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 1 فصل

پر سر و   شهیهم یهامحله کی و بار کی تنگ، تار یزد و به کوچه  رونیرا بسته نبسته از خانه ب در
به پشت   گشتی برنم  ی. حتدیدوی م اشی بلند مشک یسمت شاس  نفسی هجوم برد. ب یمولو یصدا

 .  دیای بلند شود و دنبالش ب دیترس یسرش نگاه کند. انگار م 

را لمس   چ یسوئ یبرد و وقت بشیسمت راننده گذاشت و دست به ج  یشهی ش  یدستش را رو کف
شد.   نیو پناه گرفتن پشت ماش دنشیحرف زدن دو مرد، باعث پر ینکرد، آه از نهادش بلند شد. صدا

بود، دور   موریت  دنیپاکش هیشان شبلخ کفش لخ  یکرد تا دو مرد که صدا حبس نهی نفسش را در س
 یبه کوچه مرغ  یمنته یبه سر کوچه  یسرک یآمد و دزدک  رونی ب نیآهسته از پشت ماش  دند. بعشد
وحشت را ته   شهیاما مثل هم د،ی . ترسدیاز پشت د یاه یبود که سا نیماش ی. هنوز دستش رو دیکش

 .  دیند یز یرا در آن دفن کرده بود، دفن کرد. خوب که نگاه کرد، چ موریکه ت یاچاله اهیقلبش، همان س 

هم آورد و در را   ،یباز خانه مکث کرد. سر و ته کوچه را با نگاه مهی در ن یآمده را برگشت. جلو ریمس
رو بود؛ به تک  آمد. نگاهش به روبه  نییپشت در پا  یوارد شد. از تک پله نیهل داد. آهسته و پاورچ

را داده بود به  شحواس ی. همه رفتی را نگاه کند، جلو م شی پا ریکه زآن  یرو. ب اتاق روشن روبه 
بار اگر به   نیفرار داشته باشد. ا یراب  یاتاق تا اگر او بلند شد، فرصت کاف  یرنگ و رو رفته یپنجره

 که...   موریبود، اما ت نی حسابش با کرام الکاتب افتاد،ی م موریدست ت
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 شد؟!   رحمی ب قدرنیطور اطور توانسته بود؟ چه. چهدیرا گز  لبش

لحظه   یبود. تا برش داشت، ب  شی پا  ریز چیآورد. سوئ  ن ییسرش را پا  د،یدسته کلپرت شدن  یصدا
را فشرد. فقط چند  موتشیر ن، یبه ماش  دنیتوقف و تعلل، دوباره به کوچه پناه برد و قبل از رس ی
 . شهیهم  یبرابرود...  رونیتنگ ب یرا بچرخاند و از آن کوچه  چیالزم بود تا در را باز کند و سوئ  هیثان

باز شد و   گر یفرمان را بچرخاند، در سمت دکه خواست  ن یبرداشت و هم چی سوئ یرا از رو دستش
نشست.   ی کنار  یصندل  یرو د،یکوبی م واروانهیزده و قلبش که دتوجه به چشمان وق  یجوان ب  یپسر 

سمت فرمان   شدیزمان آهسته خم مو هم  دییپایوجودش چشم شده بود و پسرک را م یبا همه
»دلنواز« شد، نوک چاقو را   یرعادی برسد. پسر که متوجه رفتار غ یصندل   ریتا دست چپش به ز نیماش
 او گذاشت و زمزمه کرد:   یگلو ریز

  یکار  چی . چون من هیو به حرفم گوش کن  ینی صاف بش ،یو صدا و حماقت اضاف  سری نفعته ب »به
 صحبت کنم.«   خوامی باهات ندارم، فقط م

نوک   ند،یپسر صاف بنش یخواست به خواسته  که نیفرو برد و هم  یه سختبزاق دهانش را ب  دلنواز
طور  توجه شوکر را در مشتش گرفت و دستش را همان انگشتش، شوکر را احساس کرد. بدون جلب 

مرد جوان. حاال شده   یاغی یهانگه داشت، اما خودش صاف نشست و زل زد به چشم یکنار صندل 
 .  باکی و ب ، نترسمغرور ؛یشگیدلنواز هم نبود هما

 .« نییزِرتو بزن و گمشو پا  ؟ییخوای م ی»چ

 .  دیخند  زی ر ،یشخندیچاقو را غالف کرد و با ن  پسرک

 « یکنی گستاخانه صحبت نم قدرنیا گهید ،یکرد ی تو اون خونه چه غلط   دمیمن د یبدون »اگه

 شد، اما خود را نباخت و گفت:   جادیاز ترس ا یاقلب دلنواز حفره  ته

حجم از   نی. ا دهی معتادش م یهاکه هنوز جنس خوب به ارازل  هیمحله آدم حساب نیا یساق ه»معلوم
 اد«ی توهم فقط از جنس خوب برم

 :  دیخند  دیقی بلند و ب  پسر

 .« یشناسی خودتو م یها! هم قماش »خوبه
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.  یارت قده زاغچه فهممی م یگیکلمه م هی یکنی . چاه مستراحتو که باز مابونمیخ نیکف ا یبچه  »من
 .« نییتا مثل آشغال پرتت نکردم پا رونی پس گمشو ب

 سمت او:   دیچرخ ی کم  یبا خونسرد پسر

خان کفترباز   موری... تیکه باباتو کشت دمی... دیتو آدم کشت دمی! من دابونیخ نیکف ا یبچه نی »بب
 یبندی م دهان گشادتو. پس کشهی آخرشو م یهااالن تو اتاقش افتاده و داره نفس  یدالل کوچه مرغ

 .« یدیو به حرف من گوش م 

 :  دیغر آورد،ینرم باال م که دست چپش را نرم  ی. مادامدیپا پس نکش یاذره  دلنواز

کوچه  نیتو رو هم کف ا ینداره. تا جنازه  یآدم کشتن برام کار  یدونی. پس میدیکه د »خوبه
 شو.«  ادهیپ نمیننداختم، گمشو از ماش 

که   نیو دلنواز شوکر را سمت صورت او برد، اما هم  دیچیپ  نی وار در ماشبلند پسر قهقهه یخنده  یصدا
مچ او را گرفت و فشرد. آخ و   گر،یدست شوکر و با دست د ک یاش را بفشارد، پسر با خواست دکمه

دور شوکر  مچ دردناکش مغلوب شد و انگشتانش از  یاش، در آمد و وقتخواسته رغمی دلنواز، عل  یناله
کرد و خودش را از دست   ییپسر را فشرد. پسر تقال یکمک گرفت و گلو  گرشیت دباز شد، از دس

 دلنواز نجات داد و سپس با گرفتن شوکر سمت او، گفت:  

اومدم جبران  ،یدر حقم کرد  یلطف  هی! من سر جنگ با تو ندارم. ناخواسته یوحش یتایمار نی »بب
 کنم.« 

 تفکر جمع شد.  دلنواز از تعجب و  چشمان

من بود، اما زحمتش   یفهیوظ  موری. کشتن تیانجام بدم، تو انجام داد خواستمی م من که ی»کار 
 ازم؟«   یخوای م یتو. حاال اومدم برات جبران کنم. بگو چ یموند برا

نگذارد   ری لحنش تأث یتعجب رو کردی م  یکه سع ینیشوکر را از کف دست پسر برداشت و ح  دلنواز
 گفت:  

تا   یو با من ازدواج کن یایکه در حقت کردم، ب  یلطف  یبه ازا خوامی ! من ازت م یخوب تیموقع »چه
 آدم کش نباشم.«  وید گهیمن بشکنه و د یهای طلسم بدبخت
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 پوزخند زد:   پسرک

 و ِخالص.«   میکنی . ازدواج م»حله

 .«  نییپا »گمشو

مانده بود،   رونیاش ب  یشال مشک  ریگوش او که از ز یه اللهدلنواز برد و *" را ب ک یصورتش را نزد  پسر
 یرا برا شیهاگرفت و نفس  یگوش و احساس دلنواز را به باز  شیهاکرد. حرف که زد، نفس  کینزد

 کرد.   کوتیبا یالحظه 

از زحمتته.  یتشکر و قدردان یفقط برا جامن یاگر ا ارم،یبه دست ب  هیثان کیبلدم امثال تو رو تو  »من
رو بگم که  یز یوگرنه ممکنه دهانم باز بشه و چ  یو جسارتت رو کنار بذار  یبد  یبهتره دست دوست

 .« دمید

 بگو.«  یبگ یخوایم ی و به هر ک یبگ یخوا  یم  یدرک! هر چ »به

 را گرفت، اما در را باز نکرد.    رهیدستگ پسر

چند  هی. البته تو ابونیخ نیکف ا یتو بچه ... مثل روانمی . من ستایمار نمتی بازم بب شمی م »خوشحال
اما من خوب   ،یمنو نشناس یاومدم. پس حق دار  جانیا هیچند سال هیو من   یرفت جان یاز ا هیسال
 .«  شناسمتیم

 .« یر یکن تا ازش باج بگ دای رو پ   تای. برو رد کارت و مارستمین  تایمار »من

 شد و در را با دستش نگه داشت:   ادهی پ پسر

. من  رفتیرو نپذ  ینر  چیده بود، هکه تا زن  ی. همونباکی و جسور و ب یقدر وحش همون  ؛ییتایمار »تو
 .«  موریخانم دلنواز، دختر ت  شناسمتی خوب م

که او  یبا پسر  مونی نام ییرفت. دلنواز ماند و شوک آشنا  رونیاز دلنواز از کوچه ب  شیرا بست و پ  در
 .  شناختی از خودش م شتریب را
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 2 فصل

. باز هم  نیرا آرام سراند سمت ساعت ماشروشن اتاق فروغ نگاه کرد. بعد نگاهش  ی. به پنجرهستادیا
  ریز نگیرا درون پارک  نیفروغ شده بود. دوباره حرکت کرد و ماش یخواب یکرده بود و باعث ب  رید

که باال   یارا برداشت و باال رفت. هر پله  اشی و گوش فیمدارک و ک یساختمان پارک کرد. پوشه
  هیقطره خون شب د،یها که رسپله  یبه باال .گرفتیخون مقابل چشمانش جان م یاقطره  رفت،یم

ش  زد. با خود  ی قدر کند مقلبش گذاشت. چه ی. دست رونییشده راه گرفته بود به پا ک یبار ییجو
 تکرار کرد: »کاش هرگز نزند.« 

که در کمد اتاقش،   ییهاشال یسرش و همه  ی. مثل شال رواشی بود، مثل زندگ  کی خانه تار سالن
دور   خواستی انتخاب کند. م یاز مشک ریغ  یکه هرگز رغبت نکرد رنگ یشالند.  بود زانیاتو شده آو

 نبرد.   یپ اشی به تفاوت خودش و زندگ یباشد تا کس  یمشک یصورتش هاله 

که  ی . جلو رفت و مادامدیمبل نشست. دقت که کرد، دلربا را د یرو یبرق را فشرد و کس دیکل
   :دیپرس کرد،ی اش را باز ممانتو  یهادکمه

  ؟«ی دیخواب  جانیتو ا »باز

فر و بلندش را از دور و بر صورت پس زد و چشمان خواب آلودش را با پشت دو دست   یموها دلربا
  ریمبل برداشت و شب بخ  یکتاب و دفترش را از پا خاست،ی که برم ین یگفت و ح ی. سالم آرامدیمال

 :  د یآشپزخانه انداخت و پرس یجلو یفرهدو ن  ینهارخور  زی م یگفت. دلنواز جوابش را نداد. پاکت را رو

 باشه؟«  یمدام دست به جارو برق  یکن  ادیکار فروغ رو ز یخوای م  ؟یخونی تو اتاق درست رو نم را»چ

 و نگاهش کرد:    ستادیا دلربا

من   کنه،یم  هیگر یتو اتاق ه  یکتاب بود و دو سه تا خودکار. وقت هیدفتر و  هیو پاش نکردم.  ختی»ر
 بخونم؟ «  طور درسچه

 سالن.  یورود یدرشت و مشک  یهایراحت  یولو شد رو دلنواز
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 کنم؟«  کاری چ دیتو اتاق تو. من بدون اتاق با امیب ید ی هم که اجازه نم  »تو

 کوتاهش برد و با سرانگشتان، پوست سرش را ماساژ داد:   یموها  یدست ال دلنواز

 « ؟یبابات اتاق جدا داشت ی»خونه 

   ا؟«جنیا میچرا اومد میکن  یاون زندگ یونهقرار بود مثل خ »اگه

 آرام بود:  شهیدلربا هم  یگرفت، اما برا  حرصش

 .«میکن  یمثل آدم زندگ میخواستیم »چون

 تو اتاق تو.«  امی ب »بذار

  یشد و پالک اسم فارس دهیداد به پشت. گردن بلندش کش هیچشمانش را بست و سرش را تک  دلنواز
 : د یبچس شی گلو ری »دلنواز« به  ز

  م؟«ی بر جان یاز ا میخوایم ن یببند  لویاتاق من. از فردا کمک فروغ کن وسا یتو یای ب سی ن »الزم

 نکرد:   یحرکت چیدلربا مشتاق و کنجکاو شد، اما ه  لحن

 «  »کجا؟

 .« ی. سه خوابه که اتاق مجزا داشته باشدیجد ی»خونه 

 چشه؟« جانیخونه؟ مگه ا یپا یپس اندازتو گذاشت یهمه  »باز

در اتاق را   یصدا  کی چیبه اتاق خواب. ه یمنته  یو برگشتند سمت راهروهارا فروغ گفت و هر د نیا
فروغ   د،ی ای تا دلنواز ن دانستندیشدن فروغ نشده بودند. هر چند که هر دو م   داریو متوجه ب  دهینشن
 .  خوابدی نم

 دادی قرار م  ویکرووی را در ما  ریش وانی که ل ینی سالم گفت و از جا بلند شد. به آشپزخانه رفت و ح دلنواز
 گفت: 

   ؟«ی. مگه داروهاتو نخوردیدار یکه ب  »باز
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 بود به سالن. دهیرس  فروغ

 و منگ بشم نفهمم دور و برم چه خبره؟«  جیگ »بخورم

 گذاشت و در را به ضرب بست.  خچالیرا در  ری ش یبطر 

 ؟« ی هات بکن یدور و بر  یبرا یتون ی م یو چه کار  یار ی سر در ب یتونی م یاز چ یباش اریهوش ال»مث

 فروغ مات و کدر شد. نگاه

 ؟« یزنی باز دلت از کجا پر شده سرکوفت م »

 دلربا را مخاطب قرار داد:   رفت،یکه به اتاقش م  ین یرا برداشت و ح اشی و گوش فیرا نداد. ک  جوابش

 .«یمونی م تو اتاقم بعد برو بخواب. صبح خواب  اری گرم شد ب ری. شنی تو ماش زی بر  »لباسامو

... طانیش  یحماقت... بو ی. بودادی خون م یرا در اتاق گذاشت و به حمام رفت. بدنش بو  لشیوسا
و   دیطول کش قهی پنج دق مثل هر شب دوش گرفتنش کمتر از مور؟یچه کرده بود با خودش و با ت 

تخت   یلبه به دست،  ریش وانی که ل دیوارد اتاقش شد، فروغ را د ییپالتو یدر حوله  دهیپوش  یوقت
  یشان را جمع کرد، پرت کرد روهمه  یدراور را باز کرد، دنبال لباس و وقت یاو نشسته. کشوها خواب

 .  دیآن نوش را از دستش گرفت و از وانیتخت و خودش هم نشست کنار فروغ. ل 

 بابات؟«   دنید ی»رفت

 .  دییتکان داد به تأ سر

 گفت باز حالتو خراب کرده؟« یچ »

 رد.  باال پرت ک بار سرش را نیا

 حداقل جواب سؤالمو درست درمون بده.«  ،یدلم گذاشت یمامان گفتن رو که رو هی »حسرت

 مادر اوست.   انداخت،ی م ادشی که فروغ  ییهاوقت  یشد. مثل همه  تلخ

 ؟«ی نگران شوهرت  ه؟ی»چ
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خونه   نین اتوأم. نگرا یکردنا ریشب د نیحالتم. نگران ا نی. نگران ایتوأم که بند دل من »نگران
  کاریچ  ییخوای ست. مخونه نیسوم  نیا ؟یخر یخونه م یقدر درآمد دار . تو مگه چهدناتمیخر

 دلنواز؟«  

  دیرا پوش رشی و بلند شد. بند حوله را باز کرد و پشت به فروغ لباس ز  یپاتخت یرو  دیرا کوب ری ش وانیل
 گفت:  نی و همان ح

پتو کنم و   ر ی سرمو ز ،یز یچ دنیند یمجبور نشم برا قتو  چیقدر اتاق داشته باشم که هاون  خوامی»م
 دو تا انگشتمو تو گوشم فرو کنم.«  

که تو برخورد    یصدات؟ از مامان گفتنت؟ از نرمش دنیاز شن یکنی اون کرده، منو چرا محروم م »گناهو
 ؟«یو با من ندار  یبا دلربا دار 

  که از دست فروغ داشت. یحرص یاصل یبود. نکته  نی! همآهان

تا    فشیتو بغل کث  یشدی هستم. تو چرا ولو م دهیدختر به بلوغ رس هیمن  دنیفهمی اون کثافتا نم  »
پتو ببرم و انگشت تو گوشم   ریتو، باز سرمو ز زیهوس انگ یآه و ناله  یصدا دنی نشن یمجبور باشم برا

 فروکنم؟« 

 و چشمانش درشت شد.   دیاز رخ فروغ پر رنگ

من مجبور بودم؟   یفهم ی بدم؟ تو خودت نم  حی برات توض دیرو با یچ. من یح یدلنواز، وق یح ی»وق
 از جام پاشم؟«   تونستمی هفته از زور کتک نم هی گفتمی"نه" م هی ستی ن ادتیشوهرم بود؟  یفهمی نم

و  شدی نم هیوقت در ذهنش توج چیکه ه ییهانداشت. حرف  یتکرار  یهاحرف  دنیشن یحوصله 
سر داد تا فروغ مجبور به ترک اتاق شود و   شیهاشانه  یرا از رو وله. حکردی گذشته ها را پاک نم 

 مان گفت: زهم

 امشب اصالً حوصله ندارم. دست از سرم بردار«   »فروغ

 :  دیشیپا تند کرد و از اتاق که خارج شد، در را به ضرب پشت سرش بست و دلنواز با خودش اند  فروغ

 تا آروم بشم مامان؟«  یبغلم کن  یایحال نم  نی مامان. تو چرا تو ا گمی بهت نم  حمیمن وق »
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  خواستیتخت. دلش م  یولو شد رو سی طور سرد و خ. هماندیرا نخورد و لباسش را نپوش رشیش
 دارش بکشد. تب  یشان یپ یو دست رو دیایسرش ب  یسرما بخورد و فروغ باال

 

در دوباره تکرار   یکرد. صداکرد. سرش را از بالشت فاصله داد، اما چشمانش را باز ن  دارشیدر ب یصدا
دلربا را صدا کرد.   دهیچشمانش باز نشود، کوتاه، اما کش شدی که باعث م یشد و او با همان رخوت 

 بار فروغ را مخاطب قرار داد:  نیا د،یکه نشن  یجواب

 ؟« یشنوی. نم زننی ! در م »فروغ

قبل از به   ز اتاقش خارج شد واز جا بلند شد. ا یو با کرخت حوصلهی به در بلندتر تکرار شد. ب ضربه
بود. چشمان    یها، در اتاق فروغ را باز کرد. هر دو تخت خالاتاق  نیب  ردو یرساندن کر انیپا

 اند؟ کجا رفته  یتر شد و فکر کرد نصفه شب آلودش تنگخواب

ورده« بار عالوه بر ضربه به در، زنگ آپارتمان هم صدا خورد. »سر آ نیخانه. ا یافتاد سمت در ورود  راه
باز کرد. سپس    بیپشت هم و به ترت بست،ی در را که هر شب فروغ م یهالب تکرار کرد و قفل  ریرا ز

  اشقهیاز شق خونکه  دیرا مقابلش د  موری بپرسد، ت یکه خواست »بله« را سؤال  نیدر را گشود و هم
. به کردی م یی اش خودنمااش، در پس خندهشده اهی زرد و س انیدر م یکی یهابود و دندان یجار 

زور کاذب و  فیتا ببندد، اما مگر حر دادی در را هل م کشان،غ ی ج  ت،یدر آن وضع دنشیمحض د
.  خواستی کمک م  و زدی م ادی. فرزدی و فروغ را صدا م  دیکشی م غی ! جشد؟یم  موریت یساخته شده

با    ییر زورآزماتنش در اث ی. همهکردی و پشت کمرش احساس م یشانیپ یعرق را رو یهادانه یشره 
خودشان سرگردان عقب و   نیدر ب یلنگه دید ی. وقتشدی قطع نم  موریت یو خنده سوختی م  موریت

  یزنان چرخقهقهه  موری . تدیکوب  موریت ینه یو دو دستش را تخت س دیدست از آن کش رود،ی جلو م
زنان از  لت ل کند. غرا کنتر  اشه یکر یهانتوانست خودش و خنده گرید د،یها که رس رد و به پلهخو
 . دیکش ادی زانو نشست و فر ی با دو دست، رو شیهاشد و دلنواز با پوشاندن گوش   ریها سرازپله

را در اتاق   غشیج یزده در جا نشست و ادامهو وحشت  مهیکه به صورتش خورد، سراس یَچک  با
کم لقه کرد،کمکرد. فروغ که دستش را دور او ح یتخت خودش و در آغوش فروغ خال  یخودش و رو

  اودست فروغ از دور  یختم شد، اما حلقه صدای ب یهاو در انتها به اشک  هیدلنواز به گر ادی و فر  غیج
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 قدرن یهم  شیآرزوها یآرام گرفت و با خودش فکر کرد کاش همه فروغ یکم با نجواهاباز نشد. کم 
 .  دندیپوشی عمل م یزود جامه 

 جونم؟«   یآبج  ی»خوب

به دلربا نگاه کرد. با   یچشم  ری و ز دیکش  رونیدستان فروغ ب  یاز حلقه خودش را دلربا،   یصدا با
.  دیاز خودش خجالت کش ،دیکه رس یبهداشت   سیپلک بر هم زد و از جا بلند شد. به در سرو نانیاطم

 به تنش بود. خودش را پرت کرد داخل حمام و قبل از بستن در، گفت:   ری فقط لباس ز

 پشت در«  م رو بذارحوله   »دلربا

 سر و صورتش.  یرو کردی کوتاهش شره م یموها یکه از ال یخودش را سپرد به قطرات آب  و

  ینگاهش را رو یسفارش دلنواز. با درماندگ  یرا از دست دلربا گرفت و او را فرستاد پ وانیفروغ ل 
  ی. حت کردی م یتیخاص ی نگه داشت. درمانده بود... احساس ب وانیکف ل یخرد شده  یقندها

 شود. چه کرده بود با او؟!   کیدخترش، به او نزد یحوله بردن برا یاندازه  توانستی نم

  رفت،یم رونی گذاشت. از اتاق که ب یپاتخت  یرا رو وانیا چرخاندن قاشق حل کرد و ل قند را او ب یه یبق
 دلربا را مخاطب قرار داد: 

تو دلشه   یچ ستیاشه. معلوم نبخواب تنها نب  ششیدست رختخواب بنداز کف اتاقش امشبو پ هی»
 .«  نهیبی باز کابوس م

 دندان گرفت:   ری رفتار دلنواز، لبش را ز ین یب  شیبا پ   دلربا

   شه«ی م وونهیبخوابم که باز د جان یا امی ش بمن بدون اجازه  »آخه

 :  دیلب برچ  فروغ

 خره؟یخونه م  قدرن یا یخاطر کبه  یکنی . جونش به جون تو بند شده. فکر م گهی نم  یچ یتو ه »به
  اد«ی که سر خودش اومد، سر تو ن ییبال نکهیا یرفاه تو... برا یبرا

. سرش را تکان داد تا فروغ برود. دلنواز را خوب  هیدلربا هم قوس کرد از غصه و گر یهالب
 دنیخواب  یحت  کرد؛ی او نم لیبرخالف م یوقت کار  چیدلنواز بود، اما ه ی. اگرچه نورچشمشناختیم
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«  یدلنواز بود که از او »نورچشم یهامراعات خواسته  نی. اصالً همدیدی کابوس م یوقت در اتاقش 
 گمان خودش بود.  نیساخته بود. ا

 

خشک    یدهان و مجار  د،یکه دلربا پتو را دورش گرفت. آب قند را که با دست دلربا نوش دیلرزیم
ا پس زد و دلربا هم آب قند رصورتش،   دنیکرد. با پس کش شتریاش جان گرفت، اما لرزشش را بشده
  یو چشمانش را که رو دیتختخواب دراز کش یرو اش داد،که دلربا به شانه یاصرار نکرد. با ُهل گرید

 زمزمه کرد:  گذاشت،یهم م

 بخواب تو هم«    »برو

 ؟« یبخوابم تنها نباش جان یا ارمیب  »رختخواب

رفت. وارد اتاق   رونیاضافه از اتاق ب  فرحی با چشمان بسته، سرش را باال پرت کرد. او هم ب دلنواز
  یلی. خودش خ خوابدید حال دلنواز بهتر است و دارد مدا نانیمشترکش با فروغ که شد، به او اطم

در   شتفروغ تا صبح پ  دندیشان نفهمکدام چیاما ه  د،یهم گذاشت و خواب   یرا رو شیهازود پلک 
 درآمد، به کمکش بشتابد.   ادشیو فر  هیگر یاتاق دلنواز نشست تا اگر باز صدا

 

که ذرات معلق گرد و خاک را  زدی را تا وسط اتاق دراز کرده بود و انگار خودش را باد م  شیپا آفتاب
دراز   یپا  یرفتن سمت دراور و کمد لباسش، از رو ی. دلنواز از جا بلند شد و برادادی آن وسط تاب م

و   دیآخر کش را تا پردهکه دلنواز   یقت فتادند تا وبه تکاپو ا  یشتر ی. ذرات با تالش بدیآفتاب پر یشده
به اتاق او باز    شیداشت که حاال بخواهد پا یبا روشن  ی. چه سر و سر  دیآفتاب را از اتاقش بر یپا

سرش انداخت.   یو رو دیکه از کمد کش یشگیبود، مثل همان شال هم اهیس اشی زندگ یشود؟ همه
ه مدرسه رفته و فروغ  دلربا ب ندحدس بز توانستی آشپزخانه م یرفت. از سر و صدا رونی بعد از اتاق ب

افتاد که  یاست. سالم گفت و چشمش به پاکت  اشیشگیهم یهاقل دو قل با وسواس  هیمشغول 
 و گفت:   ستادیآشپزخانه ا  شخانیپ یانداخته بود. فروغ آن سو  زی م یشب قبل رو

 .« ارمیت رو ب صبحونه نی»بش

 خورم« ی »نم
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 ؟«یر ی م  »کجا

 اش منتقل کرد و زمزمه کرد: شانه   یرا از انگشتان دست، به رو اشیپشت کوله

   »باشگاه«

 :  ستادیا کشیکانتر را دور زد و نزد فروغ

 ؟« یدیشد باز کابوس د یبرات افتاد؟ چ یچه اتفاق شبی»د

 رفتن:  یبود. در را باز کرد برا  تی! کدام کابوس؟! خوِد واقعکابوس؟

 .«    امیم »نهار

 گفت:    نیغمگلخور و فروغ د 

 . « یایخودت نم  ذارم،یتو غذا م یکه هر روز اندازه  »من

هم  ی. مثل هر روز در را رودیدلش سر باز نکند. رفت و در را پشت سرش کش یهاتا نگفته ستادینا
بلند زمزمه کرده است،  یمطمئن شد فروغ »به امان خدا« را آن قدر  یبعد، وقت هیگذاشت و چند ثان 

  ، آن را بست. که بشنود

  شیهانفس  یو وقت  دیرا خاموش کرد و سه دور، دور پارک چرخ   نیتا پارک رفت. بعد ماش نیماش  با
محبوبش را گرفت و خورد. باشگاه   یشکالت  کیو ک  رکاکائویباشگاه شد. سر راه ش یبه شماره افتاد، راه

سر تکان داد  زد،ی لبخند م شیکه از دور به رو یای مرب ی. براآمدی بود که لبخندش کش م  ییتنها جا
دستگاه  ریرا هم که ز ییهاو آن دیو سالم را با لب زدن گفت. کف دست به دست دوستانش کوب 

 بازو، از آمدنش مطلع کرد.   یرو میمال یامشغول بودند، با ضربه 

 یبوفه  خچالیاز  آب را یبه تن کرد. بطر  یرا در کمد مخصوص گذاشت و لباس ورزش  اشیپشت کوله
با   شی آبرو یبا تتو   شیکه چند سال پ یکلی خوش ه  یمرب س،ی باشگاه برداشت و راه افتاد سمت آرتم

  دنیو دلنواز بعد از سر کش دیخوشگله« پرس یطور حالش را با »چه شی هم دوست شده بودند. آرتم
 آب، گفت:  

   گه«ید  نجایسحر اومدم ا یکه کله   ستمین »روبراه
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 برد و گفت:  کیروب یسالن ا و را با خود سمتکتفش گذاشت و ا یدست رو سی آرتم

   نم«ی. بدو بب سازمتی م »خودم

 گفت:  ش،ی پ یقیدقا دنیناالن از دو دلنواز

 دور پارک«   دمیدور دو »سه

آن،  یحفره انی م دنیلبش گذاشت و با دم یبود، سوت را ال دهیچه شنبدون توجه به آن سی آرتم
 بلند تکرار کرد:   یو با صدا دیکش نروی هم زد. سپس سوت را ب  کف دو دستش را به

 ... دو ...سه...«  کی... دیشروع کن »خوشگال

از باشگاه  یدور سالن را شروع کرد. دو ساعت بعد، وقت دنیو دو سی را سپرد دست آرتم  خودش
.  گرفتیمقابل نگاهش جان م موری ت یشاداب نبود. هنوز صورت خون  شهیبرخالف هم  رفت،ی م رونیب

و قاب دوم، افتادنش در راه پله.  یمولو یشد. قاب اول خانه  ی تکرار م در دو قابکه حاال  یصورت 
و با هم نهار   دیای به خانه. دوش گرفت و خودش را آراست تا دلربا ب دیکه رس کردی درد م  سرش

آمد   رونیب  زیبه دلربا و فروغ مزه داده بود، از پشت م شهیاز هم شتریانگار ب که یبخورند. بعد از نهار 
 رفتن به اتاقش گفت:   و ضمن

. اگه فکر  میبر  جان یدو روزه از ا  یک ی خوامی رسه. م یتا کارتن سفارش دادم تا ساعت پنج م  »چند
 بفرسته.«  رویتا ن دو هیشرکت خدمات  نیزنگ بزن نی روزه تموم کن  هیهمه رو  نیتونی نم نیکنیم

 وابش را داد:  که جمع بود، مخاطبش فقط فروغ بود. همان هم ج یفعل  برخالف

 دلربا امتحان داره فردا«  م؟یعجله نکن شهی »نم

 و به دلربا نگاه کرد:  ستادی اتاق ا یراهرو یورود

همه رو   انی از فردا صبح تا شب ب روی دو تا ن زنمی. خودم االن زنگ میزن ینم  یچی دست به ه »تو
 ببندن. فقط درست رو بخون« 

رها شد. سرتق تر از دلنواز    ینش نفس فروغ با پوفد. با رفتتکانش دا دییسرش را کج کرد و به تأ دلربا
 بود که گفته بود. رد خور نداشت.    ی. حرفش همانشدی نم دایپ
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نشده بود که باز فکرش   ادهیپ ن ی از ماشرا برداشت. هنوز  لشیوسا فیرا خاموش کرد و ک نشیماش
ماند. *" و نگاه  رهی خ  نابایبه کف خ  نی در باز ماش  یدر دست نشست و از ال فیشد. ک ییهوا
بود. از همان شب قبل   یو فکر مشوشش چرخاند. آسمان دلش ابر  اشی ساعت مچ نیرا ب  شیگذرا

دندان فشرد تا مثل   ری از او نداشت. لبش را محکم ز یخبر  چیبود، ه ختهی گر موریت ینه که از خا
 . ردی را بگ شیهااشک  زشیر یجلو شهیهم

تلفنش   یرو  یشماره   نیرا روشن کرد و با آخر نیرا بست. ماش و در جلو   یصندل  یرا پرت کرد رو فیک
با هم  نیآف ماش کی ت یمرد پشت خط و صدا یچرخاند، صدا یکه فرمان را م  یتماس گرفت. مادام

 گفت:   گفت،یادغام شد. بدون در نظر گرفتن آن چه مرد م 

بهتون وقت   گهیشب د هیو  نیکنسلش کن  شه،ی م رید  نیکنی . اگر فکر مامیم گهیساعت د کی »من
 بدم«  

 :  د یکنجکاوانه پرس مرد

 شما بود؟«   نیماش یصدا نی»ا

  »رفتم«

 ؟« یافتاده که رفت  ی»اتفاق

 گه؟«یشب د هیبمونه  ایبرگردم  گهیساعت د کی بود.   یشخص  »اتفاق

 حاال.«   نی. هم»برگرد

 و زمزمه کرد: پدال گاز شد  شتریباعث فشردن ب   نیمتنفر بود. هم شهیهم  یجمالت دستور  از

 جام«  اون گهیساعت د کی»

 پرخاشگرانه گفت:   مرد

 پولت«   یرو امیم ونیلیم  هیامشب کارت تموم بشه. برگرد  دیگفته بودم فردا مسافرم. با »من

پدال باال آمد و  یآهسته آهسته از رو ش ی. کف پاکردی را شل م شیکه پا یهمان عنصر  قاً ی! دقپول
آمده را برگشت. کمتر از   ریدور زد و مس ،یدگ یبر نیاول دنیود که با دهنوز تماس مرد تمام نشده ب
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داخل  یاخانه یاز شده و اتفاق شب قبل را فراموش کرده بود و داشت از در ب مور یبعد ت یقهیچند دق
 بود.  ستادیتراس به انتظارش ا یرو یکه مرد شدیم

کارش قرار   فید اسپره فلفل هم در کمانتواش لمس کرد. مطمئن بو بی را بست و شوکر را در ج در
کرد. با مدد به  یو با خود حمل م  داشتی کار، برم  فیاز برداشتن ک  شیپ شهی که هم یدارد. دو ابزار 
 . آوردی مردان دوام م یزندگ یها در هزارتور بود که شبهمان دو ابزا

دلنواز تعارفش را   تا دلنواز وارد شود. دیکرد و خودش را عقب کش یدست شی در گفتن سالم پ مرد
 . مصمم گفت:  ستدیپشت سرش با ی. محال بود اول خودش وارد خانه شود و مردرفتیذنپ

 شم« یآخر از همه وارد م  »من

 مرد شکل پوزخند گرفت:   یهالب

   ست«ین  یمن و شما کس »جز

 . در هر صورت من آخرم«  دیبهتره شما اول بر  »پس

در مشتش نگه  ب یاز در گذشت و دلنواز شوکر را داخل ج یحرف ی طرفه باال رفت و ب کیمرد  یابروها
نظر   ریرا از نظر گذراند. مرد که او را ز یو جستجوگر هال و ورود عیسر یداشت و وارد شد. با نگاه

 را نشان داد و گفت:  یگر ید ری داشت، مس

 خوابم.«   »اتاق

ار تختخواب مجلل دونفره،  طور که خواسته بود، کندلنواز پشت سر او وارد اتاق خواب شد. همان و
رد از اتاق  . مخوردیتا شده به چشم م دیدو ملحفه سف  زی م یقرار گرفته بود. رو زی و م یصندل  کی
  زیم یروها را از اتاق گذاشت و ملحفه  یتو یکاناپه یرفت و دلنواز مانتو و شالش را رو رونیب

و مرد که با   دیچ  زیم یرا رو لشی وساکارش را باز کرد.  ف یتخت پرت کرد و ک ی برداشت. هر دو را رو
 شربت به اتاق برگشت، بدون نگاه به او، گفت:   وانیدو ل

 .« دیو خودتونم آماده بش نیتخت پهن کن  یموندن تشک و روکشش مهمه ملحفه رو رو زیتم »اگه

 :  وستیمرد به هم پ یابروها
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 کار رو انجام بدم؟«  نیا دیبا »من

 و به ملحفه اشاره زد.   

 برق متصل کرد و گفت:  به تعجب و توقع او، دستگاه را به  اعتنای ب دلنواز

 انجام بدم.«  تونمی تون. من که نمکمک  ادیب  نیبخوا  یاز کس نیتونستی»م

تختخوابش پهن   ی. سپس محلفه را رودیکوب یجلو مبل  زیم یرا رو  ینیدر هوا پراند و س یپوف مرد
  ی. ملحفه را که رودیتن خارج کرد و دراز کشش را از که لباس  کردی نگاهش م  یرچشمی کرد. دلنواز ز
کرد. موم را تست کرد و   کیرا به تخت نزد یو صندل  دیکش یادلنواز نفس آسوده  د،یپاهاش*"کش

. دست مرد در  دیبغل او کش ریکاردک را ز نیاز حرارتش مطمئن شد، دست مرد را باال داد و اول یوقت
العمل نداد و موم، به او فرصت عکس  یپد رو دنیشواز با ک اما دلن جمع شد، ی اثر حرارت موم کم

 مشغول کارش شد. 

و شوکر و پاکت   لیطور رها کرد. فقط موبارا همان  لشیرفتن به حمام شد، دلنواز وسا  یکه آماده مرد
تراس نشست و با   یسنگ ینرده یرو یبر  کیخانه رفت.  یرا برداشت و به تراس ورود گارشیس

از   که ینرده گذاشت و با کام عمق  یلبه  یرا روشن کرد. فندک و شوکر را رو  گاریساش، قره فندک ن 
 کوتاه روشن شده بود، چرخاند.  هیپا یهاکه با چراغ  اطیگرفت، نگاهش را در ح  گاریس

متعلق به  یوجه مشترک داشتند. همگ کیکه  ییهاشده بود. خانه  یادیز یهاها وارد خانهسال نیا 
! راست کارش فقط  ها؟پولی و ب یپولی داشت با ب  یپولدار بود. چه صنم  یپسرها و مردها و انیاع

  دانستی خوب م یل یو شمارش، پول بابتش بپردازند. خ منتی ها که بپولدار بودند. آن یمردها
حاضرند کار کنند، اما او نرخ خودش را    رد،یگیکه او م  یربع پول  یحت ایکه با نصف  یهستند کسان
که هرگز حاضر   یهم غرور  دیشده بود. شا  شیباال بودن نرخش باعث معروفت نی هم هم دیداشت. شا

که پس از تمام شدن کارشان توقع داشتند شب را با   یشود. کم نبودند مردان یپسر  چیه زانی نبود آو
 یها گذاشته بود و پس از گرفتن نقد خودش و آن  نیشوکر ب  کی شهی ها سر کند، اما هم آن
  شان کرده بود.رک اش، تالزحمهحق

 یزمان شد. به شماره هم لش یموبا یهم بود، با بلند شدن صدا نشیترق یپکش که عم  نیآخر
وصل کرد.   د،یجد یمشتر  دیدر باغ، تماس را به ام گار یپرت کردن ته س نی ناشناس نگاه کرد و ح 
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که گفت   بودنش دامن زد. مرد یبه باور مشتر  د،یهم که پشت خط به گوشش رس یابه یغر یصدا
 و گفت:    دیپر  نیینرده پا  یاز رو نمت«یبب دی»با

 ن« ینکرد  یرو معرف »خودتون

 پسر با مکث آمد:   یصدا

   م«یرو مالقات کرد گهیهمد  شبی. دروانمی»س

که وارد خانه   ی خورد و ضمن نی ش چتکرار شد. دور چشمان  موریاما در ذهن دلنواز ت روان،ی س گفت
 :  دیپرس  شدیم

 مون وجود داره؟« مالقات  یبرا یلیچه دل »

 گم«ی م نمتی »بب

   کنم«یندارم. حرفتو بگو، وگرنه قطع م  دیو بازد دید  یوقت اضافه برا »من

 که پسر مغرورانه گفت:   دیشن

 خدافظ«  ست،یبابات اومده. حاال که مهم ن یسر جنازه  ییبرات مهم باشه چه بال کردمی م  »فکر

نثار پسرک تخس و مغرور کرد و با اکراه دست   یا« ی. »لعنتپسر را گرفت یصدا یمکرر جا یهابوق  و
 آورد و گفت:   رونی . هنوز تماس وصل نشده بود که مرد از اتاق سرش را بدیاش کششماره  یرو

 ام«آماده »من

فرو کرد. به    گرشید بیو شوکر را در ج نشیشلوار ج  بی ا در جر یحرص تماس را قطع کرد و گوش  با
انگشتان دستش  یماساژ کرد. کارش که تمام شد، شانه و گردن و همه  یآمادهاتاق رفت و خودش را  

که چشمانش   ستادیسر مرد ا  یبه دست باال فیرا جمع کرد و ک  لشیو دردناک بود. وسا حسی ب
پا و   نینداشت. ا شتریب ستادنیا ی. حوصله زدی خلسه و خواب دست و پا م  انیبود و انگار م  ستهب

 بدون چشم باز کردن گفت:  آن پا که کرد، مرد  

 رو باز کن، پولت تو پاکته.« یاول »کشو
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 گفت:   حوصلهی کشو را باز کند. ب  دادی که مرد گفته بود سر چرخاند، اما غرورش اجازه نم ییکشو دنبال

و   نیچشماتونو باز کن  نیتون تا مجبور نشکنار دست  نیخدمتکار هم بذار هی نیداشت دفعات بعد کار  »
 شده« رمی. من دنی پولم رو بد

. پاکت را دیهال به او رس  یبلند شد و تو یاز کاناپه فاصله گرفت و سمت در رفت. مرد به آن  یقدم و
 رفت.   رونیفقط با تکان سر تشکر کرد و از خانه ب  شهیمقابلش گرفت و دلنواز به رسم هم

دوبار تماس  رفت. را گ  روانیس یرا که به حرکت انداخت، تلفنش را هم برداشت و شماره  نیماش
 . انگار پسرک او را نشناخته بود، فقط ادعاآمدی گرفت و پسرک جواب نداد. داشت حرصش در م

 . دیرا با لحن خندان شن روانی س ی. بار سوم که تماس گرفت، صداشناسدشی داشت خوب م 

 برات مهم نباشه«   کردمی م  »فکر

 :  دیهم کش یرا رو شیهادندان

 از من؟« یخوای م  یچ ؟یمنو از کجا آورد یره م شمابدون خوامی م  یول  ستین »

پرس و   هاه ی. از همسادیپلک یبابات م یدور و بر خونه  س یامروز پل دمیاما شن خوام،ی نم  یز یچ »من
به اون   سی پل  یبود. پا  یبابات چه جور آدم یدونی خودت م یول  دونستی نم یز ی چ یجو کردم کس

 .«هیقاتلش ک  فهمهی خونه باز بشه م

 نگذاشت:    یر ی تأث چیه شیصدا ی اما رو د،یدلش لرز ته

 کنم؟«  کاری چ یگی»م

شهادت بده تو رو    یکی  هیبرات. کاف شهی . دردسر م رونی ب  میاز اون خونه ببر یجور  هیشو جنازه  دی»با
 بابات.«  یخونه  یکه رفت دهیاون شب د

 :  رزش گرفت آمد و ل ن ییپا  شیگذاشت. تن صدا ری تأث شیصدا یبار لرزش دلش رو  نیا

 د«یمنو... ند ی...کس»ک

که دخترش اومده بود  شبیشه. دگفت حتمًا تو خونه  شو گرفتمسراغ  یک ی اتفاقًا امروز از  »چرا
   شش«یپ
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  ی. دلنواز حتستادیشد تا ا دهیکش ابانیخ  یرو یچند متر  نیماش ری . تادیترمز کوب یرو هوای ب دلنواز
 ت دو صبح خلوت است. اعس  ابانیخ  دانستیبه پشت سرش نگاه کرد. م

 ؟«یتو خونه سر و گوش آب بد یبر   یتونیم »

  رفته؟«ی باال م واریاز د روانیس دنیشد بگن د دا یش پبعدًا جنازه »که

 خم کرد:   نهیس یسرش را رو  یکالفگ با

 کنم؟«    کاری»چ

  مارستان«یب  مشیسونبر میاصالً زنده باشه و تونست دیچه خبره. شا مینیتو خونه بب  میبر  اری ب دیکل  ای»ب

و   ستینبود که باعث مرگش شود، ب یقدر کار اگر ضربه آن  ی. حت گفتی زد. پسرک مزخرف م   پوزخند
 کفترباز.   موریاز پا درآوردن ت یبرا کردی م تی کفا  یز یچهار ساعت خونر

 نمت« یبی م یکوچه مرغ گهیساعت د می»ن

را از وسط   نشیماش  خواستی او م نود که از شب را بش فتیرفتگر ش  ادیفر یکه صدا نیقبل از ا دلنواز
از  یرا رد کرد و دنبال رد یراند. کوچه مرغ یگاز فشرد و با سرعت سمت مولو  یبردارد، پا رو ابانیخ
او نبود.   زا یجا هم خبر کند، اما آن شی دایجا پآن د یگشت. وارد کوچه خودشان شد شا روانیس

که   ردیرا بگ روانیس یپارک کرد و خواست شماره  یتر چهارم کی تنگ و بار یکوچه یرا گوشه  نیماش
  روانیچرا به س دانستی شد. اصالً نم ادهیخانه را برداشت و پ دی. دسته کلدید ن یرا کنار ماش اشهیسا

خانه راحت    تی بابت وضع الشی خ آمدی آمده، اما حاال که آمده بود، بدش نم جان یاعتماد کرده و تا ا
 .  دیخوابی م امشب را راحت  دیشود. شا

را از دستش گرفت و در را باز کرد. اشاره زد دلنواز وارد شود اما دلنواز به رسم و عادت    دیکل روانیس
. پشت  شهیبار هم آور و متعفن و نفرت آخر وارد شد. اتاق هنوز روشن بود. همان اتاق چندش  شه،یهم

که   روانی س فکرد و برخال  پشت در مکث روانیاز س تی در اتاق رفت. به تبع یتا جلو روانیسر س
فقط  د،ی کوبی گرومپ م نگاه دلنواز فقط در اتاق بود. قلبش گرومپ  ریمس کرد،ی صورت او را نگاه م

که به خاطر   ن ی باز نشود. هم اشیبه زندگ  سیپل  یرا از خانه خارج کند تا پا موری ت ترع یسر خواستیم
 ود. مشکوک ب ی افک یبه اندازه  کرد،یم  تیکارش شبانه فعال 
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و بچسبون به در  اری رو ب نتیتو برو ماش اط،یتو ح  ارمشی تو پتو، بعد تا من ب  مشیچی کمک کن بپ »
 .« میو بر نتیتو ماش شی خونه که بندازم

بار دلنواز از او جلوتر وارد   نیدر را باز کرد و ا روانیاما سر تکان داد. س د،یگویبود چه م دهینفهم  کامل
را هل داده    موریکه شب قبل ت ییاقچه رفت. همان جاورود سمت ط  از همان بدواتاق شد. نگاهش 

اتاق   فیرفته و کث  وطاقچه تا فرش رنگ و ر یبود و سرش به طاقچه اصابت کرده بود. رد خون از لبه 
گوش و سرش خون   ری افتاده بود و از ز شبیکه د ییجانبود. همان شی سر جا مور یادامه داشت، اما ت

 .  دیچکیم

رد خون بود. باز برگشت   یره ینگاه کرد که چشمان او هم درشت شده بود و خ روانیسه ب زدهوحشت 
پستو  یجلو یا. پشت پرده دی اتاق را در نورد یبعد بدون در آوردن کفش، همه یسمت خون. کم

  شیدایپ یوقت  خچال؛ی کنار  ها؛را در اتاق داشت. پشت رختخواب یوار یبودند و نقش کمد د دهیکش
زده رفت سمت  بود، محکم پس زد و شتاب  ستادهیرا که هنوز کنار در ا روانیسمت در. س دیدو نکرد،

کبوترها و فرغون  یهاکه قفس اطیح گرید یآن گوشه دیجا پر. از آناطیح یگوشه ییدستشو
 شیدای آن پ ری داشت ز دی. انگار امختیها را به هم رآن یبود. همه ختهیشکسته و خرت و پرت ر

کرد و باال رفت.   مینکرد. نردبان را تنظ ییکه خودش را به او رساند، باز به حضور او اعتنا نروای. سکند
نبود که    موریاز ت  یو رو کرد؛ خبر  ر یبام را زپشت  یباال یهارا روشن کرد و قفس  لشیموبا ینور گوش 
نشده بود.  ختهیا رکبوتره یراب یادانه چیکه امروز ه  گفتی از کبوترها بود، م  یه خالک یانبود. النه

 .  دیرا شن روانیس یکبوترها، صدا یصدا یوسط بقبقو

 رفته باشه؟«   ییو زنده بوده و جا  میباش دهیما اشتباه د »ممکنه

 و درمانده سر تکان داد:   مستأصل

 مونه؟«ی نظرت آدم زنده مبه  خته،ی که تو اتاق ر یاون همه خون »از

 .«  ییجا یببرنش درمونگاه انیب خبر داده  یهم تو همون حال بد به کس دی»شا

 کنترل کرد:   اشی شانیپ یرو دنیرا با دست کش اشیکالفگ
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.  شنیخبردار م هاه ی. همساادیم  ی. آمبوالنسشهی م ییسر و صدا  هیباشه، حتما  طورن یکه ا »برفرض
 دنتمیآمار نفس کش هاهیهمسا  جانیها از هم فاصله داشته باشن. اخونه  ستیکه باال شهر ن جانیا

 دارن.« 

زد که  یادر آمد. دلنواز اشاره  یبغل یاز خرپشته خانه  هیهمسا رمردیپ یسرفه یحرفش صدا  بندپشت 
هم به دنبالش. دوباره وارد اتاق شد. دنبال   روانیرفت و س نیی »بفرما«. سپس از نردبان پا یعنی

کرد. وارد  زفل آن را باق و دیزده پرکه کرد، ذوق  شیدایگشت. پ موریدرب و داغون ت لی موبا یگوش
خودش بود. ساعتش   یتماس به شماره   نیتماس بود، اما آخر  نیبه آخر دشیها شد. امتماس   ستیل

که  اوردیزده و از او خواسته بود مادرش و دلربا را ب زنگ   موری که ت یبود، همان وقت شبیهم همان د
  یبار با درماندگ نیا ،اشتآن خانه ندنشستن در  یبرا یکه رغبت  شهی. برخالف همندیها را  بباو آن

 ولو شد و گفت:  

 .«  نهی ما رو بب خوادی زنگ زد و گفت م  شبیتماسش با منه که د  نیزنگ نزده. آخر  یچکیه »به

  م؟«یرو بگرد هامارستان یب میبر م؟یکن کار ی چ یگی بابا! م ی»ا

 کوتاهش نشست:   یموها یانگشتان دلنواز ال  نوک

بودم که   جان یمن ا دهید یحت دی و صدا برده و شا سریکه ب  یکی . رونی برده بنه خو  نیاونو از ا یکی»
 .«  رهی بخواد ازم باج بگ

 مثالً؟«   ی»ک

 : روانینگاه کرد به چشمان س رهی را باال گرفت. خ  سرش

 .« یدیمنو د شبیمثل تو که د یکی»

 :  د یبلند خند روانیس

نباشه، بعد بردمش   موریر به تن تاز خدام بود س توأم. من خودم ی. نصفه شبه، توهم زدتایمار »پاشو
  رشیبرات و شماره کارتمم ز فرستادمی عکس ازش م هی  جا؟ن یکجا؟ اگه بردمش تو رو چرا کشوندم ا

 و ِخالص.« یکن  زی السکوتم رو وارتا حق  کردمی م دیق

 ...«  ایش بگردم؟ جنازه  یبگردم دنبالش؟ دنبال چ  »کجا
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 و بلندش کرد: را گرفت دلنواز  یبازو ری ز روانیس

  نی. برو و منتظر باش ببگمیشد بهت م یهست. هر خبر  جانیت. من حواسم به ابرو خونه  »پاشو
 .«شهیم  یزود ازش خبر  ای ریداره. د یابردش، چه نقشه جان یکه از ا یاون

 بلند شد و همچنان که نگاهش به رد خونه بود، سمت در به راه افتاد.  دلنواز

  شیقدر آهسته چرخاند تا صدارا آن  دینوک انگشت گرفت. کل یدر از پا در آورد و روپشت را  هاکفش 
  خواستی . مخوابدی است و تا از آمدنش مطمئن نشود، نم داریب  ستدانینکند. م  اریفروغ را هش

  تو حتماً  ، »زود اومدم  دیغرغِر صبح به دستش ندهد و بگو یو صدا به اتاقش برود تا بهانه برا سری ب
  «یو متوجه نشد یبود دهیخواب

تا صبح فروغ   ندازدیآشپزخانه ب  یقبل لباسش را جلو یهانداشت مثل شب  ل یبود که تما یشب   تنها
را از هر   ش یهاامشب لباس  کهن ی. با ادیایب  رونی سر و صدا شود و فروغ از اتاق ب دیترسی . مدیبشو

 کهبود؟! فروغ  یز یبود. کم چ  شده ولو موریت یخانه  فیفرش کث ی. رودانستی م ترف یشب کث
 .  کردیسطل زباله م یروانه   یشبمه ین  را همان شیهاو لباس  دادی را غسل م  شی سر تا پا دیفهمیم

ها اش *". برگشت آرام سمت اتاق از آن، باعث جمع شدن چهره  ی بستن در و تمرکز ناش اطی احت با
 از آشپزخانه گفت:   ییبرود که صدا

  ؟«یبود  »کجا

شد.  رهیزده به آشپزخانه خ. وحشت دیچ یدر سراسر سالن پ  شیکه اکو دیقدر بلند بلعرا آن  ع«ی»ه
به داخل   ابانیبرق خ  ر یحرکت کرد و جلو آمد و دلنواز در اثر تابش نور ت یک یدر تار یبعد، جسم  یکم

 کند.  دینبرد جد یتا خود را آماده دی. بزاق دهانش را بلع ندیخانه، توانست صورت فروغ را بب

  ؟«یبود  یگفتم؟ تا حاال کدوم گور  یچ یدی»نشن

  دن،یزمان خر یجا گذاشت و برامانده در دستش را آن   زانی. کفش آودیچرخ  یسمت جاکفش  وازدلن
 اپن داخل سبد شبانه، رها کرد و زمزمه کرد:   نتیکاب  ری شال و مانتواش را دوباره مثل هر شب ز

 کارم بودم.«   »سر

 :  کرد یم ان ی ش را عو خشمحرص  یفروغ همه غرش
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  زه؟«یتتو کنه و پشم و پالسشو بر مونهی تا چهار صبح م  یپدر ی ب  »کدوم

قدر کالفه بود... حس  قدر خسته بود... چهماساژش داد. چه یو کم دیدست پشت گردنش کش دلنواز
 داشت.   یفرسودگ

 داره برام.«   یشتر ی. درآمد بکنمی خونه هاشون کار م رمیم ها»شب 

  نیب  دوریاتاق شد. هنوز به کر  یراه  یر یخبهندانست. با شب  زی را جا  شتریب ح ی ماندن و توض رتشیب
 فروغ بلند شد.  یبود که باز صدا دهیها نرساتاق 

خودت   یهای اون نباشه، بعد با کثافت کار  تیکه تحت ترب  یآورد یبرداشت موریت یرو از خونه   »دلربا
  ؟«یدی راه و چاه نشونش م یدار 

  ی. نوک چهار انگشتش را با هم و محکم رودیابروانش نبض گرفت و متعاقب آن چند بار لرز یباال
 و برگشت سمت فروغ.    دیابرو کش

 تا صبح چشم به راه اومدن بابات نشستم؟ حاال نوبت تو شده؟« »کم

به   قدرنی. ا امیب  یبرم و ک  یک دونمی . من مدونمیرو هزار بار بهت گفتم من حد و مرز خودمو م نی»ا
 نکن.«    ترموونهید  ام،وونه ینداشته باش. من د یفروغ. به من کار  چیمن نپ  یپر و پا

 ها. باز برگشت سمت اتاق  د،ی او را ساکت د ینگاهش کرد، اما وقت  یفروغ کم یجواب بعد منتظر

 و اون؟«  نیتو بغل ا یبهت نداشته باشم که تا چهار صبح ولو باش  ی»کار 

هم فشرد و   یرا رو شیها. دنداندیکش ری کمرش ت یگردن تا باال  ری از ز ستدر  ش،یهامهره ستون
 ینهیسبهنه ی. با چند قدم بلند سشیپاها ری پرتاب کرد ز ظیرا محکم و با غ یو گوش  چیو سوئ  فیک

 خفه شد:   ی ادیبه فر لیناباورانه تبد اشچارهی درمانده و ب  ی. صداستادیفروغ ا

 .« ستمیمن مثل اون آشغال ن ...ستمیمثل اون کثافت ن  »من

 :  گرفتی اوج م شیو با هر رعشه، صدا دیلرزیم

 بهم برسه.«  ینره خر  چیدست ه  ذارمی نم »من
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 که هرگز مقابل فروغ نشان نداده بود، گفت:   یو بغض ادیآخرش را با فر یجمله  و

 تکرارش نکن.« گهیوقتم د  چیفروغ. ه نویا »بفهم

 ! مامان!« ی»آبج 

بود.  ستادهیشان اآشفته به نظاره  یزده و با موهابه دلربا نگاه کرد که وحشت  اشهشان یباال از
تن پوشش را   یبار بدون فوت وقت، از کنار دلربا گذشت و به اتاقش رفت. حوله   نیبرگشت و ا

و نفسش را تنگ کرده بود،   نیچه دلش را سنگآن یو همه یبرداشت و مثل هر شب بغض و خستگ
اش از بغض  که آمد هنوز چانه رونیشده است. ب  یکه خال  کردیکرد. گمان م یخالقطرات آب  ریز
ها! امشب دلش را نه  موری ت خواست،ی . اصالً امشب دلش بابا را مخواستیم هیو دلش گر دیلرزیم

خودش را ساخته بود و   یببساط حسا یپا ی. همان که عصر وقتخواستیرا م شیهای بچگ   یبابا
رفته بود و  کند،ی م هیکه خورده، هنوز دارد گر یخاطر مشت و لگدکه زنش به ه بود افتاد ادشی حاال

باشد به   یرا بسازند. قول داده بود مرد زندگ  شانی بود. قول داده بود ترک کند و زندگ دهیمنتش را کش
 و فروغ گفته بود:   اوردیب  ایدنبه ی پسر کاکل زر  کی شی شرط آن که فروغ برا

 .« هیاد یشم زدونه هی نیهمتو   مثل ینامرد »واسه

نبود که به فروغ رفته بود.  اشیباکی فروغ شده بود. فقط جسارت و ب  هیاش نبود که شبچهره  فقط
پتو خودش را به    ریکه دلربا ز کی سوتر، در آن اتاق تارهم بود. آن هیهم شب شانال یفکر و ذهن و خ

  موریت  شیغل گرفته بود و امشب فکرش پبه برا  شیتخت نشسته و زانوها یبود، فروغ رو خواب زده
 یو اصرارش به بچه موریبود. فکر ت دهیکش ادیکه دلنواز از شباهت به او فر یو انزجار  موریبود. فکر ت

 دوم. 

باره مثل عربده کش کفترباز زن  هی یخوای م ؟یخوای که باز بچه م یزد یک ی نیبه سر ا یُگل »چه
 ؟« یکن  تیخودت ترب 

  موریت  فی. حاال کِ یکرده بود و نه مشغول کتک کار  ی را نه عصبان موریت شیهاحرف   گریبار د نیا
  دهیمنقل و بافور کش یبست کامل پا کی. دیرقصی م یدر وجودش لزگ  یال یخی کوک بود و ب یحساب 
 و گفته بود:   دهیخند موریبود. ت
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و   منم برم دخترمو چرخ واسه شام بار بذار، یچ هیآب به دست و روت بزن.   هیروغم. پاشو ف  »پاشو
 خوابش ببره.« دهیفلک سوار کنم که دختر بابا امشب سرش به بالش نرس 

 بعد قهقهه زده بود:   و

 سراغ پسرساختن.«  میبر دیسرخاب بمال دختربابا که خواب کیمات هیهم  »تو

ته و راه دست دلنواز را گرف موریرفته بود، ت  اطیته ح  ییو لعنت به دستشوکه با انزجار و تف  فروغ
ها. پول دو دور  بچه   یپ دیآیم یچرخ و فلک  شودیغروب که م دانستیکوچه. م ید توافتاده بو

. بعد  کند  نهیچهار کاب اریداده بود تا دخترش را سوار آن چرخ و فلک س یرا به چرخ و فلک  دنیچرخ
شته بودند ود و برگگرفته ب یخرت و پرت از بقال یفروغ هم کم یبود و برا دهی خر  یدلنواز بستن یبرا

را ساخته   ای دن یبابا نی از او در ذهن دلنواز پنج ساله بهتر یبستن  کیخانه. همان دو دور چرخ فلک و 
لبخند به لب داشت،   شهیهمدخترش  یفروغ که برا ی بود، با آب و تاب برا دهیه خانه که رس بود. ب
به خانه باز شد، ادامه  یزن  یشب پاکه دوباره  یتا شش ماه بعد، وقت  یمهربان نیکرده بود. ا فیتعر

 داشت.  

که  یدیشد  اریبام. فروغ پنج ماهه باردار بود. وپشت  یباال  بردی ها را مزن  موریت شد،ی که گرم م هوا
با همان پنج ماه  گرشید میشد و ن   موری زن ت یاز جانش وقت یمیداشت، هنوز تمام نشده بود. ن

  کیبرقصد. عصر   موری مثل شش ماه گذشته به ساز ت توانست ی سخت، آب شده بود و نم یباردار 
اش را شکست و باز او را کتک زد.  توبه نیاول  موریت پا گرفت و بعد از شش ماه شانن یسخت ب  یدعوا
بار صورتش را   نیاو اصابت نکند. ا یضرباتش به شکم و پهلو کردی م اطیاحت موری دار بود که تخنده

اعتراف   یچند بار  روزها نیرا برده بود و ا موریدل ت یکه روزگار  یی بای نشانه گرفته بود. همان صورت ز
 او شده است.   هیشب  یل یکرده بود دلنواز خ

از   صدایب  موریهقش آرام گرفت و دلنواز را در آغوشش فشرده بود تا او را بخواباند، ت هق  یوقت شب
بود.  دهیپشت پرده د از را اشهیبود که برگشته بود و او سا دهینکش یخانه خارج شده بود. طول

  ی. سر دلنواز را از روخوردی . بهار بود و پنجره باز بود و پرده تکان مندیبیم هیدو سا  کردی احساس م 
رفته   رونی از تک اتاق خانه ب نیبالش گذاشته بود. آرام بلند شده و پاورچ  یدست خود برداشته و رو

 بود. 
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پچ پچ  یصدا  د،یباال که رس ودش از آن باال رفت.و باال رفت و سپس خ دینردبان لغز یرو نگاهش
تر از آن هم عادت داشت بهار و تابستان بساط  قبل  یهانبود. سال قبل و سال   موریبار ت  نیاول . دیشن
 بام ببرد.  پشت  یو نوشش را باال  شیع

تند   شیها خاطر باال آمدن از نردبان نفس . بهدیتپیاتاقک باال روشن بود. قلبش تند و محکم م برق
آخر با پدرش را در گوشش تکرار    یو گفتگو ادی ،یزن یخنده یصدا د،یاتاقک که رس یشده بود. جلو

 کرد:  

 .« رهید ی لیخ گهیفروغ که د یافت ی ما م  ادی یروز  هی»

هر و   یدر اتاقک نصب شده بود، کنار زد و صدا یرا که جا یاشد. پرده   ریاش سرازاز هر دو گونه  اشک
 شد.    رهی شد. به زن خخفه  و زن  موری کر ت

  موریاش را استتار کرد و به تکه کنارش افتاده بود، چنگ زد و باال تنه ینگاه فروغ، به بلوز   یرگیبا خ  زن
فرصت   موریآمد. ت  نییبه فروغ برسد، فروغ از نردبان پا کهن یاز جا بلند شد و قبل از ا مورینگاه کرد. ت
.  دیشنی وغ انگار نمکرد. فر  شیابا عز و التماس صد یشد و ه یبرسد، پشت سر او راه نیینداد او پا

 را نشنود.   موریت یصدا  گرید شدیباعث م  دیپدرش را شن   یهمان که صدا دیشا

آخر را   ینردبان، باعث به هم خوردن تعادل فروغ شد و سه پله یهر دو رو ظیزده و با غ شتاب  حرکت
 مارستانی شد و روز بعد در ب نش ی که باعث مرگ جن ی دنافتاد. افتا نیبا هم گذراند و با شکم به زم

که: »پسرم را از   نی و لعن و نفر کرد ی م هی. گرفتدی را گرفته بود پس ن شی دست پ موریکورتاژ شد. ت
من که گفته بود  ؟یخواستی. آن باال چه میرا از من گرفت امی ر یپ یپشت و پناهم، عصا ،یمن گرفت

 .«  و تمام  میبنوش یک یود پ . قرار بشکنمی بار توبه نم  نیا

 مادرش.   یهاهیپدرش و گر ی. صداشدی پدرش در گوشش اکو م  یفروغ در تمام آن ساعات صدا و

مدام  خواستی شده بود. دلش م مور یبا ت   یهشت سال زندگ یخانه که برگشت، افسرده تر از همه  به
که حاال هر    یمور یکند. تر زر نقدر ز نیخفه شود و ا  موریگوشش باشد، اما ت  یمادرش تو نیلعن و نفر

را   دشکه خو یغم بغل گرفته بود و دخترک یکه زانو یبساط بدون توجه و اعتنا به زن یروز پا
 :  کرد ی م نیو نفر دیدمی بافور م یمادرش، تو ی چسبانده بود به پاها
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نداره نه   تاق یل هکی چهطور موش شده؟ زن ین یبیخدا! م یشدنم. ا پسری ب  ینگذره از باعث و بان »خدا
بابام   یو افاده داشت خونه سیکه خانم ف شی . اون از هشت سال پکمشیماه بچه رو نگه داره تو ش

از پسرم. خدا از گناهات   نمیتوله رو پس انداخت، ا نی تا ا دیال بودم و بل بودم، دو سال طول کش
 نیا یرفت  د؟ییکم زاچهطور ده تا ش  یدی. تو مادرتو ندیلقمه رو واس من گرفت نیکه ا نی نگذره شه

خدا ازت نگذره    اره؟ی م یر یپ یبرام عصا نیا اره؟یبرام پشت و پناه م نیا ؟یاستخونو برام گرفت پارههی
 !« نیشه

 فروغ با خودش تکرار کرد:   و

 !«ن یازت نگذره شه  »خدا

 .« پدری داد ب ادتی دنییراه و رسم پسر زا دیمن، شا یبرو دست بوس ننه  »اقلکن

. پس از چند روز  اشی زندگ ینبض تپنده یکرده بود... باز پا گذاشته بود رو نی ش توه هم به پدر  باز
 :  دیسکوت باالخره غر یروزه 

جل و دو تا دختر منفعل مثل  هشت تا قلدر الت آسمون یکه نگفت جا یو اون مادر   ییتو پدری »ب
 سرش بشه.«  یمرد بزاد که مردونگ هیخودش، 

 صورتش را گرفته بود و نگاهش به فروغ را تار کرده بود، گفت:  ه ک یبا دهان پر و دود مور، یت

 .« ذارمی دندون سالم تو دهنت نم دونههی »پاشم

 : امدیفروغ کوتاه ن  اما

 .«ادی هم بر م یکنار آشغال  یهاهم توله پس انداختن که از سگ و گربه »پشت

بدنش نشست و    یرو  موریت یکه لگدها کردی م ینی اش بر تنش سنگدرد کورتاژ و مرگ بچه  هنوز
.  رودیهمان کتک خوردن، با خودش قسم خورده بود م ی دلنواز در گوشش. تو یزدهوحشت  یهاهیگر

 .  رودیو م داردی دلنواز را برم

او باز کرد و سرش   یصورت ماتم زده یرا به رو  سشیخ یهادستش نشست. چشم  یدست دلربا رو 
 :  د یاد. دلربا پرستکان د  یرا پرسش
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ها رو هم خبردار   هیهمسا ی. همهیبهش گفت   یخواست یمامان؟ تو که هر چ یکن یم هیچرا گر گهی»د
 .«  ستیتا نصفه شب خونه ن یآبج یکرد

توله پس ننداخته است.   موریت یاو را پس زد و بلند شد. با خودش فکر کرد ادعا داشت مثل ننه  فروغ
کم  شیهابچه  تی ترب یشد، رو خوری وسر و پا و ت  دستی قدر هم منفعل و ب ادعا داشت هر چه 
  اقدلربا از ات رانی طور دلش آمد امشب دل دلنوازش را بشکند؟ در مقابل نگاه حنگذاشته. پس چه

تخت مچاله شده بود و  یکه در بزند، در اتاق دلنواز را باز کرد و نگاهش کرد که روآن  یارج شد و ب خ
 یموها یتخت نشست و دست رو یو آرام لبه  طایکرد. جلو رفت. با احت یهق مهنوز داشت هق 

 که گفت:   دیاو را شن  نیاعتراض و خشمگ یاما صدا د،یدلنواز کش

 باشم.«  تنها  خوامی م رون،ی ب  »برو

 و زمزمه کرد:   دیرا بوس  شی موها یشد رو خم

 دختر قشنگم.«  دی»ببخش 

ر شده و هنوز ساعت شش  اض ح یکه دلنواز به آن  دیاز اتاق خارج شد و به اتاقش بازگشت و ند سپس
 زده است.    رونی صبح نشده از خانه ب

 *** 

که   شی از سه ساعت پ دانستیگذرا به هم چسباند. م یشد. سر و ته کوچه را با نگاه  ادهیپ  نیماش از
زنده مانده باشد و    موریکه ت نیداشت به ا دیاست، اما ام فتادهی ن یدیجا را ترک کرده اتفاق جدآن

 اش.  و حاال برگشته باشد به خانه  اشیشگیهم یهای اتلوا یرفته باشد پ 

خانه   نیبود روزها پا به ا  وقتیل یانداخت. خ یان دور، به تک اتاق خانه نگاهرا که باز کرد، از هم در
پوسته شده پوسته  یوارهایپوشاند. د  یخانه را م یو زهوار در رفته  یفی شب کث  یاهینگذاشته بود. س

 گرید اطی کف ح یهاک یگذاشته بودند. رنگ و طرح موزائ شی را به نما ق، خودو تمل  ایری در روز ب
 فرورفته بود.  یاز دود و کثافت و آلودگ یاخانه در هاله یجا. همهشد ی داده نم صیتشخ

سر و گردنش را جلو   رونیداخل نشد. از همان ب گریبه در اتاق زد که باز شد. د یانوک پا ضربه  با
 کرد.    یرا خال اشنه یو س  ختیاز دلش گر ینیبرگشت که آه سنگ یوقترا نگاه کرد. و داخل اتاق  دیکش
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آموز و دانشجو و کارمند و کارگر،  شده بود. از دانش  ادی. ازدحام کوچه ز یاصل ی افتاد سمت کوچه  راه
  ریز   شناختند،ی که او را م ییهاآن  شان،ن ی. از برساندندی م  یر یهر کدام با شتاب خود را به مس

. دادندیم  ادامهشان به راه  شناختندی ها که نمو آن  شدی شان کند مو قدم  کردندی نگاهش م یچشم
اش  بود خانه  دهیمحله. کاش پرس نیاند به ااست آمده یافتاد که گفته بود چند سال روانیس ادی

 کجاست! 

 یدی جد ی نیتریو خچالیبود.  یم یقد یبقال کیاز  شتریحاال ب   لشیآقا نعمت باز بود. وسا  یبقال
قرمز ست شده بود. وارد مغازه که شد، چشمش اول   یآهن  یهاگذاشته بود به رنگ قرمز که با قفسه

  یل یخ یبود وقت   ادشیرو که سمت چپ مغازه قرار داشتند افتاد. خوب روبه  یاز همه، به آن دو پله
مد از مغازه  سهولت رفت و آ یکرده بود و برا لیتبد یاش را به بقالخانه   اطیکوچک بود، آقا نعمت ح

جا  خانمش آن شهیکه هم شدیها به همان در ختم م در آن گذاشته بود. پله  یاش در به داخل خانه
 .  کردی او را برانداز م ی سر تا پا آمد،ی م یمشتر  یو وقت  نشستیم

 خانم؟«    یخوا یم ی»چ

و دستان   ریپ یبه چهره  یآمد. لبخند رونیب  خچالیسمت صدا. آقا نعمت بود که از پشت  برگشت
 زحمتکش او زد و گفت:  

 آقا نعمت؟«  یشناخت »منو

 آمد:  ترک یتنگ شد و خودش نزد یآقا نعمت با کنجاو چشمان

 آشناست.«  تافهی»ق

 ... دلنواز« مورمی ت »دختر

 مرد از هم باز شد و با لبخند سر تکان داد:  یچهره 

 طرفا؟!« نیاومد. چه عجب از ا ادمی دخترم.  »بله

از پشت سرش   ی . تا لب باز کرد حرف بزند، زندنیوقت خر یدست آن دست کرد برا نیرا ا چیسوئ
 گفت:  

 شده«  رشیبچه بخوره بره مدرسه، د نیبده ا یارخامهی پن هینعمت  »آقا
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زن را نداشت و در حالت    یسالم و احوالپرس یحوصله  نانهیبزن را بشناسد. در حالت خوش  برنگشت 
بود او عجله ندارد،   دهیموشکافانه و پشت چشم نازک کردن او را. آقا نعمت هم که فهم نگاه نانه،یبدب

 رفتن او از مغازه خودش سر صحبت را باز کرد:    رونیکار زن را راه انداخت و با ب 

 طرفا؟«  نیا ومدهین شهی م یدو ماه یک یخبر دخترم؟ فروغ خانم خوبه؟  »چه

حالش شد که    رییوجه تغ اش در هم رفت و آقا نعمت متچهره دو ماه؟! با خودش زمزمه کرد، اما یکی
 بالفاصله گفت:  

تخم مرغم  هی گهیگفتم د موریکرد، به ت هیبار فروغ خانم اومد تسو نینداره بابات. آخر یبده گهی»د
رو صاف و صوف   تی بده  ادیتو ب یچاره یو زن ب  یتو پولتو خرج زن مردم کن  ستی. قرار ندمی بهت نم 
 کنه.«

را   موریت یبارها و بارها آمده بود حتمًا، بده  جا؟نیمشت شد. فروغ آمده بود ا چیدور سوئ شدست
ذره حس    کیو او خبر نداشت. همان  افتادی گوشش م ریز ییهاهم پرداخت کرده بود. چه اتفاق 

 :  دیپرس دیگوی نم چیاو ه دیکه د رفت و آقا نعمت  نیفروغ گرفته بود، از ب ییکه از دلجو  یخوب

 کرده ؟«  یشده دخترم؟ بابات کار  یچ  »باز

دندان و صابون چرخاند تا فکرش را متمرکز کند. سپس   ر یخم  فیرد یباال انداخت و نگاهش را رو سر
 گفت:  

کجا رفته   ستیتو خونه افتاده و خودش معلوم ن لشی. موباستین  شیدایازش. چند روزه پ خبرمی »ب
 نش؟« یدیباز. ند

شوهرش جواب داد، حواس   یاو جا  یپله نشست، فقط وقت یآمد و روزن آقا نعمت  یک  دینفهم
 لب سالم گفت.   ریتکان داد و ز یدلنواز جمع او شد و به نشان سالم سر 

 و برگرده«   فتهیب ابیها از آسگم و گور شده تا آب  یزده و چند روز   غیرو ت   یباز ک نی »بب

 و زن ادامه داد:  دیلبش را گز یگوشه  دلنواز

خرابش. االنم که افتاده دنبال   یو سابقه  مورهیت هی.  ستیبارش که ن نیاول ؟یشدانش  نگر »چرا
 شوهردار.«   یهازن
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 دل دلنواز سوخت.   سر

 بود«    یادی ز  موریدهن ت یبکن و با مادر و خواهرت خوش باش. اون زن از اول هم برا توی زندگ   »برو

  یآب را برداشت و بازش کرد. ضمن یبطر  خچالیاش، دهانش را تلخ کرد. برگشت از معده  رفالکس
 را بست و گفت:    ینگاهش به آقا نعمت و زنش بود. بطر   د،ینوشیکه از آن م

   ارم«ی پولشو ب »برم

اما قبل از خارج شدن از مغازه   ن،ی نکرد و رفت سمت ماش   یتعارف کرد مهمان او باشد. توجه موریت آقا
 :  گفتیکه م دیزن را شن  یصدا

 چه...« نیبب   نشوی. ماشستیو ندار که ن ریقباشه؟ فمهمون  یچی»چ

برگشت پول را   یبار وقت نیبرداشت و ا فشی از ک ی. اسکناسنی. پا تند کرد سمت ماشدیرا نشن  هیبق
را    نی. ماشردیرا بگ  دشیمازاد پول خر ستادینا یکرد، حت یگذاشت و فقط خداحافظ  خانش ی پ یرو

 دکرد. بع یر ی گیپ یرا حضور  مارستانی . دو بمارستانی ب نیترک یروشن کرد و راه افتاد سمت نزد
برداشت   نترنتیرا از ا گرید یهامارستانیب ینشست و شماره نیداخل ماش  مارستانیب  نیدوم کینزد
  دینبود، الاقل از اسم و نشانش که نبود. انگار با موری از ت یخبر  چیها زنگ زد. هبه آن  یک یی کیو 
  فیچه؟ تکل افتادی م ری به دلش چنگ زد. اگر گ بیغر یو نشان. ترس  نامی ب یمارها یسراغ ب رفتیم

 فروغ؟!  یحت ای دلربا  فی تکل شد؟ی سالن چه م

  یفرسودگ ،یروزها خستگ نیفرمان گذاشت و چشم بست. ا یرا رو اشی شانی و خسته، پ فیبالتکل 
سفر بروند. فکر   کیبه جمع و جور کند و با دلربا و فروغ   توانستی . کاش مکردی م شتریرا ب اشی ذهن
ش با او راه  ی پاها  گرفت،ی از او نم یکم خبر دست  ایکرد و  ینم دایرا پ  موریت  یبود، اما تا وقت  یخوب
 .  یاز کثافت و ناپاک  موریت یدلمه بسته یو خانه  یدور ماندن از مولو یبرا آمدندی نم

 دیجد یخبر  دیاس را به امرا شناخت. تم روانیس یچشم باز کرد. شماره لشیزنگ موبا یصدا با
 : د یپرس روانیوصل کرد و تا الو گفت، س

تا حال   ؟یکردی م  کاری چ جان یسحر ا یخونه، باز کله یکردم بر   تیچهار صبح بود راه کینزد »ساعت
 « یو رو نکرده بود ینگو جغد هم هست  ؛ییتایمار کردمی فکر م 
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 او گفت:   یهای از وراج  کالفه

 قطع کن که حوصله ندارم«   یار ، ندبگو یدار  موری از ت ی»خبر 

 « یکنی م داشیپ ن یبگرد بب فتوی . تو کستیمن که ن بیج »تو

مزاحمش نشود و هم  گریپسر هم د نیکه ا دیچه بگو دانستی چشمش را فشرد. نم یهاگوشه
.  دهدی راحت باشد که او را لو نم  الشیخ حالن ی بردارد و در ع  موری کردن ت دایدست از سر خودش و پ

تا   دیای با او راه ب  گفتی . دلش مدیترسی داشت م روانی که دست س یی؟! ته دلش از آتوغ چرادرو
که در خود سراغ داشت   ی لحن نی تر. با آرام ییبازجو یدور دستش قفل نشود و نرود برا س یپل تبنددس

 گفت:  

 کنم.«   داشیکنه، خودم پ  داشیپ سیپل کهن یقبل از ا دی. باهاممارستان یب  در»دربه

که ممکنه بعد از رفتن تو،   یکه دشمن بابات بودن. کس  ییسراغ کسا یبر  دیبا  مارستان،یاز ب شتریب»
 .«  ارهی سرش ب ییست، برداشته و بردتش که به وقتش بالزنده  دهید یاون خونه و وقت یرفته باشه تو

ح از  واضو    حیصر شیهاقدر در حرف . چهزدی م  موریقدر راحت حرف از مردن و کشتن تچه روانیس
عشق اول هر  دانستی پدر اوست؟ مگر نم  موریت  دانستی نم  . مگرداشتی پرده برم موری ت تی شخص
ته دلش  گردد،ی م  موری در دنبال تکه دربه یینوای دختر ب نیا دانستی پدر اوست؟ مگر نم  یدختر 

 پدرش را دوست دارد؟   اشقانهع

 زد به خودش:   بیزد و پشت بندش نه   پوزخند

  دیشا ده،یم  یپسره داره چه راهکار  نی . پس خفه شو و ببیباباتو کشت یات! تو زد بابعاشقِ  »دخترِ 
 به دردت خورد.« 

 زمزمه کرد:   ملتمسانه

  زنمیمو م. سند خونه دمی بهت م  یقدر پول بخواهر چه ،یبخوا یخدا هر چ. بهروانیکن س  داشی»پ
 کشه« ی کنم. فروغ بفهمه منو م  داشیت، فقط کمکم کن که پبه نام 

   ه؟«یک  »فروغ
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 !« »مادرم

 :  د یرا واضح شن روانیپوزخند س یصدا

کردم فرستادم شهرستان که جلو چشمم  رونشیمادرم واستادم و از خونه ب  ی. من تو روینباش »خسته
 یفروغ، باباتم که زد یکنی. تو مادرتو صدا مجوئهیمو منباشه، چند وقته عذاب وجدان داره خرخره

 ص.«  و ِخال یناکار کرد

 :  د یکرد و بعد پرس روانینثار س  یی دلش »خفه شو« یو سخت فشرد. تو  دندان گرفت ری را ز  لبش

 ممکنه رفته باشه سراغش؟«   یبفهمم ک یکنی م »کمکم

    کنم«ی م داشیاز اولم گفتم برات پ »آره،

  . مگرنبود یاعتبار  روانیس یهابکشد و خدا را شکر کند، اما به حرف  ینفس راحت  خواستی م دلش
 کرد و برگشت سمت خانه.   ی. خداحافظ شناختی را م شی و رفقا موریقدر تچه

بود که فروغ او را مخاطب  در بود و خودش از قاب در نگذشته  یاتاقش را باز کرد. دستش هنوز رو در
 بود، قرار داد:    یخ یتوب ،ینرمش و نگران  نی که در ع یکالم

  رون؟«ی ب یت باز رف ،یپاشد ی و ک  یدیخواب یک »تو

 نکرد. فقط گفت:   نگاهش

 تا ظهر بخوابم صدام نکن.«  خوامی . مدمیدیرو م  یکی رفتمی م دی»با

بودن لباسش   فیکث  یفروغ رو ت ی به حساس یتخت، حت  یرا پشت سر خود بست و ولو شد رو در
ا  دو بار روکش تخت و بالشت ر یکی یاو هفته کردیکار خودش را م  تی نداد. او که در نها تیاهم

به  دی. فکرش باز پر کش دیکش شیپاها یدر خودش جمع شد و پتو را رو وار ن ی. جن کردی عوض م
را بست.   شیبغض راه گلو گشت؟ی دنبالش م  دیسرش آمده بود؟ کجا با یی . چه بالموری سمت ت

 ارادهی پدرش را بکشد؟ بطور توانست اش فرستاد و فکر کرد چه تنگ شده یهاهی نفسش را محکم به ر
زد. داشت زور    یحرف م منطقی را هل داده بود. داشت ب  موریشد که ت یالحظه ری گش در فکر 
 . شهیمثل هم گفت،یم
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   رم«یگیو دلربا را پس م کنمیم  تی مادرت شکا ی»برا

حق نداشت دلربا   موریهم شده بود حرف حساب؟ درست که دلربا هجده سالش نشده بود، اما ت نیا
که از   یدر برابر چک دادی به خودش حق م  کردی آن شب منحوس که فکر م یجان یبه ا رد؟ی را از او بگ

  الربد یبودنش، سرپرست میو ق یخاطر ولخورد، هلش بدهد. پدرش بود که بود، حق نداشت به   موریت
 . شدی اش رد م جنازه  یمگر از رو رد،یرا باز پس بگ

 : د یشیبعد با خود اند و

 ش هم رد شدم« جنازه  یز رو »من هم که دلربا رو بهش پس ندادم، ا 

 رو به باال:    دیچرخ

  ایآدم رو به موت  هی دیچرا با رون؟ یممکنه از خونه برده باشدش ب  یکجا دنبالش بگردم؟ ک ای»خدا
 بدم؟«   یازشون نباشه. جواب فروغ رو چ  یخبر  چیباشن و ه دهیخونه دزدمرده رو از   یحت

 یفکرش همه  یشکمش گذاشت. تو یگره زد و رو لشیرا در هم و دور موبا انگشتانش
  شیدایجا که پو سردخانه. آن  یقانون  یکه شد رفت سراغ پزشک  دیشهر را گشت. ناام یهامارستان یب

.  سیپل یجسور و محکم راه افتاد به سمت اداره شهیبرگشت که زنده است. مثل هم  دشینکرد، باز ام
دل و جرأتش افزون   رفت،ی م شی که پ  یدمکرد. انگار هر ق لیمفقود شدن پدرش را تکم ارشجا گزآن
و   دیهر کدام شاخ و شانه کش یکرد. در خانه دایرا پ  موری ت یتک همدم و دودهابهتک  ی. خانهشدیم

 اند.  را کجا پنهان کرده  موریکه ت ادیو فرداد 

  یدور اتاق نگاه کرد. کو منگ به دورتا  جیشد. گ یگوش یبره یو متوجه و  داریلرزش شکمش ب  از
که خواست تماس را وصل کند، قطع    نینگاه کرد و هم یگوش یبود؟ نشست و به صفحه  دهیخواب

 :  د یشد. خودش شماره را لمس کرد و تا تماس برقرار شد، پرس

 ؟«یکرد   داشیخبر؟ پ »چه

 کند:   شی و مجبور شد صدا دی از آن سو نشن  ییصدا

 شده؟«  ی خبر  گمی ! مروانی»س

 :  دیرس به گوشش   فیضع روانیس یصدا
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 بودن.«  جان یا سای»پل

 :  دیو پرس دیمحکم گزدلش پاره شد. لبش را  بند

 شد؟«   دایپ مور ی»ت

تون. جلو کوچه یتو دیچ یپ  یانتظام یروی ن  نیماش دمیسر کار، د  رفتمی... داشتم مدمینفهم »درست
 .« گشتنی م  موری ت یپ  گفتنیبچه محال م  ینرفتم، ول

 :  د یپرس گشت،ی م لشیو دنبال وسا کردی را باز م ششی آرا زی م یوکه کش ینیآمد و ح  رونی ب تخت  از

 چه خبره؟«   یدیفهم یجلو، م  یرفتی م  »کاش

 و دهنمو بسابن.«  یبگم سه بشه بعد تا به خودم بجنبم ببرنم هلفدون  یچ  هیبرم جلو   دمی»ترس

 :  د ید و پرسهار کر لبش م  یهابا گاز گرفتن گوشه گرفت،یلبش شکل م  یرا که داشت رو یلبخند دلنواز

 به نظرت؟«   سی پل یکنم؟ برم اداره  کاری چ یگی حاال م »خب،

  یکه عرب ن ییجا برنتیبسته مَکت  ،یمن کنودونه من هیجا اون  ی! بر تایمار ستایخوش ن  »حالت
 انداخت.«  

 :  نهیو محزون زل زد به آ دیناام

دفنش   ییجا  یش اومده؟ نکنه کسنازهسر ج ییدرصد فکر کن بابام اون شب مرده باشه. چه بال هی»
  دایکمک کنن پ دیبگم بابام گم شده، شا  سیبرم به پل گمی بدم؟ من م یجواب فروغ رو چ کنه؟ من
 بشه.«

. تو تلفنشو میکن  کاری چ دیبا مین یبب میذره فکر کن هیرفتنت. بذار   سیپل  شیپ نی تو ما رو با ا یدی»ساب
   ؟«یبرداشته بود

 طور؟«  چه »آره،

 .«  میریرو بگ  موریسراغ ت  میخط ناشناس بهشون زنگ بزن هیو از  میبردار شونی مخاطب ستیل گمی»م

 ."«نی ببر نی ایماست ب شی جونش پ  مهی"جسم نگنی رک و پوست کنده م انیاونا هم م »آره،
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   ؟«یرفت هامارستانیکدوم ب  »امروز

 :  با مکث گفت روانی را تکرار کرد و س مارستانی اسم هر دو ب دلنواز

 شده باشه.«   یبستر بدون اسم  هامارستان یتو ب »ممکنه

 ندارن.«    یمار یب نی گفتن چن  یرو دادم و گفتم به سرش ضربه خورده، ول   »مشخصاتش

 .  دیرا شن روانیس ینفس آزاد شده یتخت خوابش نشست و صدا یلبه  دلنواز

دو روز تحمل   یک یب برگردم. داشفر کنمی م  یسر به مادرم بزنم. سع هیبرم شهرستان  دیامروز با »من
 نرو، خودتو فنا نکن تا من برگردم.«  ییکن، جا

 :  دی اش کش یشانیپ یدست رو یبا کالفگ  دلنواز

. فکر  شهی چشمم دور نم یاز جلو شیلحظه صورت خون  کی. دمیشبانه روزه که راحت نخواب »دو
رو    تیقع و وا  سیپل شیرم پ خودمو بزنم و ب دیق یگاه شهی سرش اومده باعث م ییچه بال کهنیا

 .« کردمی کارو م  نیدلربا و فروغ نبودم، هم یندهیبگم. اگه نگران آ

 خواهرته؟«    »دلربا

 قبل را فراموش کرد:   قیدقا یشد و نگران  زیدلنواز ت  گوش

 .«  یکن ی نشنوم در موردش کنجکاو گهیتو چه؟ د »به

 :  دیخند روانیس

دو سره.  ویحتمًا خودشم د  تا،یباشه و خواهرش مار  موریش ت که بابا  ی. دختر یبابا حالت خوش ن   »برو
 کنم.«   یکار دارم در موردش کنجکاومن چه

 تر گفت:  آمد و آرام  رونی ب اشی از گارد دفاع دلنواز

باشه اگه دو  ادتی. تو هم دمیوقت اشکنه رو چلوکباب ند چ یه یول  دم،یکش  یگشنگ  یلیخ »درسته
ناز قدر واسه دلربا گل هوا برت نداره. من هر چه کمیجتو ک یج  هاتبا یروزه بهت اعتماد کردم و ه

 کاکتوسم.«  هاشیباشم، واسه دور و بر 
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نه اشکنهام. من خوِد  دم،یناز، من نه دلربا خانم شما رو د خودتو! گل  یر یگی هم م یلیتحو »چه
و بشم همون برگردم عقب   تونمی قدر که روراست جلو اومدم و کمکت کردم، مچلوکبابم. همون

 به طاقچه.   یدیسر باباتو کوب دیکه د یاهدش

گذرا به  یشد. نگاه یکی روانیحاصل از قطع تماس س  یبوق ها یبا صدا  د،یکه دلنواز کش یپوف
  هیکه پا افتیرفت و فروغ را در آشپزخانه  رونیتخت. از اتاق ب  یوکرد ر شیانداخت و بعد رها یگوش
. با خودش زمزمه کرد » خفه کرد خودشو با مواد دیکش یرا دستمال م ی نهارخور   یصندل یها
 نده« یشو

فروغ   یچشم  ریسر بکشد، اما نگاه ز خواستی برداشت. دلش م خچالیرا از   یسالم گفت و بطر 
 وان،ی کرده بود داخل ل زی که آبش را سر ر ینگه داشت و مادام وانیل یرا باال یمانعش شد. بطر 

 قدرنیا  روانیس کردی دورتر. فکر نم  ییگاز رفت و فکرش جا یور یقابلمه  یبخار باال  ینگاهش رو
باشد و تماس را قطع کند. بعد با خودش فکر کرد چرا به   دهیباشد که از دو جمله حرفش رنج  غرورم
 کار خودش نباشد؟   موریو نشناخته اعتماد کرد؟ از کجا معلوم گم و گور کردن ت  دهیند روانیس

  ؟«ی کنی م یکار دار  ی»چ

و   وانیزده به او نگاه کرد و با جهت نگاه او برگشت سمت لفروغ، وحشت  یبارهک ی یصدا دنیشن  با
گذاشت و چند برگ دستمال از   نکی را داخل س وانیو ل  ی. بطر نتیکاب یکرده بود رو  زیسرر که یآب

 :  ت گفپر از تأسف،   یرا خشک کرد. فروغ او را کنار زد و با نگاه  نتی کاب یو آب رو دیحفاظش کش

   ارم؟«ی خودم برات ب یخوای م یو بگو چ رونی آشپزخونه رو. برو ب یدیگند کش »به

اش را در هم گره کرده یهاپا انداخت. دست  یمبل نشست و پا رو یبرگشت به سالن و رو حرفی ب
ماند، اما فکرش   وانیل  یگذاشت. نگاهش رو زیم یآب را مقابلش رو وانیچانه گذاشت. فروغ ل ریز

 نه. 

  در آن خانه رها یحالبه چه  موری ت دانستی م یچه کس  روانی شک نکرد؟ جز س روانی زودتر به س چرا
  روانیس یرا برداشت. برا  اشی . برگشت به اتاق و گوشکردی م  بشی هر جور شده تعق دیشده است؟ با

د  دا نانیشان قرار گذاشت و دلنواز اطمخانه   کینزد ییجا  روانی . سندشیبب خواهدی گذاشت که م امیپ
 . رساندی خودش را م گریدو ساعت د  یک یکه تا 
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سست شد.   شی بود، پاها  دهیچیکه داخل خانه پ  ییرفت، اما با عطر غذا  رونیو آماده از اتاق ب  حاضر 
فروغ   یهامهیفروغ، مشامش را پر کرد. ق  ۀمیبرگشت سمت آشپزخانه و در قابلمه را برداشت. عطر ق 

روغ  ف ستکش خانه و هر ماه پول را داد دکه خودش شد خرج  دیفهم یرا وقت نیمعرکه بود. ا شهیهم
 :  د یرا نچشد. پرس یکه دلربا مثل خودش طعم گرسنگ

 بخورم؟«    یکم برام بکش هیحاضره  »پلو

گذاشت. تا   زی م یو رو دینهار کش  شی برداشت و برا نکیس یچکان باالاز آب ی بشقاب  حرفی ب  فروغ،
  یه و ترش تاز خوردنی را با دوغ و سبز   زیم یخوردن باشد، فروغ رو یو آماده ندیبنش زیدلنواز پشت م 
 بهش:   دیتوپ خورد،ی او شتاب زده م دید یپر کرد و وقت

 بخور.«    ترواشین؟ دنبالت کرد  »مگه

 گفت:   رفت،ی م رونیرا خورد. از خانه که ب شیغذا یضمن خوردن، سر باال انداخت و باق  دلنواز

  ین ی. باز نشیکشکردم به خاطر اثاث  لیچون فردا و پس فردا رو تعط دارم کار   یلیخ  ام،ی م رید »شب
 تو آشپزخونه منتظر من. بخواب بذار اون بچه بخوابه از مدرسه جا نمونه.« 

نداد. در را   ی شتر یب  حی نکرد و توض یاما دلنواز توجه  کرد،ی نگاهش م  یو دلخور  یفقط با نگران  فروغ،
 د. ش ر یها سرازبست و از پله 

که او خواسته  یی. دورتر از جادی قرار داشت، به محل قرار رس  روانی که با س یاز ساعت  رترید قهیدق هد
 نوشت:   روان یس یرا برداشت و برا اشی که گذشت، گوش  یاقهیبود پارک کرد و منتظر شد. چند دق

 ینرفته بودراه برگردم. شب اگه  مهیاومد، مجبور شدم ن شی برام پ یکار  هی. امیب تونمی نم  »ببخش
   نمت«یبی م امیم

دو دستش گرفته و به  نیرا ب اشی نظر گرفت که گوش  ری را ز روانی را که ارسال کرد، از دور س  امیپ
شده بود.   پیمشغول تا یو دو انگشت دهیصورتش کش یبعد دست رو یاش زل زده بود. کمصفحه
را داد.  امیپ  دنیهشدار رس یدلنواز با آالرم یگوش فرورفت،  روانیس  نیشلوار ج بیکه در ج  یگوش

 بازش کرد و خواند:   زدهشتاب

 زنگ بزن«  یداشت ی. کار ستمیکه شب ن »گفتم
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  یرا رو ی. گوشکندی سوار موتور شده و حرکت م روانیاما متوجه شد س سد،یبنو یخواست جواب  دلنواز
و دلنواز از   ها شد هاز کوچ یکیوارد  روانیرها کرد و با فاصله پشت سرش راه افتاد. س یکنار   یصندل

  کیکه با  دیکشطول ن  شتریب قهیشد. چند دق خانه  کیدور نگاهش کرد که موتور را قفل کرد و وارد 
د آمد و دوباره حرکت کرد. دلنواز پشت سرش راه افتاد. مواظب بو رونیکوچک از خانه ب  یساک ورزش

دلنواز   ی باعث کالفگ نیو هم ندرای نداشت. آهسته م یشتاب  چیهم انگار ه  روانی او را گم نکند. س
 نگیرا در حال ورود به پارک  روانیچون مجبور بود از او دور بماند. تا به خود بجنبد، س  شدیم
  یکاسه مین  ریز یامطمئن شده بود کاسه گری. چشمانش درشت شده بود. حاال ددید مارستانیب
 است.   روانیس

بود  دهیهنوز به در اورژانس نرس سمت اورژانس رفت.  دوپارک کرد و به  مارستانیاز ب رونی را ب  نیماش
اما  د،ی . خجالت کش دیرا د روانیدستش را گرفت و متوقفش کرد. با حرص برگشت و س یکه کس

 زود بر خودش مسلط شد و گفت:    یلیخ

   ؟«یکنیم  کاری چ جانی! تو ا»عه

 در هم گره خورده بود:   روانیپهن و بلند س  یابروها

   ؟«یکنی م راکی چ  جانیا »تو

 .«  ستین یبستر  جان یبابام ا نمی! اومدم ببزهی... چ»من؟

را  اشیاچرم قهوه فیپشت شلوارش برد و ک  بینگاهش کرد و بعد دست در ج رهیخ  یکم  روانیس
 کارت مانده بود خواند:   یرا مقابل او گرفت و مقابل نگاه دلنواز که رو اشیی باز کرد. کارت شناسا

 بدالصمد. مفهومه؟«  ند عفرز یشاه روانی»س

دستش را گرفت و او را دنبال خود کشاند. وارد   روانیس  دیبگو یز ی دلنواز باال آمد. تا خواست چ نگاه
 :  د یو پرس ستادیا یپرستار  ستگاهیمقابل ا روانیبخش که شدند س

 نم؟«ی رو بب  مارمیبرم ب  تونمی»م

 : د یگذرا نگاهش کرد و پرس پرستار

   مارتون؟«یب »اسم
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 به دلنواز نگاه کرد و زمزمه کرد:  انرویس

 .«  یشاه »عبدالصمد

 .«قهیفقط چند دق یول  د،ییبفرما »بله

از   روانیبخش و س  یو راه افتاد سمت خروج دیکش رونی ب روانی دستش را با حرص از دست س دلنواز
 پشتش گفت:  

 .« یشک کرد خودی »ب

 نگاهش کرد:   ظ یبرگشت و با غ دلنواز

و کمک    یاعتماد کنم؟ اگه قراره باش دیطور باچه  شناسمت،ی فقط دو روزه م ی من حق بده. وقت »به
 یجا برو برا از همون یمن دور برگردان نداره. هر جا دورم زد ی! زندگروانیباشه س ادتی ،یکن
 .«شهیهم

از او دور شد و از  حرفیکرد و سپس ب  ینگاه روانیس قیو عم   رهیگرفته و نگاه خ یچهره  به
 خارج شد.    مارستانیب

 

 

 

 

 

 

 3 فصل

که نه، زار زدن   هیداد. دلش گر رونی ب  یو خستگ یفرمان گذاشت و نفسش را با کالفگ یرا رو  سرش
 فرمان بلند کرد. دلربا نوشته بود:   یدوباره سرش را از رو یبعد امیپ  نگی. دخواستیم
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 امشب« ری خبر ازش بگ هیحتمًا  گهی م »مامان

 دش زمزمه کرد:  او را نداد، اما با خو جواب

 کجا؟! از سر قبرم؟!« »از

  فتد،یاحتمال داشت گذرش به آن ب یکه روز   ییجا نی را روشن کرد و راه افتاد. فکر کرد آخر  نیماش
داشت.    ادیها را خوب به کوچه یو حت ابانیاما حاال مجبور برود. خ مور،یمادر ت یبود؛ خانه  نیهم
در  یهدو لنگ  یترش بود و روکوچک  یکه عشق عموا ر ی هخامنش  یسردر خانه را و سربازها یحت

 نصب کرده بودند. 

  یدر. دست مرددش را رو یه پارک کرد و لرزلرزان رفت جلوکوچ یخانه، آن سو  یرورا روبه  نیماش
سال  همهن یبعد از ا  دانستیمطمئن نبود. نم  شاندنینگه داشت، اما نفشرد. به آمدن و د فونیآ

  نکرده دی را تهد  موری. کم پشت سر مادرش لغز نخوانده بودند. کم تندیه ببقرار است چه بشنود و چ
 . یندار  راثی ارث و م یبودند که اگر طالقش نده

. دیکش قی عم یهادر را نگه داشت و نفس  یشده رونصب  ریشبرداشت و کله  فونیآ یاز رو دست
را   موریسراغ ت توانستی م هم یتماس تلفن کی که آرام شد، مطمئن شد آمدنش اشتباه است. با  یکم

. چشم در چشم مرد نییا. خواست برگردد که در باز شد و دستش سر خورد و افتاد پردیها بگاز آن
 :  د یکرد و پرس  زیاو را آنال یسالم گفت. مرد سر تا پا دهیبرده یشد و بر  شیروروبه  جوان

  د؟«یداشت ی»امر 

. فکر کرد  خورد ی نبود. سنش هم به عموها نماز عموها  کدامچ یه هیفکر کرد او را نشناخت. شب هرچه
 است.  دهیکانده و قد کشباشد که استخوان تر  ییهااز عموزاده یکیهم  دیشا

  د؟یداشت یامر  دمیپرس-

بزرگ؟ مادرجون؟ . مادردیاسم زن را چه بگو  دانستی . نم دیخری . داشت فرصت م دیرا گز  لبش
 بود. به ناچار گفت:    بینامأنوس و غر شی اش براگوهرخانم؟ همه  ای ز؟ی بزرگ؟ عزخانم 

 خونه کار دارم.«    نیصاحب ا »با

 :  دیبا شک پرس مرد
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 د؟« یدار کارشی گوهر؟! چ »مامان

 اعتراض کرد:   ادبانهی ب  یبود. با لحن زاریجواب شدن باز سؤال شهیحرصش در آمد. اصالً هم  باز

هم اضافه شده که سعادت با   یدربان  جا،ن یت ابه تجمال  داً یجد  ای ن؟یعمارت هست  نیا یمنش »شما
 شما شد.«     بیبود و نص اریشما 

 افتاد:   نیمرد کدر شد و دور چشمش چ نگاه

که  نی داخل. توقع ندار دیببر  فیتشر کنمی درو باز م  نیهست یک  دیینه دربان. بفرما ام،یمنش »نه
 تو عمارت گوهر!«  نیو نشناخته اجازه بدم بر دهیند

 نازک کرد و گفت:   یشت چشم پ دلنواز

 نمیبب  خوامی م ست،ین داشیه پونزده روزه پ د موری اومده. ت موریمامان گوهرتون بگو دختر ت  »به
   ومده؟«ین جانیا

 فونیآ یچشم یرهی سو کشاند. دلنواز هنوز خدر آمد، نگاه هر دو را آن  فونیکه از آ یخشخش  یصدا
 :  دی بود که مرد جوان پرس

شو از  سراغ  ینداره. چرا اومد یا خونه مراوده  نیوقته با اهل ا  یلیخ  موریت ییدا ؟یتدلنواز هس »شما
   ؟«یر ی بگ جانیا

  حی توض حوصلهی است و نه دربان، فقط مفتش خانه است. ب یدلش مطمئن شد که پسرک نه منش ته
 داد: 

دلش   دیگفتم شاشد و نه تو زندون و سردخونه.  دایپ هامارستان ی. نه تو ب ستین داشیروزه پ »ده
و   دیکه بگه "باالخره فروغ رفته و منو ببخش یبوسدست  مامانش تنگ شده باشه، اومده باشه یبرا

 ."« دیاالرثم رو بدسهم

 .«یدار  هیمادرت زبون مار غاش »مثل

 خورده زمزمه کرد:   وندی در هم پ ییو دلنواز با ابروها فونی نگاه هر دو برگشت به سمت آ باز
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سرش   شی و هشت سال پ ستی که ب  ییکرده و خودشو نجات داده از بال دایاهشو پهم ر هیغاش  »مار
ارگ گوهر   نیخودش سرگردونه و نه عمارت نش یزندگ ی. فعالً پسر شماست که تو هزارتونیآورد

 ازش؟«   نیکرده. خبر دار توتهیخودش ب  ی رونه یخانمه و نه تو و

 .«  نمتیباال بب  ای»ب

مادربزرگه. اگه   گنیکه م یگوهر مامان یدارم و نه عادت به مهربون یز با  ی باجنه وقت خاله خان »من
 دنبالش بگردم.«   گهید یبرم جا نیبگ  ن،یخبر ندار موریاز ت

مو آواره  بچه. برو بهش بگو خودش بچه  تی بلد بود و نه ترب  ینه شوهردار  ه، یاون مار غاش »ظاهراً 
 ندارم.«   موریهاست ت سال که،ی . به لطف اون زنمیندار موریت  جان ی. ما ااشیکرده، خودش هم بگرده پ

  دیچرخ  خداحافظی حرفش را گفت و ب سالمی اشتباه است. ب  جان یآمدن به ا دانستی اولش هم م از
آمد و در را   رونیبرگشت. پشت فرمان که قرار گرفت، مرد جوان هم از عمارت ب  نشیو سمت ماش

باز کرد   ار ید یسف دیدورتر از عمارت گوهر، دِر پرا یرد. کمرفتنش را دنبال ک   ریبست. دلنواز با نگاه مس
دلنواز، پشت فرمانش قرار گرفت و حرکت کرد.   رتی و در مقابل چشمان متعجب و گرد شده از ح 

  نی. از ساکندیچرخ ی ، مبود شیرو  شی که پ یو ابهت عمارت  شدی که دور م ین یماش نیچشم دلنواز ب
  شانودک ک  یها بود، اسباب باز که اگر به حرف آن  ینیماش نیبود نشستن پشت چن دیعمارت بع  نیا

 ییپسر که بود؟ گفته بود دا نیا  دمی. حرکت که کرد با خودش فکر کرد "آخر نفهم شدی محسوب م
 پسر کدام عمه بود؟"« مور؟ یت

 کهنیبدهد. حاال نه ا دیجواب فروغ را چه با دانستی نم گریرا سمت سالن راند. امشب د  نیماش
و کابوس و   ی خواب ی ده شب ب بارنی. فقط ااوردی ب لیاو مجبور بوده دل مور،یت یهابت یغ یبرا شهیهم
. هر بار  برسد اشی دست از جستجو بردارد و به کار و زندگ دادی مجال نم  مور،ی ت یصورت خون  دنید

  شیدایکه پ  دانستیخودش را مسئول م کرد،ی م یابراز نگران  مورینبودن ت دا یهم که فروغ بابت پ
  موریچهار سال دور شدن فروغ از آن خانه، ارتباط دورادور او و ت نیا یبود که همه دهیکند. خوب فهم 

و با   دییهم سا یدندان رو ظیدر حد سر زدن و خبر گرفتن از حال و روز او. با غ ی برقرار بوده است. حت
  مور،یت ایمن،  ایکه گفتم  یروز و تو فروغ.  دونمی بشه، من م دایپ  موریخودش زمزمه کرد: "فقط بذار ت 

شب برم تو اون  مجبور نبودم نصفه  یزده بود دشوی. اگه قیرو بزن  مور یت دیق شهیهم یبرا یقول داد
 " یبشم. اه... لعنت  ریخونه و خبر مرگم باهاش درگ
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کرد. از دستش در رفته بود. دستش هم که  جادی ا یبد یدر سالن به چارچوبش، صدا برخورد
انگار.   صاحبی دست خودش نبود، ول بود و ب ارشیاخت ر یاخ  یروزها  نیا یعصب یشارهاف ریتأثتحت 
  ییبودم. کجا دواریفرستاده بود که "من به کمکت ام امی پ روانیس ید بودن هم براسرخو نیسر هم

 "  ؟یستین دایپ

اره ند  یربط چیبه من ه نمیبیم کنم،ی بود: »هر جور فکر م  دهیرس  روانیس  امی ساعت بعد پ چند
  ینگم و به رو یبه کس  ییجا کنمی م یو سع دمید یز یچ هیشماها کنم. من  یزندگ   یخودمو قاط

 و ِخالص"   دمید یکه چ  ارمی خودم ن

  امیدست خودش بود. هر بار که پ گرید یکی  نیا اریکارش. اخت زیم  یپرت کرد رو ظیرا با غ فشیک
به اتاق   گرفت،ی قرار م زشی که پشت م یدام. ماشدیم  یعصب قدرن یهم آورد،ی خاطر مرا به روانیس

  شی رو شی و خدمات را پ  یدهدفتر نوبت  ی. تا نشست، منشدیکش یسرک نگی رسیخدمات ناخن و پ 
 دفتر و دخترک چرخاند و گفت:   ن ی باز کرد. نگاهش را ب

 .« ومدهین  دهییش زاننه  یبه حسابم کم بود. باز ک  های ز یوار ومدم،یکه ن یسه روز  نی»ا

 زده گفت:  لت را پشت گوش فرستاد و خجا شی موها دخترک

که هاشور ابرو و   ییتتو همه کنسل شد. چند تا یهانوبت  نی... شما که نبودزهی... چ»اممم
 و به کار سوگل اعتماد ندارن.«  نیهم داشتن، گفتن فقط شما براشون انجام بد نگیدیکروبل یم

گل . سو ینوبت خواستن بهشون نوبت ند  گهیکن، هر وقت د ادداشتین. اسمشون رو کرده  »غلط
 حق داره ابروها رو کار کنه.«  ستمیمن ن یمنه و وقت ینده ینما

از او فاصله  یدفتر، دختر کم  یگفت. با چرخش نگاه دلنواز رو یاکج کرد و باشه   یمحجوبانه سر  دختر
و نگاهش کند،   ردی بگکه سر باال آن ی. دلنواز ب ستادیا اشی قبل یبعد برگشت و سر جا  یگرفت، اما کم

 :  د یپرس

 !«تا؟یشده آن یچ  »باز

 را پر کرد و گفت:   زی از سؤال دلنواز جسارت گرفت و اندک فاصله تا م تایآن 

 مشغول به کار بشه.«  جانی و ا نین یاومده بودن، اصرار داشتن شما نمونه کارشو بب ی خانم هی»
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 دفتر را به ضرب بست.   دلنواز

 بود؟«   یچ »تخصصش

 و زمزمه کرد:   دیاش دست کششدهکاشت  یهااخن ن یرو تایآن

 .« ونی نیش  جا؛نیا می»ندار

 چرخانش و خودش را رها کرد.   یداد به صندل هیتک  دلنواز

و ناخن و    ونیالسیاپ یبرا میدار  نی. سه تا المیهم براش ندار یاضاف ی. جامی ندار ازی که ن ین یبی»م
 مردمو تافت و چسب و سنجاق بزنه؟«  یوسط سالن مو خوادی م  کارونی نیتتو. ش

 یره یبعد با نگاه خ یسرش را باال انداخت. اندک  تی دندان گرفت و با همان وضع ریلبش را ز تایآن
 دلنواز لبش را آزاد کرد و گفت:  

بود   دهیکار نداره. شن یبرا هیسرما  یول  ه،یکارش عال گفتی . مرهی شما رو بگ یاصرار کرد شماره یلی»خ
 اومده بود سراغ شما.«   ن،یسرپرست خانوار رو به کار گرفت یهاشما خانم 

 داد و گفت:   تایها را دست آن بلند شد و مانتو و شالش را در آورد. آن  دلنواز

  رم یگیخودم باهاش تماس م کارون ینیش  سیکن. اسمشم بنو رهیشو برام ذخ بردار، شماره  موی »گوش
 براش بکنم.«  تونمی م کاری چ نمی بب

ها را از دست دلنواز گرفت. دلنواز راه افتاد سمت اتاق تتو و  شد و لباس  نیمز یبه لبخند   تایآن یاهلب
 کرد.   شیصدا تای کنار سوگل. هنوز از در اتاق نگذشته بود که آن

 .« نی جون اس دار »دلنواز

  و نگاهش کرد:  برگشت

  ه؟«ی»ک

 .«  روانی»س

 دلنواز در خود جمع شد و سپس گفت:   یچهره 
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 گفته؟«  یچ نمیبب خون»ب

 فرورفت و خواند:   یدخترک در گوش  سر

   نمت؟«یبب امی ب ییشب کجا ؟یرد گم کن  یخواستیم ه؟یخونه چ  ضیتعو  انی»جر

 زد و شانه باال انداخت:   یپوزخند دلنواز

 .« ار یرو برام ب  یکن و گوش رهی کار رو ذخ ونینیش ینده. شماره »جواب

سوگل که سالم گفته بود،  یکار خودش برگشت. دلنواز برا زیمپشت  یگفت و با گوش یچشم تایآن
 گفت:   کناننی . با لذت به هنر دست سوگل نگاه کرد و بعد تحس ستادیا یفرستاد و کنار مشتر  یابوسه

 .«نیهست بایز یکاف یالبته شما خودتون به اندازه جون حرف نداره،! کار سوگل یخوشگل یابرو »چه

ها بگذارد،  آن یبایصورت ز یهنر خودشان را به پا ییبایو ز زدیزبان بر شیهای مشتر  یکه برا نیا از
 کند.   شتریزبانش را ب  یچرب شتر، یپول ب یگرفته بود برا ادیمتنفر بود، اما 

فاصله از آن دو نشست و به  یدست سوگل لبخند زد و دلنواز با کم  ریبا همان چشمان بسته ز زن
 شد.    رهیحرکات دست سوگل خ 

 

شکل سطل   یضربه رو کیرا جواب بدهد. با   امشیهم مجابش نکرد پ روانیاز س  امی شش پ شتندا
و او   دیدلربا را گرفت. حالش را پرس یرا حذف کرد و شماره  شیهاام یپ یهمه ام، یپ  کونیآ یزباله باال

 :  دی خواندن است، پرسکه گفت خسته از درس

 بار گذاشته؟«  یز یشام چ یفروغ برا نی »بب

به   لیخواندن مکرر و تمااتاقش تا آشپزخانه را، از کسالت درس  یط یگفت و فاصله  ی"باشه"ا ادلرب
و او گفت "دارم   دیشام پرس  یاز فروغ برا یسفر گفت و دلنواز در سکوت به حرفش گوش داد. وقت

 گفت:   ی" دلنواز در گوشکنمی درست م یماکارون 

 .«میبخور یز یچ هی  رونیب  میبر  امیم نیفرداتون. حاضر بش یبگو اونو بذاره برا  »بهش
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حدس   شنهادیپ  نیذوقش را از ا زانیم  توانستیفرستاد، م شیکه دلربا پشت تلفن برا یابوسه از
بر علت   دی هم مز موری و گم و گور شدن ت گذشتیم شانح یرگردش و تف  نیاز آخر یادیبزند. مدت ز

 ثالً آورده بودشان که م رونی منحوس ب خانه تر به دلربا و فروغ توجه کند. از آن شده بود که کم
بود.   یآوردنش خوِد بدبخت بود و به دست  یبختکه فقط اسمش خوش  یقتی بخت شوند. حقخوش 

به   دنیرس  یو آن پالس باشد برا  نیا یدر خانه  روقتیا دها تاو که مجبور بود شب  یخصوص برابه
 .  یبختخوش 

 یهابه برنامه   یشان سر رستاد که منتظرشان است. تا آمدنف  امیدلربا پ  یخانه توقف کرد و برا یجلو
که گل  یای خالکوب نی آخر نی و تحس   فیسالن پر شده بود از تعر نستاگرامیا جیپ  ریزد. ز یمجاز 

  شت،ندا یاز قبل  یکمپست که آن هم دست نیبود. دوم  دهیکش یدر امتداد ستون فقرات زن یچکیپ
غرق لذت   نی حک کرده بود. از تحس یپسر و دختر  یانگشت انگشتر  یبود که رو  یست یحلقه

 . دیدوی پوستش م  ری ز یو حس خوب  رفتی نفسش باال مو ناخودآگاه، اعتمادبه  ارادهی . بشدیم

را   یرا خاموش کرد و گوش نترنتیا شدند،ی م کشیدلربا و فروغ که در خانه را بسته و نزد دنید با
وسط به دلربا   نهیراندن، از آ  نیرا روشن کرد. ح  نیشان، ماشهولدر گذاشت. به محض نشستن  یرو

  یعهده . انتخاب رستوران را به زدی لبخند م زد،ی پشت نشسته بود و تندتند حرف م یکه وسط صندل 
از   یکیکند،  اشیامدرسهدختران هم هیخود را شب کردی م یکه سع شهیاو گذاشت و دلربا مثل هم

شدن بر گران تمام  یو دلنواز بدون توجه به اعتراض فروغ مبن  داد شنهادیرا در جردن پ  هان یبهتر
بعد از   دیبا  که کنندکرد که لفت ندهند و زودتر انتخاب  د یشام، به همان سمت راند، فقط تأک  نهیهز

 اعتراض دلربا که:   یو همان هم شد بهانه  رساندی ها به خانه، خودش را به محل کارش مرساندن آن 

 میای تاشونو بفروش بسه گمیمن م  م؟یواجبه که ما سه تا خونه داشته باش مگه جونم،ی آج  »خب
باشن و   نیبزنن تا باالشهر نش شی خودشونو به آب و آت  کننیم ی. همه سعمی ریخونه بگ هی طرفانیا

 . میساکن نا ییمان ییاون پا م،یرو دار طشیشرا یما وقت

 داد:   حیتر کرد و توض  یی از جام آب گلو دلنواز

هر کدوم   د یدر انتظارمونه؟ شا یفردا چ دونهی م ی. کمی کنی پول جمع نم شدنن ی باالشهرنش یبرا »ما
. سه تا خونه که ستیمن ن لی دل نی. البته امیداشته باش یزندگ یبرا  ییجا  دیبا میاز هم جدا شد

  یملک  دیو نوش امروز ما. من فقط با شیتو؛ نه ع یندهیآ یاندازه براپس هیسهله، صد تا هم بشه،  
 کشور.  نیکنم و تو رو ببرم از ا لشیو دالر تبد  ورویبخرم که فرداها بتونم راحت به 
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 حرف را به دلنواز نداد:   یاجازه ادامه فروغ

  ده؟«یجد یبرنامه  نیا ش؟یببر  »کجا

 دلنواز بود، بدون جواب دادن به مادرش، گفت:    میتصم انی در جر یکه خودش تا حدود دلربا

 ؟یانشگاه آزاد بدخرج د  یستیکه پزشک بشم، بعد حاضر ن یمن خرج کن یبرا همهن یا یحاضر  »تو
 کنکور جون ندم.« یکن، من برا نهیدانشگاه آزاد هز  یو براخب همون پول 

 خواهرانة آن دو.    یگفتگو یدر هم گره زد و گوش شد برا زیم  یدستانش را رو فروغ

.  یشیقبول م یدولت  دوارمیرو هم بخون. من ام ماه هی  نی. ایدیهمه زحمت کش نیکنکور ا یبرا »تو
 ی. قبول هم نشدخرمی دلت بخواد برات م ینی هر ماش  یبرام، قبول بش  ی نیزتری جون خودت که عزبه

 تهکه تو دوست داش یهر کشور  میری م ییو دوتا ورویبه  میکنی م لشیتبد میو ندار میدار یهرچ
 .« یبد  ل یتا ادامه تحص یباش 

 مادر و خواهرش چرخاند:   نی ب دیبا مکث و تردنگاهش را    دلربا

 .« شهی م یچ »مامان

خونه   هیکه براش  رهیبگ میتصم تونهی و دوست نداشته باشه م ادیدوست داشته باشه با ما م  »فروغ
 .«  مورجونشیت  شیبرگرده پ ای میبذار

 پوزخند زد و دلنواز با نگاه به دلربا ادامه داد:   فروغ

قسم  کهنی. نه اادیو م برهی م  موریاز ت  شهیهم یبرا  ادی. اگه قراره با ما برهیبگ یجد  میتصم  دیبا »البته
شوهرش و براش آب و دون ببره   شی بره پ یواشک یاون و ما دو تا، ما رو انتخاب کرده بعد  نیبخوره ب 

 آقانعمت رو صاف و صوف کنه.«   یبقال یمن، بده یدهیکشو با پول زحمت 

 ،یشخندی برد. دلنواز با ن  زیم ریطور قفل شده در هم، ز ش را همانو دستان دیاز صورت فروغ پر  رنگ
 گفت:   روزمندانهیپ  ینظر گرفت و با نگاه  ری رفتار مضطرب او را ز

 ؟«یرو انتخاب کن  یک ی موریما و ت نیب یمگه قول نداده بود فهمم؟ی نم وقتچ یه یکرد »فکر
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لرزان   ییو با صدا دیدست کش اشیروسر  یکه دچارش شده بود، به لبه  ی با همان استرس  فروغ
 گفت:    

 .«  نییانتخاب من شما دوتا  »هنوزم

  م؟«یی بعد انتخابت ما دوتا مور،یت  شیپ یر یبردار فروغ! کدوم انتخاب؟ تو هر هفته م »دست

 به استرسش نائل آمد و بدون لرزش صدا گفت:    فروغ

 گذشتم.«  موریمن از ت  ،ی. در ثانزدمی بهش سر م  بهی غر هیت. من مثل داش  ازی به کمک من ن »اون

نشستند تا مرد   یبه صندل دادهه یها متوقف شد و هر سه تکآن  زیرستوران، کنار م   ییرایدار پذچرخ  زیم
شان دست به غذا ببرند، دلنواز حرف  هر کدام کهن یو رفت. قبل از ا دیچ زیم یها را رو جوان سفارش 

 رها شده را از سر گرفت و گفت:   مهین

 گذشتنه؟«   ،یو کمکش کن  یباش ششیکه هر هفته پ نی»ا

 و گفت:   دیاش کشپوست شده لب پوست  یدست رو فروغ

گذشتم چون  موری. آره، من از تیراحت از گذشت حرف بزن یو بتون  یمونده به من برس یلی»خ
خودش   که از یقدر طرفت رو دوست دار اون  ای در ذهن من پنجاه و دو ساله، دو حالت داره:  گذشت
خاطراتش رو با هم   یکه خودش و هم یازش متنفر  قدرن یا ایو  یگذر یاشتباهاتش با هم م یو هم
 .« یکنی م اموشفر

 :  دیخند یعصب  دلنواز

 .«  یکه از خودش و اشتباهش با هم گذشت یتو هنوز دوستش دار  »پس

 مکث ادامه داد:   یالحظه ی ب  فروغ

  موریم رو بزنم. تخانواده دیکه باعث شد من ق هیمرد  همون موری من هنوز دوستش دارم. ت »آره،
تنم  یکه من بارها و بارها بهش فرصت جبران گذشته رو دادم. ازش شماها رو دارم که پار  هیهمون
  شماهاشما رو انتخاب کردم چون   مور،یشما دو تا و ت نیتون بند شده. من ب به نفسو نفسم  نیهست
نقش  گهیم باشه و خودش دتو شناسنامه  موریکردم که فقط اسم تدوست دارم. من انتخاب  شتریرو ب 
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همون   یکنی بود. فکر م  هامن ی زتری عز یخواسته نیو ا دی زی همسرم رو نداشته باشه، چون شما برام عز
  گهیمن د رفتن،یپذی م تو رو م که تا سر حد مرگ کتکم زد و باعث سقطم شد، اگه خونواده  یوقت
  موریت یکنم؟ نه... محال بود. من مجبور شدم برگردم خونه یزندگ  موریت با  شدمی حاضر م وقتچیه

از پدر و مادرم، از برادر و خواهرم   مور، یو من حاضر بودم از ت خواستنی ها من رو بدون تو مچون اون
 نهیا یدنبالت اومدم، فقط برا سربارکلفت و  هیمثل  ینی بی تو رو از دست ندم. حاالم که م یبگذرم، ول 

 گذشتم تا از شماها نگذرم.   موریاز ت که

 یشده بود، با جمله  ریها، به دل دلنواز سرازفروغ و عشقش به بچه یهاکه از حرف   یخوب حس
فروغ نقش آشپز و کارگر   خواستی نم وقتچیشد. ه  لیتبد یمان ی از ندامت و پش یآخرش به تل 

نداشت سرزنشش کند، اما ندامت   خودش بود و حاال حق یخواسته نیشان را داشته باشد. اخانه 
 که دلربا گفت:   دیبگو  یز یاو بود. سر باال گرفت چرفتار سرد خودش با  ازدلنواز 

. غذامون گهیحرفا رو د نیا نی . ول کنمیو خوش باش  میبخور یچهیدور هم  میها اومدمدت  »بعد
 سرد شد.«  

 به او زد و بعد به فروغ نگاه کرد:   یلبخند دلنواز

 شون فکر نکن. غذاتو بخور.«  به گهی»د

 از همه قاشق و چنگالش را به دست گرفت.   شیخودش پ و

 " گفت:  نگ؟یتو پارک یار ینم  نوی"مگه ماش دیو فروغ که پرس ستادیخانه ا  مقابل

 .«  امیمن زود م دی باال بخواب دیبرم. شما بر  دیدارم، با ی»مشتر 

 همراه شد:   خیفروغ با شماتت و توب نگاه

 کردم؟«  تیترب  یجور نی . دلنواز من تو رو ایوقت مشغول هست ریکه تو تا د هیره کاچ نی»ا

 داد:  حیشده بود، با نرمش توض   کیفروغ در رستوران، احساساتش تحر یهاکه از حرف  دلنواز

بعدًا سر فرصت در   نیراحت بخواب  الیباال، با خ  دیو نه پولم حرومه. شما هم  بر کنمی نه خالف م  »من
 .« میکنی ت م موردش صحب
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شد و فروغ اگرچه هنور مکدر بود، اما نشستن و   ادهی بالفاصله خداحافظ گفت و پ  دلربا
شد. آدرس   ی شد، دلنواز آدرس را چک کرد و راه  ادهیندانست. او که پ زی را جا شتر یب خواستنح یتوض

را   یگوش روان،ی به تماس س توجهی برداشت و بکار و اسپره فلفل و شوکر را  ف یکرد. ک دایرا راحت پ
  د،یدرخشی فراوان م ییبزرگ که در نور و روشنا ییالیو یکرد و از در باز شده گذشت. خانه  صدای ب

سرعت  و به  دیشن اشی ک یرا در نزد  یسگ یصدا بست،یکه در را م یمقابل نگاهش جان گرفت. مادام
به   ی. مردختیترسش را ربودنش به النه، ن سگ و بستهدور گرد ری نگاهش را آن اطراف چرخاند. زنج

 استقبالش آمد و گفت: 

   ن«یکرد ریمنتظر شماست. د  »آقا

گرفت. وارد ساختمان شد و با   شیدر پ دادی را که مرد نشان م  یر یمس  ،یحیحرف و توض  چیهی ب دلنواز
. مرد فقط با الفاظ  ستادیمشغول صحبت بود، ا لیموبا یکه پشت به او و با گوش  یفاصله از مرد

  وازسکوت برقرار شد و دلن ی. کمکردی م  یل "اوهوم و نچ"مخاطب پشت تلفنش را همراهمث یصدادار 
باال را   یبه طبقه یمنته یپلهکند و با همان نگاه گذرا، راه یینگاه شناسا کیفرصت کرد خانه را با در 

بود که  مرد یکند. صدا دایرا مسقف کرده بود، پ  نییسقف سالن پا یچوب یهاآن  با نرده  دوریکه کر
 خانه محروم و ذهن کنجکاوش را فعال کرد:    یاو را از تماشا

 .« نمشیب یشرکت م ادیصبح ب »بگو

 که مرد تماس را قطع کرد و برگشت رو به او:   یتا وقت امدین  ادشیآشنا بود، اما هر چه فکر کرد  صدا

 طوره؟«  ! دلنواز خانم. حال سرکار چهخانما! خانم به»به

 کرد:   دشیو با نگاه، تهد دیلبش را جو دلنواز

ت  سر و کله یخوای م  ی. باز چفهممی امشب رو با تو نم  ینداره حالم بد باشه، اما ربط مشتر  یلی»دل
 من.«  یشده تو زندگ دایپ

داد و کف دستش را   لیکرده بود، تحو عتیمشا اطیکه دلنواز را از ح یرا به آن  لشیموبا یگوش مرد
 :  دیهم کش یرو

 ش کردم.«  گنده  یروز  هیکه خودم  یکوب قهار و خبر گرفتن از حال و روز خال   یدلتنگفکر کن،  »تو
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 پوزخند زد:  یعصب  دلنواز

 ؟«یکرد ی ست که برام جور مشبانه یهایمشتر  نی کردن هممنظورت از گنده ؟یم کردگنده »تو

 دییتکان داد به تأ با لبخند سر د،ی مکی را م شیهاکه لب  یو ضمن  دیکش اشدهی سر تراشبه  یدست مرد
 حرف دلنواز.  

  ادته؟«ی من نامزدت بودم،  ،یکردی جور م  یکه تو برام مشتر  یوقت»اون

 سر تکان داد.   دییبه تأ مرد

  ادته؟«ی نمی. ایرفتی و م  یکردیرها م بهیغر یمردها یوتنها تو خونهتک  »منو

 باز سر تکان داد.   مرد

نجاتم داد که تو منو از   یبود بهم ... بشه. همون شوکر  ک یباشه که نزد دهیبه گوشت رس  دیبا »پس
 .« یترسوندی حملش م 

 نگران خودت بودم.«  »من

 نثار حرف مرد کرد:   یباز پوزخند دلنواز

و شش سالمه و به خودم قول  ستیاما حاال من ب  کرد،یباور م   نویساله حتمًا ا ست یخب! دلنواز ب  »اره
 خود داره.«  یجا گهیکنم، نامردها که درو باور ن یمرد  چیحرف ه گهیدادم د

 شد:    ترک ینزد یرا خاراند و قدم  ششیبلندش، ته ر یهابا ناخن  مرد

معروفش.   یهای . گفتن دختره شهر رو غرق کرده با خالکوب کردمی باور نم ،یبودم اژدها شد دهی»شن
 .« نمی بب کیبود از نزد ازیباز باور نکردم. ن 

 کند:   دایتا راه خروج را پ دیچرخ یر مشتش فشرد و کمکار را د فیک یدسته دلنواز

 !« ادی ... عزت زیدید  کیشد اژدها رو از نزد  بتی سعادت نص »خب

 شد و گفت:   حرکت بلند، سد راهش  کیبا  مرد
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 ؟« یستین ونیآقا یو ماساژ شبانه  یکوب. مگه مسئول خالی! کار منو انجام نداد»کجا؟

 :  د یو غر دییهم سا یدندان رو دلنواز

دارم،   یهم گرفتار  قدرنیتو رو بخورم. ا بی فر ستمیلوح ناون دلنواز ساده گهیکن اتابک! من د »گوش
و   دنتیمردهاست، نه نامردها. خوشحال شدم از د یندارم. کارمم شبونه و برا  دیجد یفرصت گرفتار 

 خدافظ.« 

 که اتابک خطاب شده بود، باز راهش را بست و گفت:   مرد

 .«  یراه بنداز   دیامشبت رو که با ی. ناز شستت! مشتر دمیتلک شنگفتم، م »متلک

 شد از تفکر و تعجب:   زیدلنواز ر یهاچشم

 باشم برات؟«   دهیت مونده که خال نکوبتو بدن  یخال ی»جا

 با حرکت سر، مرد همراهش را مرخص کرد و پس از رفتن او گفت:   اتابک

 جا مونده که فقط کار خودته.«  هی»

و  دیرا با انزجار در هم کش شیابروها خواست،یکه او م  یاندام یادآور یفکر کرد و پس از  یکم دلنواز
 گفت:  

  کوبم؟«ی تنه خال مو بهت داده، نگفته واسه مردها فقط باال که آمار اژدهاشدنم ر ی»اون

 شد و کنار صورتش لب زد:   کشینزد ،یه یبا خندة کر مرد

 .«  یار تو بغلش ولو شدکه صد ب  یمردها بله، نه واسه کس »واسه

مرد را پس زد و سمت در رفت،   ت ی . با خشم و عصبان دی دم رونی ب اشی ن یدلنواز از ب ی عصب یهانفس 
به آن، دستش در دست مرد گرفتار شد. با حرص برگشت سمت او، اما مرد فرصت   دنیاما قبل از رس

 اعتراض بهش نداد.  

 دوباره.«   یبرام کار کن  دیخودت با رنگ شده.کم منه یس یبود. خالکوب  یشوخ  هی »فقط

 د:  مقابلش تاب دا دواریاش را تهدانگشت اشاره  دلنواز
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 .«  نهیس »فقط

 کرد:   دییتأ مرد

 .«  نهیس »فقط

را جواب  روانیس یهاام یرفتن سمت اتاق، فکر کرد کاش پ   نیراه اتاق را نشانش داد و دلنواز ح بعد
خانه منتظرش باشد. حس   نیاز او بخواهد پشت در ا  ستتوانی حاال م دادیداده بود. اگر جواب م

.  شستگذاشت و اتابک مقابلش ن  زی م یرا رو  لشیخانه نداشت. وسا نیاز امشب و بودن در ا یخوب
 را باز کرد، مرد اتابک را صدا کرد:  فیکه ک نیهم

 .«  نیاریب   فیلحظه تشر هی »آقا

را که   یآدرس مش،یکر به درست و غلط بودن تصماز اتاق خارج شد و دلنواز بالفاصله و بدون ف اتابک
 فرستاد. سپس نوشت:   روانیکرد و به شمارة س یشده بود، کپ  کامیپ  شیبرا

از  گهیدو ساعت د یکیآدرس. اگه تا  نیخودتو برسون به ا  یتونیافتادم، اگه م ریجا گ هی »امشب
 .« یر چ ه  ای ینامزدم ،یزنگ رو بزن و بگو از اقوامم ومدم،ین  رونی خونه ب

فرو کرد. اتابک   نشیشلوار ج   بیکرد و در ج صدایرا ب  یگوش  د،یاتابک را که شن یهاقدم یصدا
بود که  دهیکار شد. هنوز خط مورب اول را نکش یاینشست و دلنواز مه شی روحاضر و آماده روبه 

  یروبفهمد نگاه او  توانستیچشمش به چشم اتابک افتاد. بدون  دنبال کردن خط نگاهش هم م
توجه مشغول کارش شد و آهسته بلوزش را از  جلب  مانده است. بدون  اشنه یس اریو ش  بازش قةی

او که  یهابه حرف  یاما توجه نکرد. حت  د،یباال آمد. پوزخند اتابک را هم د اشقه یو تا  دیپشت کش
  بحثه اتابک بود ک نبردهش یاز کارش را پ سومک ینکرد. هنوز  ییخاطرات گذشته بود، اعتنا یادآور ی

و از تنها   دیکشی عذاب م اشیادآور یاز  شهیکه دلنواز هم یبحث  .شانی آغوشرا کشاند به تجربة هم
با اتابک و   یدوست  مور،یت یزدن از خانه  رونی و نادم بود. بعد از ب مانیکه داشت، پش یاتجربه 
وقت بابت آن خود را  چیکه ه یابود. رابطه اشی نقاط زندگ  نیتراه یبا او، از س یجنس  یرابطه یتجربه 
 تکرارش نکرد.  اشی و پس از جدا شدن از اتابک، هرگز در زندگ  دینبخش
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که دلنواز دستگاه را خاموش کرد و گردن و کمرش را   نی استراحت خواست و هم یبرا یفرصت  اتابک
  ینی بش ی سمت خود و دلنواز که رفتار او را پ دیصاف کرد، دست دور کمرش انداخت و او را کش

 بهش:   دیو توپ دی تعلل نکرد و خود را عقب کش یادر آغوشش افتاد، اما ذره  کرد،ی نم

  ؟«یهنوز، نه؟ هنوزم مثل گذشته نامرد ینشد »آدم

 آور.  و چندش  هیکر د؛یخند مرد

  یمان یاز پش یحاک  یو اتابک دست دور مچش انداخت و با حالت دیکش  زیدستگاه را از پر میس دلنواز
 گفت:  

  یجور نیا  یکردی م ی. چه حالیقدر معتاد آغوشم بود چه ییوقتا هی ارمی ب ادتیفقط خواستم  ،»باشه
 تو بغلم.«    دمتیکشیم

 .« ستمیلوح نمثل گذشته ساده گهیگفتم د شی ساعت پ  کی نی»هم

 سر تکان داد و دلنواز گفت:   او

 دارم.«   ازی ن یبهداشت س یبه سرو »من

 اتاق گفت:   ی نش روبرود ش دایمرد را صدا زد و با پ اتابک

 کن به توالت.«   ییرو راهنما »خانم

شد. به محض بستن در   یشلوار لمس کرد و به سرعت پشت سر مرد راه بی را در ج  یگوش دلنواز
داده بود از   حی توض یداشت که در اول  روانی از س امیآورد. چند پ رونی ب  بیرا از ج یپشت سرش، گوش 

گفته بود "من  ی. در دوم رساندی  خودش را به آن آدرس محاال نیبوده و هم امشی صبح منتظر پ
  گمی تو؟ م امیبود: "ب دهیپرس گذشتی م  دنشیاز رس قهیسوم که فقط چند دق  امی پشت درم" و در پ

 نگران شدم."   یکرد ریهستم تا حاال پشت در بودم. د گارتتیباد

 نوشت:   شیبرا لبخندزنان دلنواز

   .«جانیا شمی م تی ! دارم اذای»ب

 کرد و بعد دوباره نوشت:   ارسال
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 .«کنمی. برات جبران م »ممنون

  

دستش و  دنیکشبود، با پس  ختهی تظاهر به دلش ر یرا که برا یترس  فون،یزنگ آ یبلند شدن صدا با
  یمرد یاو و در اتاق چرخاند و وقت  نی . اتابک نگاه متعجبش را بدیکردن، به رخ اتابک کش زی گوش ت
 و مرد جواب داد:   د یبا تکان سر سؤالش را پرس ستاد،ید، مقابل در اکر  یکار م شیکه برا

 کنم؟«    کاریپسر جوونه آقا. چ  هی»

 :  د یخارج شد و غر ی دگ یاز حالت لم  اتابک

 داره؟« کاری چ ه؟یک نی برو بب ؟یپرسی من م »از

جه ترس و خبر  که اتابک متو نیا یشان دور شد. دلنواز هم براگفت و از مقابل نگاه  ییچشم آقا رد،م
 زد و گفت:   یخبر ی نشود، خودش را به راه معروف ب روانیدادنش به س

 که!«  یان ی. در جرکنمی کار نم یبراش خال بکوبم؟ من بدون نوبت برا کس یقرار داشت  ی کس »با

او را در   یاز مرد ماند و وقت یتکان داد و چشم به در، منتظر خبر  یاو، سر  یاجاز ور حوصلهی ب  اتابک
 :  د یو تعلل پرس  تحملی ب د،یدر دقاب 

  ش؟«یبود؟ شناخت  ی»ک

 او به دلنواز نگاه کرد و گفت:   یجا مرد

 .«   گاردشهیباد گهیخانم کار داره. م نیا »با

بدهد.   صشیقدر واضح بود که دلنواز بدون نگاه کردن به او هم، بتواند تشخپوزخند اتابک آن یصدا
که از اتاق خارج   یبلند شد و ضمن  روان،ی ورود س یاو برا یاجازه عدم  ایاتابک  یبه اجازه اعتنای ب
 گفت:   شدیم

 داخل.«  ارمشیب  رمی کردم اومده دنبالم. م رید دهیمنه. د »همراه

 اتابک گفت:   دیز اتاق خارج نشده بود که شنا هنوز
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 .«  یشد الت»گنده

 وار گفت:   هیااز نظر گذراند و کن  ز ی ربرانگیتحق   یرا با نگاه  شیسرتا پا برگشت،

 .«طلبهی م اطیها احتالت و کله زدن با گنده  »سر

 دختر پروروندنش.«  نیبا ا موریبه ت خوش»دس

که  روانی را گذراند و  در را که باز کرد، س  اطیرفت. ح روان ی س یرو برگرداند و پ  یاغرهبا چشم  دلنواز
فرو برده بود و  اشی مشک یهود بیرا در ج  شیهارو به او. دست   دیبود، چرخ ستادهیپشت به در ا

 خانه گفت:   اخلچشم به د یدلنواز جلو آمد و با اشاره  دنیسرش. با د یکالهش را انداخته بود رو

   ؟«یکنیم  کاری چ جان یا یشبکجاست؟ نصفه جانی»ا

 زد:   یپوزخند صدادار  دلنواز

 گاردایت به بادقد و قواره  ؟یمن هست گاردیباد ی! نکنه باور کردگاردیخودتو  باد یگرفت یجد »چه
 ستبرت؟«   کلیه ای  خورهیم

سر و   کی  ن،ییاز باال به پا یبا نگاه ستاد،یکه ا اشنهیسبهنه یسمت او برداشت و س  یقدم روانیس
که پشت    ینینگاهش شده بود، ح  یو دلنواز که متوجه فحوا دیگردن بلندتر بودنش را به رخ او کش

 شت و در همان حال زمزمه کرد:  سمت خانه برگ کردی چشم نازک م

 صد و هشتاد.«  یبش  تاً یش صد و شصت سانتم، حاال تو نها. من همهکنهیم سهیمن خودشو مقا »با

و   ستادی که بود. ا یبه همان حال  د،ینه که او را پشت در د ایدنبالش آمده  روانیس ندی بب برگشت
 :  دیمتعجب پرس 

 تو؟«   یای نم »چرا

   خوره؟«یبه دردت م  یو دو سانتصد و هشتاد   گاردی»باد

 :  د یرا تو کش شیهابا خنده لب  دلنواز

 شده.«   رمید ایب  »بدو



 تا یمار

60 
 

رفت. اتابک   کردی که کار م  یمنتظرش نماند. وارد خانه شد و به اتاق گرید د،یرا که د روانیس حرکت
همان نگاه . با ورود دلنواز کردی کار م  اشی در هم گره خورده با گوش ییهانشسته بود و با اخم 

  ریی را تغ هشپشت سر او، جهت نگا  یفرد دنیزود با د یل یاو چرخاند، اما خ  یرو   یرا از گوش یعصبان 
را کنارش رها کرد و دلنواز را مخاطبش   ی را با حرکت سر داد. سپس گوش روانیم سداد و جواب سال

 قرار داد:  

 تمومش کن.«   »زودتر

کارش را شروع کرد.   یمانده یاه را روشن کرد. باقنشست و دستگ اشی قبل ی جا  یرو  یبه آن دلنواز
بلندش را    یمبل بود، پاها گاههیطور که لم داده به تک فاصله از آن دو نشست و همان یبا کم روانیس
از   یخال رت. به صوزدی دست دلنواز بود که چه ماهرانه و فرز طرح م  یهم انداخت. نگاهش رو یرو

درد داشته   کردی بدنش نداشت، اما تصور م یرو  یکوبخال یبقه احساس اتابک نگاه کرد. اگرچه سا
را   نیصورت اتابک خالف ا  حرکتی که حداقل باعث جمع شدن چهره شود، اما عضالت ب ید؛ دردباش

 . کردی ثابت م 

. ستادیهم بلند شد و ا روانیکارش را بست، س فیرا جمع کرد و ک  لشیدلنواز که تمام شد و وسا کار
 ک نگاه کرد:  را به سمت دلنواز گرفت و دلنواز متعجب به اتاب یتابک کارت بانک ا ردستیمرد ز

 از اومدن گفته بودم پول نقد.«  »قبل

 نگاهش کرد:   رانهیچشمش را باز کرد و حق کی یال اتابک

 .«  رمی بگ اریببرمت برات پوز س ایب  »صبح

 جا کرد:  دو دستش جابه نیرا ب  فشی با حرص ک دلنواز

  ازیخم و راست شدن جلوت داشته باشن. من ن یکه بهانه  ردستاتی ز یجمع کن برا هاتوی بخش»حاتم 
 به پوز ندارم. راِس کار من فقط پول نقده. 

  ستادهیهم ا  کیو دلنواز که حاال نزد روانیس نی چشمش را هم باز کرد و نگاهش را ب یکی آن  اتابک
د با  بع  یرفت و کم رونی زد. او از اتاق ب یانظر داشتند، چرخاند و به مرد اشاره   ریبودند و او را ز

کرده بود، از   نییتعرا که دلنواز  یرا به دست اتابک سپرد. اتابک مقدار  اسکناس برگشت و آن  یابسته
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هم گذاشت.   یو به دستش داد، سپس دوباره لم داد و چشمانش را رو دیکش رونیپول ب یبسته
 هم همراهش.  روانیو سمکث از اتاق خارج شد   یادلنواز بدون لحظه 

از   ند،یپست فرمان بنش کهنیگذاشت. قبل از ا یپشت  یصندل یرا رو فشیکرد و ک را باز نی ماش در
 :  دیپرس روانیس

  ؟«ی کجا گذاشت  نتوی»ماش

 انداخت و با ابرو باال انداختن گفت:   اشیهود یجلو ب یدست در ج  روانیس

 .«  مون»ده

 داد:   حیتوض روانیس دلنواز از تعجب جمع شد و  یهاچشم

ازش جدا    ارم،یب  ری گ نگی. تهران نتونستم براش پارک کردمیوآمد مرفت  میکه بودم با االغ شخص »ده
 موندم تک و تنها.«    جان یشدم. اون تو ده موند تک و تنها، من ا

که در را  روانی رو به او اشاره زد سوار شود و خود هم پشت فرمان نشست. س  یشخندیبا ن  دلنواز
 نداخت و گفت:  را به حرکت ا  نیست، ماشب

 آدرس بده فعالً برسونمت.«   هی ،یتم تو ده جا گذاشتخونه »اگه

 بلند گفت:   یاازهیرا خواباند و با خم  ن یماش یصندل روانیس

  نمینداشتنم سرم بذار بب  نیهم موندم. منت خونه و ماش شامی. بمونی که انداخت یکار و کاسب »از
 .«شهی دلت خنک م

 با تعجب نگاهش کرد:   دلنواز

 پات بود.«  ری ز نیماش  شیچند روز پ  نیشبا؟ تو هم  یخواب یکجا م ؟یهم ندار  »خونه

 رفقا بود.«  »مال

  ؟« یکنی م یزندگ   »کجا

 شو گرفتم. فعالً مهمون رفقام.« که حاال خونه رو پس دادم و پول  موریت یخونه   کینزد »قبلنا
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 پس آدرس رفقات رو بده.«   »خب،

 هم انداخت:   یآلودش را روخواب یهارو به او چرخاند و چشم  ،یداده به صندل هیسرش را تک  روانیس

 .«دمی بعد آدرس م  ،یدی شام بهم م هی میبری شام اومدم. اول م یمنم ب  ا،یپاشو ب  ی»گفت

  ریاز مس  یکرد و بر سرعتش افزود. کم  یادندان قروچه کرد،ی که ساعت را نگاه م یضمن  دلنواز
 :  د یکرد، پرس یرو را که طامشخص روبه ن

 باز باشه؟«   یشناس یم  ییوقت شب کجا ببرمت شام بدم؟ جا نی»ا

   ؟«یر یگی از من سراغ م ،یگردشب  »تو

 بهش که:  دیتوپ  یعصبان 

 چرخمی ول نم  ابونایخ یخونه، تو رمی م میهاست. بعد از کار هم مستقکارم شب  ستمیشبگرد ن »من
 کار رو بدونم.«شب  یهای کبابو  که آدرس رستوران

 بابات.«   یبرو همون سمت خونه »پس

که در سکوت   ی. مادامیداد سمت مولو رییرا تغ  رشینگفت. مس چینگاهش کرد و ه  یچشم ریز
 اشی چشم ری و همراهش بود. نگاه ز فیکه در ک یفکرش رفت سمت پول نقد راند،ی همان سمت م

  روانیس ی. چشمان بستهدیدیم  نهیرا از آن آ  فشیخاند که کچر  نیوسط ماش  ی نه یو آ روانیس  نیرا ب
گذاشته  یصندل  ری ز ن،ینشستن در ماش  نیفلفل را که ح ی. اسپره ندشیبی راحت کرد که نم  را الشیخ

از او   ینامناسب یدو زانو قرارش داد. حواسش را جمع کرد اگر رفتار  نیب  یصندل  یبود، برداشت و رو
  یو نه حت  دیاز او شن یینه صدا یمولو کینزد دنیبه صورتش بزند، اما تا رسصله اسپره را  بالفا د،ید

 باز شد.  شیهاچشم

و اشاره زد کدام طرف   دیخودش را باال کش  یصندل یرو روان ی کرد و س شیبودند که صدا  یحوال همان
مغازه را   آدرس را که داد و نیهر کدام که رفتند، بسته بود. آخر یرا گفت و به سو ییبروند. چند جا

 گفت:   افتند،یبسته 

قفل مغازه    نیبا در فاصله داشته باشه من بتونم ب  یقدر در مغازه پارک کن. اون یجلو  اری ب تون ی»ماش
 .«  نمیبش  نتی و ماش
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   ؟«یچ ی»برا

 .«  گمی صبح بهش م کنم،ی شو باز مدوستمه. قفل  ی»مغازه

 :  د یدلنواز از تعجب باال پر یابروها جفت

  م؟«یبکن  یچه غلط ردمون،یبگ یو به جرم دزد  ندتیبب  ی کی ؟یشد وونهی»د

. هر وقتم ریمدار بسته داره و نه دزدگ نیش نه دوربکه گفتم رو بکن و نگران نباش. مغازه یکار  »تو
 .« جان یبگو من به زور آوردمت ا م،یافتاد ریگ

 .«ستمیرو تنها برو، من ن شهیرسوندمت، بق جان یا »تا

 چ او انداخت و گفت:  دست دور م روانیس

بخصوص که  ،یحرفم رو گوش کن دیبا لیکنم که به چه دل یادآور ی ادیبا من. خوشم نم یآی م »تو
 جا بمونه.« ازت به  یرد جاچیه یت دوست ندار خاطر کار شبونهبه  دمیامشب با پول نقد گرفتنت فهم

 را خارج کرد.   اشنهیس یانباشته  یدلنواز با حرص باز شد و هوا  ینیب یهاه حفر

پوست شب   ریشش سال ز دم،یترسی . من اگه از تو و امثال تو میکنی م دمیآخرت باشه تهد »بار
 .« آوردمی دوام نم

 ؟«یچ یا ی خواهش کنم ب »اگه

 .«  ستمین یاهل دزد یداره، ول  ثیمن کارم توش حرف وحد »درسته

  هیت با اومدم مغازه دمی و صبح هم بهش خبر م میدی لش رو م پو  میخورد ی . هر چستین ی»دزد
  ؟یچ گهیمهمون. د

 .«  ستین »عاقالنه

نه خالفه، نه حرف   ه،یقبول کن و مطمئن باش کارمون نه دزد بارونیا هیداره.   جانیه یکل  »عوضش
 توشه.«    یثیو حد
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 یفودرا کنار در فست  نیشد. دلنواز طبق حرف او ماش ادهیو پ  دلنواز نماند یاعتراض بعد منتظر
  نیمغازه نشست، او آهسته و محتاط از ماش یکنار قفل کرکره   نیدر و ماش نیکه ب  روانی و سگذاشت 

با چند   هرفت ک روانی سمت س چرخاند،ی گرش را در اطراف مو کنکاش   زیکه نگاه ت ی شد و مادام ادهیپ
تعجب  و  روانیس یروزمندانه یپ یخنده  دند،یکه شن یک یدر باز کردن قفل داشت. ت  یمتفاوت سع  دیکل

باال داد و اشاره زد دلنواز وارد شود، اما او مخالفت کرد    یکرکره را کم  روانی. سخت ی دلنواز را در هم آم
 و گفت:  

 .«  آمیمحاله اول برم. برو تو، من پشت سرت م »من

   .«یدر بر  ینزن  »کلک

 زد و سر باال انداخت:   یکه فکرش خوانده شده بود، لبخند نیاز ا دلنواز

 .« شهی م یچ نمی کنم بب سکیامشب رو ر خوامی برو. م  »نه،

  دینکش یمغازه منتظر دلنواز ماند. طول یک یکم باز شده گذشت و در تار یخم شد و از آن فضا روانیس
او را به   یو با نور گوش دیکش ن ییکرکره را پا روانیکرکره رد شد. سپس س ریکه او هم خم شد و از ز 

را باز کرد و   خچالیشده بود. در   هیآشپزخانه تعب ،یبزرگ ینی رتیو خچالیمغازه برد که پشت  یانتها
 :  دیانداخت و پرس  خچالی یرا رو ینور گوش 

   ؟«یخور ی م ی»چ

 اطراف چرخاند:  در   ینگاه مشکوک و کنجکاوش را به آرام دلنواز

 زود حاضر بشه.«   یلیکه خ  یچ »هر

   ؟«یدوست دار  »مغز

 !«»نه

 اند:  نگاه چرخ  های ن یس نیباز ب  روانیس

 هی میگرم بشه. مجبور کشهیطول م ی لیفر روشن کنم خ  دیبا میانتخاب کن  تزایطور؟ برگر و پ چه  »جگر
 .«کنهیسازه. خود ناکسش درست م دست  هاشسیهم داره، البته سوس ی. بندر میساده بخور زیچ
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 چرخاند:   خچالی او، نگاهش را در  ینور گوش یو او هم از ورا ستاد یا کشی نزد دلنواز

 .« می کنی امتحان م نوی»هم

که در آن قسمت بود اشاره کرد و   یای را کنار اجاق گذاشت و به صندل یبندر  سی سوس ین یس روانیس
 گفت:  

 .« جان یهم نیبش»

 مقابل او باز کرد و خود مشغول کارش شد.   یکوچک  زی م سپس

بسته و با    یفضا نیدر ا خواستی . دلش نمروانیحواسش را گذاشت به س ینشست، اما همه دلنواز
شود، اما   ریگاز جانب او غافل  یشود و با حرکت  یاتوطئه ری که به او کرده بود، درگ یااعتماد کورکورانه 

از  ی بشقاب ورا گرم کرد  یبندر  سی سوس یاش، به فرز به او و نگاه موشکافانه  توجهی ب  روانیس
منتقل کرد.  زیوشابه هم به من  یو گوجه و کلم و کاهو خرد شده آماده کرد و دو قوط ارشوریخ

  یخودش هم صندل یبرا ز،یم یو ر هاچ ینان گذاشت و بعد از گذاشتن ساندو ی را ال یبندر  سیسوس
در  ار  یخطوط خستگ توانستی داشت، م انیآن پشت جر یکه در فضا  یآورد. دلنواز از نور کم

مشغول شود،  روانیر ماند س اعتماد نداشت. منتظ چی. هنوز به خوردن آن ساندوندیبب  روانیس یچهره 
  چیگاز را به ساندو نی اش، اوللرزان از ترس و اعتماد احمقانه ی را برداشت و با قلب چشیسپس ساندو

 ظرف سس را به سمت او سر داد و گفت:   روانیزد. س

 .«  زمیکشنده بر  ایآور خواب یفرصت کم نتونستم توش دارو  نی بزن. مطمئن باش تو هم »سس

  یخالف تصور  هکن یا ینداشت. برا یحس خوب شدیکه فکرش خوانده م نیشد. از ا   یعصبان دلنواز
 شده بود نشان دهد گفت:   جادیا روانیکه در ذهن س

 نی. اگر قرار بود از تو بترسم دو ساعت مثل دزدها استمیم امشب. گرسنه نبار شام خورده  هی »من
 .«نشستمی نم ی ک ی تار  نیپشت و تو ا

رفت.    تیری صندوق و مد زی جدا کرد و از جا بلند شد. سمت م چشیساندو از یگاز بزرگ روانیس
  یشد رو قی دلنواز نشست. دلنواز به جلو خم شد و دق یروبرداشت و بعد دوباره روبه  یخودکار و کاغذ

 .  نوشتیچه او مآن
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خوردم و فرصت نشد   یشام  هی. جانیا ام یسه مجبور شدم ب م،یها سالم. من ساعت دو و ن "بچه
 "یشاه  روانی. ستوننمیبی م امی رو جمع کنم. صبح م هاوپاش خت یر

  طورن ینه ا ند،ی بب یاش عذرخواهنوشتهدلنواز درشت شد. توقع داشت حداقل در دست  چشمان
 :  د یقلدرانه صحبت کردن. پرس

  ؟«یکرد   کارونیهم ا »قبالً 

 :  دیخند روانیس

 و بارها.«    »بارها

 تو!«  یاوونهی»د

 را نصفه گذاشت و از جا بلند شد:   چشی وساند دلنواز

 .« شهیغ نگران مبرم. فرو گهید »من

 بده و برو.«  تو»دونگ

 بخندد:  ایبکشد   غیمانده بود از تعجب ج دلنواز

  جا،نیا  امیفردا ب دمی م  حی که من بهت پول بدم؟ ترج یامغازه  نی! مگه تو صاحب اییپررو  یلی»خ
  دمیتو تهد ومدمین  جانیخودم ا یب کنم و بگم من به خواستهو هم باهاشون حسا رمیبگ  تیهم حالل

 .« یکرد

. پولو  کننی قلم پامو خرد م گهید  جا،ن یا ارمیو م کنمیکارو! بفهمن من شب دختر بلند م نیا ی»نکن 
 صندوق.«    زی م یرو ذارمی بده، م

 مون.« شام  ینهی بابت هز ذارمی قدر مبراشون. بگو فالن یحساب کن. نامه که نوشت  »خودت

  جام،نیبره. اونم که خبر نداره من ا  امکیشب کارت بکشم براش پ که نصفه یندارم. توقع ندار  »نقد
 مون بخوره.«دستبند به دست  رونی ب میخبر بده و تا از در مغازه بر سی ممکنه بره به پل

 « پسرجون. دمی قرون نم هیپول نقد همرامه، چشمت به اونه. من  یدی! پس بگو د»آهان
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 .«هاشهی حروم م م،یکه خورد ی»شام

 َوَرم.«   کی »به

 از خنده و تعجب گفت:   یحاک  یبا حالت روانیس

 قًا؟«یَوِر کجات دق کی »به

 که جوابش را بدهد، سمت در رفت و گفت: آن  یب دلنواز

 .« کنمی کارت مبهدست بخوره. خودت حساب کن، فردا برات کارت  دیپول نبا »اون

  ؟«یخونه رو بخر  نیچهارم یش کنبخوره؟ که جمع  دست دینبا »چرا

 :  ستادیمغازه ا یکنار در بسته دلنواز

 نکن.«  یفضول ستیکه بهت مربوط ن  یهم تو کار  گهیباز کن، من برم. د  نویا ای»ب

هم پشت سر او از   روانی گذشت. س ری و دلنواز خم شد و از آن ز  دیباال کش یباز کرکره را کم  روانیس
 و گفت:    ستادیدلنواز ا نیرفت و قفل کرکره را بست و کنار ماش رونی مغازه ب

 .«رمی خودم م گهید »من

 ما.«   شی پ میشب رو بر ؟یبر   یخواهیاصالً چرا م . رسونمتیباال م   ایجون من! ب »نه

 در را باز کرد و قبل از نشستن گفت:   روانیس

 که تو اتاق تو بخوابم.«   یشرط  »به

 گفت:   فتدیخنده خودش را کنترل کرد که ن انیاو م  یو وقت نروی او را هل داد ب دلنواز

  کنه؟«یاستفاده م یخوشمزه بود. از چه مارک  یلیهاش خ بگو سس  قتیرف »به

 را بست و گفت:    نیدر ماش روانیس

برگر  دوبل  هی جا،ن یا میایشب به وقت م هیم خودکفاست. حاال . کالً بچه کنهی درست م »خودش
 رو.«   هیتفاوت کارش با با بق یبدن که بفهمبر  میزنی م یاساس
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  شیکه برا  یو دست روانی ار سگفت. سپس از کن ریخبا استفهام باال انداخت و شب به ییابرو دلنواز
 گذشت و دور شد.    دادی تکان م

 : د یپرسیکه م دیفروغ را شن یاتاقش را باز کرد و صدا در

 شام درست کنم؟«    ی. هستمیبخور من و دلربا قرار بود شام فقط ساالد ؟یهست »شام

 بلند گفت:   بستی را م در

 .  برمی با دوستام قرار دارم. دلربا رو هم با خودم م -

قرار داشت رفت. کف اتاق   شیآرا زی که سمت راست اتاقش و کنار م یرا بست و به طرف کمد بزرگ  در
کوتاه   کی د کرد و با موزکمد را باز کرد و رمز صندوق نسوز )گاوصندوق( را وار یینشست و در کشو

در   ستمانده بود به صندوق منتقل کرد. خوا فشیرا که از شب قبل در ک ییهاآن، بازش کرد و پول 
 ها برداشت.  صندوق را ببندد که منصرف شد و چند بسته از آن پول

ق شده  که وارد اتا دیفروغ را شن  یبا بستن در کمد، در اتاقش باز شد و متعاقب آن صدا  ستاد،یا یوقت
 بود:  

  ؟«یر هم دا قیتو اصالً مگه دوست و رف رون؟یب یر ی کدوم دوستت م  »با

بسته از   کیکرد.  یرا پل کی اتاقش را برداشت و موز ستمیکنترل س موتی به سؤال او، ر اعتنای ب
و نگاه هر دو را سمت خود  شدی که دلربا وارد اتاق م ی ها را سمت او گرفت و ضمناسکناس 

 :  گفت  کشاند،یم

  موریت گهی. دخودت و خونه خرج کن یباشه فقط برا  ادتی خرج و مخارج.  یدستت برا »بمونه
 .« یکن  هیاونو تسو یهایجا و بدهاون  یبر   ینداره که از حق خودت بزن یآقا نعمت بده  یمغازه

حالت را داشت    رییتغ نی. برخالف دلنواز که توقع ادیدو دخترش چرخ نیو نگاهش ب دیفروغ پر رنگ
 :  د یو با تعجب زل زد به مادرش و پرس رانیدلربا، اما ح  رفت،ی م  فشی و بدون نگاه به او سمت ک

   ؟«یکنی بابا خرج م ی! مگه تو برا»مامان

 سمت در رفت و گفت:   ظی آن دو چرخاند. سپس با غ نینگاهش را هم ب د،یگزی لب م  فروغ
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ده که آقا نعمت گفت بهش بدهکاره،  ش یست؟ چست؟ زندهمرده  نمی شلوغش کرده. رفتم بب »دلنواز
 شو بدم که خفه بشه.«  مجبور شدم پول

جا  برگشت سمت او. حرصش گرفته بود از دروغ فروغ. آقا نعمت گفته بود او بارها به آن  یعصب  دلنواز
دستانش پر است. قبل   دیآی را پرداخته. گفته بود هر بار م اشی بده  ایکرده و   دیخر  موری ت یرفته، برا

 کند، بلند گفت:   یبار جواب پس دادن شانه خال  ریکه فروغ با رفتن، از ز نیا از

  یاون خونه و هر بار کل  یتو یتو بارها و بارها رفت ؟یست و برگشتزنده یدیو د  یبار رفت هی »فقط
 اون خونه.«  یبرگرد خوادیاونه. هنوزم دلت م  شی . هنوز دلت پیو لباس هم براش برد یخوراک 

 گشت: بر  یعصب   فروغ

 .«خوادی نم »دلم

 .« خوادی»م

 متهمم نکن.«  قدرنیبفهم و ا  ستیاون ن شیبرگردم. دلم پ  خوادی . دلم نمخوادی نم گمی»م

فقط من. گفتم بذار بهش   یقبول کرد مور،ی ت ایمن  ایکه گفتم  ی. روز کنمیو متهمت م  فهممی»م
برداره. قول دادم  اشیکاردست از کثافت کنه... گفتم بذار  یه زندگسخت بگذره... بذار بدون ما نتون

من   ی. فکر کردیداد مونب ی. فری. دروغ گفت یدورم زد یتو ول شیپ ارمش ی بشه، ب مونیپش
 قراره بهش سخت بگذره و دست از کاراش برداره؟«  یجور  نیکنم؟ ا دی براش خر تونستمی نم

 .«  رهینم  یپختم از گرسنگ کم غذا هیکردم براش،  دی حالش بده، رفتم خر دمیبود. رفتم د ضی»مر

نگه داشت در چشمان   رهیرا خ  اشی کوتاهش برد و چشمان آب  یموها انیپوزخندزنان دست م دلنواز
 لرزان فروغ:  

برم و قانعش   یبه من گفت  یچرا اون شب لعنت ،یاش در ارتباط بودو باه ششیپ  یرفت یکه م »تو
  یچ یمنو پ نه؟ی اصرار داره دلربا رو بب ی؟ چرا گفتتو و دلربا رو داشته باشه داری کنم حق نداره توقع د

 بشم؟ که بزنم بکشمش؟   ری تو؟ که برم باهاش درگ یفرستاد

 خونه که دلربا رو بب...« یجلو ادی ب خواستی . مشدمی نم  فشی حر »من
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 که به دخترش ارث داده بود، تنگ شد و زمزمه کرد:   اشی مکث کرد. چشمان آب فروغ

 !« ؟یچ  یعنی ش؟ی تو؟ بکش  یگفت ی»چ

به  دنیکش  ملی و ر  شیآرا زی با نشستن پشت م تی ومن کرد و در نهاچه گفته. من دیتازه فهم دلنواز
به دلربا اشاره زد حاضر شود و بروند. فروغ اما کوتاه  از جواب پس دادن طفره رفت و   ش،یهامژه
و   یردهمد ام یواز پ گذاشت، اما فشار دستانش به دلن شیهاشانه  یو دست رو  ستادی. پشتش اامدین

نگاهش کرد و   نهی. از آستیبردار ن دست  ردیاست و تا جواب نگ  یفروغ عصب دانستی. مدادی درک نم
 گفت:   د،ینگاه مصمم او را که د

بسته و َکت  ادیب  سی پل زنمیَپر خونه، زنگ مَدم  ادی... گفتم بنهیگفتم که حق نداره دلربا رو بب  »بهش
. روز بعد که رفتم دنبالش تو  رونی شدم هلش دادم و از خونه زدم ب  یصبببردش. زد در گوشم. منم ع

 نبود.« داشیپ خودش  یبود ول ختهی خونه، خون ر

 :  ستاد یفروغ ا یده یو ترس رهی را که گفت، بلند شد و مقابل نگاه خ نیا

و    ستین  دایپ یمادرش، ول  یو سردخونه گرفته تا خونه مارستانیرفتم سراغش. از ب  یکه بگ »هرجا
 ازش خبر نداره.  یکس

 :  دیفروغ لرز یصدا

 موند؟«...ی...نده... مش؟زی...طور زد»چ

 تا جواب فروغ را بدهد:   دیبلع یشک شده. بزاق دهانش را به سختخ شیکرد گلو حس

 نداره االن براش...«   یلی. دلگهیش برامون مهم نباشه دبود زنده و مرده »قرار

صورتش    یفروغ سوخت. دستش را رو یلیطرف صورتش از س  کیحرفش تمام نشده بود که  هنوز
از فروغ کتک نخورده   وقتچیدر آغوش اتابک، ه دنیخواب یگذاشت و ناباورانه به فروغ زل زد. جز برا

 یها را به خانه نرفت و فروغ او را در خانه شب  یمدت  یتا حاال. فقط وقت اشی بود؛ از همان کودک 
بود. جز آن شب،   دهیکش رونشیسرش از خانه ب  یتو دنیو کوب یلی با سکرد  دایپ  موریبدتر از ت یمرد

 خوادی نق زدن سر فروغ که "دلم نم یاش برانداشت. همان هم شد بهانه ادیکتک خوردن از او را به 
. پول  دمیکش  زحمت.  خرمی کنم. من دارم خونه م  یزندگ کنهی م  یقراضه زندگ موریت نیکه ا یاتو خونه 
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خدا . بهمیکن  یزندگ ییسه تا میالدنگ بردار و بر نی. دست از ا جانیاز ا میباهام بر  ای جمع کردم. ب
 شمی جون دلربا آدم م . به قرآن، به رهیبهتون سخت بگ یزندگ  ذارمی و نم  کنمیقسم، شب و روز کار م 

  رهیگیکوچه بذارم. من عقم م نیا وپا ت کشمی . بابا، من خجالت م رمی نم یمرد  چیسراغ ه گهیو د
 خونه«     نیتو ا  امیب

جمع   مولیوگرنه وسا  یکن  داشیپ  یهفته فرصت دار  هی. فقط  یزنی با من حرف نم  ینکرد شدا یپ »تا
 .« رمی م جان یو از ا کنمیم

  یماند که هنوز دستش رو رهیبه او خ یارفت و دلربا کز کرده گوشه  رونیاز اتاق ب  تی با عصبان سپس
  دیدلربا را شن ی. صداردی را بگ شیهااشک  زشیر یگذاشت تا جلوهم  یصورتش مانده بود. پلک رو

 را زمزمه کرده بود. گفت:    یآبج یکه با نگران 

 .« شهی که تنها نم  ییبرم جا دیحاضر شو. با  »برو

. بعد  دیکرد و در اتاق را به هم کوب  ادیچشم باز کرد. ولوم دستگاه را ز د،یدلربا را که شن یهاقدم یصدا
و با خودش زمزمه   سی تاتل میگوناهم" ابراه یدیخوابش و گوش سپرد به "اللهم نخت ت یولو شد رو

 وحشتناک رو ساخت."  و ید نیازم ا یبودم، زندگ  گناهی کرد "من هم ب

انداخت، شلوغ بود.   یشد. بعد به داخل مغازه نگاه  رهیرا خاموش کرد و به سر در مغازه خ   نیماش
 گفت:  کرد،ی هش را گرفته بود و داخل مغاره را نگاه مبرگشت رو به دلربا که او هم رد نگا

 .«  میشو بر ادهی»پ

 با تعجب نگاهش کرد:    دلربا

  م؟«یقراره شام بخور  جانی»ا

و چشمان خمارش   دهیعقب زد و به صورت کش  یصورت او را کم  یفر جلو یجلو برد و موها  دست
 شد:    رهیخ

غذا  ل یو خز و خ کالسی ب  یجاها خوادی دلت نم دونمی. قبالً اومدم. م زهی خوبه. تر و تم یل یخ »غذاش
 برسونه.«  موریمنو به ت د یکه شا گردمی م ی. دنبال کسمیباور کن امشبو مجبور یول ،یبخور 

 بازداشت:   شی موها یدست او را گرفت و از حرکت رو دلربا
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 ظرت؟« ن! بابا مرده به ی»آبج 

 :  د یبعد پرس . آرام و متفکر.دیدو چشم او چرخ نی دلنواز ب نگاه

   ؟«یدار  »دوسش

 : دیلب برچ دلربا

 .«   یخب. نگو تو دوسش ندار  »بابامونه

 گرفت:    یقیو نفس عم  دیدستش را عقب کش دلنواز

 .« رهید ن،ییپا  »بپر

کنند.   دایپ ی دنج ینداشت که بتوانند جا ییرایپذ یبرا زی قدر هم مبود. هر چند آن یخال  ز یم کی فقط
به   ری سراسر تحق  یو نشستند. دلربا با نگاه  دندیرا  عقب کش زی م کی همان یهای به ناچار صندل 

 گفت:    وشد و دلنواز با رد نگاه ا رهیافتاده بود خ  زیم ی که پرس خشک شده و رو ی تک برگ یمنو

 سفارش بده.«   یهاش حرف نداره. هر کدومو دوست دار و برگر  یبندر  جانی»ا

 چرخاند و گفت:    گرید یزهای م یرش را روواکرد و نگاه چندش  یبر ک یلبش را  دلربا،

 منم سفارش بده.«   یبرا ،یخودت سفارش داد یبرا یچ »هر

شان را  ارش صندوق مراجعه کرد و سف  زیبه م  ست،ین یخبر   خدمتش یاز گارسون و پ دیکه د دلنواز
 :  دیسپر گرفت،ی م  لیتحو رشیجوان پذ یرا که از متصو  شیرا پرداخت کرد. ف اش نهیجا ثبت و هزآن

 با شماست؟«   جان یا تیری»مد

 نگه داشت و سپس گفت:   رهی چشمان کنجکاو دلنواز خ یجوان نگاهش را رو مرد

 .« کنمی کار م جانیمن ا »نه،

 صحبت کنم.«  جان یصاحب ا ای  ریبا مد تونمی م »من

 کرد و گفت:  یو سپس به قسمت آشپزخانه نگاه های ابتدا به مشتر  پسر
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 .«   ادیدو هفته ن یکی  دیمسافرت، شا »رفته

کرد با کشاندن  یدور شد. مقابل دلربا نشست و سع ز یتکان داد و از م  یسر  میبه نشان تفه  دلنواز
  د،یکه رس هاچ یکه نشسته بودند دور کند. ساندو ییکنکور، فکرش را از جا نیسنگ یهابحث به درس 

هم مجبور کند. دلربا با اکراه مشغول به خوردن، او را  اقشیدلنواز زودتر از او مشغول شد تا با اشت
  چشیساندو یاز هم باز شد و سس را مشتاقانه رو شیخورد، ابروها   چشیکه از ساندو یشد، اما کم

 و گفت:   ختیر

 .« ست»خوشمزه 

  خواستی گفتن نداشت. م  یبرا  یحرف  گریسر تکان داد و مشغول خوردن شد. د تی با رضا دلنواز
را دست  چیکه تمام شد، سوئ  شانی. غذاابدیفود دست احب فست تمرکز کند تا هرطور شده به ص

 او گفت:   دنیو پسر جوان با د ستادیو خودش باز مقابل صندوق ا  نی دلربا داد و گفت برود داخل ماش

 خانم؟«  نینبود یغذاتون راض »از

 را مقابل پسر گرفت:   اشی سر تکان داد و کارت بانک  دلنواز

مغازه شدم. دو تا   نیشب وارد ا مهیشدم و ن یدوست هیمهمون  شبیخوب بود. من د زیچ »همه
 خانم.«    دیاونو هم حساب کن  و گوجه و کاهو و کلم، ارشوری بشقاب خ هیو نوشابه و  میخورد یبندر 

 :  د یبه دل دلنواز رخنه کرد، اما خودش را نباخت تا پسر پرس  ی. ترسستادیبلند شد و ا یاز صندل مرد

 خانم؟«    یچ یعنی»

رفتار شب قبلش    یبرا  یحیکند. اصالً توض هیطور توج و چه  دیچه بگو دانستی مردد ماند. نم وازدلن
. پسر با تعجب و سؤال دیرا تو کش شیهالب  تی و در نها دیلب کش  یداشت؟ زبانش را چند بار رو
 گفت:    نهیأنخاطر آورد. بعد با طمکرده بود، به  نیچه را با خود تمرآن یسر تکان داد و دلنواز همه

مثل   ادیبه من رودست بزنه. ب تونهی . بگو نم تایبه قول خودش مار  ایبگو من دلنوازم،  روانیس »به
 .« هیچ  ایموش و گربه باز نیا  انیآدم بگه جر یبچه 

 را گذاشت کنار دستگاه پوز:  کارت
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 خود داره.«   ینامرد که جا مونم،ی مردش نم   نید ری من ز ن،یرو حساب کن شبید »شام

 کارت را برداشت و گفت:   کند،ی نم  یمرد حرکت دید

 کارت کنم.«بهبزنه شماره کارت صاحب مغازه رو بده من براش کارت  بهش بگو مرد باشه، زنگ »باشه،

که راه افتاد به   نیبه او نداد و دلنواز از مغازه خارج شد. پشت فرمان قرار گرفت و هم  یباز جواب پسر
 دلربا گفت:  

 گهید قهیدرو قفل کن. من چند دق ذارمی برات م  چمیسوئ کنم،ی پارک م  نویشباالتر ما  کمهی»
 که؟«  یترسی . نم گردمی برم

 سر باال پرت کرد:  دلربا

 . نگران خودتم.«ایزود ب  »فقط

 شدن گفت:   ادهیپ  نیپارک کرد و ح  یرا گوشه ا  نی ماش دلنواز

 نترس.«   یچی از ه ی! با من که هست»نترس

شدن  دهیکه شانس د  نیبار قبل از ا نیفود. او راه افتاد به سمت همان فست  را بست  نیدر ماش  بعد
دار بتواند مانعش شود، از  از آن که پسر صندوق  شیخود را به او بدهد، به سرعت وارد مغازه شد و پ

  چیاندوکه شب قبل نشسته بود و س ییگذشت و خودش را به آن پشت رساند. همان جا خچالی کنار 
زد و  یکرد. پوزخند دییاحتماالتش را تأ یهمه  د،یسف  بندش یپشت آن پ  دنشی. ددخوری م یبندر 

 اش فروبرد و گفت:  مانتو  بی را در ج   شیهادست

 شام بخورم؟«  نمیبش  جان یا امیب  یدزدک  شدمی حاضر م  کردم،ی باور م توشبیاگه دروغ د یکرد »فکر

 فقط نگاهش کرد.  روانیس

. بهم  کنمی و کار م  یصفت زندگگرگ جماعت مرد  هی ونی م و دارم مدهز  رونیده ساله از خونه ب  »من
 طرفم؟«  یهوش باشم که نفهمم با کخنگ و کم قدرنیا ادیم

 :  ستادیا ترک یجلو رفت و نزد  یاش کرد. قدمکالفه روانیس  سکوت
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کجاست، نگو نه که باور   موریت یدونی تو م  ؟یکنی من چه م یتو زندگ روان؟یس  یهست یک »تو
 .« کنمی نم

 آماده شد؟«   تزای»پ

اما  فر را باز کرد و   روانیماند. س روانیبه س رهی خ د،ی که از پشت سر شن  ییبه صدا توجهی ب دلنواز
را باز کرد و    بندشش ی داد. سپس پ لشیدار تحوو به پسر صندوق   دیرا در بشقاب سرو کش تزاهایپ
 ینهیسبهنه یو س  نشسته بود انداخت آن یآن پشت که شب قبل دلنواز رو ی همان تک صندل  یرو

 جان زمزمه کرد:  کم ییو با صدا  ستادیدلنواز ا

شب هم  ی که حت میو درشت تو خونه داشت زیر  یقدر بدبختمثل تو از سن کم زدم به بازار. اون  »منم
مجبور   . بعدنمی م رو ببتر خونواده خواب گرفتم تا هر چه کم ی. هرجا کار گرفتم، با جااومدمی خونه نم

جا  رفتم. همون  اجبارداشتم و عاقبت به  ری تأخ یکار رو بزنم و برم خدمت. چند سال دیق یشدم دو سال 
بود از کجا.   دهی. خبرش رسارهیرو در م  یمادرم داره خرج زندگ  دیرسی که بودم از گوشه و کنار خبر م

. خبرش  کنهی م  شکششیو اون پ نیبه ا بردشیپاش و م ریمرد نشسته ز هیبود  دهیخبرش رس
شدم.   ری درگ هاشبرگشتم با ی. وقت دهیمادرمو مثل خودش به گند کش ،یبود جاکش عوض دهیرس

و    پیگذاشته تو پا شورت ینداره به پدر الدنگ معتادم ربط داره که فعالً غ یبه من ربط  شیگفت زندگ 
  یکار ش و کتکحرف و بحث به فح  مونن ی. بارها و بارها ب دمی. سه سال باهاش جنگکنهی دودش م

 .  دیرس

 بغض کرد:   روانیس

کثاف   یاون زندگ دیمن مادرمو زدم تا وادارش کنم ق یخاطر اون آشغال عوضشدم بزنمش. به »مجبور
به   قدرنی. آبرو برامون نمونده بود. ا ذارمشی شدم. گفتم که زنده نم ریرو بزنه. چند بار هم با اون درگ

و رفتم  خونهبره شهرستان. خونه رو پس دادم به صاحب شد  یمادرم افتادم تا راض  یدست و پا
باز مادرم رفته  دمیکنم و بفرستم که فهم سانیبار ن  لو یشهرستان براشون خونه گرفتم. اومدم وسا

بار رگ خودمو که زدم، مادرم زار و   نیشد. ا یحرمت ی و ب نیتوه مونن ی. باز ب می شد ری ش. باز درگخونه
خونه موندم، رفتم سراغ اون  یکه رفتن و من ب   یرداشت و رفت. اون شبو بابا و داداشامو ب  یزندگ

 یهارو از نفس  نی. قسم خورده بودم زمکشمشیبکشمش. مطمئن بودم م  خواستیمرد. دلم م
و   زدیکه زار م  یدختر  هی. دمیدخترو شن هی یصدا  اطش،یتو ح  دمیرس یپاک کنم. وقت فشیکث

چشمامو گرفته بود.  ی. خون جلوآرهی سر اون دختر م   ییزور بال. فکر کردم داره به کردی مالتماسش 
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 یکه در رو باز کردم، دختره هلش داد و سرش خورد به طاقچه نیباشم. هم اعتنای ب تونستمی نم
 پشتش. 

 با دو دست صورتش را پوشاند و ضجه زد:   دلنواز

 ... بسه ادامه نده...« »بسه

 رفت و از صورتش جدا کرد:  دلنواز را گ یهاجلو رفت. دست  روانیس

 .« کشمتشی من م ش،ی کشتی نباش. عذاب وجدان هم نداشته باش. تو هم نم »ناراحت

 و گفت:   دیکش رونیب  روانی از دست س ظی را با غ شیهادست  او

 نکنم.« داشیپ کنهی م مچاره ی فروغ ب ؟یکرد کارشی االن کجاست؟ بگو چ »بگو

 ازش خبر ندارم.«   »من

 .«روانیس یگی م  »دروغ

  خواستی جا نمونه. دلم نمازش به   یرد چیجا قبرش کردم که ه هی. بردم خارج شهر گمی دروغ م »آره،
  دردسریراحت و ب   یلیضربه خ  هیبا  ،یکار با اون همه کثافت   موریت  خواستی . دلم نمیفتی ب  ریتو گ
  « .یبش ری گتو در  خواستی تو. دلم نم  یو زندانش بمونه برا یباز  سی و عذاب و پل  رهی بم

 !« ؟یمن لعنت یر یداشت درگ یتو چه ربط »به

 من ربط داشت. من ...«  »به

 سر خود گذاشت و زمزمه کرد:  یدست رو دلنواز

 ؟«یکرد یچرا خودتو قاط ؟یکرد کاری... تو چ ی... وای»وا

 یر دخت ی. دلم برا سوختی کردم، م داشیکه دو سال دنبالش گشتم و پ ییتایمار یمن دلم برا »چون
باشن   شیبود تا اونا در آسا دهیدوش کش رو به   یمادر و خواهرش مرد شده بود و جور زندگ یکه برا

. از بگم یز ی چ ومدیدلم ن دمتیهر بار د یول  ،ی. هزار بار اومدم که بهت بگم پدرتو جمع کن سوختیم
 .« یاز پدرت دور هست یبه اندازه کاف   دیفهم شدیتون ممستقل  یزندگ
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 : د یغر یعصب  دلنواز

بدم؟ من به فروغ بگم  یمن... من االن جواب دلربا رو چ  یبه زندگ  ی... گند زدروانیس یکرد »خراب
   ؟«یداشت عوض یرشو کجا دفن کردن؟ آخه به تو چه ربط شوه

دلنواز هم   یبا تقال  یقدر محکم که حتتر از قبل. آن بار محکم نیاو را گرفت؛ ا دوباره دست  روانیس
 " به آرامش دعوتش کرد و او ساکت شد، زمزمه کرد:  سیبا گفتن "ه ی. وقتفتادیفاصله ن  شانن یب

که بهش شد، مقاوم موند.   یظلم یکه با همه دمیرو د  ییتایمن ربط داشت، چون من در تو مار »به
و   دنی. من با دفتادی بود، اما خم به ابروهاش ن زانشیکه تا ابد سوگوار عز دمیرو د  ییتایمن در تو مار

امتحان  خودموشهرستان کنم تا شانس   یم رو راهگرفتم خونواده میبود که تصم تایخت اون مارشنا
 کنم.« 

 لب زد:   دلنواز

 !« ؟یشانس »چه

 روح! یمات شد؛ سرد و ب  روانیس نگاه

هم برام مهم   موریوجود ت یحت گهیبشم. د کیهر جور شده به تو نزد خواستمی . متایبه مار دنی»رس
نتونسم خوددار باشم.   گهیمادرم نشسته، د یپا  ریباز ز دمیاز شهرستان برگشتم و فهم یوقت ینبود، ول 

 دیکش رونی ز بیدندون ت  یهر نر  یکه برا دمیرو د  تایمثل مار یک ی یروز  هی کنمی گفتم من فراموش م 
دست تو به   دمید ی. وقتکشمیرو م   موریاما ت کنم،یو نجابتش رو حفظ کرد. گفتم تو رو فراموش م

هر جور شده گم و گورش کنم تا هم  دیباشم. گفتم با تفاوتی آلوده شد، نتونستم ب بین اون نانجخو
  «شانس خودمو امتحان کنم. گهیبار د هیو هم من  ن یشماها از دستش راحت بش

به   را شیهابود چه گفته. خواست حرف  دهیچشمان منتظر و مشتاق او ماند، انگار نفهم  یره ی خ دلنواز
حرف زده بود  روانیس یقدر از وقت. مگر چهآمدینم  ادشی یز یبا خود مرور کند، اما چ آورد، ادی
همه از  کردی قدر حرف زده بود که دلنواز حس م چه روانی مگر س آمد؟ی نم ادشی یز ی که چ گذشتیم

  یخشک شده و زبان  ییها. با لب زدی از شانس حرف م   روانی آمد که س ادشیدستش در رفته؟! فقط  
 سفت لب زد: سخت و 

 !« ه؟یچ »شانست
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فاصله از   نی تررا دور صورت دلنواز قاب گرفت و با کم شیهاطرفه کج شد. دست  کی روانیس یهالب
 او لب زد:   یاز هم باز مانده یهالب

 داشتن تو! بازم بگم؟« تو! خواستن تو! دوست »داشتن

. اصالً آمدی م ادشی روانیس یها. حاال تمام حرف دیکش رونیسرش را به ضرب از دست او ب  دلنواز
  ریدرگ روانی باور کند س توانستیباور کند. نم   خواستیانگار از اول هم فراموش نکرده بود. فقط نم 

نداشت،   دنینبه ش  ازیبشنود. ن  شتریتا ب ستادیبوده است. نا یاز آن فرار  شهیشده که او هم یاحساس
به در بود.    میشد. نگاهش مستق  یوارد سالن غذاخور را دور زد و  خچالی. موری نه از خودش و نه از ت

  دشی. کششودی که باز نم  دیهل داد. د رونی را به ب یاشهیو در ش  دیفوت وقت همان سمت دو یب
بود و با   ستادهیکه پسرک ا صندوق  زی سمت خودش. باز در از قابش فاصله نگرفت. برگشت سمت م

 :  د یغر یپسر احساس کرد عصب  کیرا که نزد روانیس یهی. ساکردی تعجب نگاهش م

 بازش کن من برم.«  ؟یدرو قفل کرد یچ ی»برا

گرفت. قبل از باز کردن قفل   لیرا از او تحو  دیکل آمد،یکه جلو م ینیحرکت کرد و ح  روانیپسر س یجا
 داد:   حیآن، پسر توض 

 تو مغازه.«    ادین دیجد یدرو قفل کردم که مشتر  رفت،یداشت باال م  »صداتون

. از اول هم آمدنش رفتی م دیبرود. با خواستی نداشت. فقط م یتیاهم چیدلنواز ه یبرا حشیتوض
بار هم خام   کی! همان مور؟یت یر خانه و دور و ب یمولو  ی زدن حوالاشتباه بود. او را چه به پرسه

 چاه انداخت.   نیفروغ شد که رفت و خودش را به ا یهاالتماس 

 که نگاهش کند، گفت:  آن  یو ب ستادی. دلنواز کنارش استادیقابل در اقفل را باز کرد و سپس م روانیس

 کنار.«   »برو

  یرا رو شیهارفته بود. دنداننکرد و دلنواز خواست پس بزندش که موفق نشد. حرصش گ  یحرکت او
 و گفت:   دیهم ساب

 برم.«    دیبرو کنار. با گمی»م

 شان که در هم قفل شد گفت:  رداند. نگاه او را گرفت و صورتش را سمت خود برگ یچانه  روانیس
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برات گفتم.   تی منم از واقع ت،ی دنبال واقع ی. اومدیکنی م  ینزدم که باهام بدرفتار  یحرف بد »من
 .« دهیو قضاوت بع  یعجول  نی من ا یتایمار تیاما از شخص کنم،ی درک م ی شو ندار تحمل  کهنیا

انگشت شصتش را نرم و   روانیشده بود که س دشیته اسم جد تی آن پسوند مالک  ری دلنواز درگ ذهن
 و زمزمه کرد:   دیاو کش یچانه یآهسته رو

توقع   یو حرف دلم برد تیبه واقع یحاال که پ یول  ،یکنار تا بر  رمی حاال م نی. همبندمی تو نمراه »من
 .« میآورد  موری سر ت ییچه بال ستینداشته باش ساده ازت بگذرم. برام مهم ن 

 و گفت:    ستادیاز در فاصله گرفت و پشت به دلنواز ا  یصورت او جدا کرد و قدمدستش را از   بعد

 ! خانم رفتن مغازه رو باز کن و چراغا رو روشن کن.«  ی»مان

شد، دلربا در    کیکه نزد نیو هم  نیسمت ماش دیکرد. دو شی رها یاز سر شدگ  روانی آخر س حرف
را روشن کرد و با   نی!"اش ماش یکرد ریدر دقباز کرد و او هم بدون توجه به "چه شی را برا  نیماش

 و کنار فر فرستاد.«  خچالیو پشت  را تا ته مغازه  رهایتا ش یسا یحرکتش صدا

  یفکر کند. دلش پاک کن  روانیس یهابه حرف  یدوست نداشت برگردد خانه. دوست نداشت حت اصالً 
که   یاندهی بود. عاشق آ گذشته و حال را با هم پاک کند. عاشق شده یکه بتواند همه خواستیم
  خواستیگذشته را فراموش کند. دلش م  یگره بخورد و همه  ندهی با آ خواستی بود. دلش م  امدهین

 .  موریو ت روانیاز س یعار  یاندهیسفر کند. آ ندهیزمان شود به آ  نیماش سوار

کرد.  ادیرا ز  کیموز یجواب به او، صدا ی. جادینگران دلربا را شن یشد، صدا سیکه خ  صورتش
. از خودش که  دیدی نم چیه یو گاه شدی تار م یگاه شی روروبه  ری. تصوزدیو زار م رفتی م میمستق

  هیبه حال دل عاشق فروغ گر دانستی نم دانست؛ی خودش هم نم کند،یم هی چه گر یبرا  دیپرسیم
 هیعترافش گرو ا روانیس یبرا  دانستی نم  یرقم زده بودند. حت  موریت یکه برا  یعاقبت  ای کندیم
فرصت   وقتچ یخودش که ه یبود. برا   دهیطعم عشق را نچش وقتچیخودش که ه یبرا ای کندیم

از سر عشق دست   کسچیخرج نکرده بود. ه  یو عاشق یمهربان  شیرا برا یکسچ ینداشت و ه یعاشق 
 کسچی نکرده بود. ه  طنتیشهر را ش شیهاابان یخ ش یپاپابه  کسچینبرده بود. ه شیهامو یال
 دعوتش نکرده بود.    کیبود و به شام رمانت  دهینخر هیهد شیبرا
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رفت و    شیاو، پ  یو ناراحت  یبه نگران  توجهی اش حس کرد، اما بشانه یدست دلربا را رو  فشار
از   یکس. چهکندی م هیو مظلوم خودش گر بیدل غر یدارد برا دانستیبار خوب م  نی. استیگر

اش  دخترانه  یایقدر از دنخودش آن یبه اندازه  یکس ! چه؟یزار  نیا یتر بود براخودش مستحق 
عاشقانه   نیمثل خودش در ع یکسکرده باشد؟! چه یها مثل مردها زندگبود که سال  هدورشد
خودش و    یکند برا هیپدر و مادرش، تا سر حد مرگ از آن دو متنفر بود؟! حق داشت گر دنیپرست

  یجنگ  ریو تصو  ساختی م  ینقاش یبرا یًا از آن بوم که اگر دست خودش داده بودند، حتم  یسرنوشت
 یکه از بسته  یذوقی اما داده بودندش دست کودک ب د،یکشیرا بر آن م یآب  یسبز و آسمان 

نوک داشتند و کودک بوم سرنوشتش را با همان دو مداد  یاو قهوه  یفقط مشک اشیمدادرنگ
 کرده بود.    یخطخط 

که سردش شده است.  دیفهمی م در خودش جمع شده بود، مدلربا که او ه دنیبود. از د سردش
ماند. دست دلربا را   رهی خ شی پا ریز  نیزانو گذاشت و به جلو خم شد. به زم یرا رو شیهاآرنج 

 کرد:   شی . صداشدیوار چپ و راست م دو کتفش احساس کرد که نوازش  نی پشتش و ب

 !«ی»دل

 بود.   شان" فقط مختص خلوت دونفره ی"دل

 بهت ابراز عالقه کرده؟«   ی کسحاال »تا

چشم به او نگاه کرد. دلربا داشت زبانش را تر   یرا که نگرفت، صاف نشست و از گوشه  جوابش
 .  کردیم

 تا حاال بهت نگفته دوستت داره؟«   ی»کس

 سر تکان داد.  دلربا

   ادته؟«یرو   »اتابک

 جنباند.    نییباز سر به پا  دلربا
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دوستم  کردمی نگفت دوستم داره. من فکر م وقتچیشد، اما ه ممی د حربود که وار یردتنها م  »اتابک
اومده سراغم، که   موری خاطر طلبش از تبه  دمیهم فهم یخاطرش از خونه فرار کردم. وقتداره که به

 برگشت به خونه رو نداشتم.«  یبود و رو رید گهید

 متفکر دلربا نگاه کرد.   یچهره  به

  ان؟«ی ! عاشقا چه شکل ی»دل

 گره زد:  نهیس یهاش را روو دست  دیکش یآه

شهر رو    یابونایبه من عشق نداد، برام خ  یکس  وقتچ ینداشتم، ه یفرصت عاشق  وقتچیه »من
  خیو سمنو نبرد درکه برام د یکس  وقتچ ی. همیکن  یطونی کز نکرد تا منو برسونه خونه و تو راه ش ادهیپ
  یجا کنمیفکر م  ی! گاهیدل یدونی نشدم. م یمردچیه ی هاوقت مسخ نوازش   چی. من هرهیبگ  گریج

و    یسالگ ستی و ب  یوقت نتونم به پونزده سالگ چیه یسه تا خونه، صد تا خونه هم داشته باشم، وقت
خوشحال   کدومشونچ یه دیکه از خر نهی هم یبرا دیداره؟ شا یبرگردم چه ارزش  میو دو سالگ  ستیب
 .« شمی نم

رو با هم   ییهاکه عاشقا چه لحظه  یدونی رو از کجا م   نایا ،ینکرد  یوقت عاشق چی! تو که هی»آبج 
   کنن؟«ی تجربه م

 پوزخند زد:   دلنواز

که وابسته  تم یمنو فارغ از هو یخاطرش رفتم سر کار تا کسبود که به میپونزده سالگ یهای فانتز  نای»ا
 های قی. تو موسدمید هاملیرو تو ف نایو فارغ از محل سکونتم، بخواد و بهم دل ببنده. ا بود موریبه ت

شده که  دایپ  یکی  دماتابک بهم در باغ سبز نشون داد، فکر کر یوقت نیهم ی برا دیگوش دادم. شا
 کنه.«   یقیرو حق میپونزده سالگ یا یدلش برام بلرزه و رو

  ؟«ینکرد   یاتابک عاشق »با

 تکان داد به چپ و راست:   سر

رو نشونم  یدیجد یهاپول درآوردن بودم و اتابک راهکه باهاش آشنا شدم، فقط دنبال   لینه! اوا »
 یفقط خام کردن برا یاتابک بودم، از عاشق یکه خونه یاهفته هیتا بتونم پولدار بشم. اون  دادیم
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که  ییهادست  وبزرگش  کلیداشتم، اما از ه. بهش اعتماد دمیترسیرو بلد بود. من م  یجنس یرابطه 
و خامم کرد که عاشقمه و دلش   ختیقدر برام زبون راون ی. وقت دمیترسی م کردی منو قفل م  یبه راحت

داشته باشم. ازش چند روز فرصت   یدیجد یباهام ازدواج کنه، قبول کردم باهاش تجربه  خوادیم
وقت   چیوقتا ه اونکرد.   دامیتو همون مدت فروغ پ  یگرفتم تا آماده بشم. اونم قبول کرد، ول 

و تا   موری سر ت  ختی کنه. بعد که اتابک ر دایونست به اتابک برسه و منو پطور تفروغ چه دمیفهمی نم
ش. همون وقت بود  تابک بودم، نه معشوقهانتقام ا یچهی من باز دمیسر حد مرگ کتکش زد، تازه فهم

 بشه.«  کمی اجازه ندم نزد یمردچی گرفتم به ه میکه تصم

او چسباند و   یرا به بازو اشنهیشد. س  ترک یبدنش جمع کرد و به دلنواز نزد ری را ز شی پا کی  دلربا
 :  دیصورتش را آهسته بوس 

ها انداخت و باعث  گذشته ادیجونم رو   یشده و ابراز عشق کرده که آبج  کی بهت نزد یمرد »کدوم
 !«  اد؟یشد اشکش در ب 

 تهران نگه داشت:   یهاخانه  ینورها یو نگاهش را رو  دیرا به ضرب باال کش اشی نی ب دلنواز

 برام ارزش نداره.«  یز یشدن به منو نداره و عشقش پش  کیباشه حق نزد ی. هر ک ستین »مهم

 ماند:   رهیبا خو خمار دلر دهیبرگشت و به چشمان کش بعد

که  کینداره. کوچ یامزه گهیو د شهی م  اتیسر وقتش خوبه. بگذره ب زایچ  ی! بعضیدل  یدونی»م
. میوقتا ما هنوز تو رو نداشت. اونکردمی ا رو نگاه مهبچه یروز سر کوچه نشسته بودم و باز  هیبودم 

که از   اریخ ی. بو زدی گاز بزرگ م هیدستش  یتو یمحل از کنارم گذشت. داشت به لقمه یاز پسرا یکی
که از   ینونکهی ت هیتو خونه و به فروغ گفتم گرسنمه.  دمییش بلند شد، منم دلم ضعف رفت. دولقمه

رو تو ختم بابات    اری و خ  ریگفت، پن  ؟یذار ی م اری و خ ری. گفتم توش پن شب قبل مونده بود داد دستم
. االن اگه برم  رهی نم رونیاز ذهنم ب اتین بوقت طعم اون نو چی. هیبخور  دمی پخش کردن بهت م

هم مثل همون نون  یدوستش ندارم. عشق و عاشق  گهی باز د ،یرو کارتن  ری بخرم و پن یاسه یرو ک اریخ
 نداره.«  یبرام ارزش  گهید. ارهیو خ ری و پن

 دست او گذاشت:   یدست رو دلربا
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و  دیجد یایدن هیعاشق بشه وارد  ی! آدم تو هر سن ؟یآبج  یرو از کجا آورد  یرزنکیپ  یحرفا نی»ا
عقل و منطق هم  س،ی تره، چون فقط احساس نقشنگ ی. اتفاقًا تو سن تو عاشقشهیقشنگ م

  یروز   هیعالقه کرده فرصت بده عاشقت کنه. باور کن که بهت ابراز   یبه اون گمی. من مشهی قاط
 .« میخندی م  ییو دوتا یار یم ادمیبهامشبو 

 :  ستادی و سرپا ا  دیکش رونیدست او ب  ری دستش را از ز ،یبا پوزخند زدلنوا

 شده.«   ری د یلی. خ میبر »پاشو

 

د خانه شد و در را بست.  تا دلنواز از آن گذشت. سپس خودش هم وار ستادیدر را باز کرد و کنار ا دلربا
قرار داشت و مجبور   یبهداشت  سی ها و سروخواباتاق  یراهرو ،یاز همان ورود دشان،یجد یخانه 

راهرو    یتوها را قبل از خواب فروغ سبد لباس  نیهم یشوند. برا منینبودند وارد آشپزخانه و نش
 :  دندیبودند که شن دهی. هنوز به سبد نرس گذاشتیم

 تو سبد.«  نیزی رو بر  »لباسا

  یکی . فروغ انتظار آمدن دخترها را با تاردندیو از راهرو، سمت آشپزخانه گردن کش ستادندیدو ا هر
گفت و مانتو  و شالش را در سبد انداخت، اما دلربا سمت   یشده بود.دلنواز سالم  کیآشپزخانه شر

 آشپزخانه رفت و گفت: 

 مامان؟« یدینخواب  »چرا

فضا، چشم هر دو تنگ شد و فروغ دست  یباره کیرد و از روشن شدن برق آشپزخانه را فش دیکل
 چشمانش کرد.   بانهیابرو سا یباال

 کن.«   »خاموشش

خاطر بزرگ بودن خانه، به داخل آشپزخانه منتقل  که حاال به یاچهارنفره زیم  یجلو رفت و رو  دلربا
 شده بود، خم شد و گفت:  

 مامان؟«  ی»خوب



 تا یمار

84 
 

 سر تکان داد:   فروغ

   ؟«یرون ی شب بتا نصفه   یفردا مدرسه ندار  و»ت

 شد.«   رید میبام. تا برگرد میو گفتن بر میشام خورد یآبج  یدوستا »با

 در چشمان دلربا نشست:   میگر فروغ باال آمد و مستقشماتت  نگاه

 داره؟«  یاگهیجز سوگل دوست ددلنواز به  ت؟ی دوست آبج »کدوم

به  بلند که ییو با صدا ستادی". فروغ ا دانمی "نم یعنیکرد که  شانه باال انداخت و سرش را کج  دلربا
 گوش دلنواز هم برسد گفت:  

. تو هم مثل گرفتی سراغ دلنواز رو م جانیسوگل که زنگ زده بود ا ن؟یبود رونیکدوم دوستش ب  »با
 امسال؟«  یکنکور ندار  ؟یتو درس ندار  ؟ یخواهرت شبگرد شد

و هر دو برگشتند سمت   دندیدلنواز را شن  یپا یکه صدا دیکشن  یکرد. طول  یفقط نگاهش م  دلربا
 قرار گرفت، گفت:   شانیروآمدن او. دلنواز که روبه  ریسم

 ؟« یزنیخبره؟ چرا داد م »چه

 و گفت:  ستادیدلنواز ا  یروروبه   قاً یدق  ییکانتر، جا یآمد و آن سو رونی ب  زیاز پشت م  فروغ

دلربا تو اون خونه تباه نشه؟   یندهیآ یخواستیمگه نم رون؟ی ب یآورد موریت یما رو از خونه یچ ی»برا
   ؟«یتللی للی یپ ش یبری شب متا نصفه 

 .«  رونی قراره با دوستام برم ب یباش  دهیشن کردمی م  »فکر

 پوزخند زد:    فروغ

هم که از دسترس خارج شده بود.   تیگوش  گرفت،ی تو م! سوگل که زنگ زده بود خونه سراغ »دوستات
   ؟«ی مادرمرده رو هم مثل خودت کن نیا یخوای م ن؟یبود رون یدوستت ب با کدوم 

 را آب انزجار بست:   شیهاچشم دلنواز

 .«  کنمیها کار م فروغ. هزار بار گفتم من شب  یر یرو اعصابم م یدار  گهی»د
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 گره زد:   نهیس یبا پوزخند، دستانش را رو  فروغ

 لینک زیر خریداری کنید   صفجه میتوانید از   180نسخه کامل این رمان رو با  

https://Zarinp.al/320296 
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