چشه؟ اتفاقا االن خ  کلتیه-

 طال نگذاشت!  یبه سمتش برود ول خواست
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  نیهم اون بانوهه! با اون همه سن بب ی! خوردنیشدن به من رو ندار   کی گفتم حق نزد -
همه ناز و ادا ندارم    نی!؟ من ا کنهیم ی !؟ گوگوش شده و دلبررسهیبه خودش م یچطور

 که اون داره؟ 

 کرد.  یپوف ری ام

و   دیجد یاز رفتارها  یاز بانو! البته خودش هم دل خوش  یشروع کرده بود به چغول باز 
بکند! مگر نه تمام دار و ندارش به اسم بانو   توانستی چه کار م یول  زننده اش نداشت

 بود!

 طال! باز شروع نکن!  الیخیب-

 تخت رها کرد.   یباال انداخت و خودش را رو یشانه ا  طال

 اما شرط داره!  شمیم  الیخیب-

 آورد.  رونیکتش را از تنش ب ری ام

 

شو، قول    الیخیرو فعال ب ایتالیبرات خطر داره، سفر به ا  مایدکتر گفت مسافرت با هواپ-
 ببرمت!  یخواست ایدن ی اومدن بچه هر جا ایبعد از به دن دمیم

 لب طال نشست. یرو  یپوزخند

 واقعا!؟ چند ماه منتظر بمونم اونوقت؟   یخسته نباش-

 برآمده اش افتاد.  یتوجه به طعنه اش نگاهش به شکم کم یب ری ام

 جودش آشکار شد. نهفته در و یذوق

 تخت نشست.  یسمتش رفت و کنارش رو  به

 باال بزند اما طال نگذاشت.  یتاپش را کم  خواست
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 ؟ ی ... خودت که راه اتاقت رو بلدریام رونی برو ب-

 نگاهش کرد.  دلخور

 ؟ ی کنیم یانصاف یب  یلیخ یکنیفکر نم-

 کرد و در را نشانش داد.  ینوچ طال

 و برخاست و اتاقش را ترک کرد.  دیکش یقی نفس عم ری ام

 شهی طال شده بود، او که هم  عیحد مط  نینداشت تا ا رینظ یکه در خوش گذران ری ام
نتوانسته بود زنش را   یها بود حتاش کند اکنون ماه  یرا کنارش داشت تا راض یدختر

 ! خواستی و حقش را نم کرد ی نم یا ه یگال نیبود کوچکتر   بیلمس کند و عج

فرو   شتر یبه درون خودش ب یطال او را ه یه شده باشد! انگار که رفتارهاکه پخت انگار
 !بردی م

 ! زدیو دم نم رفتی در الکش م  شتریاو هر روز تنها تر از قبل بود و ب و

 

 *** 

 !  دندیچرخ یدر سرش م یمبهم  ریتصاو 

 که بلند شود و کمکش کند!   خواستی را م نی تمام تنش فقط ا  و

محض بود و بعد کم کم چشمانش به نور عادت    یدیچشمانش را باز کرد... اول سف آرام
 سرش بود!   یسرم باال   دیرا که د یزیچ  نیکرد و اول

اش گذاشت، همان لحظه   یچیبر سر باندپ یدست  د،یکش ری بلند شود که سرش ت خواست
که به هوش   دی چک کردن اوضاعش وارد اتاقش شده بود تا او را د  یکه برا یپرستار

 اتاق را ترک کرد و به همراه دکتر به اتاقش بازگشت. عی آمده سر 
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 . ردی خواست تا بلند نشود و آرام بگ ،یخاکستر  ییمسن بود با موها  یکه مرد  دکتر

 . خواستیخانواده اش را م وسفی  اما

که  یوش آمده، ندانسته بود چطوره بعد از تلفنبه ه وسفیکه خبر دار شده بود   مادرش 
 را آمده!   مارستانیپرستار زده بود از امامزاده تا ب

 تر برود! عی به راننده گفته بود سر  چقدر

 به هوش آمده بود. شیاز جگرگوشه ها  یکی

به سمتش انگار   کندیکه دارد با دکتر بحث م دیرا به هوش د وسفی اتاق که شد و  وارد 
 .ختی و اشک ر   دیاو را آغوش کش پرواز کرد و

 آرام گرفت. یخدا را شکر کرد و قلبش کم دید  یکه مادرش را سالم م نیهم  وسفی

و حالش راحت شد از اتاق خارج شد و آن دو را تنها   وسفی از بابت  الشی که خ دکتر
 گذاشت.

بهش من به هوش اومدم؟ حالش   ن یمگه نگفت ست؟یبابا کجاست؟ ترانه چرا باهاتون ن-
 خوبه مگه نه؟ 

 

 بغضش گرفته بود. نرگس

 آخر! دادی جوابش را م چه

 ... هیبستر وی  یس  یبابا ا -

 مادرش نگذاشت.  یگفت و خواست بلند شود ول ییخدا ای  وسفی

 پات تو گچه... هی ... ستیکجا پسرجان؟ حالت خوب ن-

 بده؟  یلیبابا حالش خ-
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 اش را!  ی لعنت ی آن اشک ها زدیپسرش نشکند و فرو نر  یوجل  کردیم   یچقدر سع نرگس

 اونم... نگران نباش... شهیخوب م-

 بغضش گرفته بود. وسفی

 منه... خاک تو سرم...  ریهمش تقص-

 

من مطمئنم... خودش بهم قول داده   ادی ... بابات هم به هوش مگهی نگو مادر، اتفاقه د-
 وقت تنهام نذاره... چیه

نرسد و مثل تمام   یادیز  ب یشده بود تا به او آس شی که رسولش چطور سپر بال نگفت
 را داشت.  شیآنجا هم هوا  یزندگ

 حداقل حال ترانه خوب باشد... کردی خدا خدا م د،یاش کش یشانی به پ یدست وسفی

 مادرش نگاه کرد.  به

 ترانه کجاس مامان؟ -

 که حالش خوب است!  دیگوب کردی نگاهش التماس م با

 . دیلب گز   نرگس

 ! شتیپ ادیب گمیم ادیاونم خوبه مادر... تو آروم باش... ب-

 نبود!  یخوب یاصال دروغگو مادرش 

  خورمیبهم... بگو قسم م زمی ر  یبدتر م یگیشده؟ تو رو خدا بگو... دروغ م یمامان چ-
 نکنم... بگو مامان... یغلط چیه

  ری نتوانست، بغضش بالخره شکست و اشکش سراز  یتا حرف بزند ول دیلب برچ مادرش 
 شد!
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 زد. خیهمان لحظه   وسفی

 ! دیای و منتظر بود مادرش به حرف ب  کندیجان م داشت

 دستانش را فشرد.  مادرش 

 ...  رون ی پرت شده ب شهی ش ی... ترانه از تو می از دره که پرت شد -

 .ء مادرش ادامه داد... شدینفسش داشت حبس م وسفی

 ... ینکردن... کل اون دره و اون رودخونه رو گشتن ول  داشیگشتن نبود... پ یهر چ-

 اش اوج گرفت. هیگر

 

 بود تا به جنون برسد،  یکاف نیهم  گرید

روبه   وارینعره نزد، سنگ شد و به د  د،یکه به مادرش داده بود داد نکش یبخاطر قسم یول
 زل زد! ش یرو

 کرد. نگاهش کرد، شانه اش را لمس   مادرش 

 دنبالشه...  سی... پلشهیم  داینباش... پ ینجوریمادر... ا  وسفی-

 اطراف...  یروستاها و شهرها  یاز اونا عکسش رو دادم خاله خانم پخش کردن تو  جدا

  نباریدوستش داشت، ا   نباری... اکردی با دفعه قبل فرق م نباریگمش کرده بود، اما ا باز 
 جان بدهد!  شی حاضر بود برا

  یاز دستش م  دیوضع با ن یمعرفت، او که تازه عاشقش شده بود... حاال و با ا  یب آخر
 داد!

 ! دیو انتظار بکش ندیتخت بنش  یرو شدی... نم شدینم نه

 .  دیکش رونی به سوزن سورمش برد و آن را ب یدست
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 مادرش نگذاشت.  یتخت بلند شود ول ی از رو  خواست

کرد... جان خودش را قسم داد تا حداقل دکترش که آمد و مرخصش کرد صبر   التماسش
 کند!

 تا نعره نزند! کردی م یزد، خودخور  یملحفه را چنگ م  وسفی

 ! کردی م یبد با او باز  روزگار

 گرفت!  یشکل ممکن او را م نی بست به بدتر یگشت و به هر که دل م یم

 

 

 *** 

 

 

لنگه کفش    کی شد  بشینص نیکه از آن ماش یز یکه مرخص شد، تنها چ مارستانیب از 
 بود!  یقابدار صورت

  یپدرش اشک م ی و برا  وی ی س یا  ی ها شهیبود و پشت ش مارستانیب یتو  شی پا کی
بود   نجای ا  ی! بدبختیکالنتر ی تو گرشید یچشمانش را بازکند و پا  کرد ی و دعا م  ختیر
برگ نوشته از   کی ! تنها یزیو نه چ  یو نه کارت مل از او نداشت نه شناسنامه  یمدرک چیه
 ! دیگو ینم انی ترانه واقعا زن اوست و هذ کردی نامه اشان بودکه ثابت م غهیص

باز شود تا   یو منتظر بود تا آن گچ لعنت دیکشی گچ گرفته همه جا را سرک م یآن پا  با
 منحوس برود!  یخودش به سراغ آن دره 

  خواستی اما نم رفتیم نی مادرش نبود با همان وضع از دره پا  یاگر التماس ها  البته
 مادرش را برنجاند! 
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 و لباس عوض کند.  ردی بگ یبه خانه رفت تا دوش مارستانیاصرار مادرش از راه ب به

 ! دیآشنا به گوشش رس ییآسانسور که شد دکمه را که فشرد صدا  وارد 

 !؟ وسفی-

 د و به سمت صدا  برگشت! ز  هیآسانسور تک وارهید به

بشاش و خنده رو را با آن حال   وسفی  شدیشده بود! باورش نم رهیبا بهت به او خ آهو
 جدا!  شی لباس ها  یشلختگ گر ی! د ندیب ینامرتب م ل ی بیو س شی زار و ر

 شد.  کترینزد  آهو

 !؟  یشد  یشکل ن یچرا ا  وسف؟ی چت شده -

 و در باز شد. دندی طبقه چهارم رس به

 از آسانسور خارج شود گفت:  نکهیرا جلو گذاشت و قبل از ا شی عصا وسفی

 ...میتصادف کرد-

شود، به دنبالش به سمت خانه اشان   الیخ یکه آمد، آهو نتوانست ب رونیآسانسور ب از 
 . ستدی رفت و راهش را سد کرد و مجبورش کرد تا با

 ؟ ! خورهی م  یآدم تصادف هیاز   شتریات ب افهیق-

  نیزم یسر خورد و وسط راهرو رو  نیزم یزد، طاقش طاق شده بود، رو هیتک وارید به
 نشست. 

 ! کردی بدجور داشت خفه اش م بغضش

 و...   وههی  یس  یکردم... بابا االن آ تی خر-

 ....ترانه

 ! ختیر  اشک
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 !دی و بگر  ردیعزا بگ شی توانست برا  باالخره

 شانه اش گذاشت.  یکنارش نشست، دست رو آهو

 ؟ ی ترانه چ-

 بسته شد. چشمانش

فقط   یکجاست.... دو هفته اس در به در دنبالشم... ول ستیاز دره پرت شده، معلوم ن-
 شده...  بمیازش نص یلنگه کفش کوفت  هی

 کند که آهو مانعش شد و دستانش را گرفت. یخود زن خواست

 درب   یبه حد  شی رومرد روبه  افهیق

  نی کند، هر چه که نبود ا یمحل  یشک خودش را هم در آورد، نتوانست بداغان بود که ا و
 .  ندیخراب بب نیچن نیآورد او را ا  یمرد را دوست داشت و دلش طاقت نم

 کند.   یگشود و گذاشت تا خودش را خال شی را به رو آغوشش

 از جنس ترانه اش.  یداشت، اما آغوش از یآغوش ن کی مرد به   نیا

 

 د ی مراجعه فرمائ   ر ی ز   نک ی صفحه به ل     505رمان در    ن ی نسخه کامل ا   افت ی در   ی برا 

https://zarinp.al/386044 

 

باشد و در    یرمانکده م تیسا   ایباال و   نکیرمان ل نی ا  دیخر ی: تنها منبع معتبر برا تذکر
عواقب آن به   دیرمان کن  نیا  دیاقدام به خر  ی گریهر منبع د  قیکه شما از طر یصورت

 چی باشد ه یرمان م ن یا  یرمانکده که منبع اصل تی باشد و سا یعهده خودتان م
 در قبال آن ندارد . یتیمسئول

https://zarinp.al/386044
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