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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

 باشد ن رمان فروشی میای

 

 می بسم اهلل الرحمن الرح 

 

 ی گدل ی: زهرا بسندهینو

 

 : پروا

. صد  ختی کرد و اعصاب نداشته ام را به هم ر ریرا در قفل در انداختم و باز هم گ دیکل  دیو ناام خسته
و   اوردیب  دسازیکل  کیکار مثبت انجام دهد و  کیول گشتن الاقل  یگفته بودم که به جا الیبار به دان

. چشمش کور  مبه در زد یانداخت. با حرص لگد یقفل را درمان کند باز هم پشت گوش م نیدرد ا
 : دیبه گوشم رس  اطیاز وسط ح  شیو در را باز کند. صدا دیای حاال ب

 گناهه نشکونش.   ی. در ب ارمیم  دسازیپروا شکر خوردم، فردا کل -

http://www.romankade.com/
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 از حرص دلم کم نشد. ینده ام گرفت ولاش خ یلودگ از

 . ومدهیتو صورتت ن  یباز کن تا لگد بعد -

 شکاف در چسبانده.  دهانش را به دمیشد و فهم کینزد شیصدا

 !یست ین یجون خان جان قسم بخور عصبان  یکنم ول  یباز م  -

 بود.  امدهیو سه سال سن داشت و هنوز سر عقل ن ستیب

 افتم. یم یکم چرت بگو. دارم از خستگ  الیباز کن دان -

باز بود و پر اخم چشم غره  ششیرا کنار گذاشت و در را باز کرد. ن  یو لودگ ستمی پا بند ن یکه رو دیفهم
 رفتم.

 ؟یدر رو چرا درست نکرد  -

  نییرا پا ی ورود یآجر  یخوشحال است و در موازات هم پنج پله  دمیزد و فهم  زیآم  طنتی ش  یلبخند
 . میرفت

  ادمی. کارفرما خوشش اومد گفت استخدامم وگرنه جون پروا سادمیوا یشیکردم، امروز آزما دایکار پ  -
 بود که قفل در خرابه!

 خوشحال شدم.  شیبرا م،ی پا گذاشت اطی ح داخل

 ؟یکرد  دایپ  یباالخره، حاال چه کار  یدراومد یمبارک باشه. از ول معطل -

 . هیچی بهتر از ه  یول  ستین  ادینت، حقوقش ز یکاف هیتو  -

 سوخت.  ردی اش را بگ یت یآ  سانسیکه در دانشگاه هدر داده بود تا ل یچهار سال عمر  یبرا دلم

 کار! نیفعال بچسب به هم ستیخودش ن یکس جا چیکه ه ییایتو دن ،یخوبه، موفق باش -

نگفت و   یز ی شد. چ یاست و در حقش داشت اجحاف م وتریدانست مغز کامپ یهم م خودش
 خسته م فعال.  یلیخ بود که ادامه دادم: خسکوتش تل
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 گفتم:  نیگرفت و همان ح شیدر پ اطیکج کردم و راهش را سمت چپ ح  اطیرا سمت راست ح  راهم

 .ری شب بخ -

 .شب تو هم  -

 هل داده و داخل رفتم.  ،یداشت و نه کالن یرنگمان را که نه قفل  یآب یچوب در

 . دیخواب بود، سرش سمتم چرخ یجان در حال آماده شدن برا خان

 ؟یکرد  ریسالم مامان جان د -

 را آوردم. یشگی هم یو بهانه  دمیو چروکش را بوس فینح یرفتم و دست ها   شیپ

 ؟ یبود، داروهات رو خورد کی تراف -

 آورد برام خوردم. دیام -

 کردم در رخت خوابش دراز بکشد.   کمکش

 ؟ یشام خورد -

 آورد برام خوردم.  دیآره. ام -

لقمه نان وقت نداشتم که کمک  کیشده بود پرستار مادرم و من به دنبال  هی گرفت، پسر همسا دلم
 باشم. ضمیحال مادر مر

 . شتیمونم پ یم شتری مطب ب رمیاز فردا نم  -

 را از بالش جدا کرد.  سرش

 افتاده؟ ی شده؟ اتفاق یز یچرا مادر؟ چ  -

 . دمیاش را بوس  یشانیشده و پ خم

چه   رهی و اتوبوس م یتاکس ه یکرا یحقوقم پا یها رو بردن باال، همه  هیکرا ینشده ول  یز ینه چ -
 خونه بگردم. ک یکار نزد هیدنبال   دیداره، با دهیفا
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که   یداشت اعتقاداتش را به خوردم دهد، اعتقادات یم سعباز ه  یاش محزون شد ول یآب یها چشم
 شد.  یکمرنگ نم یهمه سخت نیا  دنیدانم چرا با د یم

 . گذرهیمادر م گذرهیتو راهه مادر، م  یآسون  یبعد از هر سخت-

  ستیب یر یو شکم س یکار ی که از سر ب ییاز ما بهترونه، همونا یبرا یجان؟ آسونخان یکدوم آسون  -
دکتر که دماغشون رو براشون صاف کنه بعد ما تو   یدست آقا  دنیم ارنیم  ونیلیم  ستی ب ونیلیم

 ! ستیآشنا ن بمونیبا ج  یچون دستمال کاغذ میپاک کن نمونیبا آست  دیزمستون آب دماغمون رو با

 حرفم را پس گرفتم. عی جان را ناراحت کردم، سرام و خان دانستم دوباره تلخ شده  یم 

 دونم.  یکردم باز م  یزرگه، ناشکر ولش کن خان جان خدا ب-

در چنته داشت که دل خودش را به آن خوش کند و من را  یتیتلخ بود و باز هم حکا لبخندش 
 ...حتینص

  رزادهیفق هی سر قبر پدرش نشسته بوده و  یاثروتمند زاده هی میو شروع کرد: زمان قد  دمیپتو خز ریز 
و   کنهیم رزادههینگاه به فق هیاونورتر سر قبر پدر خودش مشغول درد و دل بوده، ثروتمند زاده  کمیهم 

! مقبره ش  هیسنگش رنگ یرو ینوشته ها هیصندوق گور پدرم سنگ  گهیم ؛یبه فخر فروش کنهی شروع م
  خشت هیگور پدر تو فقط  یبه کار رفته ول روزهی سنگ قبرش خشت ف یاز سنگ مرمر فرش شده و رو

: خدا رو شکر  گهیکنه و م  ینگاه به پسره م هیهم  رزادهیکجا و اون کجا! فق نیمشت خاکه، ا هیخام و 
 بهشت! دهیمن رفته رس  یاباب ادیسنگ و صندوق مرمر در ب  ریتو از ز یچون تا بابا طوره،نیکه ا

رو    یچیحرص ه روزش هم که گذشته، هیدو روزه،  ایدن است،ی دن نیمهم تر از ا ایمادر اون دن حاال 
 نزن، کفرم نگو! 

 . دمیشدم و محکم صورتش را بوس  زیخ  مینداشتم ن تشیبه حکا یاعتقاد چیکه ه  یلبخند در حال  با 

 خوبه؟   دیکفر گفتم مادرم!؟ حق با شماست، ببخش یمن ک -

 .انوسشیعهد دق  یها تی خوش بود به حکا دلش 

 ... بردیبستم. اگر خوابم م چشم 
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 از پشت در آمد. دیام یصدا

 ؟ یدار یپروا ب-

 را کنار زده و بلند شدم و در را باز کردم.  پتو 

 سالم. -

 ماهت خوشگلم. یبه رو -

 . کردیابراز عالقه م پروای جان داده، او االن خواب است که بکه به خورد خان  ییبا داروها دانستیم 

 زدم و در را بستم. رونیاز اتاق ب  

 ؟ یکرد رید -

 بزنم.  یرفتم تا دست و صورتم را آب  اطی حوض وسط ح سمت

 تا به اتوبوس برسم راه افتاد جا موندم االف شدم. -

 ؟ یشام خورد -

 .و بلند شدم دمیآب به صورتم پاش  یآب را در حوض باز کردم و قبل از جواب دادن مشت  ریش 

 ندارم.  لیم -

 .دیپرپشت و خوش حالتش را در هم کش یابروها 

 .میباهم بخور یای! شام خان جان رو دادم، خودم صبر کردم تو بخودی ب-

 به محبتش لبخند زدم.  ی! ولتوانستمیتوانستم دوستش نداشته باشم نه م  یم نه 

 م شد.گشنه -

 .دیخند  بیو دل فر جذاب

 !یست یناز کردن هم بلد ن-
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 زک کردم. نا شیدلبرانه برا یچشم پشت 

   ش؟ی بخر یکه من ناز کنم، پول دار  میریگ- 

 سبزش را دوست داشتم. یهاصورتم خم شد و چشم در

 !دنشی خر یفروشم برا یم رو م هیتو ناز کن من کل  -

 و سرش را به عقب هل دادم.  دمیغره خندچشم با 

 ها! یبفروش  یخوا ی م یهمه چ یرو برا  تچارهیب یه یکل نیا -

 . دیخند

 ست؟ یروده دستت ن  یمزنده -

 . دیجفنگ بگو خواهدی دانستم م ینگاهش کردم  و م پرسشگر

 نازت پول دستم باشه! دنیخر یدو مترش رو بفروشم برا  یک ی! ادیروده به چه کار م  میشش مترو ن -

 .دمی خنده به سرش کوب با

 خاک بر سرت حالم به هم خورد.-

 شد. سمت اتاقش راه افتادم. میخنده ها  خیذاب مج یهم خنده اش گرفت و با آن سبز ها  خودش 

 ؟ یپخت  یحاال شام چ-

 قدمم شد.  هم

 کدو بادمجون.  -

 کنم! دایشوهر خوشگل و پولدار برات پ هیها وقتشه که  یش یم ییواسه خودت کدبانو یدار -

 کرد.  کیباز کردن در اتاقش مکث کردم که لبش را به گوشم نزد یبرا

 من خودم صد تا شوهرم! فقط تو باورم کن.  یکن یخواد برام مادر  ینم  نیبب  -
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 مور مور شد و فاصله گرفتم.  گوشم 

 !تی وضع نیتو ا دیام یبس کن  شهیم-

 کرد. یااشاره نیدر اتاق ساجده و رام  به

 تو؟  یگرد یم یدنبال چ یمثل اونا. تو زندگ یک یمن و تو هم -

 اتاق خودمان راه افتادم که سد راهم شد. سمت 

 برو کنار. دی ام یو کور کرداشتهام -

 اتاقش هلم داد. سمت

غصه   یخوا یتا صبح فقط م  یشامت و بخور شکم گشنه بمون   اینکن غلط کردم ب  یخب قاط یل یخ-
 من ندارم! و  یکه تو دوست دار  ییزایچ ی! غصهیبخور 

و اجازه داد تمام وجودم از زهر سبزش پر   دیانداخت و دلخور نگاهش کردم. نگاهش را ندزد کهی ت تلخ
 شود.

 کرد. تمیبه داخل هدا ردی نگاه بگ نکهیا یرا هل داد و ب  در 

 اش کم شود. یکشاندم تا دلخور  یگر یگرفتم و سر صحبت را جهت د نگاه

 . دیاستعفا دادم ام -

 برداشت و وسط سفره گذاشت.  کینکی پ یتابه را از رو یماه

 ؟ یچ یبرا -

 دور بود.  رشیمس -

 . یکرد یخوب کار  -

را سمتم گرفت و نگاهش باز مهربان شد که باعث لشد بخند بزنم و در دلم به عالقه ام به او و  قاشق 
 اعتراف کردم.  شیها یمهربان
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 من؟  یبه پوست کلفت ؟یخند  یم یبه چ-

 دت گرفت. ام ش خنده 

به سرکار رفتن من  ازیانگار گاوصندوق مون پره پوله و ن یخوب کرد یگیم نی که همچ نینه، به ا -
 رفتم! یم  حی تفر ینبوده و از رو

 تلخ شدم و دست خودم نبود.  دوباره 

خواد زبونت رو با   یوقتا دلم م ه یچپاند و تشر زد:  یاش را در دهانم م آورد و لقمه  شیرا پ دستش
 عم دار کنم!عسل ط

 میبرا دیکه ام یاو چه خوش طعم بود لقمه  دمیبه حرص زدنش نکردم و لقمه را با آرامش جو ییاعتنا
 .دیچ یپ

 تا عمق قلب و مغزم را خوانده! میچشم ها چهیدانستم از در یزد و م یخنده شاد تک 

 ناجوره!  یعسل چشمات وصله  یبرا  یاون پرواست که دوسش دارم! تلخ نباش، تلخ نیآهان ا-

 زهر زدم.   طنتیش  یبار برا نی برداشتم و ا ینان  تکه

 و ساخته رو خرزهره نشسته بوده!من یکه عسل چشما یزنبور -

 .دمیلب نق زد که نشن رینان در دستم برگرداند و ز یبادمجان را رو یمحتو قاشق

 و بشنوم! بلند تر بگ-

 تشر زد.  یو حرص محکم

 کوفت کن. تو حرف نزن اصال! -

 دانم.  یرفت، م میخنده ها یشده بودند، دلش برا یکه جر  شیو برخالف چشم ها دمیخند

 که شدم سفره را تا زدم. ریس

 . دیچسب یمرس -
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 نوش جونت گوشت بشه به رونت!  -

 . دمیتا زده را بر سرش کوب  یسفره 

 پررو نشو!  -

 بلند شد.  الیخ  یب

 ؟ یایچوب موب جمع کنم. م کمی برم  خوامیم م،یندار زمیآش فردا چوب و ه گید ریبرا ز-

 !  ست؟یمگه اجاق ن-

 گاز رو قطع کردن.  میپول گاز رو نداد-

 معلوم است ثروت! ،《ثروت   ایبهتر است  علم》یدلم کدر شد از جمله  باز

  یبدبخت  یپول  یمسلمًا ب یول آوردی نم یقبول کنم که پول خوشبختو برهان  ل ی هزار مثال و دل دیشا
 آورد!  یم

 مگه چه قدر اومده؟ -

 چهارصد هزار.  -

 گرد کردم.  چشم

 چه خبره! -

  زی برم بانک وار  یرو م شیها! پاشو حاال حرص نزن فردا ف میخونوار  شیدو ماه عقب افتاده بعدم ش -
 کنم که وصل کنن.  یم

 مگه جمع شد پول؟  -

 هوم جمع شد.  -

 ! نیمثل ساجده و رام یکیمن و تو هم  گهیشدم و سرش نق زدم: بعد م بلند

 نگاهم کرد.  یچپ چپ
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 مار بزنه زبونتو پروا!  -

 .زدم او هم دنبالم آمد رونیاعتنا به ناراحت شدنش از در ب یحوصله و ب یب

 پشت سرش روان بود. نیرفت و رام یبود و راه م اطیدر ح  ساجده

 شکم برآمده اش لبخند زدم و سالم کردم.  به

 کرده!  تی سالم مامان ساجده. باز خانوم خوشگله اذ -

دوخته شده که به وقت درد و غصه  شیلب ها یکه انگار رو یو با لبخند دیشکمش کش یرو دست
  امیتو اتاق م ارمینفس کم م یکنه. خودم کم جونم ه ینم  تیشد گفت: نگو بچه ام اذ یهم محو نم

 هوا بخورم.  رونیب

 د؟ یری : کجا مد یپرس دیاز ام نیرام

 آش فردا.  ی برا میاری چوب ب کمی -

 باهات.  امیب  یخوا یم -

 به شانه اش زد. مردانه

 نه داداش. مواظب خانومت باش شما. -

 نره. ادتی یگفتم: نفس کم آورد تنفس مصنوع نیرا با خنده به رام  دیحرف ام ی ادامه

 . دیکش یو دستم را سمت در خروج  دیخند دیشد و مثل برادر نداشته ام بود. ام سرخ

 دانستم بد ِکرمو هستم!  یشد و م  یم ری زدم از شرم سر به ز یحرف را م  نیهر بار که ا نیرام  چارهیب

و خواست   دی دست پاچه سمتش دو نی رام اش نفس کم آورد یکه ساجده به خاطر باردار  یبار  نیاول
  ینفس م یده روز بعدش هم هر گاه ساجده به تنگ چیتنفس دهان به دهان دهد. آن روز که ه

 رفت.  یخنده مان به هوا م  کی اراده شل یافتاد، ب

 ؟ یار یم  چارهی ب ادیهر دفعه  یمرض دار  -
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  ریسر تکان دادم و نشستم و ز  دییتا  یباز کرد. به نشانه  میرا برا  نشییمدل پا دیو دِر پرا دمیخند
 خنده زدم. 

 فرمان نشست و استارت زد. پشت

 دستپاچه شدم. نیغالم حس یدکه   دنیکوچه با د سر

 !سایوا دیام سایوا -

 کوچه پارک کرد.  کنار

 شد؟  یچرا؟ چ -

 . امیها بخرم ب   یازمندیروزنامه ن هی -

  کیکوتاهم بردم و  نیج یمانتو بیچرت زدن بود. دست در ج در حال  نی رفتم و غالمحس  نییپا
 در آوردم.  یاسکناس دو هزار 

 ن؟ یغالمحس -

 . دیخواب پر از

 بله بله؟  -

 روزنامه هات رو بده.   یازمندیمنم نترس. ن  -

 پروا!  ییتو -

 ! ید ید یام که تو خوابت م ییاز اون هفت پادشاه ها یکی نه دختر  -

دو سر نگهبان دم اتاق دختر پادشاهه  ویبه د شتریب یزد: اونجور که تو منو از خواب پروند نق
 تا خودش.  یخور یم

  کیدر آوردن  یخواب آلوده بود. خنده ام خود به خود جمع شد. برا شیو چه قدر چشم ها دمیخند
  نیگرفتم و به ماش کرد. برگه ها را از دستش یدکه سر م نیلقمه نان بود که شبانه روزش را در ا

 ؟ ی: خودکار دار دمیبازگشتم و بالفاصله  پرس
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 بعد!  یکن یم دایتوشون پ یز ی چ نیاول بب  -

 اش را برداشتم. ی. خودکار آب داشبوردش را باز کردم در

 ؟ یقرمز ندار  -

 را از پارک درآورد.  نیماش

 ! یورود ممنوع بکش یخوا یمگه م -

 ام گرفت و شروع به خواندن کردم.  وسواسم در رنگ ها خنده نیهم از ا خودم

 . میازمندین  یرنگ کار   جهت《آقا》به چند کارگر ساده -

 !چیکه ه نیا -

 را خواندم.   یبعد

 !یدیبه چند خانم مجرب جهت کار در تول -

 !شهیزدم: مجرب نباشه نم  حرص

 کردم تا به آن جا برسم. یعوض م  دیبا ری را نگاه کردم. حداقل پنج مس آدرسش

 .چیهم ه نیا -

 را خواندم.  یبعد

 کت و شلوار...  کیدر بوت  یخانم مجرب و مجرد جهت فروشندگ یبه تعداد -

خوان! کامال   یبعد دختر مجرد م هیادامه دهم و غر زد: بسه بندازش اون ور. مردونه فروش  نگذاشت
 !هیمشخصه برا چ

پر   بیگرفت نه ج  یحرفش از باد کله اش سرچشمه مکه  فیح  یشدنش خوشم آمد ول یرت یغ از
 پولش. 

 ؟یدی ! بندازمش اونور شما خرج دوا و دکتر مامانم و شکممون رو میرتینسبتًا غ یآقا دیببخش -
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نمک به زخم   یادیحرف نزنم. امشب ز گریکرد تا د ادیرا تا انتها ز شیو صدا ستمی برد سمت س دست
 بودم، سوز داشت...  ختهیامان ر یتنگ دست

 را کم کردم. ستمیس یصدا

 د؟یام -

 هوم؟  -

 د؟ یزدم: ام شیبود؛ دوباره صدا  دلخور

چه در دلم  دیدرشت ضعف رفت. دوباره فهم یجذابش و آن سبزها یچهره  یکرد و دلم برا نگاهم
 شد. ی گذشته که رفع دلخور 

 د؟ یجون ام -

 چقدر از درست مونده؟ -

 . یل یخ -

نباشه دو تا   یچی ه ی. المصب روز ری بگ کی پالست ی! تخصص جراحایشیپولدار م یدکتر بش یآقا -
 . شهیدرآمدت م ونیلیچهل م  یکن  تی زیو ضی و ده تا مر یعمل بر 

 کرد، من لج بازتر بودم. کمش کردم...  ادیرا ز ستمیس یبا حرص صدا  دوباره

تو اصالً به   دیهمچنان. ام یتو همون اتاق بمون یخوا ی م  یشد، بد گفتم مگه! نکنه دکترم بش یچ -
 !یپول اعتقاد دار 

کنم   یقدر بهش فکر نکن. تخصصم رو خودم انتخاب م  نیپروا! ا ارهی نم ینه ندارم! پول خوشبخت -
 . یرشته کن نییخواد برام تع  ینم

 البد قلب آره؟  -

فوت   یقلب یمار ی . مادربزرگش بر اثر بدمید یصورتش را از زور ناراحت یوضوح منقبض شدن اجزا به
 کرده و او که تنها سرپرست مادربزرگش بوده نتوانسته بود خرج عملش را بدهد. 
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 و هشت سال سن داشت؛ بچه نبود که از ناراحت کردنش ابا کنم.  ستیب

جراح قلبه. مادربزرگ تو از نبود  داره مملکتمون   ادیکه ز یز ی! چیکن  یچرا صورت مسئله رو پاک م -
 !دیمرد ام یپول  یدکتر نمرد از ب 

 شد.   شتریکرد و در اتوبان سرعتش ب اخم

آز و   یمادر من به خاطر پول من و مادربزرگم رو رها کرد و با اون مرد پولدار ازدواج کرد. از هر چ -
 کنم. یم  یتنگ دست رو جراح یمارهایفقط ب رم ی تخصص بگ ی. اگه روز زارمی طمع به پوله ب

را   یستیحد از انسان بودن و ساده ز  نیا ینزدم ول یحرص من در آمد، حرف  یبود ول یستودن هدفش
که به خانه رواست به مسجد حرام   یگفت: چراغ یگفت خان جان!؟ آهان م ی! چه مدمیپسند ینم

 !د یام گنج لهی در مخ شی از مثل ها یک یاست. قربان دهانش باالخره 

 را عوض کردم.  ثبح 

 حاال؟   میر یکجا م  -

 اشاره کرد. یاطراف اتوبان بود و به فرع نگاهش

 اون جا.  -

 .دمیکش  یشد. پوف  یکرده و باز نم ریفرمان را چرخاند. قفل کمربندش گ و

 دارن! یقفل ها با من سر ناسازگار  یَاه امشب چرا همه  -

 شد.   کلنجار رفتن با قفل کمربند در صورتم خم نیو ح دیخند

 چقدر قشنگه!  ایبذار نشونت بدم دن  وونه،یطرز فکرت رو عوض کن پروا. من دوستت دارم د -

  ی. بدی*"و دلم لرز  دیبوس تینثارم کرد لبخند پهن صورتم شد و با رضا  ایر یکه ب   یدوستت دارم از
 رفت و قفل کمربند باز شد.  نییحرف پا 

 را شکستم. یدرخت  ی دهیخشک یمشغول جمع کردن چوب ها بود. کنارش قرار گرفتم و شاخه  

 .مواظب باش تر نباشن گناه داره، خشکاش رو بشکون  -



 صدا  یب  ادیفر

16 
 

 ! دیآخه ام  یچقدر تو مهربون -

 خندانش بودم خم کرد.  یلب ها خیرا سمت سرم که م  سرش

 !یدیحاال کجاش رو د -

 فرو کردم.  شیچشمک زد. چوب در دستم را در پهلو  طانیش

 !گهیپررو نشو د -

 و فاصله گرفت.   دیخند بلند

 درجه انحرافت باالست ها!  -

 را ندادم و راه افتادم که چوب جمع کنم.  جوابش

 خطرناکه.   کهیازم دور نشو تار -

 برداشتم. نیقطور را از زم  یشدم و شاخه  خم

 د؟یام -

 د؟ یجون ام -

 .میاز دستم گرفت و چشم در چشم شدرا  شاخه

 کنم؟  کاری کار رو چ -

 خان جان رو داشته باش. من که نمردم. یکم هوا هیتو خونه  نیسرکار. بش یالزم نکرده بر  -

 چیشوم، هنوز ه رشینمک گ نیاز ا شیخواستم ب  یکردم. نم زمزمه《ی از جون  دور》کرده بغ
 نداشتم. ندهیآ یبرا ی میتصم

 .میعقب را پر از چوب کرد و سوار شد  صندوق

 را به حرکت انداخت.  نیکرده بودم و ماش سکوت
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 پروا؟  -

 هوم؟  -

 تو حرفم.  ار یکنم. نه ن فیرو رد یتو خونه تا خودم همه چ نیبش  دیمرگ ام -

 زد و مخالفت نکردم.  ینبض م رتشی غ رگ

 باشه.  -

 بروم... ینیکارگز یبه اداره   دیبا دم،یچ یفردا برنامه م یدر ذهنم برا اما

 *** 

 

 

 

 《هاکان》

 

 یکت و شلوار طوس دنی. از ددمیتن پوشم را کش ی رها کردم و کمربند حوله   زی م یرا رو سشوار
 زدم.  ادیو فر ختیبه چوب رخت اعصابم به هم ر زانیآو

 روزه؟ یف -

رنگم را    یخودم در کمد را باز کردم و کت و شلوار مشک د،یایفربه اش را تکان دهد و باال ب  کلیه تا
 . برداشتم 

 دوخت. نی چهارچوب در ظاهر شد و نگاهش را به زم در

 بله آقا؟  -

 . رونی گمشو ب -
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  یکه قرار کار  یدانست روز  یدور شد. در مغزش ِپِهن پر کرده بودند، نم  عیعلت سر دنیپرس  بدون
 میمزخرف خودش کت و شلوار برا ی قهیهم باب سل  ! بازدم؟یپوش  یم  یداشتم کت و شلوار مشک

 آمدن به طبقه ام را داده بودم. یخودم بود که به او اجازه  ری انتخاب کرده! تقص

ساناز را نداشتم و  یدانستم. حوصله  یچپ بلند شده بودم، م یآماده شدم، امروز از دنده  عیسر
 آمد.  یم نییپا یمنحوسش از طبقه  یصدا

عمل کرده و   ین یمتنفر بودم، از ب   زشی اغراق آم شیظاهر شد. از آرا میرو یرفتم و جلو ن ییها را پا پله
 . زارمیهم ب  شیفر و رنگ زردچوبه ا یپروتز شده اش، از موها یلب ها

 سالم بداخالق.  -

جلفش حرف   یخواست بفهمد که با من مثل دوست پسرها یم  یرا پررنگ تر کردم، ک میها اخم
 نزند. 

 را صدا زدم. روزهیاعتنا ف  یب

 روزه؟ یف -

 .ستادیآب مقابلم ا وانیبا ل عیسر

 آقا.   دییبفرما -

 . دمینفس آب خنک را سر کش کی

 شرکت؟  امیمنم ب -

 الزم نکرده.  -

 . دمیکوب شیرا رو وانیکردم و ل  یبود خال  روزهیکه دست ف یا یدست ش یپ یرا رو حرصم

 عه هاکان! خاله گفت استخدامم!  -

 اون خراب شده خالته؟!  سی : رئ دمیصورتش غر در

 .د یترس 
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 خب؟!  یکن یم نیچرا همچ  -

 ! رهیلب غر زد: فقط بلده پاچه بگ ری که ز دمیمقابلم پسش زدم و شن از

 شدن دستم چندشم شد. یدهانش نشست و از رژ  یهوا پشت دستم تو  ینرفته را برگشتم و ب قدم

 اون مغز نداشته ات رو کار بنداز!  یزبونت رو کار بنداز  نکهیحرف دهنت رو بفهم. قبل از ا -

 ام بود. رهیدهانش ناباور خ  یرو دستش

 خدمت شد.  یآماده  عیسر روزهیآشپزخانه راه کج کردم و ف  سمت

 آقا.   دییبفرما -

 کو؟   لیسه -

 خونه. اوردنی ن  فیتشر شبیآقا د -

از   یتماس  گرید یدانستم تا لحظه ا ی زدم و م  رونیشستم و از خانه ب نکیدر س ادی ز عیرا با ما دستم
ام زنگ خورد. دست بردم و   یسمت مامان خواهم داشت. پشت فرمان نشستم و راندم و بله! گوش

 .گذاشتم کریاسپ یتماس را برقرار کرده و رو

 بله مامان کار من بود و حقش بود.  -

 شد. یصراحت کالمم کفر  از

 هاکان! برگرد و ساناز رو همراه خودت ببر. یقابل تحمل شد ری غ یل یخ -

 .دمیحرص پوف کش پر

کار هم ندارم  یروی به ن از ی! ن؟یکن  یگردم مادر من پس چرا خودت رو خسته م یکه برنم یدون  یم -
 نفرستش شرکت.  یالک

 خواستم.  یرا نم  نیالتماس گرفت و ا رنگ شیصدا

 نکن!  خمیهاکان جلو خاله ات سنگ رو  -
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 نقشه ها داشتم. یآمدم ول  کوتاه

 بخوره ازم! گهید یک یخب. اما امروز نفرستش، اعصابم خرابه ممکنه  یل یخ -

  یکس لیدل  یدانست که ب یبارم کند. خودش م یخواست درشت ینم  یعنیقطع کرد و  یخداحافظ  یب
 کنم.  ینم هیرا تنب 

 

پارک کردم و با آسانسور به  نگیرا در پارک  نیچسباند. ماش ینفهم صفت پدرش را به من م ی دختره
 حق نداشت قبل از ورود من در شرکت را ببندد.  یرفتک. در باز بود و وارد شدم؛ کس زدهیس یطبقه 

جواب دادن را ندارم و   یدانستند حوصله  یسالم دادند و م یکی  یکی خشک شدند و   یورودم همگ با
 بود.  یسالم متعلق به منش نیدهم، آخر ی سر هم تکان نم  یحت

 سالم جناب برومند.  -

 رو بفرست اتاقم.   یدر اتاقم رفت و دستور دادم: پناه ی رهیسمت دستگ دستم

 دم نشستم.بلن  یصندل یگذاشتم و رو زی م ریرا ز فمیزبانش در را بستم. ک از《چشم 》دنیاز شن قبل

  نمیقوان یپا رو توانستی بود که م  لی به در نزد و طبق معمول بسان گاو داخل آمد و فقط سه یا تقه
 بگذارد.

 ؟یکجا بود شبید -

 . دیبار یم  طنتی اش ش یمشک  یو از چشم ها دیخند

 خوب خوب.   یجاها -

 و چشم غره رفتم.  ستیدانستم اهلش ن یم

 ؟یرو آماده کرد لیفا -

 قربان.  سی -
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 و بنر و فهرست کارها...  زرینمونه ت ه؟یاوک یهمه چ ل،یسه  زی مزه نر -

 . هیاوک یهمه چ -

 شدم.  بلند

 .م یپس بر -

 . یرو باال داد  متیهاکان من هنوزم معتقدم ق گمیم -

 . ستیباال ن  -

 .میرفت  رونیدر مکث کردم و در را باز کرد و ب  پشت

 .ونیفدراس غاتیگرفتن تبل یکردن برا زیها دندون ت یلی. خ میرو نبر دهیترسم مزا یم -

 آسانسور را زدم و جوابش را دادم.  ی دکمه

خواد شم  یم ی! کدهیها م متی ق نییبه دو زار باال و پا  ری فوتبال گ ونیفدراس یکن  یفکر م -
 مین ی داره مطمئن باش حت  اتیبراشون حکم ح  غاتیتبل نیتو! آن قدر که ا فتهی راه ب تیاقتصاد

 کار براشون اصله!  تی فی اندازن و فقط ک یها نم متیهم به ق ینگاه

 باز شد و داخل رفتم و هنوز استرس داشت.   آسانسور

ارزش و اعتماد به نفسمون   متی. باال بودن قنیی پا ارم یتونم ارزش کارم رو ب  یبه من اعتماد کن. نم  -
از هر   شتری کنم و مطمئن باش ب ی م کاری دونم دارم چ یمن م راحت   التیدر ضمن خ ده،یرو نشون م

 برام.  رهحکم بستن پشت کل شرکت رو دا  غی تبل نی. گرفتن امیرو ما ببر دهیخواد مزا یدلم م یکس

 راحت شد و سر تکان داد.   الشی خ باالخره

 کارت درسته! -

که دوست دارم.  ستیکار نیبعد از شنا لذت بخش تر   یپشت فرمان نشستم، رانندگ نگی پارک در
 خوردم.  ینم  کیشناختم و به تراف  یتهران را مثل کف دستم م

 ؟یکجا بود شبید ینگفت -
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 .نداشتم  یرا چک کند و مشکل زیرا سمت داشبورد برد و عادتش بود همه چ دستش

 بود نشد که برگردم خونه!ن ششونیپ ی مجبور شدم برم. کس مارستانهیزنگ زد گفت مامان ب یکی ن -

 کردم.  یم دیبار هزارم بود که تأک نیا

 ! ت ی خونواده ات رو نزن، برو سر خونه و زندگ دی به خاطر من ق  لیسه -

رو زدم من فقط خراب رفاقتم.  دشون یگفته ق یجواب داد: ک الیخ  یرا ورق زد و ب   دیام یدرس کتاب
 تنها بذارم.   تتیوضع  نیتونم تو رو با ا ینم

شد چرخاندم و غر زدم:   یآن طرف تر ختم م ابانیبود و به سه خ انبریکه م یرا سمت کوچه ا  فرمان
 من چشه؟! تیمگه وضع

 نمونه اش رو صبح دادن بهم! ه ی! گزارش هینیگوش و حلق و ب  ستیچش ن -

 .دنی عجب پس راپرتمو م -

 !میفت یب شام  هیبله رو بده  ا،یکم ادا ب یدختر به اون خوب  -

 نگاهش کردم. یچپ چپ

 هی ،یگذر  یآخر شبت هم نم ی وهی ! از عصرونه و آب مییخونه ما زونیصبحونه، ناهار، شام آو -
 !؟یخوا  یهنوزم شام م یدربست هم که بغل اتاق من واسه خودت دست و پا کرد تیسوئ

 قهقهه زد.  بلند

 ! ؟یذار  یسرم منت م یهاکان دار  ینکبت  یل یخ -

 ام گرفت.  خنده

 کنم تعارف نکن. یشام دعوتت م ینه دارم برا -

 را چک و روشنش کرد. ستمی س یفلش رو الیخ  یب

 کنه.  فیبرا شام رد روزه ی کردم. زنگ بزنم ف  یز یهوس کوفته تبر -
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 برقرار کرد.  روزهی تماسش را با ف لی پارک کردم و سه ونیساختمان فدراس مقابل

 خوشرنگ. یسالم به آب  -

 خندد. یدارد م روزهیدانستم که ف یم دهینشن

 خانوم.  ی زحمت کوچولو داشتم برات آب هی -

 ؟ ی. حاال حدس بزن چیباهوش یل یخ -

 بود. شبیفسنجون که د -

 . ستیام ن  ینه قرمه سبز  -

 زدم.  تشر

 کارد به شکمت بخوره.  گهیکن د یچ یق -

 اش بود.  ی سؤال ستی شدم و او همچنان در حال ب ادهیپ  نیماش از

 و کنار گوشم گذاشتم. دمیرا از دستش کش یگوش

 !لی شام حضرت سه یبذار برا  یز ی کوفته تبر -

 غر زد.  میرو یساختمان م یرا قطع کردم و همان طور که در کنار هم سمت ورود  تماس

 . یشد ها نذاشت  یم کیداشت نزد -

 ام را حواله اش کردم.  یچپ نگاه

 ها! یآدم وار رفتار کن   لیسه -

و    اریدر هم رفت. رد نگاهش را دنبال کردم و به ماز شی اخم ها کبارهیکرد و به  ز یرو به رو چشم ر هب
 . دمیمشاورش رس

 هستن مگه؟ ناامیا -
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 زدم.  تشر

 ؟ یچرا وا رفت  -

  بیآورده، کار و بارش سکه شده. طرح هاشون حرف نداره! رق  یچند تا طراح خبره خارج گنیم -
 تر.  نییرو بکش پا   متیق نییپا  ای ب طونی هاکان، از خر ش هیقدر

 . دمیاش کوب قهیشق یانگشت اشاره ام را رو دیمکث کردم و پرتأک  م؛یدیرس یدر ورود به

 نداره. بیهاکان رق ل،ی تو مخت فرو کن سه  -

 *** 

 

 

 

 پروا 

 

ما ندار هاست   حی را دوست داشتم. تفر  مانیها یدورهم یآمد ول یپاک کردن خوشم نم یسبز  از
 ...گرید

هم   می که نه بهتر است بگو هی ها، همسا هیو با همسا میاز سه تخت دور حوض نشست یک ی یرو 
  یاز آن ها روزگار م یکیکه هر خانواده در  اطشیخانه بود و شش اتاق دور تا دور ح  کیخانه، 
. سر  میکرد ی پاک م  میشام بار بگذار یکه قرار بود برا یآش یها را برا یو سبز  مینشسته بود م،یگذراند

 به کمرش داد. ی لگن بزرگ انداختم. ساجده کش و قوس  یو ته تره ها را گرفتم و تو

 ؟ ی: درد دار دیفرشته خانم نگران پرس 

 لبخند زد.  شهیهم مثل

 .نم یش  یم ادیکشه ز ینه درد ندارم، کمرم نم  -
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 . گذاشت یتخت کنار  یبالش را رو عیسر

و سالمت بار    یان شاهلل به خوش  ار،ی رو هم به خودت فشار ن  یآخر  یهفته  نیپاشو دختر خوب، ا -
 .یبذار  نی ات رو زم شهیش

 یدیببخش نیو همان ح  دیتخت دراز کش یتعارف نکرد، بلند شد و رو گریدرد داشت که د ساجده

 .میداد جواب《باش   راحت》تعارفش را با  یگفت که همگ

 زد.  یچشمک م  ناید یگوش

 . نایاومد برات د ام یپ -

 باز مشکوک بود!  و   رمی دنباله اش را نگ یعن یباال انداخت که   ابرو

 کردم.   کینزد نای سرم را به سر د یتره برداشتم و کم یا دسته

 ه؟ یک -

 آن سمت حوض رفت.  گیشستن د یو بلند شد و به بهانه   گفت《یشیه》

 !یاحساسات  ستی دانستم دختر ینداشتم گند بزند و م دوست

 . ستادمیا نایجور بود ترک کردم و کنار د  بتشانیشدم و جمع زن ها را که بساط غ  بلند

 حواله اش کردم.  یچشمک

 بود؟  یک -

 درشتش برق زد. یقهوه ا یبا سخاوت کش آمد و چشم ها شیها لب

 هوشنگ.  -

 ! هو...؟یباال رفت: ک  می صدا  ریاراده و متح  یب

شدم و آرام دستش را   تمانیدهانم گذاشت و فشار داد تا گاف ندهم. تازه متوجه موقع یرا رو دستش
 : هوشنگ خوشگله؟! دم یآرام پرس یو با تعجب ول دمیکش نییپا
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 !《بله》 یعن یو  دیخند

 ! چند وقته؟ناید شهیباورم نم -

 .شهیم یدو سه هفته ا -

 .میحرص دستش را گرفتم و سمت اتاقمان بردم تا راحت تر صحبت کن با

 !ندازهیبفهمه که خون راه م الی! اگه داننا؟ید یمغز خر خورد -

 قصدمون ازدواجه خب! -

 با هوشنگ! -

 شد و لب پنجره نشست.  دلخور

 !هیزیچ یآدم کش ،یهوشنگ انگار قاتل  یگیم یجور  هی -

گ تا حاال صد تا دختر رو تشنه برده لب چشمه و همون جور لب  ! هوشنیفهم ی! نم ناید یبچه ا -
که شد،   ریازدواج الو بترکونه باهات س  یمدت با وعده  ه ی لمشهیتشنه برشون گردونده. ازدواج! هه! ف

 !ست؟ین تی ! حالیبا یبا

 شد.  زانیآو  یاز ناراحت  شیدرهم و لب ها شیها اخم

 دوسش دارم.  -

 نشستم.  کنارش

 !هیخاک بر سرت. آدم قحط  -

دوست دختراش رو کنار گذاشته بخاطر من. دوستم داره پروا. منتظر اجازه ست که پا   یهمه  گهیم -
 بذاره. شیپ

 کردم. زیچشم ر رانهیگ مچ

 ذاره؟ یپس چرا نم -
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  نیو ا ستی و وقت شوهر کردنت ن  میندار تی. موقعیشگیهم ی. همون بهونه گهیمامانه د ری تقص -
 ! حرف ها

 افکارش تأسف خوردم. به

 آخه االن وقت ازدواجه؟  نا؟یمگه چند سالته د -

ازدواج کردن   یپونزده، شونزده سالگ لیفام  یدختر عموهام و دخترا یو سه سال کمه! همه  ستیب -
 ! لیتو فام  امیبه حساب م دهیو من ترش

داره آخه؟ نه خونه  ی. چ ستی! اصال قبول توبه کرده و آقا گرگه نیزن هوشنگ بش ایخوبه  یبترش -
 ؟یبخور   یبدبخت یبر  یخوا ی! مینه کار  ی نه پول ینینه ماش ،یا

 نق زد.  سرم

به انتظار! خود تو چرا دل  مینیکه برا پولدارش بش میکله ت باد داره! مگه ما پولدار الیتو هم مثل دان -
 نه داره؟!مگه خونه و کارخو د؟یبه ام یداد

 درهم شد. د،یکوب  یکه بر سرم م یقت یاز حق میها اخم

بخوام   شه ینم  لیدوست داشتن دل نیا یرو دوست دارم. آقاست، با شعوره، مهربونه ول دیمن ام -
 زنش بشم. 

 حالت پچ پچ و نگاه فراتر بره؟!  نیخواد رابطه تون از ا یتو دلت نم  یعنی -

مثل خودمون  یحق با تو باشه و من و تو رو کس   دی! شانایکنم د یمن اصال به ازدواج فکر نم -
بخوام کوه غصه برا خودم بسازم. پول آب و  نکهیمجرد بمونم تا ا دمیم  حیمن ترج  یطالبمون بشه ول

 نیا  خونه و ... و ... و هزار تا از یعقب افتاده  ی هیپول برق و پوشک بچه و لباس بچه و کرا
من کفر!   کنه،ی و اون شکر م میخور یراحت با خان جان م  امیم ارمیلقمه نون در م هیمشکالت! 

 دق ندارم. ی نهیعوضش سر خر و آقا باال سر و آ

 !دیام چارهی ب -
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پنجره به  ی چهیو نگاهم را از در دمیکش  یاز سر ناراحت یزد. پوف  رونی بلند شد و دلخور از اتاق ب 
 هم کنارش و مشغول خوش و بش با خانم ها بودند.  لیآمده بود، سه دیدادم. ام اطیح

نصفه و   یو عالقه    دیاز سمت ام نیآتش یعالقه  نیا یصحبت کنم. از ادامه   دیزود با ام   یلیخ  دیبا
 !دمیترس  یاز سمت خودم م  مهین

 یا هیپا شهیخواست مثل هم یو م  دیچ یآجرها را کنار هم م دیزدم. ام  رونیو از اتاق ب  دمیکش یآه
 بسازد. کنارش رفتم.  گید یبرا

 ؟ یخوا یکمک نم  -

 جذاب کش آمد و نگاهش براق شد.  یبه لبخند  شیو لب ها دی چرخ میصدا دنیشن  با

 سالم خانوم.  -

  یشده بودند را به دستش دادم و او م  اهیآجرها که بر اثر دود آتش س یک ی یک یبه کار شدم و  دست
 . دیچ یگرفت و م

 .دیحالم را پرس  نیح همان

 ؟ یخوب  -

 .یعال  -

 گفت.  یخدا را شکر   قیته دل و عم از

 خدا رو شکر.  -

 به خانم ها کرد و خان جان را مخاطب قرار داد.  رو

 امروز پات بهتره خان جان؟  -

 پر محبت جوابش را داد. شه یجان مثل هم خان

 مدهلل. خوبم پسرم.الح -



 صدا  یب  ادیفر

29 
 

گفت: داروهات رو دکتر عوض کرده،  دواریشادش تاک شهیهم ی هیرا از دستم گرفت و با روح  آجر
 . یش یمطمئنم بهترم م

ثروتمندان کار کرده  یاستخوان هم مگر درمان دارد؟ تمام عمرش را در خانه  یمفاصل و پوک  یدگییسا
در   یشان را آب و جارو کرده که جان یهزار متر  یاکرده و آن قدر خانه ه نیی و آن قدر پله باال، پا

 نمانده.  شیپاها

توقف کردم. خم شدم و درش را باز کردم و   دیو کنار ام دمیکش نی زم یبزرگ چوب را رو ی سهیک
 .پ دمیکش رونیچوب را ب  نیاول

 دارند.  غیو ت  زنی هاش ت یمواظب دستت باش. بعض -

 هم دست به کار شد و کمکم کرد.  خودش

 که! زبونت کو؟!  یبود  ی. عالیپکر شد -

 ام گرفت.  خنده

 و سونو. شیخان جان رو ببرم آزما دیماه با نیافتاد ا ادمی هویخوبم.  -

 

 کنند. دکترش براش نوشت.  یهاش درست کار نم هیکل

 . تو فکرشو نکن. برمشیهفته خودم م نیآخر هم-

 و غرق بوسه اش کنم. از بس که مهربان بود و مرد...  رمی خواست در آغوشش بگ یم دلم

 اش را... مهیبودنش را دوست دارم بودن نصف و ن نی توانستم پسش بزنم. من هم ینم نه

 کن. هی گفت نترس، به من تک یم  تیو با قاطع  یو جد ستادهیبود که مثل کوه پشتم ا یکس تنها

 ق هجده روزم رو نگرفتم هنوز.حساب حقو هیتسو رمیفردا م -

 ام شد.  رهی خ  شیبا سبزها دلخور
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 رو نکن. نگفتم؟   یچی گفتم تو فکر ه -

 کنم و آرام جوابش را دادم. یخواستم تلخ  ینم

 نکن.  تی لطفا اذ دیمن معذبم ام یول یچرا گفت  -

 نشود.  مانینزند و باعث تشنج اعصاب هر دو یگر یکنارش رد شدم تا حرف د از

شده ام را    کوری بلند مان یناخن ها یشده ام را شستم. ال به ال اهیس یحوض نشستم و دست ها لب
که همه  ی طی کار کردن در مح یول   رمشانیکرده که بگ د یپاک کردم، خان جان صد بار تاک  یاهیاز س

کردند،   یپول خرج م ونیلیم ونیل یدند و مدا یم 《و خوشگلم کن بکش》شدن شعار   باتری ز یبرا
 به خودم برسم.  شتریب  یکه کم  دیطلبیم

 ها کنارم لب حوض آمد. یجون با سبد سبز  یگل 

 . میها رو بشور یتو لگن پر بشه سبز  ری شلنگ رو وصل کن آب بگ زمی پروا عز -

 چشم. -

 آب را تا انتها باز کردم.  ری ها گرفتم و ش یسبز  یکردم و سر شلنگ را رو یرا عمل  حرفش

 اصأل. خوادی کردن نم سیخ  زنیتم   یلیهاش خ  یسبز  -

 کردم. دییبه سبد حرفش را تا  یاجمال  ینگاه با

 . زنی اوهوم. تم- 

 ها را شست.  یکه شلنگ را نگاه داشته ام سبز  طورن یهم

 پروا جان؟  گمیم -

 جون؟  ی جانم گل-

 چند وقته؟ نیا هختیهومن چرا به هم ر یخبر دار -
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تو جمع نبودم و   ادیز  سادمیوا فتیبود دو ش  ادی مطلب ز یماه کار تو نیکه ا ی دونیجون، م ینه گل -
 . چطور مگه؟دنشیند

  ریتو خودشه پرخاشگرم شده! به خواهرهاشم گفتم باهاش صحبت کنن و از ز زم،ی دونم عز ینم -
الم تا   یچشه! دعوتش کردن خونه هاشون به هزار ترفند متوسل شدن ول نمیبب  رونی زبونش بکشن ب
 کام بروز نداده!

 زدم.   یو به شوخ  دمیلوس خند الشی راحت کردن خ یبرا  

 نکنه عاشق شده! -

اش داشت هنوز هم  یانسال یکه نشان از م  ییق با وجود چروک هانازک کرد و الح یچشم پشت 
 بود.  بیو دلفر  بایاش ز دهیکش یهاچشم

دست و پا    نیکردم تا خونه و ماش دی! به خودش هم صد بار تاک شهینون و آب م  یعشق و عاشق -
 کنه.  رونی ب  دینکنه فکر زن رو از سرش با

حرف   یحرف حرف خودش باشد ول  خواستیم شهی جون را دوست نداشتم؛ هم یاخالق گل نیا 
 یر یو دستگ  یبوده و بعد از ورشکستگ  نیدانستم از مرفه یبود چرا که م یبه نظرم منطق  شیها

  یسر م یکلنگ  یخانه   نیشان، به اجبار کنار ما و در ا یبانک  یامالک و حساب ها فیهمسرش و توق
خواند،   ی بار که سر درد و دلش باز شده بود شعر  کیبود  ادمیسختش بود!  شتریب  هیقکرد و از ب

 قشنگ نبود، پر از سوز بود! 

 

 فهمندی ها مپنجره را پنجره  کی درد》

 فهمندی ها مکور شدن را گره  یمعن

 

 ن یی پا ییایساده ب ،یباال برو سخت

 《فهمندی ها متلِخ مرا ُسرُسره یقصه
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 آ! دیجلو رو خان جان نگ یبهش ول  نیاگه به حرف من باشه که خوب گفت -

 در دستش اشاره کرد. یسبز  به 

 ! نجایا ری آبو بگ-

 : چرا؟د یدستش گرفتم و پرس یبود رو انیدر جر نیزم  یام رو یحواس یرا که از ب  شلنگ 

. یسنگ جلو پاش بنداز  دیداشته باشه که ازدواج کنه نبا ازین  یچون اعتقاد داره جوون تو هر سن -
 مطرح کرد!  شیماشاال دو سه سال پ گهیهومن که د

 شد. یاعصابش خط انداختم که شاک یرو انگار 

 ! بزرگتر از اون مجردن هنوز!دهیم ریش یکرده دهنش بو  خودیب-

 شود!تند   شینکشد که زبانم برا  یی به دهانش نگذاشتم تا بحث به جا دهان 

 جون. ینگران نباش گل -

 برام پروا؟  یکن یم یکار  هی -

 باشه، شما جون بخواه! یهرچ-

   ؟یزن یجونت سالمت خوشگل خانوم. باهاش حرف م-

 .  دمیخند

 زبونش رو بکشم؟  ریز-

 چشه! نی بب گهیآره د -

تو ذهن و دل و رودشه    یکار استادم! دو تا بزنم پس کله ش هر چ نیراحت من تو ا  التونیچشم خ- 
 برام!  رهیرو دا  زهیریم

 داشت. یو خنکش حس خوب سی خ  یو دست ها دیآمد و لپم را کش  خوشش
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 داد! یچه خنک بود دستتون، چه حال یآخ-

 . به آسمان اشاره کرد. دم یکش میگونه ها یکردم و رو سیرا خ دستم

 تمامه. می تحمل کن گهیکم د هی ،گهید ورهیآفتاب شهر -

 زد. میصدا  لیسه 

 کشه؟ی پروا کارت طول م-

 به اتاقش رفت که االن آمد! یکردم، ک نگاهش 

 ها انداختم. یبه سبز  ینگاه 

 چطور مگه؟ ادینه ز-

 ژل آتش زا تو اتاق شماست؟  -

گذاشتم، ژلم برا زغال   یبراش کرس  رهیگیخان جان پاهاش درد م شهیفکر کنم آره، دو شبه شبا سرد م-
 خان جان بردم.   یکرس

 نرم، بخرم.  گهید رهی رو چوبا شعله بگ میزی کم بر هی ستی اگه الزمت ن  ارشیب -

 کرد. یم اهیدود زغاال لحاف رو س  ش،یکرس  یالزم ندارم چراغ گرفتم برا-

 و سر شلنگ را گرفت.  آمد 

 من هستم. ار،یتو برو ب  -

 تکان دادم و به اتاق بازگشتم.  یسر 

 

 زنگ خورد. قبل از برداشتن ژل آتش زا، جواب دادم. امی گوش

 سالم عشقم. -
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 هوا رفت.  دادش

 !زنهیدست تنهام دکتر داره غر م یومدی! چرا مطب نوونهیسالم د -

 .امینم گهیببخش گفتم که د یناز  یوا -

 لوس نشو. نمیبب   ایپاشو ب -

 اصرار نکن  یناز  -

 

 . یدونیرو که م  طمیشرا

 رنگ حزن گرفت.  شیصدا 

هم  یدرست حساب  یخداحافظ  هی از دکتر،  ری رو بگ هیچک تسو ای حداقل پاشو ب  یدونم عشقم ول  یم-
 !میبکن 

 لبخند پهن صورتم شد.  

 نکن!  هیگر امیخب م  یل یخ-

 . دیاش خند یتو دماغ  یصدا با 

 فدات شم.   ایب -

 فعالً.  یف یح  ینش-

 بوسمت.  یم -

 منم! -

جلو باز و کوتاهم را   یمان را باز کردم، مانتو مشک یمتر  ستیاتاق ب یکردم و در کمد انتها قطع 
تن زدم. شال بلند قرمز رنگم را    و مانتوام را دمیرا پوش  دمیرا درآوردم تاپ سف  کمی . توندمیکش رونیب

اخم کرد، حتما   دنمیبا د دیرفتم. ام اطیطاقچه به ح  یسرم انداختم و بعد از برداشتن ژل از رو  یرو
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 یاز من چه م دیفهم یکردن کار شال و کاله کرده ام، در هپروت بود و نم دایکرد به دنبال پ  یفکر م 
دست بگذارم و کار نکنم، او خودش دانشجو بود با هزار خرج،   یتوانستم دست رو  یخواست! مگر م

 بود...  وزروز و دو ر کیرا هم بدهد! مگر  گریخواهد خرج دو نفر د یچه طور م

 رفتم و ژل را سمتش گرفتم. کیدرهمش نزد  یبه اخم ها یتوجه  چی ه یندادم و ب تیاهم

 ؟ یر یکجا م  -

 که از حقم بگذرم!  یخوا یگرفتن پولم نم  یبرا رمی اخماتو باز کن. م -

 را درآورد.   چشی شلوار جذبش فرو کرد و سوئ  بی ج یرا تو دستش 

 .یبرو زود برگرد  نیبا ماش-

 ؟یبر  یخوا ینم   یی: خودت جادمیپرس چیگرفتن سوئ نیح

 تونن دست تنها.  یرو سامون بدم زن ها که نم گید  ریز  شینه بمونم آت  -

 تکان دادم. یسر  

 . یباشه مرس -

 مواظب باش.  -

 گل کرد.  طنتمیش 

 نت؟ ی ماش ایخودم -

 .دیدلخور بود از دستم که نخند هنوز 

 تار موت! هی یفدا نی صد تا ماش -

بار هم دلم    نیشد. ا یبه پا م  ییکرد در قلبم بلوا یم  نهیعشق هز میبرا یطور جد نیدفعه که ا هر
. باالخره  ندیتا لبخند پر از ذوقم را نب  مدیدندان کش ری برگردد. لبم را ز گریکه فکر نکنم د یرفت طور 

 . دمیو لبخندش را د دی لبش به سمت باال لرز



 صدا  یب  ادیفر

36 
 

 نداره دست و پام بلرزه برات! تی خوب  هاهیهمسا شینخند جلو روم، پ یجور  نیبرو بچه! ا-

قدم  ه یحرف سمت خان جان و بق یو ب  دمیچشم غره رفتم و ژل را کف دستش کوب یشوخ  به 
 برداشتم.

 گردم زود.  ی برم مطب برم  یندار  ی با من کار  خان جان -

 نه دورت بگردم مواظب خودت باش.  -

 خدا نکنه، چشم.-

شدم   دیام ن یو بزرگمان را رد کردم و داخل کوچه سوار ماش لی طو اطیکردم و ح  یخداحافظ   یهمگ با 
 شاگرد انداختم، استارت زدم و از کوچه دنده عقب خارج شدم.  یصندل یکوچکم را رو فیو ک

  تیدو سال در رفت و آمد به آن سر شهر اذ نی. چقدر ادیساعت طول کش کی  دم،یبه مطب رس تا 
 ... اوردمی... خدا کند کم نزیخسته ام، از همه چ  یلیبودم، خ  شده

نش داخل مطب رفتم. سالن مثل  پارک کردم و بعد از قفل کرد نی نازن نیرا پشت سر ماش  نیماش 
 چیه ی داشت. ب  یو حس خوب ختهیدر هم آم یمردانه و زنانه  یعطرها یقلقله بود و بو  شهیهم

 د،یدر حال مکالمه با تلفن بود. من را که د نیرفتم، نازن   رشی سمت پذ میمستق ن،یبه مراجع یتوجه 
 کرد حرفش را زودتر تمام کند.  یپهن صورتش شد و سع دهخن

 نوبت بدم؟  دیخوا   یآخر مهرماه اگه م یبرا ،یخانوم  میروز ها اصال وقت ندار نیا-

 را باز کرد و خودکار به دست شد.  دفتر 

شماره   ه ی. دیو هشت مهر راس ساعت شش عصر تو مطب باش ستیشما ب   یخب خانوم  یل یخ -
 ... بله... بله متشکرم. خدانگهدار. دیبگ  دیتماس هم لطف کن

 پس از قطع تماس بلند شد.  بالفاصله 

  یخوا ینم  گهید یجد یکردم. جد گم یز ی چ هیانگار  دمتیند ستیروزم ن  هیکشمت!   یپروا م  یوا-
 ؟ یایب

 برات! امیبا مشت م  یبپرس گهیبار د هیو کنار گوشش گفتم:  دمیام گرفت، گونه اش را بوس  خنده
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 !یابراز عالقه هم ندار  ی زد: زهرمار جنبه  تشر

 حرص خورد. شتری را باز کردم و ب  شمین 

 گذاشتم. زی م یرا رو فمیک

 خوام استعفا بدم؟   یدکتر خبر داره م -

کن  یگودبا هیدادم و چکت آماده است فقط برو  حیرو توض   یو راحت کردم همه چآره بابا کارت  -
 باهاش تمام!

 . دمیصورتش را بوس  محکم

 . یعشق یل یخ -

 باز شد.  شیها اخم

 خبر خوب هم دارم برات.  هیکه  ای برو ب -

 طاقت و کنجکاو شدم. یب

 االن بگو. -

 نشست.  یصندل یرو 

 از سمت منه! ختنیکرم ر کمیراه بودنت   مهی ن قیرف یمهی جر شهینم  ری نخ -

دادم بلکه دلش بسوزد و با لب باز کردنش آتش   رونی را ب میرا مظلوم کردم و لب ها میها چشم 
 را در وجودم بخواباند!  یکنجکاو

 ! اد؟ی! دلت میناز  یبد یل یخ -

 گرفت.  شگونیرا ن  میاثر کرد، پهلو لحنم

 چه برسه به اون!  شمیمن که دخترم خلع سالح م یکن  یکه م یجور  نیخدا به داد شوهرت برسه ا -
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: خب  دمیپرس زی به م هیپسش زدم و تک عیجان گرفت سر میامقابل چشم ه دی ام یو چهره  دمیخند 
 ه؟یحاال که خلع سالحت کردم بگو خبر خوب چ

 که؟  شیدیهست. د  یمرکز سونوگراف هیبه خونتون  ستگاهیدو ا-

 و سر تکان دادم.  دیگو ی دانستم کجا را م یم 

 خوب؟ -

 جا برات نگه دارند. هیکم دارن امروز بچه ها خبرم کردن گفتم  روی اونجا ن-

 . دمیکش یخفه ا  غی ج نی توجه به مراجع یهلهله سر داد که ب  یقلبم از خوشحال  انگار

 ! یعاشقتم لعنت یناز  یوا -

 تشر زد. ی شوخ به

 !هیچ  ی! لعنتهی! عاشقتم چمیمورد دار کنندی تر االن فکر م   واشی شیه-

 سمتم گرفت.  یو کارت دمیدرآورم، خند ش یبرا  یشکلک 

 سا  ،یمحسن  شیآدرس برو پ نمیا -

 

 .امیدوست ناز  بگو  ،یمحسن  حل

 کردم.  یسرسر  یکارت را گرفتم و نگاه   

  رونی از مطب ب نیجانانه با نازن یخداحافظ  کیحساب و  هیو تسو دیرس یاز گرفتن چک و امضا بعد 
خان جان جور    شیکرده بودم هم پول دکتر و آزما دایخوشحال! هم کار پ یلیزدم. خوشحال بودم، خ 

 بسته را باز کند و از او ممنون بودم... یزاپاس داشت که درها دیکل کی  شهیهم یشده... ناز 
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  یافشدم، سمت مرکز سونوگر یاز استخدام مطمئن م  د یامروز با نیتا فردا صبر کنم هم توانستمی نم
ساعت زودتر از خانه   کینبود که   یاز ی ن گریبودنش به خانه بود و د  کیحسنش نزد  نیراندم. بزرگتر

 . یبود و طبقه دوم سونوگراف شگاهیسه طبقه که طبقه اول، آزما  یبزنم. ساختمان رونیب

  زهیلیواد استرم یها پر، اکثرا باردار بودند. بو مکتیها و ن  یپله ها باال رفتم شلوغ بود و تمام صندل  از 
  نیی باال و پا یهااز تفاوت  یکی نی و ا دیچرب ی عطر و ادکلن ها م یکه به کف سالن زده بودند به بو یا

 بود...

 آمد.  شیجثه لبخند به لب پ زی گرفتم، دختر ر رشیرا از پذ  یساحل محسن سراغ 

 زم؟ یسالم من ساحلم امرتون عز -

 را جواب دادم. لبخندش 

 هستم. ادگاری پروا -

 یهست یتو دوست ناز   زمیگفت: خوشوقتم عز یم یصم  یل یدست داد و خ عیبردم سر  شیرا پ دستم
 درسته؟

 کرد. تیبه من هم سرا جانشیه 

 ام.  یبله دوست ناز  -

کرد و من هم  یدربسته صحبت م یرفتن سمت اتاق   نیآمد و ح  رونی ب شنیاز پشت است عیسر
 قدمش شدم. 

از   یاستخدام رو بدم پر کن  یکه برگه میبا من راحت باش ساحل صدام کن. بر یخوش اومد یل یخ -
 . دمیم حی رو هم برات توض  یساعت کار  ی ایب  یتون یفردا هم م

 به دل نشست. مشخصاتم را در برگه پر کردم. یاول کار  نیبود و هم  یخونگرم و مهربان  دختر 

از ساختمان   یراض یم را داشته باشد و با دل اش تک زنگ زدم تا شماره ا یاش را داد، به گوش شماره
 زدم.  رونیب
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خواستم فرمان را بچرخانم که متوجه هومن شدم و ناخودآگاه سرعتم کم شد آن قدر کم  یکوچه م سر
 یمطمئنم خودش بود همان قدر قد بلند با همان موها  یمتوقف شد، پشت به من بود ول نیکه ماش

ببندم! هومن داشت پشت فرمان   توانستمی و دهانم را نماز تعجب گرد شده  میچشم ها ،یتونیز
 نشست! یم یمتیبه آن گران ق  نیشما

نگاه را به  نی و هول شده آخر  عیکرد به خودم آمدم و سر ریکه پشت سرم گ   یگر ید نی بوق ماش با
پارک کرده    ابانی را آن سمت خ نی ماش نکهیهومن انداختم و فرمان را چرخاندم و داخل کوچه رفتم. ا

 یخودی ب جونی کرد! پس گل  یم یداشت پنهان کار   یعنیجمع داخلش نشست   یبود و با حواس
 دم... آور  یبه وقتش سر از کارش درم  دیشدم. با ادهیو پ دمیرا کش یمشکوک نشد بود ترمز دست

بگو  یرا برداشته و صدا  اطیآش رشته ح یشده و بو  کی رفتم. هوا تار اطیح  یانداختم و تو دیکل
 لبخند را مهمان لبم کرد.  هاه یبخند همسا

سالم و   یباز و خندان با همگ  یکنم به جمع ملحق شدم و با رو ضیرا تعو میلباس ها نکهیا بدون
رفت؟    ی: هومن کجا داشت مدمیشدم پرس  یکه رد م جون دمغ بود از کنارش  یکردم. گل یاحوالپرس 

 .دمشیسر کوچه د

 زد.  حرص 

 کرد رفت. گولیدونم باز ژ یچه م -

گفتم:   یزدم و سرسر  جونیگل  یبه شانه  یو حواسش به من بود، دست ستادهیا گیسر د دیام 
 جون.  یگل دیری سخت نگ

 رفتم.  دیام سمت 

 م شد. ! گشنهنیراه انداخت  ییبه به چه بو -

 اخم کرد. المی خیتوجه به لحن خندان و ب یب دم،یسرک کش گید یتو 

 ! یکرد رید -

 حوصله اش لوس لبخند زدم.  یخسته و ب  یچهره  به 
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 . نمتیخندون بب شهیعادت کردم هم ادیبد عنق نباش به خدا بهت نم  دیام -

 نکرد. غیرا در لبخندش 

 آش! گیم رو بکنم تو دخوام کله  یمفقط از حرف گوش نکن بودن تو   ستمیعنق ن-

هم درست    شیهازد و همه حدس  یدانست لب باز نکرده حدس م  یرا م  زیهمه چ دیدانست ام یم
 بود...

 دم یچشمم به جمع لب گز یاشاره  با

 م؟ یبعدًا حرف بزن  -

 به توافق تکان داد و فرشته خانم را مخاطب قرار داد. یسر 

 زوده؟   ایرشته ها  ختنی ر یوقتشه برا دینی بب   دیایفرشته خانوم ب-

 تخت نشستم. یرفتم. سرش در گوش بود که کنارش رو نایآمد سمت د که  فرشته 

 گه؟ یم یچ -

 اشاره کردم. یگوش به 

 شلوارش فرو کرد. بیرا در ج   یشده را ارسال کرد و گوش  پیتا امیپ 

 شو ندارم امشب.  تیتونم موقع  یگفتم نم می دور بزن میبر  ایب گهیم-

 نگران بودم...  شیبرا 

 .یخواستگار  ادیاجازه بده ب دیبا مامانت صحبت کنم شا یخوا یم -

 برق زدند.  شیشد و چشم ها خوشحال 

 ؟ یگیم یجد یوا -

 اوهوم. - 
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خواستم  یکردم چراکه م یاش م یکردم و حتما هم راض ی! صحبت م یهم جد یلیبودم، خ  یجد 
 یدو روزه  یهم دستمال چرک ناید گذاشتمی ! نمستی رابطه چ نیا یبدانم قصد هوشنگ از برقرار 

 اش شود... یگدرانخوش 

 خانه حکم امدادگر را دارم! نیکه در ا دمیرسی م جهینت نیکم داشتم به ا کم 

 کجاست؟  الیدان -

 معمول.طبق  ستمشیپشت س-

 نشان دهم.  الی گرد را به دان یبود هنگ م یکه چند روز  امی شدم تا گوش  بلند 

 ؟ یکنیصحبت م ی پروا؟ ک یک-

 . یبه زود-

 بلند شد. شی به در خانه شان زدم، صدا یاز جمع فاصله گرفتم و تقه ا  

 تو.  ای ب یهست  یهر ک -

 قفل و بست بودند!  یخانه ب  نیا یام گرفت، در را هل دادم و باز شد؛ کالً درها خنده 

اش نشسته و  انهیگرفتم. پشت را شی بود پ الیرا که متعلق به دان  ییراه اتاق کوچک انتها میمستق 
 کند! یچه م آوردمی سر در نم 

 سالم مهندس! -

 را برگرداند.  سرش 

 ؟ ییعه تو -

 ؟ یکنیچه م  یاوهوم خسته نباش  -

  یچوب یصندل  یاز تنش به پشت  یدر کردن خستگ یهل داد و برا شیموها یاش را رو  یطب نکیع 
برنامه براش   هیازم خواسته  ییبنده خدا هیشکست و جوابم را داد:  شیهاکه قلنج یزد جور  هیاش تک 

 کنم.  یطراح
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 .یکار مرتبط با رشته ت خوبه. موفق باش  ولیا -

 فنات. -

 مخ!  یف یح  ینش-

 دستم اشاره کرد. یتو یزد و به گوش یخنده ا تک

 درست نشد؟  -

 . شتیاومدم پ نینه بابا برا هم -

 را از دستم گرفت.  یگوش 

زاره اما  نرم اف یداد: پسره دانشجو  حیام توض ی کلنجار رفتن با گوش  نیدادم، ح  هیاش تک انهی را زیم به
نشون  یخود خوادیدارا که م هیما  نیبرنامه رو؛ از ا نیخواد ا یثبت اثر م یبرا ست،یبارش ن   یچیه

 بده!

 هست حاال؟  یچ -

 ؟ یدارم. هست  ازیکنه هم ن میتست مراحل همراه ینفر که برا هی. به یجور باز  هی -

 باال انداختم.  یا شانه 

 نه! ایهست که بگم هستم   یدونم چ یاصال نم  -

 هیخواد  یبود که م  نیکه گفت ا  یز یتنها چ  میکن  یطراح دینگفت خودمون با  یخاص  زی پسره که چ -
تو   زیچ هیبه عدالت باشه،  دنی کردن مرحله ها رس  یهدفش از ط  یکنه که کارکتر باز  یطراح یباز 
 به جنگ آدم بده.  رهی که آدم خوبه م هایباز  نیهم یها هیما

 . دمیاده آه کشار یب

  یپوشه ندارم بپوشه هرچ یدارا م ینباشه، هرچ یدارا و ندار فرق نیکه ب شهی برقرار م یعدالت وقت-
باال و   یآدما تی نباشه وضع  نیبشه و ا  یکیندار و دارا  حی خوره ندار هم بتونه بخوره تفر یدارا م

 تخته آش بپزن!  ری که پول گازشون رو نتونن بدن و قطع بشه با چوب و ت نییپا
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  مهیشده و دهان ن خیم یهاکرد. از چشم یو مات نگاهم م دهیام کش یاز درست کردن گوش دست 
 آورم که به خودش آمد. در  شیبرا  یام گرفت و شکلکفراموشم شد و خنده  یبازش تلخ 

 خودشه پروا دمت گرم! -

 خودشه؟  یچ -

بشه و کارکترم دنبال   کسانیسطح همه  یته باز  دیبا نه یکنم هم یطراح دیکه با یدارا و ندار... باز  -
 هدف باشه. نیا

 را در حدقه چرخاندم.  میهاچشم

 خل! ی! مرفه هاکنهیاز درد من ندار کم م یکارکتراتم تونستند دارا بشند! چ  یحاال تو باز  -

افته تو  یبعد از ثبت هم م  میزن یحرفش رو م میکه دار یباز   نیزدم و ادامه دادم: تازه شم ا  یپوزخند
مثل من و تو که برا نون در آوردن وقت   یکی کنند نه  یم یباز  حی تفر یهمون دارا ها همونا برا یگوش

 . میباهاش دوا ش  باش که درد خودمونو یز یچ هیدنبال  ی! دانمیسر خاروندنم ندار

بلند   وترشی و از پشت کامپ کندیبا موس کار م  یاش وصل کرد و کم انهیرابط به را میرا با س امی گوش
 نبود. میلبخند اصال مناسب حرص زدن ها ن یبرق زد و ا شیشد، لبخند به لب چشم ها

 باشن.  یکاراکتر هامون واقع تونهی م- 

 افتاد. امی شانیبه پ ینیشدم ناخوداگاه چ یمتوجه منظورش نم  نکهیا از 

 ؟ یچ یعنی-

  یواقع یای تو دن  دیرو با یکه کاراکتر ها مرحله به مرحله باز  میکنیم  یبرنامه رو طراح یطور  یعنی-
 . نیآنال یجور باز  هی خودشون انجام بدن 

 ؟ یآب: نهنگ دم یسپر ی افتادم، با خنده به شوخ ینهنگ آب  ادیداشت!  جانی آمد، ه خوشم

 . دیخند بلند 
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 ؟یدارم هست ازی ! به کمکت نهیخب آره روندش اون جور ی مخربه ول یاون که باز  وونه،ینه بابا د -
 . یفت یف  یفتیپورسانت هم محفوظه ف

 هستم. -

 آورد.   شیرا پ دستش

 پس بذار کف دستم. -

 به کف دستش زدم.  یو ضربه ا دمیخند 

 .کشهی م یا قهیدق ستیب رهی هم بگ  روسی کنه و ستیداده شد، ر هیزدم تخل تویگوش  اطیح  میبر-

پروا االن فقط  مین یرو بچ یمراحل باز  دیداد: با حیتوض نیتر راه افتادم به دنبالم آمد و همان ح  جلو
 .انی ب شی خودشون پ دیبا هات یهدفمون مشخصه. البته من معتقدم موقع

مرحله   نیمخصوص ندارهاست که قراره آخر یباز  میقانون بذار یول  ارمیکه سر در نم  یس یاز برنامه نو-
 دارا بشن.

 اش مخاطبمان قرار داد. یذات  یبا شوخ طبع لیجوابم را بدهد که سه  خواستیم 

 قراره دارا بشه؟  یک-

 ندار.  گهیآش در دستش را گرفتم و جواب دادم: معلومه د ظرف 

 داشت و دستم داد.از سبد بر  یقاشق 

 منم هستم.  ادی پول م یآقا بو -

و   نمیتا رو با هم بب روز شما سه  هی حسرت به دلم موند  ی عنیتشر زد:  دیو ام می دیاش خند یشوخ  به 
 نباشه!  نتونیب یا گهیجز پولدار شدن بحث د

بلند   یادیز   لیو سه الیخانه من و دان نیگفت در ا یراست م م،یدیو خند میسه به هم نگاه کرد هر 
 .میکرد  یکه غرغر م میفقط ما سه نفر بود گذراندندی بودند و روزگار م یهمه راض  م،یپرواز بود
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مانتوام را گرفت و   یگوشه  دیو آشم را بخورم که ام نمی خانه بنش یاهال  هیخواستم بروم و کنار بق یم
 مانع رفتنم شد. 

 ؟ یکرد ریبگو چرا د  چونی : پروا نپدیپرس  یطوفان  یچشم یآرام ول  یکه رفتند، با لحن الیو دان  لیسه 

 که اخم کردم.   رمیرا بگ  شی خواستم دست پ  یم یول  ستیبددل ن دانستمیم

 بهم؟  یها شک دار  یدیم  ریگ یلیخ دایجد دیبا دوست پسرم قرار داشتم! ام -

 .ام ختهیاعصابش را به هم ر دمیو فهم   دیکش پوف

 .یکه بفهمم رد کار رفت  یکرد   ریانقدر د یدون یچرت نگو منظورمو م  -

جوابش را دادم: آره   یآش در دهانم گذاشتم و با خونسرد یفرار از نگاه شماتت گرش قاشق یبرا 
 استخدامم شدم. یباهوش   یلیخ

دارد   یسعکه  دمیفوت کرد فهم رونی و از نفسش که با شتاب به ب دییرا به هم سا شیهادندان 
 خودش را آرام کند. 

خان جون تا حالش رو براه بشه، اصال   شینرو سرکار! من که نمردم. تو بمون پ  گهیپروا مگه نگفتم د -
 جان هست؟  خان تی حواست به وضع 

 و با چشم و ابرو به جمع اشاره کردم.  دمیرا در هم کش میها اخم 

خوام بگم،  یم  یچ یدون  یچه خودت خوب مبدم بهت گر  حیتونم توض  ینم  تی موقع نیاالن و تو ا -
 قرص و دوا نمونه! یکنم ب  یحواسم به خان جان هست که دارم جون م

تخت کنار ساجده نشستم  یبخوانم و نرم شوم. رو اشره یخ  یرا از سبزها اشیکه دلخو  ستمیای نم 
 . دمیبود خندان به شکم برآمده ساجده دست کش دهیاز دستم رنج دیو انگار نه انگار ام

 اد؟ ی ب ایخواد دن  یم یجوجو خاله ک  -

 داد. شی بچگانه به صدا  یلحن 

 خاله پروا دوسه هفته مونده هنوز!-
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 م؟ یسه هفته خوشگل خاله؟! چقدر منتظرش باش ایباالخره دو  -

 شد.   ینگاهش پر از درد و نگران حالت 

رفتم مرکز بهداشت محله   شمیرفتم سونو گفت بچه روپاست چند روز پکه  یبار   نی دونم پروا آخر ینم-
  یاز طرف  ،یع یطب ای یهست ین یسزار میکه بفهم یبد یسونوگراف یبر   دیبا دهینچرخ  ادیگفت احتمال ز

 تکوناش کم شده.  کنمی هم حس م

 شد. اش به من هم منتقل  ینگران 

 براش.  ید یهشت ماه زحمت کش ستیبردار که ن  یدختر شوخ گهیخب برو د-

 آورد.   نییرا پا  شیو رها کرد و تن صدا  دی دندان کش ری را ز  لبش

روم  گهیو آهن من رفته د نیتامی و یقرص ها یپا نیحقوق رام یماه همه نیپروا، ا ادهیش ز نهیهز-
 کنه آخه.  یقرض م  رهیدونم م یبگم سونو دارم م شهینم

 خجلش عدالت طلب کنم. یساجده و رو یبزنم و برا ادیفر واستخی دلم م زارم،ی ب ستیهرچه ندار از 

 ش؟ نهیهز شهیمگه چند تومن م -

فقط بگن که بچه تو چه  شهی هشتاد تومن م گنیهمشون م یزنگ زدم دو سه تا مرکز سونوگراف -
 . ارمیب  اشیدن  یع یطب  ایکنم  نیتونم سزار یو م هیتیموقع

 دستش گذاشتم. یدستم را رو یتسل  یپولدارها هم نبود! برا چیساندو کیهزار ناموت پول  هشتاد 

من امروز   میباش باهم بر استخدام شدم فردا صبح آماده ی نییپا  ابونی خ یامروز تو مرکز سونوگراف-
 حقوق گرفتم پول دارم.

 .دیجمع شد و خجالت کش  شیهاچشم در اشک

 هیم رو سپردم بهش، تو خودت بهت بدهکارم پروا ولش کن، توکل کردم به خدا بچه  صدیهنوز س -
 هزار سودا.  یسر دار 

 کردم.  اخم
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 خوره!  ی م یچرت و پرت نگو پس خواهر به چه درد-

 آشم اشاره کردم.  یاش به کاسه یعوض کردن حال دل باران یبرا 

 ه!ک ادی در نم  نیباشه بهتر از ا دیکشکش کمه! آشپز که ام-

 . دیخند 

 نگو بچه از صبح تو تقالس برامون. -

  ای در حال مکالمه بودند چرخاندم و در دلم سرش غر زدم: ب ل یکه با سه دیاراده نگاهم را سمت ام یب 
رفتن را   یمشترک بزن من اگر پول سونوگراف  یبعد حرف زندگ نیرا بب نی ساجده و رام تیوضع

کردن و   کار ایو  دهیکش یپدر و مادر بودم که ندار  ینداشته باشم از زور غصه خواهم مرد! تا در خانه 
پول و   یام، دلم شوهر ب  دهیلقمه نان دو کی یخودم برا ایو سوخته ام  دهیخان را دجان کندن خان

 خواهد... ینم  گریشرمنده زن و بچه را د شهیهم

 

چقدر  دانستمی نم م،یو چشم در چشم شد  دیرا حس کرد که سرش سمتم چرخنگاهم  ین یسنگ انگار 
 کم کشکم دادم. جمع شده که کالفه شد، تلخ لبخند زدم و نگاهم را به آش  میدرد در چشم ها

 شهیمثل هم دیقدم از قدم بردارد ام توانستی خان جان دوباره قفل کرده بود و با واکر هم نم یپاها
 د.سمتش پا تند کر  عیسر

 جان دستتو بنداز دور گردنم. خان  -

  یبود ول د یام غیدر یب  یاش در مقابل محبت ها یشرمندگ  ین جان از روخا   یچشمها یتو اشک 
خانجان    یزانو ها ری سپرد، دستش را ز دیام یهانداشت، دعا کنان دستش را به دست  یچاره ا

را باز کرد تا خانجان را از آن  یو طبق معمول سر شوخ   دیحرکت در آغوشش کش  کیانداخت و با 
 آورد. رونیب حال بد 

من   یجفتتون ول یگفت دمیپروارو؟ اون دفعه پرس ای یدوست دار  شتریو بمن رهیتن بم  نیخانجان ا -
 تو رو! گمیو ممن ای یمادرتو دوست دار  یازم بپرس  دیترد یب
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 ات حفظ کنه.نگو خدا مادرت رو بر ینجور یمادر ا یبش  ریپ-

 گوش نکردم. شانیبه حرف ها گریشدند و د دور

  دیکردم و دنبال ام یرا داشتند موقتًا خداحافظ شانیقصد رفتن به اتاق ها یها که همگ  هیهمسا با 
  لیو روبه سه  دیراه افتادم، قبل از ورودش به اتاق چرخ کردی م یخانجان دلبر  یکه همچنان داشت برا

 کرد.  نیو رام

 کمکتون. امیاالن م -

 را کنار حوض گذاشت.  گید لیسه 

 تمومه برو داداش.  گهید خوادینم-

 پهن خانجان را مرتب کردم.  شهی داخل اتاق رفتم و رختخواب هم دیاز ام قبل 

کردم، کاش    میتنظ شیو پتو را رو  دمیکش ینوزاد آرام در رختخوابش گذاشت. آه کیرا مثل  خانجان 
 نبود.   ماری نجور و بحد ر نیخان جان تا ا

 . اریپروا داروها خانجان و ب-

 سرش پاکت قرص ها را دستش سپردم.  یدست بردم از باال  

 . نمتی بب یتو لباس داماد  یپسرم اله یرشیپ -

 . دیاش را بوس یشانی خان جان را در آغوش گرفت و محکم پ سر 

 اون لباسه.   دنیندارم اصال به پوش  دیشما به کامم کنه خانجان، ام یمگه دعاها-

 .کرد  یبار من م  کهی بود؛ داشت ت  نطوریواقعًا ا ایحساس شده بودم  دانمینم

 .دنهیدشمن رس ی دینگو دورت بگردم ناام ینجور یجان: ا خان

 . پوشمی باشم شما قول بده من اون لباسه رو م دواریام دمی خان جان من قول م-
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چشمک زد.   میکرد گرفت و به رو یم شی اش بودم که نگاه از خان جان که داشت دعا رهیخ  دلخور
 کرد.  یچکه م شیاز چشم ها و لب ها یبودم مهربان  دهیکس ند چیرا در صورت ه  دیام یلبخندها

 نکن.  تمیامشبه رو اذ هیزدم:  لب

 آب را از دست خان جان گرفت.  وانیگرفت و ل نگاه

 برنامه نود داره. نم،ی بب نجایامشب ا کنهی نم تتیاذ ونیزی تلو یصدا دهیپوک ونمی زی جان آنتن تلوخان  -

 . شمیم هوشینه دورت بگردم مادر، من که االن به لطف داروها ب -

 . دیاش را بوس یشانیشد و پ  خم 

 . دیساله بش ۱۲۰ دیبا  دییما شما یزندگ دیخدا نکنه همه ام -

 کنم. ضیرا تعو میکنارشان بلند شدم تا لباسها از 

 خوام لباس عوض کنم.  یم نیبرگرد پشت به من بش دیام -

 چرخد. با خنده چشم غره رفتم. ینم  یعن یابرو باال انداخت  طنتی تخس با ش یبچه ها مثل 

 شد، برخواست و سمت در راه افتاد. یجد 

 راحت باش.  ارمیتخمه ب   رمیم -

را شل   می دادم و موها هیتک  واری رخت خواب پهن کردم و سه بالش به د دیام یبرا ونیزی تلو مقابل 
 یبه چا دیجا دادم، ام یدر کتر   یرا هم رو یگذاشتم و قور  یاله یتیاجاق ف یرا رو   یبافت زدم، کتر 

 داشت.  ادیاعت

زدم؛ خدا پدر    شیبه رو یم. لبخندبود راحت و آرا دهیصورت خان جان سر خورد، خواب  یرو نگاهم
 یحجم از درد و غصه م نی وگرنه که عمرا خان جان با ا امرزدیخواب آور را ب  یداروها یسازنده 

 لبخند به لب چشم ببندد. قهیدق ستیتوانست در عرض ب 

 سرم سمت در راه افتادم. یانداختن رو نیکه داخل امد شالم را برداشتم و ح دیام

 رم گذاشتم رو اجاق برات.  یاشتم بغل متکاهات، کتر کنترل رو گذ دیام-
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 ؟ یر یکجا م -

 !میخواستم بمانم و بحث کن ینم

 داد برم کارم داره. امی پ ناید-

 ؟یواجبه بر  ستیاه پروا نود بدون تو هشتادم ن-

 ام گرفت.  خنده

 پا فوتبال! نمی مگه من پسرم بش  نیبب  الی و دان لیاصال پاشو برو با سه  وونهید-

 از فرارم باخبر شده. دمینگاهم کرد که فهم یطور 

 دست تنها!  دییزا ناید گهیبرو د-

 انداخت.  یبه خنده ام م شهی هم شی ها یپران کهیرفتم، ت رونی و ب دمیخند

 راه افتادم، در زدم.  نایاتاق د سمت

 نا؟ ید نا؟ید-

 در را باز کرد.  الیدان

 تو!  شی اومد پ ستین-

 تا ته ماجرا را خواندم. یو به آن  دمیشن  ییکردم از پشت بام صدا حس

 ومد؟ ین-

 روشن بود.   یبهداشت سی چرخواندم، المپ سرو اطیدور ح یمصلحت  یساختن دروغ یرا برا نگاهم

 .ییاوناها رفته دسشو-

خو جا نگرفته تو معدش    ایکنه، اون همه نخود لوب ی برسه رحم نم یبس که آش خورد، به خوراک -
 پس زده. گهید
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 ! شعوریب یحالمو به هم زد الیاه دان-

 چشمک زد.  خندان

 از تو چه پنهون مال منم لب مرزه. -

 نداشت!  ایح دی د یم ی کی پسرش  یها  ق یکال من را با رف دمیبه سرش کوب محکم

 که در توالت است طول بکشد!  یکند کار کس خدا

 نداره.   یچیقصد ق  نایفعال که د یبرو دان-

 خنده زد.   ریصدا ز با

 .یباز  هیتو طرح اول رسمی م ییجاها هیدارم به -

و شر   دیایب  رونیب  نایاز د ریغ ینگاه کردم؛ آخ االن بود که در باز شود و کس سی به در سرو  یچشم ریز
 شود! 

 داخل هلش دادم. سمت

 .گهی. برو دیکن یچه م نمیمنتطرم بب ولیا-

 را هم بستم چون قصد رفتن نداشت! در

 رفته بود. الیآمد و خدا را شکر کردم که دان رونی ب  سیفرشته خانم از سرو لحظه همان 

 هیگشتم و پشت کولر ها متوجه سا نایپشت بام دنبال د یشب رو  یکی پله ها باال رفتم و در تار از
خورد مردک سوءاستفاده  یخواست بروم و تا م یهم هوشنگ بود، دلم م یکی اشان شدم، حتما آن 

 محل را برداشته بود!  یر را بزنم، کنترات دخترهابند و با  یگر و ب 
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در بهر هم بودند که  یلیانگار خ  رند،ی زدم تا از هم فاصله بگ یتک سرفه ا نیتند کردم و همان ح  پا
 پرحرص تر سرفه کردم که هر دو را سکته دادم. دندینشن

 منم پروا. -

 قلبش را محکم در مشت گرفته بود.  ناید

 پروا زهرترک شدم. یر ی بم-

خواست خرخره ام را بجود که مزاحم   یهوشنگ نگاه کردم، م یشاک ی افهیرفتم و به ق یغره ا چشم
 انگشتم را سمتش گرفتم. دواریو تهد یکام گرفتنش شده بودم. جلو رفتم و جد

 رو پشت بوم ما؟   یکن  یم یچه غلط-

 باباش؟  ای ی: تو رو سنه نه ننشهوشنگ

 چرا! صبر کن صداش کنم اون بپرسه جواب بده.  الی دان یمن نه ول-

 یو دستش را رو دیترسان پر نایباز کردم که د الیصدا زدن دان یسر چرخواندم و دهانم را برا یشینما
 دهانم گذاشت.

 کشتم. یغلط کردم پروا صدا نکن م-

 .دمیصورتش کوب  یبا تمام حرصم توو  برگشتم

  ی قدر ب نیچرا ا ینفر بعد رهیکنه م یکه به باد بده ولت م تتویث یت کرده ح چهی باز  اشی ع نیاحمق ا-
 تو!  یارزش و نفهم 

و با محبت خرش    ردیصورتش گذاشته بود بگ  یام رو یل یس یرا که جا  نایخواست دست د هوشنگ
  شی ریبگ  یای ب یخوایخر باشه فکر کنه م نیا دیهوشنگ، شا اینزد ی: دست بهش زددمیکند که غر

تو رو خفت   یرو پشت بوم خونتون آبج  المیدان ادی. خوشت مشناسمیناموس رو م یمن تو ب یول
 !؟ یکنه!؟ ناموس ندار 

اش   نهیکردم و با کف دستم محکم به س یقاط اورد،ی صورتم فرود ب یرا بلند کرد که رو دستش
 . دمیکوب
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  نی! اینی بیرم فراموش کن وگرنه بد م نایاسم د گهیدستش ب من بخوره گمشو د یکس دهییمادر نزا-
رو   ذارنیجنازتو م یدیم  یتا مرد داره که بو ببرن رو پشت بوم خونشون ناموسشونو باز  شی خونه ش

 .دوش مادرت، گمشو 

 . دیرا کش م یکشان بازو نیه ناید

 ! یگیم یچ  یفهمیخاک بر سرم پروا م یوا-

  یکه نم ییفهمم تو یحرص زدم: من م شینفرت داشتم. در چشم ها نایکه چقدر از ضعف د آخ
 کنه احمق. یداره از تن و بدنت سوءاستفاده م یفهم

 شده رو به هوشنگ کرد. سرخ

 هوشنگ...-

 نیهم یتا شکمش را هم تو ستی کردم که هوشنگ چه کفتار یثابتش م دی با  ری نخ دم،یکش پوف
 بود! اوردهیباال ن  شیپشت بام برا

 اره؟  یقول ازدواح داد نایبه د نکهیهوشنگ خان مثل ا-

 .دی به جانب چشم در حق

اره مادرش سفت   گمیم  ناید الیبرا راحت کردن خ ینداره ول یربط  چیه یبه تو جوجه فسقل نکهیبا ا-
 خونشون. فرستمی فردا مامانمو م نیوگرنه هم دهی گرفته که شوهرش نم

 اش را از کاسه در آورم.  دهیدر یچشم ها شد یکه چه خوب م آخ

 تو سرت چه خبره!  شهیمادرش با من شما فردا مادرت رو بفرست، فردات پس فردا بشه معلوم م-

 خورد.  کهیکه  دمید

 !؟یشد زرد کرد یچ-

 کرد.  نایرو به د اخمالود

 . ناید نمتیب یفردا م-
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پشت   یو رو دیعقب گرد کرد و از پشت بام ما پر د،یکوب  میچشم ها یاش را تو ینگاه وحش   ریت  زیت
 بام خودشان رفت. 

 هوشنگ بود تشر زدم. یکه مات راه رفته  ناید به

 ! یکن یم ی خاک بر سرت کنه! باال سر داداش و مادرت چه غلط یگیاحمق نم -

 کرد. بغ

 ؟ یچ ادین گهیبره د ؟یکرد ینجور یچرا ا-

که به دو تا تشر   نینه ا ادیاگه تو رو بخواد فردا با مادرش م نیا شعورت یبره به درک خاک بر سر ب-
 .ادی ن گهیمن بذاره بره د

 . ادیم-

 باش.  الیخ  نیبه هم-

 پله ها هلش دادم. سمت

به جون خان جانم اگه   ومدیفردا اومد اومد ن نایبه خدا د ومده،یردت ن الیتا دان نییبرو پا  حاال هم -
 .نی حاال بب یشد  یکه چه احمق الیکف دست دان ذارمیم  یار یاسمشو ب

 پروا... -

 !یارضا آقا شد ی لهیوس ینگفت میدوست یکوفت و پروا جمع کن اشکات و حالم به هم خورد، گفت -

 پروا! نیه-

  دیفردا با ساجده بابودم که  ومدهین نیخود کرده بود یاز خود ب گهید دمیداره د دنیکش نیه هیچ-
 . یسونوگراف بردمتیم

 دهانم گذاشت.  یبرگشت و دستش را رو میکرد یپله را ط نیاخر

 . فهمنیخب االن همه م یل یخ-
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 را پرحرص فوت کردم و دستش را پس زدم. نفسم

 حرف اول و آخرمه.  میخواستگار ای داد بگو ب امی. اگه هم پایند امی بهش پ-

  چهی و باز یکه خودت هم به عشق هوشنگ شک دار  ناید  یر ی بم یجان سرش را تکان داد. آ  یب  یلیخ
 کردم. نشیی و باال و پا دمی . محکم با دو دستم سرش را چسب یاش شد

 !یمعلومه من برم باز رو پشت بوم یکرد دییکه تو تا نجوریسفت باش ا-

 دوره هوس.  هی ای خوادیعمر م هی ا منو برا بدونم، بدونم که واقع فموینه به خدا. من که از خدامه تکل-

 .یسر عقل اومد نیآفر-

 .دمشی بوس رد انداخته بود. آرام   دشیپوست سف  یرو  میانگشت ها یجا

سابق  یخوام حال فردات مثل حال دوست دخترا یو نم یکنم چون تو خواهرم یمن اگه دخالت م-
 ؟ یفهم ی هوشنگ باشه. م

 پر از اشک شد. شیکه چشم ها  دمیبار مسمم تر، و د نیتکان داد، ا سر

به خدا من از اون   د،یتو بغلشم ببخش دمید هویجادوگر سحرم کرد  هی نیشد ع یچ  دمیپروا نفهم-
 . یدونی تو که م ستمیدخترا ن

بلوغ نکبتش که افسار عقلش را دست گرفته بود  نیاز حدش و ا شیب  یسادگ ی آن دخترها نبود ول  از
 زد.  یهم م حالم را به

بندازش دور،   شهیبرا هم تیخواستگار  ومدیبخواب اگه ن  ریغرور داشته باش برو بگ کمی  دونم،یم-
 بفهم.  ستیتو هوشنگ ن  اقتیل

 .دیپر نایرنگ از رخ د  یبهداشت سی از سرو الی آمدن دان رونی ب با

 من برم پروا خدافظ. -

 اش را بدهم و با سرعت نور سمت خانه شان رفت.  یمجال نداد که جواب خداحافظ یعنینزدم  یحرف 
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تنها بودن را   دیراه کج کردم، هر چند دلم با ام  سمت اتاقمان دیدستش را بشو الیکه دان نیاز ا قبل
بهتر است   ای  رینمک گ یبه خان جان، حساب  غشیدر ی و ب   ایر یب  یبا محبت ها  دیهم رضا نبود؛ ام

داد  ینم  تی ضاشدن با او ر  یکیکه دلم به  یتوانستم در حال  یکرده بود و اصال نم  رمیمحبت گ میبگو
 نگاهش کنم. 

و مهر بود، دوستم داشت...  یبود، افکارش پر از نوع دوست فیوجود نداشت، انسان بود، شر دیام از 
خواستم   یتوانستم، نم  یشد... نم یشدم اما... نم  یاش له م  یهمه خوب نی بار ا ری... داشتم زادیز

 یرا م خودمکنم.  یمردگ ریلقمه نان بخور و نم  کی و   یعمر در کنارش با فقر و ندار  کیکه... که 
لقمه   کیداد و  یرا داشت م  مرفه نداشتم چون جانش یشناختم، آن روزها از خان جان توقع زندگ 

که نداشتم  یام توقع کاخ داشتم. رودرباس ندهیاز همسر آ ی... ول یمن ول  شیآسا یگرفت برا ینان م
جفت النگو کادو   کی از  بودم،درب و داغان متنفر   دیبودم، از پرا  زاری ب یاجاره ا یبا خودم، من از خانه 

 یشد، از سفر سه روزه به شمال به عنوان ماه عسل حالم به هم م یعقد مورمورم م  یگرفتن سر سفره 
آن  یدر خانه ها ی.. من دلم زندگزدیمشرمنده حالم را به هم و   بانی سر در گر  شهیخورد، شوهر هم

دلم  خواست،یگرفتن م یونیلیم یها  هیهدبلند و  یخواست، دلم پشت فرمان شاس  یباال باالها را م
پنجاه هزار ناموت   ی نهیآن هم نه به شمال که خودم با اتوبوس با هز خواستی ماهه م کیماه عسل 

 یدانم به خارج از کشور م  یبه اروپا چه م کا یبه امر  سیتوانستم بروم، دلم سفر به پار یهم م
بود   نیخود رام دیشدم خان جان! ام یمن م وخود پدرم بود   دیخواستم، ام ینم  دیخواست... من ام

را با پورشه   شانیزد هادارها که نام هیاز جنس همان بچه ما یشدم ساجده! من دلم شوهر  یو من م
خرج سر و صورتشان   ونیلیم ون یلیکردند تا م  یم ادهیمطب پ یآوردند و جلو یم   شان یو بوگات 
 خواست...   یکنند م

 ...آه

  ی... من هرگز ازدواج نمگرفت... پس یخودمان م  یهم لنگه  یما و امثال ما را کس نایقول د به
همسرم به هم  یعرضگ یو ب یآوردم در عوض حالم از ندار  یکردم و پول در م یکردم، خودم کار م

 دادم.  ینم تیشرمنده اش به سوختن و ساختن رضا یچشم ها دنیخورد و از د ینم

 ... یقدر مهربان و خوب نیکه ا دیلعنتت کند ام خدا

 شدم که نشدم!  یآرام شوم البته اگر م یدر نفسم را فوت کردم تا کم پشت
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گرد  میتشک چشم ها یپخش در کف اتاق و بشقاب برگشته رو یتخمه ها دنیهل دادم، از د را در
عقب گرد کردم و    عیطور بود! سر نیکجا بود؟ برنامه نود که تمام نشده بود! خانه چرا ا دیشد، پس ام
 دم.ز صدارا   لی را باز کردم، آنجا هم نبود. سه دیزدم و در اتاق ام  رونیب دهی و نپوش  دهیکفش پوش

 ؟ یخونه ا  لیسه-

 بود.  دیام یهم اتاق  لیسه آخر

 آمد.  رونی اتاقش ب یپشت پرده  از

 جونم پروا؟ -

 ست؟ ین دیام-

 در هم شد.  شیها اخم

 شده؟ ی مگه اتاق تو نبود؟ چ-

 . ستیبه هم و خودش ن   ختهیاتاقو ر دمیاومدم د رونیده دقه رفتم ب-

سمت در    دنشیپوش  نی بود چنگ زد و ح زانیچوب رخت آو یک رو راهنشی به پ  عیو سر دستپاچه
 راه افتاد.

 برو بخواب نگران نباش صددرصد رفته خونه مادرش. -

 آخه...-

 کنم. یابراز نگران  نگذاشت

 نگران نباش پروا. -

طور با   نیرود آن هم ا  یمادرش م دنیدانستم چرا به د ینشستم. اصال نم  واریوارفته کنار د  رفت،
گفت به خاطر پول، پدر و مادربزرگ و او را رها   یاولش نبود. از مادرش متنفر بود م یعجله، دفعه 
 ثروتمند شده است...  بازقهیعت  کیکرده و زن 
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زد و   یعشقش را پس م یکه به خاطر تنفر از فقر و تنگدست یمادرش بودم... زن  یمن هم لنگه  دیشا
 ... دیایکوتاه ب ش یحاضر نبود در برابر تمام محبت ها

 

 جا نشسته بودم!؟ چرا نگرانش بودم!؟  نیچرا ا اصال

 رفت...    یفرستادم داشت از دستم در م یم شی ها یو مهربان  دیکه به ام یی لعنت ها تعداد

 نیشد که ا ینم  یحد عصب  نیوقت تا ا چیه دیزد، ام ی شور مشدم و به اتاق خودمان رفتم، دلم بلند
، از حالت پخش شدن تخمه ها در سرتاسر اتاق و واژگون شدن ظرفش معلوم  طور اتاق را به هم بزند 

متوجه   دیمشغول جمع کردن تخمه ها شدم، خان جان نبا ری درگ یبود که با لگد پرتابش کرده. با فکر 
 حساس بود.  یلیخ دیام یشد، خان جان رو  یم

قدر نامرد نبود،   نیا ای م؛ کاش دنو پتو را تا گردنم باال آورد دمیرا خاموش کردم و دراز کش ونیزیتلو
 نبودم از...  ریقدر دلگ نیکاش ا

 

** 

تشک تا زدم و بلند شدم. تشک را هم جمع  یهنوز خواب بود، پتو را همان طور نشسته رو خانجان
  یهم بر م دیرفت و با ام یم دی هم که نبود معموال با ام لیبود سه  امدهیرفتم، ن دیکردم. به اتاق ام 

 گشت. 

 به در اتاق ساجده زدم.  یرفتم و تقه ا اطیسمت ح  آن

 بله؟ -

 ؟ی ساجده جون اماده ا-

 پروا؟  ییتو-

 را باز کرد. در
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 . ری سالم صبح بخ-

 سالم مامان ساجده خوشگل. -

 . میتو صبحونه بخور ایماهت. ب  یبه رو-

 .ام یآماده شم ب رمینه. م ای یاماده ا نمی فقط اومدم بب ینه مرس-

 باشه. -

 زد. میجون راه کج کنم تا خان جان را به او بسپارم که ساجده صدا یسمت اتاق گل  خواستم

 پروا؟ -

 جان؟ -

 . دیگز لب

 بگم. یدونم چ یممنون پروا نم-

 اخم لبخند زدم. با

 نگو.  یچ یه-

 جون را زدم.  یاتاق گل در

 جون؟  یگل  نیداریجون؟ ب یگل-

 داخل.  ایب  زمیعز دارمیآمد: ب شیصدا

 .دیچ ی صبحانه م زیرا هل دادم و داخل رفتم. م در

 . ریصبحتون بخ -

 خوشگل دختر.  ری صبح تو هم بخ-
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تا برگردم به خان جانم سر   ستی سر کار زحمتتون ن رمی منم دارم م  ستشین دی جون ام  یممنون، گل-
 . دیبزن

  نیا م،یورخان جان با هم بخ شی پ  برمیراحت، اصال صبحونه رو م  التی برو خ ،ی چه زحمت ینه خانوم -
 رفته هنوز برنگشته.  شبیفکر که از د  یب یپسره 

 خانه نابسامان بود. نیدر ا  زیکس و همه چ همه

 که.  ستیبچه ن  نیدستتون درد نکنه. نگران هومنم نباش-

 نره ها!  ادتی شیدیبگم! اگه د یآه... چ-

 تخت.  التونیچشم خ-

 زد: پروا؟  م یصدا اطیاز ح  ساجده

 رفتم.   رونی کردم و ب یجون خداحافظ  یبا گل  عیسر

 . مانتومو تن بزنم اومدم. امیساجده االن م-

فرمان    نی. راممیرفت رونی ب نی بازگشتم و همراه ساجده و رام  اطیرا برداشتم و به ح فمی و ک مانتو
و او با   میخط برو  یمن و ساجده با تاکس  ابانیآمد تا سر خ یما م یموتورش را دست گرفته و هم پا

 رش به سرکارش برود. موتو

 کشه.  یم ری کمرم ت  گهیم زیر هی شبیپروا دستت درد نکنه مواظبش باش از د-

 سر تکان دادم و لبخند زدم.  شیها یرفع نگران یبرا

 باالخره پا به ماهه نگران نباش.  هیع یطب-

 انگار اصال حواسش نبود. یکند ول  دییساجده دادم تا حرفم را تا  یرا به چهره  نگاهم

 ؟ یساجده خوب-

 . دیفکر پر از
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 ها؟ آره آره خوبم. -

از   نیس هیمن! برا  زیعز هیو پرغم گفت: خرس و خر فرقشون چ ری و سر به ز د یکش  یقیآه عم  نیرام
 !؟ یبغ کرد شبید

  نیبا رام یکه ساجده سر چرخواند سمتش و وقت  دمی نشد فقط د رمیدستگ  شیاز حرف ها یز یچ
 برق زدند.  شیچشم شد اشک ها چشم در

 ! ن؟یرام نهیس  هیفرق خر و خرس -

 !داستیکه آخه! فقط دوتا چشمام پ نهیب یکه منو نم یکس-

 کی  یدر لباس خرس جلو  نیبست. رام خی میخون در رگ ها یافتاد و انگار به آن  میدوزار تازه
 چیه نیمن کاش نه ساجده نه رام یگفت و حاال... خدا  یها خوش آمد م یبه مشتر  یرستوران سنت

 کرده اند. ضی را با لباس خر تعو نی رام یکه لباس خرس  نیکدام نفهمند که چقدر آشفته شده ام از ا

  یم دهیکندتر از آن ها شده بود و با سه چهار متر فاصله دنبالشان کش میو چطور قدم ها یدانم ک ینم
  نیچرا ا ای بود؟! دن نیا نیداد... حق رام یاش م یدلدار  نید و رامکر یم هیشدم. ساجده داشت گر

بود   کردهراه درسش را رها  ی انهیبود درست است م ی جامعه شناس یدانشجو نی! رام؟یقدر نامرد
 در جامعه لباس االغ نبود، به خدا نبود. گاهشیحقش نبود. جا  نیاما ا

 به خودم آمدم. نیرام  یصدا با

 پروا؟ -

 لب باز کردم.  جیبلند کردم و گ  سر

 بله؟ -

انداخت و من توانستم با تکان دادن سرم افکارم را   ر ی حالم شد که سر به ز ر یی متوجه علت تغ انگار
 جمع و جور کنم و پا تند کردم. 

 راحت ب... رم ی دربست بگ یتاکس-

 را قطع کردم. حرفش
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 . ستین یراه دادنیخطا هم سر کوچه نگه م یتاکس یست ین یاز ی نه بابا ن-

سوارش   شبیکه هومن د یبلند  یشاس  نیدست تکان دهم که باز متوجه ماش یتاکس یبرا خواستم
 شد و رفت شدم. 

 کردم.  نی رو به رام یآن  یفکر  با

 . شهی م رتید نیتو برو رام -

 موتورش نشست.  یشده بود که رو رشیواقعا د انگار

 .نی ممنون. مواظب خودتون باش-

 که برود.  نیچشمم به رام کیبود   ابانیچشمم به هومن و آن سمت خ  کی

 باشه نگران نباش خدافظ.-

تا بعدا   رمیمچ هومن را بگ دیبا نکهیرا روشن کرد و دور شد. دست ساجده را گرفتم و با فکر ا  موتورش
 .دمیکش ابانیمنکر نشود سمت خ

 . میریبگ  نیماش دیسمت با  نیکجا پروا ا-

 دربست گرفتم برات. ینگو تاکس یچی ساجده ه ایب-

 ...یپروا چرا خجالتم م هیچه کار نیا-

 نگو ساجده کار دارم...   یچ یآخ ه-

 زدم: هومن، هومن؟ شی صدا بلند

 

 لبخند زد البته نه همان دم!  د،یبا شتاب سمتمان چرخ  سرش

 بود.  یال یخ  یبه کفشش نباشد هومن کال پسر خونسرد و ب  یگیر نکهینشد، نه ا دستپاچه

 دست هومن بود مات مانده بود.  چشیکه سوئ یا یون یل یچندصد م نیهاج و واج به ماش ساجده



 صدا  یب  ادیفر

64 
 

 ردش کردم.  ابانیاز خ  اطی احت با

 سالم هومن خدا رسوندتت برامون.-

 اشاره کرد. نیمنظورم را گرفت که به ماش  خودش

 برسونمتون. دین یسالم، بش-

 م؟ یبش نی: سوار ادیمثل خنگ ها پرس ساجده

به هومن خطاب به ساجده گفتم: هومن   یپس سوار کول هومن شو! خنده ام گرفت، با چشمک  نه
 !دهیمحلمونم نم گهیوگرنه تا چند روز د میاستفاده کن ادشهی تا هنوز ما رو  ایدار شده ب هیبچه ما گهید

 . نیشما تاج سر هیچه حرف  نی: اهومن

 را باز کرد.  نیعقب ماش در

 .یپشت راحت تر باش  نیه خانوم شما بشساجد-

 که! میشی: آخه مزاحمت مساجده

 ! هی: عه مزاحم چهومن

 کردم از ارتفاع باال برود و در را بستم. کمک

 باز کرد.  میرا دور زد و در جلو را برا  نیجنتلمن ماش یهمچون مردها  هومن

 نشستن چشمک زدم. نیح

 !ایکلک! معلومه خبره ا یگرفت ادی یکارا رو ک  نیا-

 . دیخند

 بچه.  نیبش-

 خنده نشستم و او هم پشت فرمان قرار گرفت.  با
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 حاال؟  دیرفت  یکجا م -

 . دمیتر اونجا، تو برو من بهت جهت م  نییپا ابونیهست دو خ  هیمرکز سونوگراف-

 پس کمربندت رو ببند. -

 را به حرکت انداخت.   نیکردم و ماش یرا عمل  حرفش

 ! ایهم ندار یا گهید ی نهیحق انتخاب گز  ؟یبانک زد ای یکرد  دایپ هومن گنج گمیم-

 .قمهی رف نی ! ماشهیگنج و بانک چ وونهینه بابا د-

خانم هاست    یتنها رنگ شخص  یشد. صورت دهیکش ستمیس یرو یعروسک  یفلش صورت  یرو نگاهم
 دختر است! قشی پس رف

 خونه؟ یومدیچرا ن شبیجون نگرانت بود د یگل-

 کرد.  تیرا سمت راست هدا  نیو ماش  چاندی با کف دستش فرمان را پ الیخ  یب

 اولمه؟  یمگه دفعه -

 . یتعداد دفعاتت زده باال نگران تر شده طفلک گهید نیهم-

 مگه بچه ام؟ -

 !ستین یسال که سن کیو  ستی! بگرید یا بچه

 ؟ یحاال کجا بود گه،یچه بدونم مادره د-

 . دیصدا خند یب

 ؟یو بکش رزبونمی ز یمامور -

 اشاره کردم.  یچشم و ابرو به فلش عروسک با

 . دمیکوب  شی ام به بازو یبا گوش  د،یبار با صدا خند نی نگاهم را گرفت و ا رد
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 کشتمت. یبزن  رشیزهرمار، مچت رو گرفتم، ز-

 

 اش را به زحمت جمع کرد. خنده

باشه که  قمیتونه برا خواهر رف  ی فلش م نیآدم عقلش به چشمش باشه ها! خب ا ستیخوب ن-
 دست داداشش جا مونده! 

 فکر نکرده بودم.  شی جا نیشدم، به ا پنچر

 جاست؟  نیهم-

 .میبود  یساختمان مرکز سونوگراف  یجهت اشاره اش نگاه کردم، جلو به

 ! ایاوهوم بلد-

 . دیخند

 !ایدنم بنداز به گر یز یچ هی  یخوایم ینحو هیبه -

 رفتم.  نیی درآوردم و پا شیبرا  یشکلک

 دور دور.  میبر ای ب ری قرضش بگ قتیهم از رف گهیشب د هی هیخفن  نیماش مونیرسوند  یمرس-

 .دیرا به عمد کشدار ادا کردم که خودش فهم  قیرف

 خوشت اومده ازش! دیانگار ند ارمی ب قممیرف یخوایاصال م م،یچشم ما مخلص شما هم هست-

 اشاره کردم.  ی به فلش صورت  تخس

 !ارشی ب  یترس ینم-

 شده بود کنارم قرار گرفت. ادهیهم که پ ساجده

 .میدستت درد نکنه هومن زحمتت داد-
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 . دیایکشه بمونم تا ب   یطول نم  ادیکنم. اگه کارتون ز یخواهش م-

 بمونم.  دیکارش طول داره تو برو، منم که تا چهار با یساجده دو ساعت -

 تو چرا؟ -

 . گهیمحل کارمه د-

 ؟ یر ی مگه مطب نم-

 دور بود استعفا دادم.  گهینه د-

 نوبت دکتر دماغمو عمل کنه.  یب  یکن ی پارت خواستمی عه عه چرا! من تازه م-

 نقص بود.  یاش ب  ین یکرد ب یم  یشوخ

  ری رو تخت ز خوابونمتیکنم م یکاور تنت م یهر وقت اراده کن نگران نباش اونجا حق آب و گل دارم-
 دکتر.  یآقا غیت

 . دیخند یم اد ی کال ز د،یصدا خند با

 .ایقول داد-

 اشاره زدم.  یدوباره به فلش صورت رانهیمچگ

 !یکرد دایگنج پ یدید-

 و بست.  دیباز نگاه داشته بودم از دستم در آورد و از داخل کش مهیرا که ن در

 شد.   رتیبرو خانوم حق آب و گل د-

 سر تکان داد و گاز داد و رفت.  م،یتکان داد  شیبرا یدست

 من.  ارم یسر از کار هومن در نم -

 کردم.  تش یرا گرفتم و سمت ساختمان هدا دستش
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 . ارمیدر م  یمن به زود یول-

 . دیخند

 . یباز گجت شد-

 کنم.  یولش نم  رونی تا ته ماجرا رو نکشم ب یبگو کاراگاه شمس -

 آسانسور را زدم. ی دکمه

 خوره.  یبه ما نم هیمدل هی-

 .ادیخوشم م نشیاز هم-

 ش؟ یواه از چ-

 .پرهیو باالباالها م  ستیکه هست قانع ن  یز یکه به اون چ نیاز ا-

 پره؟ یباالباالها م یدون  یاز کجا م-

که  یا یون یچند مل یاز گوش قمه،ی برا رف گهیکه م ینیکه برا خودش ساخته، از ماش  یشکل   از سر و-
 دستشه. 

 آورد.  نییرا پا  شیو چون چند نفر داخلش بودند صدا  میآسانسور باز شد، داخل رفت  در

هشت  یدانشجو  هیکنه! آخه نه کار داره نه بار  یخاک بر سرم پروا دلم به شور افتاد نکنه خالف م-
 پوشه همه مارکن.  یهم که م  ییاز کجا آورده! لباسا ی ون یچند مل یگوش  ست،ین  شترینه که ب یگرو

 . دمیآسانسور باز شد. دستش را کش در

 ! واال! به ما چه.یماه آخر  یفتی حاال پس ن-

 !میخانواده ا هیحرف نزن پروا ما   ینجور یا-

 سالم کرد.  شنیاز همان پشت است عیسر دنمیبا د ساحل

 سالم.-
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 .میو دست داد میرفت جلو

 ؟ یسالم ساحل جون خوب -

 خوشگل خانوم.   یمرس-

 ن؟ ی: سالم، خوب هستساجده

 ؟یخدا جوجه دار   یوا ؟ی. شما خوبزمی: سالم عزساحل 

 .دی شکمش کش  یدستش را با لبخند رو ساجده

 : بله. ساحل 

پزشک خوب براش   هی خوامیم شناسم،یرو نم  نجایا یساحل جون، ساجده خواهرمه من که پزشک ها-
 . ینوبت بزن 

 !ینگفت خواهر دار  نی نازن یول  زم،ی چشم عز یبه رو -

 م یا هی نبود، دوست و همسا  یمنظورم خواهر خون -

 له باشه!باحا ییا یرو یاون خونه  یاز اهال دیافتاد ساجده جون با میآهان تازه دوزار-

هم حرصم  نیجالب بود! از دست نازن  شیواقعا برا ای و باحال را به تمسخر گفت  ییای دانم رو ینم
 چیکه آلو که ه یساحل گفته بود! از دست تو ناز  یام را برا یو پوک زندگ  کیگرفت صددرصد تمام ج

 کند!  ینم دای خوردن در دهان تو را پ  سی نان هم مجال خ

 .یبله درست حدس زد-

 ستاره باران شد. شیها چشم

 ام.  یمیتونا! من عاشق خونه قدخونه  یمنو ببر  دیروز با هی-

 چشم قدمت رو چشم. -
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خانوم دکتر    یها ضیاسم ساحل جون رو تو مر شنیپشت است ای... تو برو روپوشتو بپوش ب آخ جون -
 . ادیز نسهیرو پا واخانوم دکتر که  شی عبدخدا ثبت کن من ساحل جون رو ببرم پ 

  یم حیتوض  مارهایاز ب یکی یاز رفتنشان گذشته بود، داشتم برا یساعت میرا گوش کردم. ن حرفش
که باالخره ساحل از اتاق   ستی معمول یاز سونو شتری ب  یلیخ یسه بعد یسونو ی نهیدادم که هز

اشاره کردم که  یتکان دادم و به صندل  شیبرا یبود، نگرانش شدم، سر  دهیآمد، رنگش پر رونیب
 ند و رو به آن خانم کردم.یبنش

 نوشته. یمعمول یدکتر براتون سونو نیندار یبه سه بعد یاز ی اخه اصال ن-

 . نمشیبب  قیدوست دارم دق رمیم یسه بعد یندارم همون سونو یمشکل  شنهی نداره با هز یاشکال-

 کردم. می از همکارها یکی به  رو

 نوبت بزنم؟کنم  کاری چ-

 براش دکتر.  دهیانجام م  یرو با دستگاه سه بعد یمعمول ینداره همون سونو بیاره بزن ع -

 تکان دادم. سر

 تا صداتون کنم. دین یبش دییخوب خانوم بفرما یل یخ-

 به همکارم کردم.  رو

 گفته. یدکتر به دوستم چ نمیبرم بب  قهیدق هیهاله جان -

 برو من هستم پروا جون.-

 

 

بود خم شدم و دستم را  رهی کف خ  یها کیساجده که مات به سرام یها پر بود، مقابل پا یصندل   تمام
 شانه اش گذاشتم. یرو

 گفت؟ یساجده دکتر چ-
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 و خواست بلند شود که مانع شدم.   دیفکر پر از

 ؟یشد  یحال نیگفت؟ چرا ا ی. دکتر چیرنگ به رو ندار   نیبش-

 زد. ی دودو م شیها چشم

االن برم... برم برا  نیگ...گفت... بچه رو پاست... ضربان قلبش نا... نامنظمه... گفت... هم-
 ... نیسزار

 را سمتم گرفت.  یرا باال آورد و پاکت دستش

 نامه...  نیکنن با ا یم  تی بستر  عیداد گفت... سر یارجاع ینامه -

هم نگرانش شده بودم هم نگران خودش هم بچه بد بود، خودم  یل ینشستم، حالش خ شیپا مقابل
 در خطرش.  ی

 ؟یترس  یم یآروم باش ساجده، نگران نباش. از چ-

 از...-

 ن؟ یعمل سزار-

 به اوضاع مسلط تر شد. یو انگار کم  ختیر نییرا تکان داد و قطرات درشت اشک پا   سرش

 هنوز حقوق نگرفته.  نیبچم... تو خطره. وقتش نبود آخه رام-

را به هم فشردم تا خودم را آرام کنم، چشم باز   میاراده بسته شد و محکم لب ها یاز درد ب میها چشم
 کردم. 

 . ادیب نیزنم رام  یمن پول دارم نگران نباش، االن زنگ م-

  ری ز زدیبه گوشش م یفتم، معموال هندزفر را گر نیتلفن همراه رام یمقابلش بلند شدم، شماره  از
 خلوت در سالن رفتم.  یپاسخ نماند. به گوشه ا  یساجده ب یلباس کارش تا تماس ها

 بله؟ -
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 منم پروا.  نیسالم رام-

 شده؟ ساجده خوبه؟  یز ی چ ؟یسالم خوب -

 نگران نباش نترس خوبه ساجده. -

موضوع را بازگو   یکردم طور  یع راحت شده باشد، س الش یفوت کرد انگار که خ  یرا در گوش   نفسش
 کنم که نترسد.

 ساجدست.  مانی وقت زا نیرام-

 . ستیزود ن ؟یچ-

 .شگاهیزا مشیمرکز سونو ببر اینه وقتشه. ب-

 بهم.  دهینم یمرخص ینجور یا سه،یکنم جام وا دایرو پ   یکیمن  دیصبر کن کمی پروا -

 . یایکن زود ب  یسع یباشه ول-

 درد داره؟-

 داده وقتشه. صیدکتر تشخ  ینه نداره ول-

 .امیباشه زود م-

 را قطع کرد.   تماس

االن ساجده مهم  د؟یرس یخان جان هم م  یها شیپولم به آزما یعن یچقدر بود؟  نیعمل سزار خرج
کرد که لباس   یم دایرا پ  یکس چاره یب  نیرساندم؛ تا رام یم شگاهیخودم ساجده را به زا دیتر بود. با

  یرا ب میاپول ه دیبر بود نبا نهیهز ی... تاکسیافتاد ول یپس م  ی االغ را تن کند ساجده از نگران
 چقدر است. نیدانستم خرج عمل سزار یآوردم، کاش م  یکم م دیکردم، نبا یخرج م  یخود

 رساندتمان خوب بود.  یم دیرا گرفتم، ام  دیام ی شماره

 .دیام گهیاه بردار د-
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 بود! ختهیرا ان طور به هم ر دیام یچه اتفاق  یعنیشد،  دهیکش شبیداد، ذهنم به د ینم جواب

را گرفتم معموال او   لیسه  یبوق دو بوق سه بوق ... برنداشت. شماره  کیشماره اش را گرفتم؛   دوباره
 با خبر بود.  دیاز ام

 زنگ زده!  یک  نیبه به بب -

 خنده ام گرفت.  تمام اضطراب ها  انیم

 ؟ ی. خوب لی سالم سه-

   ؟ی فدات. تو خوب-

 ازش؟  یجواب نداد خبر دار  دیزنگ زدم ام ستمیبد ن یا-

 حتما متوجه تماست نشده خونه مادرشه فکر...-

 ... لیسه ل،یسه-

 . دندیباال پر یبا ناباور   میزد! هر دو ابرو یرا صدا م لیبود که سه  دیام یصدا

 نبود؟  دی ام یصدا  نیا لیسه-

 که گفتم خونه مادرشه! دینه بابا ام-

 ! رمیبروم بم   دیرا نشناسم با دیام  یناخود آگاه در هم شدند من صدا میها اخم

 بود.  دیام یصدا  نیا یگیدروغ م یمن گوشام درازه؟! جواب تماسمو نداده که نداده برا چ لیسه-

 نبود.  د ینه نه پروا به خدا ام-

 !دمیخودم شن یرا که با گوش ها دیام یصدا ای کردم  یزبانم بند آمد! قسمش را باور م مردد

 !یگیچرا چرت م  دمیرو شن  دیام یمن خودم صدا  لیسه-

 داشت  د یو از بازگو کردن حرف ها ترد دیچ یکالفه بود و به زحمت داشت کلمات را کنار هم م انگار
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 نبود...  دینبود... پروا باور کن ام دیام-

اصال خودتو   ستیمهم ن شتم،یبود جواب تلفنمو نداد به تو هم گفت که نگو پ دی ام لیسه  ستیمهم ن-
 ن... تیاذ

 حرفم را قطع کرد. کبارهی به

 برادرش بود.-

 برادرش کجا بود! دیگفت! ام یم چه

 برادر دوقلوشه هاکان. -

 برادر دارد آن هم برادر هم قل!  دیدانستم ام ی! نمهاکان؟

 آمد:  دیبرادر ام ادیفر ینه... هاکان! صدا دیامد... ام دیام ادیفر یصدا

 ؟ یکجا موند لیسه-

 .دیمن هم پر یشانه ها ادشیفر یصدا از

 با تشر جوابش را داد: لیسه

 باز!  یخب تو برو اومدم از دنده چپ بلند شد یل یخ-

 به من ادامه داد:  رو

 بهش؟   یزنگ زد یداشت کاری چ دیپروا با ام-

اش را به کل از   یحساس شده بودم که ساجده و اوضاع اورژانس   دیام یخاک بر سرم، چقدر رو یوا
 بردم!   ادی

 ؟یبپرسم، کار ندار  خواستمیحالشو م ل،ی سه یچ یه-

 نگرا...  نمی نه برو حالش خوبه، من مطم-

 خدافظ. الی خی ب لی سه ستیم ن: مهدم یحرفش پر انیم
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لب ذکر   ر یبردمش، سمت ساجده رفتم داشت ز یم یبا تاکس   دینبود با یرا قطع کردم، چاره ا  تماس
 شکمش بود.  یگفت و دستش رو  یم

 . رمی بگ  یمرخص تونمیم نمیجا بمون، بب نی هم  امیساجده االن م-

 

 

 

 :هاکان

 

بحث کردم و   یجد یل یسر ساناز با مامان خ شبینشسته بودم، گردنم خشک شده بود، د زی م پشت
 شب را در شرکت صبح کنم.  شیدور ماندن از اصرارها یشد که برا  نیاش ا جهینت

 صبحانه.  ینیبود با س لیباز شد، سه  در 

 . دهیبرات خر ای چ لتیداش سه نیبب -

 کرد. همانی م زی م یرو  ینی س اتیبه انتقال محتو  شروع 

که شب قراره از مهوش جون   ییکتکا یبتون  یر یبخور جون بگ ای قربون اون اخالق نداشته ت برم ب ایب-
 . یتحمل کن یبخور 

 نگاهش کردم.  یچپ

 .یجمع کن زهرمارم کرد ش،ی درار دیاز دماغم با ای صبحونه برام گرفت هی-

 آمد. یدادم آخم در م یتکان م یرا ماساژ دادم لعنت گردنم

 رو آروم کنه. میبلکه گردن درد لعنت  اریب یز یچ یزهرمار  یکوفت یمسکن  هیجاش برو به -

 اش گرفت، با غر و غمزه سمتم آمد و در صورتم خم شد.  یلودگ
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  یکنم اراده کن حلش م ینرمش م واشی واشیکنم  یجون تو فقط اشاره کن االن برات گرمش م -
 کنم.

 ام گرفت و از مقابلم پسش زدم.  خنده

 برو دنبال قرص تا سگ نشدم.   ،یشیجون به جونت کنن آدم نم-

 برام ته عشقه. اتمیجون بابا تو فقط بخند سگ-

 شدم که با قهقهه پا به فرار گذاشت.  زی خ مین

 .ای نکن رید-

 . نجامیا اریقبل ماز-

 شد.  زی ت میها گوش

 نجا؟ یا  ادیمگه قراره ب  اریماز-

 آمد.  کمی را باز کرد و دوباره نزد ششین

 هوم، نگفتم بهت؟  -

 شرکت رو.  یخبرا و کارا  یکن یم نیقشنگ برا خودت گلچ  دایجد ل یسه  جومای خرخرتو م-

آب سرد اول  وانینشستم، ل شی بود، روبرو دهیمن تدارک د یکه مثال برا یصبحانه ا   یپا نشست
 . دمیر کشنفس س کی صبحم را هم فراموش نکرده بود، برداشتم و 

و   یسرت دو ساعت منتش رو سر من گذاشت ری بنال اگه لنبوندنت تموم شد! کارد به شکمت بخوره خ-
 به بدن خودت.  یزد

 خنده افتاد و لقمه اش را سمتم گرفت.  به

 . نجایا ادی کنم، داره م یم کاریدارم چ فهممینم  ادیم  اریبه جان هاکان اسم ماز-

 را گرفتم.  لقمه
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 !یکه چ-

 .گهید میا یم یقد قیرف-

 که.  ستیکم چرند بباف. پاشو جمع کن دفترکاره ها اشپزخونه ن-

 کارم نشستم. زی شدم و دوباره پشت م بلند

 اتاق خواب؟ ایکه خوابگاه بوده، آشپزخونه باشه خوبه  شبید-

 . دیاش کوب یشانیو محکم به پ دیخند

 عشقم.  شتیپ امیم مکن یخوب معلومه اتاق خواب، االن جمع م  شعورمیخاک بر سر ب-

 خودکارم را برداشتم و سمتش پرتاب کردم.  زی م یرو از

 به دست سمت در رفت.   ینیداد و خندان و س یخال جا

 هم دلت بخواد. یل یخ-

 کنما!  یساناز تو رو خفه م یجا  لیگمشو سه-

و گردنم را به فنا   دمیخواب  یصندل  یمقدار رو یب یبه خاطر تو  شیسر یندهد دختره   رتی خ خدا 
  دتیو به اهداف پست و پل   ینداشته ام بند کن  شی که خودت را به ر یفکر کرد تی دادم. دارم برا

 ... یبرس

 

 پخش صدا را زدم.  یتلفن بلند شد. دکمه   یزنگ گوش یصدا

که االن تماس را وصل کردم   نیآمد، ا  یخوشم نم  هودهی ب  یزدن حرف ها یخسته کردن خودم برا از
 . دییهمان علو و بفرما ایان بله هم یعنی

 کرد...  یفرق م لیحساب سه  البته

 ام پخش شد. یمنش یصدا
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 متوجه شدم که قبل از ...  زهی م یمربوط به قرارداد ها رو یپوشه  دمی سالم جناب برومند د-

 شدند!  ی زن ها خسته نم نیزدند ا  یچقدر فک م آخ

 کارت و بگو. -

  یکار آقا یبردار  لمیف شنیاز لوک دیبازد دیبر دیخوایامروزتون: ساعت نه م  ی برنامه  د،یاوه ببخش-
 .دنتونید انیم ازدهیتارخ هم تماس گرفتند ساعت  یارزنده، آقا

کنه!  یم  نییتارخ خودش برا خودش وقت و ساعت تع یخراب شده صاحب نداره که آقا نیمگه ا-
 شما!؟  نی رو متوجه نشد یواضح نیوع به اهنوز موض دیبا من هماهنگ کن  دیساعت مالقات رو با

 خورم سکته کرد. یم قسم

 کردن. ی اوک یپناه یب ب بخدا من من سرخود ساعت مالقات ندادم آقا-

 ! لیاز دست تو سه  آخ

  یاعصاب ی ب  نیرا ماساژ دادم بلکه روانم آرام شود؛ حاال در ا میها قهیرا قطع کردم و محکم شق   تماس
 به شرکت را کم داشتم! اری آمدن ماز نیام هم

 میتن صدا یرو میدرد در تمام سر و گردنم پخش شد و مستق رمیباز شد و تا آمدم سرم را باال بگ در
 اثر گذاشت. 

 س؟  لهیطو-

 لبش را به دندان گرفت.  یشینما لیسه

لم برا صدا  جان من بگو بع بع، به خدا د ره،یلو م تمونیس، ماه لهیکه طو ا یتابلو نکن  یکس شیپ-
 تنگ شده!  تی اصل

 را نداشتم.  شی ها یلودگ  ی حوصله

 ؟ ی. قرص گرفتایامروز رو مود گردن شکستنما آدم وار رفتار کن دم پرم ن  لیسه-

 داخلش شد.  اتیدستش را باال آورد و مشغول درآوردن محتو یتو ی سهیک
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 اد.و د  نینداره. به دکتره تو داروخونه گفتم چجوره حالت ا دهیقرص که فا-

 . دیکش رونیرا ب  یرنگ  دیسف ی پارچه

 ! ایدون یگل کرده باشه خودت م تیمسخره باز ل؟یسه هیچ نیا-

 منم رفتم دارو گرفتم برات.  گهید یضیمگه مرض دارم! مر یمسخره باباته، مرد حساب-

است، از همان روپوش   دیو روپوش سف   ستی پارچه کرد و تازه متوجه شدم پارچه ن دنیبه پوش  شروع
 کنند. یها که دکترها و پرستارها تن م

  لیرا تمام کند گرچه سه  ششیاش شدم تا بلکه از رو برود و نما رهی چرخوانم تاسفبار خ یبه صندل  هیتک
 کرد ول کن نبود. یشعر نم  م یبرا  تا ته قصه اش را

 .دیکش  رونیب سهیاز ک یرا بست و آمپول و سرنگ  شیدکمه ها یکمال خونسرد در

 مار ی گردن ب یگردن دردته. دکتره گفت عضله  یدوا  نیا ناهاشیآها ا-

 

 کنه فقط... یباالشون ول م یعضله  دیکن قیتزر نشونیی آمپول رو به پا نیگرفته ا تون

آمپول را شکست و سوزن سرنگ را داخلش قرار   ی شهیرها کرد و با تمرکز ش مهی را ن ش یها یلودگ
گردنت گرفته   یعضله  دمیآمپول داخل سرنگ متفکر ادامه داد: فقط نفهم  عی ما دنیکش نیداد و ح

  حترا  التی خ  نییگفت شما بزن پا دمایبزنم! از دکترم پرس  نتییپا یآمپولو به عضله  دیبا یچ یبرا
 به گردنت که ول کنه!   ادیفرمان م نییمون پاکه بشه از ه قیکنه اصال تزر یرو گردن اثر م 

 و متاسفم نداد. رهیبه نگاه خ  یتیاهم چی را بلند کرد و ه  سرش

نگو مغز    دهینقاط بدن فرمان م یکردم مغزه که به همه   یمن تا امروز فکر م هاکان به جان خودم -
 نبوده اونجا بوده! 

 کرد. یدرد م یل یگردنم خ  یخوددار باشم و به خنده افتادم ول  نتوانستم

 . ختمیتا خونت و نر رونی گورتو گم کن از اتاق ب لیسه-
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 کنه! یبرخورد م  ینجور یعه آدم با پزشک معالجش ا-

 کرد.  یرا نازک و تو دماغ  ش یشد و سمتم قدم برداشت و صدا بلند

اون   اینکش نییپا  یل یبخواب رو تخت، خ  نییپاپاشو گلم اصال درد نداره نترس، شلوارت رو بکش -
 !هیکاف  یکن  انشیکوچولو که نما هیترسم  یمن م یترس  یتو نم  گهیوقت د

 نشود. کم یرا بلند کردم و مقابلم دراز کردم تا نزد میپا

 کنم.  یم یخودت خال نییآمپولو تو پا  یایبه خدا طرفم ب  لیگمشو سه-

 شد.  لیسه یصدا  شیصدا  دوباره

 ده؟یگردن تو فرمان م یمنم به عضله  نییپا  یعنی-

جواب  دنیکرد که انگار واقعا منتطر شن  یسوال م یطور  لیسه  یر ی خنده ام اتاق را پر کرد، بم  کیشل
 است!

آمپول را پشت   عیسر لیبه زحمت خنده ام را جمع کردم و سه یبه در خورد، با تک سرفه ا یا تقه
 کمرش پنهان کرد و بفرما گفت. 

 . دییبفرما-

 سطل پرتاب کردم.  یفرصت استفاده کردم و آمپول را از دستش گرفتم و تو از

 شد. رهی سرعت عملم باال بود و نتوانست مانع شود، با حسرت به سرنگ داخل سطل خ یلیخ

 به درک از گردن درد تلف شو!-

 د. بو رهی خ  لیسه  پیکه داخل آمده بود نگاه کردم تا حرفش را بزند، با بهت به ت یمنش به

وار کلمات را کنار هم   یبردارد. دستپاچه سمتم نگاه کرد و طوط یزدم که دست از فضول  یسرفه ا تک
 : دیچ

 تارخ رو کنس... یقرار با آقا د یجناب برومند ببخش-
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 . دییبفرما ست،ی ن  یخانوم مشکل ری نخ-

 رفت.  رونینظر انداخت و ناچار ب  لیفوت کرد، دوباره به روپوش سه  یرا از سر آسودگ   نفسش

  

 دردناکم را ماساژ دادم. گردن

 ل؟ی سه یشیبزرگ م یک-

 ؟ یر یبرام زن بگ یخوای جون بابا م-

 را برداشتم. چمیی و سو یگوش

همه   خورهی ! گردنم تکون نمیار یب  یبخر  یداروخونه برا من لوازم لودگ یرفت ید یهمه راه رو کوب نیا-
 جرعه آب باشم و از تو کمک بخوام. هیخوبه من موقع مرگ لنگ  ،یر یگ ی رو به مسخره م  یچ

 گرفتم. ش یرا باز کردم و راه خروج از شرکت را در پ در

 هاکان؟ میشناخت  ینجور یبرم! ا یمسخره باز  یداداشم درد داشته باشه و من پ-

بود  زتری عز میکه از برادر برا لی آسانسور را زدم و به انتظار باال آمدن اتاقکش رو به سه ی دکمه
 .ستادمیا

 نگام نکن.  یجور  نیا-

 در راسشان بود. لیاطرافم داشتم و سه یاز انسان ها یحس دوست داشتن را به تعداد کم نیا 

 ؟ یچه جور -

 .شهیم  خیجور عاشقونه! موها تنم س هی-

 ز شد. آسانسور با  در

 تو خل و چل.   ایب-

 فرو کرد.  بشیرا در ج  دستش
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قرص بخور،   نمیا ری بگ ای ... بیبرا تو هنوز مونده تا باور کن دهیدرد گردنت به جونم. داداشت جون م-
 !یکرد که نخواست یاون آمپوله خب زودتر اثر م

 .دمیاش کوب نهیآرام به س  یبه لبخند رو به باال کش آمد، قرص را از دستش گرفتم و مشت لبم

 بخورم قرصو داداش جان؟   یاالن با چ یکارت درسته، فقط تو شرکت چرا نداد-

 بچه سوسول. هیآب چ گهیبا تفت قورت بده د-

 .دیکش رونیب  فشی از ک یکوچک یآب معدن شهیو ش دینگاهش کردم که با صدا خند یچپ چپ

  هی گهی د یمن کرد فیروح لط  یتو دلت حواله  یتف داشت  یحواسم نبود هر چ ای کردم ب یشوخ -
 قطره هم برات نمونده!

 از آسانسور هلش دادم. رونیرا گرفتم و به ب  گردنش

 که کامل حضانتتو داد به من و خودش رو راحت کرد!  یهست یدونست چه رومخ یمامانت م-

 آب خوردم. یو قرص را با جرعه ا دیقهقه خند به

گورمو گم   ی ک نهیکنه بب یساعت رو نگاه م یه دنشید  رمیساعتم که م هی یبه خدا هفته ا یگفت یآ-
 کنم راحت شه!  یم

 را باز کردم.  نی قفل در ماش موتیر با

 د؟ یکن یشروع م ی رو ک  یلمبردار یف-

 را راه انداختم. نیو بالفاصله ماش مینشست

 نمی بره بب میامروز قراره تست گر ومدیآورده خوشم ن  یکه سعادت یاز خانوم   ادیاز سه شنبه. فقط ز-
 نه!  ایدراره  خوامیکه م یز یبه اون چ  کی نزد افشویق تونهیم

 تکان دادم. سر

جنگ اعصاب با مامان   یحوصله   یلمبردار یخودشو بندازه وسط ف ایساناز حرف نزن  یخوبه فقط جلو-
 رو ندارم. 
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 نه بابا مگه خر مغزمو گاز زده!-

 

 در هم رفت.  کیاتومات میمامان اخم ها یشماره  دنیشکار کرد، از د  ام زنگ خورد و نگاهم را یگوش

 ! یبد باهاش حرف زد یلیخ  شبمیبردار هاکان د-

 شدم:  یشاک

 نداره از نظرت؟! یمورد گهیمن بد حرف زدم!؟ زور م-

 االن جوابشو بده. یول هی خوب حق با تو یل یخ-

 گذاشت. کریاسپ یرا وصل کرد و رو  تماس

 هاکان؟-

 .اورمیحرفش نه ب  یتا نتوانم رو ردیزهر چشم بگ خواهدی م یعنیلحن هاکان صدا زدنش  نیا

 شدم جواب دهم.  ناچار 

 بله؟ -

 !یستی ساناز اومده شرکت ن  ییبله و زهرمار! کجا-

پدال  یرا هم محکم تر رو  میهم فشار دادم و بدتر از آن پا یرا محکم رو میپلک ها تی زور عصبان از
 گاز خواباندم. 

 را فشرد که چشم باز کردم و خودش جواب مامان را داد:  میبازو لیسه

 ن؟ یسالم مهوش جون. خوب-

 خوب باشم! ذارهیاحمقت م قی: مگه رفمامان

مامان ببرم   یکنم و جنازه اش را برا کسرهی مشت کار ساناز را  کیخواست برگردم شرکت و با  یم دلم
 ناسزا بارم نکند.   یتا بفهمد که سر هر کس و ناکس
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 .میابون یمهوش جون تو خ   میدار ی: قرار کار ل یسه

 کره؟ی : رو اسپمامان

 : بله. ل یسه

 را باال برد:  ش یبه من صدا خطاب

و   عیو ساناز رو جلوشون ضا یایب   ای یکن ریبه خدا هاکان اگه د  نجایا انیشب خاله و عموت دارن م-
کنم پس   یم یکه حرف بزنم عمل  یدون  یزنم م ی کلمه هم باهات حرف نم  هی گهید یکن  تیاذ

 !یخوددان

  یکنم! خودش رو زده به موش مردگ تشیکنم که بخوام اذ یحساب م   ییمن اصال ساناز رو به جا-
 خامت کرده!

  یاگه من بذارم بر  یکور خوند رمی برم بم دیکه با یکن یم  یچه غلط یبسه هاکان من اگه ندونم دار -
 خونه! نی تو ا یار یب  یگداگشنه رو بردار  یاون دختره 

 گفت!  یآوردم، چه م یشاخ در م داشتم

 را گرفت.  انهی دستپاچه م لیسه

 ... ایشما کوتاه ب  ارمشی مهوش جون من م-

 مامان؟  یگیم  ویزنه! ک یحرف م  یاز ک لیسه  نمیصبر کن بب -

 بهت!  ستیمن حواصم ن یر ی و م یکش  یو راتو م  یکن یم  یاون دختره پروا فکر نکن اربده کش-

سرم را    یکه فرمان را رها کردم و دو دست دیکش یر یاسم پروا از زبان مامان سرم چنان ت  دنیشن از
را  دی باشد! اصال مامان از کجا راپورت ام دیمانده بود که چشمم دنبال عشق ام نمی. هم دمیچسب

 داشت!

 . دیرا رها کرد و فرمان را چسب  یهراسان گوش لیسه

 ! هاکان مواظب باش گاز نده پسر... هاکان! نیحس  ای-
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  یو م دی چ یپ یباد در سرم م یزوزه  هیشب   ییکرد، صدا  یم دیسردردم را تشد  شیزد و صدا یم داد
 دردها عادت نکرده بودم... نیباز هم سردرد... هنوز به ا یاست، اه لعنت دهی ترس لیکه سه دمیفهم

 ... نیحس این گاز نده هاکان هاکان... هاکا-

خود   ری امدند خورد، باز از مس  یکه خالف جهت حرکت من م  یی ها نیچشمم به ماش یا لحظه
 منحرف شده بودم و... 

 

 

 

 : پروا

 

فرشته خانوم   شنهادیشدند و به پ یامروز ساجده و نوزادش مرخص م  م،یجمع بود اطیدر ح  یهمگ
هم  یار یآورده بود و به  ییمواد غذا یهر کس به وسع خودش مقدار  م،یداده بود یمهمان بی ترت

پر   یبود. همگ نی ساجده و رام  دهینورس ی مهی. ولمیاجاق بار گذاشته بود  یبادمجان و پلو رو  مهیق
  یب  یلیزد، خ   ی... دلم شور خان جان را میبه تکاپو بودند. من هم بودم ول اط یو خندان در ح شور

 خوب باشد...  شیها شی کردند؛ کاش جواب آزما یم تشیهم اذ  شیها هیکل  حال بود

خان جان اظهار   یتخت مفروش داشت برا یشده بود حاال رو شیدایکه بعد از سه روز پ دیام
ارزش طال گرفته بود. خودم غذا  می سه روز که نبود بودنش برا نیدر ا دمیکش یکرد. آه  یم یشرمندگ

را گرفتم و تا   ش یبازوها ر یز یخان جان بود، با چه مشقت شیسر کار که بودم مدام دلم پ پختم،یم
 راحت تر بود... زیبود همه چ دیبردمش و آوردمش اگر ام شگاهیآزما

 .ی داشت؛ دلتنگ زیچ کی نشان از  شینگاهم را متوجه شد، لبخند و برق چشم ها ینیسنگ

 اش شدم.  رهیجهت مشتم را از آب پر کردم و خ  یرا آرام سمت آب حوض چرخواندم و ب گاهمن

 باشه؟  د،یببخش-
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 . ختی حوض ر یباال آمد و اب از دستم تو سرم

 . ستین  یبه عذرخواه یاز ین-

 نشست.   کنارم

 منو.  نیاوم... پروا بب -

خان جان    شیچرا دلخورم! حالم بد بود کاش جواب آزما دمیفهمیانداختم خودم هم نم ریرا ز سرم
 خوب باشد 

 . دیام الیخ  یب-

 مجبور بودم برم پروا. -

 را هدف گرفتم. شیچشم ها یسبز 

 مادرت؟  شیپ-

 . دیلرز شیو مردمک چشم ها دینداد و با مکث لبش را گز جواب

 کنه پروا! یو نسبت به همون کس احساس دلتنگ نهیبش یآدم کنار کس شهیمگه م-

 بود.  نیری نزدم گر چه حرفش ش لبخند

 !یچون ی جواب سوالمو بپ یخوایم-

 هم کالفه!  دیشد شا دلخور

 که... یدون یم-

 .یبهم دروغ بگ  خوادی دونم ازت سوال نکنم چون دلت نم یآره م-

 حرکت داد.  میچشم ها نیزد و نگاهش را ب   لبخند

 قشنگ. یجا ه یببرمت   خوامیدلت درارم شب ماز  نکهیبرا ا-
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 جا را نداشتم. چیه ی حوصله

 خان جان خوب باشه.  شی کاش جواب آزما-

هم  نیگفت ذکر بگو. ا یسه روز سه هزار بار تکرار کرده بودم، فرشته خانم م نیجمله را در ا نیا
 ذکر بود. نبود؟! یخودش نوع

خان   یبرد   یینگران نباش. نبودم پروا... ببخش تنها ست ی ن یز یفکر نکن. چ   یمنف زایبه چ وونهید-
 جانو دکتر. 

 ! دیام یتو خوب چقدر

 . خوادینم یعذرخواه یدر قبالش ندار  یا  فهی مادر منه تو که وظ -

 کردم.  دلخورش

 !؟ ستیمادر من ن -

 آمد.  اطیپر سر و صدا داخل ح  الیدان

 برا نوزاد.  میکرد یم  یکاش قربون  یقدر گفت نیا د یهم رس یکه قربون ایمامان فرشته ب-

 رنگ در آغوشش را باال گرفت.  اهی س خروس 

 چاق و چله هم هست.-

 سمتش رفت.  الیگرفتن خروس از دان  یبادمجان ها را کم کرد و برا  ری ز یشعله  لیسه

 خروسه! هیگفت پس چرا شب  یکه مادرت م هیاالن اون گوسفند نیا نمیبده بب -

 ام گرفت.  خنده

 بود!؟ ی... چزشی و برا چ میکه سرببر نهیمهم ا گهید وونه یح  وونی: ح الیدان

 م؟یکن  یقربون یگفت شی چ ی: مامان برا چدی به فرشته خانم پرس رو

 را نگاه کرد. لی و سه الیدان  یخانم چپ چپ  فرشته
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دفع بال از   یبرا  میکن قهیگوسفند عق می!؟ من گفتم کاش پول داشتمیکن یمن گفتم خروس قربون -
 نوزاد. 

مامانا!    ینبود نی! ظاهربگهیمهمه د تی ن دمیخروس خر ومدین  رمی گوسفند گ نی: اها آره همالیدان
 ... نیزم  مشی زن ینوزاد که اومد جلوش م

 گرفت.  الی خروس را مقابل صورت دان  لیسه

 تمام. میکن ی کلشو م گهیخروسه د  یزبح کن یخوای! گاو مگه منیزم  یزن یم نویا-

 از کنارم بلند شد و سمتشان رفت.  دیکه ام دمیخندیم داشتم

 . ازمندین هیبه  مید یم نوی هم ال،یاشکال نداره دستتم درد نکنه دان گه،یدفع بالست د-

 .د یرها کرد و خند  اطیخروس را داخل ح  لیسه

 حله آقا خروس مال خودمون شد! -

 دیبه خنده افتادند اما... نگاه نگران ام لی از مزاح سه یهمگ دیکوب  لیسه یبا خنده پس کله  الیدان
اصال خنده نداشت. از   یعنینشد بخندم   خت،ی را به جانم ر  لیحرف سه   یکامال تلخ دیکه سمتم چرخ

 تر هم مگر بود!  ازمندیخودمان ن

 خروس!  ی قهیعق

 زد.  یوسط خال م شهیهم  لیسه 

 

 خسته...   یلیدم، مغزم خسته بود، خکر ی جمع و جور م  یافکارم را کم دیشدم، با بلند

  ر ی: ددمیرو به جمع پرس تابهیسرخ شده داخل ماه یبرگرداندن بادمجان ها نی را برداشتم و ح چنگال
 نکردن؟ 

  الیو اسفند را روبراه کرد و دان کیبساط پکن  عیو فرشته خانم سر دیچ یزنگ در خانه پ  یدم صدا همان
 باز کردن در رفت.  یبرا
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  زهیدلتنگ نوزاد کوچک و ر بی رفته بودم و عج مارستانیبه ب دارشانید یسه روز دو بار برا نیا در
ورودشان   یشده بود و همراه جمع برا اراده لبخند پهن صورتم یشده بودم، ب  نی ساجده و رام ی زهیم

  نیرام دادندکه مجال ن الیو دان  لیقرار بودم، سه ینوزاد ب دنیبه آغوش کش ی کردم و برا یم یشاد
بگذارد و بچه را همان دم در قاپ زدند، آنقدر قربان صدقه اش رفتند و مزه   اطیرا داخل ح  شیپا
" نوزاد را  ستیاسباب باز ای" مگر عروسک  گفتیتا باالخره با داد و تشر فرشته خانم که م ختندیر

 سپردند.  نیدست رام

لبخند کنج لبش النه   شهیهمچنان مثل هم یرفت ول  یراه م یرنگ به چهره نداشت و به سخت ساجده
 داشت. 

 گرفت.  نی در پتو را از دست رام چیخانم نوزاد قنداق پ فرشته

 دیداخل اتاقتون رخت خواب براش پهن کردم با  میکمکش کن ببر ریبرو دست خانومت رو بگ-
 استراحت کنه.

 بودند! دهیافتادند، خنده ام گرفته بود انگار به عمرشان نوزاد نددنبال ساجده راه  پسرها

استراحت کنه،   دیکارتون ساجده با یپ  دی: شماها کجا! بردیغر یجون دست به کمر رو به همگ یگل
که بشه توپ بسکتبال شما که به هم پاس   یاون نوزادم هنوز نه جون و پر داره نه گردن درست حساب

 . دیبساط ناهار رو روبراه کن عیسر دییکنه، بدو  یم  بینش عنکرده گرد ییخدا دیبد

 برداشت.   نیزم  یرا از رو  یگرد فلز  ینی س لیسه

 جون؟  یگل میبکن میتون  یکه م یشاد-

 جون خنده اش گرفت.  یگل

 کوتاه اشکال نداره. میتا هی-

  واشیدستانش گرفت و با مهارت شروع به زدن کرد و  نیرا به حالت دف ب ین یذوق زده س لیسه
  یستاره باران یبود و با چشم ها دهیکش یباز  امکی دست از پ نایرا هم رو کرد، د شی غرها واشی

 به روح پژمرده ام صفا بدهم.  ی بود که کم یزد، زمان خوب  یو دست م دیخند  یداشت م



 صدا  یب  ادیفر

90 
 

خنده  یبه خنده ام انداخت ول یو حساب   دیکل کش یو مسخره باز   اقیهمراه شدم که با اشت لیسه  با
 .میرا هم با خود همراه کرد نایو د دی و ام الیباعث نشد دست از رقص بکشم، دان

اش   یهمراه  یفوق العاده اش شروع به خواندن کرد و ما هم همگ یزنان با آن صدا ینی س لیسه
 بلند... یپر شور و با صدا هم آن میکرد

 

 اجازه قلب ما یجانم ب   دلبر 

 یکجا برد یبرد

 عشق جانم هر نفس یا

 یکجا برد یهوا برد یب را

 منت تو را دوس دارم  یب

 خواهمیعلت تو را م یب

 جان من وانهیبزن د  لبخند

 تو را دوس دارم  که

 بزن آرامه جان   لبخند

 تو را دوست دارم  لبخند

 تو را دوس دارم دارم  دوست

 

گذاشت و صوت   نیزم  یرا رو ی ن یس لیسه  م،یدست و صوت زد یکه تمام شد همگ مانیخوانندگ 
  یبزرگتر ها هم خندان دست م میکرده و شاد شده بود یانرژ  ی هیتخل یبود حساب یزد. عال یبلبل 

 کرد.  ینوزادش را نگاه م یبرا مانیو شاد ستادهیساجده هم در چهار چوب در ا یزدند، حت
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به   یبه جانم افتاد، انگار کس  بیعج یدلشوره ا کبارهیخنده به  انیم  دیچیپ اطیزنگ که در ح  یصدا
  دمید یم یانداخت... نه منتظر خبر بد بودم نه علت  یهراس به دل م شیفشرد، صدا یدعوا زنگ را م

  نگنوع ز نیپشت ا یت خبر خوب گف  یحس ششمم م  ی ... ول یول فتمی زنگ به دلشوره ب یکه از صدا
از سر گرفته بودند، خودم سمت در قدم برداشتم،   یو شاد باز خوانندگ الی خ ی... پسرها ب ستیزدن ن

  نینتوانست مانع سقوطم شود و حاال ا دیسخره پرت شدم و ام  کی یاز بلندا دمید یخواب م شبید
 زد و...   یخواب به دلشوره ام دامن م

و با شتاب فوتش کردم، از خودم و افکارم خنده ام   دمیکش  قیرا به شدت تکان دادم و نفس عم سرم
آمده بود تا   مانیشاد یها به صدا  هیاز همسا یکی گفتم حتما  یم بیگرفته بود، داشتم چشم بسته غ

 که دلشوره نداشت...  ن یشود، ا  ایعلت را جو

 ...دمیدر را گرفتم و کش ی زبانه

 

که از مراجعه اش به خانه مان سر در   یشدم و در حال  ج یمشاور امالک محله گ یم یکر یآقا دنید از
 اش نگاه کردم... اصال آشنا نبود.  یپوش کنار  کیآوردم سالم دادم و به مرد جوان ش  ینم

 سالم.-

 کردم.  یم یکر یداد، رو به آقا یلبخند و خشک جوابم را توک زبان یب

 ؟ یمی کر یآقا  دییبفرما-

 خونه هستن؟ منظورم مستاجراان.   یاهال  یدخترم همه -

 پارسال افتادم... ادیام شدت گرفت،  دلشوره

 اومده؟ شیپ  یبله مشکل-

 پدرانه زد.  یلبخند

 ها. هی زحمت کار دارم با همسا یبگو ب  ااهللی هینه نه نگران نباش فقط -

 در عقب گرد کردم.  یجلو از
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 .دیلحظه صبر کن  هیباشه چشم فقط -

 باز کردن در رفته ام.  یحواسش نبود که من برا  دیکس جز ام چیرفتم، ه  اطیح  یرا کنار زدم و تو پرده

 . دیام را فهم یشان یآمد، انگار از حالت صورتم پر جلو

 شده پروا؟  یچ-

 پشت سرم اشاره کردم. به

 و.ت  ادیب خوادیکارمون داره م گهیم ابون،ی سر خ  یبنگاه  هیم یکر یآقا-

مات و متعجب شده بود؛  شانیبه دلشوره افتادند چون صورت ها  یهمه جلب شد و انگار همگ توجه
  مانیفسخ قراردادها یبرا یزندگان یبار آن هم سال گذشته به همراه آقا کی فقط  یم یکر یآخر آقا

  اشتد یخانه و آپارتمان ساز  دنیمان را خواست، قصد کوب عذر همه یزندگان  یآمده بود، ان روز آقا
  غامیشد و پ  یمنتف هیافتاد و به کل قض یمار ی متاسفانه در بستر ب ایخوشبختانه  میدانم بگو یکه نم

داد و   ینم یخوب   یبو نجایبه ا یمی کر یآقا یو حاال... حاال آمدن دوباره  دیبمان   یفرستاد با قرارداد قبل 
 . میکه نگران حضورش شو میحق داشت

 .میستادیبه انتظار ورودشان ا اطی در ح یزد و همگ ی نم یکس حرف چیسمت در راه افتاد، ه دیام

آن مرد ثابت بود  یداخل آمدند، نگاهم رو یمیکر یگفت و همراه آن مرد و آقا یا ااهللی دیام
با چشم   قیطور دق  نیبود که ا یببرم، انگار مشتر  تشیبه هو یحرکات و ظاهرش پ  یاز رو خواستمیم

مردها که تمام شد دست از کنکاش برداشت و   یکرد! احوالپرس یدور تا دور خانه را متر م شیها
 گفت.  یکل یسالم

معذب و دست دست کنان باالخره زبان باز کرد البته لبخندش را به زحمت حفظ کرده   یم یکر یآقا
 بود.

 بزرگ به رحمت خدا رفتند.  یزندگان  یآقا شی دو ماه پ تشیراست-

کنم   ی... تا ته ماجرا را خواندم... کاش آن نباشد که فکر میسست شد، خدا رحمتش کند ول  میپاها
 خدا!
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هستند و از طرف خواهرها و برادرشون وکالت دارند که    یجناب زندگان  یآقازاده  شونی: ایم یکر یآقا
 خونه رو سروسامون بدند...

! ما سر و سامان  گرید میکرد یم یزندگ  نجایما شش خانواده ا یعن یر و سامان نداشت! ما خانه س  مگر
  یکردم و نم یمنظورش از سروسامان چه بود... همان که فکر م  م؟یبه خانه! نداده بود میداده بود

 خواستم باور کنم!

به عهده  شونینبود و نتونستند به سرانجام برسونند رو ا ایکه پدر بزرگوارشون عمرشون به دن یکار -
 کنند آخه...  ی... قراره بکوبند خونه رو و برج ساز یعنیگرفتند 

 نشسته بودند، آن ها هم رنگ به چهره نداشتند...  یتخت نشستم، خانم ها ک یرو

 کالم را به دست گرفت.   یرشته   یزندگان یآقا

که پدر   یو من هم به قرارداد دیزمان دار گهیما حدود دو ماه داون جور که تو قرارداد ذکر شده ش-
  لیو بعد از اتمام زمان ذکر شده تو قرار داد اتاق ها رو تحو ذارمیمرحومم باهاتون بسته احترام م

 . رمیگیم

 ی... وافتیب  راثشی عجله داشت! بگذار کفن پدرت خشک شود بعد به فکر چپاول ارث و م چقدر
 ! میکجا را اجاره کن میدار یزندگان یکه دست آقا یشیپول پ نو یمل  کیمن با  یخدا

 کرد. فی جون تمام حس و حالم را توص یگل ی جمله

 ... میشد  چارهیابولفضل ب  ای-

بود و سال ها با   ینداشت مرد سخاوتمند نجایا یبه اجاره  یاز ی ن یل یخ  یزندگان  ی... آقامیشد چارهیب
 اما انگار پسرش به خودش نرفته بود...  میساکن خانه اش بود یاندک یسخاوتش و اجاره 

خواب هم   یمتر جا کیاجاره  زانی م نیبدعادتمان کرده بود و حاال با ا  یزندگان  ی... آقامیشد چارهیب
 ست سه برابر شده بود!دو نه دو که خوب ا زیهمه چ متیها ق یدادند چه برسد به خانه... تازگ ینم

بود که مغزم سوت بکشد...  یانقدر  یول  امدین ادمیگفت چقدر پول رهن خانه شان شده؟  نینازن  
 ...میشد  چارهی جون گل گفت ب یگل
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 یو آقازاده   یمیکر یکردم که آقا  یشدنمان فکر م  چارهی در افکارم به ب رانیچقدر مات و ح دمینفهم
باالخره   م، یجا نشسته بود هیوارفته هر کدام  یکرده و رفته بودند و همگ یخداحافظ یجناب زندگان 

گوشم را به   تگف یلب ذکر م ریرا تکان دهم، بلند شدم و کنار خان جان نشستم... ز میتوانستم پاها
 :»الحول والقّوه االّباهلل« گفتیکردم م کینزد شیلب ها

  ادی ذکر را ز نیوقت غم هم به وقت شکر به ... اوردزبانش بود به  یذکر چه بود که به موقع شاد نیا
 گفت.  یو »الحول والقّوه االّباهلل« م  دیلرزیم  شیگفت. صدا یم

 زدم: خان جان؟  شیو نرم صدا آهسته

 رمقش را باال آورد.  یب یها چشم

 جان؟ -

 کنه؟  یمعجزه هم م یگیذکره که م نیا-

 . ختیر  نییچشمش پا یاز گوشه  اشک

 کنه. ی مادر معجزه م کنهیم-

آن  دنیاز د ختیاالن حالم وحشتناک به هم ر یول  ختیر  یاشک م ادیجان به وقت عبادت ز خان
 گونه اش جا ماند. یرو شیک ردپا   یدرشت دیمروار

 نگاه کنم به اتاقمان پناه بردم.  زانمی گرفته و مغموم عز یبه صورت ها نکهیا یبلند شدم و ب  

 هیوقت بود که سنگ شده بودم، گر یل یآمد، خ ینم ادمیرا  ختمی و اشک رکردم  هیکه گر یبار   نیآخر
  ییگزنده حرف ها یتلخ حرف ها  یخواست که من نداشتم من فقط کوه حرف بودم، حرف ها یدل م

اش قطره قطره خونم را خشکانده بود چه  یبودم که تلخ   دهیرس  یاز زندگ یی... به جاقتی از جنس حق
در جوب   ی اول جوان یو ناتوان یدانستم از پدرم گله کنم که از سر شرمندگ  ی... نممیبرسد به اشک ها

نبود که   شی از خان جان که چرا ان قدر جان در دست و پا ایآمد  ینم ادمیچهره اش هم  یمرد و حت 
هم   یبانک  بحسا دنینکرد تا به جز نان خر یعت کلفت و چهار سا  ستیدوازده ساعت در روز ب یبه جا

جان شده بود! پشت در سر خوردم و    یامروز چرا ب می... پاهامیفتیباز کند و االن به چه کنم چه کنم ن
 نشستم.
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حاال شده بود  ،یبودم و به لطف گران  دهیبود، البته من پانصدهزار خر یونیدو مل لمی موبا یگوش
 دادند؟ی م هیخانه کرا ونیست صاحب خانه داشتم، با سه ملهم د ونیمل کیاندوخته! 

 ... زدیاشک نداشت که بر یسوخت ول یم میزانوانم گذاشتم... چشم ها یرا رو سرم

 توانستم پول جور کنم!؟  یدو ماه م  نیدر ا یعنی

 

 آمد. اطیبا صالبت و محکم فرشته خانم از ح  یصدا

برنج بکش...   ای تو ب  نای... دمیسفره پهن کن اطی تو ح دیبنداز لو یخدا بزرگه... پسرا ز  دیقنبرک نزن دیپاش -
 ...ادی بره رد پروا صداش کنه ب  یکیسر خورشتا...  ایجان ب  یگل

 بود! د ی" امیکی شک آن " یپشت در بلند شدم ب  از

 آمد. دیام یرا بستم و صدا  میچشم ها دم،یپتو خز ریرخت خواب خان جان ز در

 پروا؟ -

 را نداشتم.  یالی خیو ب  یو تمارض به خوشحال اطی رفتن به ح ی حوصله

 پشت پلک بسته هم متوجه شدم که کنار سرم نشست.  از

 پروا؟  ؟یخواب  زم؟یپروا جان عز-

 رفت.   دهم یجوابش را نم دید ی ماند و وقت گرید یکم

  یز یچرا چ پس انداز کرد؟! اوم... ونیل یم ستیوجود داشت که در عرض دو ماه حداقل ب ییراه ها چه
 !  دیرس  یبه ذهنم نم

 دیشدم که ام داریب  یباز فکر چاره کردم تا واقعا خوابم برد و وقت  جهینت  یدانم چقدر فکر کردم و ب ینم
خان جان رخت   یشدم. برا  زیخ می خان جان را داده بود. در رخت خواب خان جان ن یشام و داروها

 بود. من را پهن کرده  یخواب ها

 خان جان؟ -
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 اش گذاشت.  ی نیب  یدستش را رو عیشدنم شد و سر  داریمتوجه ب دیام

 .برهی که خان جان جاش عوض بشه سخت خوابش م یدون یتازه خوابش برده، م شیه-

 شناخت.  یاز من مادرم را م  شتریب  دیدانستم! ام ینم نه

 شده بود. کیرا کنار زدم تا بلند شوم هوا تار پتو

 نه شام، غذاتو گرم کنم؟  ینه ناهار خورد ،یدیخواب  یل یخ-

 را به چپ و راست تکان دادم.  سرم

 ممنون. ستمینه گرسنه ن-

 . رونیب میپس پاشو آماده شو بر -

 ! دیام ایحوصله دار-

 لبش آمد.  یرو  یطنتیپرش  لبخند

 عرض غلط کردم! ینگ براقش یجا هی قرار بود شب ببرمت -

 حوصله بلند شدم.  یب

 شد.  یجد

 .شهیحال و هوامون عوض م  میبر-

 داشتم به عوض شدن حال بدم.  ازین

 سرم مرتب کردم.  یرا رو شالم

 لباس ندارم، آماده ام. ضیبه تعو یاز ی ن میباشه بر-

حس و   یلبخند بزنم، ب   یبحران و بدبخت انیمحکم نبودم که م دیزد و بلند شد اما من مثل ام  لبخند
 راه افتادم.   دیحال جلوتر از ام
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مزاحم حال   دیزدم و نه ام یبه مقصد نه من حرف  دنیزدم و تا رس هیتک  شهیسرم را به ش نیماش یتو
 بدم شد و گذاشت با خودم خلوت کنم. 

 پروا جان؟ -

 برداشتم. شهیسرم را از ش  ی هیمتوقف شده بود، تک نیماش

 م؟یاومدکجا -

 و آرام لبخند زد. عاشقانه

 ... بام. ین یبی م یروبروت رو نگاه کن  یبچرخون  یزحمت به گردنت بد هی -

درها را قفل   ستادمیرفتم، نا نییحوصله در را باز کردم و پا   یها بدتر ب نیتشکر و از ا یحرف و ب  یب
 گرفتم. شی را پ  ریکند و خودم مس 

سقف کوچک  کیشهر بزرگ  ن یهم گرفت، در ا شیاز پ  ترش ی شدم و دلم ب  رهیخ  میپا ری شهر ز به
 ...مینداشت

 نشان از آمدنش داد.  دیمحکم ام یقدم ها یصدا

 

نرم   می پا  ریز  یبه شهر چراغان رهیداشت! خ  یبیکه در لحنم بود با طوفان درونم تضاد غر یآرامش
 زدم.  شیصدا

 د؟یام-

 د؟ یجون ام-

 ساعت چنده؟ -

 زمان را اعالم کرد.   یبی و تقر اوردیدر ن بش یاش را از ج  یگوش

 فکر کنم دوازده رو رد کرده باشه. -
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 همه چراغ تو شهر روشنه! ن یساعت دوازدهه و ا-

 فعال که سر شبه مردمه.-

 ... کجاست اونور؟ دارترنیهوم مخصوصا اون سمت... انگار ب-

 جواب داد: به قول خودت باالس.  آهسته

  ایکه روشن  میندار یچون اصال چراغ هیکیاوهوم، برا اونا سر شبه برا ما سر شب و ته شب -
 . میخاموشش کن

قرار گرفتم، نگاهم را  شی چرخ خوردم و رو در رو یمقاومت چیه یرا گرفت و تابم داد، ب میها شانه
بفهمد که ما به درد هم   میچشم ها یِ از خستگحاال   دهیتا اگر تا به حال هم نفهم دمیندزد

 ...میخوری نم

 خواند.  یباهوش بود، از طرز نگاهم تا عمق احساسم را م  دی... امدیفهم یم

و دو ساله با    ستی دختر ب کیشده بودم... از مرد بودن! از مرد خانه بودن... دختر بودم آخر!  خسته
 . خواستیآرامش و استراحت م یفقط کم  ین! دلم کممرد خانه و نان آور خانه بود یپنج سال سابقه 

را به جانم   یحام کی  نیریگرم بود، حس ش  دیام یدست ها یرا رها نکرد، هوا سرد بود ول میها شانه
 داشت...  گرید یبه حام ازیکه خودش ن یا ی اما... حام ختیر یم

 یجا هینشد   نجایتو خودت... نباز پروا! من هستم، ا ی نگفتم تا آروم ش یچی پروا از ظهر تا االن ه-
 . گهید

 آرام بود... میصدا هنوز

 پول؟ با کدوم -

 فعال.  میاجاره کن میتونیم  یخونه نقل  هیبا پولش  فروشم،ی م نمویماش-

 فعال را تکرار کردم.  ی لب چند بار کلمه  ریز

 فعال، فعال...-
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 من خنگ شده بودم!   ایسخت بود  هضمش

 ؟ یتا ک یعنیفعال -

 آروم نباش...  ینجور یا دیپروا، جان ام-

 بودم... دهیدانست چرا لحنم آرام است چون بر  یم دیام

 را هدف گرفتم. شیچشم ها یتر سبز   رهیرا با زبان تر کردم و خ لبم

 ؟ یکن یکار م  یخب بعدش چ-

 ؟ یبعد چ-

 کارته. ی لهیوس  نتیماش  نت،یبعد فروش ماش-

 برا خودمون غصه نتراش.   شیپ شی بعدش خدا بزرگه پ-

توانستم در  ینم  گریچون د دیگرفتم، شا یرا به باز  راهنشی پ یهدف باال آوردم و دکمه  یرا ب دستم
 خود پدرم بود خود خودش...  دیداد، ام یم ریی نگاه کنم، طوفان درونم داشت لحنم را تغ شیهاچشم

 ...دیشد حال و روزمون... ام نیبه بعدش فکر نکردن که ا شی پ شی بابا و مامانمم پ-

 ی! تو خونه ؟ یدهانم را فرو خوردم، تلخ بود، زهر مار بود، اصال خود هالهل بود... خدا کجا نشست  آب
! ؟یهست ما رو هم خودت بوجود آورد ادتیکه چراغاشون روشنه و االن سرشبشونه؟! اصال  ییاونا

 !یباش  دیما هم با یهست خدا ادتی

  نتیکه با فروش ماش ینقل یخونه  هیسقف  ری ... من و تو زمیشی... من و تو... من و تو ما نم دیام-
که مامان و بابام بودند.   ی... همون اشتباهمیهم یروبرو  ی... من و تو اشتباه می ش یما نم میاجارش کن 

 که مامان و بابات بودن...   یههمون اشتبا

 زهرمار دهانم را فرو خوردم و ادامه دادم:   دوباره

من  ،یبرا جا و خونه ندار   یمشکل ییتو تنها ،ییمادرت، برو خوابگاه دانشجو شی برو لطفا، برو پ دیام-
 . یمشکلم رو تو حل کن خوادی دلم نم
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  نم،یا باال گرفتم تا عکس العملش را بب اش گرفته بودم! سرم ر یاش کنده شد! مگر چطور به باز  دکمه
 بودم! ختهیکه من با کندن دکمه اش به جانش ر  یپر از درد بود، پر از زهر... زهر  شیچشم ها

 را در مشتم باال آوردم.  دکمه

 ...دیببخش   دوزم برات یم-

و نرم تر و    دیرا سمت خود کش می حرف شانه ها  یسوخت اما اشک نداشتم، نرم و ب یم میها چشم
 گرفتم. یحرف تر در آغوشش جا یب

باشد دهان هم قاصر    یکه خال بی کرد... انگار ج یحرکت م  میموها یفقط دستش رو زدی نم یحرف 
 . شودیم

 د؟یام-

 مکث جوابم را داد: جانم؟  با

 ؟یدیازت بخوام انجام م  یز یچ هی-

 تو جون بخواه.-

 . ینزن رش ی و ز  یام بدنه. قول بده انج ینجور ینه ا-

 .دیاز جنس ترد یمکث کرد، مکث  دوباره

 د؟یام-

 حرکت شد.  ی پشت سرم ب دستش

 بگو پروا.-

 کدوممون مهربون نباش.  چیمهربون نباش، نه با خودم نه با خان جان، با ه گهید-

 ام نشانم داد که چقدر سنگم... یشانیپ یاز دورم سست شد و کوبش نامنظم قلبش رو شیها دست

 اش شدم.  رهی اش بلند کردم و خ نهیس یسرم را از رو آرام
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 د؟یام-

 شد.  نامهربان

 بله؟ -

انگار   شی... چشمم سوخت، سبزهادیاز سمت ام دنید یجانم گفت بله! عادت نداشتم به سرد   نگفت
 دانم... یشد م ی م شی ها یشده بودند همان قدر سرد... چقدر دلم تنگ مهربان یآب

 منو ببخش. -

 اشاره کرد.  نشینزد و به ماش  یحرف 

 .میبرگرد روقتهید-

 

توانستم جواب آن همه محبتش را با محبت جواب دهم، از   ینم کهن یاز ا دمیکش  یخجالت م دیام از
به خاطر   میدر پس تمام نه گفتن ها کهنیدادم، از ا  یپاسخ م یدلرا با سنگ  شی ها یخوب کهنیا

 داشتهنه که چقدر دوستش دارم و مجبورم که ن  ایدانست  یم دانمی نم  کردم،یم  رشیاش تحق  یندار 
 باشم... 

باز شد و پر اخم پشت فرمان نشست و استارت زد، دنده را جا به جا کرد و خواست دنده عقب از   در
فشار داد، از دردش قلبم  را  شیها قهیصورتش جمع شد و با هر دو دستش شق    برود که رونی پارک ب

 .دیکش  ریت

 ؟ یخوب  د؟یام-

 کرد...  یهم فشرد، انگار سرش درد م یرا محکم رو شیداد، پلک ها یرا نم  جوابم

شده بود که به   تیاذ میمن بود سردردش؟! مگر چقدر از حرف ها ری تقص یعنیرا به دندان گرفتم   لبم 
 .روز افتاده بود؟! لعنت به من..  نیا

 د؟ یام د؟یام-
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و آشفته و  دمیخودم را جلو کش  یزد، کج نشسته بودم، کم هیاش تک یصندل  یرا به پشت  سرش
 زدم.  شی درمانده دوباره صدا

 ...دیام-

بود! از  دهیرنگش پر قدرنیچرا ا  کردمیکردم، داشتم سکته م یوجودم چشم شده و نگاهش م تمام
 بود که چقدر درد دارد.    دایصورتش پ

 نکند!  سکته

 ...دی جواب بده ام دیمنو؟ ام نیغلط کردم بب  دیام-

 میلب ها  ادی اراده از ذوق ز یاز هم باز شد. خوشحال شدم و ب شیکم کم گره ابروها ینداد ول جواب
 کنند و زنده شود! ایرا اح یبه لبخند کش آمد انگار مرده ا

 ؟ یخوب  دیام-

 .دیکش  نییاش پا قهیشق ی را از رو  شیها دست

 د؟یام-

وحشتناک در   شیاخم ها میدر چشم ها رهیرا از هم باز کرد و خ  شینداد و با مکث پلک ها جواب
 .دمیاراده خودم را از مقابلش عقب کش ی و ب دمیهم رفت، ترس

 ...یام-

 را هم لرزاند!   نیماش یها شهیاش نه تنها تن و بدن من بلکه ش  ییهوی ادیفر

 خفه! -

کرده بغ کردم و صورتم   شیکه پدرش دعوا یبودم، مثل دختر بچه ا دهیند طورن یرا ا دیبه حال ام تا 
ناسزا   دیاز ام کردمی وقت فکر نم  چیشدم، ه رهی خ  رونیبه ب  شهیرا سمت مخالفش چرخواندم و از ش

که  یدیام ی مهر ی آمد ب نیسنگ میدر براکه بارم کرد، چق یآن "خفه"ا میبشنوم، انگار خود مرگ بود برا
! پس  شدمیم وانهیبود پس چرا داشتم د  نیاز ا رینازکشم بود... خودم خواستم نامهربان باشد، مگر غ

 باال آمده بود! می! پس چرا بغض تا گلودیکوبی چرا قلبم داشت پر تپش م
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نگاهش کردم، سرش را باال آورد و سه بار   ی چشم ریفرمان گذاشت. ز یشدم که سرش را رو متوجه 
 .دی فرمان کوب یمحکم رو

 ... یلعنت یلعنت  یلعنت-

ام زد،   یدستش را پشت صندل  دند،یباال پر دیفرمان کوب یکه رو ییاز شدت ضربه ها میها شانه
هد نبود بخوا  دیداشت بع دیکه ام  یحال   نیبود که خودم را به در چسباندم، با ا  یحرکتش انقدر ناگهان

اصال  ،را راند و از پارک خارج کرد  نیسرم را بکند اما قصدش دنده عقب گرفتن بود با سرعت ماش
ام برداشت و صاف نشست، دنده را  یو دستش را از پشت صندل   دیترمز کوب یرو کرد،ی نگاهم نم

 بجا کرد، جا 

در چهره اش درهم بود قبزنم! آن ی لب باز کنم و حرف  کردمی سرعت... جرات نم   نیآن هم با آخر راند 
 ...د یچرخی هم نم یعذرخواه یزبانم برا یکه حت

 قرن گذشت!  کی میکه برا یزود  یلیخ میدیزود به در خانه رس  یلیخ

 لب باز کردم.  دیشدن نداشت، با ترد ادهیقصد پ انگار

 من... دیام-

 هم فشرد. یرا رو  شیها پلک

 . نییلطفا برو پا-

ادامه ندادم چون شک   گریتر شد اما د نیمشخص بود که رو به انفجار است و بغضم سنگ کامال
 نکند...  مینجوشد و رسوا دیامشب مقابل ام میچشم ها ی دهیخشک یداشتم که چشمه

 را از جا کند و رفت...  ن یاجازه نداد که در را ببندم و ماش یرفتم، حت  نییشتاب در را باز کردم و پا با

 . دمیجان دراز کشخان  یرا کندم و در جا میشرده داخل خانه رفتم، لباس هاف یقلب  با

پتو   رفت،یکنار نم  میهااز مقابل چشم  دیپر از درد ام یشب عمرم بود! چهره  نی شک امشب بدتر یب
 شود...  رشیتصو دنیبلکه پتو مانع د  دمیسرم کش یرا رو

 لب زدم: خودم خواستم خودم خواستم... درمانده
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 آروم باش خودم ازش خواستم مهربون نباشه خودم خواستم... ی: لعنت دم یقلبم کوب یرو

آرام کردن ذهن  یراهکار برا نی رفتار موثرتر نیا ی ! در طب روانپزشکدمیکش ق یبار نفس عم  نیچند
 ! دادی ذهن من جواب نم یبود پس چرا رو

 ...اما

 نخواهم داشت... یا ندهیآ دیکه با ام دانستمی من خودم خوب م   آمدمی کنار م دیبا من

که تا ابد عزادارش خواهم ماند  دانستمیکشتم و م میمهربانم را با حرف ها دیکردم! امشب ام جوابش
بود، با وجود قلب فشرده و  تریقو  کردمی نم  دایدست پ یهرگز به خوشبخت  دی باور که با ام نیا یول

 و خودم را با او خان جان دوم!  دمید یرا پدرم م دیدِل تنگم باز هم ام

 . استیحال دن نیحال بدتر  نیقرارش بودم و ا یو ب  بردی نم خوابم

 ... دمیپتو خز ریآب قورت دادم و دوباره ز یجان را ب آرامبخش خان یاز قرص ها یک یشدم و  بلند

ها   یشان یحال پر نیکرده بودم محکم باشم و از آن مهم تر سخت باشم، ا یم سعا یدر تمام زندگ من
 ... شدمی دوباره سخت م دیبود... با دیها از من بع یز یو ناپره

 *** 

قلبم اثر کند و خندان پا به  ینگذاشتم رو یکرد ول  یتالق دیبا نگاه خونسرد و آرام ام  یلحظه ا نگاهم
 گذاشتم.  اطیح

 نکنه تولدمه خبر ندارم! هیچ-

 جون چشمک زد. یگل

 از اون مهم تره.-

 گل چه بود! بار لبش به لبخند باال رفت، آن سبد بزرگ  نینگاه کردم، ا دیاراده باز به ام یب

 تخت انداخت.  یخودش را رو الیدان

 شه.  یمجلس رسم اری ب یچا ین یس هی !؟ پروا بدو برون یستادیچرا ا د ینیبش-
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 .دندیباال پر میابروها

 !دنیکشیرو م   یزحمت چا ونیخونه آقا نیبودا! تا بوده تو ا اهینوکر بابات س-

 گره انداخت.  شیابروها  نیب  یالک یاخم

االن خودش راس هرمه!  دیکشی رو م یکه زحمت چا ییداماد! اون آقا یبچه زشته جلو خانواده-
 !؟ارهی ب یداماده بره چا

 یحرف نداشت، خودش داماد بود!؟ من چا دیام یها  یزغال یچا د،یچرخ  دیبا شدت سمت ام  سرم
 !  اورم؟یب

 ... ین یریشبزرگ  یسبد گل، خشک شدم... آن جعبه  یرو

 خانم سمتم آمد. فرشته

 ه؟یچ  انی: ج... جردم یپرس یجی گ با

 .دیام را بوس یشانیو پ دیکش  نییپا  یاز من کوتاه تر بود سرم را کم  قدش

  زی بر یچا  ینی س هیبرو  زدلمیعز  یچی کنه. ه یخبر دادنش آدمو شوکه م نیبا ا دهیورپر الیدان نیا-
 . اریب  زی فقط بر ینیتو س دمیرو هم آماده کردم استکان ها رو هم چ یچا ه؟یچ ان یتا بهت بگم جر اریب

 کنار تخت ها بود رفتم. زیم  یثابتش رو یگفتم و سمت سماور که جا یچشم  جیشوک و گ در

 زدم.  شیدر فنجان ها آهسته صدا یچا ختنی ر نیتخت نشسته بود، ح یگوشه  لیسه

 ل؟ یسه-

 حوصله بود.  یب  انگار

 جونم؟ -

انداخته بود  گرشید یپا یرا که رو  شینشنوند، پا هیتا سوالم را بق  اوردی ب نییکردم سرش را پا  اشاره
 گذاشت و سمتم خم شد. نی زم یرو
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 ل؟ ی سه هیچ انی جر-

 . دیبه صورتش کش یدست کالفه

 !  دهیام یها یکله شق-

 ؟ یچ یعنی-

 !شهیم یمفهومش چ یار یب یتو چا دهیداماد ام یفهم ینم  یعنی-

 اراده در هم شد. یب میها اخم

 اخه!؟  هیچه کار  نی! الیحرف زده بودم سه  دیمن با ام-

  هیشده بود با  وونهیهفته د هی نیا  ی! به قدر کافزهیکه به هم بر  ینزن یجلو جمع حرف  شنوهیم سیه-
 ! مشیمن عسل جمعش کردم بشه بخور

 .دندیباال پر ش ی را با دو دستش نشان داد و ابروها  ینیس

 سماورو ببند.  ری ش-

 یکه رو چانمی را گرفتم بپ   ری ش عیپر از آب شده بود، سر ین ی کرده و س زیاز نهادم بلند شد، فنجان سرر آه
 .دمیآهسته گفتم و دستم را پس کش  یسماور خورد و آخ یدستم به بدنه

 سوختم. یهولم کرد لی سه یر ی بم-

 با هراس کنارم آمد. دیسماور را بست، ام ر ی شد و با خنده ش بلند

 پروا؟  یشد یچ-

 اش شدم!   رهیلخور و شماتتگر خ رفت، د   ادمیدستم اندک بود و به کل  سوزش

 نبود!   نیقرار ما ا-

 .دیرا در هم کش شیها اخم

 .میزن  یبعدا حرف م -
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و خودش  ادی سر عقل ب دی! کاش امیاز پشت سر کنار گوشم زمزمه کرد: عروس دست و پا چلفت  لیسه
 بدبخت نکنه. 

 که با خنده فحشم داد.  دمیکوب  شیبه ساق پا میپشت پا با

 . یآمازون  یوحش-

مچ دستم را گرفت و   دیاش بکوبم که ام نهیبه س یو مشت اورمیدر ب  لی را سر سه  دیحرص ام خواستم
 ! لیگفت: بسه سه لیبا تحکم رو به سه 

چه در گوشش گفت که متوجه   دانمی خنده اش را فرو خورد و دلخور از کنارش رد شد و نم   لیسه
 نشدم.

 زد.  میم صداخان فرشته

   زم؟یشد عز  یچ یپروا جان چا-

 زشته مادر! یر ی فعال تا بله رو بگ نیبش ای ب دیرا مخاطب قرار داد و ادامه داد: ام  دیام طنتی ش با

را از اب   ین یو س دمیچ نیزم یمچم را از دستش آزاد کردم و نشستم، فنجان ها را رو یعصب یحرکت با
 دیبزنم که ام یجمع حرف  یجلو خواستمی نم یول  دیلرزیم  یاز ناراحت میو خشک کردم، دست ها  یخال

  یحقم بود، ناراحت  دیشا  که آن شب آن طور رفتار کرد ناراحت نبودم، نه، نیشود. از ا ری کوچک و تحق
است و باز کار خودش را   یدانست جوابم منف  یاش بود، م یکله شق لیام از به قول سه

 جانش شوم!  دیزن ام خواهمی نم  میحاال من چطور به خان جان بگو  ...ردکیم

را دور چرخواندم، به فرشته خانم که   ینیکردم آرام باشم و س  یرا برداشتم و بلند شدم، سع  ینیس
 .زمیعز  تیاومده خواستگار دی ارام لب زد: ام دمیرس

 بعد از عقد ملتفتم   یگذاشتیفرشته جان! م ینباش خسته

 !یکردیم
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نبود و به  دهیصورتش رنگ پر  ری اخ یروزها نیرا برداشت، امروز بر خالف تمام ا یجان چا خان
حال خوشش کالفه  دنیاز د دند،یخندی اش هر دو با هم م یآب یو لب ها و چشم ها زدی م  یسرخ

 از من بود! زتری عز شی برا دیام بندمی شدم، شرط م

 گرفتم.  دیام را مقابل   ینیس

 !میبخند کمیرو پاش  زی : برخت ی نمک ر لیسه

 جوابش را دادم.  یزبان   ریچشم غره رفتم و ز یچپچپ

 ! کنمای تو رو خفه م دیام یجا  لیسه-

 و من بکشم!؟ جورش   ستی ن شیحال  زادیزبون آدم گهید  یک ی: به من چه ل یسه

 ببندم برات!   ای یبندی م لی : سهدیام

 اه.  گهیبرم د دیو بردار تونیچا-

 و پر اخم نگاهم کرد. دلخور

 باشم نه تو! یشاک  دیمن با داینگام نکن ام یجور نیا-

 برا بعد.   دیبذار وتون یکش سیو گ  سی خب دعوا و گ ی ل یشد: خ یجد  لیسه

 گذاشتم و کنار خان جان نشستم. نیزم یرا رو   ینیگرفتم و س  رو

 

 را نرم و مادرانه فشرد. میدستم گذاشت و انگشت ها یرا رو فشیجان و ضع یجان دست ب  خان

کنه ازم،   یاومد تو اتاق ازم اجازه خواست تو رو تو جمع خواستگار  دیام یبود ومدهیمادر تو ن -
 .کنهی خوشبختت م دونمی و م  سپارمیچقدر خوشحالم که تو رو به اهلش م یدونی نم

 کرد ی دانم، خوشبختم م یبود م اهل

 از نظر خان جان چه بود!؟  ی... خوشبختیول 
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 زدم.  شی به رو یاجبار لبخند به

که   یا یزندگ یو برا خواندیهم مناسب م یرا برا دیمن و ام یباال گرفته بود و هر کس به نحو بحث
داشتن سرپناه   یکه روز اولش برا یا یخوشحال بودند، زندگ   یمعلوم بود چقدر همگ شیاز امروز فردا

 به حال روز دوم و سومش...  یوا میمنبع درآمدمان بزن دست به فروش

شش هفت ساله بودم و همراه خان جان  یشد، آن روزها که دختربچه ا دهیبه سال ها قبل کش ذهنم
کوچک نمور آن   نیرزمیز کیما  یبود و خانه بای بزرگ و ز شانیچقدر خانه ها رفتم،ی به ان باالباالها م 

کهنه اش...  یآراسته بودند و خان جان چقدر ساده بود و لباس ها شانی... چقدر زن هایهم اجاره ا
و با   نشستمی گوشه م کی... من داشتند و من  ییها یشاد بودند و چه اسباب باز  شانیچقدر بچه ها

جان تمام شود، اسم خان تا کار  کردمی م یدوخته بود باز  میام که خان جان برا یعروسک پارچه ا
بودم که شوهرم مرده  یکهنه بود و مادرش من  شیجان گذاشته بودم، آخر لباس ها چارهیعروسکم را ب 

را   یمامان باز  شهینکردم و هم یهم خاله باز  ی در عالم کودک کردم،یکار م  دیبود و خودم با
 ... دمیچسب

 پاشو مادر... -

 .ردم و به خان جان نگاه ک  دمیپر رونی فکر ب از

 جانم خانجان؟ -

 . دیو بزنگوشه حرفاتون  هی دیبر  دیپاشو با ام گمیمادر؟ م ییکجا-

ها بودم و   نیدست و صوت هوا رفت... کاش من هم مثل ا یمنتظرم بود، بلند شدم و صدا دیام
 .دمیدی م بای را ز  ایو دن کردمی پنهان م میرا پشت خنده ها میغصه ها

 شدم. دیام قدمهم

 حاال؟   میکجا بر-

 .کرد ی م یو جواب ندادم، چه فرق دمیکش یآه

 تو باغچه؟ میبر-
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در   یکج کردم، در کوتاهش را هل دادم، خم شدم تا سرم به باال اطی ح یحرف راهم را سمت انتها یب
 تعارف داخل رفتم. ینخورد و ب

خانه  یهمه گریود ددرخت ها راه افتادم، شانس ما ب  انیبرداشتم و م نیزم ی از رو یهدف چوب یب
 پر بود از درخت کاج!  نجایداشتند ا وهیها درخت م

 پروا؟ -

خان جان گفته    خواست،ی م ری داشتند، دلم انج ری درخت انج داد،ی هنوز در سال ها قبل جوالن م ذهنم
 ها حالل بود...آن یبرا خوردند،یم  ری بود دست نزنم حرام است... بچه ها انج

 باغچه.  نیداشت ا ر ی زشت درخت انج یدرختا نیا یکاش به جا-

 را تند کرد و کنارم قرار گرفت.  شیها قدم

 ر؟ ی حاال چرا انج-

 را سوزاند.  میها هیسوزناک بود ر یادی ز دمیکه کش یآه

هوس مونده به دلم، چند  نی ا یسالگ شیمورد عالقمه از ش یوه یم ری انج ی عن یهوس کردم،  هوی-
 برم بخرم. رهی م ادمیکنم بعد   یبار هوس م  هیوقت 

 و راهم را سد کرد. ستادیبلند مقابلم ا  یگام با

 به گردش درآمده بود. می ها یعسل نی ب شیرا باال گرفتم، سبزها سرم

 .میبا هم حرف بزن  یجد دی با مینیبش شهیپروا م -

 . یتو به من قول داد د،یام میمن و تو با هم حرف زده بود-

 کرد. شیآرام شود و رها خواستی انگار م دیرا داخل دهانش کش نشییپا لب

 سر قولم هستم.-

 آزارم ندهند. شی را بستم تا سبزها میها چشم
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 ! یجور نیا-

 مردمک چشمم را هدف داشت. یو برنده تا انتها  زیت شیباز کردم و باز چشم ها چشم

 نامهربون شو منم شدم. یآره گفت -

 زدم.   پوزخند

 ! یم شدم خوب بلداتفاقا قبض روح-

 !یخوب سوزوند ،یدل سوزوندن استاد یتو هم تو-

 زدم.   هینشستم و به درخت تک یسنگ  یرو گرفتم و رو کالفه

 . دیام گهید کشمی! به خدا نم ؟یرو راه انداخت شی نما نیچرا ا -

 نشست.  شیگذاشت و رو میبرداشت و روبرو  یسنگ

 ؟ یخودت خواست-

 من!؟-

و عشق فقط و فقط تو   ینامهربون بشم، سر قولم هستم. تا االن از شدت مهربون  یمگه ازم قول نگرفت-
 ! تهیم اولوبود از اون شب به بعد نامهربون شدم و فقط خودم و خواسته تی ت برام اولووخواسته

 ام را از درخت کندم و سمتش خم شدم. هیتک

 تو! یخواسته  شهیش مداره اخه هر دو  ی! چه فرقدیام یشد وونهید-

 ام ضربه زد.  یشانیپ یوجب بود، با انگشت اشاره اش رو  کیهم سمتم خم شد، فاصله امان فقط  او

 بفهم.   یشکنیم یتو دختر  یایبر نم یاز پس زندگ ییپروا تو تنها ای به خودت ب-

 !دیبودم خبر نداشت ام شکسته

 ! یفهمی چرا نم میبا هم بشکن خوامی ... من نمدیام خوامی نم نویمن ا شکنم،ی با تو هم م-
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 . امیسه نفره برب   یزندگ هیاز پس  تونمیمن م شکنمی من نم-

  ؟یخر یبهت؟ با عشقت آب و غذا م دنیبا عشقت کار م  دن؟یها؟ با عشقت خونه اجاره م ؟یچجور -
! من مادرتم  ینگه دار  یتا منو خوشحال و راض یذار یم هیاز جونت ما یدار  نمیبب خوامی من نم دیام
  باهام یتون ی م ؟یدوسم داشته باش یتونیکه خسته شده بود، م یفرار کرد، زن  یکه از ندار  یزن دیام

 بفهم تو رو خدا بفهم.  دیام یبشکن  خوام ی نم   ؟یکن  یزندگ

  شی کردم، روبرو یتمامش م دیحاال با نیهم ستاد،یچنگ زد و بلند شد و پشت به من ا شیموها به
 .ستادمیا

 میخودمون حلش کرده بود نیبدم؟ ب   یهمه آدم رو چ  نیحاال من جواب ا یدر آورد یچرا بچه باز -
 گه ید

 

 کردم به نبودنت... یم  یدلمو راض تی با نامهربون داشتم

 را گرفت و در صورتم خم شد.  میها شانه

 مهربون نباشم؟! بگو...  یچرا خواست ؟یکردی م  یچرا دلتو راض-

 ازم؟ یر ی اعتراف بگ یخوایم-

 با لذت و مهربان... د،یخند

بچه! وا بده پروا به خدا قسم  خونمیمغزت رو م یمن تک تک سلول ها یندارم اعتراف کن  یاز یمن ن-
جوره خودتو آروم    چیه یتونینم  تنه یتو س شهیبغض بزرگ م هیبه قلبت، عشقمون   یاگه پشت کن

من   ، یترس یم یخسته ا ی دیکش یسخت دونمیاالن، م  یفهمی سرت پره باده نم یبچه ا ،یکن
شبا    یکه خودت پسش زد  یاز درد عشق یایکه اگه به دلت راه ن دونمیم نمیا یول  فهممتیم

 اگه بالشتت از پر قو باشه.  یحت یپلک رو هم بذار  یتونی نم

 خودم ان شب اعتراف کردم که تا عمر دارم عزادار عشقم خواهم ماند. دانستم،یم

 نکردم.  پنهان 
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 .دونمی م-

 شد. یک ی مانی که نفس ها کیتر آورد، آن قدر نزد کیرا نزد صورتش

 قربونت برم؟  یکنی پس چرا لج م -

اگه تو   وامخی من م ستم،ین ییزناشو  ی. من ادم زندگکنمی ... به خدا لج نمدیام کنمی : لج نم دم ینال
شوهر خودم   خوامی روزامو مقصر شوهر مادرم، بابام باشه من نم   گذرونمیم یام اگه با سخت  یسخت

... من مترس  یمن م خوامی من نم د یخوام عشق رو تحمل کنم ام  یبچه هام مقصر باشه، من نم  یبابا
رو   یشرمندگ که یترسم از روز  ی بسوزه، من م   هاتیخستگ یکه دلم برا یترسم از روز  ی...من م

فکر نکن   ؟ یکن  یترسامو درک م دیترسم ام یمن م نم،یبب   یکن یبچه هامون نگاه م  یتو چشما یوقت
  ییای رو یسوارم نه به خدا نه زندگ  دیاسب سپ یزنم و بقچه به دست منتظر شاهزاده   یتو رو پس م

حالت   ستم،ی مشترک ن یدونم که اهل زندگ یم شناسمی! من فقط خودم و ماستیاسمش روشه رو
من پر از خواستن و  یکنه چشم ها یدونم داغونت م یبه خدا م دیکنه ام ی چشم هام داغونت م

  حی وضبار ت ر ی چرا... نخواه که ز یفهم ی... خودت خوب مدیتو رو هم نداشته باشم ام خوامینداشتنه م
خوام تکرارشون   ی پروا... نم یپدرم از زندگ یز زندگا زارمی مادرم ب یترسام له بشم خودت بفهم از زندگ 

 ...دیام  پاشم،ی بذار آروم شم، من االن دارم از تو فرو م ی... اگه برات مهمم اگه دوسم دار نیکنم! هم

را   راهنشی اش گذاشتم و م نهیستبر س یام را رو یشانیبمانم، پ  رهی خ شیبه چشم ها گرید نتوانستم
 در مشتم چالندم.

 ازم بگذر... من...  گمیرحمم، به خاطر خودت م ی... فکر نکن سنگم، فکر نکن ب -

شده! از درد  سیخ میکردم چشم ها یمن بعد از سال ها حس م  یگرفت، خدا یام م هیگر داشت
 .شانمیطور پر نیکه ا دیکش  یداشت درد م د،یام

 را پشت کمرم گذاشت.   یکین را پس سرم و آ  یکی د،یرا باال کش  شیها دست

تو هم بذار من آروم بشم نگو نه پروا... بله هم    یآروم بش خوامیآروم باش پروا، من دوستت دارم و م -
 نه هم نگو بهم بذار تو خال بمونم.  ینده ول

 اش!  نهیهم فشردم، سرم را محکم تر به س یرا محکم رو  میها پلک
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 بگم؟  یبه خان جان چ-

لحظه اعتراف   نینکن جواب همه با من، تو فقط آروم باش... پروا من االن تو هم تی تو خودت و اذ-
و با رد   ارمیب  لیترسات دل یتونم برا  یانقدر ناتوان که نم نمیزم  یآدم رو ن یکنم که ناتوان تر یم

 تا ابد...  یآرامشت صبر کنم حت یانقدر دوستت دارم که برا یکردنشون قانعت کنم ول

 شد.  یتمام م دیماند با یم دواریام  دیماند نبا یاش بلند کردم، نبابد در خال م نهی س یرا از رو رمس

 من... دیام-

 خواهمی دانست چه م یگذاشت و مانع حرف زدنم شد چون م میلب ها یشصتش را رو  انگشت
 .میبگو

 به حرکت در آورد، الل شدم... میلب ها یرا رو انگشتش

 مثل سابق باشه؟ م،یادامه بد یجور   نیذار همنگو پروا ب یچی ه سیه-

 نبود.    ادیبودم، درخواستش ز دهیاش کوب  نهینحو ممکن جواب رد به س نی گفتم! به بدتر یم چه

  - 

که آن قدر اسطوره وار دوستش دارم   دمیرس  یم جهینت نیداشتم به ا دند،یبدنم لرز یسلول ها تمام
 بود...  فیح دیشود... ام فمیح خواهمی که نم

 

چنگ بود، آهسته از کنارش رد شدم، حواسم به  شیو هر دو دستش در موها  ستادهیبه من ا پشت
  ی طور ب نی! اشودی آخرش چه م کهنیبه ا نده،یبه گذشته به حال به آ شد،ی م دهیجاها کش  یلیخ

 !؟شدیرفتن به کجا ختم م شی پ یگ هدف و با دلزد 

ها چه با خودشان فکر   هیهمسا م،ی زد رونی از باغچه ب یکالم چیه یقرار گرفت و در موازات هم ب کنارم
 از سمت من شروع به کف و صوت زدن کردند! یجواب چ یه یکرده بودند که ب 

 زد و سرش را سمت گوشم خم کرد.  یبخش نان یدادم، لبخند اطم  دی خسته ام را به ام نگاه
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 گذشته.  نمونیب  یخونه ندونه چ  نیتو ا یکه کس  ازهیمثل سابق بودن ن یبرا-

 . نمیتا چهره اش را بب دمیرا کنار کش  سرم

 فکر کنن که... میبذار یعن ی! د؟یام یگیم یچ-

  یروز م هر ساعت از شب و یگی تا االن رو حساب همسا م،یا یآره بذار فکر کنن هر دو راض  شیه-
 گفتم که بهت نظر دارم! یعلن گهینداره د یبه بعد صورت خوش  نیاز ا یاومدم اتاقتون ول

 دیرا داشتم که ام یا یشب باز  مهی حس عروسک خ شدم،ی خل م  شی و کارها دیاز دست ام داشتم
بروم و    شدی ... اصال مگر مدمی رقص  یم دیکارگردان و عروسک گردانم شده بود و به هر حرکتش با

 ... خواستیرا نم   دیها چه؟! دن دلم شکستن ام هیهمسا  انی م دی! پس غرور امستیجوابم منف  میبگو

 کنه. رییتغ  یز یچ  ستینکن قرار ن تی ! خودت و اذگهی: دو ماهه ددیام

 آره؟ یدیم میباز یدار  دیاز دست تو ام-

 شد.  دلخور

 دادنم؟! یمن اهل باز -

 راه افتادم. تی درک و هضم کنم. سمت جمع توانستمی را نم  ز یچ چیه گریدانستم، واقعا د ینم

 داد. لی را برداشت و دست سه  ینیس الیدان

 . لیبزن سه -

 .دمشی من د یگرچه کمرنگ بود ول لیسه یها اخم

 .میبعد داالم دومبال راه بنداز میصبر کن بذار بله رو بشنو-

برگشتم و درست   دیام یگفتم؟ در جست و جو یبه صورتم منتطر جواب بود، چه م رهی اضطراب خ با
فکر کردن به درست و غلط بودن  یرا نداشتم! حت یکار  چیه  ییبود، چرا توانا ستادهیپشت سرم ا

 نداشتم. بردش  شیدر پ ی نقش  چیکه ه یانیجر

 آورد. رونی کوچک ب یجعبه  کیفرو کرد و همراه با   بشیرا داخل ج  دستش
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 خوشحال...   یلیخوشحال بود خ نم،یافتاد خان جان را بب  ادمیبه خان جان کرد و تازه  رو

 خان جان با اجازتون؟ -

خودم را با سرعت به  یاراده ا چیه  یب   !گفتی داشت به خان جان هم دروغ م دینه! ام یوا یوا یوا
خواستم   یم ایرا نشنود!  دیکه سوال ام رمی را بگ شیگوش ها  خواستمیم دی خان جان رساندم، شا

  رمدا ندیکه نب رمی را بگ شی بهتر بود که چشم ها ای... ایدهانش را بچسبم که جوابش را ندهد!
 ... میگوی ام را م یدروغ زندگ نی بزرگتر

! خر  بستی خانه م یاجاره  یدهانم را برا مانیکردنم با اعالم نامزد ! داشت با نشاندیبه تو ام لعنت
اجاره  ییدانست من توانا یم دیام شد،ی من و خان جان نم  الیخ  یهرگز ب  دیام دمیفهمی نبودم م

  تیکردن ها یبان لعنت... لعنت که نامهر  دیلعنت به تو ام کردی م یخانه را ندارم او داشت باز مهربان 
 هم آخر محبت است! 

 

 

 

 

 :هاکان

دست دست  فشیتعر یبرا لیچه گذشته بود که سه دیام یدانم در خانه  ینشستم، نم  زمی م پشت
 ام کرده بود.  یعصب   نیکرد و ا یم

 نه!  ای یگیم  لیسه-

 اش گل کرد دوباره! یباز  مسخره

  یبا غضب نگام م یجور نی! باور کن ایجذاب  یلعنت یتو خشن ه؟یچ دیفرق تو با ام یدون یهاکان م-
 ! شهیم  تییدلم هوا یکن

 کردم! یداد بزنم و خودم را کنترل م خواستمی نم
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 . رونی گمشو ب-

 !کردمای م فیادب داشتم ازت تعر یعه ب-

 ! یبگ یترس یم  کرده که  کاریچ د یبگو ام یکن  یدست دست م یاز صبح دار -

اون دفعه به  گم،یبره بهت م  بیبدترک اریماز نیذار انکرده، ب یحاال کار خاص  گمتی بابا م یچ یه-
  نیا یکردن تو زندگ  یموقعت قرارو کنسل کردم، االنم تو اتاق مهمانه، پاشو جا فوضول یخاطر سردرد ب

 .میعرض ادب کن زمونیبه مهمون عز میو اون بر

 را چطور تحمل کنم!   اری اعصاب خراب ماز نیبا ا آمد،ی حرف در نم لیاز سه  ری نخ

 میبرا اری خاصم رفتم، البته ماز ی شدم و دنبالم راه افتاد، داخل اتاق مجلل مخصوص مهمان ها بلند
 کشش کنم.ابهت و جبروتم را رخ  خواستمی بگذارم، فقط م  هیما شیخاص نبود که بخواهم برا

 وصله کرد.  شیبلند شد و آن لبخند کج مسخره اش را به لب ها می ورودم با مکث به پا با

 سالم بر امپراتور بزرگ. -

 یمعنا دنیبودم! االن هم با شن  زاری ب کردی امپراتور خطابم م تیم یصم جادیا یبرا یگاه کهنیا از
 که از خودش هم متنفر شدم.  شیاسمم از زبانش نه تنها از معنا

 سفت فشردم. به حال درونم نبرد و دستش را که سمتم دراز کرده بود یزدم تا پ  یکمرنگ  لبخند

 !یکالسهم یراه گم کرد  نورایاز ا-

 شد. لی با سه یو مشغول احوالپرس ندیکرد. اشاره کردم بنش یا خنده

 اومدم شرمنده! یمبارک، دست خال  دتیشرکت جد-

 دوئل من باشم. یشروع کننده  خواستیم دلم 

 .به دسته گل داشته باشه  یاز یکه ن مینکرد  سیتازه تاس-

 امپراتور! سعادت نداشتم زودتر خدمت برسم. هیو  رانهیا هیاون که بله، -
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 . خوردیبه هم م  شیرفتن ها هیکردن ها و حاش  یچاپلوس نیداشت از ا حالم

 .ردی اشاره کردم آبدار خانه را بگ لیسه به

 قهوه؟  ای یچا-

 .شکر داشته باشه یخوام ول   ینم  ری قهوه لطفا، ش-

 تلفن رفت.  یبلند شد و سمت گوش لیسه

 ؟ یکن یچه ها م-

 عرضه کنم!  شی دم دستم نبود برا میکارها ستیل

 کار! -

 بلند سر داد.  یا خنده

 بدون تعارف و رک! هیکلمه ا کی از دست تو هاکان هنوزم جوابات کوتاه و -

 !یحرفت رو بزن  هیحاش  یب ینگرفت  ادیتو هم هنوز -

 کنارم نشست.  لیسه

 بچمون! استیبس که ماخوذ به ح-

 ... یلیخ

 کارش را راحت کرد.  یبحث کار  دن یکش شی با پ لیسه

 آره؟ یطرح داد ونیبرا فدراس-

 انداخت.  گرشید یپا یرا اربابانه رو   شیپا کی

 . ستنین  یرانیآوردم ا دیجد یآره طراحا-

 !یانداز ی وطن بودن طراحانت باد به غبغب مهم ر یبر سرت که با غ خاک
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 ن؟یتو سازمان، چه کرد دمتید طرح  لی: روز تحوار یماز

 با پوزخند مخصوص خودش جوابش را داد: لیسه

 . میداد لی و تحو میکرد یز یکار رو طرح ر مونیتیوالهم یما با همون طراحا-

 خوبه. -

 .برد یداشت حوصله ام را سر م  رفتی زودتر م  کاش

 برو سر اصل مطلب! اریماز-

 نرفته!  ادمیرا  شیها یهنوز پدرسوخته گر  خواست،ی دلم شکاندن فکش را م یاه لعنت دیخند  باز

کار   یفکر کردم رو  یل یمن خ  تشیکشونده، واقع نجایکه منو به ا یسر کار مهم میری خب باشه م-
ز اعالم طرف قرار داد از فکر کردم قبل ا ه،ینی کاربر و سنگ یکه پروسه میدونیخب هممون م ونیفدراس

ما   نکهیشرکت ها خب ا ی هیاز بق یگفته بشه، با چشم پوش ییحرفا هیخودمون  نی سمت سازمان ب
 پنجاه پنجاهه و... فیشما با تخف   ای میبری رو م دهیمزا

 حرفش آمدم.   انیم یخونسرد با

 من؟  ایبرا تو  فیتخف -

 قهوه ها را آورد. یبه در خورد و آبدارچ یا تقه

 برا دو طرف!-

 زدم  هیمبل تک یتلخم را دست گرفتم و به پشت ی قهوه

 خب؟ -

 هاکان؟ یاهل معامله هست-

 باشه!   یتا معامله چ-
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تفاوت که برنده   نیبا ا میببر شی نداره مشترک کار رو پ  یبرد فرق  یرو هر ک  دهی کار مشترک! اوم، مزا -
 رارداد داشته باشه.از ق  یشتر یپونزده درصد سهم ب یده ال

 ام ثبت شد!  یکار  یام امروز در پرونده  یکار  شنهادیپ  نیو بچگانه تر نیتر مسخره

 قهوه اش اشاره کردم. به

 نکنه! خی-

 بود. شیتشو یپس مردمکش قلقله یدر آرام بودن داشت ول یاش گر چه سع یمشک نگاه

 اش را برداشت.  قهوه

رو که به   یاو برنامه  زرایت  یازت هاکان خوب فکر کن و بعد حواب بده، من حت خوامی االن جواب نم-
 !دهیانجام نم یکه هر کس یکار  ،ین یدادم رو هم آوردم بب  لیتحو ونیفدراس

 .دادیرا م  دشیو افکار پل اری ام را مزه مزه کردم، طعم ماز یزهرمار  یقهوه

 ؟ی گ یم ی: خب چار یماز

اخالق مخالقم  ستمیآدم شراکت ن   ادیکه ز یدونی جان، م  اریماز ستیعد نبه موکول جوابم به ب یاز ین-
 . ادی خوش نم یبه مزاح هر کس 

 اخالقش! یبه گند دمی من شهادت م گهیمزه پراند: راست م لیسه

 . دیخند چاپلوسانه

 همه جوره! مینفرما ما قبولش دار-

 ام را سر برد.  حوصله

 !دهیبرد مزا شی شاپیمبارکت باشه پ ی انگار از طراحاتم مطمئن ار،ی ماز هیجوابم منف-

 شد اما خودش را نباخت.  شوکه

 که... یروابط حسنه تر بشه. به هر حال طرف دوم تو بود خواستمیبود م  شنهادیپ هیدر حد -
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 لبخ  لیسه

 

 شد! یبه قرارداد قهوه ا یکه فقط من بشنوم گفت: نشست  یلب طور  ری زد و ز  یکج ند

 کردم.  ار یام گرفت و رو به ماز خنده

به شراکت   یاز ی روابط حسنه ن یشرکت و خونه م به روت بازه برا  نیممنون از لطف و اعتمادت، در ا-
 . ستین

 شد.  بلند

  شتریدارم و سعادت ب یقرار کار  هی دارمون،یخوشحال شدم از د یل یخ نطوره،یممنون، مطمئنا هم-
 بودن کنارتون رو ندارم. 

 کم! شرت

 

 یبه عمد سوال م،یمن سمت خانه راه افتاد نیو با ماش  میزد  رونیاز شرکت ب  ار،یماز یاز بدرقه  بعد
 !خواندی خودش آواز م  یسرخوش داشت برا یپسره یتا خودش دهان باز کند ول  دمینپرس

 رفت. بسه سرم   لیسه-

 کجا رفت؟ -

 نگاهش کردم.  یچپ

افتضاحه که قابل   قدرنیافتاده که ا یتو اون خونه چه اتفاق نمیکن برام بب  فی آدم تعر یبچه   نیع-
 ! ستیگفتن ن

 که! شهیت اضافه تر محسنه یهاهاکان! روز به روز داره به اخالق  یشد  نیچقدر بدب-

اش   یپنهان کار  نیبا ا  لیاحمق کار دستم داده باشد و سه دیام دمیترسیشدم از دستش، م وانهید
 . کردیبدل م  نیقیحدسم را به 
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 چرخواندم و ترمز زدم.  ابانیخ  یه یفرمان را سمت حاش  کبارهیخشم و به  با

 !لی سه نیی برو پا-

 ام را گرفت. خنده شانه  با

 !یش یوفا دار م وانیچرا ح  گمتیباشه داداش م-

 و رو به انفجارم!  یمد تا چه حد جداش شدم که بفه  رهیخ  یجور 

 . شنومی م-

 رفت.  رهیسمت دستگ دستش

که  یاون سر  نیکنم من جوونم هزار تا آرزو دارم ع  یم یخودم رانندگ   نیبش نوریا ایخب پس ب  یل یخ-
 نشه! ایاون دن مونیکم مونده بود بفرست

را    مانیشدم و جا ادهیپ عیسردرد به سراغم خواهد آمد! سر دنشیچه بود که مطمئن بود با شن خبرش
 .میکرد ضیتعو

 ! یدونی خودت م یار ی هم درب یبگو مسخره باز  لی سه شنومی م-

 !گمیرو م  اتاره یط نیبذار راه بندازم ا یمرد حساب  هیچ یمسخره باز -

ز صبح دارم تحمل  و بشکونم ابزنم گردنت  ای یگیم  یباال رفت و داد زدم: لعنت میصدا  اری اخت یب
 !کنمیم

 خط انداخت.  شیابروها نیب شیکه اخم ها یقدر جدشد، آن  یجد

 . یهاکان قول بده آروم باش-

 فقط زودتر بگو.  لیآرومم سه -

چهل پنجاه روز از وقتشون   تی بلند شن از اونجا نها  دیو که گفتم بهت، باخونشون   انیخب جر-
به پروا ندارم که   یحاال کار  د،یکنه نه ام ینه پروا تونسته کار  یخونه هم که خبر دار  متیمونده، از ق

گشته تا  ی کل تونه،ی م نشیبا فروش ماش  دیام یمتر جا هم اجاره کنه ول هی یعمرا بتونه با دست خال 
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اتاق و پروا و خان جان تو   هی یتو  دیمن و ام هشیم یعن یدوخوابه س  یول کهیکرده کوچ دایجا پ هی
 اتاق. هی

که پروا   دونمی بردن پروا تو اون خونه رو بگو، م یبرا د یراهکار ام لی گنگ حرف نزن سه ؟یچ یعنی-
 رو قبول کنه!  یکه کمک کس ستین یدختر 

 فوت کرد.  یکه نفسش را با کالفگ دیسختش رس یبه جا انگار

 نیدادم که دست برداره از ا حی براش توض یکرد، هر کار کردم هر چ یاز پروا خواستگار  دیخب ام-
بکنم   خوامی م یحرف نزن بذار هر غلط   ایخودت داد زد   نیگوش نکرد و کار خودش رو کرد، ع  انیجر

 گمشو شرت کم!  ای

 ش؟ ه ینکن! بق نییوسط دعوا نرخ تع  لیسه-

 ونم جواب رد داد.پروا رو تو عمل انجام شده قرار داد ا-

 بعدش؟ -

و  هیتو جمع خوردش کنه نگفت جوابش منف  خواستی که، نم یدونی و دوست داره م دیخب ام-
خلع   یرو برا  یانگشتر نامزد یبا حرفاش خامش کرده بود که دهنش بسته شده بود و وقت دمیام

 بزنه و گذاشت دستش کنه.   یصالحش درآورد نتونست حرف

خانه  وانهی! آخر کارم به دوانهی د یاحمق، پسره  یکار را کرده باشد، پسره  نیا دیام شدی نم  باورم
 دانم.  یم دیکشیم

! چرا پروا  ارهی سرم م ییکارش چه بال نیبا ا  دیام یفهمی!؟ م لیسه یکرد یم یپس تو اونجا چه غلط -
و به پروا رو شناخته بفهمه دودمانم یدیمامان رو ند لی! سه یو نگرفت! چرا جلوشون ینکرد هیرو توج

 !یدون ی رو نم  نایتو ا دهیباد م

 .فتهی ب  یاتفاق ستیس قرار ن تهیکامال فورمال  شونیآروم باش هاکان، نامزد سی ه سیه-

رو اعالم کرده مطمئن   یکه با جواب رد پروا نامزد یدی! امل؟ی سه ینیب یم یپس تو اتفاق رو تو چ -
 کنه!  یرو هم برپا م یباش عقد و عروس 
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پروا نه   ،یکار رو کنه درکش کن تا آروم ش نیکنم. مجبور بود ا ی! نترس درستش مهیمگه الک-
به   ازین ضهی خان جان مر اد،ی خونه برب یاز پس اداره  ییتنها  تونستیخونه اجاره کنه نه م تونستیم

 گهیدرآمد د ع سرکار نره چون منب نهتو یو مراقبش باشه نه م ششیبمونه پ تونهیمراقبت داره پروا نه م
پروا    یمرد و مردونه پا دی! امیدار  یچه توقع دیاز ام یدونی ها رو م نیا ینداره، تو که همه یا
 هاکان.  ستادهیا

 اعصابم خط انداخت! یرو

 مرده البد من نامردم!  دیخوبه ام-

 ! دادی ام مانج  تی به وقت عصبان شهیکار را هم نیدستش را در هوا تکان داد ا یشاک

 تو!؟ ایمن  کنه،ی م نییوسط دعوا نرخ تع  یک نیبب -

  دیام یخودم هم برا یبهتر بود، هم برا ماندمی کردم آرام باشم، هرچه ببشتر به اعصابم مسلط م یسع
 احمق!

 از وجود پروا باخبر شده؟ یمامان چجور  یدینفهم-

 حواسم هست نگران نباش.  ینه هنوز ول -

 زدم.   یعصب یپوزخند

 نگران نباشم!  میبه زندگ زنهینگران نباشم! داره گند م-

 براش فقط به خودت مسلط باش تو خب؟ میکنی م یفکر  هیآروم باش،  لیهاکان جان سه -

 . لیمن خوبم سه-

 اشاره زدم.  ابانیخ به

 ! صاحابوی راه بنداز ب-

 ت انداخت.را به حرک  نی تکان داد و ماش یسر 

 خونه؟   میداره اصرار داره زود بر کارمی مامان چ-
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 !د؟یبا من دار یا ی! چه دشمنیخانوادگ  دیذاریم هات یموقع نیو تو اچرا من -

 : دم یکش ادیاش گل کرده بود! فر یرفتن و مسخره باز  هیحاش   باز

 ! لیسه-

 

! عمو جان و خاله جانتون دعوت  گمتیاالن م یکن  یرو نم یدار  یا یخرک یخب بابا چه صدا یل یخ-
 دارن! فیتشر

نشد، آخر از   یخورد شدن داد اما حرصم خال یکه صدا دمیکوب نیماش یدانم به کجا یلگد نم  با 
 . گذاشتمی م ابانی دست مامان سر به ب

 !ونی ماش  ی: شکوندل یسه

 !فهمهی نم گهید فهمهی نم-

 ؟ یک-

مال و اموالمن و   نیکفتار تو کم  نیو چند ساله ع ستیب  شیمامان! خواهرش و برادرشوهر گرام-
 بفهمه! خوادی نم

 حواست هست. به صورتم اشاره کرد.  یفهمی حرص نخور تو که م   ینجور یحاال ا-

 !یاز حرص کبود شد-

 را برداشت.  یآب معدن  یبطر  میپا ریاش هم بود خم شد و از ز یکه حواسش به رانندگ یحال  در 

  یو بمهوش جون هفت جد من یبه مهمون یامروزم نر  ست،یبخور هاکان االن وقت سردرد ن  ایب-
 جلو روم!  نهیچیم رونیب  کشهیکفن از قبر م 

 کفن؟   یکه با خنده ادامه داد: حاال بگو چرا ب دمیرا سر کش  یبطر 

  طیمح  یکردم حت یلج م ایحالم بد بود با دن یانداختم، وقت رونیرا ب  یو بطر دادم  نیی را پا شهیش
 ! ستیز
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 ادامه داد: چون مادرت کال تو کار شلوار درآوردنه! خودش

 یمخم برود که با خنده ها یرو د ینبا دی! خودش فهم کردی م ینگاهش کردم، با مرده هم شوخ یچپ
 کرد:   حیمثال حرفش را تصح  دهیبر دهیبر

 !شهینشو شلوار جزء کفن محسوب نم یخب حق باتوعه عصبان -

 !شدمی م لیقطعا از دست سه  شدمی نم وانهیو مامان د  دیاز دست ام اگر

 

در   کردمی کر کننده خانه را به لرزه انداخته بود! حس م  کیموز یپارک کرد، صدا اطیرا در ح   نیماش
 کشتن حداقل ساناز را دارم.   ییوانااند و ت ختهیسرم آب جوش ر

 شد و خودش را کنارم رساند.  ادهیپ  عیهم سر لیرفتم، سه  نییرا باز کردم و پا در

 ! ایدعوا راه ننداز-

 پدرش اشتباه گرفته بود!  یشدهرا با خراب  نجایرا ندادم و پا تند کردم، ا  جوابش

 . دیرا کش میبازو لیسه

 . یکنیم  یخال چارهی سر اون ب  یای قاط  دیهاکان تو االن از دست ام سایوا-

 !یخبر ندار  یچ یخرف نزن که فکر کنم از ه یجور  هی!؟ سچارهی ! اون بیر یانقدر طرفشو نگ شهیم-

  دیتو نبا یبا نقشه اومده کنگر خورده لنگر انداخته ول زونهیخب قبول دارم لوسه ننره ادا داره آو یل یخ-
 .یبش  یعصبان 

 کنم!  یم  کاریدونم دارم چ  یخانوم دکتر نشو برام! خودم م  لی بسه سه-

 ماشااهلل! نیهست یلیگند زدن به قالب  یجفتتون در راستا  د یمثل ام یدونیآره م-

 مزخرفش قطع شد.  کیموز یصدا

 . دیکش یاز سر آسودگ یپوف  لیسه
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 زد قطعش کرد.  ،یاومد دیخودش فهم   ایب-

 بود! ستادهیرا باال رفتم، در را باز کردم و بزک کرده به استقبالم ا یورود یها پله

 و دستم را مقابلش گرفتم. دمیرا در هم کش میها اخم

 فلش!-

 پهنش، البته به لطف مداد ابرو، را باال انداخت!  یادی ز یابروها

 ؟ یچ-

ست، حبس  خونه  جانیکه صداش کل محل رو برداشته بود! ا یو بده، همون وامونده ا! فلش یکر -
 و نگرفته!جلوت   یکس یهر  خوادی م  یدلت پارت یستین

 داد.  رونیرا ب  شیو ادا لب ها  یدلخور  با

 هی! مشکلت با من چیدیم ریگ یدقه خواستم ورزش کنم آهنگ گذاشتم، به همه چ هیعه هاکان! -
 بگو!

 ساناز بود!  یموجود خاک نیسربرتر حوصله

سمت پله ها راه  شدم،ی دستم به تنش برخورد کند هم منزجر م کهن یاز ا یمقابلم پسش زدم حت از
 .دمی شن  لی را با سه شیگفت و گو یافتادم و صدا

 چشه امروز از هر روز بدتره انگار.  نیا لی: سه ساناز 

 هفته سمتش نرو!  هی یو دوست دار : جونت ل یسه

 ! یمن و اون و از هم دور نگه دار  یخوای هم که فقط م تو شی: اساناز 

 دم یرا شن دی بلند کفشش که دنبالم دو یپاشنه ها یصدا

 هاکان...-

 پله بگذارد تا خوردش کنم.  یرا رو شی دوست داشتم پا فقط
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 هاکان... عه هاکان...-

 اول بود. یپله  یرو ستادم،یپله ا  نیچهارم یرو

 خط قرمز من بگذارد.  یپا رو دیزل زدم تا خودش بفهمد نبا  شی خشم به پا با

 پله را عقب گرد کرد.  کی دلخور

 دارم.  کارتی چ نیگوش کن بب  سایباال الاقل وا امی اجازه که ندارم ب-

 بابات؟ یخونه  یگردیبر م  ی: ک دمیپرس شیتوجه به جز زدن ها  یب

 !دی کوب  نیرفته پا به زم  وا

 م. بر ادی خاله تنهاس دلم نم-

 !کرد ی من را خر فرض م  یاش شدم! با چه فکر  رهی اندر کودن خ عاقل

 تونم تنهاش بذارم. یتنهاست نم  یل یخاله خ گمیبه جون هاکان راست م-

 ؟ یر یم یم یک-

 شد.  شوکه

 هاکان!-

 اسمم از زبان ساناز منفور بود! یکه چقدر آوا آخ

که شاخ و دم  وانهید آورد،یساناز را در م یبود و داشت با عشوه ادا ستادهی پشت سرش ا لیسه
 نداشت! 

 ها را باال و داخل اتاقم رفتم. پله

 در چهارچوب در ظاهر شد.  لیکردم که سه میبه باز کردن دکمه ها شروع

 ! زمیهنوز سر شبه عز اری در ن-
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 اعصاب ندارم، لطفا ببند.  لیسه-

 داخل آمد.  خندان

االنه که مهوش جون   دنیخاله و عموت رس   زم،ی سر شبه عز اریدر ن گمیتو آخه! م یمنحرف  قدرن یچرا ا-
 احضارت کنه! 

 صورتش پرتاب کردم. یرا رو  راهنمیحرص پ  با

 جغد!  یجغد  یست یکه تو آدم ن رسمی م جهی نت نیدارم به ا-

 تخت شوت کرد.  ی را رو  راهنیخنده پ  با

 اق ها نحسه! اتف یبه من چه دور و بر شما همه-

 ام را برداشتم. حوله

 و نکشم امشب!حواست بهم باشه اردالن-

 اکثر اماما!   ای-

 آرام شوم. یدوش آب گرم داشتم تا کم کیبه   ازیحمام را قفل کردم، ن  در

 

  یرا پر کرد، دو دستم را رو میو اب چشم ها ختیام ر یشان یپ یرو میدوش قرار گرفتم و موها ریز
 . دمیصورتم کش 

 اردالن در گوشم اکو انداخت...  یصدا

 مهوش زده! میتیغلط کرده که حق من رو به نام   یل یارسالن خ-

   یلعنت ی ! لعنتدیکش  ریت گوشم

 تا آن روز نحس را مرور نکنم...  کردمیم  خی دیرا سمت آب سرد هل دادم با ری ش اهرم

 بود؛ الاقل ذهنم را منحرف کرد.   ندیخوشا  یبه تنم افتاد ول یلرز 
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 زدم.  رونی شده از حمام ب چیپ حوله

 زم؟ یهاکان جان؟ هاکان عز-

 پله ها!   نییمامان بود! احتماال از پا  یصدا

 انفجار را داشتم! تیدر واقع خودم را آرام کرده بودم و اال هنوز قابل  ی عن یشده بودم...  آرام

 جانم مامان؟-

 .زمیعز  نیی پا ای اومدن ب واتی عمو اردالن و خاله ه-

جانش   یکه از خونش نبودم ول   ینبود فقط برادر پدرم بود... پدر  می! عمو اردالن! آن مردک عموهه
 چرا...

 رفت!  نیاز ب میصدا  نرمش

 ! امیم-

 .رفتم  نییانداختم و پا میموها یرا رو را تن زدم، حوله میها لباس 

 در گوشم ناقوس مرگ بود:  شیصدا دمشیدی بعد از گذشت دوازده سال هر بار م هنوز

 《... کشمی م  رونی تا قرون آخر اموال برادرم رو از حلقومت ب جوجه》

 اش ببازم! لهی از دسترنج پدر و خودم را به ح یال یخوانده بود که ر کور

 مقدم گفت.  ری خ  ییاش با گشاده رو ین ییتز یبه عصا  هیشد و تک  بلند

 کامل! یشد دایپسر ناپ  ییما! کجا لیسه یبه به ستاره -

 ! دندیخندیکج م میدانم چرا لب ها ی آمد و نم یمرد لبخند زدنم نم نیمقابل ا در

 .تونهیسا ر یز میسالم اردالن خان بزرگ، هست-
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 همراه مامان و ساناز پر سر و صدا و خنده کنان وارد جمع شدند. وایه خاله

 بودم! دهی نخند ریدل س هیوقت بود  یلی خ یگیم هیچرت و پرتا چ نیا وایت نکنه هخدا خفه : مامان

 . گمتیم  ارمیدرب یدلتنگ یاز عزا یدل هی نمیو بب ادامه داره، بذار پسرم  اناتشونی: حاال جروایه خاله

 بلند شدم.  شیپا به

 سالم خاله جان. -

 کرد. زی چشم ر یرا باز کرد و با دلبر   شیها دست

 بدو دلم برات تنگ شده!  ،ی مگه با بغال سر کوچه برخورد کرد 《خاله! سالم 》! نمیبغلم بب  ایب-

اثر کرده بود و کم از شوهرش نداشت!   شی با اردالن رو  ینی ام گرفت، درست است کمال همنش خنده
 . رفتی اهرزاده اش مخو  یکه دلش برا شدیم یا یواقع یهمان خاله یگاه یول

 خم شدم تا صورتم را ببوسد.  یمتر  میآمد و ن  یکوتاه قدها به حساب م جزء

 کنم!  یم یدگی بعدا به حسابت رس  خندمی هاکان، نگاه نکن م یمعرفت شد یب-

 زد.  میبه بازو یمشت

 من در خدمتم!-

 بارم کرد و رفت و کنار همسرش نشست.  دهیکش  یشینازک کرد، ا میبرا  یچشم پشت

 خودش را کنارم جا داد.  یرگ ی هم در کمال ب ساناز

 ؟ یموهاتو چرا خشک نکرد ایریگیگردن درد م سهیدور گردنت خ   یحوله  زمیهاکان عز-

 از دستم گرفت و بلند شد.  عیحوله را برداشتم، سر شیجواب دادن به عشوه ها  یکردم و به جا اخم

مثل کنه   یبه مادرش افتاد و پشتش به پدرش گرم شد که آزادانه خودش را ساعات   ! باز چشمشپوف 
 به تنم بچسباند!

 اش گذاشت و با هدف مخاطبم قرار داد:  یدست  شی پ یبزرگ انگور را تو یخوشه اردالن
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 ؟ یشناسی رو تا چه حد م  اریماز قت یهاکان جان رف -

 خودکار در هم شدند. میاخم ها ارینام ماز دنیشن  با

 .یتا حدود-

 بحث آمد.  انیطبق معمول خندان م لیسه

 ! خب حاال چطور؟ شناسمشیم شتریب  《یحدود  تا》از   کمیالبته من -

 .دیخند اردالن

 !یهست یخوبه پسر تو ماشااهلل برا خودت کالنتر -

 در رکابتون! ستمین شی ب یسرباز  نیدار اری : اختل یسه

  شیاز پ  میفهمی نم  کردیدست اردالن بود و فکر م  زیرا خوب آمد! آمار همه کس و همه چ نیا
 حرفش هدف دارد. دنیکش

 .رهی خدمت برسه، امر خ اریماز یکنم، خواسته برا یرو عرض م  اریتارخ بزرگ، پدر ماز  یآقا تشیواقع-

تو رو خدا   دمیلرز دمیترسدست و پام شل شد  یوا》 لیکند! به قول سه  کیآمده بود من را تحر مثال

 《به من! نشیبد

 گوشم خش انداخت.  یپرده  یساناز رو یغویج غی ج یصدا

 تکرار کنم!   دیچند بار با ادیخوشم نم یعه بابا من از ماز -

 ! یماز 

  خورمیاسمش را مخفف کرده بود! قسم م یم یصم طورن یو ا خواستی پهن صورتم شد، نم  پوزخند
 آب برود! رشیکه ز  دیخوابی نم  ییهم جا اری سال الو ترکانده بودند! ماز کیحداقل 

 !یتشر زد: از خدات باشه پسر به اون خوب  خاله

 بود!  یشد! نقش باز قهار  ری به خاله در پوست دومش جاگ به
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 با پوزخند رو به اردالن کرد.  لیسه

 به نظرتون؟   زهیا سوال کردنتون جااردالن خان، از م دی گرمابه و گلستان  قیشما که با جناب تارخ رف-

 !شناسندی رو م گهیمنتها خب جوونا بهتر همد  خورمی قسم م ریبله درسته من رو سر ام-

اردالن   یشانه  یاز خنده رو به انهدام است دست رو دمیفهم  یکه فقط من م یجد  یبا چهره ا لیسه
 زد.

 !یخوانش نخوانش ماز  گانهیشاعر؛ آهان! پدر کو ندارد نشان از پسر تو ب گهیم  یراحت، چ التونیخ-

 کنم و به خنده افتادم! یخود دار  نتوانستم

 اون پسره نه پدر! لیسه-

 جواب داد.  الی خ یو ب   خونسرد

 ! گهید لنی نداره که پدر مادر خواهر برادر همه فام یفرق-

 ساناز بغ کرده غر زد:  دوباره

 ... خوام! من ...یس آقا ن... م امبرزادهیپ اریبابا بگو ماز-

 نبود!  ی عیبه خود گرفت که البته اصال طب یرا لوس کرد و حالت شرمزده ا  خودش

 رو دوست دارم!  یا گهیمن کس د-

 ! 《عوق》لیقول سه به

به من ندارند    یربط چیو راجع به ازدواج دو نفر که ه نمیها که بنش  یخاله زنک باز   جورن یاز ا نکهیا با
حساب کنم نظر   یی متوجه شوند که عمرا ساناز را به جا یهمگ نکهیا یبرا ینظر دهم متنفر بودم ول 

 دادم:

رو عقل خودتون  دیاردالن خان، مبارکه! به احساسات دخترونه بها ند هیپسر باجنم دیشنویاز من م-
 . نیکل یماشااهلل خودتون دانا د،یبر شیپ
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 رفتم و بلند شدم. ام را دست گ یگوش

 !نمتونیبی شام م زیو! چند تا تماس واجب دارم، سر ممن  دیببخش-

 : هاکان! دیرا گرفت و نال  شرتمیت  یگوشه  ساناز

 مصرف کند!  نیماه از دردش مورف کیکه تا  چاندمیپ ی م یپدر و مادرش نبودند دستش را طور  اگر

توجه به نگاه مثال  یو ب  دمیکش رونی اش ب یوحش یناخون ها  نیرا از ب شرتمیت یظاهر  یآرامش با
 ول کن نبود و پشت سرم راه افتاد.  یراهم را ادامه دادم ول  انشیگر

 !سایهاکان... هاکان... با تو ام وا-

داشتم آن هم به مدت  دنشانیبه ند ازی! نشدمی از دستشان خالص م یاعتنا از پله ها باال رفتم، ک یب
 عمر!  کی

 وش کن حرفامو. گ سایهاکان، جوِن خاله وا-

  ینیام برخورد کرد و از ترس ه نهیکه محکم به س دمیباره چرخ کیرفت! به  یمخم رژه م یرو داشت
 .دیکش

 بذاره! ممیپاشو تو حر یکس خوادی دلم نم یپاتو خورد کنم تا بفهم  دیباال؟ حتما با  یاومد یچ یبرا-

 .دیرا در هم کش شیها اخم

 

 ! یبه حرفام گوش کن دیبا  نییپا رمی نم یم هم کناگه خفه  یحت-

 . ادیبرو لوازمت رو جمع کن و با پدر و مادرت برگرد خونتون داره برات خواستگار م -

 ! یرحم یب  یل یخ-

 پوف!  -

 اتاقم رفتم، از رو نرفت و پشت سرم آمد. داخل
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 !رونیخودت برو ب  یکنما با پا  یساناز دارم تحمل م -

 من دوستت... -

 حت ضربه زدم. را  یلیادامه دهد و خ نگذاشتم

 من ندارم، حاال برو. -

 !دیو سرم داد کش  دیرا در آوردم که نترس  حرصش

 به خاطر اون دختره س نه؟-

 شد! با خشم گردنش را گرفتم. لیتکم  تمیظرف

 باال؟ یبرد  یو برا کصدات -

 دستم گذاشت. ینجات خودش از خفه شدن دستش را رو یبرا

 هه ها... هاکان؟-

 کردم، ارزشش را نداشت دستم به خونش آلوده شود!  شیرها

 . ینباش نیی اومدم پا رون،ی برو ب-

 . یبه اون دختره برس  ذارهی مطمئن باش خاله نم یول  رمیم-

 .دمیآوردم، در صورتش غر  ی سر از ماجرا در م دیبا

 ؟ یزنی حرف م  یاز ک-

 از... از پروا.-

 ! می برا شدی بستم! پروا داشت درد سر م  چشم

 ... ستین  یچ یاون ه ؟یدون  یو نمداره من ندارم؟ هاکان چرا قدر خودت  یچ-

 باز کردم.  چشم
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 به تو و هفت پشتت!   ارزهی تار موش م هی-

 ام ماند!   رهی خ  ناباور

 : دمیشده ام غر دیکل یدندان ها نی آخر زدم و از ب میس به

اگه از  خورمی کنم به روح پدرم ارسالن قسم م یم دیتاک نیروح ارسالن بب  ت هم بگو بهبه اون خاله -
  رونیب  میو از زندگ! پس پاتون دیبا هم سکته کن  یکنم که همگ  یم یپروا رد بشه کار  یصد متر 

 !  دیبکش

 : خرفهم شد!دمیکش ادیکه تمام شد فر حرفم

 . دیباال پر  ادمیاز فر شیهاشانه 

 با حراص داخل امد. لیسه

 چه خبرتونه!-

 !رونی ببر ب ون یا لیسه-

 باشه باشه تو آروم باش. -

 تخت انداختم! یو خودم را رو دمیکش رونی حرکت ب  کیرا گرفتم و با   شرتمیت  نییپا 

 نگران کنارم نشست.  ل یزد و سه   رونی از اتاق ب هیبا خشم و گر  ساناز

 آروم باش هاکان!-

 کردم.  بانیسا میهاچشم یدستم را رو ساعد

 ارومم! فقط زودتر پروا و مادرش رو از اون خونه دور کن!  -

 .کنمی م فشیباشه نگران نباش امروز رد-

 . دمیکش نییرا پا دستم

 !یفهم یبرن سراغ پروا م خوامی نکنن، نم دایپ  ودش یو جمع کن آدرس جدحواست   لیسه-
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 . کندیکارش آرامم م نیا دانستی خوب م  د،یام را بوس یشانیشد و پ خم

 کنم. یبسپار به من درستش م-

 

 

 

 

 : پروا

  یبود عذرخواه  یکه منتظر نوبت ده یمار یافتاده بود، از ب صفحه  یرو دیام زنگ خورد، اسم ام یگوش
 .دم یکش لمیصفحه موبا یکردم و انگشتم را رو

 بله؟ -

 . یخسته نباش   ؟یسالم خانوم خوب-

دانستم علت کارش فقط کمک به من بوده و  یده بودم البته مش نیبا او سرسنگ یروز خواستگار  از
 م،ییجماعت مخصوصا به خان جان دروغ بگو کیبه  خواست ی دلم نم یدل خودش نبوده ول تشین
از خجالت و   رشو با هر بار تکرا  گفتی هفته بود که خان جان ذکر »ُشْكرًا ِللَّه« و »َالَْحْمُد ِللَِّه« م کی

هم خودش هم  ینامزد یدهان باز کند و در آن فرو روم، از فردا نی زم ستخوای دلم م یشرمندگ
دلم   کردمیهر کار م  یکه اجاره کرده اند نقل مکان کنم ول  یداده بودند که به خانه ا چیپ هی ری گ لیسه
 سربارش شوم.  خواستمی و نم شدی کار نم  نیبه ا یراض

 ؟ی ر یبعدا تماس بگ  شهی کار دارم م  یل یخ دیام-

 پر از اضطراب بود. شیصدا

 ؟ یر ی بگ یساعت ی مرخص یتون  یپروا م -

 شدم.  نگران
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 شده؟  یز یچ-

 دنبالت.  امیم  ری بگ ینگران نباش قربونت برم، فقط مرخص -

 ! خان جان خوبه؟ هیمدل نیشده چرا صدات ا  ینصفه جون شدم خب بگو چ  یایتا ب  دیام-

 خوبه. زمیخوبه عز-

 هش! رو بده ب   یگوش-

 پروا... -

 شده؟  یتو رو خدا دروغ نگو بهم چ دیام-

 !ای هول نکن-

 وا رفتم.  یصندل  یسست شد و رو میو پا دست

 خان جانم؟  دیام یوا-

 نترس پروا، حال خان جان خوبه.-

 .دیرو بده بهش ام  ی گوش-

 و خان جان خوبه هول نکن. پروا گوش کن حرفم رشمیمن تو پذ م،یمارستانیپروا جان، ب شهینم-

 . امیآدرس بده االن م دیآدرس بده ام-

 کنم برات.  یم  امکیباشه پ -

 مارستان؟ یب  نیشده که رفت یخب بگو چ -

 شده.  نییفشارش باال پا زدلمی عز یچ یه-

 راستشو بگو.  یزن  یباال رفتن فشار تو زنگ به من نم  یبرا دیام-

 دم. ب دی زنن با  یپروا صدام م-
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 بلند شدم و  یصندل   یاز رو عی را قطع کرد، سر  تماس

 زدم:  شی دستپاچه صدا رفت،یساحل چشم چرخواندم، داشت داخل اتاق دکتر م  یجست و جو به

 ساحل؟ -

 و خودش را کنارم رساند. دی ترس دنمیچهره ام چطور بود که با د دانمی نم

 ؟ یشده پروا؟ خوب یچ-

 برم.  دیبا  یدونم چرا ول ینم مارستانهیمن خوبم ساحل مادرم ب-

 رد کنم برات؟  یمرخص -

 ببخش اره. -

 جات.  ذارمیرو م  یک یکنم  یم فیانشااهلل زود برو خودم رد ستین یز ینگران نباش دورت بگردم چ-

 . دمیبوس یرا هول هولک  صورتش

 ممنون ساحل. -

 زد. میکنم که صدا ضیسمت اتاق پرسنل بروم و لباسم را تعو خواستم

 . یخبرم نذار   یپروا ب-

 آژانس خبر کردم و سوار شدم. میلباس ها ضیگفتم و بعد از تعو یچشم

هم  شیها  شیچند روز بود که رنگ به صورت نداشت، جواب آزما د،یجوش  یو سرکه م ریمثل س دلم
 . شدی امروز آماده م

 صبر کنم. مارستانیبه ب دنیتوانستم تا رس یرا گرفتم نم  دیام ی شماره

 دو بوق جواب داد: به

 جانم؟ -
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 .فتمیمانده بود پس ب  کم

 شده بهم بگو. یچ دیام-

 در آرام کردنم کرد. یسع

 االن؟ ییکجا ست،ین یز یچ  یکن یم  ینجور یدل من آخه چرا ا  زی عز-

   مارستان؟یب شیپس چرا برد  ستین یز یام. اگه چ یتو تاکس-

 .نیهم تهیاذ کمیش   هیکردنش نگران نباش کل یحال بود آوردمش بستر  یب  کمی-

 جون پروا؟  ن؟یهم دیام-

 .ن یهم  دیآره مرگ ام زدلم،یازم عز یر یگیچرا قسم م-

 اراده گفتم: خدا نکنه.  یآرام شدم و ب یفقط کم ،یکم

  دایجان را پخان  یجا  رشیپذ قی برسم و از طر مارستانی تا به ب یول و تماس را قطع کردم  یخداحافظ 
 معده ام مثل آب سماور قل زد!  اتیکنم محتو

خدا چرا   ا یدو دستش استتار کرده بود،  نی در سالن انتظار نشسته بود و صورتش را ب دمیرا د دیام
و قدم بر   گذاشتمیم نیزم  یحسم را رو یو ب  نیسنگ یقدر دلشوره داشتم، به زحمت پاها نیا
  مارستانیسرد ب یصندل   یتمام شود و کنارش رو یچند قدم ری تا مس دیشسال ک  کیو انگار  داشتمیم

 وا رفتم.

 سرش سمتم برگشت. عیسر

 پ...  یاومد-

  دمیترسیم  ختند،یر  رونیب میاز سال ها سنگ بودن در آن ساعت قطرات درشت اشک از چشم ها بعد
 تنها کسم را از دست بدهم، خان جان تنها کسم بود.

 خان جانم کو؟ -
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با درد تکان   میگونه ها یاشک رو لیس دنیام که از د خته یکه سال هاست اشک نر دانستیم دیام
 صورتم را قاب گرفت.   عیخورد و سر یدیشد

 ش ناراحته نترس.  هینترس پروا نترس! تو اتاقه دکتر ها کنارشن فقط کل-

 زد.  مهیخ امنهیس  یبغض رو شی درشت بود و بند آمد و جا یمان چند قطره  ه اشکم

 سنگ داره؟ ؟یچ یعنیناراحته -

 . خواندمی پرحراصش م یرا در سبز  یکالفگ

 شه.  زیالی د دینه سنگ نداره، با-

 .ختمی فرو ر کبارهی به

 وند؟ یخدا! پ ای-

بود. چند برگه در  لیباشد برگشتم، سه یحرکاتم اراد کهنیکنارم نشست، بدون ا  یکردم کس حس
 سپرد.  دیدستش بود که دست ام

 پروا؟  یخوب -

 . لیخوبم سه -

  یای ب دیفقط تو با می! کاراشو کردیچند تا امضا بد دیبا  ازهیپرونده حضورت ن  ل ی تشک یاوم، پروا برا-
 . رشیپذ

فرا   یز یچ  ک یرود و جوابم را ندهد، ب  دمیترسی م  یدانم چرا ول ی را چنگ زدم، نم راهنشیپ یدست دو
 شده بود.  دیام حاتیتر از توض 

 امضا بدم؟  دیچرا با-

 نگاه کرد.  دیام به

 ؟ ینگفت-
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 خم شد. نیگرفت و سمت زم  شیدست ها انی حرف سرش را م  ینگاه کردم ب دیبه ام عیسر

 ؟ یخوب دی: امل یسه

 دست فهماند که نگرانش نباشد.  یاشاره  با

 

 نگران نباش و بدون استرس گوش کن به حرفام. باشه؟   یخان جان باخبر بش تی از وضع دیپروا با-

 افتادند.  نییلباسش شل شدند و رو به پا یاز رو میها دست

 افتم. یبگو دارم پس م   لیسه-

 به خودت مسلط باش.  شهیکه نم  یجور  نیا-

 . لیخوبم من بگو سه-

نشده خان جان خوبه تو اتاقه دکتر ها هم کنارشن   ی چی من تا بگم، ه زیخب آروم باش عز یل یخ-
  یل یخان جان خ یها هیدکترا متوجه شدن که کل  نایو ا شی چکاب و آزما یسر  ه یخب؟... فقط بعد از 

 شه انشااهلل.  یاوک یشه و همه چ  زیالید  دیو با  ستنیرو براه ن

 شفا گرفته بودند!  میشدند، چشم ها ریسراز  میاشک ها دوباره

خان جان چجوره؟ اگه   تیبگو االن وضع دیجون ام یدوسش دار  یل یدونم خ  یم دیجون ام  لیسه-
   ه؟یبرا چ ز ی الیپس د ستیحاد ن

 شتاب بلند شدم.  با

 دکترش از اون بپرسم. شی اصال منو ببر پ-

 نشاند.   یصندل  یاره رومانتوام را گرفت و دوب  نمیآست د،یکش شیبه چشم ها یدست کالفه

  مشیبذار دیدرصد از کار افتادن، با ۸۵االنشم  نیافتن... هم یداره پروا! دارن از کار م  وندیبه پ ازین-
شه اما نگران   زی الیمرتب د دیهم با ییاهدا هیشدن کل  دای... تا پ هیکل افت یدر یانتظار برا ستیتو ل

 نباش من سوال کردم...
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خان جان داشت از کار   ی هیهر دو کل دم،یشنی را نم  شی صدا گرید یول خوردیتکان م  لیسه یها لب
را   یکس چیکردم؟! تنها کسم بود من جز خان جان ه یآمد چه م یسرش م ییافتاد، اگر بال یم

جان  گذاشتی م میس بود... اگر تنهابود جان بود، عشق بود، نف  شی نداشتم، مادرم بود اسمش رو
 مردم... یرفت و م  ینفسم م د،یکش یکارم به جنون م دادم،یم

با   ونیمل ک یمن چقدر دارم؟!   چند ناموت بود؟! هیآوردم!؟ کل یرا از کجا م مارستانیب ی نهی! هزیوا 
ماندم تا خان جان خوب شود   یم مارستانیب  اطی... در حمی... خانه هم نداشتونیام سه مل یگوش

 است... بعدش به قول خان جان خدابزرگ 

 کردم... یپول جور م دیبا

  ری ز ،ییبار تنها ری بود و در همان حال بدم هم متوجه بودم که کمرم ز دهیچیدرهم پ زیجنون آم  افکارم
 شتم... ندا ییشکست و پرتقال راه به جا یو م شدی ذره ذره تا م یبار ندار  ری ز ،یکس  یبار ب

 

و   شدندیقطع م کبارهیام را بدست اوردم، چرا صداها به  ییداد شنوا میبه شانه ها دیکه ام یتکان  با
 درشت بودند! می! چقدر قطرات اشک هاشدمی کر م

 آروم باش قربونت برم. دهیپروا رنگت پر-

 پنجه پا نشست.  یرو میپا مقابل 

 شهیرا از اشک پاک کردم، لحنم معموال آرام بود و دلم هم میهاچشم ریز  مینوک انگشت ها با
 باز هم آهسته حرفم را زدم.   ،یطوفان

 .نمی خان جانو بب خوامی م-

 .برمت ی م زدلمیباشه عز-

 ...دیام-

 د؟ یجان ام-

 َه... -
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به سقف دوختم تا    یرا لحظات مینفسم را فوت کردم و چشم ها د،یدر دهانم نچرخ 《نهیهز》 یکلمه
به بعد قطره   نیاگر از ا یحال مادرم بود ول یکردم برا یم هیاشکم باعث شکستنم نشود! اگر تا االن گر

 ...بودم  زاری شد و من از شکستن ب یگذاشته م امید یضعف و ناام یحتما به پا ختمیری م  یاشک

 دادم.  دیام یکه آرام شد نگاهم را از سقف به سبزها میها چشم

   شه؟یچقدر م مارستانیب ینه یهز-

 . یباش زایچ  نیفکر ا خوادی تو نم -

را نداشتم...   دیجان بحث کردن با ام  یول رفتمی دانم کجا م یشدم و از هر دو فاصله گرفتم نم بلند
 ! کردمیکش را قبول مکم  دیگذشته چرا با نیجور کند! از ا  خواستی آخر از کجا م

و   کردمی است، البته اگر اشتباه نم ازمی ن ونیل یپنجاه م یکه باال دانستمی م یبیتقر  ینداشتم ول متیق
دستم را به  دم،یرس  یپرستار  ستگاهیبه ا رود،ی م یاهیس میچشم ها کردمی! حس م شدی نم شتریب

 بلند شد. دهیکنم. پرستار ترس  ی ر یتا از سقوطم جلوگ  دادم ریگ شنیلب است

 خانوم؟  یخوب -

 باشم تا نفهمد چقدر داغانم!  یکردم قو یسع

 ان؟ یتو کدوم اتاق بستر  یعبد ا یخانم ثر  د،یممنون خسته نباش -

 و مغموم کنارش.  ریسر به ز لیبود و سه  دیام دم،یاراده چرخ ینشست و ب  کمرم  یرو یدست

 !یدیاز خودم چرا نپرس  ش،ی ن یبب برمی گفتم که م-

 !یهم لحنم آرام و خونسرد بود و درونم طوفان  باز

  یکن یم یکار  هی هوی نهی بیرو حل شده م یآدم همه چ ی زن  یحرف م  یجور  هی... اول  یگیتو دروغ م-
 . ادین  رونی که تا چند روز آدم از شوکش ب

 زد.  ینیغمگ  لبخند

 ؟ یهنوز دلخور -
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 االن چه وقت گله کردن بود! دم،یکش یآه

 .نمی و بببرم خان جان خوامی م-

 . نی بب  میبر  ایب-

 زد.  میصدا  پرستار

 خانوم؟ -

 را دادم: بله؟   جوابش

 .ستندی اند و اصال به هوش ن ژهیو یهابخش مراقبت  شونیا ضتون،یمر  شیپ  دیبر دیتونی نم-

باال رفتن فشار داشت به کجا ختم   کی    !دیگوی گفتم دروغ م یدیدوختم! د د یپر دردم را به ام نگاه
 ! شدیم

 کمکم کن...  ایکمکش کن، خدا  ایخدا

 به پرستار کردم.  رو

 ان؟ یبه هوش م یک-

 ... اوم... دشین یبب دیتونی و تا صبح ادامه داره، طرف ظهر م شهیشب شروع م زشونیالید-

 آورد:  نییپا  یرا کم  شیکرد و صدا یمکث

که وقت   ستین یطور  مارتونی حال ب دینمون ییاهدا ه یمنتظر کل ادیبگم بهت خواهرانه، ز یز یچ هی-
بدن انشااهلل که   شیآزما انیب اندهیبه دادن کل یاول از همه خودتون و اقوامتون که راض د،یکن یکش

براش، بازم    دیدنبال خر نیبگرد نی رو دار  شیمال  ییاگه نخورد و اگه توانا یبهش، ول خورهیم تونیکی
نشد...  دایسالم گذشت و پ کی یدیهم د هویشد  دایپ هیفردا کل یدید  هوی دیدونی خودتون م
 بهش...  دینبند  دیام یلیها تو صف انتظارن خ  یل یراستش خ

 نیا دم،یشنی را م شیو نه صدا دمشیدی نه م گریرفتن گذشته بود و د یاه یاز س میهاچشم کار
 چه بود به سراغم آمده بود... موقعی حالت تهوع ب 
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ام صفر   یخان جان ُا بود، اطالعات پزشک   یام آ مثبت و گروه خون یگروه خون  دادمی م شی آزما دیبا
به جز   یا یگروه خون  چیاز ه یول  دهدی ها خون م گفت ُا به همه گروه  ی! مگفتیبود! معلممان چه م

چه گفت!؟  ربود!؟ کاش برعکسش باشد وگرنه... پرستا نی برعکس ا ای! ردیبگ تواندی مشابه خودش نم
 !  دانمی م شدمی و تنها م مردی !؟ نداشتم... نداشتم... خان جان مدیدار  یمال  ییگفت اگر توانا

 ام را فعال کرد! ییمانند پرستار حس شنوا غی ج یصدا

 ...رهی داره از هوش م نشیری آقا بگ-

 کرد. یر ی از سقوطم جلوگ دی حس شدند و آغوش ام  یب میچه شد که پاها دمیهم نفهم خودم

 زد:  میصدا هراسان

 پروا جان پروا؟ -

آوردم تا   ش ی به دست ها یتوانستم ظاهر محکمم را حفظ کنم، فشار  یهنوز م یول  دمشید ی م تار
 کند.  میرها

 کردم؟ بربم. یامضا م دی کجا رو با دیخوبم ام-

 .ستمیبا میپا یانم روکند و نتو میرها  دیترسیم

 گفتم نگران نباش من هستم.  یکنی م یزرد شده خانومم چرا خودخور  یل یپروا رنگت خ-

 را مخاطب قرار داد. دیام  پرستار

 .رمیو بگفشارشون امیب  نیاون اتاق منتظر باش یاحتماال فشارشون افتاده، تو-

 . دمیکش رونیب دیرا از حصار بازوان ام خودم

 .نی رفت ناهار نخوردم هم  یاهی لحظه چشمام س هیممنون من خوبم -

ختم قائله  یموقع را نداشتم، برا  یافتادن ب  مارستانی تخت ب یسرم و رو یکردم، حوصله لیبه سه  رو
 م؟ یبر دی کجا با لی: سه دم یپرس

 حرف راه افتادم. یباز کرد و ب  میدست راه را برا با
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 باال رفته بود آمد. یصحبت با پزشک خان جان به طبقه  یاکه بر لیسه پرونده  لیاز تکم بعد

   ل؟یشد سه  یچ-

 و مرتبش کرد.   دیبه شالم کش یاش دست یذات  یمهربان با 

  میبر دنیاجازه نم گهیفقط د شه،ی شروع م گهیدو ساعت د یکیخان جان هم  ز یال ید فهیرد یهمه چ -
 شام بخور الاقل!  میبر یبه همراه نداره، ناهار که نخورد یاز ی کنن االن ن یم  رشی باال همراه رو صبح پذ

 اشتهام ندارم.  نمش،یمونم تا صبح اجازه بدن بب  یم  ل،یبرم سه  رونیب مارستانیاز ب  تونمی من نم-

  یبخور   دیممکنه کارمون داشته باشن، غذا هم با میمارستانی تو محوطه ب نجایکه هم میرینم  رونی ب-
با من   شهی بق  یکن یدگی و به خان جان رس یروپا باش  دیتو با  میهم ندار کشهینم  لمیاشتها ندادم و م 

 !دیو ام

  یبه زحمت و کمک کس یبد بود که راض یل یخ نی... ایخوب بود که بودند و تنها نبودم ول  چقدر
 بودند. قهیها خودشان در مض چارهینبودم، آن ب 

در آغوش    یلحظه ا یبودمش و برا دهیخان جان بود، دلتنگش بودم انگار سال ها بود ند شیپ دلم
 شدم.  لیو سه دیقدم امهم  یمقاومت چیه یبودم اما ب قراری ب  دنشیکش

 . ارمیم  رمیگیمن غذا م نیپروا رو ببر تو ماش دی: امل یسه

 دو را! نیجان چانه زدن با ا یبه خوردن نداشتم و از طرف  یل یم رد،یغذا نگ میبرا شدی م کاش

 . نهییبراش فشارش پا ری بگ نمیریش ی وهیمآب هی لی : سهدیام

هم پشت فرمان نشست، او هم سخت در فکر بود و  دیرا باز کردم و نشستم، ام  نیعقب ماش در
 .شدیاندی که در ذهن من است م ییزهای به تمام چ دانستمیم

 . یشیاز بکش پروا آروم مدر کمی-

 واقعا آرامش زا بود!  دنیزدم، کاش دراز کش هیتک  یرا به پشت سرم

 من. شمیآروم نم دنیبا خواب-
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 ام شد.  رهی خ  یدو صندل ن یاش زد و از ب یکنار  یصندل ینشست و دستش را به پشت کج

خان   ذارمی مطمئن باش نم یکدوم به خان جان نخورد ول چیه  لیپروا نه گروه خون من نه خون سه-
 کنم. یزود پول رو جور م  یل یبشه خ  تیجان اذ

 قران دوزار بود!  کی! مگر شدی ! مطمئنم نمشد؟ی م جور

 د؟یام-

 د؟ یجان ام-

 دردناکه آره؟ یلیخ  زی الید دم یشن-

 فکر نکن. زایچ نیبه ا کنهی درد رو حس نم هوشهیخان جان ب  یآره ول -

مادرم   دادندی را نم  دارشید یبودمش و حاال هم اجازه  دهیکه از صبح ند یفکر نکنم! آن زن  شدیم
 بود!

 تکان دادم و چشم بستم. یسر 

 شبیرا پر کرد، چطور گرسنه نبودم از د نیغذا ماش یکه باز شد من هم چشم باز کردم، بو نی ماش در
 بود.   یاول صبح، معده ام خال یکه شام خوردم و آن چا 

 پراند و سمتم گرفت.  یآب آناناس را با ضربه ا یشه یدر ش دیام

 باال.  ادی بخور پروا فشارت ب نویاول ا-

ام را  هیکل  دیبا  خوردی ام به خان جان نم یراه داشتم، حاال که گروه خون  کیدستش گرفتم، فقط   از
برا خنداندن من  شهیهم دیکه ام یا یشوخ دم،یخریم هیخان جان کل  یو با پولش برا فروختمیم
 !شدیم  یداشت جد کردیم

 ی باز نشد ول میبود، اشتها نیبود، راه حلش هم نیهم 

 خودم نگه دارم. یماندم تا بتوانم خان جان را برا یسرپا م دیچسباندم، با میرا به لب ها  شهیش سر 
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 خرن؟ یرو از کجا م هیکل  لی: سهدم یپرس لیبه سه  رو

 دو چشم منتظِر جوابم را هدف گرفت. خندان،

 ! یخبر ندار  ی نمک یگوله-

خود من نگران خان جان   یدانستم به اندازه یبود! گرچه م ینگاهش کردم، االن وقت شوخ دلخور
 است.

انسان،  هیعضو زنده تو بدن   هیست ها!  هی! کلیبخر  یخوا یم  پسی انگار چ یپرس ی م یجور  هیآخه -
  وندیپ شهیو دنگ و فنگ داره تا معلوم شه م یو چکاب و سونوگراف  شیهزار تا آزما ستیکه ن  یالک

 یخدا چ  مینیصبر کن تا بب  یحرص بزن خوادی تو نم ،یبخر   یکی  یبر   ستیکه ن یانجام شه، تو بقال
 .شهیدرست م یهمه چ خوادیم

 شدم.   یدست به کار م دی! خودم باشدی درست م  یز یچ چه

را کلمه  تی و درمانش مطالب هزاران سا یمار یب نیام را دست گرفتم و تا خود صبح راجع به ا یگوش
  میهم پا به پا دیام هم تمام و خاموش شد، ام یبه کلمه خواندم، هوا روشن شده بود که شارژ گوش

 .دیو خواب گرم شد  شیصبح چشم ها یدم دم ها لیسه یبود ول داریب

 د؟یام-

 فرمان بلند کرد.  یرا از رو  سرش

 جانم؟ -

 خان جان؟   شیبرم پ   ذارنیبه نظرت االن م-

 رفت.  رهیسمت دستگ دستش

 . مینی بب میبر-

 . دیزد که با هراس از خواب پر  لیسه یبه شانه  یا ضربه

 .میانجام بد دی کار با یچ مین یبب می: پاشو صبح شده، بردیام
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 .میشد ادهیداد و پ یبا کف دو دستش صورتش را ماساژ  خوابالوده

  رشیباالخره خبر انتقال خان جان به بخش را دادند و من را به عنوان همراه پذ  یدو ساعت معطل با
 سمتش پرواز کردم.  یتاب ی کردند، با ب

شد و   خان جان تمام وجودم درد  ی دهیو صورت رنگ پر فیاندام نح دنیاتاق را که باز کردم از د در
  روزیاز د ختند،یفرو ر مینفس کم آوردم! اشک ها یکه از سوز و دردش لحظه ا  دیکش یر ی قلبم چنان ت

 رمغ تر شده بود... یجان آب شده بود! چقدر رنجور تر و ب تا امروز چطور گوشت تن خان 

 فشردم. میاش را در دست ها دهیهوش بود، دست چروک یرفتم، هنوز ب  کشینزد

شو چشماتو باز    داریب ترسم،ی م یخوابی م  یقربون چشمات برم نخواب خان جان وقت یخان جان اله -
 کنم.  یوحشت م  ایاز تموم دن شهیکن تو که چشمات بسته م

 .شدمی تا قوت قلب خان جان م  بودمی محکم م دی با دمش،یخم شدم و بوس   د،یلرز شیها پلک

 ؟ یشنو  یو مخان جان صدام -

 آمد. یه در م از ته چا شیصدا

 پروا؟ -

شود که هزار درد    یدرست م زینشده که همه چ یز یام که چ یتمارض کنم که قو توانستمی نم چرا
 ! فمی همه را حر ستین یباک  دیایب

 . ختندیدستش ر یرو میها اشک

 مادر؟! یکن  یم هیپروا گر-

 گذاشتم.  میچشم ها یرا رو دستش

دلم برات تنگ شده بود خان جان، آخه   زمیر  یم دنتیکنم اشک شوقه که از د ی نم  هینه خان جان گر-
 . نمتی نذاشتن بب شبید

 آورد.  شیهر چند کمرنگ به لب ها یو لبخند دیصورتم کش یرا نوازشگونه رو دستش
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 نیمنو و ا یدیروز ند هیکنه، مادر  ینم هیچند ساله گر گهیمن بزرگ شده د یکردم پروا یفکر م-
 ! یکن کاریچ یخوا یعمر رو م  هیحالته، 

آن هم خان جان من که در  زد؛ی م  ییعمر جدا کیشده بود و دم از  دیچه زود ناام دیکش ری ت قلبم
 گفت... یو فقط ذکر م شدی نم دیهم ناام  طیشرا  نیبدتر

کنم خان جان بهم   یرو جور م  هیمن پول کل م،ین یعمر همو نب هیکه  رم یخان جان خدا نکنه مگه من بم-
کنم فقط   ینم  هیگر گهیازم؟ به خاطر دو تا قطره اشکم! باشه د یشد دیشد ناام  یکه چ یداشت مانیا

 . ارهیبخواد بدست م یتو بدون که من همون پرواام که هر چ 

 پررنگ شد.  لبخندش

افته حاال   یراه مکارم   زیال یمنم حالم خوبه دکترهم که گفته با د ،یخان جان  یدونه  هیمادر تو  دونمیم-
  هیوصله و  هیری خ هیبه  مارستانیب   نیکه گفت خدا رو شکر انگار ا دمیخدا بزرگه، ام هیشدن کل  دایتا پ

 .رنی گینم ضاش یهم از مر یهزار 

مرد  نی... تو مهربان تردیام دیام  دی! امزندیفرو نر میرا محکم به دندان فشردم که دوباره اشک ها لبم
 !یهست  یخاک  یکره  یرو

که دارم و ندارم   مارستانیکجا بود! حسابدار ب هیریخان جان دروغ گفته بود! خ ال ی راحت کردن خ یبرا
 ...کردی حساب م هیبه ثان هیرا ثان  نهی هز د،یفهمی نم

 راحته. المونیخ  یک ی نیآره خان جان خداروشکر از ا-

 جان و رمقش را به سقف دوخت.  یب یها چشم

 شکر.   یاله-

 .آوردی خود نم   یبه رو یدرد دارد ول  دمیفهمیم

 ؟ یخان جان درد دار -

 .ادیش خوابم مکرد بهترم، فقط همه قینه مادر خوبم پرستار بخش اومد آرام بخش برام تزر-

 لبخند زدم.   شیرو به
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 .شتمیبخواب من پ فدات شم -

 نرنجم.  ییبود تا من از تنها دارینگار به زحمت بهم افتادند؛ ا یرو  شیها پلک

نگاهش کنم تا بلکه    ریقدر سخواستم آن یاش شدم، م  رهی کنار تختش نشستم و خ یصندل یرو
زودهنگام صورت   یو چروک ها ن یبه تعداد چ شترینداشت، هر چه ب دهیفا یام رفع شود! ول یدلتنگ

و  دنیی و بو دنیدر آغوش کش ییدلم هوا شتریو ب شتر یب  بردمی م یمادر چهل و هشت ساله ام پ
 .شدی م  دنشیبوس

نگاهم را از   لی م یچشم خان جانم بود، ب ریز یها  نیبه عمق چ  قمیام زنگ خورد، آه عم یگوش
و    رمیام دادم، ساحل بود، به کل فراموش کردم با او تماس بگ یگوش یصورتش گرفتم و به صفحه 

 سرکار بروم.  توانمی را نم  یمدت میبگو

 جانم ساحل؟ -

 

 دختر خوب!؟ ییسالم کجا-

 نکند.  داریرفتم تا مکالمه ام خان جان را ب  رونی شدم و از اتاق ب بلند

 امروز؟  امیتونم ب   یبگم نم  رمینبود که به ذهنم برسه که تماس بگ یجور  تمیببخش ساحل اصال موقع-

 شد.  یپر از نگران  شیصدا

 . یخاموش بود ای یدادی جواب نم  ایتماس گرفتم  یل یمامانت چطوره؟ خ -

 اصال.  ستیبگم؛ خوب ن  یچ یعنیمتوجه نشدم. خوبه   خوامیواقعا معذرت م-

 شده پروا؟  یچ ی نصفه جونم کرد یوا-

 افتن. یهاش دارن از کار م  هیبشه، کل وند یپ  دیشده با ز یالید-

 اد؟ یاز دستم برم یزود، کمک شهیفکرشو نکن خوب م رمی بم  یاله-

 اوم... -
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توانستم مشورت کنم نه با   یم د یانجام دهم نه با ام خواستمی که م یبه سرم زد، در مورد کار  یفکر 
 ها... هیکدام از همسا چینه ه لیسه

 . یکمکم کن یتونی م  یدر ارتباط یادی ز  یساحل من چند تا سوال دارم تو با پزشکا-

 بگو.  زمیجانم عز-

مامانم خوب  ت یهم وضع یرو ندارم از طرف  هیکل دی خر ی نهیکه من هز یدون  یراستش خب م -
بشه، من   دایپ طشیبا شرا هیتونم صبر کنم بلکه کل  یانجام بشه و نم وندیزود پ   دیو با  ستین
 اقدام کنم؟  هیفروش کل یبرا تونمی ازت بپرسم کجا م خواستمیم

 : دیپرس  متعجب

 ؟ یبخر  دیمگه نبا ؟یبفروش-

 سخت بود!  میبرا  انشی ب چقدر

 خودمو ساحل!  هیکل-

 را از گوشم فاصله دادم. یکه گوش دیکش یبلند نیه

 پروا؟  یکن  یم یشوخ -

  مکتی ن یانداختم و رو مارستانی الن خلوت ببه س یرا به گوشم چسباندم و نگاه یگوش  دوباره
 نشستم.

 ! یا گهینه! من نه وقتشو دارم که صبر کنم نه راه د-

 .یشد وونهیمرکز کارت دارم د ایپاشو ب-

 . هیبستر مارستانیمامانم تنهاست ب  امی تونم ب یمن که نم-

دختر خوب،  گهیشه د یکه اوک میدنبالش بر  دی! بایفروش ی با م یخر ی م هیکنار مادرت کل ینیخب بش -
 ؟ یخوایکه م یی اونجا میبر نجایا ا یخودت کنار مامانت ب  یرو بذار جا  یکی

 کجا؟ -
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 ناصرخسرو!-

 کار؟ ی ناصرخسرو چ-

 . نایبدن و ا یو فروش دارو و اعضا  دی خر گه،ید زاستیچ نی اونجا مخصوص هم-

از غصه خوردن  شد،ی که مشکلم حل نم گذاشتمی دست م یو دست رو نشستمی اگر م  گفتی م راست
 اش باشم. یبود که من دوم دهیکس به هدفش نرس چیه یدیو ناام

 .امیباشه ساحل االن م-

 منتظرم. -

 

  یکنار خان جان بماند، برا یرا گرفتم و از او خواستم چند ساعت دیام یرا قطع کردم و شماره   تماس
چند   یرد کردن مرخص یدروغ متوصل شدم و گفتم برا و مانعم نشود به اوردیسر از کارم در ن  کهنیا

 بود. دهی به محل کارم بروم، باور کرد آخر تا به حال از من دروغ نشن  دیروزه با

بود که خان جان زنده  نیآن قدر ها هم سخت نبود مهم ا هیکل کیبا  یبود، زندگ یقطع  ممیتصم
 بماند. 

مرد جوان در حال صحبت بود،   کی با  ابانیآن سمت خ  دم،یشدم ساحل را د ادهی که پ یتاکس از
 مزاحمشان شوم.  ستیحس کردم درست ن د،یایاش تمام و خودش سمتم ب تا مکالمه  ستادمیا

  گذراندم،یمرد مقابلش را از نظر م  یظاهر  اتیتمام خصوص  قهیبود در عرض چند دق نیاز ا شی پ اگر
  یبودم و دل و دماغش را نداشتم، گوش  شیاالن پر از تشو یول آمدی کار خوشم م نیبود از ا حمی تفر

 ام بالفاصله زنگ خورد، خود ساحل بود تماس را وصل کردم.  یاش را دست گرفت و گوش

 . نمتیب یساحل دارم م ابونمیخ  نوریا-

 . دیخند

 گذاشتم. روی جفتمون ن یجا شم،ی پ  ایب  عیسر یچه عال-
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 . امیممنون االن م-

  ییمانتوام گذاشتم و سمتشان رفتم، مرد خوش پوش و خوش قد و باالبزرگ  بی را داخل ج یگوش
کردم حال   یبود، سع  صینگاه هم قابل تشخ کیبه کنکاش نداشت و در   ازیها ن  نیا دنیبود و فهم 

 لبخند کمرنگ سالم کردم.  کی ظاهرم اثر نکند و موقر و با  یداغان درونم رو

 سالم.-

 به چشمش بود!  نکیزد ع  یاش را در آورد تا جوابم را بدهد! با ساحل که حرف م  یآفتاب نکیع

 بود، موذب شدم.  قی عم شیچشم ها نگاه

 .ری سالم خانوم محترم، روزتون بخ-

 !یچه رسم اوه

 . ریممنون روز شما هم بخ-

 دلبرانه و ملوس رو به مرد جوان کرد. یخوشحال دستش را دور کمرم تاب داد و با لحن  ساحل

 ست!دونه هیکردم،   یرو م فشیپژمان پروا دوستم که تعر-

دلم  گریها که د یطور  کیشد! از آن  یطور  کیمرد گفته بود! حالم  نیراجع به من چه به ا یعنی
 شمرده بود... شیرا برا میها یتمام بدبخت  دیطرف مقابلم نگاه کنم، شا یبه چشم ها خواستی نم

 : خوشوقتم.پژمان

 تکان دادم. یلبخند سر  یب

 کرد.  یهمان طور خندان پژمان را به من معرف  ساحل

 .رانیاومده ا التیتعط یکنه و برا  یم  یپروا پژمان تنها برادرمه، تو کانادا زندگ-

 چه وقت معارفه بود!  االن

 خوشوقتم. -
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 برادرش را باز کرد. یخارج   نیعقب ماش در

 .میکه به کارمون برس میبر-

 برادرش تعجب کردم! یاش تعجب کنم از همراه یال یخی که از ب نیاز ا شتریب

 . شمینه ساحل جان مزاحم آقا پژمان نم-

دردم   یرو شدی که م یهر اسم ا یمعذب و ناراحت شدم از دستش؛ چرا رازم را حرفم را مشکلم  چقدر
 برادرش گفته بود.  یگذاشت را برا

 چهره اش خندان نبود.  گرینگاهم کرد، د یهمدرد با

گذاشتم، رفتن دو تا دختر تنها به ناصر خسرو   انی برادرمو در جر  نیکارها مردونست برا هم نیپروا ا-
 . تیی اصال درست ن

و به اجبار و به خاطر خان جان عزت نفس و غرورم را   ختمی از درون فرو ر ینکردم ول یو گله ا اعتراض
 گرفتند.  یجلو جا ی ها ینشستم و ساحل و برادرش صندل  نیماش یلگدمال کردم و تو

اش را به چشم   ینه چندان بزرگ دود  نکیرا به حرکت انداخت و دوباره ع  ن یو با حوصله ماش نرم
 قاب زد.  شیها

 به من داشته باشد. یهتر ب  دیاش را خواباند تا د یصندل یکم  ساحل

  ای نیماش یدار  یکارت اشتباهه به خدا فکر کرد م،یحرف بزن میپروا پشت تلفن هنگ کردم نتونست -
که برا   میری م یکن  دایپ یخودت مشتر  هیاونجا که برا کل  برمت ی! عضو بدنته ها! االنم نمیفروشیخونه م

 .میکن  دایپ هیمامانت کل

 گرفتم. یم  دهیحضور پژمان را ناد  دیکردم؛ با ی! با کدام پول! خودخور شدیگرم بلند م یاز جا نفسش

 ندارم! یا گهیمن فکرامو کردم ساحل راه د-

سر راه حل آخر! بذار   یرفت یضرب و چکش هیمامانت نگذشته تو  زی الیروزم از د هیآخه دختر خوب -
  ییخدا ه،یکل  هیبا  یزندگ راحته  یو ناقص کن، فکر کردبعد خودت  میرو امتحان کن گهید یراه ها

 برات! افتهی م  یچه اتفاق یدونی م نهیبب  بیدونه آس هینکرده همون 



 صدا  یب  ادیفر

157 
 

 پژمان درآمد.  یصدا

و  پروا خانم هم حتما فکراشون  ،یمانع بش دیاموال خودش مختاره شما نبا یرو  یساحل جان، هر کس-
 رامه قابل احت یهر کس  میتنها راهشون بوده، تصم  که گرفتند یمیکردن و تصم 

 رو روش زمان گذاشته و بهش فکر کرده. یمدت چون

 طرز فکرش شوکه شدم!  از

 زد: پژمان! شیمعترض صدا ساحل

 نوع تفکر پژمان را هم نداشتم!   لی و تحل  هیتجز ینداشتم، حوصله   حتینص یحوصله 

بود که با هم سر باز کرده و   یروزها و مشکالت   نیا ریتمام ذهنم درگ  یزل زدم ول رونی به ب شهیش از
موقعش  یب که با مرگ  یبکوبند و نابودم کنند؛ آن از جناب زندگان نمیشبه به زم کیقصد داشتند 

تمام قد در مقابل مشکالتم   دیمن با یخان جان که کمرم را شکست، ول یمار یاز ب نیآواره مان کرد و ا
 شوم. کس یها ب یمفت نیبه ا دادمیو اجازه نم  ستادمیایم

 

 یز یدانستم پژمان به دنبال چه چ  یو نم میشدی ناصرخسرو از مقابل مغازه ها رد م یم یقد ابانی خ در
 کیسختم بود که داشتم از  دم،ی را در مشتم سفت چسب  فمیکرده است، بند ک  زیچشم ت یچه کس ای

کردم تا   کی خودم را به پژمان نزد  یفرستادم و کم  یگرفتم و در دلم به ساحل لعنت یکمک م بهیمرد غر
 متوجهم شود. 

 ... دیاوم ببخش-

 نافذش را از روبرو گرفت.  نگاه

 بله؟ -

 کنم؟   کاری چ دیبا قایکه االن دق دیکن  مییراهنما شهیم  یول دونمیبه زحمتتون انداختم م-

 به روبرو کرد. یو سخت با ابرو اشاره ا یجد



 صدا  یب  ادیفر

158 
 

 ؟ ین یب یاون آقا رو م-

 نظر پژمان چشم چرخواندم.مورد  یدنبال آقا به

 . نجایشلوغه ا  یلیکدوم؟ خ-

 گرده؟ی م یهمون که با نگاهش داره دنبال مشتر -

رهگذرها سرک    نیمدام ب دمینفر را د کیمنظورش نشدم و دوباره چشم چرخواندم،  متوجه
 . دیکشیم

 ه؟ یمشک  رهنیاون اقا جوونه پ -

 کرد.  دییتکان سر تا با

اومده  یچ  یبرا  یکه ک فهمنیطرفشون م یهادارو از چشم یای قاچاقچ یهمه نجایهوم، خودشه، ا-
 ناصرخسرو! 

 م؟یا هیکه دنبال کل شنیما متوجه م یاالن از چشما یعن ی: دم یاز شدت تعجب پرس  یفکر  چیه یب

 رد.زود جمعش ک یاش هوا رفت ولخنده  کی شل کبارهیاز من شد، به  شتریاو ب  یچشم ها تعجب

دارند و   یر یگ هیکه  شنیصورت ها متوجه م  یو نگران صال یاست یاز رو نهینه دختر خوب! منظورم ا-
 معلوم الحال اومدند.  ابونیخ نیکه به ا  ابندی نا یدارو هیدنبال 

 . دمیخجالت کش یدر کنجکاو  لمیو تعج یو منظورش شدم و از خنگ  انیمتوجه جر تازه

 . میمحکم سمت آن مرد راه افتاد، من و ساحل هم دنبالش روان شد یقدم ها با

  عیمن به گردش درآمد و سر ی هاچشم  یمرد نگاهش رو امدهی ن رونی حرف از دهان پژمان ب هنوز
 ؟ یی: دنبال دارود یپرس

 زد و رو به مرد کرد. یجواب دادن به او، به پژمان نگاه کردم، با آرامش پلک یجا به

 ؟ یکمکمون کن  یتونی بشه، م هیکل وند یزود پ  دیبا میدار یز ی الید ضی دارو نه مر-
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 را خاراند. شی کنار ابرو یاش تتوانگشت اشاره  با

 جوون؟ ای رهی مرد؟ پ ایزنه -

 داره!  ی: مگه فرقپژمان

 زد.  یپوزخند

 !یدار  اریهه! اخت-

 : پنجاه سالشه زنه.پژمان

 را خاراند.   شیتتو یرو  دوباره

 . دیایدنبالم ب-

 .میراه افتاد و دنبالش روان شد جلو

 پژمان را که جلوتر از ما بود صدا زدم.  آهسته

 آقاپژمان؟ -

 قدم بلندتر خودم را همقدمش کردم. کیپا کند کرد، با   یول برنگشت 

 ن؟ یراجع به منم باهاش صحبت کن  شهیم-

 چون و چرا رو به مرد کرد. یب

 آقا؟ -

 جونم مهندس؟ -

 ها چجوره؟  متیق-

 ! یداشته باش یو دار مال ری گ هخوری بهت نم -

 رو ندونسته معامله کنم. متیق شهینم  لیدل-
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 . دیچ یکوچه پ داخل

 .گمیم متمیق-

 .م یبنبست شد کیتنگ و بار یو ما هم به دنبالش وارد کوچه   دیچیقدم نرفته دوباره پ  چند

بارم بود که به   نیهمراهم بودند، اول لی سه ای دیکاش ام افتاد،ی کم کم داشت به جانم م اضطراب
 اما خان جان مهم بود و بس... شدمی کجا کشانده م دانمیبه نم  بهی غر کیدنبال 

تو   اروی ترسم،ی من م میریم میو آهسته و ترسان نق زد: پژمان کجا دار دیپژمان را کش یبازو ساحل
 دنبالش!  میخودمون راه افتاد  یبا پا هیتا کل  شی ش سهیکار کل 

 شد!  یکه شاک دیمرد شن یبود ول نییپا شیصدا تون

 خداحافظ.  دیبرگرد د یترسی! اگه ممیستیدزد ن میا هیکل ی! ما فروشنده برمتونی به زور که نم یآبج -

 به ساحل کرد. یز یاخم ر پژمان

 . ستین ینه آقا مشکل -

کوچک و دوباره سه تک زنگ به اف اف خانه زد   یسه تک زنگ به اف اف و سه ضربه به در آهنگ مرد
 باز شد.  یک یت ی و بالفاصله در با صدا

 گذاشت.  اطیپا به ح  خودش

 ! ااهللی-

 به ما کرد.  رو

 . دییبفرما-

ال و  چ اطی من ترس و اضطراب را در وجودم کشتم و پا به ح یبود ول یهنوز هم پر از نگران ساحل
کردم و   یکوچک را ط  اطیبا فاصله از پژمان ح  یقرمز رنگ گذاشتم و کم یفرش شده از آجرهاسنگ

  یخانه  اززد گذاشتم!  یاش حالم را به هم م یکهنگ یکه بو یا یمیبعد از ورود مرد و او پا به اتاق قد
 .تر و محقرتر هم وجود داشت!.. یمیما قد
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مرد حدودا چهل ساله هم  کیزن جوان و  کینشسته و  یفلز  یز یپشت م یو الغر   انسالیم یمرد
 قرار داشتند. زی م یدرب و داغان رو برو یها یصندل یرو

گذاشته و چقدر   یی جا  نیپا به چن ستیبار نیپژمان متوجه شدم که او هم اول یصورت جمع شده  از
 منزجر است. 

 آورده بود کرد. نجا یکه ما را به ا یصحبتش را قطع و رو به مرد جوان  ،یز یورودمان مرد ِ پشت م با

 خوان؟ یم یچ-

 .هیکل-

 بفروشن؟  ایبخرن -

 دانم چه شد خودم دهان باز کردم:  ینم

 هر دو! -

 نکرد.  یتعجب 

 تخت کنار اتاق اشاره کرد. به

 . دینیبش-

 

 .مینبود و نشست فیکث ادیانداختم، ز یتخت نظر  یموکت سبز رنگ رو  به

 به دختر جوان کرد. رو

 ؟ یرو بفروش تهیکل یخوای م یبرا چ -

صوت ممکن    نی! با آهسته تردیکشی سمت ما انداخت، طفلک خجالت م ی نگاه یرچشمی ز دختر
 جواب داد:

 شما؟   یبرا کنهی م یچه فرق-
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 ! دانمی من تلخ حسش کردم نم  ایمرد تلخ بود  پوزخند

 بزنم!  ای به نفرتم از دن  خونکیس  هی خوامی فکر کن م-

کنم   یرو راض  شیپول جور کنم شاک دیبه اجبار و خسته جواب داد: بابام زندانه تصادف کرده با دختر
 بده.  تی تا رضا

 ...میبود  فیرد کیهر دو در  دیدانم... شا یکباب شد! بدبخت تر از من بود؟! نم شیبرا دلم

 : ی پرس یحس چیه  ینشان نداد و سخت و ب یواکنش  مرد

 له؟یتکم ت یمدارک پزشک -

 پوشه را دست مرد داد: بله. دختر

 ؟یفرم رو پر کرد-

 پوشه. یبله گذاشتم ال-

 کارت جور شه زنگ بزنم. گهید یهفته  کی تیکنم، ممکنه فردا ممکنم ه یباشه برو خبرت م-

 نزایم شدی م نشی آرام و سنگ ی برداشت، از گام ها یرا سمت خروج  شیتشکر بلند شد و قدم ها با
 زد.  نیرا تخم شیدردها

 کرد.  گریانداخت و رو به مرد د یکه رفت مرد پرونده را داخل ساک دختر

 ت کامله؟پرونده-

 آره کامله. -

 کنم.  یباشه بده دو سه روزه خبرت م -

  خونکیس یخوای : نم د یرو به مرد پرس  یبا تلخند پرغم ز یم یشد و موقع گذاشتن پرونده اش رو بلند
 ! یبه نفرتت بزن

 بگو! یول  لهیتکم تمیظرف-
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 هفته وقت دارم. هیسقف برا زن و بچه هام فقط  هیو خواسته برا رهن م عذرم خونهصاحب -

 لوس شده بودند.  میهاچشم روزیجمع شد، از د میهادر چشم اشک

 من را صدا زد. سییمرد رفت و مرد ر  یک  دمینفهم

 مدم. را لمس کرد که به خود آ  میبازو ساحل

 پروا پاشو برو نوبت ماست. -

 دادم تا خونسرد جلوه کنم. رونیب  قیرا عم نفسم

 . مینشست یآن دو صندل  ینزدم و هر دو رو یشدم، پژمان هم بلند شد حرف بلند

 .د یچرخ مانی حس رو  یمرد ب یقهوه ا نگاه

 د؟ یخریکدومتون م دیفروشیکدومتون م-

 بفروشم هم بخرم.  خوامیجواب دادم: هم م دیبگو یز یپژمان چ نکهیاز ا قبل

  ازیشده! ادامه دادم: مادرم ن  لیتکم  تشینگاهم کرد تا ادامه دهم! البد دروغ گفته بود که ظرف  منتطر
 برا خودم رو بفروشم. خوامیم  نیندارم برا هم دیداره و من پول خر هیبه کل

 مادرت چند سالشه؟  -

 پنجاه؟ -

هاشون سالم تره،   هیترند و کل یمرد باشه. مردها قو ه یبهتره کل رهین پمرد داره، چو ی هیبه کل ازین-
 پرونده مادرتو بده. 

 . اوردمیپرونده ن-

 ه؟ یچ  شیگروه خون-

 . دیپرسیحرفم تمام شود و پست سر هم سوال م دادی نم  مجال

 ُا مثبت.-
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 ه؟ یخودت چ یصد و پنجاه آخرشه، گروه خون هیدارم براش، عجله ا سیک هی-

 ! ونیلی! صد و پنجاه مدیت کشصو  مغزم

 آ.-

جور کنم، اما قول  شویتو نوبت تا مشتر ین یبش دیسخته! با تمیگروه خون یدختر   یول  یخوبه که جوون-
 آقا منتظر بمونه. نیا دمینم

 به پژمان نگاه کردم و به حرف آمد.   یدیناام با

 بود؟  یچ  یدختر  نیگفت  نکهیمنطورتون از ا-

 دایپ  یکیتونم بدم بهتون چون ممکنه   ینم  متی ارزونتره. ق جهی تره پس درنت فی ش ضع  هیدختره کل-
 ! تیبده، تازه پورسانت ما هم ه یشه پولدار باشه صد بده ممکنه ناچار و ندار باشه س

 !ی: وادم ینال

 فشارش داد. یتسل  یشانه ام نشست و برا  یپژمان رو دست

 . میکنی خبرتون م-

 در اشاره کرد.  به

تا خودمون  دیسرگردون باش  نیکه امروز سرگردون بود ییهمون جا یفردا، اومد میستین  نجایا-
 !دایجد دنیم ری گ م،یکن داتونیپ

بروم اما...  رونیخانه ب  نیاز ا  یدست خال خواستمیمن نم  یتکان داد و بلند شد ول یسر  پژمان
 . میزد رونیپژمان با دست راه را نشانم داد و ناچار بلند شدم و از خانه ب 

 نجوا کرد:  یدستش را دور کمرم تاب داد و با همدرد ساحل

 .شهیدرست م -

بفروشه بهمون صد و پنجاه   خوادیکه م یا هیکل  یول مو ی تومن بخرن کل ی! گفت ممکنه سیچجور -
 !ونهیلیم
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 بشکنم و ظاهرم را حفظ کردم.  خواستمی نم

 کنم. یم  یفکر  هی نیکرد میممنون که همراه الیخ یب-

به   یحس کردم در زدن حرفش مردد است ول د،یرا به عفب هل داد و لبش را جو شیموها پژمان
 زبان آمد: 

! نرخ  فروشنیصد و پنجاه م خرنی م یس نجایا د،یکن رونیرو از سرتون ب  هیپروا خانوم فکر فروش کل-
 و شگردشونه! یدارن پولداره و ناچاره بازارگرم 

 ؟ یچ  یعنی: دمی پرس شانیو پر دیناام

بده از سرتون   تونه یشه که صد و پنجاه تومن پول بابت کل دایپ یا یممکنه مشتر  نکهیفکر ا یعنی-
 .دارنیبرم یصد پول دالل  یباال نایا د،یکن رونیب

بود و من  بهی غر کیاو  یبگذار ول  میپا یراه جلو کی یز ی قدر ت نیبپرسم تو که ا خواستیم دلم
 بشکنم.   شیجلو نی از ا شیب خواستمی نم

 

 شدم.  ادهیپ  مارستانی درب ب یجلو

 من افتاده بود!  یپا یجلو ای دن ی!؟ چرا تمام سنگ هاکردی به ذهنم خطور نم  یگر یراه د چرا

نداشتن درد  بایکردم عروسک ز یفکر م یزمان  کی بود!  ینداشتن چه درد کشنده ا ییبه جا راه
 نداشته باشد دردتر است...   ری درخت انج  خانه اطیح  ستیعروسک مهم ن دمی بعدتر د یاست... کم

درد  ندازدیپا ب یهم سن خودش را کند و او پا رو یزن  یروزمره  یمادرت کارها دمیشدم، د  بزرگتر
 ... ستیبدتر

  یلیکرد؛ مادرت شب ها از پا درد ناله کند خ  یم ریی تغ  شتریب  دمیشدم عقا یچقدر بزرگتر م  هر 
 !؟  میهم داشت ن یسخت تر از ا تر است... درد بدتر ودردناک 

 ... میداشت 
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مادرت قفل شود و صاحب کارش   یپاها ی! وقتمیهم دار هان یدرد تلخ تر از ا م؛یدار دمیشدم د  بزرگتر
مدام پول  ین یبب یخودش را هم انجام دهد، وقت یتواند کارها  ینم ین یبب  یعذرش را بخواهد! وقت 

  یکه به هزار  یتو در آخر وق شودی و هر روز کم تر و کم تر از روز قبل م  شمردیرا م  شیروز مبادا یها
 آخر خط بود!  گرید نجای... این یاش را مواج کند و بب ییایدر یهااشک چشم رسد،ی آخرش م

نبود که   ی... درد ها تمام شدن یکنم ول یکنم دردها را دانه به دانه درمان م یم  دایخودم گفتم کار پ با
 د... نبود که نبو

 مدرسه بازماندن... از

 کار امن گشتن... کی دنبال

 بودن و مرد شدن... دختر

 و کار و کار... کار

 و حسرت و آه... حسرت

 !  دنیو نرس دنیدو 

 ... دمیشدم، سخت شدم، سنگ شدم، بر خسته

 آنجا هم ته خط نبود!  کردمی م اشتباه

  گریرد ته خط است، من شکست خوردم دبا مرگ فاصله دا یکه مادرم چند قدم یپشت در اتاق نجایا
 نمانده ... یراه

 ! چطور جور کنم از کجا! ونیلی و پنجاه م صد

شده اش را    دیناام یها یپشت در اتاق خان جان نشستم، دل نگاه کردن در آب  مکتین  یرو درمانده
 دل کنده بود از مِن دوردانه اش... فم،یمن ضع  دانستینداشتم... بار بسته بود، م

جک   میزانو  یخم شدم و آرنجم را رو نیصورتم گذاشتم و سمت زم  یرا رو میدست ها  یحال خراب با
 کردم. 
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  ن؟یرام د؟ی انداختم که شرمنده ام نشود!؟ ام یخواستم! به که رو م  یکردم! از که کمک م یکار م چه
 ... لیسه ال؟یدان

 ! کردی ام مچاله شده بود و درد م نهیدر س قلبم

 ماند؟ یاز صد و پنجاه کم شود چه قدر م  ونیمل یس

 !کندی گفت عجله دارد و صبر نم  سیی آن هم دو سه روزه! مرد ر  کردم؛ی جور م  د یبا گرید ستیب  صدو 

 پروا؟ -

حساب و کتاب  نیو با شتاب سر بلند کردم، چند ساعت بود پشت در نشسته بودم و تمر دهیترس
 !  کردمیم

 بله؟ -

 زد.  یهوار م  شی را سبزها نینشست، نگرانم بود، ا  کنارم

 ؟یاومد یک  ؟ینشست جان یچرا ا-

 ماساژ دادم. می دردناکم را با کف دست ها یزدم و چشم ها  هیتک مکتین یپشت به

 ... خان جان خوابه؟ ستیوقت ن یل یخ-

 م؟یکارتون کن میجمع کن   الرویوسا می. شب برزشهیالیوقت د خوادی آره، پروا خان جان شبا همراه نم-

اش مسخره  ی باز کردن زخم دروغ مصلحت ینگاهش کردم هنوز از دستش دلخور بودم و حوصله رهیخ
 را نداشتم.

 ! دیام یبس کن  شهیم-

 کرد.  کیگذاشت و صورتش را به صورتم نزد مکتین یدستش را پشت سرم رو کالفه

داره پروا، بذار مشکل خونمون حل شه تا   یهم حد  ی! لجباز ینیبی نم وت ی بس کنم؟ وضع ویچ-
اتاق تو و   هی ل ی. خونه اجاره کردم دو تا اتاق داره من و سهخان جان  یبرا می کن  کاری چ دیبا میبدون

 .هیراه چاره چ مینی فکرمون آزاد باشه بب دیفعال خوبه. با ،یک یخان جانم اون 



 صدا  یب  ادیفر

168 
 

 زدم. یصب ع یخنده ا تک

تا   میبانک بزن  میبر میتونی! فقط مدیام ونهیل یصد و پنجاه م هیراه چاره! کدوم راه کدوم چاره؟ کل -
 هزار تا راه رو رفتم و به بنبست خوردم.  شبی! از دنی مشکلمون حل شه هم

 در اتاق را باز کردم و داخل اتاق رفتم. شیها ددادنیها و ام هیشدم و قبل از توج  بلند

 

 تخت دراز بود.  یجان و پر رو یزدم تا خان جان نرنجد، ب میهالبخند به لب  نقاب

 ؟ یکه گفت خواب دی ام ؟یدار یخان جان ب-

به دلش نشست و با محبت تر گونه ام را   دم،یرا بوس  اشی شانیپ یطوالن  ینشستم و آرام ول کنارش
 . دیبوس

 باهات حرف زد؟  دیشدم مادر، ام داریتازه ب -

 ؟ یراجع به چ-

 بهتره.  میجا به جا بش  میوقت ندار یلی خ دیرو جمع کن  هیمادر اسباب اثاث-

 .دمیکش یعصب یپوف

 کنم.  دایجا پ هی تونم  یخودم م  میباش لی و سه دیسربار ام خوامی خان جان من نم -

 کرد.  ینی ریش اخم

 !دیکن  یعقد م  یبه زود  نینامزد دیمادر! تو و ام هیسربار چ-

  میو آسمان برا نیبکوبم، از زم واریسرم را به د خواستی خدا حواصم به دروغمان نبود! دلم م یوا
 .دیباریم

 جواب دادم:   نیو همان ح اورمیخان جان ب  یبرا یا وهیرفتم تا آب م خچال یشدم و سر  بلند
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و عقد فکر   یخونه به نامزد دیدبعدم من تا حال شما خوب نشه و برنگر میهنوز که عقد نکرد-
 .کنمی نم

 شدم!  ری گ نیکرده که من زم  یچه گناه دیدورت بگردم! ام هیچه حرف نیا-

 .کمپوت به دست کنارش نشستم و اخمالود مشغول باز کردن درش شدم  یقوط

 .نی شیسرپا م ینگو خان جان! زود  ینجور یا-

 بماند. میخندان برا ریتصو  نیا شهیبه دلم نشست، کاش هم یرمغ بود ول  یاش گرچه ب  خنده

 ! ادهی نازش ز کمی ستیباهاش گفتم پروا لجباز ن یکنی لج م یدار  گهیم-

 کنم و لوس و دلبرانه نق زدم: عه خان جان من کجام نازنازوعه! تشیاذ می ها یبا تلخ امدین دلم

را از   شیآمد چشم ها یوگرنه بدم نم که خان جان حضور داشت  فیداخل آمد، ح دیباز شد و ام در
 کرد!  یهم م یچقل چیکاسه درآورم! گند زده بود ه

 .با خنده رو به خان جان کرد  عیکردم که سر یسمتش خال  یرا با چشم غره ا حرصم

 ازم! رهیگیداره زهرچشم م نی خان جان بب نیبب -

 گرد شد! میها چشم

 !دیام-

 شانه ام گذاشت و چشمک زد. یو دستش را رو  دیخند

 د؟ یجان ام-

خان   یهم شده بود جلو ای ح یعشق خان جان را نجوم! ب یتا خرخره  دمیرا به هم ساب میها دندان
 !ترکاندی م یجان چه الو

 ام را تکان دادم تا دستش را بردارد و برداشت و آن سمت خان جان لب تخت نشست. شانه
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مچم را گرفت و رو به  دیردم تا در دهان خان جان بگذارم که امدرآو یرا از داخل قوط  یگالب ی تکه
 ! مگه نه خان جان؟ خورهی نم یز یگفت: خان جان باهات قهره از دستت چ طنتی خان جان کرد و با ش 

 . دیخندی شدم که م رهی به خان جان خ  رانیح

 خان جان؟ گهیم یچ دیام-

 کرد.  دیبه ام رو

 نکن بچمو.  تیاذ-

 به خودش گرفت!   یدلخور  ی افهیق دیام

 !میکن یکه قبول کنه اسباب کش یتا وقت د یبابا خان جان قرار شد باهاش قهر بمون یا-

 و حرص زدم:  دمیکش رونیدستم را از مشتش ب مچ

 نه!؟ میفهم یو نم کال حرف هم  دیام-

 ! هیفازت چ فهممی نه واال نم-

 !یفهم یغر زدم: خوبم م  آهسته

 فهمم!   یکنم نفهمم آقا نم یهم مثل خودم آهسته زمزمه کرد: من اعتراف م او

 را در کاسه چرخواندم! میچشم ها مردمک

 ! یفهم  یرو م  یکی  نیخداروشکر ا-

 به خان جان کرد.  رو

 دعوا شروع کنه ها! خوادیم  یخان جان اول زندگ-

 یو زرنگ  دیام الیخی ل بکه باعث شد به ک دیخندی خان جان هر دو باهم م یها و چشم ها لب
 . ردیبگ  یشتر یخان جان عمق ب یکردم تا خنده  یشوم و به خنده افتادم و شوخ  شیها

 من و شما تفرقه بندازه!   نیکنما بخواد ب  یخان جان پوستشو م -
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 از اشک شد!  زیاش لبر یآب یگو دو

 . دیدست ام یرا رو گرشیدست من گذاشت و دست د یدستش را رو کی

  د،یو فقط بخند دیکن یعاشق دیلحظه غم خوردن رو نداره کنار هم باش هیارزش   ای دن د،یو بدونقدر هم-
 قشنگه... یل یخ  یزندگ د، یکن  یرو کم کنه تو نظرتون، زندگ  ی ارزش زندگ یز یحسرت چ  دینذار

 . دیقرار دادو دست خودش را پس کش دیدستم را در دست ام آرام

را در مشتش فشرد و انگار قلبم را فشرد که تمام   میلرزان بود، انگشت ها شی بلند کردم، سبزها سر
 ... یاز احساسمان، از عشقمان ول م؛یزدن داشت یوجودم منقبض شد، چشم در چشم هزار حرف برا

تلخ   و گزنده یایدن  هیشب  ییای... حق نداشتم که بترسم و نخواهم پا به دناالن من بود تیوضع نیا
 االنم بگذارم!؟

 . دمیو دستم را پس کش دمینگاه دزد آرام

 پروا فقط بخنده!  یکنم برا  یهاش مجبور م یرو با تمام بد ای راحت خان جان دن التونی: خ دیام

 !خواستمی را نم نیباشم... من ا یجان بکند تا من راض   خواستیم

وادار نکرده بودند و   یخنده ا چیبه ه را ای دن جهینت چیه ی ب  ییبودم که چه جان کن ها دهیچشم د به
 بارزش خان جان... یبود و درد و غم! نمونه  ی سهمشان رنج و سخت

 قشنگ است! گفتیرا م  یزندگ یکجا قایدانستم خان جان دق ینم 

 

هم عادت نکرده   شیبردند و انگار قلبم را از جا کندند، من به همان پادردها زی الید یجان را برا خان
  گر یو ضعفش د دنیدرد کش طورنیافتادن و ا مارستانیتخت ب   یخرابش بود، رو شهیبودم و حالم هم

 ...میمرگ بود برا

 توانستمی خودم هم نم یآنقدر دردمند بودم که حت دم، یخان جان دراز کش  یخال یتخت جا یرو
 را بفهمم، انگار از تمام درد و غم ها اشباح شده بودم.   زانشیم
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 پروا؟ -

 را بغل کردم.  م یحرف زانو ها یشدم و نشستم و ب زی خ مین

 بردنش؟ -

 لب تخت نشست.   کنارم

 .میبمون  ذارنی کنن نم  زیرو تم نحایملحفه رو عوض کنن و ا انی االن پرسنل م میهوم، پاشو بر-

 . دادمی و بروز نم  ساختمیو م سوختمی نبودم، لوس هم نبودم، ناز هم نداشتم، در خودم م لجباز

و سوار   میزد  رونیب  مارستانیرفتم و به کل از بخش و ب رونی شدم و شانه به شانه اش از اتاق ب بلند
 شدم.  نشیماش

 زد.  استارت

 م؟ یبمون شهینم-

 !میمون یم یتو بخوا-

 باورم سخت بود.  نیتراف به ابود، چقدر اع نی بهتر دیام

 . دمیرا به دندان گز لبم

 .یدی نخواب شبمید ییروپا روز یتو هم از د مینه بر-

 .دیصورتم را کاو  ینگران  با

 !شمینگرانت م یحد آروم نیتا ا  یچرا وقت-

 چسباندم. شهیرا به ش سرم

 ! بادمجون بم آفت نداره!یا وونهیبس که د-

 منو.  نیبب -
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 جدا نکردم.  شهیسرم را از ش یه یتک یگردنم را چرخواندم و نگاهش کردم ول یکم عیمط

 آروم نباش پروا. -

 آهسته پلک زدم.  یول  دمیفهمی را خوب م منظورش

 کنم؟  کاری چ-

 آروم نباش!  یجور نی ا ینداره ول بیحرف بزن باهام، تلخ باش ع-

 شدم. رهی خ  رونی به ب شهیش از

 خونه.  میرمورده ب  یب  تی نگران دیخوبم ام-

کردن راه حل   دایپ یرا به حرکت انداخت، چشم بستم و باز برا نیو ماش   دمیرا شن  دنشیآه کش یصدا
 ! دادی قد نم ییمشکلم فکر کردم، عقلم به جا

 متوقف شد.  نیماش

 ؟ یپروا جان خواب-

داد و  یرفتم، صدا   نییبرداشتم و در را باز کردم و پا شهیسرم را از ش یه یتک م،یبود دهیخانه رس  به
 شوم.   اریما بود باعث شد هش یکه انگار از خانه  یفی ضع ادیفر

 هومنه؟ یصدا دیام-

 جواب داد: آره بدو.   عیکرد و سر زی ت گوش

پرده را که پس  ،م یشد اطیو وارد ح دیرا قفل کرد و پشت سرم دو نی در ماش  دم،یدر خانه دو سمت
پخش و   یپر شده بود از کارتن ها اطی گرد شد، ح میچشم ها اطیح یآشفته  تی وضع دنیز دزدم ا

  یجون رو  یبجا شده بودند، گل نظم و جا یدور حوض هم ب  یپال و ظرف و ظروف شکسته، تخت ها
جون سر  یو گل دادیرا ماساژ م شی اتاق ساجده نشسته بود و فرشته خانم شانه ها یورود یپله 

 ناخلف سرخود. یپسره کنمی حرومت م ورم ی: شدیکشی م ادیهومن فر
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کردم   رهیمامان! گناه کب  یکرد  میو هوار زد: روان دیخودش کوب  یشانیمحکم به پ یدو ضربه  هومن
 مگه! 

 جون را انتخاب کردم.  یسمت هومن رفت و من مانده بودم کدام سمت بروم و در آخر گل  دیام

 جون از کوره در رفت.  یگل

دق  یر ی سر پ ییاز تنها یزن همسن مادرت رو گرفت  وهیب هی ،ی! اتفاقا ثوابم کردینکرد رهیگناه کب -
 نکنه!

 نه!  ا ی دهیشک کردم که درست شن  میگوش ها به

  یجون نگران بود لب زدم: چ یسر گل  یهم ندادم و با حرکت سر از ساجده که بچه به بغل باال سالم
 شده؟

 تاسف سر تکان داد و به هومن اشاره کرد.  با

 ندهد.   یدهان هومن را گرفته بود که جواب مادرش را با درشت  ی به زور جلو دیام انگار

 که هر لحظه ممکن بود سکته کند. جون نشستم، رنگش انقدر سرخ شده بود یگل یپا مقابل

 جون؟   یگل نیخوب -

 . دیآغوشم کش در

 و آبرومون!   یزد به زندگ شیپروا جان؟! هومن آت یا یچه خوب-

به   خت،ی ر ینوازش دادم، مثل ابر بهار اشک م  یرا برا تسل شی آمدم و بازوها رونیاز آغوشش ب  آرام
 .شست و مستاصل کنارش ن شانیهق هق افتاد و فرشته خانم پر

و   یزن  یزجه م یبرگه دار  هی اصال! دو ساعته سر  هی چ  انیجر  نیبذار حرف بزنه بب  یآروم باش گل-
 حرف بزنه.  یدیمجال نم

 : دینال شیهق زدن ها انیم

 ! ارتشیبزنه! زن گرفته سندش هست! مجال بدم بره برداره ب یچه حرف گهید-
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 ! یهومن زن گرفته باشد! آن هم پنهان  شدی نم  باورم

و هومن   دیام یتخت نشسته بودند ول یرو الیو دان  لیچشم چرخواندم، سه  اطیشدم و در ح بلند
 نبودند. 

 راه افتادم. سمتشان

 و هومن کجا رفتن؟ دیام-

 !دندیکش  یدو ناراحت پوف هر

 رو برد تو اتاقش ارومش کنه.  وونهی: هومِن دالیدان

 چطوره؟: خان جان ل یسه

 .زی الیخوبه بردنش برا د-

 :  دمیاشاره کردم و پرس  دیاتاق ام به

 زده هومن؟ یچه گند-

 !ده یکرده تازه گندش در اومده مادرش فهم غهی زن چهل ساله رو ص  هیدو ساله  ی: روان ل یسه

 نشستم. کنارشان

 !شهیباورم نم-

 : باورت بشه سندش موجوده!الیدان

 سخت بود!  میرا گاز گرفتم، قبولش برا لبم

 کرد!  یز یتمسخرآم یخنده   لیسه

 پسر همسن هومن داره! هیجون بفهمه طرف  یکه گل میدار  یجنگ دوم رو وقت-

 واکنش نشان داد و با دستش دهانم را گرفت!  عیسر لیکه سه دمیکش  نیبلند ه قدرآن
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 کنه!  یبفهمه سکته م یگل ار یدرن  یتابلوباز  شیه-

 را پس زدم. دستش

 کارو کرده آخه!  نیحواسم هست! چرا ا ی م کردخفه   لیعه سه-

 

فرق دارنا    یلیخ  یول  ست،یدو حالت خارج ن نیطرف خرش کرده! از ا ایخر شده   ایالبد  دونمیچه م-
پول وانت    خورهیبه دردمون م یتو اسباب کش   مشیببند لهیتو طو مشیببر دیاگه خر شده باشه که با 

 اگه خر...   یول میدینم

 نگاهش کردم. یچپ چپ

 !یوسط جنجال جفنگ بگ  یتونی چطور م لیسه-

 خنده جواب داد: انیم

 داره! هیخر کرده چون انگار طرف ما  ادیاحتمال ز گمیخره! م هیجفنگ چ-

 کنارش بلند شدم.  از

 چه خبره!  نمیبرم بب-

 مانتوام را گرفت و مانع حرکتم شد. ی گوشه

و اشاره علت خر    مایبا ا دیبا یمردونه باشه تو بر  میبدخ یسئله کرمک هام دی شا  نمیبب نیکجا! بش -
 و باز کنن برا هم!شدن و خر کردن 

 دار بود! خنده  انشیحالت ب نی کرد و هم ی م یشوخ یجد  یلیخ

جواب   دیزدم، ام یرفتم، در بسته بود، با پشت دستم تقه ا دینکردم و به اتاق ام  یاعتراضش توجه  به
 داد:

 جانم؟ -
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 را باز کردم.  در

 اجازه هست؟ -

سوخت!    شی از حالت نشستنش دلم برا ن؛یزم  یرو واریلب طاقچه نشسته بود و هومن کنار د دیام
ا رو  داده و سرش ر هیتک  شیزانوها یرا از آرنج رو شیرا سمت شکمش تا کرده و دست ها   شیپاها

 داده بود. هیتک واریبه باال به د

 نشستم. شیروبرو  یکم یبا فاصله   

 هومن؟-

 جواب دادن سر تکان داد. یجا به

 راجع به توعه! گنیکه م ییزایچ شهی! باورم نم وونهید یکرد کاری چ-

 

 همان حالت جواب داد: باور کن.  به

 . دمیکوب شیدر دستم را به بازو یگوش

هم سن  گنیکه م هیزنه ک نیا ؟یکرد یآدم بنال چه غلط نی! ع نمای افسرده ها رو برندار بب پی ریت-
 !شیبچه همسن تو داره و دو ساله گرفت  هیمامانته 

 . دیبار  یمات و کدرش م یاز چشم ها یجدا کرد، خستگ واریرا از د  سرش

بوده و زود بچه دار  ! چهل سالشه، پسرشم همسن منه چون زود ازدواج کرده ستیهمسن مامانم ن -
 شده.

و دو سالته  ستی! تو بیگیم یقدر راحت دار  نیرو که ا یینایهضم کنه ا تونهی هومن مغزم نم  یوا-
 !یکه کرد  هیچه کار نیهنوز ا یاالن! تو بچه ا یمرد یدراورد  شیر  یقد چنار شد یش فکر کردهمه

 کوره در رفت و سمتم خم شد! از

 حرف نزن! یدونی نم یچی ه یوقت-
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به زور آب قند آروم نگهش   اطیکنه تو ح  ی: بگو که بدونم! مامانت داره سکته مدمیصورتش غر در
 داشتن!

 کرد! یرو م نجاشیفکر ا  خوامیگفتم زن م ی اون وقتا که بهش م-

 ! دادی م ری ش  یدهنت بو-

 پروا.   منگال و عقب افتاده ها فکر نکن نیع شه،یطالب زن نم  دهیم  ریش یکه دهنش بو یکس-

 ! دیو صوت کشان در گوشم فرو رفت و به مغزم رس  میکه از دهانش درآمد مستق یحرف 

پر از غصه و  شیجک کرده بود و چشم ها شینگاه کردم، آرنجش را به زانوها دیو به ام برگشتم
 تاسف بود. 

 !؟ی لب زدم: چ اری اخت یهدف و ب   یسرم را سمت هومن چرخواندم و ب  دوباره

نکن! فکر کن هومن خره و آبرو سرش   رمیو درگخودت  رونی نست پروا پاشو برو بمردو ییحرفا هی-
کرده، اصال برو فکر کن هومن  غهیهجده سال بزرگتر از خودش رو ص  ی وهی زن ب هیرفته  شدهی نم

 هوس بازه، پاشو برو. 

 توانستم بلند شوم، *"  ینم میها دهیبودم و به خاطر شوک شن دهیچسب نیزم به

 سالت بود تحمل...  ستیهومن تو فقط ب -

 آمد! یمردانه به من نم یکنم آخر دختر بودم و حرف ها لیجمله ام را تکم نتوانستم

 و جذاب بود.   بایمقابلم بلند شد، چقدر هم ز از

 شدم.   رهیاش خ دهیورز کلیپشت سر به قامت بلند و ه از

 جش فرو کرد.موا یموها ی را ال بال  شیها دست

داره خوشگله!  نیپول داره خونه داره ماش  دمیبعدش د یبود ول  ازمیپروا! اولش برا رفع ن  یست یمرد ن-
کرد!   یم دایبرام بهتر از مرسده برام پ   ریگفتم زن بگ ی اومدم به مامانم م یکردم م   یمثال ولش م

  فیکرده و تمام اموالش توق یپروا! مادر من باورش نشده پدر من کالهبردار   نهیما ا یزندگ   تیواقع
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دارم که ازدواج  ازیبرام ن  ریکه بهش گفتم زن بگ ی! روز م یندار یچیه گهیشده و االن تو زندانه و ما د
  ی جمع نکن  یگفت تا خونه و زندگ یکالم م کیدادم؟! فقط  ریچرا گ نهیحرف دلم بب  یکنم نشست پا

اول که   ی... کو پروا!؟ کو پول؟ کو کار؟ کو خونه؟ من همون روزایبدبخت کن  ذارمیرو نم یر دخت چیه
اگه مرسده رو طالق بدم   دمینشستم دودوتا چهارتا کردم د  یخوردم ول یچه گوه دمیفهم  دیتبم خواب 

دخمه  هی یلباس و اجاره  کهی حلقه و چهارتا ت هی دنیحداقل ده سال جون بکنم دوزار پول برا خر دیبا
دارم راحتم کنار اومدم با همه   یبزنه! االن زندگ   باال نیدرارم تا بلکه مامان به خودش بجنبه برام است

رو بدبخت   یدختر  چیه گهیام من راحتم من د ینکنه من راض ونیو ش هی ! برو بهش بگو گریچ
چشمش که  ریز  زیر  یبدبختم کرده... بهش بگو من کنار اومدم، با چروکا کیش  یل یمرسده خ کنمی نم
  یو با موها دشهیسف  یکه برا پنهون کردن تارها شهرنگ کرد  یهنوز، با موها  فتادهی چشم من ن ریز
و دوستاش  ش یعروسک ببرتم پ  نی ع نکهیداره! من کنار اومدم با ا یمن تضاد نکبت یدست مشک  کی

دوستام و    شی اونو ببرم پ تونمیمن نم کهن یهمسن پسرشه، کنار اومدم با ا به خودش بباله شوهرش
 ...ایوقته کنار اومدم تو هم کنار ب  یل یبگو من خ  بهشکالس بذارم که زنم دوبرابرم سن داره... 

 

علت کارش    ریزد، آن قدر تحت تاث  رونی از اتاق ب عیافتاده بود چنگ زد و سر  نی زم یکتش ک رو به
 زد. میصدا دیام کهن یبه همان حال ماندم تا ا یقیقرار گرفته بودم که دقا

 پروا؟ -

 شد. دهیاراده نگاهم باال کش  یب

 جان؟ -

 زانو نشست.  یزد و کنارم رو یکمرنگ  لبخند

 ؟ یخوب -

 رفت؟ -

 س رفته. دقه ستیب-

 !شهیکرده با خودش! باورم نم کاری چ-
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 را پشت گوشم زد. میموها

 

 

جا  هیش رو هم   هیو کل مهر رهیگی بوده طالق م  یاش ی. همسر اول مرسده ادم عستیباورش سخت ن-
 از دستش نده آخه نقطه مقابل شوهر اولشه...  دهی االنم هومن رو سفت و سخت چسب  ره،یگیم

از   پسی چ هی دنیمردونه مثل خر ازیکردن منبع رفع ن  دایکه پ ییایزد و ادامه داد: تو دن  یپوزخند
ازدواج داده و از هر نظر   شنهادیپ  هیپسر سالم دهینه... پوف! مرسده هم د خواستهیهومن زن م  هیبقال
 کرده.  نشیتام

 

 شده بود! ازشین ی دامادسرخانه  هومن

از   هجده سال بزرگتر یبوده، آن هم به زن از یکه سرچشمه اش ن یگرد مانده بود به عالقه ا میها چشم
 همسنش!   یبچه  کیخودش با 

پسرش است! با هومن چه کرده بود که جرات کرد   یزن اعجوبه بود! فکر نکرده بود که هومن جا نیا
آن زن شود، در   یه یمهر یبرود و داماد سرخانه    مادرش یو افاده ها سیها و ف یر ی با تمام سخت گ

 ها را عار نداند! نید و اغرورش ببند یو چشم رو  ندیهمسر سابقش بنش ییاهدا نیماش

 ؟یدیبهش حق م  دیام-

به  ایوارده  یبه گل رادیدونم ا ینم...گهیداره د یتیظرف  هی یکرد پروا، هر کس یانصاف یب  شهینم-
 هومن!  ایمرسده 

 شدم.  تلخ

کرد زن   یش لب تر مبچه  نکهیپول داشت، به محض ا ی! اگه گلدیام بامونهیاز ج رادیدونم! ا یمن م-
  یمرسده، داغون بود ول شیرو برد پ  ازش ین  یپول یگرفت. هومن از ب یو تنبک دست م رهیدا خوامیم

 ... هی خال باشیپا پس بکشه چون ج خواستی نم
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صبح زود   ی! برو استراحت کن خسته اانی جر نیداره ا ادیپاشو پروا دنبال مقصر نگرد که مضنون ز-
 . مارستانیب میبر دیبا

آورد باز هم   یهم که م لیمشکل بود! هزار دل نیمضنون ا یو ندار  یپول  یجز ب یز ی! چه چمضنون
 که پول حالل تمام مشکالت است...  شدی م  نیاش ا جهینت

 زدم. رون ی ب دیاز اتاق ام یر یشدم و با شب بخ  بلند

 بودند، سمتشان رفتم. یکار  زیبود و پسرها در حال تم ختهیبه هم ر یل یخ  اطیح

 کرده؟  ینجور یرو ا انجیا یک-

 خانم اشاره کرد.  یگل  یبه اتاق ها لیسه

 !یهومن روان -

 !هیهمه کارتون برا چ  نیا-

 گذاشت و جوابم را داد:  شیو صاف در جا  دیسر تخت را گرفت و کش الیدان

 . یجمع کنن برا اسباب کش الشونویمن آوردم که خانوما وسا-

 ظروف شکسته اشاره کرد. به

 !دیآقا زحمت ترکوندنشو کش ش،ی هم برا ساجده زبون بسته بود که جمع کرده بود برا اسباب کش نایا-

 شده بود هومن... وانهیپاک د دم،یکش یپر حرص  پوف

 گرفتم.  لی را از دست سه جارو

 حاال! ی: دست و پاتو نبر ل یسه

 مواظبم.-

 جمع کردند.   اطیح یتون ها را گوشهرا جارو زدم و پسرها تمام کار  اطیح
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 .دادی اش در خانه آزارم م یخال  یخان جان بود و جا  شیپ مارستانیدلم در ب  برد،ی نم خوابم

  ایو خانه مح اطی ح نیدر ا یبساط خنده و شاد شهینکنم با وجود تمام مشکالتمان هم یانصاف  یب
 خفه شدن شده بود. نیع دنیو نفس کش بودند  دهیبود و حاال... انگار گرد غم به خشت خشتش پاش

زل  دیرقصی آب م انیکه م یماه کامل ریحوض بود نشستم و به تصو یکه روبرو یتخت وسط یرو
نداشتم، همان چند تا هم آنقدر گنگ   یادیشد، از پدرم خاطرات ز دهیزدم، ذهنم به سال ها قبل کش

باشم و به   دهید شی که هزار سال پ یبودند که شک داشتم اصال خاطره باشند! مثل توهم مثل خواب 
که   یصحنه از محبت پدرم وقت کی صحنه در ذهنم حک بود  کیشک داشتم اما  تی در واقع جودشو

 ...خواندی خودم را ماه شب چهارده مخواست و او  یچهار ساله بودم و دلم گرفتن ماه از حوض را م

نه حال خان جان  شدی نه خودش فنا م کرد،ی عمل نم  فی بود و ضع  شتریتحملش ب یاگر کم دیشا آه،
  یطور ب  نی تا ماه شب چهارده اش ا دیکش  یرا به دوش م  یطور بود! به هر حال مرد بود بار زندگ نیا

وجود حس   امها امشب کمبود پدر را با تمبار مشکالت کمر خم نکند، بعد از سال ری قرار و درمانده ز
 کردم.  یم

 ماه افتاد. سر بلند کردم.  ریکنار تصو دیبلند ام قامت

 ؟ یدینخواب-

 تخت جا گرفت.  یرا دور زد و کنارم رو  تخت

 ؟یچورت زدم، تو چ هیچرا -

 باال انداختم.  سر

 نه.-

 ؟ یکن یهنوز به هومن فکر م -

 کردم.   یفکر نم یز ینه به چ-

 کرد! خمیبه لب توب   لبخند

 !یستین  یخوب  یدروغگو-
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ازم نداشته باشد،   یتوقع یساعت ها نگاهش کنم ول خواست یرا هدف گرفتم، دلم م شیها چشم
خانه که   ن یفکر کنم، در ا شیجز حضور و چشم ها یز ی نخواهد که همراهش شوم نخواهد که به چ

 دم،یدیرا تنها پناهم م دیبود ام مارستانیتخت ب یه بودند و خان جان روخود شد  یزندگ رانیهمه ح
 نداشتنش وحشتناک بود.  یشد!؟ داشتنش ترس داشت ول  ی... اگر نبود چه ممیشده بود برا  نگپرر

 . 《خوامتی نم 》پروا بگو -

 خوردم و نگاه ماتم حرکت گرفت.  یا کهی

 ؟ یچ-

 تا باور کنم. خوامتی بگو نم  یاالن که غرق-

 .دیهم ترس دیشا دیلرز قلبم

 ! ایآورد ریوقت گ -

 سخته گفتنش؟ -

 ؟ یچ-

 ! یو منکر احساست بش یتو چشمام غرق بش کهنیا-

توانستم نگاه بدزدم، سرش   یهر دو چشمم را محسور کرده بود که نم یبراق و روشنش جور  یسبزها
 تر آورد.  کیرا نزد

 بگو پروا.-

به   ازیاالن که شکننده ام از هر چه منطق و عقل است خلع صالحم و فقط ن دیفهم یداده بود و نم  ریگ
 بودنش دارم. 

 بگم؟  یدوست دار -

 ! یتونیاگه م  یآره دوست دارم بگ - 

 خنده افتادم.  به
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 . دمید یتو رو اون شکل قایاالن دق دیام شهیهم گهیم یباحال  زیچ هیخان جان -

 زد.  یخنده ام لبخند پررنگ از

 ؟ یچه شکل -

به دم  شونیک یآدما انقدر بلدن که چهل تا روباه تو شکمشون راه برن دم  یبعض گفتیخان جان م-
 ! یاون آدمه ا قایخوره! االن تو دق  ینم یکیاون 

خنده   شه،یضعف رفت، مثل هم شی خنده ها یو دلم برا  دیرا رو به آسمان گرفت و با لذت خند  سرش
 بود... یهست یصحنه  نیباتری ز شیها

 !یفکرو کرد نیچرا ا-

 که نتونه از جاش بلند شه.  یکن ی آدمو ضربه فن  یکِ  ،یبپرس   یچ یکِ  ،یبگ یچ  یکِ  یدون یچون م-

 آورد.  ش یصورتم پ یمتر ی صورتش را تا چند سانت   طنتی ش با

 ! یشد یچجور ضربه فن یبگ قیدق شهیم-

 خنده به عقب هلش دادم. با

 بود.   یفقط تلخ نمانیبود که ب  یتنگ شده بود، چند وقت مانیها یشوخ  یبرا دلم

 !یشی بگم پررو م شهینه نم-

 ام کرد!  وانهیرا کج کرد *"و دلبرانه د  سرش

 ها!  یفارس لمیف یهمه نی ع یدست و پا نزن آخرش مال خودم  یو کار ندارم ولاولش -

 ندان چشمک زد. که خ دمیرا عقب کش سرم

 فکرم متمرکز شود.  گذاشتی خان جان نم  تیوضع  ینترسم ول خواستیم دلم

 بود.  دیدور انگشتم را لمس کردم، نشان ام نی ساده و تک نگ یحلقه
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  یگردن همه ینکنم... نحس دایبرا خوب شدنش پ  یراه ترسمی روز خان جان نباشه، م هی ترسمی م-
 ... دیام  زدههیمنو از همه بدتر انگار عدد شانسم س کنه،ی خونه رو گرفته داره خفشون م نیا یاعضا

 دستتو بده؟-

 ؟ ی: چ دمیپرس  متعجب

نوشت   نیدر آورد کف دستم به الت بشیک از ج   یچپم را گرفت و مشتم را باز کرد و با خودکار  دست
13 . 

  یاتفاق  چیس، رو ه هم عاشقونه  زده یس یکه حت  ین یبیخم بشه سمت سه م کمی  کیپروا اگه   نشیبب -
 .شهیم داینذار، راه حلش پ  یاسم بدشانس

 در کف دستم درست کرده بود نگاه کردم... زدهی که با عدد س یقلب به

...  یام از خان جان بود ول یهم به خاطر دور  دیبود، شا ییاز تنها دیبودم! شا یب یحال عج  کی امشب
 .خواستمی م  یو ترس یشان یپر چ یه یرا امشب ب دیام

خان جان نرم   وندیبعد از عمل پ  دیکرد که غرقشان شوم... شا یم قمیهنوز هم تشو شیها چشم
  یکف دستم که اصال نحس نبود فکر م  زدهیکردم و به عدد س یرا خاک م می ها یو سخت شدمیم

 کردم... 

  ری! تقصمیوا دادن ها نیا نه به م یها یشده بودم! نه به آن همه سرسخت وانهی کنارش بلند شدم، د از
 بلد بود! یرسم افسونگر  دیام یهامن نبود چشم

 .دیام ر یشب بخ -

 باشه.  شمونی ماه نشده خان جان پ   کی دمیفکر نکن قول م یچ یبه ه  زمی برو عز-

 قوت قلبم شد و لبخند زدم.  حرفش

هنوز کسل بودم، با   نی هم یصبح خوابم برده بود و برا ی شدم، دم دم ها داریب  لمیزنگ موبا یصدا با
 ام نگاه کردم و خوابالود جواب دادم. یگوش ی ناشناس رو یبارم به شماره  مهین یچشم ها

 بله؟ -



 صدا  یب  ادیفر

186 
 

 اول صبح بود.  یته حلق میصدا

 پروا خانوم؟ -

 صاف شود.  میکردم تا صدا یشدم، سرفه ا زی خ  میرخت خواب ن در

 ؟ دییبله خودم هستم، بفرما-

 !نیباش  مارستانیکردم ب یفکر م ن؟یخواب بود کهن یمثل ا دیپژمانم برادر ساحل، ببخش-

 نشستم. میشتاب در جا با

 مگه ساعت چنده؟ -

 !ازدهی-

 بلند شدم.   عیرا کنار زدم و سر پتو

 خواب موندم.  یوا-

 .دینداره هول نکن  یاشکال-

 حواصم به شخص پشت خط جمع شد؛ پژمان بود! از تماسش متعجب شدم!  تازه

 شما؟  نیبودم که خواب موندم. خوب  داریب  روقتیتا د شبید-

 متشکرم، احوال مادر چطوره؟ -

 رفتم.  رونی اتاق را باز کردم و ب در

 خوبه ممنون. -

 را باز کردم.  دیاتاق ام در

 ن؟ یببر شی از پ  یکار  نیتونست-
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  امدهیاش گل کرده و دلش ن یهم نبود، حتما طبق معمول عشقوالنه باز  لیدر اتاقش نبود، سه دیام
 کند!  دارمیبود ب

 .دم یپر حرص کش یپوف

 پروا خانوم؟ -

 پژمان پشت خط بود! اوه

 ن؟ ی گفت یز یبا شما نبودم، چ دیبله ببخش-

 ن؟ ی انجام بد یمادر بزرگوارتون کار  یبرا نی تونست دمیپرس-

 

 !شهیحاصل نم  یا جهیکنم نت  یفکر م ینه راستش هر چ -

 . مینیرو بب  گهیهمد  نیبشنو نیمشکلتون، اگه دوست دار یکردم برا دایپ یراه هیمن -

 کرد که ذوق زده و هول جواب دادم. ممیتقد یرا دو دست  ایدن انگار

 معلومه که دوست دارم.-

 ن؟ یکه ندار یمشکل زمان ن،یاونجا باش  ک یکنم، ساعت  یم جی آدرس رو براتون مس-

 نه خوبه. -

 . نمتونیبی پس م یاوک-

 راه حلش چه بود! یعنیرا قطع کردم،   تماس

مطب   یک یرستوران در نزد کیامد آدرس   امکیو به اتاق رفتم، پ  دمیبه صورتم پاش  یحوض آب لب
 دانستم کجاست.   یدکتر بود، م  یاقا

کند و خودش به  دارمیبود ب امدهی را گرفتم و بله! حدسم درست بود و دلش ن  دیام ی شماره
 روم.  یم مارستانی کار دارم و عصر به ب  یگفتم کم شیرفته بود، برا  مارستانیب
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پولم را داخلش   فیو ک  یکوچکم را برداشتم و گوش یرا تن زدم و کوله می لباس ها یدوار یام با
 زدم. رونی انداختم و از خانه ب

به  یگر ی مناسب! حدس د متی با ق هیهم کل دیکرده بود! شا دایاهدا کند پ هی را که کل  یشخص  ینعی
 .کردی ذهنم خطور نم 

به رستوران  کیراس ساعت  یدو ساعت زمان برد ول  کیسر شهر تا آن سر شهر رفتن نزد نیا از
 . دمیرس

از مرتب بودنم  یمانتوام را مرتب کردم و وقت  یو سرشانه ها دمیبه شالم کش یبه لب دست  لبخند
  دایهل دادم و داخل رستوران پا گذاشتم، حال خوبم از پ م یموها یام را رو یدود نکیمطمئن شدم، ع

  مشناختم که حس کرد یکامل خان جان بود، پژمان را در نگاه اول طور  یبهبود  یبرا یشدن راه
 حساب کرد. شی رو شودیم

اش مشغول صحبت بود. با   ینشسته بود و با گوش یز ی رستوران پشت م یهاچرخواندم در انت  چشم
لبخند به لب به   افت،ی انیمکالمه اش هم پا دنمیآهسته سمتش راه افتادم و همزمان با رس یقدم ها

 احترامم بلند شد. 

 را جواب دادم. لبخندش

 سالم.-

 . دییسالم، بفرما -

 مقابلش نشستم و بعد از من نشست.  یصندل یرو

 ن؟ یخوب هست-

 کرد!   یتا مغزم نفوذ م میچشم ها قینگاهش از طر روزید مثل

 ممنون، ساحل جان خوبه؟-

 خبر نداره که باهاتون قرار دارم. -
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  ییدخالت کنه، حس کردم دوتا ماتمیتو تصم یکه ادامه داد: دوست ندارم کس دیباال پر میابرو یتا
 بهتره.  میریبگ  میو تصم میصحبت کن

 گفتم: بله درسته! یتکان دادم و الک  یسر   یمفهوم جمالتش را درک نکردم ول  نکهیا با

 ن؟ یدار ل یم یناهار چ-

 ممنون من تازه صبحانه خوردم. -

 شد. دهیبه لبخند رو به باال کش  لبش

 !داستیاز رنگ و روتون پ-

 شی کرد! امروز هم که از لوازم آرا یرنگ عوض م  عیسر یلیبود و خ  دیستم سفشدم، پو معذب
 استفاده نکرده بودم. 

 غذا سفارش داد. خودش

 

واقعا نگران مادرم    ن،یزودتر بگ شهیمشتاقم راه حلتون رو بشنوم م یلیآقا پژمان من خ دیببخش-
 هستم. 

 اوم...  ستم،یرفتن ن هیمن هم اهل حاش کنم،ی بله درکتون م-

  میشگردش در چشم ها ای در هم قالب کرد و طبق عادت   زیم  یرا رو  شیکرد، دست ها یکوتاه مکث
 شد.   رهیخ

 یاز اعضا یکی یبهتره بگم زنده موندن مادرت برات مهمه که خواست ایتو انقدر کمک به مادرت -
 . یبدنت رو بفروش 

 !ستیش چمنظور  دمیفهم  یتا صبور باشم. نم دمی را داخل دهانم کش  لبم

 ندارم.  یاصرار  چیه یقبول نکن   یتون یم یقبول کن  یتون   یدارم برات م شنهادیپ هینشد! من  یول-

 ؟ ی: چدم یاراده پرس یو ب  آرام
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 ! شمی رو متقبل م  وندیو پ مارستانیدر ازاش تمام مخارج ب خوامیعضو از بدنت رو م هیمن هم -

... چه شد و آب دهانم تلخ تلخ خیکه مو به تنم س خواهمیعضو از بدنت را م  ک یراحت گفت  قدرآن
 ! دست؟ پا؟ چشم؟خواستی از بدنم را م یعضو

 دانستم رنگ صورتم به ماست پاتک زده!  یبدست نگرفته هم م نهیآ

 سمتم گرفت.  یپر کرد و خشک و جد زیآب وسط م یرا از بطر  وانیل

 ! یدیبخور چرا ترس-

گفت چرا   ی! تازه مخواهمی عضو بدنت را م گفتیبخرد م یخواست گوشت از قصاب ی انگار م مردک
 ! یدیترس

 .زدم  یخارج شدم، اگر دهانم تلخ نبود دستش را پس م هیشوک اول از

 . دمیرا گرفتم و دو جرعه نوش وانیل

 ؟یبهتر -

 قفل کردم.  زیم یرو وانیرا دور ل میها دست

 ن؟یادامه بد شهیخوبم، م-

نازاست،  یول میدارم که عاشقانه دوستش دارم هشت ساله که ازدواج کرد یاوهوم، من همسر -
جواب نداده... همسرم به شدت افسرده شده و ازم خواسته که از  یول  میراه ها رو رفت یهمه

رو    کار نی تونم ا ینم  دایم به شاما... خب با تمام عالقه م،یقبول کن یرو به فرزند یبچه ا رخوارگاهیش
 نیتونم از وجود خودم صاحب فرزند بشم، دوم ا یو م ستمین ماریکه من ب نیا  یک ی لیکنم! به چند دل

فرزندم   یل یکه اگر بنا به هر دل  نی سوم ا ه،یدشوار یلیمردم رو قبول کردن کار خ یبچه  تیکه مسئول
 خودم باشم نه پدر و مادر اون بچه! یراه رو کج رفت شرمنده 

 کنم؟ کاری چ دی: خب من بادمیشده پرس  جی! گدیگو یها را چرا به من م نیا دمیفهم ینم

 برام! اریبچه ب -
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 کل رستوران را برداشت! میصدا  رتیو رک گفت که از شدت ح  حی قدر صر ان

 ارم؟ ی ب یچ-

 اش گذاشت.  ین یب  یرا رو دستش

 !  شیه-

  یما نشسته بودند متوجه صدا زیم یک یکه در نزد ییآن ها د،یرستوران چرخ  یها  یمشتر  نیب نگاهم
 بلندم شده بودند.

 گذرد. ی شدم تا بفهمم چه در سرش م  شیچشم ها  خی دهانم را فرو خوردم و مثل خودش م آب

 سمتم خم شد. ز یم یرو

من  میو بعد از بچه دار شدن از هم جدا بش یبا من ازدواج کن یبود که به طور پنهان  نیا شنهادمیپ-
 ت. تنت، بچه  ی! در واقع پاره خوامیمهم تنت رو م یاز عضوها یکی

ازدواجش به کما نرفتم   شنهادیاز پ  یداد نداشتم ول یموجود واه  کیکه به  یتن یبه ان پاره  یحس
 بود!  یلیخ

 د؟ی کن  یم یشوخ نیدار-

 کرد. یز یر اخم

م عواقبش رو در  و تما   دیو مفصل فکر کن  دیبر  دیتون یم  ستی در کار ن یاجبار  ی ام ول یمن کامال جد-
 . دیریرو بگ  یقطع میکامل تصم  یو با اگاه دیرینظر بگ 

 خب... خب... -

 !  دیاز ذهنم پر میبگو خواستمیم چه

 . دمیآخرش را سر کش یآب را برداشتم و تا قطره  وانیل

کردم حرف ها و  دایشد و من فرصت پ زیم یرو دنیغذا ها را آورد و مشغول چ شخدمتیپ
 درخواست پژمان را در ذهنم هضم کنم! 
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از پرورشگاه   دیو بعد بچه را ببرد و به زنش بگو  اورمیبچه ب  شیاش شوم تا برا یزن موقت  خواستیم
 گرفته.

 بود!  دیکه داد واکنش ام یاخطار  نیشدم و تازه مغزم به کار افتاد و اول رفهمی ش کامال

 خان جان... یتاده از کار اف یها  هیاخطار کل نیدوم

 یخودش را هم نخواه یکه پدرش را نخواه یکردم! بچه که مهم نبود! به نظرم بچه ا یچه کار م  دیبا
 از مادر شدن نداشتم!  یتصور  چیخواست! اصال ه

 ...دیام اما

چرا  ی... اما خان جان... واشدیشد! داغون م ی نقاش میو مهربانش مقابل چشم ها بایز یها چشم
 توانستم ذهنم را مرتب کنم.  یبود اصال نم  شانیطور پر نیافکارم ا

 و پژمان هر دو نگاهم کردند، به لکنت افتادم.   شخدمتیبلند شدم، پ  یصندل  یهوا از رو یب

 م... من... برم... -

 را فوت کردم تا ارام شوم و بتوانم کلمات را درست ادا کنم.  نفسم

 برم با اجازتون. دیمن با-

 رونی! از رستوران بدیدانم ککش هم گز یم دیمانعم شود گرچه انقدر خونسرد بود که بع ستادمینا
 زدم.

اما  شد،ی اش کنم، کاش از ذهنم پاک م یکالبدشکاف  خواستی آزاردهنده بود و دلم نم شنهادشیپ
تخت    یاردهنده، خان جان روآز ای آرامبخش  با،یز ای بد، زشت  ایزد خوب  ی م ادیدر درون فر یکی
  قام چه؟ همان اتفا ندهیبا آ ی ارزد؟ باز  یبچه چند ناموت م کیمنتظر معجزه است...  مارستانیب

چند  دیبا دل ام ی... باز شدیخواست چه؟ مرگ روح و روانم م  یکه دلم شکافتن کالبدش را نم ییها
   د؟یارز یم

 بودنش...   دیارز یم ا یخان جان دستم بود؛ به دن  متیق یکدام را نداشتم ول چیه متیق
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  ابانی داشتم کنار خ  ازی! االن نینه فقط گاه دیباریم  یعاد گرید یمثل انسان ها میچشم ها کاش
دانستم تهش به   یخودم هم م یکه نگرفته بودم ول یسخت میتصم یکنم؛ برا هیگر  یها یو ها نمیبنش
دلم  اممرگ زودهنگ یبود که داشتم برا نیا یاعالم موافقت نکردنم فقط برا نیو ا شدی ختم م میتسل

 کردم.  یم یعزادار 

 .دمیکش رونی را ب یام زنگ خورد، کوله ام را دست گرفتم و گوش یگوش

 ! ستیدل و روح من ن بی کم از آس ین یبب یکبر  میتصم نیکه تو از ا یبیآس دیام یوا یا 

 جانم؟ -

 سالم عشقم.-

 لبم آمد. یرو یزشت تلخند

 سالم.-

 نگران شد.  لحنش

 پروا؟  یخوب -

 . دمیصدا کش  یب یآه

 ؟ یآره، تو خوب -

 خوبم. -

 را خواستم. میها ی اراده عذر تمام بد یب

 . دیببخش ام -

 ببخشم؟! ویچ-
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  دهیبر  ایمعرفت شد! ببخش که تمام احساست خرج من از دن یکه تمام محبتت حرام من ب  ببخش
... پروا را با  رمی عشق تو را بگ ینابود  میتصم خواهمیشد! ببخش که مجبورم بد باشم! ببخش که م

 خودت ببخش...  یبه خوب شی ها یتمام بد

 

 پروا؟ حالت خوبه؟ -

 

 آره خوبم.-

 ببخشم؟   ویچ-

 به خاطر خان جان.  یافتاد  یاز کار و زندگ  گهید یتو زحمت افتاد-

 خوبه؟  یدونم چرا نگرانت شدم پروا! همه چ یخان جان مادر منم هست، نم  وونه ید هیچه حرف نیا-

 آره خوبه.-

 ؟یکارت رو انجام داد-

 ! دهمی م  یندادم ول انجام

 .مارستانیب  امی آره دارم م-

 باشه مواظب خودت باش... -

 تو هم...-

 یدود نکی کرد پشت گوشم جمعشان کردم و ع یرا در هوا پخش م میرا قطع کردم، باد موها  تماس
خوب   ی دود نکیرا همان ع  ایدن نیزدم، ا میچشم ها یو رو دمیکش نییپا  میموها یام را از رو

 ...یو دود کی شناخته بود؛ تار
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 میرا تا دار مانیقدر داشته ها ندی گو یساده دلتنگم کرده بود... راست م یمکالمه  کی چقدر
و تازه دلم با چنگ و دندان نگاه داشتنش را  دادمی را از دست م  دیمن داشتم ام م؛یدانی نم
 ! اما...  خواستیم

بود تعجب کردم!  دهیتخت خان جان خواب یکه رو یگر یشخص د دنیاتاق را باز کردم و از د در
نه اتاق را درست آمده  دمیدر د ی با چک کردن عدد رو  یفکر کردم اتاق را اشتباه آمده ام ول  یالحظه 

 ام!

 دیام یو همراهش در اتاق را بستم و شماره  ماریاز ب یسرسر  یبا عذرخواه عیسر  دلشوره افتادم و به
 را گرفتم.

 که وصل شد مجال جواب دادن ندادم. تماس

 س که! گهید ضیمر هیخان جان کجاست؟ اومدم تو اتاقش  دیالو ام-

 . ینیب یسمت چپ ما رو م  ایدست راست رو تا آخر سالن ب رونیب  اینگران نباش از بخش ب-

 که آدرسش را داده بود رساندم. ییدوان دوان خودم را به جا بایرا قطع کردم و تقر  تماس

 !یبودند! وا ژهیو  یپشت در اتاق مراقبت ها ل یو سه دیام

بلند شدند،   مکتین  یرا وادار به حرکت کردم، هر دو از رو میو به زحمت پاها ختیفرو ر قلبم
 نگاهشان پر از زخم بود! 

 کرد.  ی هر دو حرکت م نیدانستم از کدامشان سوال کنم و چشمم ب ینم

 شده؟  یچ-

 آمد. شی مسلط تر بود پ لیسه

 ! یش در حال سکته اتو چرا همه ن،ینشده بش یز یچ-

 ! وعهی یس  یتو رو خدا خان جان چرا تو آ  لیسه-

 . نمیبنش مکتین  یفشار داد و مجبورم کرد رو نییدو شانه ام را گرفت و سمت پا هر
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 مراقبش باشن؟  شتریبده ب-

 

 کرد با بچه طرف است!؟  یم  فکر

 

 ! ستادینگاه کردم، با درد چشم بست و پشت به من ا دیام به 

 ! نیحس ای

 . ستادمیبلند شدم و مقابلش ا عیسر 

 شده بگو؟  یچ دیام -

 سرم مانع شدم.  دن یکه با عقب کش ردیآرام کردنم صورتم را قاب بگ یمثال برا خواست

 افتم. یدارم پس م ین یبی نم گهیبگو د دیام-

 آروم باش پروا تا بگم. شیه-

 اش فرود آوردم،  نهیس یمشتم را رو یاراده ا چیه یب

 حالش خوبه آره؟  ی دروغ گفت یبگو لعنت-

 آورد! یاز گفتنش دارد از پادرم م  شترینگفتن ماجرا ب دیفهمی نم 

 

  د یپوش یم د یکه روپوش سف یسمت در برگشتم، کس دیتوجه به ام یمنحوس باز شد و ب  یا شهیش در
 ! گریدکتر بود د

 دکتر حال مادرم چطوره؟  یآقا-

 بودند کرد.  ستادهیکه پشت سرم ا ل یو سه دیبه ام ینگاه
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 م.گفت ونیها رو به آقا یگفتن-

 کوره در رفتم. از

 !دیبگ دیمن دخترشم به من با -

 در هم شد.  شیها اخم

 .میبه بخش انتقالش بد میتون  ینم ستیاصال خوب ن  تشیوضع  مارتونیب-

 سرم آوار کرد، از کنارم گذشت و رفت.  یرا رو  مارستانیسقف ب یراحت   نی... به همنیهم

 .ختندی فرو ر میفاصله گرفتم و اشک ها عی شانه ام نشست، سر یکه رو لی سه ایبود  دیام دست

انصافا اون مامانمه چرا ازم   یحال خان جان خوبه... ب  نیآره؟ دروغ گفت  نی بهم دروغ گفت  ایلعنت-
 حالشو...  دیکرد یمخف

 که اصال روبراه نبود.  دیجلو آمد، ام  لیسه

 . نجایم خورده و منتقلش کردن اساعته که حال خان جان به ه کیش پروا همه  میدروغ نگفت-

 

 ل؟ یتو سرم کنم سه یچه خاک-

 شه؟ یدرست م  ینگران نباش همه چ-

 از کجا؟  شهیدرست م یچ-

 خون بود.  یدو کاسه  شیرا از مقابلم پس زد. چشم ها  لیسه دیام

  یتو فقط نترس خب؟ درستش م یکه فکرش رو کن  یفروشم هر راه  یفروشم قلبمو م یرو م مه یکل-
 کنم.

 گرفتم میدست ها نینشستم و سرم را ب مکتین  یرفتم و رو  مستاصل

 شد...  یشد نم  یراه ها را رفته بودم، نشد نم نیا یخبر نداشت، من همه  دیام 
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 .گرفتمی با تنها راه حلم تماس م دیبا

 پروا؟ -

و   دیام یدادم! وقت یضعف نشان م دیکرده بودم چرا با دایرا پس زدم، من راهش را پ  میها اشک
نجات   یزدند پس من برا یبا مادرم نداشتند از فروش قلبشان حرف م  یا ی که نسبت خون  لیسه

 گذشتم. ی از خودم م  دیمادرم با

 

 .مارستانی ب نییپا یمحوطه  میصد دفعه اومدن اخطار دادن پاشو بر  میبمون نجایا ذارنینم-

 

 نظر؟   هی نمش؟ی بب ذارنینم-

  نیا یترسد و حق داشت! فقط وقت یمدل آرام بودنم م نیدانستم از ا یپر از حراص شد! م دیام نگاه
 برپا بود! یکردم که در دلم سونام یطور آرام وانمود م

 االن نه. یول  ذارنیچرا م-

 گاز گرفتم. میاشک ها زشیاز ر یر یجلو گ یتکان دادم و لبم را برا یسر 

  کینه  دمش؛یدیو م شدیخان جان خوب خوب م یگرفتم، به زود  شیرا در پشدم و راه آمده  بلند
 نشستم. ی م شینظر! ساعت ها به تماشا

ها را به غصه  چارهی ب ستادند،یبه درخت ا هیتک لیو سه  دینشستم، ام مکتین  یمحوطه رو یتو
 افتاده بودند.  یانداخته بودم از کار و زندگ

 کردم.   ویس 《راه حل تنها》پژمان را   یام را دست گرفتم و شماره  یگوش

 

 ... شتریدلم ب  د،یلرز یم میها دست
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  یهم برا دی... شاشیدادم برا یبه خرج م یمردانگ  دیخان جان من بودم با  یتنها مرد زندگ اما 
 گذشتم. یاز خودم م دیخودم با  یخودم! من برا

 

 نوشتم:   شیبرا

 《من موافقم سالم》

 رسال کردم. ا و

 صفحه چشم دوختم و چند لحظه بعد جواب داد: به

 《بده  امیرو پاک کردم فردا صبح پ  امتیپ》

 ماندم!   رهی خ لی بهت به صفحه موبا با

 بود؟! وانهیرا خواندم، صددرصد د  امشیپ  دوباره

 را نخوانده بود و پاک کرده بود!  اممیپ

 ... دمیشده باشد! ترس مانیپش  نکند 

 مادرم گذاشتم؛ غرور من که از بهشت باال تر نبود!  یقدم ها ریرا هم ز غرورم

 :  نوشتم

 《ن؟ یشد مونیپش》

 داد: جواد

 

 《. نمتیبیم یداد امیهستم، اگه صبح پ شنهادمیپ یپا》

 .دمیکش الیخ  یاز سر آسودگ ینفس
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 .شدی م کیداشت تار هوا

 : پروا جان؟ دیام

  یز یدو روز بود چ ینداشتم ول  لیاز دستش گرفتم م بود! دهیخر وهیرفته و آب م  یکردم، ک نگاهش
 نخورده بودم! 

 اش را مچاله و داخل سطل زباله شوت کرد و کنارم نشست.  وهیآب م وانیل  لیسه

بچه و شکم  هیکنه با  یش رو جمع م هیخونه؟ ساجده داره اسباب اثاث میبر هیالک نجایپروا موندن ما ا-
خواد کال اونجا    یدخترش و انگار م یکه ول کرده رفته خونه  یگل میگناه داره کمکش کن ه،یپر بخ

تونه به ساجده هم کمک  یبمونه با هومن رو در رو نشه، فرشته خانومم خودش هزار تا کار داره نم
 ؟خوبه می زن  یسر م  میایآخر شب دوباره م م،یکارتون کن المونویوسا دیهم خودمونم با یکنه، از طرف

 راه افتادم. انشانیماندن بلند شدم و در م یچانه زدن برا یب

 کردن. دایچه زود همه خونه پ-

 تکان داد:  یمغموم سر  لیسه

 جور آواره شده!  هی  یخونه کجا بود هر ک-

 ؟ یچ یعنی-

کار داده قبول  شنهادیپ نیبه نگهبان داشته به رام  ازیشهر داره ن یهیباغ تو حاش  هی نی صاحب کار رام-
 .رنیگی نداشتن، خوبه، هم سرپناهشونه هم حقوق م یچاره ا یعنیکردن. 

 

 کرد از صد فحش بدتر بود!  انیبا آن لحن ب  لی که سه 《خوبه》 آن

 زانیآو اطی ح وارید یرو خیلنا دختر ساجده کل خانه را برداشته بود، کوله ام را به م یهیگر یصدا
 فتم، در باز بود و داخل رفتم. به اتاق ساجده ر میکردم و مستق 

 هم تلنبار بود. یکف اتاق رو شی لباس و رخت خواب ها یظرف و ظروف و بقچه ها تمام
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 که! یساجده ترکوند یکرد کاریچ-

 داد. یکنان لنا را در آغوش گرفته و تکانش م  هیگر

 !اوردیبودم ساجده کم ب دهیهق هق افتاد، هرگز ند به

 . دمیکش  رونیرفتم و لنا را از آغوشش ب  جلو

 . زمینکن عز هیجانم خاله گر-

  یبود و در نم  زی هم نازک و ر شیکرد، طفلک صدا یم  هیهمچنان گر یوار در آغوشش گرفتم ول ننو
 آمد.

 !یکن  یم هیگر ی: حاال خودت چرا دار دمیبه ساجده پرس  رو

ها شکمم   هی کنه، بخ  یم هیساعته داره گر کیلنا هم  ادیتا دوازده نم  نیدونم دست تنها بودم رام ینم-
 کرده... یز یهم خونر

 افتاد. هیبه گر  دوباره

 دانستم کدامشان را آرام کنم!  یدادم، نم یرا تکان تکان م  لنا

 ست؟ یگرسنه ن-

 کرد.   نیف نیاش قطع شد، ف هیگر دوباره

 بخره.  رخشکی ش یاومدن  نیم رام کنه اصال! زنگ زد  ینم رشیخشک شده پروا س رمی ش-

آب  هی! یکار کن  خوادیبا اون شکمت نم  نیبش  ری! برو بگیار یآخ ساجده کم مونده اشک منم در ب -
 اد یب  نیبده بدم فعال آروم شه تا رام  یز یچ یقند

 .پسرها را صدا زدم  اطیبه ح  رو

 د؟ یام ل؟ی... سهدیام-

 من لب باز کنم خودشان دست به کار شدند. نکهیداخل اتاق آمدند و قبل از ا انی گو ااهللیدو  هر
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آرام شد و با ولع   شیلب ها یآب قند را از دست ساجده گرفتم، به محض قرار دادنش رو  یشهیش
 هم آورد.  دیو ام  لیسه یلب ها یکرد و به جز من و ساجده لبخند را رو شهیسر ش  دنیشروع به مک 

 لنا را لمس کردند.  یدو آرام گونه  هر

را در دهان لنا نگاه داشته بودم به صورت گرد و   شهیهمان طور که ش اطیرفتم و در ح رونیاتاق ب  از
 شدم.  رهی معصومش خ

آوردم؟!  یم  ایلنا به دن ینی ری به ش ینوزاد دیبا یعن یشد،  دهیناخودآگاه سمت پژمان کش ذهنم
  یاز زندگ یدرست ریبه ازدواج هم فکر نکرده بودم و تصو  یسخت بود، من حت یلیخ  میتصورش برا

 مثل خان جان، مادر...  یک ی شدمینداشتم چه برسد به مادر شدن! مادر... م ییزناشو

 ... نیریش  یل یبود خ نیری لنا را لمس کردم، ش صورت

 

  شناختمش،یکه نم  یم با مردشدن یک یفکر کنم، به خودم در کنار پژمان! به  ندهیبه آ خواستی نم دلم
 ! ز یچ چیشدنمان، به اجبارم، به ه  یکی به علت 

روزگار بود، تا   فیکث  یباز  اشهی خواست فقط به خوب شدن خان جان فکر کنم و بس... بق یم دلم
 !شیهم رو  یک ی نیجور گذشته بود ا نی من هم یبود برا

 را رها نکرده بود. شهیهنوز سر ش یافتاد ول یهم م یلنا داشت رو  یهاپلک 

 بخوانم تا راحت تر بخوابد!   شیبلد نبودم برا ییالال

 را رها کرد *"  شهیش باالخره

ام فشارش دادم   نهی شود و به س داریب  دمیو ترس   دیدستش پر دمیاش را بوس یشان یخم شدم و پ  یکم
 یلنا کردم، چه سنگ صبور معصوم ییرا که کلمه به کلمه اش سوز دلم بود را الال یو آهسته ترانه ا

 بود لنا... 

 

 ق یشقا  هیزانو هیشبنم الال کن رو یبای کن دختر ز الال
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 ق یکه تلخه حقا هیداریتو ب  ین ینب یمهر  یتا رنگ ب  بخواب

   دمیشونه هاش چک ی شب رو کیکه  یمونی مثله التماس من م تو

   دمیاون بود که خوابم برد و کوچش رو ند یگرم نوازشها سرم

 چکه کرده  یب یکنجه خلوت که از سقفش غر هیمن موندمو  حاال

 زده کاشونمو صد تکه کرده ییامواج جدا یتالطمها

 شدی وا نم ایچشمم به دن گهید نیری پس از اون خوابه ش خواستیم دلم

 شهینم دایاز خاطره پ گهید یقلب متروکم نشون ونهیم

 

  ست ین یآوازه ا چیاسمو ه چیکردم ازم ه هیاز بس گر نهیغمگ صدام

 ست ین یتازه ا ی خبر از آشنا  یدر چه حال یه یکس پرسهینم

   ستیمن ن هیخاموش لهیپروانه صفتها گفته بودم که شمعم م به

 

   ستیمن ن هی کن حاال وقت فراموش ون یرو درختم آش پرنده

 

 دم یشونه هاش چک ی شب رو کیکه  یمونی مثله التماس من م تو

 دم یاون بود که خوابم برد و کوچش رو ند یگرم نوازشها سرم

 

 ادامه ندادم. گریو د دیلرز یم میصدا
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 واکنش نشان دهم. عیباعث شد سر لی دست زدن سه  یصدا

 بچه خوابه.  لیسه  شیه-

 ! میدهنم با هم بخون هی ای بذارش تو رخت خوابش ب-

 ام گرفت.  خنده

 .وونهید-

 زد و به اتاق ساجده برگشت.  یکارتون به دست چشمک  خندان

 .دمشیدینم گری د نیمطمئنا بعد از ا شد،ی هم تنگ م لیسه یدلم برا دم،یکش یآه

 خواستم مثل لنا به آرامش برسم...  یدادم، انگار م ی همچنان تکانش م  یخواب خواب بود ول  لنا

  یام کابوس یتلخ زندگ یتمام روزها  دمید یشدم و م  یم  داریدلم گرفته بود کاش از خواب ب چقدر
 . شدی خان جان حذف م یمار یب میتمام درد ها انی الاقل کاش از م اینبوده  شیب

 

 ام چسباندم. نهیبه س شتریآمدن ساجده لنا را ب  با

 و رو به من کرد.  دیصورت دخترش خم شد و آرام گونه اش را بوس در

 ده؟ یچه آروم تو بغلت خواب نی دختر بب یتو منبع آرامش-

 .تخت نشستم  یمحبتش لبخند زدم و رو به

 ساجده؟ -

 ؟ یجونم ابج-

  بهتر یو سبک شوم؛ چه کس میبگو یک ی یدلم را برا یتو یتلنبار شده  یداشتم غم ها ازی ن د،یلرز دلم
 از خواهرم ساجده. 

 کوچک لنا را لمس کردم.  یادیز یها دست
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 ؟ یدوست داشت نقدر یبازم لنا رو ا یدوست نداشت ون یاگه رام-

 . دندیباال پر شی نامفهوم بود ابروها شیحرفم که برا از

   ؟یچ یعنی-

 بود؟  یاونوقت حست به اون بچه چ یشدی و ازش بچه دار م یدوست نداشت  نو یفکر کن رام یعنی-

همه آدم که از  نیعالقه به شوهر داره! ا زانی به م یتن آدمه چه ربط  یپروا! بچه پاره  هیچه سوال نیا-
 نو؟یا  یپرسیم  یتونن بگذرن. برا چ یاز بچشون نم  یول  رنی گیطالق م یشوهراشون با چه نفرت 

 مه.کس بفه  چیخوام ه  یکنم نم  یکار  هی خوامی ساجده من م-

 !یکرد کاری خاک بر سرم پروا چ-

 . یچی هنوز ه-

 تو سرته!  یچ نمیدرست بگو بب-

 خوادیهست که صدو پنجاه م ی ک یکنم،  دایپ هیزود براش کل  یلیخ  دیساجده حال خان جان بده با-
 رو بده به خان جان.  شهیکه کل

 . دیکش ینیه

 ون؟ یلیصد و پنجاه م-

 خان جانم...   یک نمی و نگاه کنم بب نمیبش  دیآره. ساجده من پول ندارم با-

 ام گرفت و لبم را به دندان گرفتم.  هیگر

 ام را نوازش کرد.  شانه

 توکلت به خدا باشه قربونت برم. -

 خدا حواسش از من پرته! ی توکلم به خداست ول -

 استعفراهلل پروا! کفر نگو.-
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و   مارستانیب ی نهیهز یهست که گفته همه  یک ی! ریرو نگ اشی ساجده، ولش کن اصال پ  گمیکفر نم-
 . دهیرو م وندیپ

 

 .شد  خوشحال

 هست؟  ی. کیبده اله  رشی خدا خ-

 . شهی نفر که بچه دار نم هی-

 سالم و صالح بده.  یبچه  هیبهش  رشی کار خ نیخدا به خاطر ا  یاله یآخ-

 شد. مینقش لب ها  پوزخند

کنه تا برام زنده   یکه خرج خان جان م  یون یمل ستی دو یگفته جا نه،یبرا کمک هم تشمیاتفاقا ن-
 که از وجود خودشه!  یبچه ا یتا طعم بابا شدن رو بچشه اونم بابا ارمی براش بچه ب دینگهش داره با

 را خفه کند.  غشیکه احتماال ج  دیدهانش کوب یدستش را محکم رو ریتح  با

 ؟ی ! تو که قبول نکردیگی م یار د یپروا چ  یوا-

 .چرا اتفاقا قبول کردم -

 . نیتو و اون نامزد کرد ؟یچ دیپروا پس ام یشد وونهیتو د-

 از هم. میبراش و بعد جدا ش   ارمی بچه ب هی دیمن مجبورم ساجده با -

  ،یکن یم یباز   تندهیبا آ یدار  ،یبه عواقبش فکر کرد ؟یشد  وونهی. دیکار رو کن  نیا یکن یتو غلط م-
! یشیداغون م یدون ی! میبش یشرط زن کس  نیراحته با ا ی! فکر کردیبه کنار خودت چ دیاصال ام
که از  یاچهاز ب  یخوای م یکه چجور  یفکر کرد یتاوانم داره ول تی ها هم به جهنم حقته خر نیاصال ا

  یشیم وونهیراحته! د ی! فکر کردیبگذر  یکرد  یگوشت و پوستته و نه ماه تو وجودت باهاش زندگ
 احمق.
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  نویتو رام  ؟یفهمی حالمو م   رهیمی خان جانم داره م یدونم ول یها رو م نیا یساجده همهدونم  یم-
قدر داغونه  نیچرا ا یدون  یخان جانم مرد نداره خان جانم فقط منو داره، م یکه پشتت باشه ول یدار 

و کار کرد و کار کرد   دیتموم عمرش جور بابام رو برام کش نکهیا یشده!؟ برا  ریقدر شکننده و پ نیچرا ا
آخر رو هم بهت   یضربه  ایتا دن یکن  ینگاه م  ینیشیو کار کرد تا من رشد کنم. خودت و بذار جام م 

 دست رو دست بذارم.  ذارهینم  رتمیتونم ساجده غ یبزنه؟ من نم 

 

 جمع شد.   شیهادر چشم اشک

 . یبدبخت ش خوامی پروا نم-

 . دیکش یداشت درد م شیو بلند شدم، ساجده هم بلند شد، چشم ها دمیبوسرا  لنا

 نباشه، برام دعا کن ساجده.  شمیکه خان جان پ شمیبدبخت م یساجده من روز -

 افتاد. هیو به گر دیآغوشم کش در

 برا خان جان.   ادیاز دستم بدنم یکمک چیه اهیپروا روم س -

 دست آزادم پشتش را نوازش دادم.  با

  دیشا یول  شنوهی منو نم یخدا دعاها  ،یو قول بده برام دعا کن یتو خواهرم  وونه ید هیچه حرف نیا-
 تو رو بشنوه.  یصدا

و    لیکمک به سه یکردم و برا شی رها اطی ح نیشده م رانی را به آغوشش سپردم و سردرگم و ح لنا
 ردم تا دق مرگ نشوم. ک یخودم را مشغول م دیرفتم، با دیام

  

در وجودم تلنبار شده و داشتند  ایبد دن  یشاپ نشسته بودم، تمام حس ها  یپژمان در کاف یروبرو
را از پشت بسته و   نیقزو یو به عشق خان جان دست سنگ پا  یبا سرسخت یکردند ول  یم رانمیو

 .ختمی ر یفرو نم 

 شوم.  رهی خ شیهابه چشم میتوانستم مستق  ینم  گریمن د یهمچنان نافذ بود ول نگاهش
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 دادم؟  شنهادیرحمانه و بد بهت پ  یاون طور ب روزیچرا د یدونی م-

 خشک شده بود. یل یرا تر کردم، خ لبم

 نه.-

دستت باشه و   شیبد زانیست، خواستم مرحمانه یواقعا همونقدر زشت و ب  شنهادمیچون باطن پ -
 . یر ی بگ میبعد تصم

 دانم.  یدرک کرد، گنگ بود! خاص بود! نم شد ی بشر را نم نیدم، انگاه کر  شیهاچشم به

 چرا پاکش کردم؟ یجواب مثبتت رو داد  امیکه پ  روزی د یدونیحاال م-

 صدا جواب دادم: نه. یب

نه!  ایانجام بدن خوبه  خوانیکه م یکار  فهمندیشب نگذشته بود! آدما تو شب م کیچون هنوز -
 اثر کنه.   متیخواستم خوف شب رو تصم یشب خوف داره! م

 گرفتم. ی انداختم و فنجان قهوه ام را به باز  ریرا ز سرم

 ؟یخوب فکر کرد-

 انکه سر بلند کنم جواب دادم.  یب

 . ستیحال خان جان خوب ن -

 حرف بزنم.  یکس یپروا تو چشم هام نگاه کن عادت ندارم با مو -

 وسر بلند کردم.  دمی از شالم کش ختنهیر رونی ب یبه موها یدست

رابطه از سر هوس   هیدوست دارم پس دنبال  یلی که من زنم رو خ یبدون  خوامی! اول از همه من یآفر-
 . ستمین  حیو تفر

 چقدر راحت عمق فاجعه را نشانم داد.  دم،یدزد نگاه

 به من نگاه کن لطفا. -
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 شدم. اش   رهی من هم امروز سنگ پا شده بودم و خ یبود ول سخت

 ؟یفکر کرد نشیبرات، به ا شهی م  یتلخ یازدواج تجربه نیپروا ا یتو دختر -

 خواستم به خان جان فکر کنم. یکرده بودم!؟ نه... من فقط م فکر

 دونم.  یم-

به تکون هاش؟ به ضربان قلبش؟ به  شه؟یشکمش وابسطه م یتو نیمادر به جن  هی یدون یم-
 وجودش؟ 

 

 .ردی بم دیدانستم که خان جان نبا ی! من فقط مدانستمی نم

 دونم.  یم-

 . دمیرو بهت نم دنشید یاومدن بچه اجازه ا ی که بعد از دن یدون یم-

 ! بهتر

 . ستیمهم ن-

 پدر و مادر الزمه. یعقدت اجازه  یو برا یا زهی که دوش یدون  یم-

 چه کردم!  دیفهم ی که م یاز روز  ی! وامینامزد دیکرد من و ام یمهم بود! خان جان فکر م یکی نیا

 کرد؟   شیکار هی شهینم وعه،ی یس یکه، خان جانم تو آ  دیدون یپدرم فوت شده م-

 تکان داد.  یسر 

 . شهیچون به هر حال متوجه م رهی قرار بگ انی تو جر دی بعدش با یول شهیم-

آوردم با هم  یمجبور شدم زنش شوم و بعدش هم بهانه م گفتمیفوقش م کردم،ی م یکار  کیرا  بعدا
 !میو جدا شد میتفاهم نداشت
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 !یازدواج ندار  ی شانس االن رو برا گهی که بعد از جدا شدنمون د یفکر کرد نیبه ا-

 مقابل چشمم زنده شد. دیام یچهره 

 دونم.  یم-

  یداشت پروا، تو برا لیانتخاب تو دل یول تهیکمک به توعه نه منفعت خودم تو اولو تمیفقط ن  گمینم-
مادرش عضو بدنش رو   یکه برا یکمکت کنم، به دختر  خوادیو من دلم م یبه کمک دار  ازیمادرت ن
رو   مبچه یک کنهی نم  یمن فرق یبرا ده،یانجام نم  یارزشمنده هر کس یلیکارت خ  فروخت،ی داشت م

حاضرند   ی پر از اجبارشون کرده و حت  یکه تنگ دست ییهاپر شده از زن  ایپروا، متاسفانه دن ارهیب  ایدن
پاشون له کنن  ریکه برات شمردم رو ز یتمام عواقب شونی گذروندن امورات زندگ یبرا زی مبلغ ناچ هیبا 

تو  یپررنگ شد یبود راه هی تو رو انتخاب نکردم، برعکس چون دنبال یرحم یپس بدون من از سر ب 
 کرد. خیت ذهنم... قهوه

 . خورمی ممنون نم -

ناصر خسرو با اون   رمیمنم م ،یانجام بد  دیو سونوعه که با  شیآزما یسر  هی شگاهیآزما میریامروز م -
 محضر. خوبه؟ میریبعدش هم با هم م مارستانیب  ادیآقا هماهنگ کنم ب 

 اش مرگ بود...  هیبود! بق خردخوبیم ه یخان جان کل یآن قسمت که گفت برا فقط

 آره، خوبه.-

 

و پژمان و بچه   گذشتی فقط کاش زودتر زمان م  شدیشد! مشکلم حل شد... خان جان خوب م تمام
 ...شدندی ام حذف م یاش هم از زندگ 

را دادم، سالم سالم  هیاول یها شی که خودش قرار گذاشته بود رفتم و آزما یپژمان به مطب   یهمراه با
 بارور شدن... یبودم آماده برا

 نیاز ا ق، یو عم یو درشت، سطح  زی ر یپر از خراش ها دمشیدی بود، انگار م یقدر روحم زخم  چه
 آمد. یخون هم م یآخر 
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 چقدر کشش دارند؟!  تیبنده ها  نیصبورتر ایخدا

 

کس از ازدواجمان   چیپژمان ه یقرار بود جز خانواده  م، یروز گذشته بود و فردا قرار محضر داشت سه
 یخواستم بعد از عقد با او صحبت کنم، م یم مینگو دیتوانستم به ام یمن نم یمطلع نشود ول 

 . ردیگ  یانجامش را م  یکند و جلو یغوغا م میدانستم اگر قبل از عقد بگو

 یمحل کارم اجاره کرده بود، داشتم چمدان م کینزد یاز مجتمع ها یکیدر  یا  آپارتمان مبله پژمان
 یلهیبود، پژمان گفته بود وس مانیآمدم، قصدم فقط بردن لباس ها ینم نجایبه ا  گریبستم، از فردا د

 اضافه نبرم.

  طنت یو ش  یدسته جمع یها یشاد یجا پر بود از خاطره   نیخانه سخت بود، ا  نیدل کندن از ا چقدر
 ...دی ام یها و عاشقانه ها

 آمد:  ال یدان یبه در خورد و پسوندش صدا یا تقه

 ؟ ی پروا هست-

 لباس ها در چمدان انداختم. گرید  یتا زده ام را رو شال

 . الیتو دان  ایب-

 باز شد و داخل آمد.  در

 ؟یندی بیچمدون م ؟یکن  یم کاری چ-

 کنم!  یم  یغن ومینه اوران-

 . دیخند

 ؟ یبر  یبندی بار م یکه تو هم دار  نهیمنظورم ا-

 ن؟ یکرد دایپ ییجا یشما چ  گه،ید میشد یهممون رفتن گهیهوم د-
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کار رو   زهی هفته پول بر نیکردم برا اون پسر پولداره قرار شده ا یطراح  یبرنامه آبک  هینه هنوز، -
 کنم. یم دا یجا پ هیبعدش  میقرض الحسنه گرفت نایچند تومنم از مسجد محل خالم هی رهیبگ  لیتحو

 تموم شد! یخوبه. چه زود برنامه رو طرح زد-

 کردم براش... پروا؟   یساده طراح  یباز  هیرو نه  میانجامش بد ییکه قرار بود دوتا یاون-

 جونم؟ -

 . نمیبزنم و در چمدان بچرا از چوب رخت کمد جدا کردم که تا   میشدم و مانتوها بلند

 حواست به منه؟-

 .نشستم

 آره بابا بگو.-

 کردم.  یمراحلشم طراح  یهمه   ؟یا هیخوام اون برنامه رو برا خودمون طرح بزنم، هنوز پا یمن م-

 !یشی آدم معروف و بزرگ م هیروز  هیدونم  یم الی دان یتو مخ یچه عال-

 زد.   پوزخند

 سگ در صد! -

 ه؟ی! خب بگو برنامه چوونهید-

 را برداشت تا در مرتب کردنش کمکم کند.  میاز مانتوها یکی

 

  یو بانک مرکز   یوزارت اطالعات کشور  ستمیکه بهش دادم س ییکدها یبرنامه به صورت خودکار ط  -
  دایآدم پولدار اما کالهبردار پ  هیو  کنهی م یک یهمه اطالعات رو  کنهیرو هک م یارز  یو حساب ها

 .دهیرو م شی اطالعات شخص کننی م یکه دارن باز   یبه گروه  و کنهیم

 !دیباال پر  شیاز هوش باال و توانا میابرو یتا
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 ارن؟ ی هستن؟ اطالعات از کجا م یچ یکه گفت ییمنبع ها نیا -

مردم بعد کل اطالعات گردش حساباشون رو دونه دونه  زدنیاعتراض م  ارانهیواسه   ادتهیپروا  نیبب  -
اطالعات  یسر  هیو  هیاطالعات نیهم همچ گمی که من م ینیآوردن؟ ا یم  تیبراشون تو سا

  کنا ی و به باز  کنهیرو هک م   یمنابع اطالعات نیکه من بهش دادم ا ییبرنامه با کدا گهید ینجور یهم
پرونده  هیو با توجه به اطالعات اون فرد پولدار   نهکیهک م یپرونده دادگستر  ی سر  هی نطوریهم دهیم

 کنن.تا بتونن اقدام  دهیم کنا یبه باز یر ی روش بدون دردسر و ردگ هیو  کنهیم دایپ یمشابه دزد

 کنن؟  کاری چ دیبا دهیکه برنامه بهشون م ی شرکت کننده ها با اطالعات شمیمتوجه نم-

که به حروم دستشونه  یامفتیبرن و ثروت هنگفت و  شی پ گهیبهشون م یکه باز  یطبق مراحل دیبا-
و    یرو ثبت کنه تو باز  گهیبه جز خودش پنج تا ندار د دی رو از چنگشون درارن، بعدش شرکت کننده با

گم به خاطر  یهم که م ییپنج تا نی کنه، ا میبرنامه تقس قی از طر دشونییپول بدست اومده رو بعد از تا
 س،چاره یعده بدبخت ب   هیحل شدن مشکالت 

بدبخت که شد نگهبان باغ! اون از هومن بدبخت که از    نیخونه رو؟ اون از رام  نیا تی وضع ی نیب ینم 
از من اون از  نیاز تو ا نی. اشنده یخراب کردن آ یشد در ازا گهید یکیپول  زونی رفت آو یپول  یب

  مونیکی. اگه میداغون شد یتلنگر سطح هیکه همه به  میتا خونواده بود شی ... ما شدیو ام  لیسه
 خانواده هاست!  شیش نیپر از ا  ایدن م،یرو هم کمک کن گمونید یپنج تا دی با میشرکت کننده باش

 

 شده بود! وانهید الیدان ای دمیدی داشتم کابوس م من

   ؟یبد ادیکردن رو به آدما  یراه دزد  یخوایبه گوشام شک کردم تو م الیدان یوا-

 ام شد.  رهیسمتم خم شد و مثل خودم پر اخم خ رانهیگ جبهه

 ی شهیرسونم از اونورم ر یکفتارصفت رو به سزاشون م یدارم آشغاال برنامه ن ی! من با اهیچ یدزد-
 ! یکه جنمش رو دارن که خودشونو نجات بدن از فقر و ندار  ییاونا یالاقل برا شه،یفقر کنده م

بره   یکن ی م قیتشو یطرف و دار  هی! جنم چیبه نفهم یو زدخودت  ای حرفمو  ی فهم  ینم  الیدان یوا-
 ! یدزد
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 کوره در رفت.  از

 !  یدزد ینگو دزد قدرن یا--

 هیشه! از کجا معلوم که  یحرف تو درست حقشونه ازشون دزد  میریخب اصال گ یل یخب خ یل یخ-
 مشت دزد و آشغال از برنامه سوء استفاده نکنن!

که   کناستیتونن پروا، من فکر همه جاشو کردم، پنج مرحله اخر واسه هک کردن حساب باز ینم-
 فقط بدبختن.  ستنیدزد ن میمطمئن ش

 

  ری! شرفشون رو زیفکر همه جاشو کرد ه؟یاسمش باز یبد ادشی یعده بدبخت رو راه دزد هی -
 برسن؟  یپاشون بذارن که به چ 

  یم یتو چ نشونه،ی م  اهیرو به خاک س  ستیو هست و ن   یزندگ ومان یکه نبودنش ا یز یبه همون چ-
ها   یسطل آشغال یلقمه نون و شبا تو هیبرا  دنیخط فقر دارن جون م ریکه ز  ییادما ی از زندگ یدون

 کردن سکماشون، ها!؟   ریبرا س کشنی سرک م

 

رو نکبت گرفته    ایدونم دن یبرام، من م ارین  یالک یها هی! توج الیدان یبهم نشون بد یخوا یم وی چ-
 . یتو انجام بد ذارمیام انجامش بدم نه م هیحرف منه، نه پا نی تو نکبت ترش نکن، ا

 . یمانعم بش یتون  یگرفتم پروا شب و روز روش کار کردم نم  ممویمن تصم-

 

  ار،یو ناسم من گهید یبکن ول  یخواست  یهات اروم کن و هر غلط هیبرو خودت و وجدانت رو با توج -
 به هم.  یختیاعصابمو ر یدان رونی اشو برو بپ
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تا االن خان جان رو از ببمارستان خالص کرده  یتو خودت اگه پول داشت ر،یجبهه نگ یپروا الک  نیبب -
ان دارن تو  ییچه کفتارا ستیکه اصال معلوم ن یینایش  نیالف ب پ ت س  نی مثل ا یک یبعد  ،یبود

 ! زننیپول غلتک م

برنامه رو    نیا هیخالف کنم که خان جان رو عمل کنن! کاف یکامل! من برم دزد  یخل شد الیدان یوا-
 !  یکنن روان یشن، اعدامت م  ک یخودت تحر نیع یو خل و چال  یکن  یاوک

 

 و بلدم.تو نترس من کارم -

 رو به فنا ندم.   اهتیبذار آروم شم تا نزنم تو مالجت اون هوش س  الی دان رونی پاشو برو ب-

 پروا... -

 زدم: پاشو برو!  غیج

  یبود سرم را رو میکه رو یا یو بلند شد، از شدت فشار روان  دیچمدان کوب ی خشم مانتوام را رو با
 را محکم بستم.  میچمدان گذاشتم و چشم ها

به   ازین الیمغز برتر بود! دان  الیبود، دان  فیح الی! دانختیطور به هم ر ن یا زیهمه چ کهوی چرا
 بود، مثل من...  دهیداشت، حتما بر تی حما

   !شدمی خانه خفه م نیا یداشتم از فضا گریبلند کردم، د سر

داغ کرده ام را از سوختن نجات   یخوردم تا کله  یهوا م  یکم دیو بلند شدم، با  دمیچمدان را کش پیز
 دهم. 

اختم، اند میهاشانه یرفت، شال بلند و بافتم را برداشتم و رو  یم یبود و هوا رو به سرد زیی پا لیاوا
 دهیچه فا لش ی! فکر کردن به دللی حاال به هر دل د،یلرز یبسته بود و م  خیبرخالف سر پر حرارتم بدنم 

 داشت!

  لیو سه دیچراغ اتاق ام چاندم،ی به خودم پ شتریزدم، هوا هم سوز داشت، شال را ب رونیاتاق ب  از
  یی شدم، دلم تنها مانیپش یرا گذشته بود، خواستم سمت تخت ها بروم ول  کی خاموش بود، ساعت 
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که  میخانه همه عادت داشت نیرا نداشتم، در ا یرهگذر   چیبا ه یهم صحبت  یحوصله  خواست،یم
 ... ردیدر خلوتش بم یکس مینگذار نکهیا یفقط برا میهم را به هم بزن  وتخل

فضا را روشن کرده   یبود و فقط نور مهتاب کم  کیباغچه رفتم و از در کوتاهش وارد شدم، تار سمت
 و قدم زنان راه افتادم... دمیکش  یاش آه یو خواستگار  د یشدنم از سمت ام ز یروز سوپرا ادیبود. به 

 . دمیرا شن دیام ادیفر یبودم که صدا دهی درخت ها رس انیم به

 پروا؟ -

 ! ختیر  یحر  قلبم

 پروا! -

  نیو فرشته خانم تنها ساکن الیرساندم، دان   اطیم را به حخود عیکرد، سر یم  داریکل محل را ب  االن
 .دی کش  یکردنم با خشم به اتاقم سرک م دایپ یبرا  دیآمده بودند و ام اط ی مانده در خانه به ح

 پروا؟  ییکجا-

 .رفتم  کینزد

 !دیچه خبرته ام نجاامیمن ا-

آن قدر محکم و پر قدرت که داخل   د،یمچ دستم را گرفت و کش د،یکش یآتش زبانه م شیچشم ها از
 اتاق پرت شدم، داخل آمد و در را پشت سرش چفت کرد. 

 زده شده بودم! شوک

 : دیکش ادیصورتم خم شد و فر  در

 ! هان؟!یکن  یم یچه غلط یدار -

 قرار گرفت.  میگوش ها یدو دستم خودکار رو  هر

و بعدش   《شو  خفه》بودم مثل آن شب که گفت   دهیترس  د،یکش نییرا گرفت و پا میخشم مچ ها با
 کرد!  یها با سرعت رانندگ وانهیحرف نزد و مثل د  گرید
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 !هیپژمان ک-

 خاک بر سر شدم!   یوا

 پژ...-

 از دستتا! شمیکشمت راحت م  یزنم م یشدم م وونهید اریراحت اسمشو ن قدرن یپروا ا-

 دادمیبود که به او حق م  بیرا نداشتم، از خشم کبود شده بود و عج  یصحبت  ایحرکت   چیه ییتوانا
 بکشتم و راحت شود. 

 .دم یم حی آروم باش برات توص دیام-

 در هوا تکان داد.  یعصب  یرا با حالت   شیرا رها کرد و دست ها میبازوها

 .یخبرم! دمت گرم خوب لهم کرد  یو من خاک بر سر ب یقرار عقد گذاشت ،یلعنت  یبد حی توض ویچ-

 . دمیکش شی هم خودم را آرام کنم. دستم را به بازو دیکردم آرامش کنم شا یسع

 !یخبر ندار  یچ یمن مجبورم، تو از ه دیام-

  نیاز پس کله اش به زم شیدوخت، صدا میبه خون نشسته اش را با هزار گله به چشم ها یسبزها
 افتاد و آرام و گله مند شد.

 بودم پروا!    چیبرات ه قدرنیا-

 اش باشم. یزندگ  یخاطره  نی بدتر خواستی نم دلم

 : دمینال  ملتمس

 ! دیام ستین  ینجور یا-

 ! یش یم خبریاز خدا ب یکه یزن اون مرد یپول دار  یبرا-

 . به خاطر خان جانه برا نجاتش ست یبه خدا برا پول ن ست یبرا پول ن  دینه ام-

 از کوره در رفت.  دوباره
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به درک!   دمیو ام  ! دل خان جانشی از زندگ رونیآشغال بندازتت ب هیو بعد مثل  یار یکه براش بچه ب-
 !یکن  یکمک به مادرت خودفروش  ی! برایقدر پست و رزل شد نیا

بود دستم   ختهی که از حرفش به جانم ر یاراده با تمام درد  یتمام شد و ب نیسنگ میقضاوتش برا چقدر
صورتش فرود آوردم، آن قدر محکم زدم که سرش سمت مخالف ضربه کج شد، انگار سرش    یرا رو

 استپ کرد. واریرفت که تلو تلو خورد و کنار د جیگ

 خواستنی ارزه انگار م ینم شتریب  یرو بفروشم و گفتن س مه یرفتم کل یوقت  یزدم: کجا بود داد
! یدیساله از مادرت بر ستیکه ب  یی! توهیچ یفهم یم یکنن و بفروشن! تو مهر مادر  یالخ گوسفند س

  ی! چه کار مهیمادر چ  یفهم یمنطق چه م  یب هیشتر  نهیک ی! تویار یکه اسمشو به زبونت نم  ییتو
! آره تو  هیکل هیرو فروختم به  مندهی! آره من خودمو روحمو ارهیکه بم ذاشتمیکردم!؟ دست رو دست م

از دست   مویزندگ یخوام همه  یمن رزلم چون نم  مه،یزندگ یمن پستم چون مادرم همه ی گیراست م
 بدم. 

 

 سوخت.  شی تمام خشمم دلم برا انیداد؛ م یفشار م  شیدست ها انیرا م  سرش

 بلند کرد.  سر

 آره؟  تیبرات گرون تموم شد واقع-

 ! یتو چ  یبرا-

 ! یندار  یفرق چیبا اون ه   دمیامشب که فهم نیهم گذشتم هم همون جور که از مادرم گذشتم از تو-

طرفت   ینی بب یکرد یفکر م  کمی مغز ، حداقل  یبگم بهت که دلم خنک شه؟ ب ینفهم  چ احمق
کارن چرا خواسته  یتو شکم زن بچه م یتماس چیه یکه ب ییای شعورش چقدره حدش رو بدونه تو دن

 ! دهیم یا ینفهم چه معن دهیم یا یچه معن نیباهات باشه! هان؟ ا

 کردم!؟   ینگاه م یآدم ها سطح  یبودم! چرا به همه دهیرا خودم نفهم  زهایچ نیا چرا

چون خنجر به جان روح و روانم افتاده بود و داشت تکه تکه   شیکرد، حرف ها  یداشت سکته م دیام
 چپ...  یپنهان داشتم! دنده یدنده  کی یزخممن   یکرد ول یام م
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 من فقط خان جان مهمه!  یبرا هیپژمان چه کثافت ستیمن مهم ن  یبرا-

 : د یصورتم هوار کش در

 !یر یم مشب خونه   ایب  دمیبهت بگه پول عملو م یهر ک یعنی-

 کرد. یو نفرت قضاوتم م  ی رحم   یداشت با تمام قوا و در کمال ب دیتنم به رعشه افتاد، ام تمام

 .رونیبرو ب   دمیهات به خان جان جوابتو نم یبکنم، به احترام تموم خوب  ینداره هر غلط یبه تو ربط -

 قهقه زد. کیری ست یبلند و ه یصدا با

 !رمی نکرده که نم هی! تسوگهیمن بها دارن د یها  یها و مهربون یخوب -

قلب و   یداشت آن هم مهربان  لی دل کی فقط  شیها یمهربان  یمن برا دیشناختم! ام  یرا نم دیام نیا
آدم   نینبود پست تر دیخواست ام  یرا م  شیمحبت ها یکه از من بها دیام نیروحش بود. ا  یبزرگ

 بود.  یخاک  یکره  یرو

 .  رونی ب  رمی م تی از زندگ شهیهم یو برا میتا پاک و پوک بش یکنیرو م گمیکه من م یکار -

  شیرا هدف گرفت و کم کم اخم ها میتر آمد در صورتم خم شد تا هم قدم شود و چشم ها کینزد
 بازتر شد و لحنش آرام تر و خشمش کمتر شد.  یکم

عمر تو   هیکه  یار ینه بچه ب   یبفروش هیکل  ازهی سراغ دارم، نه ن یمن راه حل بهتر   ؟یدنبال راه حل بود-
کنم به رها    یلطف و محبتمه بهت تا دلمو راض  نیآخر  نمی! ایبش وونهیحسرت و عذاب وجدانش د

 کردنت. 

 لرزان از حال داغانم سر خورد.  یسمت دست ها نگاهش

 بهت بگم.   ایدنبالم ب-

 .دمیزد و دنبالش دو رونی به من از اتاق ب  پشت

 صبر کن...  دیام-

 و حرف نزن.  ای فقط ب سیه سی ه سیه-
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کنارش جا گرفتم    نیزد و به اجبار پشت سرش رفتم و در ماش رونی بلند و محکم از خانه ب یقدم ها با
 هنوز در را نبسته گاز داد.

نه، حقش بود بد حرف زد و  ایدانم قرمز شده بود  یصورتش نگاه کردم، آن سمتش بود نم  به
کرد   یدورم م نجایارفت؟ راه حلش چه بود؟ نکند داشت از   یبود، کجا داشت م نیجوابش بدتر از ا

 نشستم.  یو کج در صندل دمیسمتش چرخ  عیفکر سر نیکه به قرار محضرم نرسم، با ا

 د؟یام میبریم یکجا دار -

 !یفهم ی م میرس یکوتاه جواب داد: م ردی نگاه از جاده بگ نکهیاخم بدون ا پر

  دی! امیشوکه م کن  هوی یگ یدروغ م  ینکنه باز دار  ه؟یراه حلت چ  م؟یبری بفهمم کجا م دینبا  ؟یچ یعنی-
 !؟یاون همه درشت بارم کرد ینشد  یتمومش کن! خال  یگیدروغ م یاگه دار   گهیمن کشش ندارم د

 تر شد. ظیغل شیها اخم

 !؟ یفروشیبچتم م یو امضا بد  یخودتو بفروش یمگه تو به خاطر خان جان حاضر نشد-

 .سوزاندی م هالهل جگرم را نیحرفش ع نیگفت! باز گفت! از کوره در رفتم ا باز

 نگه دار!-

 . دمیکوب شیبا مشت به بازو  ،یلبش را کج کرد و اعصاب من را خط خط   پوزخند

 !دینگه دار ام گمیم-

 هلم داد. یصندل  یرا گرفت و صاف رو میغصب بازو با

 دهنت رو ببند.  میسر جات و تا برس نیبش-

نشده  نی ادب و خشمگ یحد ب  نیوقت تا ا چیه یجروبحث کنم ول دیآمده بود که با ام  شیپ  بارها
و دهانم را ببندم، اصال منظورش از   نمیتوانستم بنش ی من نم  یحق داشت ول  دیدانم شا یبود، نم

 چه بود! یو بفروشخودت   یگفت تو حاضر  نکهیا

 کج نشستم. میدر جا دوباره
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